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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Συνεργασία Βουλής των Ελλήνων και ΝΕΟΝ
Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σύγχρονης Τέχνης 2021
Έκθεση Portals | Πύλη
Επιμέλεια: Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια ΝΕΟΝ και Madeleine Grynsztejn, Pritzker Director,
Museum of Contemporary Art Chicago
πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο – Βιβλιοθήκη και Τυπογραφείο της Βουλής
Ιούνιος-Δεκέμβριος 2021
Με 59 καλλιτέχνες από 27 χώρες και 15 νέες αναθέσεις έργων από τον ΝΕΟΝ, ανοίγει στο κοινό στις 11 Ιουνίου η έκθεση Portals |
Πύλη στον αναμορφωμένο χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου – Βιβλιοθήκη και Τυπογραφείο της Βουλής, στο πλαίσιο της
συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και του ΝΕΟΝ.
Τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αφ’ ενός την 200ή επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση και αφ’ ετέρου στην περίοδο της πανδημίας που συνταράσσει τα κράτη και τις κοινωνίες των ανθρώπων, η έκθεση Portals | Πύλη φιλοδοξεί να αναπτύξει μηνύματα,
ιδέες και προβληματισμούς της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσεγγίζοντας τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται
μέσα από την αλλαγή και την ανατροπή. Η επιμέλεια είναι της Ελίνας Κουντούρη, Διευθύντριας ΝΕΟΝ, και της Madeleine Grynsztejn,
Pritzker Director, Museum of Contemporary Art Chicago.
Έμπνευση για την έκθεση αποτέλεσε άρθρο της συγγραφέα Arundhati Roy1, ότι η πανδημία είναι μια πύλη, ένα σημείο μετάβασης
από έναν κόσμο σε έναν άλλο. Θεωρώντας ότι το ρήγμα που δημιούργησε η πανδημία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ανοίγει μια
πύλη, μένει σε εμάς να πραγματευτούμε τη μετάβασή μας μέσα από αυτήν. «Μπορούμε να επιλέξουμε να την περάσουμε», προτείνει,
«σέρνοντας πίσω μας τα κουφάρια από τις προκαταλήψεις και το μίσος μας, την πλεονεξία μας, τις τράπεζες δεδομένων και τις νεκρές ιδέες μας, τα νεκρά ποτάμια και τους μολυσμένους ουρανούς μας. Ή μπορούμε να τη διαβούμε ανάλαφρα, με λίγες αποσκευές,
έτοιμοι να φανταστούμε έναν άλλο κόσμο».
Η έκθεση Portals | Πύλη πραγματοποιείται στο αναμορφωμένο από τον ΝΕΟΝ κτίριο του πρώην Καπνεργοστασίου, το οποίο αναδεικνύεται σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό πυρήνα, ανοιχτό σε όλους. Σε αυτό το χώρο, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο εκφράζουν τον
πλουραλισμό των ιδεών και προσεγγίζουν θέματα για τη συλλογικότητα, την πολιτιστική κατανόηση της ιστορίας και της πολιτικής, το
δημόσιο χώρο, το κοινό μας παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Η έκθεση Portals | Πύλη εξερευνά τη σύγχρονη πραγματικότητα και αποτίει φόρο τιμής σε έναν κόσμο που χρειάζεται θεραπεία και ενότητα.
Συνολικά 59 καλλιτέχνες από 27 χώρες, με διαφορετικές καταβολές και προέλευση, δημιουργούν έργα με τη χρήση διαφόρων μέσων
-εγκαταστάσεις, εικαστικά, γλυπτικά, φωτογραφία και performance- και αναπτύσσουν θέματα όπως η Κίνηση, το Κοινό Βίωμα, η
Σύνδεση, το Σπίτι.
Μεταξύ αυτών, 15 νέες αναθέσεις του ΝΕΟΝ ειδικά για το χώρο του Καπνεργοστασίου εμπλουτίζουν και αναλύουν τις κεντρικές ιδέες
της έκθεσης. Οι νέες αναθέσεις είναι προς τους καλλιτέχνες Αναστασία Δούκα, Brendan Fernandes, Elif Kamisli, Πάνο Κοκκινιά, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Glenn Ligon, Μαρία Λοϊζίδου, Teresa Margolles, Ad Minoliti, Duro Olowu, Gala Porras-Kim,
Michael Rakowitz, Αλέξανδρο Τζάννη, Adrián Villar Rojas και Danh Võ.
1 https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca
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Η Portals | Πύλη θα περιλαμβάνει προγράμματα σχετικά με το κτίριο του Καπνεργοστασίου και την ιστορία του, που θα αναπτυχθούν
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Βουλής, ενώ θα υλοποιηθούν παράλληλες δράσεις όπως συζητήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Παράλληλα με τη υλική παρουσίαση, θα λειτουργεί και μια διαδικτυακή «πύλη». Η εφαρμογή του ΝΕΟΝ για κινητά θα δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να περιηγηθεί αυτόνομα στην έκθεση, να δει εικόνες των έργων και να μάθει πληροφορίες για τα έργα και τους δημιουργούς τους. Επιπλέον, οι χρήστες θα ενημερώνονται για όλες τις παράλληλες δράσεις προκειμένου να μπορέσουν, με ασφάλεια
και σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες, να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στο χώρο του Καπνεργοστασίου. Η εφαρμογή θα
είναι διαθέσιμη για iOS και Android.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης 2021, αποτέλεσμα της συνεργασίας της
Βουλής των Ελλήνων και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, για το επετειακό έτος 2021, με σκοπό την ανάδειξη, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, της δυναμικής των δημοκρατικών θεσμών στις προκλήσεις της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας
μέσα από τη διάσταση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Η συνεργασία των δύο φορέων ανακοινώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020, από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον
ιδρυτή του ΝΕΟΝ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τη διευθύντρια του ΝΕΟΝ κ. Ελίνα Κουντούρη, σε εκδήλωση στην αίθουσα Γερουσίας
του ελληνικού κοινοβουλίου.
Πληροφορίες neon.org.gr

Για τους συντάκτες
Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισμός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ ιδρύθηκε το 2013 από το συλλέκτη και επιχειρηματία
Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Ο ΝΕΟΝ φιλοδοξεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισμό κοντά στο σύγχρονο πολίτη, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας να αφυπνίσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει. Συγχρόνως, επιδιώκει να συμβάλει στην ευρύτερη
προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης και της καθημερινότητας του πολίτη. Να συμβάλει στην αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με
τη λειτουργία και τα δρώμενα της πόλης του.
Ο ΝΕΟΝ δεν περιορίζεται σε ένα μόνον χώρο. Έδρα του είναι ολόκληρη η πόλη, το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Είναι ένας ζωντανός
και ενεργός συνομιλητής με την κοινωνία, τους θεσμούς και το κοινό.
Ο ΝΕΟΝ υλοποιεί τους στόχους του μέσα από εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και συζητήσεις, προγράμματα χορηγιών και υποτροφιών και τη δημιουργία ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών. Ο ΝΕΟΝ συμπράττει με θεσμικούς
φορείς πολιτισμού και ενισχύει τη δραστηριότητα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης τέχνης. Ο
ΝΕΟΝ επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτισμό ως βασικό μοχλό προόδου και ανάπτυξης.
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