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Βόλτα στην εικαστική Θεσσαλονίκη
Τι αξίζει να δείτε σε μουσεία και γκαλερί της πόλης

Ο
Σεπτέμβρης είναι ο μήνας

που η Θεσσαλονίκη
είναι πρωταγωνίστρια

Αν λοιπόν βρεθήκατε

λόγω δουλείας
στην πόλη ή αν απλά θέλετε να μπείτε
στο πνεύμα της νέας αφετηρίας που

σηματοδοτεί η έναρξη της σχολικής
χρονιάς άσχετα με το αν είστε μαθητές

ή όχι σας προτείνουμε εικαστικές
βόλτες σε μουσεία και σε γκαλερί της
πόλης Αλλες εκθέσεις βαίνουν προς
το τέλος τους μία εγκαινιάζεται απόψε

και μερικές βάζουν τις τελευταίες
τους πινελιές μέχρι το πολυπόθητο
vernissage εγκαίνια δηλαδή

Της
λεμονιάς

ΒΑΣΒΑΝΗ

Απόψε 7/9/2018 στις 19:30 από

την Υπουργό I Ιολιτισμού και Αθλητισμού
κ Μυρσίνη Ζορμπά θα γίνουν

τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης
Δημοκρατία που φιλοξενείται ήδη

από τις 27 Ιουλίου στο Επταπύργιο
Πρόκειται για μια έκθεση για τη

Δημοκρατία όπως μαρτυρεί kui ο τίτλος

της και στην οποία 43 σύγχρονοι
εικαστικοί με αφετηρία ένα ιστορικό
γεγονός την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

το 1 974 μιλούν για το τέλος

του αφηγήματος της Μεταπολίτευσης

κάνουν έργα ζωγραφικής χαρακτικά

κλπ για το πώς αντιλαμβάνονται

τη μετάβαση στη Δημοκρατία
και προσπαθούν οι δημιουργίες τους
να συνομιλούν τόσο μεταξύ τους
όσο και με αυτό τον εμβληματικό χώρο

στον οποίο φιλοξενείται η έκθεση

δήλωσε στον Τύπο Θεσσαλονίκης
ο επιμελητής Κ MIT Γιάννης

Μπόλης Εξήγησε πως το Επταπύ|>γιο
δεν υπήρξε μόνο τόπος φυλάκισης
αλλά και φορτισμένος χώρος συμβολικά

και γεωλογικά
Να υπενθυμίσουμε πως η έκθεση

έγινε με αφετηρία τη γιορτή της αποκατάστασης

της Δημοκρατίας στις 24
Ιουλίου και θα διαρκέσει έως 30
Οκτωβρίου 2018

I Ιραγματοποιείται υπό τον συντονισμό/παραγωγή

της Εφορείας Αρχαιοτήτων

1 Ιόλης Θεσσαλονίκης τη συνεργασία

του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης και την υποστήριξη
της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού

του Δήμου Θεσσαλονίκης
Δειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή

8:00-15:00 Χώρος Εισόδου Κεντρικό
Φυλάκιο Κελιά Απομόνωσης Ανδρικών

Φυλακών Αίθουσα Μόνιμης
Έκθεσης

Δευτέρα Παρασκευή 11:00-14:00
Χώρος Εισόδου Πύργος Π3 Αίθουσα

Διδασκαλίας Κεντρικό Φυλάκιο

Αίθουσα Μόνιμης Εκθεσης Κελιά

Απομόνωσης Ανδρικών Φυλακών

Σάββατο Κυριακή 8:00-15:00
Χώρος Εισόδου Κεντρικό Φυλάκιο
Αίθουσα Μόνιμης Έκθεσης Κελιά

Απομόνωσης Ανδρικών Φυλακών
Είσοδος Ελεύθερη

Συλλογή Κωστάκη
στο ΚΜΣΤ

Τετρακόσια και πλέον έργα από τη
συλλογή και το αρχείο του Γιώργου
Κωστάκη περιλαμβάνονται στην έκθεση

Θεσσαλονίκη Η Συλλογή
Γιώργου Κωστάκη Restart που φιλοξενείται

έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2018
στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

στη Μονή Δαζαριστών Το
ΚΜΣΤ παρουσιάζει ξανά τη Συλλογή
Κωστάκη μέσα από μια φρέσκια επι

μελητική και μουσειολογική προσέγγιση

εξήγησε στον Τύπο Θεσσαλονίκης

η διευθύντρια του Μουσείου
Μαρία Τσαντσάνογλου Και συμπλήρωσε

Πρώτη φορά δείχνουμε τόσα
πολλά έργα μαζί Είναι μια έκθεση
που παρουσιάζει με εγκυκλοπαιδικό
τρόπο και το ίδιο το φαινόμενο της
Ρωσικής Πρωτοπορίας που είναι μια
από τις πιο σημαντικές περιόδους
στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης
αλλά και το πορτρέτο του συλλέκτη
Γιώργου Κωστάκη που κατόρθωσε
και έβγαλε αυτή την τέχνη από την
αφάνεια δημιουργώντας τη μεγαλύτερη

συλλογή Ρωσικής Πρωτοπορίας
στον κόσμο την οποία έχουμε την τιμή

να φιλοξενούμε στο Μουσείο μας
και στην πόλη μας Κάλεσε το κοινό
να δει την έκθεση που διανύει τις τελευταίες

τις μέρες Είπε πως μέχρι
στιγμής η ανταπόκριση του κοινού
ήταν εξαιρετικά καλή Είχαμε μεγάλη

προσέλευση και Ελλήνων αλλά
και πολλών τουριστών που βρέθηκαν
το καλοκαίρι στην πόλη μας Για
όσους έχουν έρθει στη Μονή αλλά
δεν έχουν προλάβει vu δουν την έκθεση

αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία

να την επισκεφθούν γιατί θα δουν
έναν ανανεωμένο χώρο σύγχρονο kui
ένα μουσείο όπως δεν το έχουν δει σε

προηγούμενες εκθέσεις σημείωσε η
KU Γσηντσάνογλου

Δειτουργεί Τρίτη Τετάρτη Παρασκευή

Σάββατο Κυρκική 10:00
18:00 Πέμπτη 10:00-22:00 Τετάρτη
15 Κυριακή 19.08 κλειστά Πέμπτη
16.08 10:00-18:00

Focus Locus
στο Πεδίο Δράσης
Κόδρα 2018

Στη θεματική του τύπου και στα
φαινόμενη που πνππτύσσονται μέσα
και γύρω από αυτόν εκτοπισμός μετακίνηση

εγκατάσταση kui κατοίκηση
με σαφές ερευνητικό ενδιαφέρον

προς την ιστορία της ευρύτερης περιοχής

της Καλαμαριάς αλλά και του
ίδιου του χώρου του πρώην Στρατοπέδου

Κόδρα εστιάζει το φετινό Πεδίο
Δράσης Κόδρα Θα έχει τίτλο Focus
Locus και ανοίγει τις πύλες του την
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 στις
20.00 στους κοιτώνες του πρώην
στρατοπέδου

Τι θα δείτε Μέρος του Ιστορικού

ι I

lû!î!»:Îr

Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού
του Δήμου Καλαμπριάς ΙΑΠΕ σε
ψηφιακή προβολή με ντοκουμέντα και
ιστορικές μαρτυρίες της έλευσης των
προσφύγων και των πρώτων χρόνων
της εγκπτάστησής τους στην Καλαμαριά

το Κόδρα Fresh με έργα πρόσφατων

αποφοίτων κπι τελειοφοίτων Σχολών

Κπλών Τεχνών της Ελλάδπς και
του εξωτερικού αλλά και το Cyber
Art Space με δύο έργα εικαστικών γύρω

από τον ψηφιακό τόπο kui την ψηφιακή

μνήμη Ένα από αντά θα αναπτυχθεί

στους εξωτερικούς χώρους
του στρατοπέδου και οι επισκέπτες θα

μπορούν να το βλέπουν και να περιηγούνται

γύρω του με τη χρήση των κινητών

τηλεφώνων τους μέσω ειδικής
εφαρμογής που θα κατεβάζουν δωρεάν

στο κινητό τους
Παράλληλα θα υπάρχουν εργαστή

piu workshops kui βιωμητικές δράσεις

Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση έχει
και φέτος ο Δημήτρης Μιχάλαρος

Είσοδος στις εκθέσεις kui εκδηλώσεις

ελεύθερη Λειτουργεί 16-26/9
Δευτ Κυρ 18:00-22:00

Πρώτη γεύση από
την Photobiennale

Με την έκθεση Φωτογραφίες
Αλήθειες και Ψέματα 1985-2018 του
Κωστή Αντωνιάδη θα πάρουμε μια
πρώτη γεύση από τα όσα μας επιφυλάσσει

η Thessaloniki PhotoBiennale
2018 Μπορείτε να τη δείτε από την
Παρησκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 στο
Μορφωτικό Ίδρυμπ Εθνικής Τραπέζης
Βίλα ΚΜαντζή

Η έκθεση ανππτύσσετιπ σε οκτώ
θεμπτικές ενότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν

σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους από το 1985 έως το 2018
Περιλαμβάνει φθαρμένες εικόνες προσώπων

και σωμάτων ενώ ιδιαίτερη
θέση στο έργο του κατέχουν φωτογραφίες

του οικογενειακού του λευκώματος

Διάρκεια 14/09/2018-11/11/2018

Εγκαίνια 26/09/2018 ώρα 20:30
Χώρος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής

Τραπέζης Βίλα Καπαντζή Βασιλίσσης

Όλγας 108 Ημέρες ώρες
Γρίτη-Κυριακή 10:30-18:00

Γενικά η Thessaloniki PhotoBiennale

2018 παρουσιάζει 21 εκθέσεις ελληνικής

και διεθνούς φωτογραφίας
ποικίλης θεματολογίας και φωτογραφικών

προσεγγίσεων με τη συμμετοχή
142 καλλιτεχνών ιιπό την Ελλάδα

και το εξωτερικό

Αμερικανοί καλλιτέχνες
σε κτήρια της πόλης

Εξάλλου έργα Αμερικανών καλλιτεχνών

θα αναρτηθούν σε κτίρια της πόλης

από το Αμερικανικό Προξενείο
στο πλαίσιο της ΔΕΘ Χθες τον εξωτερικό

τοίχο του Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης κοσμεί το έργο

του Grant Wood.CArt Institute of Chicago

Χαράκτες του κόσμου
στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης

Ογδόντιι οχτώ εικαστικές δημιουργίες
στην πλειονότητά τους χαρακτικά

r.pya καταξιωμένων δημιουργών από
την Ευρώπη την Ασία την Αφρική
την Αυστραλία και την Αμερική περιλαμβάνονται

στην vt':u περιοδική έκθεση

που διοργανώνουν το Αρχαιολογικό
Μουσείο θεσσαλονίκης Μ.Ανδρόνικου

1 πλατεία ΧΛΝΘ και η Ελληνική

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
Συγγενών Διαταραχών από 12/9 εγκαίνια

στις 2.00
Συμμετέχουν 44 καλλιτέχνες από 1 7

χώρες Οπως αναφέρεται σε σχετικό
σημείωμα Στόχος της έκθεσης είναι
να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με
έργα της σύγχρονης χαρακτικής και με
τη δύναμη της τέχνης να ενημερώσει
και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες

για τις παραπάνω νόσους
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313

310201

Πόλεις Εικόνες στο ΜΒΠ

Εικαστικά έργα φοιτητών kui αποφοίτων

του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολή Καλών

Τεχνών I Ιιινεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας έχει η έκθεση Πόλεις
Εικόνες που θα ανοίξει τις πύλες της
την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 στο
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
I Ιρόκειται γιιι μια έκθεση που πριιγ
ματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών

Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

20 1 8 και που Ou έχει ελεύθερη
είσοδο

Διάρκεια έως 14/10/2018

Ακόμη

Δύο καλλιτέχνες που συμπορεύονται
στη ζωη kui την τέχνη η ζωγράφος

χαράκτρια Μαρία Ζιάκα και ο γλύπτης

Αγγελος Βλάσσης παρουσιάζουν

πι δουλειά τους σε δύο εκθέσεις
που φιλοξενούνται έως τις 23/9/20 1 8

στο Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών ΑΙ Ιθ
Αγίου Δημητρίου

4 elements με έργιι των Γιώργου
Βαβάτση Σαράντη Γκάγκα Δένας
Καπετανοπούλου kui Βιισίλη Καρακα
τσάνη παρουσιάζει η Γκαλερί Λόλα
Νικολάου Τσιμισκή 52 με τα εγκαίνια

να έχουν οριστεί την Τρίτη 1 1 Σεπτεμβρίου

στις 19:00

Εγκατάσταση της Μαρίας 1 Ιιισχα
λίδου φιλοξενείτιιι έως τις 22/9 στις
Βιτρίνες ΟΤΕ Καρόλου Ντηλ Θεσσαλονίκη

Πρόκειται γιιι μέρος της
ενότητας που παρουσιάστηκε για πρώτη

φορά στην πρώτη ατομική έκθεση
της Μαρίας ΙΙιισχαλίδου στη Nitra
Gallery στη θεσσαλονίκη σε επιμέλεια

Θούλης Μισιρλόγλου

Και έρχεται Van üogh Alive

H έκθεση εμπειρία Van Ciogh Alive

The Experience έρχεται από τις 23

Νοεμβρίου 2018 μέχρι τις 20 Iuvmiu
ρίου 2019 στο χώρο της ΔΕΘ στη
Θεσσαλονίκη
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