Αζήλα, 22 Οθησβξίνπ 2019

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019– ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Από ηε Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ηεο ΟΣΟΔ αλαθνηλώλεηαη ν λένο θύθινο Πνιηηηζηηθώλ
Μνλνπαηηώλ γηα ην 2019-2020.
Τπελζπκίδεηαη, όηη γηα όιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο απαηηείηαη ε έγθαηξε δήισζε
ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ ην θάζε ξαληεβνύ.
Δπίζεο, ππελζπκίδνπκε ηελ αλάγθε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ζηα ξαληεβνύ, δει. 15 ιεπηά
λσξίηεξα. Έηζη δηεπθνιύλεηαη ε έλαξμε ησλ μελαγήζεσλ, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο
ππεύζπλνπο ησλ ρώξσλ πνπ επηζθεπηόκαζηε.
Σν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έρεη σο εμήο:
1.

ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΛΤΠΣΟΘΖΚΖ ΦΤΥΗΚΟΤ & ΗΓΡΤΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΕΟΓΓΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
(Λ. Γεκνθξαηίαο ζην Παιαηό Φπρηθό, δίπια ζηνλ Ηεξό Ναό ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ).

ΚΤΡΗΑΚΖ

10 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019

ΧΡΑ 12:00

ΚΤΡΗΑΚΖ

24 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019

ΧΡΑ 12:00

.
Ραληεβνύ: ηελ πιαηεία-Τπαίζξηα Γιππηνζήθε Φπρηθνύ (βι. παξαπάλσ δηεύζπλζε).
Δίζνδνο : 6€
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζα είλαη πεξίπνπ 2 ώξεο.

Σν έξγν ηνπ Ενγγνιόπνπινπ, θαηεμνρήλ εθθξαζηή ηεο γιππηηθήο ζηνλ δεκόζην ρώξν, πνπ ελέηαμε ηελ
αξρηηεθηνληθή ζηα έξγα ηνπ, γίλεηαη ην όρεκα γηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηνλ ξόιν καο σο πνιίηεο θαη
ηε ζρέζε καο κε ηνλ όξν «δεκόζηνο» ζηνλ πνιηηηζκό. Ο «αηώληνο έθεβνο», όπσο ηνλ απνθαινύζαλ,
εξεύλεζε ην κέηξν θαη ηελ αξκνλία ζηελ ηέρλε ηνπ.

2
Δθπξνζώπεζε ηελ Διιάδα 11 θνξέο ζε ζεζκνύο Biennale, μεθηλώληαο από ην 1940 έσο θαη ην 2001. Ωο
θαιιηηέρλεο έιαβε πνιιέο επίζεκεο δηαθξίζεηο, θέξδηζε ζεκαληηθά βξαβεία, θαη γιππηά ηνπ βξίζθνληαη ζε
ζεκαληηθά ζεκεία ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, θαζώο επίζεο θαη ζε πνιιέο ηδησηηθέο θαη
δεκόζηεο ζπιινγέο θαη κνπζεία.
Μόλν κεξηθά από ηα έξγα ηνπ, πνπ θνζκνύλ δεκόζηνπο ρώξνπο: Οιπκπηαθνί Κύθινη-Γηεζλήο
Αεξνιηκέλαο Δι. Βεληδέινο (πάηα), Σel-Neant-Κήπνο Πξνεδξηθνύ Μεγάξνπ (Αζήλα), Αίζξην-Αηηηθό
Μεηξό πληάγκαηνο, Μλεκείν Εαιόγγνπ-όξνο Εάινγγν (Πξέβεδα), 3 θύθινη-Νέα παξαιία Θεζζαινλίθεο,
Οκπξέιιεο-Παξαιία Θεζζαινλίθεο, Τδξνθηλεηηθό γιππηό Οκπξέιιεο-πκβνύιην Τπνπξγώλ Δπξσπ.
Έλσζεο (Βξπμέιιεο), Πνζεηδώλαο-Παλεπηζηήκην George Washington (Οπάζηλγθηνλ ΖΠΑ), Διάζκαηα θαη
θαθνί (Βελεηία), Οκπξέιιεο-παξαιία Αιεμάλδξεηαο (Αίγππηνο), ηήιε- θεληξηθή πιαηεία Βατκάξεο,
(Γεξκαλία).
Σν Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιόπνπινπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα από ηνλ
ίδην. Σελ ίδηα ρξνληά ν θαιιηηέρλεο πέζαλε. Φηινμελεί έξγα & ζρέδηα δηθά ηνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ
δσγξάθνπ Διέλεο Παζραιίδνπ-Ενγγνινπνύινπ.
Ζ Γιππηνζήθε Φπρηθνύ είλαη ε κνλαδηθή δεκνηηθή ππαίζξηα γιππηνζήθε ζηελ Διιάδα,
αθηεξσκέλε ζε έλαλ θαιιηηέρλε. Ζ μελάγεζε μεθηλά από εθεί θαη ζπλερίδεηαη ζην Ίδξπκα, ζε
απόζηαζε ελόο νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ από ηελ πιαηεία. Θα μελαγεζνύκε ζην ζπίηη θαη αηειηέ
ηνπο.
ε πεξίπησζε βξνρήο ε μελάγεζε ζα μεθηλήζεη ηελ ίδηα ώξα από ηελ θαηνηθία θαη ην εξγαζηήξην
ηνπ γιύπηε (νδόο Γεκνθξαηίαο 49, Π. Φπρηθό).

2.

ΠΡΧΖΝ ΒΑΗΛΗΚΟ ΚΣΖΜΑ ΣΑΣΟΨΟΤ (ΑΥΑΡΝΔ)

ΚΤΡΗΑΚΖ

8 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2019

ΧΡΑ 10:15πκ

Ραληεβνύ: ηελ πάλσ είζνδν ηνπ θηήκαηνο (είζνδνο Λεύθαο θαη ΟΥΗ Βαξπκπόκπεο,
ράξηεο θαη πιεξνθνξίεο ζην www.tatoi.org).
Δίζνδνο : 4€
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζα είλαη πεξίπνπ 3 ώξεο.

αο πξνζθαινύκε ζε κηα επίζθεςε ζην Κηήκα Σαηντνπ, όπνπ ζα μελαγεζνύκε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν
ησλ παιαηώλ αλαθηόξσλ θαη ησλ βνεζεηηθώλ θηηξίσλ θαη ζα αθνύζνπκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηήκαηνο,
αιιά θαη γηα ηελ ηεξάζηηα πεξηβαιινληνινγηθή ηνπ ζεκαζία.
Σν ηέσο Θεξηλό Αλάθηνξν Σαηνΐνπ θαη νη θήπνη ηνπ, ηα βνεζεηηθά θηίξηα ηεο Απιήο, ην Βαζηιηθό
Κνηκεηήξην, ην μελνδνρείν “Σαηότνλ”, ε γεσξγηθή θαη ε θηελνηξνθηθή κνλάδα, ηα ζπίηηα ησλ εξγαηώλ, νη
ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα, νη δξόκνη, νη αιέεο, ηα γεθύξηα αιιά θαη ην νηθνζύζηεκα, κέζα ζην νπνίν είλαη όια
απηά ελαξκνληζκέλα, είλαη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα, επεξεαζκέλνπ
αξρηηεθηνληθά ηόζν από ηελ Κεληξηθή Δπξώπε, όζν θαη ηε Ρσζία. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ ην
πξώελ Βαζηιηθό Κηήκα ζεκαληηθό λεόηεξν κλεκείν παγθνζκίνπ εκβέιεηαο. Δίλαη απηόο ν ζπλδπαζκόο
πιηθώλ (θηίξηα & θύζε) θαη άπισλ (Ηζηνξία) ζηνηρείσλ ηόζν ζεκαληηθόο, πνπ αδηακθηζβήηεηα πξνζδίδνπλ
ζην ρώξν κηα εμαηξεηηθή κνλαδηθόηεηα.

3
Θα καο μελαγήζεη ν Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ «Φίινη Κηήκαηνο Σαηνΐνπ», Δπηθνηλσληνιόγνο
θ. Βαζίιεο Κνπηζαβιήο.
Ππόζθαηα έγιναν εξαγγελίερ ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού ζσεηικά με ηην πποοπηική αξιοποίηζηρ ηος
κηήμαηορ. Όπωρ ζςμθωνήθηκε, «κενηπικόρ ζηόσορ ηηρ παπέμβαζηρ ζηο Ταηόι είναι να αναδεισθεί ηο
ππώην βαζιλικό κηήμα ωρ ενιαία πολιηιζηική ονηόηηηα με ηη σπήζη ηων ανακηόπων ωρ Μοςζείος, ώζηε να
πςθμιζηούν ηόζο ηα γπαθειοκπαηικά θέμαηα και οι σπήζειρ γηρ, όζο και ο ζςγκεκπιμένορ σώπορ να γίνει
πόλορ έλξηρ για ηοςρ Έλληνερ και ξένοςρ επιζκέπηερ, ενώ ιδιαίηεπη μέπιμνα θα ληθθεί για ηην πποζηαζία
ηος δάζοςρ πος αποηελεί μοναδικό πνεύμονα για ηην Αηηική.
Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο:


Δπεηδή ζα πεξπαηήζνπκε θαη ζηα κνλνπάηηα ηνπ θηήκαηνο, θαιό είλαη λα θνξάηε άλεηα ξνύρα θαη
παπνύηζηα θαη λα έρεηε καδί ζαο λεξό.



ην ρώξν ηνπ θηήκαηνο δελ ππάξρνπλ ηνπαιέηεο.



Μεηά ηελ μελάγεζε, θαηά ηε κία ην κεζεκέξη, γηα όζνπο ην επηζπκνύλ, ζα πάκε γηα …μεθνύξαζε θαη
θαγεηό ζε θνληηλή πνιύ θαιή ηαβέξλα.

3.

ΔΘΝΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ
Έθζεζε «Σν ’21 αιιηώο: Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε κε θηγνύξεο θαη δηνξάκαηα
PLAYMOBIL»
(Μέγαξν Παιαηάο Βνπιήο, Πιαηεία Κνινθνηξώλε, ηαδίνπ 13, Αζήλα,
ηει.: 2103237617, www.nhmuseum.gr)

ΚΤΡΗΑΚΖ

15 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2019

ΧΡΑ 11:00πκ

ΚΤΡΗΑΚΖ

12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2020

ΧΡΑ 11:00πκ

ΚΤΡΗΑΚΖ

19 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2020

ΧΡΑ 11:00πκ

Ραληεβνύ: ζηελ είζνδν ηνπ Μνπζείνπ.
Δίζνδνο : ΓΧΡΔΑΝ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζα είλαη πεξίπνπ 1 ώξα.

Σν Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν ζηεγάδεηαη κόληκα ζην Μέγαξν ηεο Παιαηάο Βνπιήο ζηελ νδό ηαδίνπ
(πιαηεία Κνινθνηξώλε) από ην 1962. Αληηθείκελό ηνπ, ε ηζηνξία ηνπ λεόηεξνπ Διιεληζκνύ: ε πεξίνδνο
ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη θξαγθνθξαηίαο, ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, νη απειεπζεξσηηθνί αγώλεο, ε
δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, ε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή εμέιημε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη
ζήκεξα.
Σν Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν, ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα ζπιιεθηώλ θαη κε ηε ζηήξημε ηεο PLAYMOBIL,
παξνπζηάδεη ηελ έθζεζε: «Σν ’21 αιιηώο: Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε κε θηγνύξεο θαη δηνξάκαηα
PLAYMOBIL», κηα πξσηόηππε πξνζέγγηζε ηεο επνρήο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, πνπ απεπζύλεηαη
πξσηίζησο ζηηο λεαξέο ειηθίεο.

4
Παξνπζηάδνληαη πάλσ από 20 κηθξά θαη κεγάια δηνξάκαηα (ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ζθελώλ),
θαηαζθεπαζκέλα από θηγνύξεο θαη εμαξηήκαηα PLAYMOBIL, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζθελέο από ηελ
θαζεκεξηλή δσή ζηελ Διιάδα ησλ αξρώλ ηνπ 19νπ αηώλα θαη γεγνλόηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821: Οη
πξόζθπγεο ηεο Πάξγαο, ν όξθνο ησλ Φηιηθώλ, ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο λα δηαβαίλεη ηνλ Πξνύζν
πνηακό, ε Πνιηνξθία ηεο Σξηπνιηηζάο, ε έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη κεξηθά κόλν από ηα πξνο
έθζεζε δηνξάκαηα. Δπηπιένλ, πάλσ από 80 πξσηαγσληζηέο ηεο Δπαλάζηαζεο, Έιιελεο, θηιέιιελεο θαη
Οζσκαλνί, άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ, απνδίδνληαη
ζε θηγνύξεο PLAYMOBIL θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνδεπόκελνη από ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπο.
Σν ζρεδηαζκό θαη ηελ γεληθή επνπηεία ηεο έθζεζεο έρνπλ νη επηκειήηξηεο ηνπ Μνπζείνπ θ. Ναηάζα
Καζηξίηε (Ηζηνξηθόο Σέρλεο), θ. Παλαγηώηα Παλαξίηε (Αξραηνιόγνο) θαη θ. Ρεγγίλα Καηζηκάξδνπ
(Ηζηνξηθόο). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηνξακάησλ εξγάζηεθαλ νη ζπιιέθηεο Γηώξγνο Αγγειίδεο, Νηέλεο
Βαγγόπνπινο, Άγγεινο Γηαθνπκάηνο θαη Βαζηιηθή Φαηή. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
πεξηζζόηεξεο από 1300 θηγνύξεο, αμεζνπάξ θαη άιια ζηνηρεία PLAYMOBIL, πνπ είηε παξείρε ε
εηαηξεία, είηε δηέζεζαλ νη ίδηνη. Σηο θηγνύξεο εηδηθήο θαηαζθεπήο, πνπ απεηθνλίδνπλ ηζηνξηθά πξόζσπα,
ζρεδίαζε θαη θαηαζθεύαζε ν ηέιηνο Μπισλάο, ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό από ηελ δηθή ηνπ ζπιινγή. Ζ
έθζεζε απνηειεί κέξνο ηεο ζεηξάο εθδειώζεσλ «1821 απερήζεηο ζην ζήκεξα», νη νπνίεο εληάζζνληαη
ζηηο δξάζεηο πνπ νξγαλώλεη ην Μνπζείν γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821.
Θα μελαγεζνύκε από επηκειήηξηα ηεο έθζεζεο

4.

ΝΔΟ ΜΟΤΔΗΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΒΑΗΛΖ ΚΑΗ ΔΛΗΕΑ
ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ
(Δξαηνζζέλνπο 13, Αζήλα, ηει. 210 7252895)

ΑΒΒΑΣΟ 22 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020

ΧΡΑ 13:00

ΑΒΒΑΣΟ 29 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020

ΧΡΑ 13:00

Ραληεβνύ: ζηελ είζνδν ηνπ Μνπζείνπ
Δίζνδνο : 10€
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζα είλαη πεξίπνπ 1,30 ώξα.

Σν Ίδξπκα Βαζίιε θαη Διίδαο Γνπιαλδξή ηδξύζεθε ην 1979. Πξόθεηηαη γηα έλαλ θνηλσθειή κε
θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό, πνπ έρεη σο θύξην ζθνπό ηελ ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ ηνπ ζηελ Άλδξν θαη
ηώξα ζηελ Αζήλα, θαζώο θαη ηελ πξναγσγή ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν ησλ εηθαζηηθώλ Σερλώλ.
Δκπλεπζηέο θαη ρνξεγνί ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνύ ήηαλ νη αείκλεζηνη Βαζίιεο θαη Διίδα Γνπιαλδξή, νη
νπνίνη δηαθξίλνληαλ γηα ην αζίγαζην πάζνο θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηηο ηέρλεο. Οξακαηίζηεθαλ έλαλ
δσληαλό πνιηηηζηηθό θνξέα, εληαγκέλν ζηελ ηξνρηά ησλ δηεζλώλ δξσκέλσλ ζηνλ ρώξν ησλ εηθαζηηθώλ
ηερλώλ.
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Δπηζπκία ηνπο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο έηεξνπ κνπζείνπ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ηελ
επθαηξία ζην επξύ θνηλό λα έξζεη ζε επαθή θαη λα εμνηθεησζεί κε ηελ Σέρλε πνπ ηόζν αγάπεζαλ. Έθπγαλ
θαη νη δπν από ηε δσή, ν κελ Βαζίιεο Γνπιαλδξήο ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 1994, ε δε Διίδα ζηηο 25 Ηνπιίνπ
ηνπ 2000, κελ έρνληαο πξνιάβεη, δπζηπρώο, λα δνπλ ην όξακά ηνπο λα πινπνηείηαη. Γηέζεζαλ σζηόζν
γελλαηόδσξα όια ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ ν ζηόρνο ηνπο απηόο λα βξεη θάπνηα ζηηγκή ηελ ελζάξθσζή ηνπ.
Σν κνπζείν ηεο Αζήλαο νινθιεξώλεηαη 25 ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζίιε θαη 19 ρξόληα κεηά ηνλ
ζάλαην ηεο Διίδαο Γνπιαλδξή, ζεκαηνδνηώληαο ηελ αξρή ελόο λένπ θεθαιαίνπ γηα ην Ίδξπκα, ζθνπόο
ηνπ νπνίνπ είλαη, παξάιιεια κε ην κνπζείν ηεο Άλδξνπ, λα αλαδείμεη ηε λέα απηή εζηία ζε θνξέα
αλάπηπμεο πξσηνπνξηαθώλ πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ, αμηνπνηώληαο ζύγρξνλεο κνπζεηαθέο εθαξκνγέο
ζηνλ ρώξν ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο ηέρλεο.
Θα ξεναγηθούμε από μελαγό ηνπ Ηδξύκαηνο Βαζίιε & Διίδαο Γνπιαλδξή

ΘΑ ΣΖΡΖΘΔΗ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ.
Οη ζπκκεηνρέο λα απνζηέιινληαη ππόςε Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ ζην email:
otoe@otoe.gr, δειώλνληαο :
-

Ολνκαηεπώλπκν

-

Σξάπεδα

-

ύλνιν αηόκσλ (μερσξηζηά ελήιηθεο θαη παηδηά)

-

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο (ζηαζεξό & θηλεηό)

-

email.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κόλν ζπλάδειθνη/-ζζεο Σξαπεδνϋπάιιεινη θαη νη
ζπλνδνί ηνπο.
Σν θόζηνο ηεο μελάγεζεο ην αλαιακβάλεη ε ΟΣΟΔ.
Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ζε θάζε ξαληεβνύ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη
ζπλελλόεζε. Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία, απεπζπλζείηε ζηα ηει. 2103388279 (ππεύζπλε ζ.
νθία Κάληα), 2103388270, 2103388287.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΥΗΛΛΔΑ ΜΤΛΧΝΟΠΟΤΛΟ

