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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία είναι μία σύντομη παρουσίαση στα σκίτσα του Αλβανού ζωγράφου και 

γελοιογράφου Αγκίμ Σούλαϊ. Ο Σούλαϊ είναι ένας καλλιτέχνης με βαθιά γνώση και αγάπη για την 

ακαδημαϊκή ζωγραφική, από την οποία ξεκίνησε τις πρώτες του εξερευνήσεις. Το σχέδιό του είναι 

εξαιρετικής ποιότητας, τα θέματα που επιλέγει να σχολιάσει είναι δυνατά και επίκαιρα της εποχής και 

της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει, τα σχόλια του καυστικά. Περνάει ένα δυνατό και στιγματικό 

μήνυμα στον θεατή. 

Παρόλο που το έργο του είναι μεγάλο σε εύρος τόσο στην ζωγραφική, όσο και στην σκιτσογραφία, 

επέλεξα να αναφέρομαι στο κομμάτι της δουλειάς του που έχει να κάνει με το γελοιογραφικό σκίτσο. 

Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός του μαθήματος για το οποίο προορίζεται η εργασία. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ίδιο τον καλλιτέχνη που αποτελεί αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας, Αγκίμ Σούλαϊ, για την σημαντική του συνεισφορά και την ευγενική του διάθεση  

σε τυχών απορίες που είχα και που μου παραχώρησε οπτικό υλικό που χρειαζόμουν για την 

συμπλήρωση της εργασίας. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω   τον καθηγητή Ιστορίας Γελοιογραφίας του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Πλαστικών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βασίλειο Πασχάλη, για την βοήθεια που 

μου προσέφερε για την επιλογή θέματος αυτής της εργασίας καθώς οι υποδείξεις του ήταν 

σημαντικές.                                                                   

                                                                                  

 Άλμα Μπακιαϊ                                                                                                                                                                                 
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ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι  

 Το 1990 γίνεται η 1η έκθεση καρτούν με θέμα την μετανάστευση στην  Άγκυρα της 

Τουρκίας, η  ‘’Aydin Dogan International Cartoon Competition’’. Εκεί εμφανίζεται 

ένας ταλαντούχος και αρκετά ευαίσθητος Αλβανός καλλιτέχνης, ο Αγκίμ Σούλαϊ, 

όπου  κερδίζει και το ειδικό βραβείο.  Ο ίδιος λέει: ‘’Ζωγράφισα εκείνο το σπίτι-

βαλίτσα χωρίς να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα έπαιρνα και εγώ τους δρόμους της 

μετανάστευσης . Αναφέρομαι συνέχεια σ’αυτό το θέμα γιατί έχουμε πολλά κοινά 

σημεία. Στο σπίτι έχω μία βαλίτσα από δέρμα που την αγόρασα από την λαϊκή, την 

οποία την βλέπω συχνά ως αντικείμενο έμπνευσης. Μετά από την βαλίτσα-σπίτι 

δημιούργησα έναν ξένο που περιφέρεται με άδειες βαλίτσες και τώρα μία απέραντη 

θάλασσα. Ακόμη αισθάνομαι αυτή την ελαφριά βαλίτσα σαν ο μόνος συνοδευτικός 

φίλος στο ταξίδι. Δεν μπορώ να μείνω σε ένα σημείο, σε μία πόλη. Είμαι εθισμένος 

στο πήγαινε-έλα ενώ δεν βρήκα ποτέ την αιτία της μετανάστευσής μου. Σ’αυτη την 

περίπτωση η βαλίτσα των σχεδίων μου ζητάει απλά μία αφορμή για ταξίδι και όχι 

μία ζωή στην εξορία, προς το άγνωστο.’’ 

 

   O Σούλαϊ μιλάει ήρεμα γι’αυτά τα πράγματα. Για περίπου 20 χρόνια εξακολουθεί 

να δημιουργεί μέσα από αυτό το σπίτι-βαλίτσα. Μόνο που το άγνωστο του 

προσέφερε ένα γόνιμο έδαφος όπου μεγάλωσε σαν καλλιτέχνης.  Ενώ στην Αλβανία 

η γελοιογραφία υποφέρει σε σημείο αγωνίας , ο Σούλαϊ, βγαλμένος από τη σχολή 

της αλβανικής  σατιρο-γελοιογραφικής  εφημερίδας ‘’Hosteni’’*, εξακολουθεί να 

βραβεύεται σε διεθνείς διαγωνισμούς. Κάνει συνεχώς ταξίδια Ιταλία-Αλβανία και 

δεν παραλείπει κάθε φορά να σχολάζει τα προβλήματα που περνάει η αλβανική 

γελοιογραφία. 
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  Όπως και να’χει, η συζήτηση πάει στην χρυσή εποχή της εφημερίδας ‘’Hosteni’’:  

‘’Τα πρώτα μου βήματα στην ζωγραφική και την γελοιογραφία ήταν ευκαιριακά. Ο 

δάσκαλός μου στην καρικατούρα και την ζωγραφική, ο Σαμπαουντίν Τζαφέρι-

γνωστός ζωγράφος εκείνης της εποχής, πολλές φορές δημοσίευε τις γελοιογραφίες 

του στην εφημερίδα ΄΄Hosteni’’.Παρατηρώντας κάποια από τα σχέδιά μου με 

παροτρύνει και εμένα να δημοσιεύω κάποια από αυτά. Σαν φοιτητής τότε στα 

Τίρανα ήταν όνειρό μου να δημοσιευτούν σχέδιά μου σε εκείνη την εφημερίδα. Το 

1978 παρουσίασα τα πρώτα σχέδια τα οποία άρεσαν πολύ.  Άρχισα να φτιάχνω 

σχέδια με θέμα κυρίως από την τοπική ζωή. Η γραφειοκρατία, οι καριερίστες  και  

τα συνεχόμενα προβλήματα του λαού μας θα με εξυπηρετούσαν στα καλλιτεχνικά 

θέματα. Κέρδισα κάποια βραβεία από ετήσιους διαγωνισμούς  που διοργάνωνε η 

εφημερίδα.  Όταν τελείωσα την Σχολή Καλών Τεχνών στα Τίρανα δούλεψα στην 

εφημερίδα μέχρι τα δύο τελευταία χρόνια, όταν η δικτατορία άρχισε να αιμορραγεί. 

Μετά το σύστημα έπεσε και η ‘’Hosteni’’ δεν ξαναδημοσιεύτηκε. Ήταν ένα ατυχές  

γεγονός γιατί  πολλοί  Αλβανοί γελοιογράφοι δημοσίευαν τα σκίτσα τους εκεί. 

Τέτοιοι ήταν οι Ιλίρ Πογιάνι, Μέντι Μπελόρτα, Μπουγιάρ Καπετζίου, Τέφ Παλούση 

και πολλοί άλλοι. Όλοι αυτοί άρχισαν να κάνουν διαφορετικές από την 

γελοιογραφία  δουλειές . Τα παράτησαν. Ερχόταν ένα νέο σύστημα που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουμε ξεκινώντας από την οικονομία’’ -λέει ο Σούλαϊ.  

             

Εξώφυλλα από την εφημερίδα ‘’Ηosteni’’, με έργα του Αγκίμ Σούλαϊ, 1984 και 1986 αντίστοιχα 
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Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 Την εποχή αυτή ασχολήθηκε κυρίως με την ζωγραφική. Το 1990 φιλοτέχνησε τον 

πίνακα του Αλί Πασά της Τεπελένης που βρίσκεται σήμερα στο μουσείο του Αλί 

Πασά  στα Ιωάννινα. Μία επίσκεψη του Ιταλού Φλάβιο Μαρκέτι του έδωσε την 

ευκαιρία να κάνει την πρώτη του ατομική έκθεση με γελοιογραφικά σκίτσα στο 

Ρίμινι της Ιταλίας. Τότε η Αλβανία ήταν ένας τόπος που προκαλούσε την περιέργεια. 

Ο τρόπος που χειρίζονταν την χώρα μέσω της  γελοιογραφίας ήταν ένας καλός 

τρόπος για να καταλάβει κανείς το πνεύμα της εποχής. Εδώ ξεκινάει η πορεία του 

Σούλαϊ ως γελοιογράφος( αρχές 1990). Αρχικά σε διαγωνισμούς εντός Ιταλίας και 

ύστερα στην Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία. Σήμερα η λίστα των διεθνών 

διαγωνισμών και βραβείων έχει γίνει πολύ  μεγάλη. 

  

‘’Λυπάμαι  για την αλβανική γελοιογραφία που δεν υπολογίζεται σήμερα, διότι ο 

τόπος που φυτεύτηκε αυτή έφτασε να μορφώνει και να θεραπεύει αισθητικά τους 

καλλιτέχνες που αντισκέκονταν της εποχής. Σήμερα η γελοιογραφία είναι πιο 

δυνατή σε χώρες όπου υπάρχει τονισμένη έλλειψη δημοκρατίας γιατί σ’αυτή την 

περίπτωση ο καλλιτέχνης γίνεται πιο ‘’θυμωμένος’’ και προσπαθεί να εκφράσει 

αυτή την έλλειψη αναπνοής και ελευθερίας. Τέτοιες χώρες είναι το Μεξικό, η 

Ουκρανία, η Ρωσσία κ.α, όπου έχουμε τους πιο γνωστούς γελοιογράφους. Στην 

Αλβανία η γελοιογραφία χρειάζεται για να βελτιώσει τη ζωή και το μορφωτικό 

επίπεδο του μέσου ανθρώπου, δίνοντάς του το μήνυμα για μία πιο υγιή ζωή’’ 

-λέει  ο Σούλαϊ, ενώ τονίζει και την έλλειψη του σατιρικού σκίτσου από τις 

καθημερινές πολιτικές εφημερίδες της χώρας. 
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ΦΙΛΟ∆ΟΞΑ ΟΝΕΙΡΑ 

 Το 2009 εγκαινίασε την τελευταία ατομική του έκθεση στα Τίρανα, με σχέδια και 

πίνακες ζωγραφικής από λαδομπογιές. Παράλληλα με αυτή την ευκαιρία εγκαινίασε 

και την προσωπική του γκαλερί που άνοιξε στην ίδια πόλη. Το επίδοξο σχέδιό του 

είναι να δώσει τη ζωή που λείπει από την αλβανική γελοιογραφία. Σκέφτεται να 

δημιουργήσει έναν ετήσιο διαγωνισμό σατιρικού σκίτσου στα Τίρανα, με διεθνείς 

συμμετοχές. Αυτό απαιτεί την συμπαράσταση των πρεσβειών των 

αντιπροσωπευόμενων χωρών, της MTKRS (Υπουργείο Τουρισμού, Τεχνών, Νεολαίας 

και Αθλητισμού) και της Εθνικής Πινακοθήκης Τεχνών της πόλης. Με πολύ μεγάλη 

λύπη αναφέρεται για άλλη μία φορά στην κατάργηση της κυκλοφορίας της 

εφημερίδας ‘’Hosteni’’ : ‘’Ήταν μία υγιής βιομηχανία για την γελοιογραφία. Όταν 

έπεσε το σύστημα έπεσαν και τα μολύβια από τα χέρια των καλλιτεχνών αυτού του 

κλάδους’’ , και προσθέτει:  ‘’Η γελοιογραφία είναι ένα φιλοσοφικό εργαλείο, μέσω 

του οποίου ο καλλιτέχνης κριτικάρει τα διάφορα φαινόμενα της κοινωνίας. Τα 

χιουμοριστικά σκίτσα μένουν στο μυαλό του κοινού. Τον κάνουν να γελάει αλλά και 

τον ερεθίζει για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο γελοιογράφος είναι σαν ένας πολιτικός 

που κριτικάρει’’ 
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 Είναι ο μόνος Αλβανός γελοιογράφος με τα περισσότερα βραβεία. Κάποιες φορές 

αυτά τα βραβεία έχουν συμβολικά ποσά και άλλες φτάνουν τα  2.000-10.000ευρω. 

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ζει από την τέχνη του αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα 

χρήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα γι’αυτόν. Περισσότερη σημασία έχουν οι 

σχέσεις που διατηρεί με φίλους γελοιογράφους και με άλλους ξένους καλλιτέχνες. 

’’Χωρίς αυτές τις σχέσεις δεν μπορείς να προχωρήσεις στο μέλλον’’, ομολογεί. Στην 

Ιταλία όπου ζει τα τελευταία 20 χρόνια, έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες 

‘’Corriere di Rimini’’ και ‘’La Stampa’’. Ως ζωγράφος συνεργάζεται χρόνια με την 

γκαλερί ‘’Forni’’ στη Μπολόνια. Από το 2009 συνεργάζεται με μια άλλη γκαλερί στην 

Ιταλία η οποία χαρακτηρίζει  το έργο του ως ‘’υπέρ-ρεαλιστικό’’ και ‘’νέο-

ρεαλιστικό’’. Δεν τον απασχολεί να διακωμωδεί γνωστά πολιτικά πρόσωπα αλλά οι 

ιδέες που μεταφέρονται και η φιλοσοφία τους. Το έργο του έχει αναφορές στην 

μόλυνση του περιβάλλοντος, την ελευθερία του τύπου και την έλλειψή της, την 

φτώχεια, την πείνα, τη μετανάστευση και τα οράματα για το  μέλλον. Στην ερώτηση 

αν θεωρεί την αλβανική γελοιογραφία έναν κλάδο που έμεινε πίσω σε σχέση με 

άλλες χώρες και αν αυτή περιορίζεται απλά στην στρέβλωση των φιγούρων (πράγμα 

το οποίο μπορεί να γίνει και  μέσω υπολογιστή), απαντάει: ‘’είναι μία αλήθεια και 

χρειάζεται ώθηση για εξέλιξη. Η αλβανική γελοιογραφία υστερεί της νοητικής 

κριτικής. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι αποστολή της γελοιογραφίας δεν είναι να 

μεγαλώνει και να μικραίνει κανείς τις φόρμες και τα χαρακτηριστικά μίας 

φιγούρας.’’ 

 

 

Σχόλιο πάνω στο θέµα της οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη 
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  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  Η γελοιογραφία του Σούλαϊ είναι πιο πολύ φιλοσοφική παρά χιουμοριστική. Σε κάνει να 

μπες σε βαθιές σκέψεις, να αναρωτιέσαι και σε πολλές περιπτώσεις σου δημιουργεί το 

αίσθημα της ενόχλησης, του άβολου και της ενοχής. Είναι από τις δουλειές που κάνει τον 

θεατή πρώτα να σκεφτεί και ύστερα να χαμογελάσει. Για παράδειγμα, ένα έργο που 

δείχνει έναν φυλακισμένο στην Ιταλία  (Αλβανό) ο οποίος μέσω της ζωγραφικής 

προσπαθεί να δραπετεύσει σε έναν άλλον κόσμο, σχεδιάζοντας τα βήματά του έξω από 

το συρματόπλεγμα. 

 

  Η έννοια του φυλακισμένου είναι διπλή: 1) Φυλακισμένος είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε 

μία ξένη  χώρα, ο οποίος αναζητά την πατρίδα του σχεδιάζοντας τα βήματά του έξω από 

το συρματόπλεγμα. 2) Υπάρχει ένα φαινόμενο με τους Αλβανούς μετανάστες  στις αρχές 

του 1990 όταν άνοιξαν τα σύνορα. Αυτοί  που πήγαιναν στην Ιταλία ή την Ελλάδα ήταν 

αρχικά τα αρσενικά μέλη της οικογένειας, με την προοπτική ότι θα δούλευαν και θα 

έφερναν χρήματα στην οικογένειά τους. Πολλοί από αυτούς άρχισαν να ασχολούνται με 

παράνομες δουλειές με αποτέλεσμα να φυλακίζονταν στις ξένες χώρες, χωρίς να έχουν   

δικαίωμα να μεταφερθούν στις αλβανικές φυλακές. Έτσι προκύπτει ο φυλακισμένος    

Αλβανός  στην Ιταλία. 
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 Σε άλλο έργο του βλέπουμε έναν άνθρωπο να κόβει ένα δέντρο και ένα γιγάντιο 

παιδί να τον πιάνει από το αυτί μαλώνοντάς τον γι’αυτή την πράξη του, ή ένα τάνκ 

που σκίζει το περιβάλλον και κάποιον άλλον που κόβει το δέντρο και σκίζει τον 

ουρανό 

 

    

 

 

  Μία παλιά βαλίτσα μετανάστη πάνω στην οποία ταξιδεύει κάποιος. Η επιφάνεια 

της βαλίτσας μετατρέπεται σε απέραντη θάλασσα. Ταυτόχρονα εδώ δίνεται η 

εικόνα ότι ο κόσμος είναι μία απέραντη θάλασσα όπου όλοι μετακινούνται 

συνεχώς. 
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 Υπάρχει το σουρεαλιστικό στοιχείο στα έργα του με πολλή δόση ειρωνίας. Ενας λαϊκός άνθρωπος του οποίου το 

δαχτυλο μετατρεπεται σε μπουκάλι νερού που πίνει, μία παλιά στρατιωτική καπαρντίνα που κουμπώνει με λουκέτο 

(το έργο ονομάζεται ‘’Ciuso’’(Κλειστό) και μία μητέρα που καθαρίζει τα ίχνη που χαράζει ο πατέρας ενώ τον ακολουθεί 

το παιδί του. Η γυναίκα σηκώνει το βάρος της οικογένειας. Που πάει αυτός ο πατερας; Πάει να βγει από το σπίτι να 

μεθύσει με τους φίλους του; Το παίδι θέλει να βγει και αυτό. Ο πατέρας θα του αγοράσει ένα γλυφιτζούρι ενώ θα 

συζητάει με φίλους. Είναι πολύ χαρακτιριστική εικόνα της γυναίκας στην αλβανική κοινωνία. Θεωρείται κατώτερη και 

πρέπει να υπακούει και να υπηρετεί τον άντρα της. Αυτά ήταν πολύ έντονα στα χρόνια της δικτατορίας του Χότζα, στα 

νεανικά χρόνια του καλλιτέχνη δηλαδή, ωστόσο παρατηρούνται ακόμη και σήμερα σε πολλές αλβανικές οικογένειες. 

Σε όλα τα γελιογραφικά-εικονογραφικά έργα του χρησιμοποιεί τέμπερα και μολύβι σε χαρτί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Hosteni: είναι μία αλβανική εφημερίδα για την σάτιρα και το χιούμορ, η καρδιά 

και αρχισυντάκτης της οποίας ήταν για πολλά χρόνια ο  Νίκο Νικολλά( πεθ. 2005). Η 

πιο παλιά  χιουμοριστική εφημερίδα που ξεκίνησε το 1945  στα χρόνια της 

δικτατορίας του Χότζα, αλλά διαμορφώθηκε αισθητικά το 1971. Ήταν το μόνο 

όργανο που κατάφερε να πετύχει κάποιο είδος αντίστασης κατά της δικτατορίας. Η 

κυκλοφορία της σταμάτησε το 1990. 
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Κάποιες εντυπωσιακές εικόνες από αναπαράσταση της αναπαράστασης: 

 

        

 

                                  

                               (Αναφορά στη ζωγραφική του Ρέμπραντ) 
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 Ένα παιδάκι βγαίνει από  την πόρτα του σπιτιού του και βλέπει με τρόμο τον έξω 

κόσμο ακροβατώντας στο κενό. 
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Φτωχοί  ταπεινοί άνθρωποι  που βάζουν φωτιά στα παπούτσια- βόμβα  του 

πλουσίου. 

 

 

 

  Αίσθηση προκαλεί αυτό το έργο. Ονομάζεται ‘’Το μεθυσμένο κρασί’’. Ο 

καλλιτέχνης λέει χαμογελώντας: ‘’Είχα μεθύσει από κρασί και δεν είχα αίσθηση του 

περιβάλλοντος. Σχεδίαζα.Έβλεπα το ποτήρι που κρατούσα στα χέρια μου και το 

ζωγράφισα. Είχα την αίσθηση ότι το κρασί είχε μεθύσει και όχι εγώ’’ 
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

 

 

Αφίσα της έκθεσης ‘’Eurohumor’’ 2003  

 

 



15 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

  Πρωτοσέλιδο στην γερµανική εφηµερίδα ‘’Aachener 

Zeitung’’ 

14 Ιουλίου 2007 
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H ζωή του καλλιτέχνη στην πορτογαλέζικη 

εφηµερίδα‘’Trevim’’ µε αφορµή την ‘’Amadora Cartoon                                                                   

2009’’-Πορτογαλία 
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‘’Amadora Cartoon 2009’’-Πορτογαλία 
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 Αφήσα της ∆ιεθνής Εκθεσης Καρτούν 2009 στη Συρία, µε   

έργο του Αγκίµ Σούλαϊ, το οποίο έργο κέρδισε τη 2η θέση στον 

διαγωνισµό 
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Η πιο µεγάλη ιταλική εφηµερίδα’’La Stampa’’  28 ∆εκεµβρίου 

2006 
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Η πιο µεγάλη ιταλική εφηµερίδα’’La Stampa’’  ,4 Σεπτεµβρίου 

2008 



21 

                                                                                                                                                                                                     

 

Από την ιταλική εφηµερίδα ’’Corriere Romagna’’                          

8 Σεπτεµβρίου 2008 
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Το ∆εκέµβριο 2009 κέδισε το σηµαντικότερο βραβείο 

πολιτικής καρικατούρας στον κόσµο, που διοργανώνεται στη 

Νέα Υόρκη από την United Nations, µε το έργο ‘’La faim’’(Η 

πείνα)  

 

 

 

‘’La faim’’ (Η πείνα), Βραβείο της United Nations, Νέα Υόρκη, 

4 ∆εκεµβρίου 2009. 
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Νικητής στη ‘’∆ιεθνή Εκθεση Καρικατούρας’’, στο Gabrovo, 

Βουλγαρία 2009 
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‘’Cartel Exposicion 2010’’-∆ιεθνή έκθεση καρικατούρας στην 

Ισπανία. Στην αφήσα βλέπουµε έργο του Σούλαϊ το οποίο 

κέρδισε το 1ο βραβείο. 
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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

   Ο Αγίµ Σούλαϊ γεννήθηκε το 1960 στα Τίρανα όπου µεγάλωσε και 

σπούδασε στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών της ίδιας πόλης. Αποφοίτησε το 

1985. Από νωρίς είχε ιδιαίτερη αγάπη για το σατιρικό σκίτσο. Το περιβάλλον 

µεσα στο οποίο µεγάλωσε, πολιτικό και οικογενειακό, βοήθησε ώστε οι 

είκονες του να έχουν αυτή την δύναµη και την αµεσότητα. Οι διακρίσεις του 

είναι µία τεράστια λίστα και ξεκινάει από τότε που ήταν ακόµη φοιτητής. 

1979- Κερδίζει το ειδικό βραβείο της γελογραφικής εφηµερίδας ‘’Ηοστένι’’ 

µε το έργο του ‘’Σκάβω’’. 

1982- Κερδιζει 1ο βραβείο από την ίδια εφηµερίδα, µε το logo που 

δηµιούργησε για τα 70α γεννέθλια από την Ανεξαρτισία της Αλβανίας. 

1984- 3ο βραβείο στον Ετίσιο ∆ιαγωνισµό Καρικατούρας που διοργανώνεται 

από την γελιογραφική εφηµερίδα ‘’Hosteni’’, µε το έργο ‘’Ποικιλία και το 

Παγκόσµο’’. 

1984- Ειδικό βραβείο, στον διαγωνισµό Καλών Τεχνών Τιράνων, µε την 

ευκαιρία συµπλήρωσης 40 χρόνων από την ανεξαρτισία της Αλβανίας, µε το 

έργο ‘’Ο ανθρωπος µε τα δύο πρόσωπα’’. 

1985- Αποφοιτά από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών Τιράνων. 

1986- 1ο βραβείο, στον Ετίσιο ∆ιαγωνισµό Καρικατούρας που 

διοργανώνεται από την γελιογραφική εφηµερίδα ‘’Hosteni’’, µε το έργο του 

‘’Ο καπνός µου πάνω απ΄όλους του άλλους’’ 

1988- 1ο βραβείο στο ‘’The Balkans Cartoon Competition (Ανθρωπος και 

Περιβάλλον)’’, στις Σέρρες- Ελλάδα. 

1990- Εκθεση στο µουσείο του Αλί Πασά, Ιωάννινα-Ελλάδα  

1990- Ειδικό βραβείο "Aydin Dogan International Cartoon Competition", 

Άγκυρα-Τουρκία 

1992- Ατοµική έκθεση στη Ρίµινι- Ιταλία 

1993- Ατοµική έκθεση στο Brindisi Municipality Building- Ιταλία 
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1997-  Το έργο του δηµοσιεύεται στο "Artists and Graphic Designers 

1997",Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

1998  - 1ο βραβείο στην έκθεση "Euro humor", Cuneo, Ιταλία 

1998  -Ατοµική έκθεση στην Podesta Palace , Ρίµινι, Ιταλία 

1999- Ατομική έκθεση στην γκαλερί "Imagine’’, Ρίµινι, Ιταλία 

2000-Οµαδική έκθεση στην  "Stefano Forni Gallery", Μπολόνια, Ιταλία 

2000- Κερδίζει ένα βραβείο στο ‘’Omaggio a Charles Shulz International  

Competition’’ 

2001- Κερδίζει το  "Euro humor" International Special Prize, Cuneo, Ιταλία 

2003- Κερδίζει δύο ειδικά βραβεία στο ‘’Tolentino International Comic Art 

Competition’’ , Ιταλία 

2004- 1ο βραβείο στο ‘’Cuneo Comic Festival’’’, Ιταλία 

2004 - Ατοµική έκθεση στο Tirana National Gallery, Αλβανία 

2005- Ειδικό βραβείο στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Καρτούν "Painters House" , 

Βέλγιο 

2005 -  Ειδικό βραβείο στο ‘’23ο  Tolentino International Comic Art Festival’’ 

2005 -  Ατοµική έκθεση στην γκαλερί ‘’Imigranti’’, Τίρανα, Αλβανία 

2005 -  Κερδίζει το Grand Prix στο’’ Kosovo Cartoon World 2006 

Competition’’,Κόσοβο 

2006- 1ο βραβείο στο ‘’Tourcoing International Cartoon Competition’’, Γαλλία 

2006 - 1ο βραβείο στο "Euro humor" International Comic Art Festival, Cuneo, 

Ιταλία 

2007- Κερδίζει το ‘’European Cartoonists Competition’’ , Βέλγιο 

2007 – Αργυρό µετάλλιο στο ‘’2° Biennal Interational Humoristic Graphics 

"Dulcinea", Tobozo (Toledo) – Spain 

2007 – Ειδικό βραβείο στο ‘’ International competition "Stuttgart Award 2007" 

- " Fascination Automobile", Stuttgart (Germany)  

2007 - Ειδικό βραβείο  ‘’International Competition theme "Censorship" - 

Aachen (Germany) 

2007 – 1ο Βραβείο στο ‘’Bursa International Cartoon Competition Blue Gold " 

WATER" - Bursa (Turkey) 
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2007 – Καλύτερο Βραβείο Εικονογράφησης: ΄’’Master Cup International 

Cartoon and Illustracion’’ - Beijing (Κίνα) 

2008 – Έπαινος-"Future children" First international Cartoonnet Contest’’ 

Teheran (Ιράν) 

2008 – ‘’The dreamer’’- ατομική έκθεση στην εκνική Πινακοθήκη στα Τίρανα- Αλβανία. 

2008 – Βραβεύτηκε στο ’’International competition in the "Cinema and 

Women"’ Σµύρνη, Τουρκία  

2008 – Ειδικό βραβείο , ‘’Intenational cartoon contest "Culture"’ - Damascus 

(Συρία)  

2008 – Εκθεση στο "Next Art Gallery" - Arezzo (Iταλία)  

2008 – 1ο βραβείο  "1 Bienal de Humor Luis d'Oliveira Guimaraes" Penela 

(Πορτουγαλία)  

2008 – 2ο βραβείο στο ‘’International Cartoon Competition "Aydin Dogan"’, 

Istambul (Τουρκία)  

2008 – Οµαδική έκθεση  "RECALL" γκαλερί Stefano Forni, Bologna (Ιταλία)  

2008 – 3ο βραβείο στο ‘’ STUTTGART AWARD 2008 – "The World of Wine" 

‘(Γερµανία) 

 2008 – Μεγάλο βραβείο στο Graphics on Idea, Contest "Olio Di Satira" Vinovo 

- Torino (Iταλία) 

 2008 – Έπαινος στο  "28th Nasreddin Hodja, International cartoon contest", 

Istanbul (Τουρκία)  

2008 – Συµµετοχή στην 4η  Biennal International Art "Genius and noplace", 

Ferrara (Ιταλία)  

2008 – Μέλος επιτροπής στο International cartoon contest "World Languages" 

(Γερµανία)  

2008 – Μέλος της διεθνής κριτικής επιτροπής για τον διεθνή διαγωνισµό 

καρτούν µε θέµα ‘’Ανθρώπινα δικαιώµατα’’, Bursa (Τουρκία)  

2008 – Έπαινος στη "The Second International City Complexities Cartoon" 

Teheran(Ιράν)  

2009 - "The Economy", Βραβεύτηκε µε το  Grand Prix of the European Press - 

Brussels, Βέλγιο 

2009 – Μέλος κριτικής επιτροπής στην "XIII Hungarian Cartoon Art Festival" 

Budapest, Ουγγαρία 

2009 – Νικητής του διεθνούς διαγωνισµού "Crayon Nord en 2009" Tourcoing, 

Γαλλία 
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2009 – Νικητής Μεγάλου Βραβείου στην  19η  International Biennal: "House of 

Humor" Gabrovo, Βουλγαρία 

 2009 – Αργυρό µετάλλιο στο  5th International Cartoon Competition "Syria 

Cartoon 2009" ∆αµασκό- Συρία 

 2009 – Ειδικό βραβείο στην 11η  International Cartoon Competition "Porto 

Cartoon 2009" Porto, Πορτογαλία 

 2009 - Ειδικό βραβείο στο "International Cartoon Contest Zielona Gora"  

Πολωνία 

2009 – δηµιουργία αφίσας για την αλβανό-σέρβικη ταινία "HONEYMOON" 2009 

– Ατοµική έκθεση στο Αυλώνα και Τίρανα, Αλβανία 

2009 – Νικητής Μεγάλου Βραβείου στον Εθνικό διαγωνισµό  ‘’CartaVetrata’’ – 

Ιταλία 

 2009 - International Prize "Amadora Cartoon 2009", Amadora - Πορτογαλία 

2009 – Κερδίζει το United Nations Prize "Ranan Lurie Award 2009" - New 

York, ΗΠΑ 

2010 – Βραβεύτηκε µε το Μεγάλο Βραβείο PCE (Press Cartoon Europe) – 

Βέλγιο 

 2010 – 1ο βραβείο στο  International Cartoon Contest "Globalization" - 

Santomera, Ισπανία 

 2010 – Έπαινος στο International Cartoon Contest Don Quichotte "Integration 

Assimilation" – Γερµανία 

 2010 – Φιναλίστ στην έκθεση  7-77 International Cartoon Contest - Ankara, 

Τουρκία 

2010 – Έπαινος στην  European Cartoon Contest - Porto, Πορτογαλία 

2010 – Έπαινος  στο  International Cartoon Contest µε θέµα το ‘’Νερό’’ - 

Teheran, Ιράν 

 2010 – 2ο βραβείο στην  Salon International of Cartoon - Vianden, 

Λουξεµβούργο 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-‘’Η γελοιογραφία και το δαιµονικό-Μορφές και όρια σατιρικού 
σκίτσου’’,  Βασίλειος Αντ. Πασχάλης, εκδ. ιδίοις-αναλώµασιν  

-‘’Αντιφασισµός’’- Παγκόσµια Εκθεση Γελοιογραφίας, Αθήνα 1975, 
εκδ. Καστανιώτη 

-‘’Ιστορία Ελληνικής γελοιογραφίας 1974-2004’’,  ∆ηµήτρης 
Σαπρανίδης, εκδ. Ποταµός 

-‘’Ιστορία πολιτικής γελοιογραφίας στην Ελλάδα’’, ,  ∆ηµήτρης 
Σαπρανίδης 

-GAZETA(εφηµερίδα) ‘’LIBERTAS’’, 3/6/2009 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ- ΠΗΓΕΣ 

 

-www.agimsulaj.com 

-www.facebook.com/pages/Agim-Sulaj/64936131408 

-http://www.cdodite.com/20080627125759/Karikatura-frike-nga-feja.html 

-http://caricaturque.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 

-www.tabrizcartoons.com 

-http://shqiperia.gr/forumi/showthread.php?t=2689 

-www.youtube.com (Sulaj ne Galerine Komberate te Arteve,Tirane 2008) 

 

 

 

 

 

 

 


