ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
«ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (www.gak.gr)
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των
Αρχείων και την εγκατάσταση γλυπτού του
Γιώργου Ζογγολόπουλου στον περιβάλλοντα
χώρο
της
κεντρικής
εισόδου
των
εγκαταστάσεων τους, διοργανώνουν εκδήλωση
τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου και ώρ α 20.00 στο
κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.
στο Ψυχικό (Δάφνης 61).
Σκοπός της εκδήλωσης, που συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου
(www.zongolopoulos.gr) και το Δήμο Φιλοθέης –Ψυχικού (Ο.Κ.Α.Π.Α), είναι η παρουσίαση
στο ευρύ κοινό του επιστημονικού έργου των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και η
προβολή του υδροκινητικού γλυπτού του Γ. Ζογγολόπουλου «ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ» - 1978.
Το γλυπτό είχε εκτεθεί στην γκαλερί Ζουμπουλάκη το 1979 και στην είσοδο του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών στην αναδρομική έκθεση που έγινε για τον Γιώργο Ζογγολόπουλο τον
Νοέμβριο 2008 - Ιανουάριο 2009. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και
αποτελείται από τρεις κύκλους με χορδές οι οποίοι με τη βοήθεια του νερού μετακινούνται
στα όρια του πλαισίου που τους συγκρατεί.
Η εκδήλωση εγκαινίων εγκατάστασης του έργου θα πλαισιωθεί από έκθεση σχεδίων από το
αρχιτεκτονικό και γλυπτικό έργο του καλλιτέχνη, από το αρχειακό υλικό των Γενικών Αρχείων
του Κράτους και του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου. Παράλληλα, θα προβληθούν φωτογραφίες
από γλυπτά του Γ. Ζογγολόπουλου τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους και
σημαντικά κτήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: Νίκος Καραπιδάκης - Πρόεδρος των Γενικών Αρχείων του
Κράτους, Μαριέττα Μινώτου - Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Νίκος
Θεοδωρίδης- Πρόεδρος του Ιδρύματος Γ. Ζογγολόπουλου, Μάρω Αδάμη-Καρδαμίτση-ομότιμη
καθηγήτρια Ε.Μ.Π. και υπεύθυνη αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου
Μπενάκη και Θανάσης Μουτσόπουλος - ιστορικός Τέχνης.
Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών θα προβληθεί βίντεο από τη σειρά πολιτισμού
«Παρασκήνιο», αφιερωμένο στον γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλο, που παραχωρείται από τη
Διεύθυνση Μουσείου και Αρχείου της ΕΡΤ.
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