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Γιάννης Σπυρόπουλος
Μου αρέσει!
Η έκθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του εορτασµού των 20
χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύµατος Γιάννη και Ζωής
Σπυρόπουλου, ο οποίος συµπίπτει και µε το πέρασµα 20 χρόνων
από το θάνατο του δηµιουργού και 50 χρόνων από τη βράβευση
του στην ΧΧΧ η Μπιενάλε της Βενετίας (Premio Unesco).
Παρουσιάζονται περισσότερα από 120 έργα της συλλογής του
Ιδρύµατος, τα οποία αντιπροσωπεύουν το έργο του Γιάννη
Σπυρόπουλου καθ’ όλη τη διάρκεια της πενηντάχρονης
καλλιτεχνικής του πορείας.
Παράλληλα, παρουσιάζονται δύο έργα του Ανδρέα Σάββα, ενός
καλλιτέχνη από τους πρώτους που έχουν τιµηθεί µε το Έπαθλο
Σπυρόπουλου, καθώς και ένα ψηφιακό αφιέρωµα µε αναφορά
στα Έπαθλα Σπυρόπουλου, στις δραστηριότητες και το νέο
κτήριο του Μουσείου.
Στο πλαίσιο της έκθεσης εκδίδεται µια συστηµατική µονογραφίας
πάνω στο έργο του κλασικού της Αφαίρεσης, Γιάννη
Σπυρόπουλου, η οποία βασίζεται στη σχετική διδακτορική
διατριβή του Γιάννη Χ. Παπαϊωάννου, ενηµερωµένη από τον ίδιο
και συνοδευµένη από ένα πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό 900
περίπου εικόνων.
Διοργάνωση:
Ίδρυµα Γιάννη και Ζωής Σπυρόπουλου, Μουσείο Μπενάκη

Από 10/11 µέχρι 28/11. Εγκαίνια: 9/10, 8 µ.µ.
Ώρες λειτουργίας: Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 9 π.µ.-5 µ.µ.
Πέµ. 9 π.µ.-12 µεσάν. Κυρ. 9 π.µ.-3 µ.µ.
Ελεύθερη είσοδος κάθε Πέµπτη (εκτός περιοδικής έκθεσης
και οργανωµένων οµάδων) και την Ηµέρα των Μουσείων
(18 Μαϊου) και σε:
• άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ο συνοδός τους
• φοιτητές και νέοι κάτω των 18 ετών
• µέλη ICOM και Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη
• ακαδηµαϊκοί και εκπαιδευτικοί
• αρχαιολόγοι
• συντηρητές αρχαιοτήτων
• δηµοσιογράφοι
• πολύτεκνοι
• οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία
• υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ και του Τ.Α.Π.Α.
• ξεναγοί
• κάτοχοι κάρτας πολιτισµού ΥΠ.ΠΟ.
• µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 &
Ανδρονίκου, 2103453111, www.benaki.gr
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