
 
 
Μ. Λοϊζίδου και Σ. Χριστοδουλίδης στο σαρωτικό πρόγραμμα του ΝΕΟΝ για το 2015 
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 5:56 μμ  
H σύγχρονη τέχνη ενεργοποιεί όλη τη χώρα 

 

 
Ο Σάββας Χριστοδουλίδης συμμετέχει στην ομαδική έκθεση «Renaissance Stories».  
Αθήνα: Βαθύ αχνάρι στο χώρο της σύγχρονης τέχνης αφήνει θα αφήσει το 2015 ο οργανισμός 
ΝΕΟΝ στην Ελλάδα, με πληθώρα εκδηλώσεων που ενεργοποιεί πολίτες, χώρους και πολλούς 
καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Κύπριοι Μαρία Λοΐζίδου και Σάββας Χριστοδουλίδης. 
 
Ο Χριστοδουλίδης συμμετέχει στην ομαδική έκθεση «Renaissance Stories» που περιλαμβάνεται 
στο Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ στη Λοϊζίδου ανατέθηκε μια in situ εφήμερη εγκατάσταση στην πόλη. 
 
Το σαρωτικό πρόγραμμα του ΝΕΟΝ για το 2015 περνά από τους Κήπους της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας, το Φεστιβάλ Αθηνών, το ενετικό φρούριο στο Ρέθυμνο, 
οθωμανικά μνημεία στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την οδό Πατησίων, το 
Αιγάλεω αλλά και την Μπιενάλε της Βενετίας. 
 
Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη δεν περιλαμβάνει μόνο την παρουσίαση 
εκθέσεων υπό την απόλυτη εποπτεία του, αλλά και την σημαντική υποστήριξη προς φορείς, 
καλλιτέχνες και ομάδες σε όλη τη χώρα. 
 
Στους κήπους της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
 
Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ανακοίνωσε το 2012 τη δημιουργία του 
οργανισμού ΝΕΟΝ αποσαφήνισε πως δεν θα δημιουργήσει ένα χώρο δράσης και παρουσίασης, 
αλλά θα ενεργοποιήσει χώρους στην πόλη και την περιφέρεια. Μετά τη Γεννάδειο Σχολή, την 
αρχαία αγορά, τη Ρωμαϊκή αγορά, η επόμενη έκθεση στην Αθήνα θα γίνει στους κήπους της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery (26 Μαΐου – 26 
Ιουλίου) 
 
Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει έργα για δημόσιο χώρο µε τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, 
υπό την επιμέλεια της Ιγουόνα Μπλάζβικ, OBE, διευθύντριας της Whitechapel Gallery.  
 
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν 15 ξένοι καλλιτέχνες με δανειζόμενα έργα από συλλογές καθώς 
και 5 νέες παραγωγές από τους έλληνες καλλιτέχνες Αθανάσιο Αργιανά, Ελένη Καμμά, Διονύση 
Καβαλλιεράτο, Αλίκη Παλάσκα και Κώστα Σαχπάζη. Θα πλαισιωθεί από παράλληλο πρόγραμμα 
με εικαστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. 
 
Ο ΝΕΟΝ στο Φεστιβάλ Αθηνών 
 
Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ θα συμμετάσχει για 4η συνεχόμενη χρονιά στη φετινή διοργάνωση του 
Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου με την έκθεση Renaissance Stories (4 Ιουνίου- 24 Ιουλίου). Η 
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έκθεση, σε επιμέλεια του Δημήτρη Παλαιοκρασσά, θα παρουσιάσει νέες παραγωγές έργων από 
πέντε σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν έργα αποκλειστικά για το 
Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2015, αντλώντας έμπνευση από μια ιστορική εγκατάσταση του 
Βλάσση Κανιάρη του 1974. 
 
Στην έκθεση συμμετέχουν οι Σάββας Χριστοδουλίδης, Δήμητρα Βάμιαλη, Κώστας Ιωαννίδης, 
Μάρω Μιχαλακάκου και Αλέξανδρος Ψυχούλης. Η έκθεση προτείνει τη μεταφορική 
επαναφήγηση της προσωπικής ιστορίας του Κανιάρη μέσα από το πρίσμα της σημερινής 
Ελλάδας, μέσα από το βλέμμα σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών. 
 
«Η Υπέρβαση της Άβυσσος»- Έμπνευση από Καζαντζάκη  
 
Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει την έκθεση «Flying over the abyss – Η Υπέρβαση της Άβυσσος» σε 
συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και τη διευθύντρια Μαρία Μαραγκού, σε 
συνεπιμέλεια Δημήτρη Παλαιοκρασσά. Η έκθεση, μετά τη λήξη της στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Κρήτης, θα φιλοξενηθεί από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Θα 
πραγματοποιηθεί από τις 2 Μάη ως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, 
στον αρχαιολογικό χώρο του Ρεθύμνου, στο ενετικό φρούριο Φορτέτζα εντός του Τζαμιού Καρά 
Μουσά Πασά). Ακολούθως, από τον Νοέμβριο του 2015 ως τον Φεβρουάριο του 2016 θα 
παρουσιαστεί στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και σε οθωμανικά μνημεία της πόλης. 
 
 
 


