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Θεσσαλονίκη, 17 ∆εκεµβρίου 2015 
 
 
 

∆ελτίο Τύπου 

Χριστούγεννα στο ΚΜΣΤ!  
_∆ωρεάν είσοδος & ξενάγηση στην έκθεση «Στήβεν Αντωνάκος. Τυπώµατα» 
_Εγκαίνια της έκθεσης «Πέρα από την κοινή θέση. ‘Προτάσεις’ για µια ιστορία 
της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Επιλογές από τις συλλογές του ΜΜΣΤ» 

_ Ηχητικά γλυπτά Baschet, C.A.L.Μ. και µια….διαφορετική συναυλία                           
των Fractal Sprawl 
 _Προβολή ταινίας  

_Bazaar εκδόσεων και αντικειµένων 
Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2015 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
Μονή Λαζαριστών 

 

Τα Χριστούγεννα έρχονται νωρίτερα φέτος στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης! 
Το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου γιορτάζουµε στο Μουσείο, στη Μονή Λαζαριστών, από το 
πρωί έως το απόγευµα, ξεναγούµαστε στις τρέχουσες εκθέσεις, ακούµε µουσική, 
αγοράζουµε τα δώρα µας, γιορτάζουµε τα 100 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση 
του Μαύρου Τετραγώνου του Καζιµίρ Μαλέβιτς µε ειδική προβολή ταινίας και 
γευόµαστε ιδιαίτερες λιχουδιές… 
 
Αναλυτικά οι δράσεις:  
 
Ξενάγηση & ελεύθερη είσοδο. 
12:00 
Ανοιχτή ξενάγηση για το κοινό στην έκθεση «Στήβεν Αντωνάκος. Τυπώµατα». 
Πρόκειται για την παρουσίαση 67 τυπωµάτων του γνωστού ελληνο-αµερικανού 
εικαστικού Στήβεν Αντωνάκου (Stephen Antonakos), δωρεά του καλλιτέχνη προς το 
ΚΜΣΤ το 2012. Ο ίδιος εξήγησε ότι στην πράξη του αυτή τον ώθησε η σχέση που 
έχουν τα έργα αυτά µε τα έργα των καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας από τη 
συλλογή Κωστάκη του µουσείου. «Υπάρχουν µεγάλοι δρόµοι που µπορούν να 
εξερευνηθούν και να φέρουν καρπούς από τη µελέτη της σχέσης ανάµεσα στα έργα 
των Ρώσων κονστρουκτιβιστών και της συγκεκριµένης και αφηρηµένης γεωµετρίας 
που χρησιµοποιώ µε ποικίλα µέσα εγώ, στα δικά µου έργα» έγραψε σε µία από τις 
επεξηγηµατικές επιστολές που έστειλε στο µουσείο. 
∆ιάρκεια έκθεσης: έως τις 27 Φεβρουαρίου 2016 
Επιµέλεια: Γιάννης Μπόλης 
Η είσοδος στην έκθεση στις 19.12 θα είναι δωρεάν 
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Εγκαίνια 
13:30 
Εγκαίνια της έκθεσης «Πέρα από την κοινή θέση. ‘Προτάσεις’ για µια ιστορία της 
καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Επιλογές από τις συλλογές του Μακεδονικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης». 
Με άξονα το θέµα της καλλιτεχνικής µεταπολεµικής πρωτοπορίας, η έκθεση φιλοξενεί 
επιλεγµένα έργα και καλλιτέχνες που καθόρισαν τις συνθήκες της γνώσης, της 
πραγµατικότητας, της ζωής, και άρα και του πολιτισµού και της τέχνης. 
Μέσα από τις συλλογές του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η έκθεση 
αντλεί από τις δεξαµενές της δωρεάς της Μάγδας Κοτζιά, της οµάδας των Νέων 
Ρεαλιστών, αλλά και µεµονωµένων καλλιτεχνών που στα τέλη της δεκαετίας 1960 και 
κατά τη δεκαετία 1970 αναµορφώνουν την ιστορική καλλιτεχνική πραγµατικότητα: 
µέσα από την αντίστασή τους, τη διαµαρτυρία ή την κριτική τους απόσταση από την 
πιο κοινή θέση απέναντι στην πραγµατικότητα της εποχής τους, µέσα από την 
πολιτική πρακτική και τη φιλοσοφική τους θεώρηση, οι καλλιτέχνες που 
εκπροσωπούνται αναδεικνύουν την κοινωνική και πολιτισµική διάσταση της τέχνης και 
κατοχυρώνουν τη θέση τους ως αναγνωρισµένων συµβόλων της τέχνης της εποχής. 
Η έκθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συµβολικής ανταλλαγής έργων από τις 
συλλογές του ΚΜΣΤ και του ΜΜΣΤ.. 
∆ιάρκεια: 19 ∆εκεµβρίου 2015 – 5 Μαρτίου 2016 
Επιµέλεια: Θούλη Μισιρλόγλου 
Καλλιτεχνική διεύθυνση ΜΜΣΤ: Ντένης Ζαχαρόπουλος  
 
Ηχητικά γλυπτά Baschet και Συναυλία των Fractal Sprawl 
14:00 
Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους φίλους του να 
αποχαιρετήσουν το 2015 σε µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία µε ηχητικά 
γλυπτά, µια γιορτή µουσικής, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα 
C.A.L.M. (Community Action in Learning Music—Κοινοτική ∆ράση στη Μάθηση 
της Μουσικής) του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών 
του ΑΠΘ, τo Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου, στις 14:00, στη Μονή Λαζαριστών.  
Πρόκειται για µια συναυλία του συνόλου Fractal Sprawl και συγκεκριµένα των 
µουσικών Κωνσταντίνου Βελένη και Τηλέµαχου Ρουδνικλή, οι οποίοι εµφανίζονται 
για πρώτη φορά αυτοσχεδιάζοντας µε κιθάρα, DIY (Do-It-Yourself) όργανα αφής των 
ίδιων των µουσικών, µαρίµπα και ηχητικά γλυπτά Baschet. Το πρόγραµµα της 
συναυλίας είναι διάρκειας περίπου 30’ και περιλαµβάνει αυτοσχεδιασµούς, οι οποίοι 
µεταµορφώνουν την αφαίρεση σε µια µουσική ερευνητική προσέγγιση.  
Τα 14 ηχητικά γλυπτά Βaschet—“structures sonores”—τα οποία τιτλοφορούνται 
Αστέρι, ∆ίσκος, Πολυέλαιος, Ελατήριο, ∆ιπλό Ελατήριο, Κυρτές Ράβδοι, Ευθείες 
Ράβδοι, Σκάλα, Χορδές, Αψίδα, Πλέγµα, Σφύριγµα, Τρεις Σταυροί, Κρύσταλλο, 
αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Πρόγραµµα C.A.L.M. που ίδρυσε η καθηγήτρια 
Ελένη Λαπιδάκη για την προώθηση ισότητας ευκαιριών σε µια υψηλής ποιότητας 
µουσική εκπαίδευση, έκφραση και δηµιουργικότητα σε διάφορες «κοινότητες 
µάθησης» οικονοµικά αποδυναµωµένων αστικών και επαρχιακών περιοχών. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα C.A.L.M. έχει λάβει το «Βραβείο Ακαδηµαϊκής & 
Επιστηµονικής Αριστείας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». 
Μετά από την συναυλία των Fractal Sprawl οι παρευρισκόµενοι θεατές-ακροατές θα 
έχουν την ευκαιρία να πειραµατιστούν οι ίδιοι µε τα ηχητικά γλυπτά Baschet σε έναν 
απρόβλεπτο και ανοικτό σε όλους αυτοσχεδιασµό απολαµβάνοντας τις καταπληκτικές 
εκφραστικές δυνατότητες αυτών των οργάνων µαζί µε φοιτητές του Τµήµατος 
Μουσικών Σπουδών. 
 
Προβολή 
Προβολή ντοκιµαντέρ για τον Καζιµίρ Μαλέβιτς µε αφορµή τα 100 χρόνια από 
τα εγκαίνια της έκθεσης ‘0,10-Τελευταία Φουτουριστική Έκθεση’ όπου 
πρωτοπαρουσιάστηκε το “Μαύρο Τετράγωνο”. Τα εγκαίνια έγιναν στην γκαλερί 
Ντοµπίτσινα στην Αγία Πετρούπολη, στις 19.12.1915. 
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∆ιάρκεια: 54’, σε συνεχόµενη προβολή, Σκηνοθεσία Barrie Gavin & Reiner E. Moritz, 
1989. Η ταινία προβάλλεται στα αγγλικά, χωρίς υπότιτλους.  
 
Γλυκά & Εδέσµατα  
Οι φίλοι του ΚΜΣΤ θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν γιορτινά µελοµακάρονα από το 
ζαχαροπλαστείο ΜΙΛΤΟΣ στο µουσείο, καθώς και εδέσµατα µε έκπτωση 30%στο 
εστιατόριο τουρκικής κουζίνας Ayhan, στη Μονή Λαζαριστών,. Η προσφορά για το 
εστιατόριο Ayhan ισχύει µόνο για το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου, 14:00-18:00, µε την 
επίδειξη του εισιτηρίου ελευθέρας εισόδου του ΚΜΣΤ. 
 
Bazaar εκδόσεων  
Και φέτος, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσφέρει ;έως 70% έκπτωση σε 
πάνω από 60 τίτλους εκδόσεων και σε όλες του τις αφίσες, από τα πωλητήριά του, 
στη Μονή Λαζαριστών και την Αποθήκη Β1 στο λιµάνι Θεσσαλονίκης, από το Σάββατο 
19 ∆εκεµβρίου 2015 έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.  
 
Εορταστικό ωράριο & εκθέσεις 
_Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Μονή Λαζαριστών) 
Εκθέσεις: «Στήβεν Αντωνάκος. Τυπώµατα» & «Πέρα από την κοινή θέση. ‘Προτάσεις’ 
για µια ιστορία της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Επιλογές από τις συλλογές του 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης». 
Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00 
24, 25, 26, 31 ∆εκεµβρίου 2015 & 1,2,6 Ιανουαρίου 2016: κλειστά.  
 
_Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (Αποθήκη Β1, λιµάνι Θεσσαλονίκης)  
Έκθεση: « Η Υπέρβαση της Άβυσσος»  
Τρίτη-Τετάρτη-Πέµπτη-Σάββατο-Κυριακή 10:00-18:00 
Παρασκευή 10:00-22:00 
24 ∆εκεµβρίου & 31 Ιανουαρίου 10:00-14:00 
25, 26 ∆εκεµβρίου 2015 & 1,6 Ιανουαρίου 2016: κλειστά 

 

Πληροφορίες & υλικό για τις εκθέσεις, εδώ.  
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Υποστηρικτές 

    

 
 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας  

 

www.ert.gr  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 

    

 
 
 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com  
 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αποθήκη Β1, λιµάνι Θεσσαλονίκης  
ΤΘ 10759, 54110 
Τ. 2310 593270, 2310 546683 
www.cact.gr  
 
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ 
Contact: Χρύσα Ζαρκαλή  
Τ: 2310 589152  
Κ  6945114343 
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com  
www.greekstatemuseum.com 
 


