
ΧΔ / Κ.Χ. 25/1/06                                                                                                         

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Κώστας Χριστόπουλος 

“bingo” 

Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Μαρτίου 2006, 8 μ.μ. 

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20 

 

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Κώστα 

Χριστόπουλου, την Πέμπτη 2 Μαρτίου, 8μ.μ.  Ο καλλιτέχνης έχει 

συνεργαστεί με τη γκαλερί και στο παρελθόν, με την ομαδική έκθεση 

«Τετραχρωμία» τεσσάρων νέων καλλιτεχνών από το εργαστήριο του Γιάννη 

Ψυχοπαίδη (2003) .  

 

Ο Κώστας Χριστόπουλος δανείζεται εικόνες από τον εξωτερικό, 

«πραγματικό» κόσμο, παίρνοντας στοιχεία από το αστικό τοπίο, τις 

εικόνες των ΜΜΕ, τη φύση και τον άνθρωπο. Το ασπρόμαυρο που 

αποκλειστικά επικρατεί στα έργα του αποτυπώνει τη σκιά, την 

αντανάκλαση ενός άλλου κόσμου, πιο πραγματικού και πιο ποιητικού, την 

αλήθεια του οποίου πολλές φορές ηθελημένα αποφεύγουμε να δούμε. 

Ο καλλιτέχνης διαπραγματεύεται την εικονολογία ενός θεάτρου σκιών και 

τη μεταφράζει σε μια νέα, σύγχρονη γλώσσα.  

Όπως λέει η Ιστορικός Τέχνης Πολύνα Κοσμαδάκη, «θραύσματα του αστικού 

τοπίου, των οικογενειακών αναμνήσεων και της πρόσφατης ιστορίας, 

φωτογραφίες που έχουν μείνει έξω από ένα οικογενειακό άλμπουμ, 

φωτογραφίες στιγμιοτύπων της οθόνης της τηλεόρασης, αποκόμματα 

εφημερίδων και περιοδικών ανασύρονται από τον χείμαρρο πληροφοριών 

που κατακλύζουν την σύγχρονη καθημερινότητα και επεξεργάζονται με μια 

τεχνική που συγγενεύει με το φωτομοντάζ. Με την ψηφιακή επεξεργασία 

και την ένταξη του θραύσματος σε μια νέα τάξη πραγμάτων η πηγή 

προέλευσης των επιμέρους στοιχείων δεν είναι πια αναγνωρίσιμη, ενώ το 

πέρασμα από την αναπαραγόμενη εικόνα-ντοκουμέντο στο μοναδικό 

αντικείμενο-έργο γίνεται καθοριστικό τόσο σε επίπεδο αισθητικής, όσο 

και νοήματος». 

 
Χορηγός: 

 
 

Διάρκεια έκθεσης:  2 - 24 Μαρτίου 2006 

Ώρες λειτουργίας:  Τρίτη – Παρασκευή 11.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00 

                       Σάββατο 11.00 – 14.00   

                        Κυριακή & Δευτέρα κλειστά 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Ο Κώστας Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Αποφοίτησε το 2002 από 

την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή το Γιάννη Ψυχοπαίδη. 

Έχει λάβει μέρος σε δράσεις και ομαδικές εκθέσεις, ενώ συμμετέχει σε 

διάφορες καλλιτεχνικές ομάδες. 


