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Sculptorul româno-venezuelean de origine aromână (olimpiot ?, născut în Grecia, în regiunea
Macedoniei în anul 07.10.1920, în Kumaria) Dimitrios Demou a fost poate cel mai mare artist
plastic dat de aromâni. Cu o carieră prestigioasă, dar nu marcată de impedimente şi şicane în
România, este obligat să emigreze iar (fiind sfătuit de autorităţi să aleagă Grecia, optează
pentru Venezuela, unde îşi aduce pe rând şi rude). Din dorinţa de afirmare artistică, participă la
concursuri de sculpturi monumentale publice, pe care le şi câştigă (fiind onorat cu Ordinul
Muncii Clasa I, actualmente Ordinul Steaua României). Absolvă Școala de Arte Frumoase în
anul 1943, secţia sculptură, clasa Dlui Cornel Medrea. În România, problemele au fost ridicate
tocmai de câştigarea unui concurs pentru o statuie a liderului estic Stalin în 1948, unde
macheta sa a fost preferată de sculptorul rus Nicolai Tomski. Ridicată în 1951, statuia e
demolată în 1962. Câştigă deasemenea concursul pentru statuia poetului rus Puşkin, expusă la
Muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg.

Mai realizează bustul lui Tudor Vladimirescu din Galaţi şi un bust tot al
revoluţionarului în Bucureşti.

inoxidabil.

În 1965 obţine naturalizarea venezueliană, excelând acolo în sculptura în oţel

Casa Domniei Sale este reamenajată ca Muzeu, cu sprijinul autorităţilor din Venezuela şi cu
contribuţia majoră a arhitectului Fruto Vivas.

Are expoziţii în Venezuela, Franţa, Japonia, SUA. Realizează deasemenea opere
monumentale publice în Venezuela, precum: Heptaedro del Cielo, Sol Tropical, Monumento a
los Pájaros.

În 1977 îi este publicată în franceză cartea &quot;Le Sourire de Stalin&quot;, tradusă şi în
italiană extrem de repede. O altă carte apare în 1987 despre lucrări din Venezuela, co-autor
alături de Evaristo Marín.
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Se stinge la 77 de ani, în 03.11.1997. Şi viaţa Domniei Sale poate constirui subiectul unei
co-producţii româno-(elene)-venezueliene. Există o lucrare editată în onoare Domniei Sale în
2003 de comunitatea aromână din România, precum şi altele despre câştigarea concursului
statuii lui Stalin, dar perioada venezueliană ne apare mai fascinantă.
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