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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Μια νέα πινακοθήκη γεννιέται!
Ένας νέος χώρος πολιτισμού εγκαινιάζεται στη Νέα Ιωνία. Πρόκειται για το έργο ζωής του συλλέκτη
Γιώργου Βογιατζόγλου και εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντίληψη προσφοράς και πολιτιστικής
ανάπτυξης. Στην ιστορική περιοχή της Νέας Ιωνίας, η ίδρυση της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου στοχεύει
στην ενίσχυση του πολιτισμού στην καθημερινή ζωή και τη συμμετοχή και στήριξη στην πολιτιστική
παρακαταθήκη της πόλης.
Με την έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη εγκαινιάζεται ο χώρος που ονομάστηκε «Σπάρτη», αφιερωμένος
στον τόπο καταγωγής της οικογένειας Βογιατζόγλου, τη Μικρά Ασία. Πρόθεση του συλλέκτη είναι τα
σταδιακά αφιερώματα σε νέους καλλιτέχνες της συλλογής και η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου για
τη στέγαση της µόνιµης συλλογής.
Την έκθεση που επιμελείται η Λουίζα Καραπιδάκη θα εγκαινιάσει η πρύτανης
Γλύκατζη- Αρβελέρ.

Ελένη

Δυό λόγια για την έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη
Η ζωγραφική του Αλέκου Κυραρίνη, παρουσιάζει τέσσερις ενότητες έργων, που τα περισσότερα θα
παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό.
«Η τέχνη του Κυραρίνη προκαλεί το θεατή με τη λιτότητα και την ενέργεια που εκπέμπει. Παντού υπάρχει
ρυθµός και εξάρσεις που συνυπάρχουν µε απέραντες σιωπές...
Ο καλλιτέχνης υπηρετεί τα πιστεύω του και δουλεύει µε σαφήνεια µια παλίµψηστη γραφή
γεμάτη νοήματα και μνήμες. Αποδίδει τον μυστηριακό χαρακτήρα των έργων του, χωρίς να χάνει τη
διάθεση
επικοινωνίας
με
τον
θεατή»,
γράφει
η
επιμελήτρια
Λουίζα
Καραπιδάκη.
Η µόνιµη συλλογή
Το εύρος της συλλογής Βογιατζόγλου καλύπτει έργα καλλιτεχνών της δεκαετίας του ’60 ως σήμερα, με
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους καλλιτέχνες και στοχεύει στη μόνιμη έκθεση της συλλογής στον χώρο που
διαμορφώνεται στη Νέα Ιωνία. Συγχρόνως οργανώνεται ο σχεδιασμός θεματικών και ατομικών εκθέσεων,
ο δανεισμός και η ανταλλαγή ανάλογων συλλογών. Μέχρι την ολοκλήρωση του project, θα παρουσιάζονται
περιοδικές
εκθέσεις καλλιτεχνών της συλλογής στο νεόδμητο χώρο της Πινακοθήκης «Σπάρτη».
Παράλληλα θα γίνονται σηµαντικά αφιερώµατα, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
Εγκαίνια Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και ώρα 7.30 µµ.
Διάρκεια έκθεσης 18/2/2013 - 15 /6/2013
Πινακοθήκη Σπάρτη
Συλλογή Γ. Ν. Βογιατζόγλου / Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231
Ώρες λειτουργίας ΤΕΤ. ΠΕΜ. ΠΑΡ 11:00-19:00, ΣΑΒ. 11:00-16:00 και µε ραντεβού.
Περισσότερα στο http://vogiatzogloucollection.gr

