
Ο Θοδωρής Κουτσογιάννης σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1996, μεταπτυχιακό δίπλωμα 2000, διδακτορική 
διατριβή 2008). 

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του, έχει επιμορφωθεί και μελετήσει 
σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού (Πανεπιστήμιο Ρώμης 
“La Sapienza” 1998 και 2000, Warburg Institute Λονδίνου 2001-02, Scuola 
Normale Superiore Πίζας 2003, Istituto di Studi Umanistici Πανεπιστημίου 
Φλωρεντίας 2005-08, Πανεπιστήμιο Princeton 2011). 

Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1997 κ.ε.), το 
Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή (1998 και 2000), το Ίδρυμα Sasakawa του 
Τόκυο (2000), τη British School at Athens (2001-02), τη Scuola Normale 
Superiore di Pisa (2003), το Istituto di Studi Umanistici στη Φλωρεντία (2005-
08), το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Princeton (2011). 

Ασχολείται ερευνητικά με τη νεώτερη ευρωπαϊκή τέχνη (από την Αναγέννηση 
έως τον Νεοκλασικισμό), καθώς και με τη νεοελληνική, εστιάζοντας στην 
εικονογραφία και την ερμηνεία της στο ευρύτερο πλαίσιο της αναπαράστασης, 
ως ιστορία όχι μόνον της τέχνης αλλά της εικόνας συνολικά, με όρους «οπτικού 
πολιτισμού». Ερευνά ιδίως ζητήματα επίδρασης και πρόσληψης της 
Αρχαιότητας στον νεώτερο ευρωπαϊκό οπτικό πολιτισμό, το διαρκές φαινόμενο 
του κλασικισμού, την ιστορία της κλασικής παράδοσης, την περιηγητική 
εικονογραφία, την καλλιτεχνική και ευρύτερα πολιτισμική αλληλεπίδραση 
μεταξύ ελληνικού και ιταλικού χώρου, ελληνικές πτυχές της δυτικοευρωπαϊκής 
τέχνης και, αντιστρόφως, την πρόσληψη και οικειοποίηση της 
δυτικοευρωπαϊκής από τη νεοελληνική. 

Σχετικές ανακοινώσεις έχει παρουσιάσει σε 11 συνέδρια στο εξωτερικό και 7 στην 
Ελλάδα, καθώς και σε 13 διαλέξεις στην Ελλάδα και 1 στο εξωτερικό. 

Έχει δημοσιεύσει δοκίμια σε συλλογικούς τόμους (5), πρακτικά συνεδρίων (4), 
καταλόγους εκθέσεων (9), άρθρα σε περιοδικά (7), καθώς και μία μονογραφία. 

Έχει επιμεληθεί εκθέσεις (Hellas: genius loci 2014, «Ένα όνειρο ανάμεσα σε 
υπέροχα ερείπια…» 2015-16, Μικρές Οδύσσειες 2017), ενώ είχε συνεργαστεί και 
στην έκθεση Το Φως του Απόλλωνα, Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα (2003-04), 
της οποίας επιμελήθηκε τον ελληνόγλωσσο κατάλογο. Επίσης, επιμελείται το 
τρέχον εκθεσιακό πρόγραμμα «Επέστρεφε» για τη Δημοτική Πινακοθήκη 
Χανίων (2011 κ.ε.). 

Έχει διδάξει ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009, 
2011, 2018), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010) και το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο (2009-14). 

Από το 2009 εργάζεται ως έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των 
Ελλήνων. 


