Γιώργος Χουλιαράς
Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1947.
Αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή το 1964.
Από το 1965 έως το 1970 σπούδασε Γλυπτική στην Α.Σ.Κ.Τ. κοντά στον Γ. Παππά.
Αποφοίτησε το 1970 με βραβείο γυμνού και άλλους επαίνους.

1972-74
Λαμβάνει υποτροφία εσωτερικού Ι.Κ.Υ. & πραγματοποιεί ταξίδια και μελέτες
πάνω στην Ελληνική Τέχνη με την παρακολούθηση του Γ. Παππά.
1974-75
Βρίσκεται στην Αγγλία με υποτροφία του Ε.Ο.Ε.Χ. όπου παρακολουθεί το
εργαστήρι Γλυπτικής και Κεραμικής στο West Surrey College of Art
1975-77
Μετακομίζει στο Παρίσι όπου παρακολουθεί Γλυπτική στην Ecole des Beaux –
Arts εργαστήριο Cesar και Κεραμική στην Ecole Superieure des Arts et Metiers.
Έργα του χρονικού διαστήματος των υποτροφιών του, εκθέτει στην γκαλερί
«Νέες Μορφές» τον Ιανουάριο του 1977.
Το ίδιο καλοκαίρι επιστρέφει στην Ελλάδα και οργανώνει εργαστήριο
Γλυπτικής.
1978
Δημιουργεί (μαζί με 2-3 συναδέλφους του) το Σύλλογο Γλυπτών με σκοπό να
οργανώνει υπαίθριες εκθέσεις για την ανάδειξη της σύγχρονης Γλυπτικής.
Πραγματοποιεί σειρά μεγάλων υπαίθριων εκθέσεων στον, προ του Ωδείου
Αθηνών χώρο, 1978–79–80–81, στις οποίες και συμμετέχει με μεγάλου μεγέθους
γλυπτά.
1979
Ατομική έκθεση, γκαλερί «Πανσέληνος», Θεσσαλονίκη.
1981
Συμμετέχει εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη Βαλκανική Έκθεση
Βουκουρεστίου, Τιμητική διάκριση και αγορά του έργου.
Εκλέγεται έφορος Γλυπτικής στο Ε.Ε.Τ.Ε.
Το ίδιο διάστημα και από το 1980, πιστεύοντας ότι η γλυπτική πρέπει να είναι
παρούσα στη ζωή και οργανικά δεμένη με την Αρχιτεκτονική, αρχίζει την
συνεργασία με το ζεύγος αρχιτεκτόνων Αντωνακάκη.
1984
Συμμετέχει στην υπαίθρια έκθεση γλυπτικής στον Εθνικό Κήπο, οργάνωσης
ΥΠ.ΠΟ. και το Ε.Ε.Τ.Ε. όπου και λαμβάνει βραβείο Γλυπτικής.
1985
Στο πλαίσιο της «Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα» συμμετέχει στην έκθεση
«Μεταπλάσεις – Μεταμορφώσεις».
1987
Ατομική έκθεση, «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας».
Κατασκευή μνημείου Εβραίων μαρτύρων στη Λάρισα.
Διαμόρφωση πλατείας και κατασκευή μνημείου Αντίστασης στο Δήμο
Δραπετσώνας.

1989
Ατομική έκθεση , γκαλερί «Titanium», Αθήνα.
Συμμετοχή στην Bienalle μικρών γλυπτών στη Βουδαπέστη.
1994
Αναδρομική έκθεση, «Πνευματικό Κέντρο» Δήμου Ιωαννίνων.
Κατασκευή μνημείου Εβραίων μαρτύρων στα Γιάννενα.
1994-96
Γίνεται μέλος της επιτροπής Μνημείων και Ανδρειάντων του ΥΠ.ΠΟ.
1995
Συμπόσιο γλυπτικής στην Κόνιτσα.
Ατομική έκθεση, γκαλερί «Αστρολάβος», Αθήνα.
1996
Συμπόσιο γλυπτικής στα Γιάννενα.
Κατασκευή μνημείου Εβραίων μαρτύρων στην Καστοριά.
Μαζί με ομάδα γλυπτών, οργανώνει περιοδικά συμπόσια γλυπτικής σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να στηθούν
σύγχρονα γλυπτά στο δημόσιο χώρο.
Από το 1996 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ. με σκοπό να
δημιουργήσει στα κτίρια που παραχώρησε το ΥΠ.ΠΟ. στην Πλάκα, χώρο
συνάντησης κι επαφής μεταξύ των καλλιτεχνών.
Διοργανώνει μέσω της επιτροπής εκδηλώσεων του Ε.Ε.Τ.Ε., στην οποία μετέχει,
σειρά ταξιδιών σε χώρες του εξωτερικού που παρουσιάζουν Ελληνικό
ενδιαφέρον (Ιορδανία, Συρία, Σικελία και Καππαδοκία).
1997
Στο πλαίσιο της «Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα» συμμετέχει καθώς
και στήνει την μεγάλη έκθεση Γλυπτικής του Ε.Ε.Τ.Ε. στο πάρκο της νέας
παραλίας.
1998
Συμπόσιο γλυπτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Δημιουργία μεγάλου μεταλλικού γλυπτού.
Διάλεξη με προβολή διαφανειών από την συνεργασία του με τους αρχιτέκτονες
στην Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ., στη σχολή ΑΚΤΟ και στην Α.Σ.Κ.Τ.
1999
Ατομική έκθεση, γκαλερί «Αμυμώνη», Γιάννενα.
2000
Ατομική έκθεση, γκαλερί «Αστρολάβος», Πειραιάς.
Συμπόσιο γλυπτικής στην Λεμεσό Κύπρου.
Συμπόσιο γλυπτικής στην Καλαμάτα.
2001
Εκλέγεται καθηγητής Γλυπτικής στην Α.Σ.Κ.Τ.
2003-06
Εκλέγεται Αντιπρύτανης στην Α.Σ.Κ.Τ.
2004
Δημιουργία σε αντίστοιχα συμπόσια γλυπτικής σε Διόνυσο και Αγία Παρασκευή
Αττικής, γλυπτών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2005
Κατασκευή γλυπτού μεγάλων διαστάσεων στο Γήπεδο Καραϊσκάκη

2006
Συμπόσιο στην Ερεσσό Λέσβου
2009
Αναδρομική έκθεση, «Ίδρυμα Κάτσαρη», Ιωάννινα
Ατομική έκθεση, Γκαλερί «Καπλανών 5», Αθήνα
2010
Ανοικτό εργαστήριο Γλυπτικής με Θ.Παπαγιάννη και Κ. Ροκό στο Μέτσοβο.
Ατομική έκθεση, «Πινακοθήκη Αβέρωφ».
Συμπόσιο Γλυπτικής στο Βενεράτο Ηρακλείου.
2012
Κατασκευή γλυπτού στο Μουσείο Θ. Παπαγιάννη στο Ελληνικό Ιωαννίνων.
Μικρή ατομική, Γκαλερί «Αντί», Αντίπαρος.
2013
Έκθεση με αντικείμενα, «Aστρολάβος», Αθήνα.
2014
Αφυπηρετεί από την Α.Σ.Κ.Τ.
2014-15
Γλυπτικές επεμβάσεις με ομάδα φοιτητών του, σε μονοπάτι στο Μέτσοβο
(συνεργασία με Πινακοθήκη Αβέρωφ).
2015
Κατασκευή μεγάλου γλυπτού και τοποθέτηση στο Fetal medicine στο Λονδίνο.

