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Αφιέρωµα στον Δηµήτρη Κοντό (1931-1996) 

Συµµετέχουν: Δηµήτρης Κοντός, Ralph Hunter-Menzies, 
Γιώργος Κόντης, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Βούλα Πριοβόλου 

Εγκαίνια: Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου, 12-4 µ.µ. 

Διάρκεια έκθεσης: 16.09.17 - 27.10.17 

 Το πρώτο αφιέρωµα της γκαλερί CAN για το 2017 εστιάζει στο έργο 
του Δηµήτρη Κοντού (1931-1996) ενός από τους σηµαντικότερους Έλληνες 
καλλιτέχνες που κινήθηκαν στο χώρο της αφαίρεσης.  

 Ο Κοντός ξεπέρασε τα παραδοσιακά όρια του πλαισίου σε έργα µε δυναµική 
να προεκταθούν επ' άπειρον στον τοίχο ή στον ελεύθερο χώρο, χρησιµοποίησε τη 
χειρονοµιακή γραφή και καλλιέργησε την άµορφη και την εννοιολογική τέχνη - 
στις σειρές έργων του Μεταµορφώσεις και Οµογενέσεις - ενώ σε δηµιουργίες όπως 
τα Παιχνίδια για Μεγάλα Παιδιά ή το Εικαστικό Μυθιστόρηµα στόχευσε στη 
συµµετοχή του θεατή στο καλλιτέχνηµα και αναδείχτηκε έτσι σε πρωτοπόρο 
καλλιτέχνη σε διεθνές επίπεδο. Τα έργα του αποπνέουν το ανανεωτικό και 
ανήσυχο καλλιτεχνικό του πνεύµα ενώ παραµένουν σύγχρονα και τολµηρά δείγµατα 
  
µιας σκέψης και µιας γραφής χωρίς προηγούµενο στον ελληνικό και διεθνές 
εικαστικό χώρο. 

  
*  

Bιo. Μαθητής του Γιάννη Μόραλη στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου σπούδασε 
ζωγραφική κατά τα έτη 1950-1955, συνέχισε τις σπουδές του στη Ρώµη (1956–
1961), όπου το 1959 ίδρυσε το "Gruppo Sigma" µαζί µε τους φίλους του Γιάννη 
Γαΐτη, Βλάση Κανιάρη, Κώστα Τσόκλη και Νίκο Κεσσανλή. Έχοντας ήδη παρουσιάσει 
έργα του σε οµαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό, και κυρίως σε πόλεις της 
Ιταλίας, αλλά και σε Πανελλήνιες εκθέσεις από το 1960, επέστρεψε στην Ελλάδα 
το 1964, µετά από την παραµονή του στο Παρίσι κατά το διάστηµα 1961-1963 και 
διορίστηκε στην έδρα Ελευθέρου Σχεδίου της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου. Το 1974 εξασφάλισε υποτροφία από το Ίδρυµα Ford και το 1975 
παρουσίασε την ατοµική του έκθεση στην ιστορική γκαλερί "Δεσµός". Το 1984 
εξελέγη καθηγητής στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου, ενώ αργότερα διετέλεσε και πρόεδρός του. Το 1996 
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές 
και δηµόσιες συλλογές. 

*Ακολουθήστε µας στο Instagram: Cangallery #HomagetoCondos #DimitrisCondos #RalphHunterMenzies 
#GiorgosKontis #NinaPapaconstantinou #VoulaPriovolou #CANChristinaAndroulidakiGallery


