
Γιάννης Μπόλης 

Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1987), όπου και 

εκπόνησε διδακτορική διατριβή µε θέµα Οι καλλιτεχνικές εκθέσεις. Οι 

καλλιτέχνες και το κοινό τους στην Αθήνα του 19ου αιώνα (2000). Την 

περίοδο 1992-2000 εργάστηκε ως ιστορικός της τέχνης και ειδικός 

επιστηµονικός συνεργάτης στην έκδοση του Λεξικού Ελλήνων 

Καλλιτεχνών. Ζωγράφοι-Γλύπτες-Χαράκτες. 16ος-20ος αιώνας ( Αθήνα 

1997-2000). Από το 2000 εργάζεται ως επιµελητής στο Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη της Θεσσαλονίκης. Έχει συγγράψει 

10 βιβλία για την ελληνική τέχνη, κείµενά του έχουν δηµοσιευθεί σε 

περιοδικά ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και έχει επιµεληθεί εκθέσεις 

Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών σε µουσεία, ιδρύµατα και αίθουσες τέχνης 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δίδαξε (2009-12) Ιστορία της Μοντέρνας 

και Σύγχρονης Τέχνης καθώς και Ιστορία των Εφαρµοσµένων Τεχνών στο 

Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής 

Μακεδονίας στη Φλώρινα.  
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