IOSIFINAKOSMA

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΟΣΜΑ
Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτινική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Παράλληλα

Η εκμετάλλευση των δυνατότητων του πηλού και η δημιουργία ενός παραστατικού ή αφηρημένου σχήματος
που να εκτοπίζει το χώρο προκαλώντας ένα αρμονικό συμβάν, προϋποθέτει κατ’ αρχήν τεχνικές και μετά
αισθητικές ικανότητες.
Η Ιωσηφίνα Κοσμά έχοντας δουλεψει πολύ και σε όλες τις φάσεις επάνω στην κεραμική, έχει τη δυνατότητα να

ακολούθησε σπουδές κεραμικής κοντά στους Κ. Ταρκάση, Τ. Κωνσταντάκο και τη Μάρω Κερασιώτη. Το 1997

αντιμετωπίζει το υλικό της έτσι που να εξαντλεί τα όρια του αλλά και να επωφελείται από τις δυνατότητές του.

απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Arts στο τμήμα κεραμικής του Middlessex University στο

Από την άλλη η αρχιτεκτονική της παιδεία έχει αναπτύξει μέσα της την αίσθηση της πλαστικής , των αναλογιών,

Λονδίνο.

του μέτρου και της κλίμακας –βασικών συστατικών για τη σύνθεση “γεμάτων” και “κενών” σχημάτων μέσα στο

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας.

περιβάλλον.

Διατηρεί εργαστήριο στην Αθήνα και διδάσκει κεραμική στο κολέγιο Campus Arts - Sciences. Έργα της

Οι καμπύλες και περίοπτες επιφάνειες διαδέχονται η μια την άλλη και δένουν μεταξύ τους με ένα τρόπο

βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

μοναδικό, αφήνοντας το φως να κυλήσει ομαλά, κάτι που έτσι κι αλλοιώς είναι μια διαρκής πρόκληση στην
γλυπτική έρευνα.

IOSIFINA KOSMA

Με την ευαισθησία και την επιλεκτικότητα που χαρακτηρίζει την Ιωσηφίνα Κοσμά, κατορθώνει να δίνει σε κάθε

Born in 1968 in 1968. She studied architecture in the National Technical University of Athens. At the same time

γλυπτό της μια ιδιαιτερότητα τέτοια, που το ένα να συμπ[ληρώνει το άλλο. Μοιάζει έτσι, όλα αυτά τα γλυπτά να

she followed ceramic studies with K. Tarkasis, T. Konstantakos and Maro Kerassioti. In 1997 she obtained a Mas-

αποτελούν τα στοιχεία ενός μεγαλύτερου συνθετικού γίφνεσθαι που το χαρακτηρίζει η αλληλουχία των όγκων,

ter of Arts at the ceramics department of Midlessex University, London.

η συνεκτικότητα της φόρμας, η συνέπεια και η πρωτοτυπία της σύνθεσης και της γραφής, αλλά περισσότερο η

She is a member of the Greek Chamber of Fine Arts.

ανάδειξη και η αξιοποίηση των υλικών που χρησιμοποιεί.

She works in her studio in Athens and teaches ceramics in the Campus Arts - Sciences college. She collaborates
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with galleries in Greece and in the United Kingdom.

odiat, velis nos ad dit at ad doloborperci bla feum vel el ero elendrem autatue modolore ver sequisim dolore
velenis nos niam zzriureetue faciduipit aliquatue dolorperos exer ipsustrud mod tatum aut alit at lorper aliquat
ismolorem nummy nulputpatet, vulla faccum irit, vullan ut lum nos ea conse euis nulla feuisl il ullut aliquat
adionum aut iure vel dolummy nostie do odolore faccum endit elessi tat.
Secte tat lumsandreet ing el ullan erosto eugiam zzrit vulputpat laorer aci exeros nim dunt alit esto od dolobore
magna feummolobor incillam quipit, sequat.
Met euisi. Em zzrit dunt aliquisi.
Um nim quis augait velit accum alit lum quis elit nos niam quam irilit dolorperate velit voloboreet estionsed
tie volesse quismodion hent nullan ullametummy nos nit dunt ullaorer autpat. Ut loborti onsecte verat nonulputpate molessed te faccum quam, consectem verat. Duisciliqui tisi tating eriustie tat ad min utpat wisim
verit prat. Ut in et, sis aliquipis digna consecte mincidunt dolorem qui bla faci blamconsed el dolorpe rilismodipis nonulla ndionsectet verit iniamet veliquat adignissecte modigna con ulput augiat il do cortie magniam
consequat dolendreet velessis ectet ulputat. Usto essequis dolum illa facin hendre doluptat. Gue tatet, sim in
utpatum ipsummy nulput velis ex ero od tat eu faccum.

