Τα αντικείμενα στις φωτογραφίες είναι δώρα φίλων/οικογένειας από 1980-2010
The objects in the photos are gifts from friends/family since 1980-2010
• Ζυγαριά μέχρι 2 κιλά για υλικά μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής σε πορτοκαλί χρώμα, Νίκη-Παύλος, 2010
/Kitchen scale up to 2 kg for cooking and pastry ingredients in orange color, Niki-Paulos, 2010
• Sous-plat, Κλειώ-Παναγιώτης, 2010 / Sous-plat, Klio-Panayiotis, 2010
• Sous-plat, Αλεξάνδρα-Πάνος, ταξίδι στο Μπαλί, 2008,
/ Sous-plat, Alexandra-Panos, trip to Bali, 2008
• Sous-plat, Ματίνα-Βασίλης, 2009 / Sous plat, Matina-Vassilis, 2009
• Κάλτσες σε σχέδιο αγελάδας με χωριστά δάχτυλα, Ματίνα, 2003/ Cow design socks with split toes, Matina, 2003
• Καρφίτσα βάτραχος, Λίτσα / Frog pin, Litsa
• Καρφίτσα πεταλούδα/ Butterfly pin
• Μπάμπουσκες ή Ματριόσκες, Ματίνα-Βασίλης ,ταξίδι στη Ρωσία, 2007
/ Babushka or Matryoska dolls, Matina - Vassilis, trip to Russia, 2007
• Drumsticks-μολύβια, Λία, ταξίδι στην Αγγλία/ Drumsticks-pencils, Lea, trip to Uk
• Cd player-κασετόφωνο Χρήστος, 1999 / Cd player- cassette player, Christos, 1999
• Χορεύτρια στυλό με κόκκινα μαλλιά και κόκκινο φτερό, Αλεξάνδρα ,2005/ Dancer pen with red hair and red
feathered skirt, Alexandra, 2005
• Μπαλαρίνα στυλό με μαύρα μαλλιά και πράσινη φούστα από φτερά, Δέσποινα ,2006 / Dancer pen with black hair
and green feathered skirt, Despina, 2006
• Ρολόι σε μαύρο και κόκκινο χρώμα, Δέσποινα-Γιώργος, 2010/ Watch in black and red color, Despina - Giorgos, 2010
• Καρφίτσα φόρεμα σε γκρι και ροζ χρώμα, Λία, ταξίδι στην Κύπρο, 2010
/ Pin dress in grey and pink color, Lea, trip to Cyprus, 2010
• Μύλος πιπεριού και αλατιού-μαγνήτης με χερούλια, Μυρτώ / Salt and pepper grinders with handles, Mirto
• Ρολόι με γάτα που κουνάει τα μάτια στα δευτερόλεπτα, Ματίνα, 1980
/ Watch with cat on top that moves the eyes every second, Matina, 1980
• Πουκάμισο μωβ, Λίτσα / Purple shirt, Litsa
• Κούπα κεραμική για καφέ ζωγραφισμένη στο χέρι, Μυρτώ 2004/ Coffee ceramic cap hand painted, Mirto
• Δαχτυλίδι από πληκτρολόγιο με το γράμμα Μ, Νίκη-Διαμαντής, ταξίδι στη Βιέννη, 2010
/ Ring from keyboard with the letter M, Niki - Diamantis, trip to Vienna, 2010

Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Βολανάκη, τον Βασίλη Πλαχούρα ,τον Άκη Ορφανό
και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση ΑΓΟΡΑΣ/ΜΕΝΟΣ για την συμβολή τους στο ερωτηματολόγιο.
Many thanks to Adonis Volanakis, Vassilis Plachouras, Akis Orfanos
and the participant artists in the exhibition AGORAS/MENOS for their contribution to the questionnaire.

