
Εν αρχή ην η «κάρτα» 
 

Κύριο ερέθισμα για την ανάπτυξη της Συλλογής αυτής, αποτελεί η ύπαρξη μιας 
«ιδιόμορφης» καρτ ποστάλ.  

 
Η παραδοσιακή διαδικασία για τη δημιουργία μιας Κάρτας Μάξιμουμ (έκδοση 

γραμματοσήμου, μελέτη του θέματός του και αναζήτηση της κατάλληλης κάρτας,  
ενδεδειγμένη σφράγισή τους), εδώ ανατρέπεται πλήρως.  

 
Η μορφοποίηση μιας Κάρτας Μάξιμουμ ξεκινά από την εύρεση μιας καρτ-ποστάλ ίσως 

μη κατανοητής με την πρώτη ματιά, περίεργης, αινιγματικής, αφηρημένης, 
προκλητικής, πειραγμένης, μεταλλαγμένης, ερεθιστικής, ονειρικής, μαγικής, 
διαφαινόμενα χιουμοριστικής, σαρκαστικής, ανατρεπτικής, με άλλα λόγια                
«α ν α ρ χ ι κ ή ς» . Γίνεται λοιπόν φανερό ότι στη Συλλογή αυτή δεν έχουν θέση κάρτες 
με συμβατική εικονογράφηση. 

 
Ο συνδυασμός μιας τέτοιας «απρόοπτης» κάρτας με το κατάλληλο γραμματόσημο, 

απαιτεί συνεχή έρευνα στο διαθέσιμο, διεθνώς, φιλοτελικό υλικό, αλλά και δημιουργική 
διάθεση. Στη φάση αυτή δεν υπάρχουν κανόνες. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η φαντασία, που 
μπορεί να μας οδηγήσει σε απρόβλεπτα αποτελέσματα.   

 
Το παρόν έκθεμα θέλει να βοηθήσει τον επισκέπτη να «ταξιδέψει» σε άλλο χώρο και 

χρόνο και να «δει», με τη βοήθεια του νου και των αισθήσεών του, μια άλλη 
«πραγματικότητα», μερικές φορές πέρα από τους «γνωστούς» νόμους της Φυσικής.   

 
Το «πλάνο» της Συλλογής βασίζεται στην ίδια τη «φύση» των καρτ ποστάλ, η οποία 

είναι η πηγή για τη δημιουργία των συγκεκριμένων Κ.Μ. Έτσι διακρίνουμε Κάρτες 
Μάξιμουμ: 

  

 - Ατμοσφαιρικές    

  (πλαίσιο Α – Φύλλα 1-16) 

 

: Οι κάρτες αυτές στηρίζονται σε καρτ-ποστάλ, που 
διακρίνονται για την «προχωρημένη» καλλιτεχνική 
διάθεση του δημιουργού τους. Στο πρώτο πλαίσιο 
παρουσιάζονται επιλεγμένες ΚΜ, που βασίστηκαν σε 
καρτ-ποστάλ, με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της 
ασπρόμαυρης φωτογραφίας.   
 

 - Δημιουργικές/Αφηρημένες    

   (πλαίσιο Β – Φύλλα 1-16) 

 

: Μεμονωμένα χαρακτηριστικά, δρώμενα ή αντικείμενα, 
σχεδιασμένα ή φωτογραφημένα όμως κατά τρόπο 
ιδιαίτερο, με έμφαση στην προβολή τους, αποτελούν 
τα θέματα των καρτών, που χρησιμοποιούνται στην 
ενότητα αυτή.   
 

 - Ονειρικές 

 (πλαίσιο Γ – Φύλλα 1-16) 

 

- Φουτουριστικές   
(πλαίσιο Δ – Φύλλα 1-16) 

: 
 
 
 
: 

Κάρτες με έντονη την ατμόσφαιρα του «υπερφυσι-
κού». Ο καλλιτέχνης βασίζει τη δημιουργία του στην 
υπερβολή, η οποία όμως δεν ενοχλεί.  
 
Μια ιδιαίτερη κατηγορία καρτ-ποστάλ, συνδυασμένη 
με αθλητικά, κυρίως, γραμματόσημα.  
  

 - Προκλητικές/ανατρεπτικές  

   (πλαίσιο Ε – Φύλλα 1-16) 

 

: Η πρόκληση - θεματική, σχεδιαστική, χρωματική - 
είναι η βάση των καρτών της κατηγορίας αυτής.   



 
IN THE BEGINNING WAS … “THE POSTCARD” 

 
 

The main incentive for the development of this Collection is the existence of a 

“special” postcard. 
 

The traditional way of creating a Maximum Card (issue of a stamp, study of its 

theme and search for the right card, suitable cancellation) is totally overturned 
here. 

 

The creation of a Maximum Card begins by finding a postcard - perhaps not fully 
comprehensible at a first glance - peculiar, enigmatic, abstract, provocative, 

transformed, stimulating, dreamlike, magical, subtly humorous, sarcastic, 

rebellious; in other words “anarchic”.  So, it becomes obvious that in this 

collection there is no place for cards with conventional illustration. 
 

The combination of such an “unexpected” card with the right stamp requires 

constant search in the available, on an international level, philatelic material, as 
well as a creative mood.  In this phase there are no rules.  The main element is 

fantasy which can lead us to surprising results. 

 
This exhibit intends to travel visitors to another place and time, and “see” with 

their minds and senses another “reality”, sometimes beyond the “known” rules of 

Physics. 

 
The “plan” of this collection is based on the “nature” itself of postcards, which is 

the source of the creation of these particular Maximum Cards.  So, we distinguish 

Maximum Cards: 
 

Atmospheric 

(Frame A,  p. 1-16) 

The cards are based on postcards 

characterized by the “avant guard” mood of 
the artist.  In the first frame, are presented 

selected Maximum Cards that have been 

based upon postcards that are distinguished 

by the particular ambience of the black and 
white photography.  

 

Creative/Abstract  
(Frame B,  p. 1-16) 

Isolated features, activities or objects, 
drawn or photographed in a special way 

with emphasis to their appearance are the 

subjects of this group.  

 
Dreamlike 

(Frame C,  p. 1-16) 

Cards that are characterized by the 

supernatural. The artist makes use of 

exaggeration which nevertheless is not 
disturbing. 

 

Futuristic 
(Frame D,  p. 1-16) 

A special category of postcards combined 
with stamps with sports themes. 

 

Provocative/rebellious 

(Frame Ε,  p. 1-16) 

Provocation (theme – drawing – color wise) 

is the main element of this category. 
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