
Βαρελάς Τάκης 
Ζωγράφος 
 
Γεννήθηκε στην Ελλάδα στον Άγιο Γεώργιο Λειβαδιάς το 1959, όπου και τελείωσε το 
δημοτικό, συνεχίζοντας το γυμνάσιο στην Λιβαδειά. Εργάστηκε έως το 1985  στον 
«Οδηγητή», εβδομαδιαία, τότε, εφημερίδα της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ως 
συντάκτης ύλης, εξώφυλλα, εικονογραφήσεις , σκίτσα, πολιτικές αφίσες, και έντυπα 
πολιτικής επικοινωνίας  
Εργαστηκε στη διαφήμιση  και τις εφαρμοσμένες τέχνες. σχεδίασε επικοινωνιακές 
καμπάνιες  για την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολυεθνικών εταιριών 
Από  το 2010 έως το 2015 δημιουργεί και εκθέτει υπο την αιγίδα των Δήμων: Αθηναίων, 
Πάτρας, Λιβαδειάς, παρουσιάζει στις πόλεις τους, την εικαστική ενότητα «Μετ άλλων 
ανθρώπων έργο Ι, ΙΙ,ΙΙΙ», η  οποία αποτελεί το έργο που καθόρισε την διαδρομή του τα 
επόμενα χρόνια. 
Έργο  εμπνευσμένο από τον άνθρωπο και την συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία 
στον πρωτογενή τομέα ιδιαίτερα στη μεταλλουργεία, την ναυπηγική βιομηχανία, την 
αγροτική παραγωγή, αλλά και την σχέση του ανθρώπου με την πόλη και τη ζωή. 
Συμμετέχει στην «Κίνηση Καλλιτεχνών Περα(σ)μα» η οποία διοργανώνει για 10 έτη την 
εμβληματική έκθεση «Άνθρωποι - χρώμα -  σίδερο +»  στα ναυπηγεία Περάματος. 
Το 2017, Δημιουργεί στη Σαλαμίνα το καλλιτεχνικό σχήμα Fabricato Art 
Το 2012 δημιουργεί στη Σαλαμίνα και λειτουργεί μέχρι σήμερα το «Εργαστήριο Εικαστικών 
Τεχνών Βαρελά Παναγιώτη  
Το 2018 Με το έργο  «Νομοτέλεια» συμμετέχει στο διαγωνισμό της Ελληνικής συμμετοχής 
για την 58η Biennale της Βενετίας του 2019. 
Το 2019 εκδίδει δυο εικαστικές σημειώσεις, το «Σημειωματάριο της ανησυχίας» και το, 
«Στα Café της Αναμονής» από τις εκδόσεις «ΕΝΤΥΠΟΙΣ» 
Το 2019 συμμετέχει στο 10ο διεθνές Φεστιβάλ Τεχνων στην Farindola της Πεσκάρα στην 
Ιταλία, από την οποία προκύπτει  το έργο «Farindola. Το γράμμα που δεν έφτασε ποτέ», το 
οποίο εκδόθηκε και διατίθεται από την Σύγχρονη Εποχή 
Το 2020 συμμετέχει με έργα σε ψηφιακές εκθέσεις του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνων 
Ελλάδας : «Μένουμε δυνατοί - αλληλεγγύη στους γιατρούς  και νοσηλευτές», 
«Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» 
Το 2021 Παρουσιάζει εικαστικά του έργα στη συλλεκτική  έκδοση με τίτλο «Καλλιεργώντας 
την Άνοιξη» 
Το 2021 με αφορμή την προβοκατόρικη επίθεση των ΗΠΑ στην Κούβα, ως απάντηση,  
σχεδιάζει και δημοσιεύει το εικαστικό λεύκωμα «Η Κούβα δεν είναι μόνη της», του οποίου 
έσοδα από την πώληση θα διατεθούν για την ενίσχυση του Κουβανικού λαού. 
Το 2022, ε αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στη Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 
δημιουργεί την εικαστική ενότητα «Τι και αν ανησυχούν τα πουλιά», η οποία εκδίδεται σε 
100 αντίτυπα και αφιερώνεται στην ΕΕΔΥΕ για τους αγώνες της στο Αντιιμπεριαλιστικό  
Κίνημα Ειρήνης. 
Το 2022 δημιουργεί την εικαστική ενότητα «Φθινοπωρινή Αλληγορία» την οποία εκδίδει 
σε 100 συλλεκτικά αντίτυπα.  
Έργα του Τάκη Βαρελά,  βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, Ιδρύματα, επιχειρήσεις, Δήμους 
και κοινωνικούς φορείς. 
 
Το έργο του παρουσιάστηκε σε Ατομικές και Ομαδικές Εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 
Είναι μέλος του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνων Ελλάδος ( ΕΕΤΕ), Μέλος του ΔΣ του 
Οργανισμού Διαχείρισης Εικαστικών Εφαρμογών Τεχνων Ελλάδος 
Μέλος του ΔΣ του Εθνικού Μουσείο Συγχρονης Τέχνης ( ΕΜΣΤ),ως εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ 


