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Ν Παπαδόπουλος
Ταξίδι από την Πόλη

των Βράχων
στον κήπο

y
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης διοργανώνει και παρουσιάζει

την έκθεση του Νίκου Παπαδόπουλου

Flora Filopappou
Ένα ταξίδι από την Πόλη των

Βράχων στον κήπο στο Μέγαρο
Εϋνάρδου Διάρκεια έκθεσης 9
Μαΐου-28 Ιουλίου
Η έκθεση αποτελεί καρπό έρευνας

οκτώ ετών και παρουσιάζει
τις αλλαγές του τοπίου στον
Λόφο Φιλοπάππου ή την Πόλη
των Βράχων όπως ονομαζόταν
παλαιότερα Η έρευνα ακολούθησε

τις αρχαιολογικές ανασκαφικές
μεθόδους βασισμένες όμως

όχι στην αξίνα αλλά στα ταξίδια
των φυτών που κατοικούν σήμερα

στον λόφο
Οι καθημερινοί περίπατοι του
καλλιτέχνη με τον σκύλο του
έδωσαν το έναυσμα για την
αναζήτηση αυτή που μετουσιώθηκε

αργότερα σε διεπιστημονικό
εικαστικό εγχείρημα στο

οποίο συνέβαλαν με τις γνώσεις
τους βοτανικοί αρχαιολόγοι και
θεωρητικοί Το όλο εγχείρημα
οριοθετείται χρονικά με αφετηρία

την ανακάλυψη της Αμερικής
και κατάληξη τη σημερινή εικόνα
του λόφου αφενός η ανακάλυψη

της Αμερικής επισημαίνεται
επειδή όταν ανακαλύφθηκαν
εκεί νέα είδη φυτών και ζώων άρχισε

να επαναπροσδιορίζεται η

απεικόνιση του Κήπου της Εδέμ
και αφετέρου η σημερινή εικόνα
του λόφου καθώς παρουσιάζει
έντονα τα χαρακτηριστικά ενός
κήπου όπου το αυτονόητο του
τοπίου ανατρέπεται αποκαλύπτοντας

ότι ποτέ δεν ήταν ίδιο
Το αρχειακό υλικό της έρευνας

σχέδια κι εγκαταστάσεις
συνδιαλέγονται μεταξύ τους για
να εμφυτεύσουν στον θεατή
έννοιες και πολιτικές σχετικές με
την παγκοσμιοποίηση η οποία σε
αυτό το πλαίσιο φωτίζεται με τις
μετακινήσεις και μεταφορές των

φυτών
Την επιστημονική επιμέλεια της
έκθεσης υπογράφει η Φαίη Ζήκα
Event Information
ΜΙΕΤ Μέγαρο Εϋνάρδου Αγ
Κωνσταντίνου 20 Μενάνδρου
Εγκαίνια Τετάρτη 9 Μαΐου
20.00
Διάρκεια έκθεσης 9 Μαΐου-28
Ιουλίου 2018
Ώρες λειτουργίας Τρίτη Παρασκευή

ΙΟ.ΟΟ 18.00 Σάββατο
Π.ΟΟ 17.00
Όλες οι εκδηλώσεις είναι με
ελεύθερη είσοδο
Πληροφορίες 210 5223 ΙΟΙ 210
3234 267 210 5223 540
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