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Η έκθεση αποτελείται από σχέδια και υλικό
το οποίο τεκμηριώνει τις αλλαγές του τοπίου
στον λόφο του Φιλοπάππου

Ταξίδι από την πόλη
των βράχων στον κήπο

Ενας περίπατος στον λόφο του Φιλοπάππου και
η σπάνια ευκαιρία να μπει κανείς στο Αναπαυτή
ριο Πικιώνη το οποίο παραχωρήθηκε ευγενώς
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των
Αθηνών είναι η χαρά που θα απολαύσει ο θεατής

της έκθεσης Flora Filopappou ένα ταξίδι
από την πόλη των βράχων στον κήπο In situ Επί
τόπου Πρόκειται για τη συνέχεια της ομώνυμης

έκθεσης του εικαστικού Νίκου Παπαδόπουλου
που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό το

Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης ΜΙΕΤ
στο Μέγαρο Εϋνάρδου Ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος

για τον οποίο η έννοια του κήπου
αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης έχει μια
βιωματική σχέση με τον συγκεκριμένο λόφο
Ετσι η έκθεση In situ Επί τόπου δημιουργεί
μια γέφυρα μεταξύ του πραγματικού τόπου της
έρευνας του καλλιτέχνη λόφος Φιλοπάππου
και του εκθεσιακού χώρου του ΜΙΕΤ Ο θεατής
για να δει τη νέα έκθεση θα περιδιαβεί ο ίδιος
στον λόφο θα περπατήσει στα μονοπάτια του
Πικιώνη έως το μνημείο και θα μελετήσει το εικαστικό

υλικό της έρευνας που προηγήθηκε της
καλλιτεχνικής δουλειάς Η επιστημονική επιμέλεια

είναι της Φαίης Ζήκα Μέχρι τις 28/7 οι δύο
εκθέσεις θα λειτουργούν παράλληλα και στη
συνέχεια η Flora Filopappou ένα ταξίδι από
την πόλη των βράχων στον κήπο In situ Eni
τόπου συνεχίζει μόνη της

η Διάρκεια έκθεσης Εως 30/9 Ωρες λειτουργίας
10 π.μ 8 μ.μ
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