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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολι-
κή ή μερική ή περιληπτική, ή η απόδοση κατά παράφραση 
ή διασκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήπο-
τε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης 
ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
μος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν 

στην Ελλάδα. 

www.antonispetras.com


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η συλλογή περιέχει 394 «αφηρημένα» σχέδια που 
δημιουργήθηκαν, από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο του 2019, στο iPad 1 της Apple με την 
εφαρμογή Bamboo Paper της Wacom, και με stylus 
Bamboo Alpha, επίσης της Wacom.

Οι φωτογραφίες μετατράπηκαν σε jpg στο Adobe 
Photoshop - χωρίς καμία άλλη επεξεργασία, οι 
γραμματοσειρές είναι όλες της Aka-Acid, ενώ η σε-
λιδοποίηση έγινε στο Adobe InDesign.

Σημείωση: Το πρώτο σχέδιο είναι το μόνο στο οποίο 
έχει γίνει ψηφιακή επεξεργασία / κολάζ στο Adobe 
Photoshop, ενώ το τελευταίο σχέδιο είναι ένα κο-
λάζ φωτογραφιών και σχεδίων που έγινε με το 
Bamboo Paper στο iPad.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Αντώνης Πετράς γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1970 στην 
Αθήνα.

Είχε την τύχη να είναι μαθητής στο πρότυπο δημοτι-
κό σχολείο “Το Εργαστήρι”. Σπούδασε Μάρκετινγκ και 
Διαφήμιση, ενώ εργάζεται στον χώρο της επικοινω-
νίας - από το νηπιαγωγείο, σχεδόν.

Γράφει κείμενα, ποιήματα, σενάρια, στίχους, βιβλία, 
κατασκευάζει ακατανόητα κολάζ, ζωγραφίζει αφηρη-
μένα σχέδια, συνθέτει παράξενη μουσική και ασχο-
λείται με τον συμβολικό πειραματικό κινηματογράφο.

Ατενίζει με επίγνωση την πνευματικότητα, επιμένει 
στην χρήση της κοινής λογικής και προειδοποιεί πως 
όσο δεν ασχολούμαστε με τα αρνητικά τόσο αυτά θα 
συσσωρεύονται εις βάρος των θετικών. Έχει εντοπί-
σει ως βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας την αμφι-
σημία και προτείνει ως άμεση και πρακτική λύση την 
κυριολεξία.

Ζει για να μαθαίνει και μαθαίνει για να ζει.
Αγαπάει απόλυτα τον αθώο έρωτα. 
Τον έρωτα που είναι ανίκητος στην μάχη.

http://ergastiri-school.gr


ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Άγνωστη Μνήμη
Απόκρυφα Δάκρυα
Μικρές Συγκινήσεις
Περιπλανώμενη Μοναξιά
Ραγισμένες Διαδρομές
Σιωπηλή Συμφωνία
Έργο
Η Μονωδία

ΣΕΝΑΡΙΑ
Ο Συγγραφέας
Η Σκάλα Του Βάγκνερ
Διάδωσέ Το
Ξαφνικά

ΚΟΛΑΖ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Collage Vol.1
Collage Vol.2

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
Infinite Blue I (1994)
Ο Μάγος Με Τα Χρώματα (1998)
Η Πριγκίπισσα Αιώρα (2000)
Infinite Blue II (2004)
What Blondes Do Alone (2012)
Experimental (2015)
Ocean (2016)

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τι Κάνουν Οι Ξανθές Όταν Είναι Μόνες



Αντώνης Πετράς

ΕΝΔΟΣΚΟΠΕΥΣΗ
Συλλογή Σχεδίων

www.antonispetras.com

www.antonispetras.com

