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Οι χασάπηδες με τη ματιά του Κοσμά Ξενάκη
στη Βίλα Καπαντζή

Αφιερωμένη αποκλειστικά στο θέμα
των χασάπηδων όπως το επεξεργάστηκε

ο Κοσμάς Ξενάκης στην περίοδο
από το 1 945 έως περίπου το 1 960 είναι
η έκθεση που θα παρουσιάσει από την
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 19:00
22:00 το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης στο Πολιτιστικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ Βίλα Καπαντζή

Βασιλίσσης Όλγας 108

Περισσότεροι από 60 πίνακες ζωγραφικής

και περίπου ογδόντα σχέδια
με θέμα τον χασάπη από τις πρώτες
προσπάθειες του καλλιτέχνη έως και τα
σχεδόν αφηρημένα έργα της παρισινής
περιόδου θα παρουσιαστούν συνολικά

Για τον Ξενάκη το να δουλέψει το

θέμα των νεαρών χασάπηδων άρχισε
στα μέσα της δεκαετίας του 1940 Τότε

μαζί με τους Ροζίτα Σώκου Νίκο
Γεωργιάδη και μερικούς ακόμη νέους
σπούδαζε κοντά στον Γιάννη Τσαρούχη

στη βραχύβια ιδιωτική σχολή ζωγραφικής

που είχε ιδρύσει ο τελευταίος
εκείνη την περίοδο Ο Ξενάκης δεν ενδιαφερόταν

μόνο για τους χασάπηδες
αλλά ήθελε να ζωγραφίζει και σκηνές
από ποδοσφαιριστές μανάβηδες και
λουόμενους

Σιγά σιγά η μορφή του χασάπη τόσο

στην καθημερινότητά του μέσα
στο χασάπικο κόβοντας κρέας ή έξω
από αυτό σφάζοντας όσο και σε μια
εξιδανικευμένη απεικόνιση που παρα¬

πέμπει στους μοσχοφόρους της αρχαιότητας

γίνεται βασικό θέμα στην τέχνη

του Ξενάκη
Περισσότερα μπορούν να δουν οι

επισκέπτες της έκθεσης που μάλιστα
κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της
θα είναι ανοιχτή από τις 19:00 έως τις
22:00 Στον χώρο έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας Η χρήση

μάσκας κατά την επίσκεψή είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με τις οδηγίες
του Υπουργείου Υγείας

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο διευθυντής

του ΜΙΕΤ Διονύσης Καψάλης

Αξίζει να σημειωθεί πως με αφορμή
την έκθεση Με κυκλοφόρησε η έκδοση

Κοσμάς Ξενάκης Χασάπηδες και
Κριοφόροι μια πλούσια εικονογραφημένη

εκτενής μελέτη του Ευγένιου
Δ Ματθιόπουλου καθηγητή Ιστορίας
της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παράλληλα κυκλοφορεί ο μεγάλος τό
μος-αφιέρωμα στο έργο του Ξενάκη
που εκδόθηκε από το ΜΙΕΤ με αφορμή
την αναδρομική του 20 1 5 στο Μουσείο
Μπενάκη
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Ιανουαρίου 2021 Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα Σάββατο 11:00-19:00 Κυριακή

κλειστά Η είσοδος είναι ελεύθερη

στο κοινό Πληροφορίες τηλ
2310 295 170-1 καθημερινές 9.00
14.30 και 2310 295 150 τις ώρες λει
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