
Στο πρώτο μέρος της έκθεσης (LOST) παρουσιάζονται φωτογραφίες 
αρχείου με ρωσικά κτήρια κονστρουκτιβιστικής αρχιτεκτονικής 
των δεκαετιών 1920 - 1930. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το 
Κρατικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής της Μόσχας και είναι 
αντιπροσωπευτικές της δουλειάς των σημαντικότερων ρώσων και 
σοβιετικών αρχιτεκτόνων της περιόδου της ρωσικής πρωτοπορίας. 
Τα κτήρια αυτά, ορισμένα από τα οποία αναδεικνύονται για πρώτη 
φορά στην έκθεση ως αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας των 
ιστορικών του Μουσείου Αρχιτεκτονικής της Μόσχας, αποτελούν 
σημαντικό τμήμα της διεθνούς εξέλιξης της αρχιτεκτονικής και 
επηρέασαν το έργο αρχιτεκτόνων σε όλο τον κόσμο. 
 
Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης (VANGUARD) παρουσιάζονται 
σχέδια, πίνακες και μακέτες από τη συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ 
που καλύπτουν την περίοδο από το 1915 ως το 1932 με ιδιαίτερη 
έμφαση στη δεκαετία του 1920. Πρόκειται για έργα που άλλοτε 
είναι αμιγώς αρχιτεκτονικά, κυρίως όμως μελετούν τα όρια 
μεταξύ της ζωγραφικής και της αρχιτεκτονικής. Με έμφαση στο 
κίνημα του κονστρουκτιβισμού, διακρίνει κανείς στα σχέδια αυτά 
την ανάγκη των καλλιτεχνών να προσφέρουν ιδέες και λύσεις που 
θα συμβάλουν ουσιαστικά στο έργο των μηχανικών και των 
αρχιτεκτόνων τόσο όσον αφορά τη χρήση των υλικών όσο και την 
διερεύνηση νέων όγκων και φόρμας με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία μιας νέας αισθητικής για τους ανθρώπους της νέας 
σοβιετικής κοινωνίας. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, ταξινομημένα και 
τεκμηριωμένα. 
 
Στο τρίτο μέρος της έκθεσης (FOUND) παρουσιάζονται φωτογραφίες 
του γνωστού φωτογράφου Richard Pare από την σειρά του με τίτλο 
“Lost Vanguard”. Ο Pare ταξίδευε επί μία δεκαετία στη Ρωσία 
και την πρώην ΕΣΣΔ και κατέγραφε με τη φωτογραφική του μηχανή 
στη σημερινή τους κατάσταση τα κτήρια που οι δημιουργοί τους 
είχαν σχεδιάσει εμπνευσμένοι από την ιδεολογία και αισθητική 
των πρώτων χρόνων της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η έκθεση 
παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2006 στο Μουσείο 
Αρχιτεκτονικής της Μόσχας και το 2007 στο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης της Νέας Υόρκης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
κτήρια που φωτογραφίζει ο Pare συμπίπτουν με εκείνα που 
απεικονίζονται στις αρχειακές φωτογραφίες της δεκαετίας του 
1920. 
 


