
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Από τις 23 Σεπτεµβρίου 2010 µέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2010, παρουσιάζεται η οµαδική έκθεση 
‘Επίσκεψη’ στην οικία Κατακουζηνού. 
 
Σύγχρονοι έλληνες καλλιτέχνες καλούνται στο σπίτι και δηµιουργούν έργα γύρω απο 
προβληµατισµούς που πηγάζουν από το µοντέρνο κίνηµα στην Ελλάδα. Με ερευνητική 
διάθεση, τίθεται ο στόχος να δηµιουργηθεί το κλίµα και να δοθεί η αφορµή να σχολιαστεί η 
σχέση της ελληνικής µοντέρνας σκέψης και τέχνης µε το σήµερα. 
Όλες οι εικαστικές επεµβάσεις αναπτύσσονται in situ, µε αφορµή κάποιο σηµείο του σπιτιού 
και ακολουθούν µία οικιακή κλίµακα. Έτσι αναµετρώνται µε το διαµέρισµα και δίνουν νέα 
νοήµατα και ερµηνείες για το ρόλο του, στο παρελθόν και σήµερα. 
 
Το διαµέρισµα των Κατακουζηνών λειτουργούσε σαν φιλολογικό σαλόνι, σηµαντικοί 
καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύµατος από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν 
εκεί. Σήµερα λειτουργεί σαν σπίτι-µουσείο και είναι ανοιχτό για το κοινό, στεγάζει όλα τα 
προσωπικά αντικείµενα του ζευγαριού καθώς και την συλλογή τους µε έργα τέχνης, η οποία 
περιλαµβάνει κυρίως πίνακες από έλληνες δηµιουργούς της γενιάς του ΄30 (Γκίκας, 
Τσαρούχης, Γουναρόπουλος, Βασιλείου), καθώς και µερικά έργα από ευρωπαίους 
καλλιτέχνες (Picasso, Chagall). 
 
Η συλλογή των Κατακουζηνών και τα νέα έργα παρουσιάζονται µαζί, ανοίγοντας έτσι ένα 
διάλογο γύρω από το πώς βλέπουµε την τέχνη, τους προβληµατισµούς, τους στόχους και τα 
οράµατα των καλλιτεχνών εκείνης της περιόδου καθώς και τί µπορεί να σηµαίνουν αυτά 
σήµερα. 
 
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 2010 στις 20.00.  
Σας περιµένουµε µε χαρά. 
 
Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Άγγελου και Λητώς 
Κατακουζηνού και τελεί υπο την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. 
 
 
Πού:   Ίδρυµα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού  

Αµαλίας 4, Σύνταγµα 
Πότε:   23 Σεπτεµβρίου 2010 – 23 Οκτωβρίου 2010 
Ωράριο:             Τετάρτη µε Παρασκευή 16.00 – 19.00 + Σάββατο 12.00 – 16.00 
Επιµέλεια:  Kοσµάς Νικολάου 
Καλλιτέχνες:  Θωµάς Αποστόλου, Νίκος Αρβανίτης, Κωστής Βελώνης, Πάκυ 

Βλασοπούλου, Ειρήνη Ευσταθίου, Paul Ζωγραφάκης, Πηνελόπη Θωµαΐδη, 
Φωτεινή Καλλέ, Αλεξία Καραβέλα, Βικτωρία Καρβούνη, Μαρία Κόντη, 
Χρυσάνθη Κουµιανάκη, Theo Μιχαήλ, Κώστας Μπασάνος, Κοσµάς 
Νικολάου, Μαρίζα Νικολάου, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Ντόρα Οικονόµου,   
Νίκος Παπαδηµητρίου, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Ευτύχης Πατσουράκης, 
Ευδοκία Ποντίκα, Φωτεινή Χανδρά, Μαρία Χατζοπούλου. 

Οµάδες:  Greece is for lovers, Εύα Καβουκλή - Εύα Παπαγεωργίου - Χριστίνα 
Σταµούλη 

 
Internet site:  www.katakouzenos.gr 
 
 
                 Υπο την αιγίδα: 

 


