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Αθήνα
(/40/WeatherCity.html): 1724oC

Θεσ/νίκη

Εορτές της ημέρας: Θεολόγος, Αρσένιος, Κυριακή του Θωμά

(/28/WeatherCity.html): 1724oC

ΤΕΧΝΕΣ (/culture/6/category.html)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (/culture/art/30/subcategory.html)

Ανοίγει επιτέλους το ΕΜΣΤ!
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανοίγει επιτέλους τις πόρτες του, με μια performance με
ελεύθερη είσοδο στις 19 Μαΐου.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Δώρα, Gadgets
(/Contests.html)

ΧΑΡΤΕΣ
του in2life

(http://maps.in2life.gr)
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Δημοσίευση | 5 Μαΐου 2016

Το πολύπαθο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Κτίριο του Φιξ στη Λεωφόρο Συγγρού,
ανοίγει επιτέλους τις πόρτες του μετά από καθυστερήσεις χρόνων, και ανακοινώνει τρεις
εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, για να το γιορτάσουμε και να το δούμε από κοντά. Η πρώτη
εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Μαΐου, Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:
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ΕΜΣΤ – Fluxum Foundation και Flux Laboratory

Διεθνής Ημέρα Μουσείων | 19 Μαΐου 2016 - 20.30
Το Μουσείο θα συμμετάσχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με την
περφόρμανς “Lagune” του Ελβετού καλλιτέχνη Denis Savary. Πρόκειται για μία παράσταση με
ιδιαίτερο συμβολισμό, αφενός διότι αναφέρεται στη Μεσόγειο και αφετέρου διότι συνδέεται
με τον εορτασμό των 100 χρόνων του κινήματος DADA, που ξεκίνησε στη Ζυρίχη το 1916. Ο
Denis Savary θα συνεργαστεί με την χορογράφο Μαρκέλλα Μανωλιάδη, υπεύθυνη σπουδών
στα Προ-επαγγελματικά Τμήματα και καθηγήτρια στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης
(ΚΣΟΤ). Στην παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στο δώμα του Μουσείου θα χορέψουν
Έλληνες χορευτές.
ΕΜΣΤ – Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής | 21 Ιουνίου 2016
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής και τις παράλληλες εκδηλώσεις της ΕΛΣ στην
ευρύτερη περιοχή και τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου, που θα περιλαμβάνουν
συναυλία στη στάση του μετρό Συγγρού - Φιξ, από τους σπουδαστές του Όπερα Στούντιο της
ΕΛΣ, με έργα σύγχρονης μουσικής καθώς και παράσταση σύγχρονου χορού στον υπαίθριο
χώρο ανάμεσα στις οδούς Συγγρού και Καλλιρρόης, από τους σπουδαστές της Σχολής Χορού

BLOGS & ΣΤΗΛΕΣ (/views/53/category.html)

Τι νέα από την Αμφίπολη;
(/views/obbiter/obbiterarticle/530144/ti-nea-apo-thn(/views/obbiter/obbiterarticle/530144/tiamMpolh.html)
ΙΟΒΟΛΟΣ (/views/obbiter/10/subcategory.html)
neaΠάνος Απέργης, έθνικ κομψότητα
apo(/views/efrontrow/fashion/efrontrowarticle/529932/panosthn(/views/efrontrow/fashion/efrontrowarticle/529932/panosaperghs-ethnik-kompsothta.html)
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ethnikΗ τέχνη της επιτυχίας (/views/auto/editor/530132/h-tehnhkompsothta.html)
ths-epityhias.html) ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ
(/views/auto/editor/530132/h(/views/auto/234/subcategory.html)
tehnh(Ξανα)φορώντας το καπέλο του κριτή κρασιών!
thsepityhias.html)
(/views/telegourmet/wine/telegourmetarticle/528984/xanaforontastoto-kapelo-toy-krith-krasion.html)
TELEGOURMET
kapelo(/views/telegourmet/131/subcategory.html)
toykrithkrasion.html)

της ΕΛΣ, θα πραγματοποιηθεί συναυλία αφιερωμένη στη σύγχρονη μουσική δημιουργία στο
δώμα του ΕΜΣΤ. Η συναυλία θα περιλαμβάνει αποσπάσματα από σύγχρονες όπερες του 20ου
και του 21ου αιώνα (Σοστακόβιτς, Προκόφιεφ, Κουμεντάκη, Θεοδωράκη κ.α.) που θα
ερμηνεύουν μονωδοί της ΕΛΣ συνοδεία πιάνου ή μικρού μουσικού συνόλου.
Έκθεση σε συνεργασία με το Μ ΗΚΑ (Φλαμανδικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αμβέρσα)

Οκτώβριος 2016 – Ιανουάριος 2017
Η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκθέσεων που ετοιμάζει το Μουσείο με τίτλο
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«Το ΕΜΣΤ στον κόσμο», των οποίων ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 2015 με σκοπό να συνδέσουν το
ΕΜΣΤ με άλλα Μουσεία και Ιδρύματα Σύγχρονης και Μοντέρνας Τέχνης ανά τον κόσμο. Σε
αυτήν τη σειρά, έργα της συλλογής του ΕΜΣΤ θα «συνομιλούν» με έργα από τις συλλογές των
άλλων Μουσείων, αναδεικνύοντας συγγένειες, διαφορετικές προσεγγίσεις, ρεύματα και
δυναμικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στόχος είναι η μελέτη και η συμβολή της
σύγχρονης τέχνης στον προβληματισμό και τις αντιδράσεις επί των καίριων ζητημάτων
τοπικών και παγκόσμιων. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο θα εδραιωθεί η σύμπραξη σε επίπεδο
καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό, αλλά και ερευνητικό με άλλους οργανισμούς που έχουν
τις ίδιες αρχές και τον ίδιο προσανατολισμό.
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