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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Έθζεζε ηέρλεο
Αγγελοφάνεια
ηνπ Αιέθνπ Κπξαξίλε
11 Γεθεκβξίνπ 2017 – 31 Ηαλνπαξίνπ 2018
ζην Καθέ ηνπ Μνπζείνπ
Σην θηιόμελν Καφέ ηνπ Μνπζείνπ, έλαλ ρώξν πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δίλεη βήκα
δηαιόγνπ ζε θαιιηηέρλεο θαη εηθαζηηθέο νκάδεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμωηεξηθνύ, κε
ζηόρν λα πξνζθέξεη εηθαζηηθά εξεζίζκαηα ωο γέθπξα αλάκεζα ζην παξειζόλ θαη ην
παξόλ, παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε ηνπ Αιέθνπ Κπξαξίλε κε ηίηιν «Αγγελοφάνεια».
Ο εηθαζηηθόο Αλέκος Κσραρίνης έρεη από θαηξό ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ
ζηνλ Άγγειν. Από ηελ αξραία ωο ηελ πξωηνρξηζηηαληθή ηέρλε, ν δεκηνπξγόο
αμηνπνηεί θαη κεηαζρεκαηίδεη πξόηππα θηεξωηώλ κνξθώλ, γηα λα απνδώζεη
αλζξωπνκνξθηθά ηελ άπιε, κε νξαηή ππόζηαζε ηωλ αγγέιωλ. Δίθνζη έξγα ηνπ
Κπξαξίλε δηαιέγνληαη κε θηεξωηέο κνξθέο ηεο αξραηόηεηαο, από ηνπο κηλωηθνύο
θηεξωηνύο δαίκνλεο ζηελ Ζώ, ηε Νίθε, ηνλ Έξωηα θαη ηνπο Δξωηηδείο, ηνλ Ύπλν θαη
ηνλ Θάλαην, ηνλ Εέθπξν, ηνλ Βνξέα θαη ηνπο άιινπο αλέκνπο. Δθηόο από ηνλ άγγειν,
ν Κπξαξίλεο απνδίδεη κηθξνύο δαίκνλεο, γηα ηνπο νπνίνπο αληιεί κνξθηθά ζηνηρεία
από ην δωηθό βαζίιεην, όπωο αθξηβώο ηνπο ζπλαληνύκε ζε κνηίβα ηωλ ειιεληζηηθώλ
ρξόλωλ. Με εηθνζάρξνλε ζρεδόλ πείξα από απηήλ ηε ζπνπδή, ν δωγξάθνο θαηαζέηεη
ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν κηα αηζζεηηθή πξόηαζε γηα ηνλ «Άγγειν»,
κπνιηαζκέλε ζηελ παξάδνζε κε ζύγρξνλν ραξαθηήξα.
Ο Αιέθνο Κπξαξίλεο γελλήζεθε ην 1976 ζηελ Αζήλα θαη κεγάιωζε ζηνλ
ηόπν θαηαγωγήο ηνπ, ηελ Τήλν. Δξγάζηεθε κε ηνλ καξκαξνγιύπηε παηέξα ηνπ από
ηελ ειηθία ηωλ έληεθα εηώλ κέρξη θαη ηελ εηζαγωγή ηνπ ζηελ Αλωηάηε Σρνιή Καιώλ
Τερλώλ. Έρεη εηθνλνγξαθήζεη βηβιία θαη έρεη εθδώζεη έλα κηθξό δνθηκηαθό βηβιίν γηα
ηε δωγξαθηθή κε ηίηιν: Οι ερωτήσεις της Νευέλης (Μηθξόο Αζηξνιάβνο/Δπζύλε).
Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έληεθα αηνκηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμωηεξηθό.
Τελ έθζεζε επηκειείηαη ν Γηώξγνο Μπιωλάο.
Διάρκεια: 11/12/2017-31/1/2018
Εγκαίνια: Γεπηέξα 11 Γεθεκβξίνπ 2017, ώξα 18:00
Διεύθσνση: Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, Παηεζίωλ 44, Αζήλα 10682
Ζ είζνδνο γηα ην Καθέ είλαη ειεύζεξε.
Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα 13:00-20:00, Τξίηε-Κπξηαθή 09:00-16:00
Πληροφορίες: www.namuseum.gr,
Τει. 213214 4856/-4858/-4866/-4893 & 213 2144837

Φνξεγνί επηθνηλωλίαο:
ΣΥΝ. Τξεηο θωηνγξαθίεο έξγωλ ηνπ Αιέθνπ Κπξαξίλε από ηε ζεηξά «Αγγεινθάλεηα» (Copyright:
Αιέθνο Κπξαξίλεο, επγελήο παξαρώξεζε ηνπ ηδίνπ)

