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Διαμανηής Αϊδίνης  

PUPO PER ODDO 

Εγκαίνια Πέμπηη 6 Μαΐοσ 2010, 8 μ.μ.                                                                           
Γκαλερί Ζοσμποσλάκη, Πλ. Κολωνακίοσ 20 

 

Ζ Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε παξνπζηάδεη ηε λέα δνπιεηά ηνπ Γηακαληή Αϊδίλε, “Pupo per 

Oddo” ζηηο 6 Καΐνπ 2010. Κηα εθηεηακέλε ηξηζδηάζηαηε εγθαηάζηαζε πνπ αλαπαξηζηά 

ηε θαληαζηηθή πόιε ηνπ θαιιηηέρλε ζα αλαπηύζζεηαη ζην ρώξν ηεο Γθαιεξί. Τα θηίξηα 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε πξωηνγελή πιηθά, ζίδεξν θαη κπξνύληδν, επηδωγξαθηζκέλα.  

Ζ πόιε ηνπ Αϊδίλε θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κεηξόπνιεο θαη ζπκίδεη έληνλα ηελ 

ηέρλε ηνπ Κνληειηζκνύ, δηαηεξώληαο, όκωο, έλαλ παηγληώδε θαη επθάληαζην 

ραξαθηήξα. Όπωο αλαθέξεη θαη ν Θαλάζεο Κνπηζόπνπινο ζε θείκελό ηνπ γηα ηελ 

έθζεζε, « ην θέληξν ηεο πόιεο ηνπ Αϊδίλε, ν θνξκόο ηεο, παξνπζηάδεη κηα ηζηνξηθή 

δηαζηξωκάηωζε πνπ θαιύπηεη θηίξηα πνπ (ζα κπνξνύζαλ λα) έρνπλ ρηηζηεί από ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα έωο ηα ηέιε ηνπ θαη έηζη απνθαιύπηεη ηε κεγάιε εκκνλή ηνπ 

θαιιηηέρλε κε ηνλ Κνληεξληζκό θαη ηα θηλήκαηά ηνπ: Art Deco, Φνπηνπξηζκόο, 

Bauhaus, ν Buckminster Fuller θαη νη space age κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ηνπ, 

Κπξνπηαιηζκόο…». 

«Όηαλ νη πεξηζζόηεξνη εηθαζηηθνί ηεο γεληάο ηνπ (αιιά θαη πνιινί λεόηεξνη) κνηάδνπλ 

θαζειωκέλνη ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο, πνιιέο θνξέο εθπνξεπόκελεο από ηηο γθαιεξί ζηηο 

νπνίεο εθζέηνπλ, ν Γηακαληήο Αϊδίλεο είλαη έλαο θαιιηηέρλεο ν νπνίνο παξακέλεη 

πεηζκαηηθά αθαηαρώξεηνο κε ζπλερείο αιιαγέο ζηελ (ζπάληα) εθζεζηαθή ηνπ παξνπζία 

κε κόληκα όκωο ζηνηρεία ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ θόζκν ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο, ηα 

θόκηθο, ην ζηλεκά, ηελ επξωπαϊθή δωγξαθηθή ηνπ 20νπ αηώλα αιιά θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηηο κεηξνπόιεηο». 

Θείκελν: Θαλάζεο Κνπηζόπνπινο. 

Guest: Τάζνο Βξεηηόο 

Διάρκεια έκθεζης:  6 Καΐνπ έωο 5 Ηνπλίνπ 2010 

Ώρες λειηοσργίας:  Τξίηε – Παξαζθεπή 11.00 – 15.00 & 17.00 – 21.00 

                               Σάββαην 11.00 – 14.00   

                               Θπξηαθή & Γεπηέξα θιεηζηά 

 

                                

Σύληνκν Βηνγξαθηθό Σεκείωκα 

Ο Γηακαληήο Αϊδίλεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1954.  Σπνύδαζε ζηε ζρνιή Βαθαιό θαη ζηε 

Byam Shaw ηνπ Ινλδίλνπ. Σπλεξγάδεηαη από ην 1994 κε ηε Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε θαη έρεη ζην 

ελεξγεηηθό ηνπ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Σπλεξγάζηεθε κε 

δηάθνξα πεξηνδηθά όπωο ηα “Frigidaire”, “Tempi supplementari”, ”Nuova ecologia” θαη “Frizzer” 

ζηελ Ηηαιία. Δπίζεο, έρεη θάλεη εηθνλνγξαθήζεηο γηα  βηβιία, αθίζεο θαη εμώθπιια δίζθωλ θαη 

CDs 
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