
 
 

 
 
 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος στα Χανιά 

 
Χανιά, 1. 7. 2019 

 
Η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ παρουσιάζει τον σπουδαίο ζωγράφο 
Χρήστο Μποκόρο στο κοινό των Χανίων την Τετάρτη 10/7, στις 9.30 μμ, 
στον Αίθριο Χώρο του Θεάτρου Κυδωνία σε μία τιμητική εκδήλωση με τίτλο 
 

«Τα στοιχειώδη, τα ουσιώδη και τα περιττά» 
 
Ο καλλιτέχνης θα συζητήσει με τον Κώστα Κουτσουρέλη για την ζωή και το 
έργο του, την Ελλάδα της κρίσης και την Ελλάδα της διάρκειας, τους παλαιούς 
και τους μοντέρνους καιρούς, ενώ ήδη από τις 7.30 μμ θα ξεκινήσει στη 
χειμερινή σκηνή του θεάτρου ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας με πίνακές του. 
Επίσης, θα προβληθεί η ταινία "Τα στοιχειώδη"+, του Αντώνη Κιούκα, με 
αφορμή το έργο του ζωγράφου. 
 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Οι παράλληλες αυτές προβολές θα διαρκέσουν όλον τον Ιούλιο και θα αρχίζουν 2 ώρες 
πριν από κάθε εκδήλωση. 
 
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ γεννήθηκε το 1956 στο Aγρίνιο, όπου έζησε 
τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης (1975-1979) και Ζωγραφική στην Aνωτάτη Σχολή 
Kαλών Tεχνών της Aθήνας (1983-1989). Το 1992 τιμήθηκε με το Μεγάλο 
Βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ζωγραφικής της Cagnes-sur-Mer και το 1993 
με το βραβείο της πόλης Saint-Paul-de-Vence στην Μεσογειακή Μπιενάλε της 
Νίκαιας, στην Νότια Γαλλία. Το 2016 αναγορεύτηκε επίτιμο μέλος της 
Ρωσικής Ακαδημίας των Τεχνών στην Μόσχα. Από το 2017 είναι τακτικό 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης.  Έργα του 
έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις πολυάριθμων 
πολιτιστικών ιδρυμάτων και βρίσκονται αναρτημένα σε δημόσιες και ιδιωτικές 
συλλογές εντός και εκτός της Ελλάδος. 



 
 

O ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. 
Δημοσίευσε πολλά βιβλία με ποίηση, κείμενα για τη σκηνή και δοκίμια. Έργα 
του παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, το Μουσείο Μπενάκη, θέατρα 
της Αθήνας και της περιφέρειας. Συνεργάστηκε με γνωστούς συνθέτες. 
Τιμήθηκε μεταξύ άλλων με το Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας 
Αθηνών. 

Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 28210 92395 και 
6973005570 και στην ιστοσελίδα : 
 
 

www.theatro-kydonia.gr 
15 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΔΩΝΙΑ   www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php 

 
Παρακαλώ προωθείστε αυτό το Δελτίο Τύπου σε όσους νομίζετε πως τους ενδιαφέρει. 

http://www.theatro-kydonia.gr/
http://www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php

