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Κεντρική Σελίδα

Εικαστικά

Νέες εκθέσεις στα κτήρια του Μπενάκη
Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου 2010

Βρες τι παίζει
αίζει κοντά σου

Βρείτε στο χάρτη τα πλησιέστερα σηµεία (σινεµά,
θέατρα, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα) που σας
ενδιαφέρουν.

Εισάγετε διεύθυνση...

OK

Διαβάστε ακόμη
» Εκθέσεις
» Eγκαίνια
γκαίνια
» Αρχαιολογία

Έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου

Στο κτήριο της οδού Πειραιώς φιλοξενείται από τις 10 Νοεµβρίου, έκθεση αφιερωµένη στο έργο του
Γιάννη Σπυρόπουλου και στο κεντρικό κτήριο, οµαδική έκθεση 24 εικαστικών δηµιουργών, µε θέµα
«Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους».
Η έκθεση για τον Γιάννη Σπυρόπουλο 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 30η Μπιενάλε
της Βενετίας (Premio Unesco).

Ευρετήριο Εικαστικών Χώρων
Εικαστικοί Χώροι (ανά κατηγορια)
Εικαστικοί Χώροι (ανά περιοχή)

Στο πλαίσιό της, παρουσιάζονται περισσότερα από 120 έργα της συλλογής του Ιδρύµατος, που
αντιπροσωπεύουν το συνολικό έργο του καλλιτέχνη. Παράλληλα, παρουσιάζονται δύο έργα του
Ανδρέα Σάββα, ενός καλλιτέχνη από τους πρώτους που έχουν τιµηθεί µε το «Έπαθλο
Σπυρόπουλου», καθώς κι ένα ψηφιακό αφιέρωµα, µε αναφορά στα «Έπαθλα Σπυρόπουλου», στις
δραστηριότητες και το νέο κτήριο του Μουσείου.

Εικαστικοί Χώροι (αλφαβητικά)

Στην οµαδική έκθεση µε τίτλο «Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι ιστορίες
τους», 24 σύγχρονοι Έλληνες δηµιουργοί παρεµβαίνουν µε τα
έργα τους στη µόνιµη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.
Η έκθεση επιχειρεί έναν διάλογο ανάµεσα στην καταγεγραµµένη
και την άγραφη ιστορία, στην επίσηµη ιστορία και στα ίχνη των
µικρών καθηµερινών ιστοριών µέσα στον χρόνο. Τα ίχνη γίνονται
ντοκουµέντα για τους µελετητές του µέλλοντος ή αφορµή
δηµιουργίας για τους καλλιτέχνες του σήµερα.
Στην έκθεση συµµετέχουν πολλοί και σηµαντικοί καλλιτέχνες,
ανάµεσα στους οποίους ο Βλάσης Κανιάρης, ο Δηµήτρης
Αληθεινός, ο Αρκάς, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Γιώργος
Γυπαράκης, ο Κυριάκος Κατζουράκης, ο Γιώργος Λάππας, ο
Παντελής Χανδρής και πολλοί ακόµα.

Έργο του Αρκά από την οµαδική έκθεση
«Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι ιστορίες

Πληροφορίες
Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου,
210 3453111. / Μουσείο Μπενάκη, Κεντρικό Κτήριο, Κουµπάρη 1,
210 3671000.
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τους»
Εικαστικές εκθέσεις
Μου αρέσει!

Εικαστικά εγκαίνια

Γίνετε οι πρώτοι από τους φίλους σας που θα αρέσει αυτό.
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