ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΡΑΛΗ

Το χρονολόγιο για τον Γιάννη Μόραλη συντάχθηκε από τον Νίκο Παΐσιο, με βάση τις εκδόσεις Γιάννης
Μόραλης. Εμπορική Τράπεζα, Αθήνα 1988 και Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μικρή Άρκτος, Αθήνα 2008.
Δημοσιεύεται στην έκδοση: Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934 – 1994, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2008.
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Ὁ γιάννης μόραλης γεννήθηκε στὴν Ἄρτα στὶς 23 Ἀπριλίου / 6 μαΐου, δεύτερο παιδὶ τοῦ φιλολόγου κωνσταντίνου μόραλη καὶ τῆς βασιλικῆς μιχάλη.
Ἡ οἰκογένειά του ἐγκαθίσταται στὴν Πρέβεζα ὅπου ὁ πατέρας του μετατίθεται ὡς γυμνασιάρχης.
Ἡ οἰκογένεια μόραλη ἐγκαθίσταται μόνιμα στὴν Ἀθήνα Παράλληλα μὲ τὰ σχολικὰ μαθήματα, ὁ ἑντεκάχρονος μόραλης παρακολουθεῖ μὲ τὸν πατέρα του τὸ «κυριακάτικο μάθημα» στὴν αΣκτ. Ἔχει ἤδη
πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ γίνει ζωγράφος.
Προετοιμάζεται ἀπὸ τὸν ζωγράφο γιάννη γεωργιόπουλο γιὰ τὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὴν αΣκτ.
Ἐπιτυγχάνει, καὶ σὲ ἡλικία 5 ἐτῶν ἐγγράφεται στὸ Προπαρασκευαστικὸ τμῆμα μὲ καθηγητὴ τὸν Δημήτρη γερανιώτη. Ἐκεῖ γνωρίζεται μὲ τὸν γ. τσαρούχη, τὸν χ. καπράλο καὶ τὸν ν. νικολάου. Στὴ
συνέχεια, ἀφοῦ ἐπιτυγχάνει στὶς ἐξετάσεις, παρακολουθεῖ γιὰ δύο μῆνες περίπου μαθήματα ζωγραφικῆς στὸ ἐργαστήριο τοῦ κ. Παρθένη καὶ μετὰ στὸ ἐργαστήριο τοῦ οὐμβέρτου Ἀργυροῦ.
μαζὶ μὲ τὸν τάσσο, τὸν γιώργη Δήμου, τὸν μωυσὴ ραφαὴλ καὶ τὸν κώστα ντάκο παρακολουθεῖ μαθήματα χαρακτικῆς στὸ ἐργαστήριο τοῦ γιάννη κεφαλληνοῦ, ποὺ μόλις εἶχε ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ
Ἐκθέτει γιὰ πρώτη φορὰ τέσσερα ἔργα του σὲ ὁμαδικὴ ἔκθεση, μαζὶ μὲ τὸν γιώργη Δήμου καὶ τὸν
νικόλαο Παπαδημητράκη, στὴν γκαλερὶ «Στούντιο» τῆς νίνας ρώκ.
βραβεύεται στὸ διαγωνισμὸ γυμνοῦ στὴν αΣκτ μὲ ἔπαθλο μιὰ ὑποτροφία γιὰ τὸ καινούριο παράρτημα τῆς αΣκτ, στὴ μύκονο.
Ἀποφοιτὰ ἀπὸ τὴν αΣκτ. Συμμετέχει στὴν Ἔκθεση Ἑλληνικῆς χαρακτικῆς στὸ κόζιτσε τῆς τσεχοσλοβακίας, ὅπου οἱ ξυλογραφίες του προκαλοῦν μεγάλη ἐντύπωση. τὴν ἴδια χρονιά, σὲ διαγωνισμὸ
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, κερδίζει ὑποτροφία ἀπὸ τὸ κληροδότημα τῆς οὐρανίας κωνσταντινίδη
γιὰ σπουδὲς ψηφοθετικῆς στὴν εὐρώπη.
τὸν μάρτιο πεθαίνει ὁ πατέρας του κωνσταντῖνος. τὸν Ἰούνιο ἀναχωρεῖ γιὰ τὴ ρώμη μαζὶ μὲ τὸ ν.
νικολάου, ὅπου καὶ θὰ παραμείνουν λίγους μόνο μῆνες, ἀρκετοὺς ὅμως γιὰ νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ
τὰ σπουδαιότερα ἔργα τῆς Ἀναγέννησης. τὸν Ὀκτώβριο ἐγκαθίστανται στὸ Παρίσι. Ἐγγράφεται
στὴν Ecole des Beaux-Arts καὶ παρακολουθεῖ μαθήματα ζωγραφικῆς στὸ ἐργαστήριο τοῦ Charles
Guerain. Παράλληλα φοιτᾶ στὴν Ecole des Arts et Metiers; ὅπου παρακολουθεῖ μαθήματα ψηφοθετικῆς (σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς ὑποτροφίας του ) μὲ τὸν Henri-Marcel Magne.
Παρακολουθεῖ μαθήματα τοιχογραφίας στὸ ἐργαστήριο τοῦ Ducos de l’Haille στὴν Ecole des BeauxArts. Στὸ Παρίσι φιλοτεχνεῖ, μεταξὺ ἄλλων, τὸ πορτρέτο τοῦ Θεοδοσίου χριστοδούλου καὶ τὸ ἔργο
«γυμνὸ»
Ξεσπᾶ ὁ β΄ Παγκόσμιος πόλεμος καὶ ἀναγκάζεται νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Παρίσι καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν
Ἑλλάδα.
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Ὑπηρετεῖ τὴ θητεία του στὸ στρατὸ ὡς πρωτοκολλητὴς τοῦ συντάγματος, καὶ φιλοτεχνεῖ ἀρκετὰ σχέδια μὲ θέμα τὸ στρατό. Συμμετέχει στὴν τελευταία προπολεμικὴ Πανελλήνια Ἔκθεση στὸ Ζάππειο,
ὅπου ἐκθέτει τὰ ἔργα «γυμνό», «καπέλα», «Πορτρέτο Θ.χ.» καὶ « Ὁ ζωγράφος καὶ ὁ νίκος νικολάου». βραβεύεται μὲ τὸ χάλκινο μετάλλιο ζωγραφικῆς. Συμμετέχει στὴν ε΄ ἐτήσια ἔκθεση τῆς Ἕνωσης « Ἐλεύθεροι καλλιτέχνες» στὸ Δημοτικὸ Θέατρο τοῦ Πειραιᾶ μὲ ἑπτὰ ξυλογραφίες .
Παντρεύεται μὲ τὴ μαρία ρουσσὲν καὶ ἐγκαθίστανται στὸ κολωνάκι, Πλουτάρχου 5. τὸ καλοκαίρι
ζοῦν στὸ πατρικὸ τῆς μ. ρουσσὲν στὴν κηφισιά. Στὴ διάρκεια τῆς κατοχῆς, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς
οἰκονομικὲς δυσκολίες, ἀσχολεῖται μὲ τὴν προσωπογραφία καὶ ζωγραφίζει πορτρέτα κατόπιν παραγγελίας.
χωρίζει μὲ τὴ μαρία ρουσσὲν
Παντρεύεται τὴ γλύπτρια Ἀγλαΐα Λυμπεράκη καὶ ἀποκτοῦν ἕνα γιό, τὸν κωνσταντῖνο. Ζοῦν στὴ νέα
κηφισιὰ καὶ ἀφοσιώνεται στὴ ζωγραφική του. Ἐκλέγεται τακτικὸς καθηγητὴς τοῦ Προπαρασκευαστικοῦ τμήματος στὴν αΣκτ.
Συμμετέχει στὴν Πανελλήνια Ἔκθεση στὸ Ζάππειο, ὅπου παρουσιάζει τὰ ἔργα « Ὁ ζωγράφος μὲ τὴ
γυναίκα του» (942-943), «Δύο φίλες» (947) «τὸ τραπέζι»(947), « Ἔγκυος γυναίκα»(948),
μαζὶ μὲ τοὺς καλλιτέχνες νίκο χατζηκυριάκο-γκίκα, γιάννη τσαρούχη, νίκο νικολάου, νίκο Ἐγγονόπουλο, γιῶργο μανουσάκη, γιῶργο μαυροΐδη, Λιλὴ Ἀρλιώτη, Ἀνδρέα βουρλούμη, Ἕλλη βοΐλα,
κοσμὰ Ξενάκη, νίκο γεωργιάδη, Παναγιώτη τέτση, μίνω Ἀργυράκη, νέλλη Ἀνδρικοπούλου, καίτη Ἀντυπᾶ, μαριλένα Ἀραβαντινοῦ, εὐγένιο Σπαθάρη καὶ τοὺς γλύπτες κλέαρχο Λουκόπουλο,
Ἀγλαΐα Λυμπεράκη, ναταλία μελᾶ, καὶ γιῶργο γεωργίου ἱδρύουν τὴν καλλιτεχνικὴ ὁμάδα « Ἁρμός».
τὸν Δεκέμβριο ὁ γ. μόραλης συμμετέχει στὴν ἔκθεση τῆς ὁμάδας στὸ Ζάππειο μὲ ἐννέα ἔργα, μεταξὺ ἄλλων «τὸ σπίτι μου» (949) καὶ «Φανὴ» (949)
Σχεδιάζει τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια γιὰ τὸ μπαλέτο « Ἕξι λαϊκὲς ζωγραφιές», σὲ χορογραφία ραλλοῦς μάνου καὶ μουσικὴ μάνου χατζιδάκι, ποὺ παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ χορόδραμα. εἶναι
ἡ ἀρχὴ μιᾶς συνεργασίας ποὺ θὰ διαρκέσει δεκαπέντε περίπου χρόνια.
Συμμετέχει στὴν Πανελλήνια Ἔκθεση στὸ Ζάππειο ὅπου ἐκθέτει τρία λάδια: «γυμνό» (95), «μορφή» (95), «Σύνθεση» (95). τὸν Δεκέμβριο συμμετέχει στὴν ἔκθεση τῆς ὁμάδας « Ἁρμὸς» μὲ
δεκατέσσερα ἔργα (« Ἐδωδιμοπωλεῖο», «καφενεῖο», «μαγαζὶ στὴν αἴγινα», «μορφὴ 95 καὶ 952,
« Ἕξι λαϊκὲς ζωγραφιὲς» κ.ἄ.). μὲ τὴ συζυγό του Ἀγλαΐα καὶ τὸν γιό του κωνσταντῖνο ἐγκαθίστανται στὴν κηφισιά, στὴν ὁδὸ καραϊσκάκη 2.
Ἐπισκέπτεται τὴ ρωσία, μὲ πρόσκληση τῆς ρωσικῆς πρεσβείας, μαζὶ μὲ ἐκπροσώπους τοῦ πνεύματος καὶ τῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὑπόλοιπη εὐρώπη.
τὸν Ἰανουάριο συμμετέχει σὲ ἔκθεση Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν στὸ βελιγράδι καὶ στὸν καναδὰ (μαζὶ
μὲ τοὺς ζωγράφους α. Ἀστεριάδη, ν. χαρζηκυριάκο-γκίκα, ν. νικολάου, Σπ. βασιλείου· τοὺς γλύπτες γ. Παππά, α. Σῶχο, μ. τόμπρο, γ. Ζογγολόπουλου, καὶ τοὺς χαράκτες Δ. γαλάνη, γιακουμάκη,
ε. Παπαδημητρίου, α. Θεοδωρόπουλο.
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Συνεργάζεται γιὰ πρώτη φορὰ μὲ τὸ «Θέατρο τέχνης» καὶ τὸν κάρολο κούν. Φιλοτεχνεῖ τὰ σκηνικὰ
καὶ τὰ κοστούμια γιὰ τὴν παράσταση «γυμνὲς μάσκες», τέσσερα μονόπρακτα τοῦ Λουίτζι Πιραντέλλο.
Ἡ συνεργασία μὲ τὸν κάρολο κοὺν θὰ συνεχιστεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια σὲ παραστάσεις τόσο τοῦ σύγχρονου ρεπερτορίου ὅσο καὶ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ δράματος.
955 χωρίζει μὲ τὴν Ἀγλαΐα Λυμπεράκη. μετακομίζει μὲ τὸν γιό του στὸ κολωνάκι, στὴν ὁδὸ καρνεάδου
5.
957 Ἐκλέγεται τακτικὸς καθηγητὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Ζωγραφικῆς στὴν αΣκτ.
958 Ἀρχίζει νὰ συνεργάζεται μὲ τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο. Σχεδιάζει τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια γιὰ τὸ ἔργο
τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη τὰ χέρια τοῦ ζωντανοῦ θεοῦ, σὲ σκηνοθεσία Ἀλέξη Σολωμοῦ.
Ἀντιπροσωπεύει τὴν Ἑλλάδα στὴν μπιενάλε τῆς βενετίας μαζὶ μὲ τὸν γιάννη τσαρούχη καὶ τὸν γλύπτη Ἀντώνη Σῶχο. Ἐκθέτει 24 λάδια, προσχέδια γιὰ σκηνικὰ καὶ κοστούμια, λιθογραφίες καὶ σχέδια. οἱ κριτικὲς γιὰ τὸ ἔργο του εἶναι ἐπαινετικὲς καὶ τὸ Δημοτικὸ μουσεῖο τοῦ τορίνο ἀγοράζει τὸ
ἔργο « Ἐσωτερικό» (955).
959 Πραγματοποιεῖται ἡ πρώτη ἀτομική του ἔκθεση στὴν αἴθουσα ἐκθέσεων « Ἁρμός», ὅπου παρουσιάζει
κυρίως τὰ ἔργα ποὺ εἶχε ἐκθέσει στὴ βενετία καὶ ἄλλες νεότερες συνθέσεις.
Ὕστερα ἀπὸ πρόταση τῶν ἀρχιτεκτόνων Πρ.βασιλειάδη , ε.βουρέκα καὶ ? Στάικου, σχεδιάζει τὴ γραμμικὴ σύνθεση γιὰ τὴ διακόσμηση τῶν βΔ καὶ να ὄψεων τοῦ ξενοδοχείου χίλτον. τὰ σχέδια ἐγκρίνονται καὶ ξεκινᾶ ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου.
Ἀρχίζει νὰ συνεργάζεται μὲ ἀρχιτέκτονες, καὶ οἱ ἀρχιτεκτονικὲς ἐφαρμογές του κοσμοῦν δημόσια
κτίρια καὶ κατοικίες.
Συμμετέχει στὴν ἔκθεση « Ἡ σκηνογραφία στὴν Ἑλλάδα» ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ σύλλογο μαθητῶν τοῦ γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν.
Σχεδιάζει τὴν προμετωπίδα γιὰ τὸ τὸ Ἄξιον Ἐστὶ τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἴκαρος.
Ἀγοράζει τὸ ἀτελιέ του στὴν ὁδὸ Δεινοκράτους 9.
960 -6Σὲ συνεργασία μὲ ἀρχιτέκτονες φιλοτεχνεῖ συνθέσεις, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὸ Ξενοδοχεῖο μὸν Παρνὲς
στὴν Παρνηθα, τὸ ξενοδοχεῖο τοῦ εοτ στὴ Φλώρινα καὶ γιὰ τὰ περίπτερα τοῦ οΛΠ στὴν Ἀκτὴ καραϊσκάκη. Συμμετέχει σὲ ἔκθεση στὴ Δημοτικὴ Πινακοθήκη Ἀμμοχώστου. Φιλοτεχνεῖ τὴν προμετωπίδα γιὰ τὴν ἔκδοση Ἕξι καὶ μιὰ τύψεις γιὰ τὸν οὐρανὸ τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη γιὰ τὶς ἐκδόσεις
Ἴκαρος.
962 Φιλοτεχνεῖ τὰ δύο ἐξωτερικὰ τοιχία, τὸ μωσαϊκὸ τῆς αὐλῆς καὶ τὶς κεραμικὲς συνθέσεις τοῦ περιπτέρου τοῦ εοτ «Διόνυσος» στοῦ Φιλοπάπππου. Ἀρχίζει ἡ συνεργασία του μὲ τὴν κεραμίστρια
Ἑλένη βερναρδάκη. Ἐκλέγεται τακτικὸ μέλος τοῦ Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου γραμμάτων καὶ τεχνῶν.
Ὁλοκληρώνεται ἡ ἐγχάρακτη γραμμικὴ σύνθεση σὲ μάρμαρο γιὰ τὸ χίλτον καὶ γίνονται τὰ ἐγκαίνια
τοῦ ξενοδοχείου.
Φιλοτεχνεῖ τὴν προμετωπίδα στὴν ἔκδοση Ἄσμα ἡρωικὸ καὶ πένθιμο γιὰ τὸ χαμένο ὑπολοχαγὸ τῆς
Ἀλβανίας τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη γιὰ τὶς ἐκδόσεις Ἴκαρος.
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τὸν Ἀπρίλιο πραγματοποιεῖται ἡ δεύτερη ἀτομική του ἔκθεση στὴν αἴθουσα τέχνης Ἀθηνῶν-χίλτον. Ἐκτίθεται ἡ σειρὰ ἔργων του μὲ τίτλο Ἐπιτύμβια Σύνθεση α΄-Ζ΄), ἡ «νέα γυναίκα» (962), ἡ
« Ἄνοιξη» (963), καθὼς καὶ σχέδια καὶ μελέτες γιὰ τὶς ἀρχιτεκτονικὲς ἐφαρμογές.
τοῦ ἀπονέμεται ὁ ταξιάρχης τοῦ Φοίνικα. εἰκονογραφεῖ τὴν ἔκδοση Ποιήματα τοῦ γιώργου Σεφέρη γιὰ τὶς ἐκδόσεις Ἴκαρος. Συμμετέχει στὴν ἔκθεση «Διακοσμητικὰ ὑφαντὰ τοίχου σὲ σχέδια Ἑλλήνων ζωγράφων» στὴν αἴθουσα τέχνης Ἀθηνῶν-χίλτον καὶ στὴν μπιενάλε ταπισερὶ στὴ Λωζάννη.
Φιλοτεχνεῖ τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια γιὰ τὴν παράσταση οἰδίπους τύραννος τοῦ Θεάτρου τέχνης σὲ σκηνοθεσία κάρολου κούν, ποὺ παρουσιάστηκε στὸ Aldwych Theatre τοῦ Λονδίνου στὸ
πλαίσιο τοῦ Παγκόσμιου Φεστιβὰλ Θεάτρου.
Πραγματοποιεῖται ἡ τρίτη ἀτομική του ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ἰόλα-Ζουμπουλάκη. μεταξὺ ἄλλων,
ἐκθέτει μιὰ σειρὰ ἔργων μὲ τίτλο « Ἐπιθαλάμια». Συμμετέχει γιὰ δεύτερη φορὰ στὴν μπιενάλε ταπισερὶ στὴ Λωζάννη.
βραβεύεται μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο γιὰ τὶς ταπισερὶ στὴ Διεθνὴ Ἔκθεση χειροτεχνίας στὸ μόναχο.
Πραγματοποιεῖται ἡ τέταρτη ἀτομική του ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ζουμπουλάκη. μιὰ μεγάλη ἑνότητα
ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ παρουσιάζονται φέρει τὸν τίτλο Πανσέληνος. Συμμετέχει στὴ διεθνὴ ἔκθεση Seconde
rencontre internationale d’art contemporain στὸ Grand Palais στὸ Παρίσι μαζὶ μὲ 22 ἄλλους Ἕλληνες ζωγράφους καὶ γλύπτες.
τοῦ ἀπονέμεται τὸ Ἀριστεῖο τῶν τεχνῶν ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
Πέμπτη ἀτομικὴ ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ζουμπουλάκη. Ὕστερα ἀπὸ 36 χρόνια διδασκαλίας ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴν αΣκτ.
Φιλοτεχνεῖ τὴν κεραμικὴ σύνθεση γιὰ τὸ νέο δημαρχιακὸ μέγαρο Ἀθηνῶν.
Ἀναδρομικὴ ἔκθεση τοῦ ἔργου του στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη (εΠμαΣ). Ὁ Ὅμιλος Ἐταιριῶν τῆς
Ἐμπορικῆς τράπεζας ἐκδίδει τόμο μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου του, τὸν ὁποῖο ἐπιμελεῖται ὁ
βασίλης Φωτοπουλος.
Ἕκτη ἀτομικὴ ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ζουμπουλάκη
Παντρεύεται τὴν Ἰωάννα βασσάλου. Ἀναδρομικὴ ἔκθεση στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μὲ ἔργα ποὺ
ἀνήκουν στὴ Συλλογὴ τῆς εΠμαΣ.
Ἕβδομη ἀτομικὴ ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ζουμπουλάκη
τοῦ ἀπονέμεται ὁ ταξιάρχης τῆς τιμῆς.
Φιλοτεχνεῖ δύο συνθέσεις σὲ κεραμικὲς πλάκες καὶ σὲ ὀρειχάλκινα ἀνάγλυφα γιὰ τὸ σταθμὸ τοῦ
μετρὸ Πανεπιστήμιο.
Συμμετέχει στὴν ἔκθεση «κλασικὲς μνῆμες στὴ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ τέχνη», ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ
τὴν εΠμαΣ καὶ τὸ Ἵδρυμα Ἀλέξανδρος Ὠνάσης στὸ Olympic Towers στὴ νέα Ὑόρκη. Πραγματοποιεῖται ἔκθεση ἔργων του μὲ τίτλο « Ἄγγελοι, μουσική, Ποίηση» στὸ μουσεῖο μπενάκη.
Ὄγδοη ἀτομικὴ ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ζουμπουλάκη
Ἔνατη ἀτομικὴ ἔκθεση μιᾶς σειρᾶς ἔργων γλυπτικῆς μὲ τίτλο «Προεκτάσεις» στὴν γκαλερὶ Ζουμ-
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πουλάκη
Ἀναδρομικὴ ἔκθεση στὴν Πινακοθήκη κυκλάδων, στὴν Ἐρμούπολη τῆς Σύρου. Ἡ ἔκθεση ποὺ διοργάνωσε τὸ 200 τὸ μουσεῖο μπενάκη παρουσιάζεται στὸν Πύργο μπαζαίου στὴ νάξο.
Δέκατη ἀτομικὴ ἔκθεση στὴν γκαλερὶ Ζουμπουλάκη. Παρουσιάζεται στὸ μακεδονικὸ μουσεῖο Σύγχρονης τέχνης ἡ ἔκθεση μὲ τίτλο « Ἄγγελοι, μουσική, Ποίηση» ποὺ εἶχε διοργανώσει τὸ μουσεῖο
μπενάκη τὸ 200.
Ἀναδρομικὴ ἔκθεση μὲ τίτλο «γιάννης μόραλης. μιὰ ἀνίχνευση» στὸ μουσεῖο Σύγχρονης τέχνης τοῦ
Ἱδρύματος βασίλη καὶ Ἐλίζας γουλανδρῆ στὴ χώρα τῆς Ἀνδρου.

2008 – 2009
2009

Έκθεση σχεδίων του στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Απεβίωσε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου.
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