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Το Δωμάτιο 

 

Εγκαίνια Πέμπτη 4 Μαρτίοσ 2010, 8 μ.μ.                                                                           
Γκαλερί Ζοσμποσλάκη, Πλ. Κολωνακίοσ 20 

 

Ζ Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε εγθαηληάδεη ζηηο 4 Μαξηίνπ 2010 ηελ αηνκηθή έθζεζε ηνπ Κώζηα 

Χξηζηόπνπινπ «Το Δωμάτιο». Πξόθεηηαη γηα έξγα κεηθηήο ηερληθήο, θαζώο θαη γηα κηθξέο 

θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζην ρώξν.  

Ο Χξηζηόπνπινο πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία εηθόλσλ πνπ δηαηεξνύλ ηελ αίζζεζε ηνπ θεπγαιένπ. 

Δηθόλσλ πνπ δε γίλνληαη αληηιεπηέο κόλν κέζσ ηεο όξαζεο, αιιά θαη κέζσ κηαο λνεξά 

θαηαζθεπαζκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο, εηθόλσλ κεηάβαζεο. Όπσο γξάθεη θαη ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο 

ζέκα ησλ έξγσλ ηνπ “…είλαη απηό ην «άλνημε θιείζε» ησλ καηηώλ θαη ην λνεηό ηαμίδη πνπ κπνξεί 

λα ιάβεη ρώξα ζε έλα θαη κνλαδηθό ζεκείν θαη ζε ειάρηζην ρξόλν”. 

Αθεηεξία ηεο αθήγεζεο απνηειεί ην θξεβάηη. Δδώ ν Χξηζηόπνπινο εκπλέεηαη από ην Μαιόλ, ήξσα 

ηνπ Μπέθεη, ν νπνίνο κπνξεί από ην θξεβάηη ηνπ λα αληηιακβάλεηαη ην κεηξήζηκν ρώξν κε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, ηαπηόρξνλα, όκσο, κπνξεί λα δηεπξύλεη ην ρώξν κε εηθόλεο πνπ επηλνεί. Τα 

ππόινηπα έξγα (κηα βξαρώδεο πιαγηά ζηελ νπνία αληαλαθιώληαη νη ηζαθίζεηο ελόο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ ζεληνληνύ, ην βνπλό θ.ν.θ) αθνινπζνύλ απηή ηε δηαδξνκή κε ζηόρν ηε λνεηή 

θαη απνζηαζηνπνηεκέλε εμέηαζε ελόο νηθείνπ ηόπνπ θαηνίθεζεο. Τν «Δωμάτιο» πξνηείλεη έλα 

ηξόπν αληίιεςεο ηνπ ρώξνπ θαη έρεη, ζύκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε, «σο ζέκα ηνπ ηειηθά ηελ ίδηα 

ηελ αλαδήηεζε».  

Διάρκεια έκθεσης:  4 έσο 31 Μαξηίνπ 2010 

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

                               Σάββαην 11.00 – 14.00   

                       Κπξηαθή & Γεπηέξα θιεηζηά 
 

Σύληνκν Βηνγξαθηθό Σεκείσκα 

Ο Κώζηαο Χξηζηόπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1976. Απνθνίηεζε ην 2002 από ηελ Αλώηαηε Σρνιή 
Καιώλ Τερλώλ ηεο Αζήλαο κε θαζεγεηή ην Γηάλλε Ψπρνπαίδε θαη ην 2008 από ην Μεηαπηπρηαθό Δηθαζηηθώλ 
ηερλώλ ηεο ίδηαο ζρνιήο κε θαζεγεηή ηνλ Τάζν Χξηζηάθε. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε δξάζεηο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο, 
ελώ ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο θαιιηηερληθέο νκάδεο (Οκάδα άληεξ θνλζηξάμηνλ, Οκάδα Φηινπάππνπ). Τν 2006 
πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε αηνκηθή ηνπ έθζεζε «bingo» ζηε γθαιεξί Ενπκπνπιάθε. Από ην 2006 
αξζξνγξαθεί σο ζπλεξγάηεο ζηηο «Αλαγλώζεηο», ην έλζεην γηα ην βηβιίν ηεο Κπξηαθάηηθεο Απγήο θαη από ην 
2008 ζην δηαδηθηπαθό πεξηνδηθό γηα ηηο ηέρλεο kaput. 
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