
 

 

EXPOSITION  25.2 – 26.3 2016 
VERNISSAGE jeudi le 25 février apd 18h en présence de 

l’artiste    

 
Η αίθουσα Τέχνης Θεώρημα έχει την τιμή να παρουσιάσει για πρώτη φορά 

στις Βρυξέλλες την ελληνική έκφανση της ποπ αρτ και έναν από τους 

σημαντικούς εκπροσώπους της, τον Κώστα Σπυρόπουλο.  Η σημερινή “θολή” 

εποχή “καθρεφτίζεται” μέσα από τους πίνακες και τις κατασκευές του 

Σπυρόπουλου με τα έντονα-επιθετικά χρώματα, με το χιούμορ, και με ειρωνική 

διάθεση απέναντι στη σοβαροφάνεια. 

 

La Galerie d’ART  THEOREMA  a l'honneur de présenter,  pour la première fois 

à Bruxelles, le pop art dans son expression grecque et un de ses 

représentants les plus importants,  Kostas Spyropoulos. 

L'époque «floue» d'aujourd'hui «se reflète» à travers les tableaux et les 

structures de Spyropoulos, leurs couleurs vives et agressives, leur humour et 

leur attitude ironique envers la prétention.  

 

Kleopatra Liakopoulou 
 

galerietheorema@skynet.be          www.theorema-artgallery.com 



 

 

 

 

 

 

΄΄Le mythe visuel du pop art grec que je représente, défend les vraies valeurs de notre existence: 

vivre pour tenter, penser et aimer, et non pas pour consommer. 

En ce qui me concerne le  monde est en formes et en couleurs. " 

Kostas  Spyropoulos 
 

 

 

 

“ Ο εικαστικός μύθος της Ελληνικής pop art που εκφράζω διδάσκει ότι αξίζει να ζούμε για να αγωνιζόμαστε, 

να σκεπτόμαστε, να ερωτευόμαστε, και όχι να καταναλώνουμε. 

Για μένα ο κόσμος είναι χρώματα και σχήματα.“ 

Kώστας Σπυρόπουλος 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

KΩΣΤΑΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
 

Ο Κώστας Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα 

το 1952. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας και Ζωγραφική στο Heron Art Institute του 

Παν/μίου της Indiana, ΗΠΑ. Από το 1990 μέχρι 

σήμερα είναι καθηγητής Ιατρικής στο Παν/μιο 

Πατρών και από το 2000 έως το 2008 καθηγητής 

Εικαστικής Ανατομίας στη Σχολή Καλών Τεχνών του 

Παν/μίου Ιωαννίνων. 

Εχει πραγματοποιήσει πάνω από 30 ατομικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε γκαλερί 

και μουσεία. Έχει λάβει μέρος σε πάνω από 35 

ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έχει λάβει μέρος σε πέντε διεθνείς Μπιενάλε και σε 

οκτώ διεθνείς Art Fair.  

Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και 

μουσεία στην Ελλάδα και σε συλλογές στο 

εξωτερικό.  

KOSTAS  SPYROPOULOS  
 

Kostas Spyropoulos est né à Patras en 1952. Il a 

étudié la médecine à l'Université d'Athènes et la 

peinture à Heron Art Institute de l'Université de 

l'Indiana, USA. Depuis 1990, il est professeur de 

médecine à l'Université de Patras et de 2000 à 

2008 professeur d’anatomie artistique à l’Ecole 

des Beaux-Arts de l'Université de Ioannina. 

Il a présenté  plus de 30 expositions individuelles 

en Grèce et à l'étranger dans des galeries et des 

musées.  

Il a participé à plus de 35 expositions collectives 

en Grèce et à l'étranger. Il a participé à cinq 

évènements ‘Biennale’ et à huit ‘International Art 

Fair’.  

Ses œuvres figurent dans des collections privées 

et des musées en Grèce et dans des collections à 

l'étranger. 


