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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ 

 
Εγκαίμια Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009, 8.00 μ.μ. 

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωμακίου 20 
 

 
 
Τημ Τοίςη 17 Φεβοξσαοίξσ εγκαιμιάζεςαι ρςημ Γκαλεοί Εξσμπξσλάκη η έκθερη ςξσ Χάοη 
Κξμςξρτύοη με ςίςλξ «Ζλεκςοικό ρπίςι». Ο υώοξπ ςηπ Γκαλεοί μεςαμξοτώμεςαι μέρα από μια 
εγκαςάρςαρη με γλσπςά από ςριμέμςξ, ζχγοατική και ασθεμςικέπ παλιέπ πιμακίδεπ αμαρσομέμεπ 
από ςξ δοόμξ. 
Ο εικαρςικόπ Χάοηπ Κξμςξρτύοηπ αμακαλεί ςημ ετηβεία ςχμ αιρθήρεχμ, ςξσ έοχςα, ςξσ 
κξιμχμικξύ τόβξσ, μαζί με ςιπ παιδικέπ αμαμμήρειπ. Σςξ πλαίριξ εμόπ επίκαιοξσ ποξβλημαςιρμξύ, 
ποξρκαλεί ςξ θεαςή μα ειρέλθει ρςξ μσαλό εμόπ ετήβξσ, λίγξ ποιμ ςημ «ενέγεορη».  
 

Ζ «απξκξπή» και η «έμςανη» είμαι ζηςήμαςα πξσ απαρυξλξύμ ςξμ καλλιςέυμη, ξ ξπξίξπ απξδίδει μια 
ατήγηρη ςηπ πμεσμαςικήπ αλλξςοίχρηπ, ςξσ κξιμχμικξύ μεςεχοιρμξύ, ςηπ φσυξλξγικήπ και 
φσυαμαλσςικήπ αμαρσγκοόςηρηπ.  Σςξιυεία ιδιχςικόςηςαπ και δοόμξσ, παοόμ και μέλλξμ ρκαλίζξσμ ςξ 
παοελθόμ ςξσ καθεμόπ μαπ. 
 

« … Ο επιρκέπςηπ μπαίμξμςαπ, αμςιμεςχπίζει ρςημ είρξδξ ςοειπ ετήβξσπ πξσ “κλείμξσμ” ςιπ αιρθήρειπ 
ςξσπ (αματξοά ρςη γιαπχμέζικη αμαπαοάρςαρη με ςξσπ ςοειπ πίθηκξσπ “Δε βλέπχ, δεμ ακξύχ, δε 
μιλάχ”) και λειςξσογξύμ ραμ ξδότοαγμα. Ο έμαπ βλέπει, ξ άλλξπ ακξύει και ξ ςοίςξπ ξρτοαίμεςαι 
ςημ επιθεςικόςηςα εμόπ κξγιός ρςημ άκοη εμόπ νέρςοχςξσ κοεβαςιξύ, γεμάςξσ από αγάπη, 
ηλεκςοιρμέμη ρενξσαλικόςηςα, μξμανιά και παοαπλαμημέμξ γεμεςήριξ έμρςικςξ.  
Ασθεμςικέπ επιγοατέπ απξκαθηλχμέμεπ από ςημ Ομόμξια και ςξ Παγκοάςι ρκημξγοατξύμ ςξ 
δοόμξ ςηπ έκθερηπ, ςηπ ρύγκοξσρηπ, ςηπ σπξκοιρίαπ, ςηπ αδιατξοίαπ, ςηπ απώθηρηπ και ςηπ έλνηπ 
για ςξ μέλλξμ.  
Ο δοόμξπ γεμίζει με αμαπλαρμέμα ζχγοατικά πόρςεο από ςιπ ρσμασλίεπ ςξσ Παύλξσ 
Σιδηοόπξσλξσ και έμα μεγάλξ πξοςοέςξ ςξσ, ζχγοατική ποάνη πάμχ ρςημ αγέοαρςη αλλά ήδη 
υαμέμη ετηβεία. 
Η ετηβεία, πξσ είμαι η ρςιγμή ςηπ απξκξπήπ από ςημ ξικξγέμεια, και η υαμέμη παιδικόςηςα 
ρσμσπάουξσμ μέρα από δεκάδεπ αςάκςχπ εοοιμμέμα έμφσυα ςριμεμςέμια παιυμίδια, 
εγκαςαλελειμμέμα ρςη γχμιά ςηπ γκαλεοί…» 
 

Τευμική Υπξρςήοινη: Σςάθηπ Μαοκόπξσλξπ, κξσκλξθέαςοξ ayusaya (www.ayusaya.com) 
Χάοςιμξ πλαίριξ: Δσαγγελία Μπίζα 
Graffiti: SNRS, Elvis 
 

Διάρκεια έκθεσης:  17  Φεβοξσαοίξσ – 21 Μαοςίξσ  2009  
Ώρες λειτουργίας : Το. – Παο. 11.00 -15.00 και 17.00–21.00, Σάβ. 11.00 –14.00 

              Κσοιακή & Δεσςέοα κλειρςά 
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Σύμτομο βιογραφικό σημείωμα (www.harriskondosphyris.com) 
 
Γεμμήθηκε ρςη Μσςιλήμη ςηπ Λέρβξσ ςξ 1965. Εει και εογάζεςαι ρςημ Αθήμα. Σπξύδαρε ρκημξθερία 
ρςη Συξλή Χαςζίκξσ ρςημ Αθήμα (1984-1987) και ρςημ Αμχςάςη Συξλή Καλώμ Τευμώμ (Α.Σ.Κ.Τ.) ρςημ 
Αθήμα (1987-1993). Έυει ρσμμεςάρυει ρςημ 3η Μπιεμάλε Νέχμ Καλλιςευμώμ Μερξγειακώμ Χχοώμ 
ρςη Μπξλώμια ςηπ Ιςαλίαπ (1988), ρςξ Ίδοσμα ΔΔΣΤΔ (1991), ρςημ Configura2 ρςημ Δοτξύοςη ςηπ 
Γεομαμίαπ (1995), ρςξ Φερςιβάλ Δοόμξσ ρςξ Ιρμίς ςηπ Τξσοκίαπ (2001), με εγκαςαρςάρειπ ςξσ ρςξ 
Μξμαρςήοι Φσοξγίχμ ςηπ Σίτμξσ από ςξ 1999 έχπ ςξ 2001 και ρςξ Ίδοσμα Κσδχμιέχπ ρςημ Άμδοξ 
(2007). Τξ 2004 ρσμεογάρςηκε με ςημ Cheap Art για ςημ παοαγχγή και ςημ παοξσρίαρη ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ «Αθήμα-Πεκίμξ», πξσ απεςέλερε και ςημ επίρημη ρσμμεςξυή ςηπ Δλλάδαπ ρςημ 26η 
Μπιεμάλε ςξσ Σάξ Πάξλξ ςηπ Βοαζιλίαπ με Δθμική Δπίςοξπξ ςημ ιρςξοικό και κοιςικό ςέυμηπ, Διοήμη 
Σαβαμμή. Τξ έογξ «Αθήμα-Πεκίμξ» εκςέθηκε επίρηπ ρςη 2η Διεθμή Μπιεμάλε ςξσ Πεκίμξσ, ςξ 
Σεπςέμβοιξ ςξσ 2005. Τξ 2007 παοξσριάρςηκε αςξμική ςξσ έκθερη με ςίςλξ «Adorno in Love» ρςημ 
Globe Gallery ρςξ Newcastle ςηπ Αγγλίαπ. Τξ 2007 διξογάμχρε από κξιμξύ με ςξσπ εικαρςικξύπ Εχή 
Παππά και Chirstian Rupp ςη διεθμή εικαρςική έκθερη «Trauma Queen» ρςημ Αθήμα. Σσμξλικά, έυει 
ποαγμαςξπξιήρει έμςεκα αςξμικέπ εκθέρειπ και έυει ρσμμεςάρυει ρε πάοα πξλλέπ ξμαδικέπ 
εκθέρειπ ρςημ Δλλάδα και ρςξ ενχςεοικό. Τξ 2003 ενέδχρε ςξ βιβλίξ ςξσ με ςξμ ςίςλξ «Έρξπςοξ» από 
ςιπ εκδόρειπ futura. Από ςξ 2007 διδάρκει ρςξ Τμήμα Πλαρςικώμ Τευμώμ και Δπιρςημώμ ςηπ Τέυμηπ 
ςξσ Παμεπιρςημίξσ Ιχαμμίμχμ. 
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