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•
•

2013
Χρ. Θεοφίλης (εικαστικός-υπεύθυνος ArtAct) εφ. Ηχώ των Δημοπρασιών, Αθήνα 2/3/2013 παρ. ‘Βασίλης Καρακατσάνης-1982-2012 τριάντα χρόνια’ more in PDF (4 pages)
Tsikos home productions (Αθήνα 23/2/2013) more in VIDEO ‘DOSTLUK – ΦΙΛΙΑ’ vimeo.com

more in VIDEO
• Νώντας Δουζίνας (Δημοσιογράφος) ‘Βασίλης Καρακατσάνης: Το καθαρό χρώμα και η πιθανή του ένταση, δεν συνεπάγονται αυτόματα την χαρά’ (συν.) Culturenow,
Αθήνα 7/2013 more in PDF (2 pages)
http://www.culturenow.gr/22147/vasilhs-karakatsanhs-to-katharo-xrwma-kai-h-pithanh-toy-entash-den-synepagontai-aytomata-thn-xara
• Βασίλης Καρακατσάνης / Vasilis Karakatsanis - 'THE UNKNOWN ... ► 4:05► 4:05
www.youtube.com/watch?v=X2ZG7otcKTc
Ο καλλιτέχνης μιλάει για το έργο του και όχι μόνο με αφορμή την συμμετοχή του στην έκθεση «Η Ελλάδα της Ψυχής μας»
(Focus Web TV) ‘Η Ελλάδα της ψυχής μας’ συν. Αθήνα 10/6/13

more in VIDEO

•
español

•

εφ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ‘Ελληνική «ρευστή τέχνη» στο Εκουαδόρ οι ζωγράφοι Β. Καρακατσάνης και Δ. Δάλλας παρουσιάζουν έργα τους στον Ισημερινό’ , Αθήνα
16/8/13 more in PDF (4 pages)
εφ. HOY ‘Karakatsanis muestra su arte en solitario’ Quito 13/8/13 more in PDF (4 pages)

•

Η Eλλάδα της ψυχής μας / The Greece of our soul - trailer 1 more in VIDEO

• περ. ΕΜΕΙΣ, Αθήνα 8/13 more in PDF (3 pages)
https://emeis.gr/teyxos3/index.html#p=60

2014
• εφ. 24 ΩΡΕΣ ΗΜΑΘΙΑ - Τσιμόπουλος Κώστας (Δημοσιογράφος) ‘Εγκαινιάστηκε η έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη στην Γκαλερί Παπατζίκου’ Βέροια, 31/10/14
more in PDF (2 pages)
• Δήμ. Σμυρνή (δημοσιογράφος) εφ. ΦΑΡΕΤΡΑ ‘Εγκαίνια στη «Γκαλερί Παπατζίκου» της Βέροιας’ Βέροια, 31/10/14 more in PDF (2 pages)
• συν. Δήμ. Σμυρνή (δημοσιογράφος) εφ. ΦΑΡΕΤΡΑ ‘Ο Βασίλης Καρακατσάνης μιλά εκ βαθέων για την Τέχνη και τον κόσμο της’ Βέροια, 3/11/14 more in PDF (11 pages)
• arive.gr Εύη Μούρνου (δημοσιογράφος) ‘Οι εικ-αστικές λεπτομέρειες της αστικής μας ζωής.’ ‘Στην έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Καρακατσάνη.’ Βέροια 14/11/14
more in PDF (4 pages)

•

•

more in VIDEO
Youtube.com video ‘Εγκαίνια στη «Γκαλερί Παπατζίκου» της Βέροιας’ Βέροια, 31/10/14

more in VIDEO
Youtube.com video ‘έργα του Β. Καρακατσάνη στη «Γκαλερί Παπατζίκου» της Βέροιας’ Βέροια, 31/10/14

• mag. Imperial Properties / exclusive (p.42 & 16) ‘Vassilis Karakatsanis-Urban Details’ Limassol 12/14
http://issuu.com/imperioprope…/…/exclusive_12_-_greek-lowres
• περ. Imperial Properties / exclusive (σ.42 & 16) ‘Βασίλης Καρακατσάνης-Αστικές Λεπτομέρειες’ Λεμεσός 12/14
http://issuu.com/imperioproperti…/…/exclusive_12-english_web
2015

danish

•

more in VIDEO
(TV-ØST, programmet Gajd), Stege – Møn 15/10/15

•

2016
περ. ANDRO συν. Ήρα Σινιγάλια (δημοσιογράφος) ‘Έκτακτο: μαγικά χαλιά εισβάλλουν στην Αθήνα’ Αθήνα 6/4/16
Andro.gr [ http://www.andro.gr/empneusi/karakatsanis-magic-carpets/ ]

more in PDF ( 5 pages)

• (METAΔΕΥΤΕΡΟ radio <Όλα είναι εδώ>) συν. N. Βογιατζόγλου (δημοσιογράφος) Αθήνα 12/4/16 more

• https://www.youtube.com/watch?v=U9Lb1mch6uA Αθήνα 26-29/5/16

more in VIDEO
http://www.artvioma.gr/artist/10/Karakatsanis_Vassilis

more in video

Athens 28/3/2016
more:
https://www.living-postcards.com/node/2492?fbclid=IwAR1w8RTd0_grw4UZVb4NGIyvvf-eDWLhRelQdRrAbrXXPhSmkdOeYx9gWtc#.VzbN6yGLUrc

more in pdf

Ελληνικό Πανόραμα Εικαστικών Καλλιτεχνών ARTVIOMA.gr

11/16

more in video

more in video

english

2017
• Αθηνά Σχινά (Κριτικός & Ιστορικός Τέχνης) ‘Μεταισθήσεις’ α. ε. <Art Prima Gallery | Piraeus>, Αθήνα 1/17 more in PDF (4 pages)
• Athina Shina (Critic & Art Historian) ‘After-sensations’ s. e. <Art Prima Gallery | Piraeus>, Athens 1/17 more in PDF (4 pages)
• περ. Art22 ‘Βασίλης Καρακατσάνης – Όλο το Αιγαίο σε 22 τετραγωνικά’ Γ. Τζιμούρτας (Δημοσιογράφος) Αθήνα 5/7/17 more in PDF (13 pages)
• Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης (Δήμαρχος Σκύρου) ‘Γεωγραφικό μήκος & πλάτος 24.5658 / 38.9068’ more in PDF (1 page)
2018
•

https://foxgroup.box.com/s/nhfkeam9p5n05w0f7leidqz315k6cp7s

more in video

• <THE WALKING DEAD ART> Ωδείον Αθηνών | Athens Conservatoire Αθήνα 15-18/3/2018
• https://www.facebook.com/angelos.antonaropoulos/videos/10215086125256369/

more in video
• https://www.facebook.com/FOXtvGR/videos/1202441736526136/

more in video

more in video
 http://www.linky.am/catalogue/2369/technohoros-art-gallery/affordable-art-fair/technohoros-art-gallery/in-affordable-art-fair-milan

more in video

 εφ. Η ΓΝΩΜΗ συν. & εφ. ArtPress Β. Κάργας (Δημοσιογράφος) ‘Ο Βασίλης Καρακατσάνης στην Art Gallery’ Αλεξανδρούπολη 1/18 more in PDF (6 pages)
 ΔΕΛΤΑ FM 102,3 <με διπλή ματιά> συν. Γ.Σκεύας & Μ. Παπαδοπούλου (Δημοσιογράφοι) Αλεξανδρούπολη 1/1/18

more



(SMART 100,7 FM PATRAS) <πρωινή εκδρομή> συν. Ε. Στεργιοπούλου (Δημοσιογράφος) Πάτρα 6/6/18
https://www.youtube.com/watch?v=PtEY0zFXwuY

more


(SuperBTV) συν. Δ. Χωρίτος (Δημοσιογράφος) Πάτρα6/08
https://www.youtube.com/watch?v=kBjFv5xl3s8&feature=youtu.be&a

more



εφ. Η ΑΞΙΑ συν. Ζέτα Τζιώτη (Δημοσιογράφος) ‘Βασίλης Καρακατσάνης ‘Η σχέση μου με το ύφασμα είναι το κλειδί της δουλειάς μου’ Αθήνα 16/6/18 more in PDF (10 pages)



εφ. ΑΛΛΑΓΗ συν. Λιάνα Ζωζά (υπεύθυνη της Cube Gallery) ‘Καλλιτέχνης, μια πολύ μοναχική ιστορία…..Μια συνομιλία της Λιάνας Ζωζά και του Βασίλη Καρακατσάνη
για τη μαγεία της τέχνης και της ζωής’. 3/7/18 Πάτρα more in PDF (4 pages)



εφ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συν. Αλεξάνδρα Παναγοπούλου (Δημοσιογράφος) ‘Τα μαγικά χαλιά του Β. Καρακατσάνη’ Πάτρα 6/7/18 more in PDF (3 pages)
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