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Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2013 
 

 
 

∆ελτίο Τύπου 
Συµµετοχή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης  

στην 10η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και στην Art-Athina 
 
 
Το Κρατικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης συµµετέχει φέτος στην 10η ∆ιεθνή Έκθεση 
Βιβλίου Θεσσαλονίκης και στην Art-Athina, που θα πραγµατοποιηθούν αντιστοίχως 
στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, από την  Πέµπτη 16 έως την Κυριακή 19 Μαΐου 2013,  
 
 
Το ΚΜΣΤ στην 10η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 

Η 10η επετειακή διοργάνωσή της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα 
πραγµατοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo, από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2013, 
µε τιµώµενη χώρα τη Μεγάλη Βρετανία και αφιέρωµα στα 150 χρόνια από τη γέννηση 
του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. (Ώρες λειτουργίας διοργάνωσης: Πέµπτη 15:00 - 21:00, 
Παρασκευή και Κυριακή 10:00 - 21:00 , Σάββατο 10:00 - 22:00, είσοδος ελεύθερη).  

Το Κρατικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης συµµετέχει για άλλην µία χρονιά µε το δικό 
του χώρο  στο περίπτερο 13 (stand 77), µε ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στις 
εκδόσεις του έως 50%. 

Επίσης, το Σάββατο 18 Μαΐου 2013, 18:00-19:00, στο φιλολογικό καφενείο, στο 
περίπτερο 13 θα πραγµατοποιηθεί µια πιο εξειδικευµένη παρουσίαση των 
εκδόσεων του ΚΜΣΤ που αναφέρονται τόσο στα κινήµατα της ρωσικής πρωτοπορίας 
όσο και στη σύγχρονη εικαστική σκηνή και δραστηριότητα, Συγχρόνως η διευθύντρια 
του ΚΜΣΤ, Μαρία Τσαντσάνογλου θα συνοµιλήσει µε το δηµοσιογράφο Κώστα 
Μαρίνο µε θέµα τις µουσειακές εκδόσεις και τα βιβλία τέχνης. 

Οι 80 τίτλοι βιβλίων του ΚΜΣΤ και του ΚΣΤΘ, κατάλογοι ατοµικών και οµαδικών 
εκθέσεων, µονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων και συµποσίων και φυσικά εκδόσεις που 
προέκυψαν από την 1η, 2η και 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2007, 
2009, 2011) απαρτίζουν τον κατάλογο εκδόσεων του ΚΜΣΤ και συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στον εικαστικό διάλογο, στην επιστηµονική έρευνα αλλά και στην προβολή 
της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. 

 

Το ΚΜΣΤ στην Art-Athina 2013 

Θεσµοθετηµένη το 1993 από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αιθουσών Τέχνης, η Art-Athina 
είναι σήµερα µία από τις µακροβιότερες εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης στην Ευρώπη και 
ένα εξαιρετικά σηµαντικό εικαστικό γεγονός µε 18.000 επισκέπτες. Σηµείο συνάντησης 
για τη διεθνή καλλιτεχνική δηµιουργία, η Art-Athina φέρνει κοντά ελληνικές και ξένες 
αίθουσες τέχνης, πολιτιστικούς φορείς, επιµελητές, συλλέκτες, κριτικούς τέχνης και, 
σαφώς, το φιλότεχνο κοινό. Η φετινή διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί στο κλειστό 
γήπεδο Π. Φαλήρου από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2013.  

(Ώρες λειτουργίας διοργάνωσης: Πέµπτη 16, 19:00 – 22:30 Εγκαίνια (είσοδος µόνο µε 
πρόσκληση), Παρασκευή 17, 14:00 - 21:00, Σάββατο 18, 12:00 – 21:00, Κυριακή 19, 
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12:00 – 21:00. Εισιτήρια: Ολόκληρο: €7, Μειωµένο: €5 (παιδιά κάτω των 12 ετών, 
µαθητές, φοιτητές, άτοµα άνω των 65 ετών, κάτοχοι κάρτας ανεργίας), δωρεάν: µέλη 
του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και δηµοσιογράφοι (µε την επίδειξη της 
δηµοσιογραφικής ταυτότητας ή επαγγελµατικής κάρτας τους).  

Το Κρατικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης συµµετέχει και φέτος σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο (booth 27) µε αναφορές στην τρέχουσα έκθεση-αφιέρωµα 
«Η συλλογή Κωστάκη ακι9 η ρωσική πρωτοπορία. 100 χρόνια από τη γέννηση 
του συλλέκτη» και στην 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, καθώς 
και µε προσφορές και εκπτώσεις έως 50%.στις εκδόσεις του  

Επιπλέον, το Σάββατο 18 Μαΐου 2013, 13:30-14:00, η Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΜΣΤ 
και ∆ιευθύντρια της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Κατερίνα 
Κοσκινά θα παρουσιάσει τον θεσµό της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
και το πρόγραµµα της φετινής διοργάνωσης που θα ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο µε την 
κεντρική έκθεση «Παντού αλλά Τώρα» (Everywhere but Now) σε επιµέλεια της  
Αdelina von Fürstenberg, ανεξάρτητη επιµελήτρια και παραγωγός ταινιών, καθώς και 
∆ιευθύντρια του ιδρύµατος ART for The World.  

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

                 

 

     

 

 

 

_iNFORMATION 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού 
 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 56430, Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com,  info@greekstatemuseum.com  
 
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ 
Τ: 2310 589152  
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com  

 

 


