
 
 

 

Καλοκαίρι στο Θόλο 

Εικαστικά 

Μυθολογίες | Νέοι Τόποι 

 

26 Ιουλίου 2022 

Tο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται το Καλοκαίρι 
στο Θόλο και σε συνεργασία με την ARTWORKS τον διαμορφώνει σε ένα φιλόξενο νέο 
τόπο συνάντησης του κοινού, με πρωτότυπο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και έργα 
σύγχρονης τέχνης που πραγματεύονται τη σημασία του μύθου στο παρόν.   

Από τις 18 Ιουλίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022 η έκθεση Μυθολογίες | Νέοι Τόποι 
παρουσιάζεται στο Θόλο του ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).  Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά, εγκαταστάσεις και 
μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας και διερευνά τη μακρόχρονη και 
πολύπλοκη σχέση μας με τη μυθολογία, καθώς και τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει 
στη βιωμένη πραγματικότητα και στα όρια της φαντασίας μας. 13 έργα σύγχρονης 
τέχνης αναμετρώνται με την κλίμακα του Θόλου· σε μια κοσμογονία διαφορετική, 
εμφανίζονται μυθικές φιγούρες που παραπέμπουν στο υπέδαφος, στο ανασκαφικό 
παρελθόν, στην τεχνολογική-ψηφιακή σφαίρα και στην επιστημονική φαντασία. Το 
χώρο επιμελείται αρχιτεκτονικά η Ελένη Παπαναστασίου δημιουργώντας ένα σύστημα 
καθισμάτων. Η διάταξή τους είναι ελεύθερη, ώστε η κίνηση ανάμεσά τους και στα 
γλυπτά να μην είναι ιεραρχημένη ούτε καθοδηγούμενη, προκρίνοντας την αίσθηση ότι 
το σώμα βρίσκεται στο κέντρο μιας σφαίρας.  

Τέσσερις σύγχρονοι καλλιτέχνες -Θεόδωρος Γιαννάκης, Πέτρος Μώρης, Πάνος 
Προφήτης, Βαλίνια Σβορώνου- εκθέτουν έργα με ευθείες μυθολογικές αναφορές που 
δίνουν νέες ερμηνείες αρχετύπων. Επιχειρούν να αποκαλύψουν τους μηχανισμούς με 
τους οποίους κατασκευάζονται και εδραιώνονται πεποιθήσεις οι οποίες θεωρούνται 
πλέον αυτονόητες. Ταυτόχρονα, με τα έργα τους, εξετάζουν τη λειτουργία του μύθου, τη 
σχέση του με τις κατηγορίες “φύση” και “πολιτισμός” και τη χρήση του στην αφήγηση της 
επικαιρότητας, ενώ υπενθυμίζουν τη συχνά ανατρεπτική του δυναμική. Οι δημιουργοί 
παρατηρούν τη μεταβαλλόμενη συνθήκη του μύθου και προτείνουν απρόσμενους, 
παιγνιώδεις και παραγωγικούς τρόπους αμφισβήτησης κυρίαρχων αφηγήσεων· 
οικειοποιούνται και ξαναγράφουν το σώμα του μύθου, ανιχνεύοντας νέα μορφολογικά 
μονοπάτια σε νέους τόπους.  



 
 

 

Η έκθεση διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
σε συνεργασία με την ARTWORKS. 

Συμμετέχουν οι: Θεόδωρος Γιαννάκης, Πέτρος Μώρης, Πάνος Προφήτης, Βαλίνια 
Σβορώνου (SNF ARTWORKS Fellows) 
 
Αρχιτεκτονική Xώρου - Ειδικές Kατασκευές: Ελένη Παπαναστασίου (SNF ARTWORKS 
Fellow) 
 
 
Μυθολογίες | Νέοι Τόποι 
Ελεύθερη είσοδος 
Καθημερινά, 18/07/2022 - 11/09/2022 | 10.00-22.00 
Θόλος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα 

Περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες και τα έργα μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας snfcc.org/MythologiesNewTerrains καθώς και στις σελίδες 
μας στα social media @SNFCC. 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, 

περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας όπως τον 

οραματίστηκε και υλοποίησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμένο από τον Renzo 

Piano και το Renzo Piano Building Workshop (RPBW), παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και 

τους πολίτες τον Φεβρουάριο του 2017. Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και το 

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ένα από τα μεγαλύτερα σημεία πρασίνου στην Αθήνα. Σύμφωνα με 

την αρχική δέσμευσή του κατά την παράδοση του έργου, το ΙΣΝ υποστήριξε έμπρακτα το 

ΚΠΙΣΝ για τα πέντε πρώτα χρόνια (2017-2021), και τον Φεβρουάριο του 2022 ανανέωσε την 

υποστήριξή του, με δωρεά συνολικού ύψους €10 εκατομμυρίων ($11,2 εκατομμυρίων), για την 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και του προγραμματισμού του για έναν ακόμη χρόνο. Το 

ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ έως σήμερα, ύψους €618 

εκατομμυρίων ($750 εκατομμυρίων). 

Επιπλέον πληροφορίες για το ΚΠΙΣΝ: 

• To τρέχον ωράριο λειτουργίας είναι:  
o Πάρκο Σταύρος Νιάρχος:  

Δευτέρα-Πέμπτη: 06.00-00.00, Παρασκευή-Κυριακή: 06.00-02.00 
o Κεντρική Υποδοχή: καθημερινά 09.00-21.00 
o Υποδοχή Κέντρου Επισκεπτών: καθημερινά 10.00-14.00 και 17.00-21.00 

• Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi: SNFCC-FREE-WIFI. 

https://www.snfcc.org/MythologiesNewTerrains


 
 

• Εντός του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί parking, χωρητικότητας 1000 θέσεων. Για περισσότερες 
πληροφορίες καθώς και για τον τιμοκατάλογο επισκεφθείτε το SNFCC.org. 

• Οι χώροι του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του parking, είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ 
και αμαξίδια. 

• Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν σημεία εστίασης στην Αγορά, στο Κέντρο 
Επισκεπτών, στον Φάρο, στο 5ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΛΣ και στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος. 

• Στο ΚΠΙΣΝ λειτουργεί το SNFCC Store με μία μεγάλη και διαρκώς εξελισσόμενη 
συλλογή από χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα. 

• Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο Κτίριο, την 
υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Το σύστημα 
παρέχει πιστοποίηση ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση τις 
αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές 
αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη 
μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη 
διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. 

 
Πληροφορίες για την ARTWORKS: 
 
Η ARTWORKS δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό να αποτελέσει γόνιμο πεδίο δράσης για τους 

Έλληνες καλλιτέχνες. Κεντρική της δραστηριότητα συνιστά το Πρόγραμμα Υποστήριξης 

Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF Artist Fellowship Program) και η απονομή 

χρηματικών βραβείων σε άτομα που δραστηριοποιούνται στις εικαστικές τέχνες, την κινούμενη 

εικόνα, το χορό και την επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων. Μέχρι σήμερα έχει ενισχύσει 310 

καλλιτέχνες και επιμελητές εκθέσεων, ενώ υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. www.art-works.gr 
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