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Στις 19 Μαΐου οι πρώτοι επισκέπτες στο ΕΜΣΤ...
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Τόµας, Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά,
Μηλίτσα, Ηµέρα της µητέρας (πηγή :
www.eortologio.gr)
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Τους πρώτους επισκέπτες του θα υποδεχθεί στις 19
Μαΐου το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το κοινό
θα παρακολουθήσει την περφόρµανς «Lagune»...
του ελβετού καλλιτέχνη Ντενί Σαβαρί, σε συνεργασία
µε τη χορογράφο Μαρκέλλα Μανωλιάδη, που θα
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της πρώτης συνέργειας
του ΕΜΣΤ µε το Ίδρυµα Fluxum της Ελβετίας, στο
πλαίσιο των εορτασµών των 100 ετών από την ίδρυση
του κινήµατος των ντανταϊστών στη Ζυρίχη.
Σύµφωνα µε τα Νέα, τόσο η συγκεκριµένη εκδήλωση
όσο και οι κινήσεις που θα ακολουθήσουν, δεν έχουν
ως στόχο µόνο την εξοικείωση του κοινού µε τον νέο
χώρο, αλλά και διττή χρησιµότητα για τους αρµοδίους:
τους επιτρέπει να προχωρήσουν µέσω των
συγκεκριµένων εκδηλώσεων στον απαιτούµενο έλεγχο
οµαλής λειτουργίας του κτιρίου που επιβάλλεται προ
των εγκαινίων.

Τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων

Αρχείο

▼ 2016 (11927)
http://nonews-news.blogspot.gr/2016/04/19_28.html

Επιπλέον στέλνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµα ότι το
µουσείο λειτουργεί, ώστε να µην προκύψουν ζητήµατα
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επιστροφής κονδυλίων, δεδοµένου ότι λήγει το ΕΣΠΑ
µέσω του οποίου χρηµατοδοτήθηκε το µεγαλύτερο
µέρος του έργου.
Πάντως, µια πρώτη γεύση για την τελική εικόνα που θα
εισπράττουν οι επισκέπτες όταν εγκαινιασθεί επισήµως
-αναµένεται προς το τέλος του 2016- πήραν τα µέλη
του Συµβουλίου Μουσείων τα οποία ενέκριναν
οµόφωνα τη νέα µουσειολογική µελέτη της νυν
διευθύντριας του ΕΜΣΤ Κατερίνας Κοσκινά.
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