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Δαμάη Σςοάςξσ 
“CUT” - 7 Διαυωοιρςικέπ γοαμμέπ 

                             Δγκαίμια Πέμπςη 1 Φεβοξσαοίξσ  2007, 8.00 μμ 
                                  Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη, Πλ. Κξλωμακίξσ 20 
 
 

Τξ έογξ ςηπ Δαμάηπ Σςοάςξσ με ςίςλξ «CUT» - 7 Διαχωριστικές γραμμές 
παοξσριάζεςαι ρςημ γκαλεοί Εξσμπξσλάκη ρςξ πλαίριξ ςηπ ξμαδικήπ έκθερηπ 
«ΓΙΠΘΕΞ», η ξπξία διξογαμώμεςαι ςασςόυοξμα ρςξ Σπίςι ςηπ Ιύποξσ και ρςημ 
Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη ρε επιμέλεια ςηπ Λαοίαπ Λαοαγκξύ. 
 

Τξ έογξ «CUT»  είμαι μια τχςξγοατική - ηυηςική  εγκαςάρςαρη με 
τχςξγοατίεπ από επςά ρημεία ςξσ πλαμήςη όπξσ, πξλιςικέπ, ξικξμξμικέπ, 
εθμικιρςικέπ ή θοηρκεσςικέπ εμςάρειπ δημιξύογηραμ, εδώ και καιοό, 
αδιαπέοαρςεπ διαυχοιρςικέπ γοαμμέπ. 
 

KYΟPOΣ: ΟPAΣINH ΓPAMMH 
KOΣOBO: ΒΞΠΔΘΑ-ΜΞΤΘΑ MITPOBITΣA  
Β. ΘΠΚΑΜΔΘΑ: ΛΟΔΚΦΑΣΤ 
AIΗIOΟIA-EPYΗPAIA: ΛΟΑΜΤΛΔ 
ΔYTIKH ΞΧΗΖ, ΟΑΚΑΘΣΤΘΜΖ: ΤΔΘΧΞΣ 
INΔIKO-ΟAKIΣTANIKO KAΣMIP: ΓΠΑΛΛΖ ΔΙΔΧΔΘΠΘΑΣ 
MEΝIKO-HΟA: ΣΥΜΞΠΑ 
 

Ζ Δαμάη Σςοάςξσ ςανίδεφε και ρςάθηκε ρςα ρημεία ασςά ςηπ Γηπ 
καςαγοάτξμςαπ τχςξγοατικά ςη μια και ςημ άλλη πλεσοά ςξσ διαυχοιρμξύ. 
Από ςιπ 15.000 ρσμξλικά τχςξγοατίεπ επιλέυθηκαμ δεκαςέρρεοιπ (7 + 7) 
πξσ ρςήμξμςαι η μία απέμαμςι ρςημ άλλη δημιξσογώμςαπ μια ξπςική διαδοξμή.  
 

H πξοεία πξσ δημιξσογείςαι μέρα από ασςή ςημ αμςιπαοάθερη εμπεοιέυει ςημ 
ποόθερη μα επξσλώρει ςιπ πληγέπ και μα  λειςξσογήρει χπ γέτσοα μέρα 
από ςη μαςιά ςξσ μξσ. 
 
Με ςημ σπξρςήοινη ςξσ Υπξσογείξσ Οαιδείαπ και Οξλιςιρμξύ ςηπ Ιύποξσ και ςξσ Ιέμςοξσ 
Σύγυοξμηπ Δικαρςικήπ Δημιξσογίαπ . 
Χξοηγόπ έογξσ «CUT»:   Οοόδοξμξπ Δμτιεςζόγλξσ  
 

Υπξρςήοινη έκθερηπ:     
           

 

          



Από ςξ κείμεμξ ςηπ  Μαοίαπ Μαοαγκξύ για ςημ έκθερη «ΓΚΡΙΕΟ»: 
 

Τξ γκοίζξ, τόμςξ για ςιπ πάλαι πξςέ εναίριεπ ζχγοατικέπ, αλλά και κας’ ενξυήμ υοώμα 
πξσ απαρυόληρε ςη λξγξςευμία για μα πεοιγοάφει ςη οξπή ποξπ ςη μελαγυξλία, 
υοώμα ςξσ τθιμξπώοξσ αλλά και ςηπ πξλιςικξ-ξικξμξμικήπ καςάρςαρηπ, καθώπ και 
ζήςημα ςχμ όπξιχμ ξοίχμ ςηπ ςέυμηπ ή ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ, δίμει ςξμ ςίςλξ ςηπ 
έκθερηπ αουικά ρςξ Σπίςι ςηπ Ιύποξσ και ςημ Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη, και ρςη ρσμέυεια 
ρςξ Πέθσμμξ. 
Οοόκειςαι για μια παοαγχγή καιμξύογιχμ έογχμ ςχμ καλλιςευμώμ, πξσ έυξσμ 
δξσλεσςεί ςα δύξ ςελεσςαία υοόμια πάμχ ρςξ «Γκοίζξ», δηλαδή ρςιπ γκοίζεπ ζώμεπ 
ςξσ υάοςη ή ςηπ φσυήπ, με ςημ κιμηςξπξίηρη, αρταλώπ, ςηπ γκοίζαπ ζώμηπ ςξσ 
εγκετάλξσ.  
Ζ έκθερη είμαι μια εγκαςάρςαρη ποξβξλώμ, τχςξγοατίαπ και έογχμ υώοξσ, ςα 
ξπξία θα καςαλαμβάμξσμ ςξ ερχςεοικό και ςημ ςαοάςρα ρςξ Σπίςι ςηπ Ιύποξσ και 
ξλόκληοξ ςξ υώοξ ςηπ  Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη ςηπ Ολαςείαπ Ιξλχμακίξσ. 
Ζ Δαμάη Σςοάςξσ με ςξ έογξ «CUT» ρσμαμςά ςξ γκοίζξ ρε επςά διαυχοιρςικέπ ζώμεπ 
ςξσ πλαμήςη ξι ξπξίεπ ρσμςηοξύμςαι και εμιρυύξμςαι από υοόμιεπ αμςιπαοαθέρειπ 
ρςοαςώμ, κοαςώμ και ποξκαςαλήφεχμ. Φχςξγοατίζξμςαπ ςιπ δύξ πλεσοέπ 
εκαςέοχθεμ ςξσ κάθε διαυχοιρμξύ, αμςιπαοαθέςει ςιπ ρημαρίεπ αλλά και ςημ 
αμξιβαιόςηςα ςχμ εοχςημαςικώμ ςξσπ. Τα επςά ζεσγάοια ςχμ τχςξγοατιώμ ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ ρσμθέςξσμ μια μέα ζώμη-διάδοξμξ πξσ ξ θεαςήπ διαρυίζει 
ενξμαλύμξμςαπ ςημ αμςίθερη.  
 

 
Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη: Δαμάη Σςοάςξσ 
 

Διάοκεια έκθερηπ: 1 Φεβοξσαοίξσ - 24 Φεβοξσαοίξσ 2007 
                                     Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη, Ολ. Ιξλχμακίξσ 20 
Ώοεπ λειςξσογίαπ : Το. – Οαο. 11.00 -14.00 και 18.00–21.00, Σάβ. 11.00 –14.00 

                      Ισοιακή & Δεσςέοα κλειρςά 
 

Σπίςι ςηπ Κύποξσ: Αμδοέαπ Σάββα, Σχκοάςηπ Φαςξύοξπ, Γιξύλα Χαςζηγεχογίξσ. 
 

Διάοκεια έκθερηπ: 1 Φεβοξσαοίξσ - 23 Φεβοξσαοίξσ 2007 
                              Σπίςι ςηπ Ιύποξσ, Ζοακλείςξσ 10, 106 73 Αθήμα 

 
Βιξγοατικά ρςξιυεία: Γεμμήθηκε ςξ 1964 ρςημ Αθήμα. Σπξύδαρε Ιάλεπ Τέυμεπ ρςξ Central St. 
Martins College of Art and Design ςξσ Κξμδίμξσ, από όπξσ απξτξίςηρε ςξ 1988. Ωπ έμα από 
ςα ςοία μέλη ςηπ ξμάδαπ D.A.ST. δημιξύογηραμ ςξ “Desert Breath” ςξ 1997, μία ενχςεοική 
εγκαςάρςαρη εκαςό υιλιάδχμ ςεςοαγχμικώμ μέςοχμ ρςξ Δλ Γκξύμα ςηπ Αιγύπςξσ. 
Δκποξρώπηρε ςημ Δλλάδα ρςη 48η Biennale ςηπ Βεμεςίαπ ςξ 1999, και ςηπ Βαλέμθια ςξ 2001. To 
2004 ρσμμεςείυε ρςημ διεθμή έκθερη «Διαπξλιςιρμξί» ςξσ Eθμικξύ Mξσρείξσ Σύμγυοξμηπ 
Tέυμηπ ςηπ Aθήμαπ ρςα πλαίρια ςηπ πξλιςιρςικήπ Oλσμπιάδαπ με ςξ έογξ “The River of Life”. Έυει 
παοξσριάρει ςοειπ αςξμικέπ εκθέρειπ με ςημ Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη, ςξ “Breathe” & “Water 
Section” (2000), ςξ “See Through” (2005) και ςξ  “CUT- 7 διαυχοιρςικέπ γοαμμέπ” (2007). Από ςξ 
1999 έυει ρσμμεςάρυει ρε εκθέρειπ Mξσρείχμ Σύγυοξμηπ Tέυμηπ καθώπ και ρε διάτξοεπ 
Mπιεμάλε  διεθμώπ (ΖΟΑ, Γαλλία, Θςαλία, Θρπαμία, Γεχογία, Ξσζμπεκιρςάμ, Αομεμία και Δλλάδα). 
Έογα ςηπ σπάουξσμ ρε ιδιχςικέπ ρσλλξγέπ ρςημ Δλλάδα, Ζμχμέμεπ Οξλιςείεπ, Γαλλία, Λεγάλη 
Βοεςαμία, Αίγσπςξ.   


