
Βιογραφικό 

Με λένε Μαριάννα Κοντοέ και γεννήθηκα στο Ίλιον Αττικής το 1961. Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια, ήρθα 

σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και μορφές τέχνης. 

 
Κάπου στην εφηβεία μου, άρχισα να πειραματίζομαι με χειροποίητες κατασκευές κάθε είδους. Το υλικό δεν με ενδιέφερε 

τόσο, αρκεί να δημιουργούσα. Με εξίταρε η ιδέα να δοκιμάζω, καινούργια για μένα, υλικά και τεχνικές. 

 
Παρακολούθησα και εξακολουθώ να παρακολουθώ σεμινάρια και να εκπαιδεύομαι σε Art Academies στην Ευρώπη 

(Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία), δουλεύοντας με πολλά και νέα υλικά. Τα Mixed Media έγιναν η 

αδυναμία μου. Στην συνέχεια, ήρθα σε επαφή με τα σκληρυντικά υφασμάτων και συγκεκριμένα το Powertex. 

Παρακολούθησα σειρά σεμιναρίων και πήρα Master Degree σε όλα τα επίπεδα. Το Powertex μου άνοιξε νέους ορίζοντες 

δημιουργίας. Τα υπόλοιπα έγιναν χωρίς να το καταλάβω. Άνοιξα το πρώτο μου εργαστήρι το 2008 και ξεκίνησα να 

παραδίδω μαθήματα τεχνικών με Powertex και να εκπαιδεύω άτομα με καλλιτεχνικές, επαγγελματικές ή μη, βλέψεις. 

Παράλληλα, συμμετείχα σε διάφορες εκθέσεις. Τα τελευταία χρόνια, έχω εκδώσει και τρία βιβλία για το υλικό Powertex και 

το εύρος των τεχνικών και εφαρμογών του. Είμαι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Powertex σε Ελλάδα & Κύπρο. 

 
Τον Δεκέμβριο του 2017 έκανα πραγματικότητα άλλο ένα μου όνειρο. Την ίδρυση και δημιουργία της Powertex Academy 

GR. Ένας εικαστικός και εκπαιδευτικός χώρος που έφτιαξα με αγάπη και σκοπό την ποιότητα στην εκμάθηση διαφόρων 

εφαρμογών της τέχνης. Ένας χώρος για όλα τα άτομα που αγαπούν την ατομική δημιουργία και την ομαδική εργασία. Η 

Powertex Academy GR πιστοποιήθηκε και από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1). 

 

Είμαι μέλος σε διάφορους εικαστικούς συλλόγους. Προσπαθώ να εξελίσσομαι και να εκφράζομαι μέσα από την τέχνη και 

το hobby μου, που έγινε και η δουλειά μου, με τη δημιουργία και εκμάθηση νέων τεχνικών καθώς και την προσαρμογή των 

εμπειριών και γνώσεων μου στη δημιουργικότητα μου. 

 
Εκθέσεις τελευταίων χρόνων: 

 
– Πινακοθήκη Πειραιά: Φεβρουάριος 2018 

- Αρχαία Ολυμπία : Ιούνιος 2018 

- Παρθεναγωγείο Μάνης: Αύγουστος 2018 

- Δημαρχείο Περιστερίου : Οκτώβριος 2018 

- Terra Petra: Νοέμβριος 2018 

- Gallery Trii Art Hub: Δεκέμβριος 2018 

- Μόδα και Τέχνη MGFL6: Μάρτιος 2019 

- Gallery Trii Art Hub "Ανάδοχος": Ιούνιος 2019 

- Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ): Ιούνιος 2019 

- Ίδρυμα Τσιχριτζή "Art Diamonds 1": Ιούλιος 2019 

- Μόδα και Τέχνη MGFL7: Οκτώβριος 2019 

- Κυβε Περιστερίου: Καλλιτεχνικές Αλχημίες: 1-10 Νοέμβριος 2019 

- Artevisione Gallery "Trafficking": 1-18 Νοέμβριος 2019 
 


