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Η Μαρία Φραγκουδάκη εκθέτει στην Πινακοθήκη Κυκλάδων

ΝΕΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
[περιοδικό] «ΝΕΑ
ΕΣΤΙΑ» της 1ης Ιουλίου. Περιεχόµενα: Ν.
Καββαδίας [στη φωτογραφία]: «Kuro Siwo»
- «Σταυρός του Νότου» ποιήµατα. […] Νικηφ. Βρεττάκος: «Ξηµέρωµα στο Σούνιο»,
ποίηµα. […] Κ.Η. Μπίρης: «Το σχέδιο των
Αθηνών και το υπόµνηµα Κλεάνθος και Σάουµπερτ», µελέτη [...] Μ. Καραγάτσης: «Γιούγκερµαν», µυθιστόρηµα (συνέχεια).
ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ ΗΝΤΕΝ(;):
Είναι […] χαρακτηριστική η παρατηρούµενη από τινος
ζωηρά κίνησις περί αποκαταστάσεως της
παλαιάς ενότητος εις την εσωτερικήν πολιτικήν της Μεγ. Βρεττανίας εξευρισκόµενου τρόπου επανόδου εις το Φόρεϊν Οφφις του κ. Αντωνυ
Ηντεν. […] Αι τελευταίαι
δηλώσεις του, καθ’ ας εγκρίνει απολύτως την ακολουθουµένην υπό του κ. Τσάµπερλαιν πολιτικήν σταθερότητος εις το ζήτηµα της
εφαρµογής της αγγλοϊταλικής συµφωνίας,
κρίνονται ως το πρώτον βήµα [...].
Ι∆ΡΥΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:
λάει ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, Σακέρ Κεσεµπέρ] «Ολος ο κόσµος
γνωρίζει ότι η νεωτέρα Τουρκία του Ατατούρκ επιθυµεί την ειρήνην, αλλ’ η διεθνής
κατάστασις µας επιβάλλει ν’ αγρυπνώµεν.
Τούτο εξηγεί τον λόγον διά τον οποίον
εσπεύσαµεν να δηµιουργήσωµεν ταχέως
εθνικήν χηµικήν βιοµηχανίαν διά την άµυνάν µας εναντίον εχθρικών επιθέσεων».

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
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Επιλογή και επιµέλεια:
BΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ
ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Είναι µια καλλιτέχνις που µπορεί να εργαστεί µε την ίδια
άνεση στη µικρή αλλά και τη
µεγάλη κλίµακα. Ετσι, όποιοι
«πρωτοσυνάντησαν» τη Μαρία Φραγκουδάκη στη δηµόσια εικαστική δράση που έκανε στην πρόσοψη του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία»,
την άνοιξη του 2017, δεν πρέπει να ξαφνιαστούν από την
επιστροφή της στον καµβά.
Φέτος το καλοκαίρι παρουσιάζει 32 έργα µε µεικτές τεχνικές στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο.
Η νέα ατοµική της έκθεση,
την οποία επιµελείται ο Γιώργος Αλτουβάς, έχει χαρακτήρα
αναδροµικό και θα εγκαινιαστεί στις 21 Ιουλίου. Περιλαµβάνει δηµιουργίες που έχουν
γίνει από το 2011 και ένα µικρό
corpus από την ενότητα «BedSheets», η οποία συνδέεται µε
την εικαστική παρέµβαση της
πλατείας Συντάγµατος.
Από κοινού εκτίθενται επιλεγµένα έργα των πρωτοπόρων Ελλήνων δηµιουργών της
αφαίρεσης, από τον Γιάννη
Σπυρόπουλο και τον Αλέκο
Κοντόπουλο µέχρι τον Θάνο
Τσίγκο, τον Μάριο Πράσινο,
τον Στάµο, τον Γαΐτη και τον
Κεσσανλή.
Χάρις στις γερές σπουδές
της στη Χηµεία και τη Φαρµακολογία, στη µακρόχρονη
παραµονή της στο εξωτερικό
και στην τριβή µε σπουδαίους
δάσκαλους της τέχνης όπως
ο Ντόναλτ Σέρινταν, master
printer του Αντι Γουόρχολ, ο
Αντριου Γκίνζελ, γνωστός για
τις µεγάλης κλίµακας έργα τέχνης σε δηµόσιους χώρους
και για τις εγκαταστάσεις του,
η Φραγκουδάκη έχει αναπτύ-

Στην έκθεση θα συµπεριληφθούν συνολικά 32 έργα της µε µεικτές τεχνικές.

Με γερές σπουδές και όραµα για την τέχνη, η νεαρή εικαστικός
εκθέτει τη δουλειά της στη Σύρο.

ξει τη δική της προσέγγιση
στην τέχνη.
∆ηλώνει υπέρµαχος του
«process art», υποστηρίζοντας
πως για εκείνη το υλικό είναι
αυτό που δίνει ταυτότητα στο
έργο και όχι το χρώµα.
Χρησιµοποιεί τις γνώσεις
από τις σπουδές της στη Χηµεία, προσπαθώντας να διασπάσει διάφορα υλικά δηµιουργώντας πάνω στον καµβά
ενώσεις διαφορετικών στοιχείων. Ο γύψος, το λάστιχο,
τα πούπουλα και άλλα υλικά
µεταµορφώνονται στα χέρια
της σε πρωτότυπες συνθέσεις.
Ροκανίδια, µονωτικές ταινίες,
σύρµα και σχοινί, ακρυλικά
προϊόντα και διαλύτες, φτιάχνουν το ανάγλυφο των πινάκων της. Kάπως έτσι η λεία
επιφάνεια του καµβά αποκτά
τρίτη διάσταση. Η έκθεση θα
διαρκέσει µέχρι και τις 26 Αυγούστου.

athinaika@kathimerini.gr

Βράβευση
δύο Γάλλων
δηµιο υργών
Bραβεία σε δύο ιστορικά ονόµατα
του γαλλικού στυλ, τη Σαντάλ Τοµάς
και τον Ζαν-Κλοντ Ζιτρουά, παρέδωσε πρόσφατα το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας,
στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus. Η Τοµάς, γνωστή για τη δηµιουργία πολυτελών εσωρούχων και
ο Ζιτρουά, ειδικός στα δερµάτινα
ρούχα, βραβεύτηκαν για τη δουλειά
τους και τη φιλελληνική τους στάση.
Η πρωτοβουλία της βράβευσης και
της επίσκεψης των δύο δηµιουργών
στην Αθήνα ανήκει στην Αντα Ηλιοπούλου. Η βράβευση αποτέλεσε
αφορµή και για µια συζήτηση. Για
τον οικουµενικό ρόλο της µόδας και
τη σηµασία του να είσαι καλά µε
τον εαυτό σου µίλησε η Τοµάς, συµπληρώνοντας ότι «όλος ο πλανήτης
έχει επηρεαστεί από την Ελλάδα»
και η ίδια από τη φουστανέλα. «Κάθε
γυναίκα πρέπει να δηµιουργεί τη
δική της µόδα», ανέφερε ο Ζιτρουά,
ενώ σε ερώτηση για τη χρήση µνηµείων σηµείωσε ότι ένα ντεφιλέ σε
αρχαίο µνηµείο δεν θα έπρεπε να
θεωρείται «σκανδαλώδες». Στην
ίδια εκδήλωση έγιναν και τα εγκαίνια
του νέου Fashion Floor του ξενοδοχείου, µε δωµάτια που περιέχουν
φωτογραφίες από τη δουλειά Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών.
ΕΛΙΣ ΚΙΣ

Η Σαντάλ Τοµάς και ο Ζαν-Κλοντ Ζιτρουά βρέθηκαν στην Αθήνα.
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Αρχισυντάκτες:Γ ΙΑΝΝΗΣ Β ΑΘΥΑΣ - Τ ΑΣΟΥΛΑ Κ ΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
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«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

» A.E.

Eδρα: Eθνάρχου Mακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως 2, N. Φάληρο 185 47
Tηλ.: 210-4808.000 FΑX : 210-4808.055

Λογιστήριο[ ∆ιαφηµίσεις[ Συνδροµές:
Eθνάρχου Mακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως 2,
Tηλ. 210-4808.000 FAX: 210-4808.202.
Iσολογισµοί[ Προκηρύξεις[ Kοινωνικά[ Mικρές Aγγελίες:
Tηλ. 210-4808.160 FAX: 210-4808.164

Mικρές Aγγελίες [ Προσφορές:
Στοά Αρσακείου 5 (Πανεπιστηµίου 47)
Tηλ.: 210-5233.333 , 210-3316.825
FAX: 210-5223.880, 210-3316.826
Αρχείο: Τηλ.: 210-5239.339

[ Σύµβουλος εκδόσεως:Α ΓΓΕΛΟΣ Σ ΤΑΓΚΟΣ
AΠAΓOPEYETAI η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή
διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Nόµος 2121/1993
και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Eλλάδα.
Eάν δεν βρίσκετε την «K» τηλεφωνήστε µας στο
210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Eφηµερίδων στο210-6690.467.

