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Συνδεση

Επίσηµο blog του Μουσείου Άλεξ Μυλωνά - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ενηµερωθείτε για τις εκθέσεις
και τις εκδηλώσεις του µουσείου... Αναµένουµε τα σχόλιά σας.

Πέµπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Πληροφορίες

ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΗΝ ATHENS VOICE
Έλληνες Designers στην Athens Voice. Μπορείτε να βρείτε τα μαγικά
κοσμήματα της Μαργαρίτας Μυρογιάννη στο πωλητήριο του Μουσείου.
http://www.athensvoice.gr/article/fashion-look/look-people/%CE%BF%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-designers-2
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΜΙΓΟΥ - ΠΑΠΩΤΗ

Οι Έλληνες designers #2
Νέα χρονιά, νέα ζωή, νέα πρόσωπα στην πόλη
09/01/2014 - 14:52
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Mouseio
Μουσείο Άλεξ Μυλωνά - Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Museum
Alex Mylona - Macedonian Museum
of Contemporary Art
Προβολή πλήρους προφίλ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / OPENING
HOURS
Τετάρτη – Παρασκευή – Σάββατο: 11.00 – 19.00,
Πέµπτη: 13.00 – 21.00 & Κυριακή : 11.00 – 16.00
Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά
Wed, Fri, Sat: 11.00 - 19.00, Thursday: 13.00 21.00 & Sunday: 11.00 - 16.00 Monday & Tuesday
closed

279k

Email

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / CONTACT
Πλατεία Αγίων Ασωµάτων 5, Θησείο, 10554,
Αθήνα
5, Agion Asomaton Square, Thisio, 1554,
Athens
Τ : 210 3215717
F : 210 3215712
mail : mam@mmca-mam.gr
www.mmca-mam.gr

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ / CURRENT
EXHIBITION

Κ

αινούργιοι, φρέσκοι, ελπιδοφόροι, άνθρωποι µε χιούµορ και στιλ.
Νέοι Έλληνες σχεδιαστές που αποφασίζουν ότι δεν θα καθίσουν µε

σταυρωµένα χέρια «µέσα στην κρίση». Δηµιουργούν, κατασκευάζουν,
πωλούν. Δικτυώνονται, τους µαθαίνουµε, εξελίσσονται. Τους διαλέξαµε γιατί
µας άρεσαν αυτά που φτιάχνουν, αλλά και για την αισιοδοξία που εµπνέουν.
Είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουµε τη νέα χρονιά.
Μαργαρίτα Μυρογιάννη Koσµήµατα, µαγικά αντικείµενα
CARLA ACCARDI - Smarrire i fili della voce Χάνοντας τα νήµατα της φωνής

Facebook Badge
Museum Alex Mylona

Promote Your Page Too

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ / THE MUSEUM

Η

Μαργαρίτα είναι φωτογράφος και σχεδιάζει κοσµήµατα από το
1994. Έπρεπε όµως να φτάσει η άνοιξη του 2012 για να τα

παρουσιάσει για πρώτη φορά σε µια ολοκληρωµένη συλλογή µε τίτλο
«Egosurfing» στην γκαλερί Μελάς Παπαδόπουλος. Ανθρώπινα µέλη,
επιρροές από παραµύθια, όπως «Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων», ποπ
αντικείµενα, αιγυπτιακά και αρχαιορωµαϊκά φυλαχτά συναντιούνται στις
δηµιουργίες της σχεδιάστριας, που καταφέρνει να µας αρέσουν εξίσου το
χρυσό δρακουλίνι-κρεµαστό της και το βραχιόλι µε τους υπερµεγέθεις
φαλλούς.
«Βλέπω τον εαυτό µου και στη φωτογραφία και στη δηµιουργία
κοσµηµάτων, µε διαφορετικό όµως τρόπο στο καθένα. Στο ένα εκφράζοµαι
σε δύο διαστάσεις, στο άλλο σε τρεις. Επίσης, στο κόσµηµα έχεις σαφή
περιορισµό το ανθρώπινο σώµα, µιας και οι δηµιουργίες σου πρέπει να
φορεθούν στο λαιµό, στο χέρι, στο αυτί. Πάντα θεωρούσα τα κοσµήµατα
µαγικά αντικείµενα, σε οποιαδήποτε εκδοχή τους, ασηµένια, χρυσά,
διαµαντένια, χάρτινα, πλαστικά. Μάλλον κληρονόµησα την αγάπη µου για
αυτά από τις γυναίκες της οικογένειάς µου. Το πρώτο κόσµηµα που έφτιαξα

(Scroll down for english)
Στη περιφέρεια του Αρχαιολογικού
Πάρκου της Αθήνας, το Μουσείο <λεξ
Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης προσφέρει στους επισκέπτες του ένα
μοναδικό ταξίδι στη σύγχρονη τέχνη μέσα από
το έργο μιας Αθηναίας γλύπτριας. Το Μουσείο
αφιερώνεται στα έργα που η Μυλωνά
δημιούργησε στη διάρκεια της πενηντάχρονης
συνεπούς και παθιασμένης ενασχόλησή της με
την τέχνη της: έργα σε μάρμαρο, χαλκό, σίδερο
και μπρούντζο, αλλά και σχέδια και πίνακες
ζωγραφικής εκτίθενται στα τρία επίπεδα του
Μουσείου. Το κτίριο που σχεδιάστηκε στη
δεκαετία του 1920 από τον αρχιτέκτονα Βασίλη
Τσαγκρή, αναπαλαιώθηκε σύμφωνα με τις πιο
πρόσφατες
τεχνικές
προδιαγραφές,
προσφέροντας προσβασιμότητα και στα άτομα
με ειδικές ανάγκες. Επίσης προσφέρει µια
µοναδική θέα της Αθήνας από την ταράτσα
(Λυκαβηττός, Ακρόπολη και Κεραµεικός)
Η Άλεξ Μυλωνά γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1923. Το 1945 εισάγεται στη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και
σπουδάζει γλυπτική ως το 1950 µε καθηγητή
το Μιχάλη Τόµπρο. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος
και
αντιπρόεδρος
του
καλλιτεχνικού
Σωµατείου Ελληνίδων. Έχει λάβει µέρος σε
µεγάλο αριθµό ατοµικών και οµαδικών
εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το
1960 αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην IV
Μπιενάλε της Βενετίας µαζί µε τους
ζωγράφους Ιωάννη Σπυρόπουλο και Αλέκο
Κοντόπουλο και τον γλύπτη Λάζαρο Λαµέρα.
Το 1967 συµµετέχει στη διεθνή Μπιενάλε του
Μόντρεαλ στον Καναδά και σε οµαδική
έκθεση καλλιτεχνών στη Γενεύη. Το 1986
οργανώνεται αναδροµική της έκθεση στην
Εθνική Πινακοθήκη.
Τον Μάρτιο του 2004 εγκαινιάζεται

ήταν ένα ασηµένιο δαχτυλίδι το 1994. Γοητεύτηκα τόσο από τη διαδικασία,
που συνεχίζω να δηµιουργώ από τότε.

το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, το οποίο από το
2007 περιήλθε µέσω δωρεάς στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις
καλλιτεχνών
από
όλο
τον
κόσµο,
εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες και
παιδιά,
καθώς
επίσης
παράλληλες
εκδηλώσεις (θεατρικές, λόγου, µουσικές
κ.α.).
Επίσης στο ισόγειο λειτουργεί το
εξαιρετικό Πωλητήριο του Μουσείου, όπου
διατίθενται έργα της Άλεξ Μυλωνά υπό
µορφή κοσµηµάτων και γλυπτών, καθώς και
έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής,
µοναδικά
ή
πολλαπλά,
χρηστικά
και
διακοσµητικά αντικείµενα και βιβλία τέχνης
από την πλούσια εκδοτική δραστηριότητα του
ΜΜΣΤ. Η λειτουργία του αποτελεί µια από τις
βασικές
πηγές
χρηµατοδότησης
των
δραστηριοτήτων του µουσείου.

Situated(on(the(fringe(of(the(Athens
Archaeological(Park,(within(the(historic(Thission
area,(the(Museum(Alex(Mylona,(which(was
founded(in(2004,(provides(visitors(with(a(rare
journey(into(contemporary(art(through(the(work
of(the(Athenian(sculptress(Alex(Mylona(and
temporary(contemporary(art(exhibiCons.

Έχω φτιάξει σχεδόν τα πάντα ως τώρα, βραχιόλια και δαχτυλίδια, κολιέ
και σκουλαρίκια, τιάρες, ζώνες, µανικετόκουµπα, κοκαλάκια για τα µαλλιά,
αλλά και αντικείµενα όπως κουταλάκια του καφέ και πιάστρες για πετσέτες.
Αν έπρεπε να περιγράψω τα κοσµήµατά µου µε λίγες λέξεις θα έλεγα πως
είναι αστεία, θυµωµένα, σέξι και ροµαντικά. Θεωρώ γενικά πως στην τέχνη
ακόµα και φορτισµένα σύµβολα αποκτούν έναν ποιητικό χαρακτήρα.
Εξάλλου, ο τρόπος που διαβάζουµε τα σύµβολα αλλάζει µε τις εποχές, για
παράδειγµα ο φαλλός ήταν προχριστιανικό φυλακτό καλής τύχης. Ο τίτλος
“Egosurfing” της πρώτης µου έκθεσης, που σε ελεύθερη απόδοση θα
µετέφραζα ως αυτογκουγκλάρισµα, αναφέρεται στην έµφυτη τάση µας για
αυτοεξέταση και στη φιλαρέσκειά µας. Το πρώτο κόσµηµα που
δηµιουργήθηκε ποτέ φορέθηκε από το θηλυκό για να προσελκύσει το
αρσενικό µε σκοπό την αναπαραγωγή».
Info: Θα βρεις τα κοσµήµατά της στο µουσείο Άλεξ Μυλωνά (Αγίων
Ασωµάτων 5, Θησείο), στο Candyshop (Πετράκη 30, Aθήνα) και online
στοxombli.com. Έχει ξεκινήσει συνεργασία µε το σχεδιαστή µόδας Άγγελο
Φρέντζο για τη χειµερινή του κολεξιόν, που θα παρουσιαστεί στο Παρίσι το
2015. Ταυτόχρονα, δουλεύει πάνω σε µια καινούργια σειρά φωτογραφιών και
ετοιµάζει την καλοκαιρινή συλλογή κοσµηµάτων της µε τίτλο «For Tourists».

Αναρτήθηκε από Mouseio στις 2:19 µ.µ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

CARLA ACCARDI - ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΣΙΚΕΛΟΙ / FAMOUS
SICILIANS
Ένας μήνας έμεινε για την έκθεση της Carla Accardi!!Δείτε μερικά από τα
γνωστά της έργα στο παρακάτω video.
Last month for Carla Accardi's exhibition. You can watch her work in the

Alex Mylona was born in Athens in 1923. In 1945
she attended the Athens School of Fine Arts where
she studied sculpture under the supervision of
Professor Michalis Tombros. Alex Mylona
participated in a number of international exhibitions,
while she also represented Greece at the 30th
Biennale in Venice, the International Fair of
Montreal in Canada (1967) and various Biennale
exhibitions in Brussels, Alexandria, Buenos Aires
and Budapest. In 1986 the Greek National Gallery
granted Mylona its showrooms for a retrospective
exhibition.
The building of the museum is an impressive
neoclassical structure built in 1920 by the architect
Vassilis Tsagris and accordingly renovated so that it
gives access to people with special needs. From the
wonderful terrace, visitors can get a perfect view of
Athens from Lycabettus and Acropolis to
Keramikos. The museum is accessed from
Monastiraki and Thission metro stations.
In 2007, Museum Alex Mylona was donated to the
Macedonian Museum of Contemporary Art
(MMCA), and has been the Athenian annex of the
MMCA since then. MMCA is the first museum of
contemporary art in Greece, founded in 1979 by a
group of visionary citizens of Thessaloniki. Its
permanent collection is based on the Alexandros
Iolas donation.
The museum organizes contemporary art
exhibitions, educational programmes, musical and
theatre performances, other events including
lectures, discussions on subjects related to
aesthetics, art history and the organization of
museums and collections, book presentations and art
projects, meetings with artists, happenings and
bazaars.

Dennys Zacharopoulos is the artistic director
of both MMCA and MAM and responsible for
the programs of exhibition.
Macedonian( Museum( of( Contemporary( Art( F
Short(proﬁle
In the history of the Modern Greek visual
arts,
the
Macedonian
Centre
of
Contemporary
Art,
Architecture
and
Industrial Design and the Macedonian
Museum of Contemporary Art represent a

following video.
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Αναρτήθηκε από Mouseio στις 6:26 µ.µ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες Carla Accardi, CARLA ACCARDI - Smarrire i fili della voce - Χάνοντας τα
νήµατα της φωνής

Πέµπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ - HAPPY NEW YEAR!!
Καλή Χρονιά σε όλους!Υγεία, ευτυχία, και δηµιουργία!
Happy New Year, all the best!

remarkable achievement of individual
initiative. The Museum is supported by its
friends and collaborates with various
intellectual, cultural and economic bodies of
the city. It is due to this unique history of
interpersonal relations and volunteer activity
that the museum receives state support for
all its operational costs and programmes
while the cost of the exhibitions and the
parallel events is covered entirely by
sponsorships and grants.
All(these(years(the(collecCon(has(been(enriched
with( donaCons( by( disCnguished( collectors( such
Alexander( Iolas,( Franz( Geierhaas,( Alexander
Xydis,(Dimitris(Meimaroglou,(Magda(Kotzia,(Aris
Georgiou,( G.( Aperghis,( Alex( Mylona( and
individual( arCsts.( The( collecCon( includes( works
by( arCsts( such( as:( A.( Akrithakis,( A.( Apergis,( C.
Varotsos,(Y.(Zoggolopoulos,(O.(Zouni,(V.(Kaniaris,
C.( Tsoclis,( N.( Kessanlis,( Y.( Moralis,( V.( Velickovic,
A.( Warhol,( Niki( de( St.( Phalle,( Takis.( Today,( the
museum(houses(a(collecCon(of(more(than(1800
artworks( including( painCngs,( sculptures,( videoF
art,( construcCons,( installaCons,( photographs
and(prints.
The(online(digital(collecCon(is(an(onFgoing(work
and( the( online( catalogue( is( conCnuously
updated( to( reﬂect( the( museum’s( latest
acquisiCons.( Online( visitors( have( the
opportunity( to( get( informed( about( exhibiCons
and( cultural( events( at( the( museum( as( well( as
about(its(educaConal(programs,(and(ediCons.
The( educa&onal* programmes( at( the( museum
also( occupy( a( whole( secCon( of( expert( museum
educaConalists,(all(with(specialist(postFgraduate
degrees(and(with(responsibiliCes(as(regards(preF
school,( primary( and( secondary( educaCon.
Guided(by(the(latest(museum(educaConal(views,
we( try( each( Cme( through( a( variety( of( arCsCc
acCviCes( to( deal( with( issues( of( the( other,( of
diversity,(of(the(environment,(natural(and(manF
made,(of(pa[erns(of(behaviour(and(ways(of(life,
of(communicaCon(or(the(lack(of(it.
The( Museum( also( houses( a( library* with( 3.000
Ctles( (books( on( the( history( of( art,( exhibiCon
catalogues( and( monographs),( and( a( fully
equipped( amphitheater* where( seminars,
conderences,( theatrical( performances,( music
events( etc.( take( place.( Also,( in( the( currently
renovated( art* shop* visitors( can( ﬁnd( a( plethora
of( art( objects( such( as( works( of( painCng,
engraving,( sculpture,( silk( screens,( design
objects,(jewellery(etc.(Also,(art(books(for(grown
ups(and(children(and(of(course(all(the(ediCons(of
the(Macedonian(Museum(of(Contemporary(Art.

Αναγνώστες
Γίνετε µέλος αυτού ιστότοπου
Google Friend Connect

Μέλη (27)

Είστε ήδη µέλος; Σύνδεση

Έκθεση «Εν Οίκω» Νίκη
Καναγκίνη
Αναρτήθηκε από Mouseio στις 1:46 µ.µ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Κυριακή, 15 Δεκεµβρίου 2013

It's beginning to look a lot like christmas!
Χριστουγεννιάτικη διάθεση στο bazaart μας, σας περιμένουμε έως τις 4 το
απόγευμα και με σπιτικά γλυκά κ μαρμελάδες!

Επιµέλεια Έκθεσης : Ευθυµία ΓεωργιάδουΚούντουρα, Αρετή Λεοπούλου
Διάρκεια : 8 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2011
Εγκαίνια : Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011, 20:00
Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά – Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία
µε
το
Κέντρο
Σύγχρονης
Τέχνης
Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση
«Εν Οίκω» Νίκη Καναγκίνη. Η έκθεση
είναι
µια
παραγωγή
του
Κέντρου
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
και έχει ήδη παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη
µε µεγάλη επιτυχία. Θα διαρκέσει από τις 8
Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου 2011 και
εγκαινιάζεται την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις
20:00.
Οι επιµελήτριες της έκθεσης Ευθυµία
Γεωργιάδου-Κούντουρα
και
Αρετή
Λεοπούλου φρόντισαν, όσο ήταν δυνατόν,
να σεβαστούν τις προθέσεις και το πνεύµα
της δηµιουργού, καθώς η ίδια η Καναγκίνη
είχε σχεδιάσει τον Μάρτιο του 2008 την
έκθεση αυτή, ωστόσο µετά τον ξαφνικό της
θάνατο τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, η
έκθεση αναβλήθηκε.
Η Νίκη Καναγκίνη (1933-2008)
υπήρξε µια πολύµορφη και σκεπτόµενη
καλλιτέχνις,
αντιπροσωπευτική
για
τις
ανησυχίες και τον δυναµισµό της µεταξύ των
ελλήνων καλλιτεχνών της γενιάς της, µε
έντονη εκθεσιακή παρουσία στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Το έργο της παρουσιάζει
διαρκή ανέλιξη και πρωτοτυπία, από την
αρχική ενασχόλησή της µε τη ζωγραφική στις
προεκτάσεις
του
αφηρηµένου
εξπρεσιονισµού και στη συνέχεια µε τη
στροφή της προς άλλες εκφραστικές
κατευθύνσεις µέσα στον χώρο, µε άξονα την
εννοιολογική τέχνη και την αξιοποίηση της
τεχνολογίας:
εγκαταστάσεις,
δράσεις,
φωτογραφία, βίντεο. Χωρίς να ενδίδει
αβασάνιστα
στους
τρέχοντες
συρµούς,
προχωρά πάντα προσεκτικά, µετά από
θεωρητική
επισκόπηση
και
αναλυτική
επεξεργασία, πριν οδηγηθεί στη σύνθεση.
Η επιµονή της στο θεωρητικό πλαίσιο
της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας
µαρτυρείται από τη συµµετοχή της στη
διοργάνωση συνεδρίων, συµπόσιο για την
ίδρυση Μουσείου και Κέντρου Σύγχρονης
Τέχνης στην Ελλάδα (1977), συνέδριο για τη
Σύγχρονη Τέχνη και Παράδοση (1981),
συµπόσιο µε θέµα «Από την Αίσθηση στο
Συναίσθηµα (1999)», ηµερίδα στην Ύδρα µε
θέµα Θρησκευτικότητα και Τέχνη (2001).
Παρόλο που η Νίκη Καναγκίνη δεν
υπήρξε
στρατευµένη
φεµινίστρια,
ο
κοινωνικός της προβληµατισµός και τα
προσωπικά της βιώµατα της υπαγόρευσαν
τεχνικές και θέµατα που αναφέρονται στην
έµφυλη ταυτότητα.
Η
έκθεση
«Εν
Οίκω.
Νίκη
Καναγκίνη» προβάλλει µια ακόµη όψη της
γυναικείας δηµιουργίας αλλά και τους
προβληµατισµούς
και
τις
απόπειρες
έκφρασης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.
Για την έκθεση έχει εκδοθεί κατάλογος

τεκµηρίωσης,
ενώ
θα
πραγµατοποιούνται
ξεναγήσεις
και
οργανωµένα
εκπαιδευτικά
προγράµµατα για όλες της βαθµίδες εκπαίδευσης.

Μουσείο
Άλεξ
Μυλωνά
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης
www.mmca-mam.gr
Πλ. Αγίων Ασωµάτων 5, Θησείο
10554 Αθήνα
T: 210 3215717
F: 210 3215712
http://mouseioalexmylona.blogspot.com/
mam@mmca-mam.gr

Μακεδονικό
Τέχνης

Μουσείο

Σύγχρονης

www.mmca.org.gr
Εγνατία 154
546 36 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 240002 & 2310 281212
F: 2310 281567
mmcart@mmca.org.gr

Υπουργείο
Πολιτισµού
και
Τουρισµού
Κρατικό
Μουσείο
Σύγχρονης
Τέχνης
www.greedstatemuseum.com
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 589140-1 F: 2310 600123
info@greekstatemuseum.com

Κέντρο
Σύγχρονης
Θεσσαλονίκης

56430,

Τέχνης

www.cact.gr
Αποθήκη Β1, Λιµάνι
Τ.Θ. 107 59, 54110 Θεσσαλονίκη
info@cact.gr
www.myspace.com/cact
press@greekstatemuseum.com

Χορηγοί
Μακεδονικού
Σύγχρονης Τέχνης

Μουσείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KARAVIAS ASSOCIATES ART
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ
BOUTARI
Αναρτήθηκε από Mouseio στις 1:50 µ.µ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες museum alex mylona christmas bazaart

Σάββατο, 14 Δεκεµβρίου 2013

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD
NET105,8
ΤΡΙΤΟ 90.9
ΕΡΤ3 95.8
ελculture.gr

Christmas bazaART Δώρα
Αυτές τις γιορτές επιλέξτε τα δώρα σας από το χριστουγεννιάτικο BazArt του Μουσείου
Άλεξ Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Σάββατο 14 έως και Κυριακή 15
Δεκεμβρίου 2013, υποστηρίζοντας το έργο του μουσείου και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τέχνης.
Bιβλία τέχνης και αφίσες, κοσμήματα, έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και
φωτογραφίας γνωστών καλλιτεχνών, αναμνηστικά και χρηστικά αντικείμενα, παιδικά
βιβλία και παιχνίδια με έκπτωση έως και 80%!

“Κλέφτης ή Πραγµατικότητα,
Τρεις εκδοχές” Αντουανέττα
Αγγελίδη
Προβολές ταινίας & ανοιχτή συζήτηση :
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011 και ώρα 22:00
Στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Athens Pride
2011
Καλλιτεχνική
Επιµέλεια:
Αλέξιος

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΠΑΖΛ

RDESIGN - ΣΟΥΒΕΡ ΕΥΖΩΝΟΙ

RDESIGN - ΓΟΥΡΙΑ 2014

ΠΙΑΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ

Παπαζαχαρίας
Το
Μουσείο Άλεξ
Μυλωνά
–
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens
Pride 2011 παρουσιάζει την προβολή της
κινηµατογραφικής
παραγωγής
της
Αντουανέττας Αγγελίδη µε τίτλο Κλέφτης ή
Πραγµατικότητα, Τρεις εκδοχές, την
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011 και ώρα 22:00.
Έχουν προγραµµατιστεί 3 διαδοχικές
προβολές
της
ταινίας,
που
θα
πραγµατοποιηθούν στην ταράτσα του
µουσείου και συγκεκριµένα στις 22:00, στη
1:00 και στις 3:00 το βράδυ. Μετά την
πρώτη
προβολή
θα
ακολουθήσει
συζήτηση µε την Αντουανέττα Αγγελίδη
σχετικά σε θέµατα που πραγµατεύεται η
ταινία. Λόγω περιορισµένων θέσεων θα δοθεί
προτεραιότητα στην προσέλευση. Δελτία
προτεραιότητας
θα
δίνονται
στην
Υποδοχή του Μουσείου από το πρωί της
Τετάρτης 1 Ιουνίου.
Όπως αναφέρει ο επιµελητής της
εκδήλωσης,
Αλέξιος
Παπαζαχαρίας:
Η
Αντουανέττα Αγγελίδη φτιάχνει ταινίες οι
οποίες
διευρύνουν
τα
όρια
του
κινηµατογράφου, δηµιουργώντας ένα ιδίωµα
που δανείζεται στοιχεία τόσο από θεατρικές
όσο και εικαστικές πρακτικές. Στην τελευταία
µεγάλου µήκους ταινία της Κλέφτης ή
Πραγµατικότητα,Τρείς Εκδοχές, παρουσιάζει
τρεις διαφορετικές µατιές της ίδιας ηµέρας µε
άξονα
την
οπτική
αλλά
και
την
προσωπικότητα ενός από τα τρία αδέρφια
που αποτελούν τις τρεις ιστορίες, τρεις
εκδοχές, τρεις τόπους της ταινίας. Η απώλεια
του Αδερφού που ταυτίζεται µε την Αντιγόνη
και εκπροσωπεί την ελεύθερη βούληση είναι
το
κεντρικό
θέµα
της
ταινίας.
Συµπληρωµατικός και ταυτόχρονα βασικός
χαρακτήρας
είναι
ο
κλέφτης
(ή
η
πραγµατικότητα), πλάσµα άφυλο που πάνω
του δεν ακυρώνονται αλλά συνυπάρχουν όλα
τα στοιχεία του αρσενικού και θηλυκού και
διαβαίνει τους τρεις τόπους της ταινίας.
Η Αγγελίδη δεν διαπραγµατεύεται στην ταινία
της απλά και απλοϊκά τη σεξουαλική
ταυτότητα, αλλά τα στεγανά της σκέψης και
της αντίληψης που φαίνονται έτοιµα να
καταρρεύσουν
τόσο
µπροστά
στην
προσωπική βούληση όσο και σε µία
πραγµατικότητα-κλέφτη που ακόµα και στο
πιο κλειστό “σπίτι’’ µπορεί να µπει ξαφνικά
από το παράθυρο.
Στοιχεία Παραγωγής
Σκηνοθεσία, Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Αντουανέττα Αγγελίδη
Σενάριο: Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα
Βαλντέν
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ηλίας
Κωνσταντακόπουλος
Σκηνικά: Αντουανέττα Αγγελίδη,
Κωνσταντίνος Κυπριωτάκης
Κοστούµια: Χριστίνα Παπούλια
Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιωπούλου
Μουσική: Θοδωρής Αµπαζής
Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος
Ηχητικά εφέ: Κώστας Μπόκος, Βασίλης
Κουντούρης
Παίζουν: Νίκος Παντελίδης, Παρθενόπη
Μπουζούρη, Ευρίκλεια Σωφρονιάδου,
Aντζελα Μπρούσκου
Φωνητικά: Μαρία Γεωργακαράκου
Παραγωγή: Αντουανέττα Αγγελίδη, Ελληνικό

Κέντρο Κινηµατογράφου, Ελληνική
Τηλεόραση 1, Town Film
Με την υποστήριξη του προγράµµατος Media
II Development της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Ι. Φ.
Κωστοπούλου.
Έγχρωµο
Διάρκεια: 83’
- Κρατικό Βραβείο Ποιότητας
- Υποψήφια για το Πανευρωπαϊκό Βραβείο
Meliès του Φανταστικού Κινηµατογράφου για
το έτος 2002

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΒΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΦΙΤΣΑ EYE OF HORUS

ΑΝΤΖΕΛΕΝΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ - ΒΡΑΧΙΟΛΙ

- Προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου του Locarno (Ελβετία), στις
Νύχτες Πρεµιέρας του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ,
στο 42ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου του Φανταστικού στο
Oporto της Πορτογαλίας (Fantasporto), στο
Διεθνές Φεστιβάλ του Mar del Plata
(Αργεντινή) και στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ
του Lecce (Ιταλία).
- Προβλήθηκε, επίσης, σε ειδικές
κινηµατογραφικές διοργανώσεις στο Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης (Μ.Ο.Μ.Α.) της Νέας
Υόρκης, στη Μπολόνια και στο Στρασβούργο.
Έτος Παραγωγής: 2001
Η Αντουανέττα Αγγελίδη είναι σκηνοθέτις
και εικαστικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το
1950. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σκηνοθεσία και
Μοντάζ στο Institut des Hautes Etudes
Cinématographiques (I.D.H.E.C.) στο Παρίσι
και Θεωρία Κινηµατογράφου µε τον Christian
Metz. Έχει σκηνοθετήσει τέσσερις ταινίες
µεγάλου µήκους, που προβλήθηκαν σε
πολλά διεθνή φεστιβάλ. Έχει διδάξει θεωρία
κινηµατογράφου
και
σκηνοθεσία
στα
Πανεπιστήµια της Πάτρας, της Θεσσαλίας,
του Αιγαίου και της Θεσσαλονίκης. Είναι
µέλος
της
Ευρωπαϊκής
Ακαδηµίας
Κινηµατογράφου (E.F.A.). Έγινε αφιέρωµα
στο σύνολο του κινηµατογραφικού της έργου
στο
46ο
Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης
(2005),
όπου
της
απονεµήθηκε ο τιµητικός χρυσός Αλέξανδρος
και εκδόθηκε µονογραφία. ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
Μικρού µήκους ταινίες: Lhistoirécrite (1975),
L’eau (1976), Το δώρο (1981), Ώρα
µεσηµεριού, µε τη Ρ. Βαλντέν (2006),
Metamorphosis is ofby AA (2007), Knot-NotKnot, µε τη Ρ. Β. (2007), 121280 Ritual, µε
τη Ρ.Β. (1980 & 2008). Μεγάλου µήκους
ταινίες: Idées fixes-Dies irae {Παραλλαγές
στο ίδιο θέµα} (1977), Τόπος (1985), Οι
ώρες (1995), Κλέφτης ή Πραγµατικότητα
(2001), work in progress, Μήδεια-Κόρη, µε
τη Ρ.Β.. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: ‘Εχιδνες, Γλυπτά
(1982), Πτώσεις, Ζωγραφική (1989), ΟθόνηMatrix, Εγκατάσταση (1991), Σελίδα από το
βιβλίο των ωρών, Εγκατάσταση (1994), Τα
µαύρα νερά, Εγκατάσταση (2001).
Αναφορικά µε το Athens Pride:
To Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας
«Athens Pride» είναι µια αστική µη
κερδοσκοπική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το
2006 µετά την επιτυχηµένη διεξαγωγή της
πρώτης εκδήλωσής της, στις 25 Ιουνίου
2005.
Η
φετινή
7η εκδήλωση
θα
πραγµατοποιηθεί το Σαββάτο, στις 4
Ιουνίου στην Πλατεία Κλαυθµώνος, µε

παρέλαση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
υπό το σύνθηµα ΦΙΛΑ ΜΕ ΠΑΝΤΟΥ.
Παρόµοια
Φεστιβάλ
Pride
διεξάγονται
παγκοσµίως εις ανάµνηση των γεγονότων
στο µπαρ «Στόουνγωλ» της Ν. Υόρκης, τις
28 Ιουνίου 1969, όταν για πρώτη φορά
τραβεστί, γκέι και λεσβίες αντεπιτέθηκαν στις
προσπάθειες καταστολής της έκφρασης της
οµοερωτικής επιθυµίας τους.
Το
Athens
Pride,
µε
διάφορες
εκδηλώσεις (συζητήσεις, προβολές, εκθέσεις,
κλπ) κατά την διάρκεια του χρόνου,
προβάλλει την θετική ορατότητα και την
αποδοχή των γκέι, λεσβιών, αµφί και
τρανσεξουαλικών
(LGBT)
ατόµων,
καταπολεµά τη διάκριση και τη σιωπή και
διεκδικεί τα δικαιώµατα τους.

ΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - STIGMATA

“10 + 1 HSP” & “The Art of This
Century”
Παρουσίαση έκδοσης & εγκαίνια Έκθεσης :
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011 και ώρα 19:00
Επιµέλεια Έκθεσης : Δηµήτρης Αντωνίτσης
Διάρκεια : 11 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2011

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΡΑΧΙΟΛΙ ZIPPER

Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά – Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ο Δηµήτρης
Αντωνίτσης παρουσιάζουν την έκδοση 10+1
HSP για τα ένδεκα χρόνια δραστηριότητας του
Hydra School Projects, τη Δευτέρα, 11
Απριλίου 2011 και ώρα 19.00. Η έκδοση,
πάντα στη µορφή του καθιερωµένου σχολικού
τετραδίου, περιλαµβάνει επισκόπηση των 111
καλλιτεχνών που έχουν ήδη παρουσιάσει
δουλειά τους στο χώρο του Σαχτούρειου
Γυµνασίου της Ύδρας µέσα από το Hydra
School Projects και έγινε εφικτή µε την
υποστήριξη της Atopos Contemporary Visual
Culture και του Ινστιτούτου ITYS.
Με την ευκαιρία αυτή παρουσιάζονται
σηµαντικά έργα καλλιτεχνών, που έχουν
συµµετάσχει σε προηγούµενες εκθέσεις του
Hydra School Projects, µε τον γενικό τίτλο The
Art of This Century και δηµιουργούνται in situ
στο χώρο του Μουσείου Άλεξ ΜυλωνάΜακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην
Αθήνα. Συµπληρώνεται έτσι η προηγούµενη
παρουσίαση Celebration (Μάρτιος 2010) για
την επιτυχηµένη συνέχεια της εκθεσιακής
δραστηριότητας που αποτελεί πλέον εικαστικό
θεσµό σε εθνικό επίπεδο. Στην έκθεση που θα
διαρκέσει από τις 11 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου
2011
θα
παρουσιαστούν
εγκαταστάσεις
µεγάλης κλίµακας καλλιτεχνών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Στην έκθεση συµµετέχουν οι:
Δηµήτριος Αντωνίτσης, Στυλιανός Κοντοµάρης,
Ιωάννα
Πανταζοπούλου,
Νατάσσα
Παπαδοπούλου,
Blind
Adam,
Kirstine
Roepstorff και Daniel Subkoff.
Ο τίτλος αυτού του εικαστικού πειραµατισµού
αναφέρεται στην ιστορική έκθεση µε την οποία
η Peggy Guggenheim εγκαινίασε το χώρο της
στον 57o δρόµο της Νέας Υόρκης χαράζοντας
µια νέα οδό σκέψης στην Αµερική των 40'ς.
Αντίστοιχα, οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες
καλούνται να περιγράψουν νέες συνθήκες
ύπαρξης εκφράζοντας την αλλαγή εποχής και
την απαρχή ενός καινούργιου ιστορικού
κύκλου. Ίσως το γεγονός ότι πολιορκούµαστε
και πάλι σε οικονοµικο-πολιτικό επίπεδο, να
µας ωθήσει στην αναγέννηση της ατοµικής και

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ALICE

συλλογικής ανθρώπινης θεώρησης και σκέψης.
Νota bene:
Το Hydra School Projects στρέφει, από το
2000, κάθε καλοκαίρι τα φιλότεχνα βλέµµατα
στην Ύδρα και µετατρέπει το νησί σε µια
πλατφόρµα εικαστικών συνοµιλιών ανάµεσα σε
Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Πολλοί
καλλιτέχνες, ιδιαίτερα γνώριµοι στο κοινό
σήµερα, παρουσίασαν εκεί έργα τους για
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έργα που
φιλοξενήθηκαν στην Ύδρα σε αυτό το
καλοκαιρινό εικαστικό δρώµενο έχουν βρει τη
θέση τους σε συλλογές σηµαντικών Ελλήνων
και ξένων συλλεκτών. Ταυτόχρονα, το HSP έχει
συµµετάσχει σε διεθνείς φουάρ τέχνης στο
εξωτερικό (CIGE - Πεκίνο, FlashArt Fair Μιλάνο, Scope - Νέα Υόρκη) εντείνοντας τον
εικαστικό διάλογο µε την παρουσίαση Ελλήνων
και ξένων καλλιτεχνών. Η επιτυχία του HSP
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ωθεί
τη συνεχή εξέλιξή του, έχοντας σαν αποτέλεσµα
την ίδρυση προγράµµατος artist in residence
που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά την
άνοιξη - καλοκαίρι του 2010 µε τους Theo A.
Rosenblum και Chelsea Seltzer.

T-SHIRT BLIND ADAM

Αναρτήθηκε από Mouseio στις 7:29 µ.µ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διοργανωθούν
εκπαιδευτικές ξεναγήσεις για τους µαθητές ή
άλλες οµάδες κοινού µετά από συνεννόηση.

Ετικέτες BazART, christmas bazaart, museum alex mylona christmas bazaart,
χριστουγεννιάτικο µπαζάαρ

ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ:
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου 2013

Christmas BazaART 14 -15 Δεκεµβρίου
Σας περιμένουμε με βιβλία τέχνης και αφίσες, κοσμήματα, έργα
ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και φωτογραφίας γνωστών
καλλιτεχνών, αναμνηστικά και χρηστικά αντικείμενα,με έκπτωση έως και
80%!!
Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, 13:00 – 15:00, δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση
της Carla Accardi από τον Ιστορικό Τέχνης Αλέξιο Παπαζαχαρία.

Αναρτήθηκε από Mouseio στις 5:23 µ.µ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες Alexios Papazachariaς, bazaar, BazART, Carla Accardi, christmas bazaart,
museum alex mylona, χριστουγεννιάτικο µπαζάαρ

Αρχική σελίδα

Παλαιότερες αναρτήσεις

Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)

Επιµέλεια Έκθεσης : Ελένη Μυλωνά, Μάρω
Λάγια, Έφη Στρούζα
Διάρκεια : 18 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου
2011
Εγκαίνια : Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011,
20:00
Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά – Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει την
έκθεση
Μαρία
Μυλωνά
Κυριακίδη:
Αυτοπροσωπογραφία. Η έκθεση διοργανώνεται
από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
και την επιµελείται η ιστορικός τέχνης Έφη
Στρούζα, η Ελένη Μυλωνά και η Μάρω Λάγια.
Η Μαρία Μυλωνά – Κυριακίδη (1942 – 2010)
γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε και
εργάστηκε. Η ροπή της στις καλές τέχνες
εκδηλώνεται από µικρή ηλικία. Η εξοικείωσή της
µε τη µοντέρνα τέχνη συντελείται, αρχικά, µέσα
από το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον και το
έργο της µητέρας της, της γλύπτριας Άλεξ
Μυλωνά. Σπούδασε ζωγραφική στην σχολή
Βακαλό (1962-1965), µε καθηγητή τον Π.
Τέτση. Από το 1973, είχε διοργανώσει πάνω
από 10 ατοµικές εκθέσεις και είχε συµµετάσχει
σε πολλές οµαδικές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η αισθητική διάπλαση της ιδίας,
όµως, διευρύνεται από τα ερεθίσµατα που της
δίνουν ορισµένες από τις πρωταγωνιστικές
µορφές της µοντέρνας τέχνης, από τον
Picasso, τον Kandinsky και, κυρίως, από το
έργο του Max Ernst.
Όπως αναφέρει η Ιστορικός και Κριτικός Τέχνης
Έφη Στρούζα: Η προσωπική καλλιτεχνική της
φυσιογνωµία χαρακτηρίζεται από µια αδιάκοπη,
ανήσυχη αναζήτηση στους πολλαπλούς
εκφραστικούς δρόµους της ζωγραφικής, τους
οποίους προσεγγίζει µε µεγάλη ελευθερία,
υιοθετώντας ένα µεγάλο φάσµα διαφορετικών
τεχνικών, σχέδιο, λάδια, ακρυλικά, κολάζ, µικτές
τεχνικές, λάδι και αποτυπώµατα σε καµβά,

µονοτυπίες, κ.ά..
Σταθερή µέθοδος στην πορεία εξέλιξης της
δουλειάς της υπήρξε η εκµετάλλευση κάθε
διαφορετικού εκφραστικού τύπου, που επέλεγε,
είτε παραστατικού είτε αφηρηµένου, ως
εργαλείου άντλησης των δικών της οραµάτων,
της δικής της προσωπικής ερµηνείας του
κόσµου, της ιστορίας και της τέχνης. Στα έργα
της, η ρεαλιστική γραφή πλέκεται συνέχεια µε
το χώρο του φανταστικού, δηµιουργώντας µια
ονειρική ατµόσφαιρα, απ’ όπου αναδύεται η
φυσιογνωµία του δικού της σύνθετου
ψυχισµού.
Μέσα από αυτή τη διαλεκτική προσέγγιση µε τις
γλώσσες της µοντέρνας τέχνης, υφαίνει
σταδιακά διαφορετικά δείγµατα γραφής, που
αναπτύσσονται σε διάφορες θεµατικές ενότητες
έργων, όπως οι αυτο-προσωπογραφίες, οι
υπερρεαλιστικές νεκρές φύσεις, τα χέρια, οι
αναπαραστάσεις µικροοργανισµών στη φύση,
οι
πολυάριθµες
συνθέσεις
ανθρώπινων
µορφών ή πορτρέτων σε χώρους θολούς,
απροσδιόριστους έως τη σειρά έργων µικτής
τεχνικής, µε κύριο θέµα τη διχτυωτή ύφανση,
τις δικτυώσεις, όπως τις αποκαλεί.
Σηµειώνει η ίδια σ’ ένα σπάνιο εξοµολογητικό
σηµείωµά της, στον κατάλογο της αναδροµικής
έκθεσης, 1975-1999, στη Γκαλερί Αδάµ: «Γύρω
µας υπάρχουν αµέτρητα ερεθίσµατα, από τα
απλά καθηµερινά µέχρι αυτά που πηγάζουν
από συναισθήµατα που αναβλύζουν συνεχώς
από µέσα µας και θέλουν να βγούν στην
επιφάνεια...Δεν
µπορώ,
λοιπόν,
να
επαναλαµβάνοµαι».
Αν και χαµηλού προφίλ µέσα στη βοερή
ατµόσφαιρα της καλλιτεχνικής σκηνής, η Μαρία
Μυλωνά-Κυριακίδη άφησε πίσω της ένα γνήσιο
δείγµα ελεύθερης κίνησης του καλλιτέχνη
ανάµεσα στους πολλαπλούς εκφραστικούς
δρόµους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης,
σε αναζήτηση της αυθεντικότητας της
προσωπικής γραφής.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διοργανωθούν
εκπαιδευτικές ξεναγήσεις για τους µαθητές ή
άλλες οµάδες κοινού µετά από συνεννόηση.

“Bidoun Video Project 2010”
(Έργα%βίντεο%καλλιτεχνών%από%τη%Μέση
Ανατολή
Το(ΜΜΣΤ(συνεργάζεται(με(το(σημαντικότερο
διεθνή(φορέα(αφιερωμένο(στην(τέχνη(και
τον(πολιτισμό(της(Μέσης(Ανατολής(Bidoun
projects*και(παρουσιάζει(έργα(βίντεο
καλλιτεχνών(από(την(περιοχή.
Εγκαίνια: ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 20.00
Επιμέλεια:(Bidoun,(Masoud(Amralla(Al(Ali(&
Antonia(Carver,(Aram(Moshayedi,(Özge(Ersoy
&(Sohrab(Mohebbi
Επιµέλεια παρουσίασης στην Ελλάδα:
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Το(Μακεδονικό(Μουσείο(Σύγχρονης(Τέχνης
συνδιοργανώνει(με(το(Ινστιτούτο*Μοχάμετ
Άλι*για*την*Έρευνα*της*Ανατολικής
Παράδοσης*(I.M.A.R.E.T.)[i](την(έκθεση
“Bidoun*Video*Project*2010”*c*έργα*βίντεο
καλλιτεχνών*από*τη*Μέση*Ανατολή(σε
συνεργασία(με(το(Bidoun*Projects[ii]*(Νέα

Υόρκη)(και(την(Townhouse*Gallery*of
Contemporary*Art((Κάιρο).
Η(έκθεση(αποτελεί(την(έναρξη(του
προγράμματος(“Focus:*Middle*East”*του
ΜΜΣΤ,(που(στόχο(έχει(να(αναδείξει(τη
σύγχρονη(πολιτισμική(δράση(μιας(σχετικά
άγνωστης(περιοχής(και(να(προωθήσει(το
διάλογο(και(τη(συνεργασία(με(τον
πνευματικό(κόσμο(και(τους(καλλιτέχνες(της
περιοχής.(Για(το(σκοπό(αυτό,(το(ΜΜΣΤ
υπέγραψε(στις(αρχές(του(χρόνου(μνημόνιο
συνεργασίας(με(το(I.M.A.R.E.T.(που(έχει
στενούς(δεσμούς(και(συνεργασία(με(τις
χώρες(της(Μέσης(Ανατολής.
Το(Bidoun*Video*Project*2010*υποστηρίζεται
από(το(Emirates*Founda&on.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το “Bidoun Video Project 2010”
περιλαµβάνει τέσσερα προγράµµατα.
Ανάµεσα στα βίντεο που παρουσιάζονται
συµπεριλαµβάνονται παραγωγές φορέων
όπως το MoMA (Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης της Νέας Υόρκης), το Whitney
Museum of American Art (Νέα Υόρκη) και
η Tate του Λονδίνου.
INFO:
Διοργάνωση:(Μακεδονικό(Μουσείο
Σύγχρονης(Τέχνης
Συνδιοργάνωση:(Ι.Μ.Α.R.E.T.((Ινστιτούτο
Μοχάμετ(Άλι(για(την(Έρευνα(της(Ανατολικής
Παράδοσης)
Με(τη(συνεργασία(του(Bidoun(Projects((Νέα
Υόρκη)(και(της(Townhouse(Gallery(of
Contemporary(Art((Κάιρο)
Καλλιτεχνική(οργάνωση:(ArtBOX.gr(|(creaCve
arts(management

[i](Το(I.M.A.R.E.T.(είναι(ένας(μη
κερδοσκοπικός(οργανισμός(που(ιδρύθηκε(το
2006(και(στεγάζεται(στο(μεγάλο(καθίδρυμα
Ιμαρέτ(της(Καβάλας,(προσφορά(του(ιδρυτή
του(μοντέρνου(αιγυπτιακού(κράτους
Μοχάμετ(Άλι(στη(γενέτειρα(πόλη(του.(Το
Ινστιτούτο(συνεργάζεται(σταθερά(με
σημαντικούς(διεθνείς(φορείς(από(τις(χώρες
της(Μέσης(Ανατολής(και(της(Ευρώπης.(Από
το(Δεκέμβριο(του(2009,(έχει(εντάξει(δράσεις
σύγχρονης(τέχνης(στη(δραστηριότητά(του,
υπό(την(Καλλιτεχνική(Διεύθυνση(της
ArtBOX.gr.
[ii](Το*Bidoun(είναι(ένας(πολιτιστικός(φορέας
αφιερωμένος(στην(υποστήριξη(και(την
προβολή(των(σύγχρονων(καλλιτεχνών(από(τη
Μέση(Ανατολή.(Ιδρύθηκε(το(2003,(με(στόχο
να(λειτουργήσει(ως(πλατφόρμα(ιδεών(και(ως
φόρουμ(ανταλλαγών(γύρω(από(την(τέχνη(και
τον(πολιτισμό(εντός(και(εκτός(της(περιοχής
της(Μέσης(Ανατολής.(Υπεύθυνη(για(τις
δράσεις(του(είναι(μια(ομάδα(επιμελητών,
θεωρητικών(και(καλλιτεχνών(με(έδρα(τους
την(Αίγυπτο,(το(Λίβανο,(τη(Ηνωμένα(Αραβικά

Εμιράτα(και(τις(Η.Π.Α.(Τα(project(του(Bidoun
περιλαμβάνουν(το(ομότιτλο(βραβευμένο
περιοδικό(που(κυκλοφορεί(σε(όλο(τον(κόσμο
κάθε(τρεις(μήνες,(καθώς(και(μια(σειρά(από
παραγωγές(έργων,(εκθέσεις(κ.λπ.

Μουσείο*Άλεξ*Μυλωνά*c
Μακεδονικό*Μουσείο*Σύγχρονης*Τέχνης
“Bidoun*Video*Project*2010”
Έργα%βίντεο%καλλιτεχνών%από%τη%Μέση
Ανατολή
Επιμέλεια:(Bidoun,(Masoud(Amralla(Al(Ali(&
Antonia(Carver,(Aram(Moshayedi,(Özge(Ersoy
&(Sohrab(Mohebbi
Επιμέλεια(παρουσίασης:(Μακεδονικό
Μουσείο(Σύγχρονης(Τέχνης
Bidoun*Projects
To(Bidoun(είναι(ένας(πολιτιστικός(φορέας
αφιερωμένος(στην(υποστήριξη(και(την
προβολή(των(σύγχρονων(καλλιτεχνών(από(τη
Μέση(Ανατολή.(Ιδρύθηκε(το(2003,(με(στόχο
να(λειτουργήσει(ως(πλατφόρμα(ιδεών(και(ως
φόρουμ(ανταλλαγών(γύρω(από(την(τέχνη(και
τον(πολιτισμό(εντός(και(εκτός(της(περιοχής
της(Μέσης(Ανατολής.(Υπεύθυνη(για(τις
δράσεις(του(είναι(μια(ομάδα(επιμελητών,
θεωρητικών(και(καλλιτεχνών(με(έδρα(τους
την(Αίγυπτο,(το(Λίβανο,(τη(Ηνωμένα(Αραβικά
Εμιράτα(και(τις(Η.Π.Α.(Τα(project(του(Bidoun
περιλαμβάνουν(το(ομότιτλο(βραβευμένο
περιοδικό(που(κυκλοφορεί(σε(όλο(τον(κόσμο
κάθε(τέσσερις(μήνες,(καθώς(και(μια(σειρά
από(παραγωγές(έργων,(εκθέσεις(κ.λπ.
Ανάμεσα(σε(αυτά,(το(Bidoun(παρουσιάζει
κάθε(χρόνο(μια(σειρά(επιλογών(έργων
βίντεο(με(γενικό(τίτλο(“Bidoun*Video
Project”(με(στόχο(την(εξερεύνηση
διαφορετικών(θεματικών,(αλλά(και(την
προώθηση(της(βίντεο(τέχνης(από(την
περιοχή(της(Μέσης(Ανατολής.
Το(“Bidoun*Video*Project*2010”(που
παρουσιάζεται(στο(ΜΟΥΣΕΙΟ*ΑΛΕΞ*ΜΥΛΩΝΑ
περιλαμβάνει(τέσσερα(προγράμματα:
Το(πρόγραμμα(“Cloudy(Heads”((επιμέλεια:
Bidoun)(περιλαμβάνει(έργα(που
αναφέρονται(στη(δυναμική(των(συλλογικά
παραγόμενων(κωδίκων(επικοινωνίας(και
εστιάζουν(στη(δυνατότητα(οικειοποίησης(και
χρήσης(της(δύναμης(αυτής(από(τη(μεριά(των
καλλιτεχνών.
Το(πρόγραμμα(“Hollywood(Elegies”
(επιμέλεια:(Aram(Moshayedi)(δανείζεται(τον
τίτλο(του(από(το(ομότιτλο(ποίημα(του
Μπέρτολτ(Μπρεχτ(που(γράφτηκε(κατά(τη
διάρκεια(της(παραμονής(του(στο(Λος
Άντζελες((1941F47).(Αντίστοιχα,(τα(βίντεο
του(προγράμματος(αυτού(σχολιάζουν(άμεσα
ή(έμμεσα(τις(τρέχουσες(συνθήκες
παραγωγής,(έκθεσης(και(διανομής
πολιτιστικών(προϊόντων.
Το(πρόγραμμα(“Strike(a(Pose”((επιμέλεια:
Özge(Ersoy(&(Sohrab(Mohebbi)(σχολιάζει(την
υιοθέτηση(από(πλευράς(της(σύγχρονης
τέχνης(μιας(σειράς(τεχνικών(των(μέσων

μαζικής(επικοινωνίας(με(στόχο(την(προβολή
γεγονότων(όπως(μεγάλες(διεθνείς(εκθέσεις,
μπιενάλε(και(φουάρ.(Περιλαμβάνει
κομμάτια(παρουσιάσεων(ή(ανταποκρίσεων
από(τέτοια(γεγονότα,(καθώς(και(υλικό
προβολής(τους(ή(ακόμη(και(συνεντεύξεις
καλλιτεχνών(και(επιμελητών,(όπως(οι(Marina
Abramovic,(Francesco(Bonami,(Tirdad
Zolghadr.
Τέλος,(το(πρόγραμμα(“Exploding(Nostalgia”
(επιμέλεια:(Masoud(Amralla(Al(Ali(&(Antonia
Carver)(είναι(ένα(αφιέρωμα(στη(βίντεο(τέχνη
των(Ηνωμένων(Αραβικών(Εμιράτων.(Κοινό
χαρακτηριστικό(των(επιλεγμένων(έργων
είναι(ο(στοχασμός(γύρω(από(τη(σχέση(της
σύγχρονης(πραγματικότητας(με(την
παράδοση(και(το(τοπίο(της(χώρας.
FFFFF
Με*τη*συνεργασία*του*Bidoun*και*της
Townhouse*Gallery*of*Contemporary*Art
Συνδιοργάνωση:*Ι.Μ.Α.R.E.T.*(Ινστιτούτο
Μοχάμετ*Άλι*για*την*Έρευνα*της
Ανατολικής*Παράδοσης)
Πληροφορίες:
ArtBOX | creative arts management
120 Tsimiski street
54621 Thessaloniki, Greece
tel: +30.2310.224626
fax: +30.2310.250756
mbl: +30.693.2249644
www.artbox.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΑΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έργα της έκθεσης

Παρουσιάστηκε σφάλµα σε αυτό το gadget

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Αναζήτηση

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σελίδες

▼ 2014 (2)

Αρχική σελίδα

▼ 01/19 - 01/26 (1)
ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ
ATHENS...
► 01/05 - 01/12 (1)
► 2013 (22)
► 2012 (33)
► 2011 (46)
► 2010 (16)
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