
SHOP IN SHOP BOOKSHOP

Οι Κύβος Εκδόσεις Τέχνης & Η Δαχτυλήθρα Fashion Gallery
σας προσκαλούν σε ένα shop in shop bookshop

από τις 10/9 -30/9
στην Δαχτυλήθρα, Ακτή Τότη Χατζή 9, Αίγινα

Ο Σεπτέμβριος παρόλο που ταυτίζεται με το τέλος του καλοκαιριού, για την Αίγινα έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. 
Με αφορμή την νέα σοδειά των φιστικιών, διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια το Fistiki Fest το μεγαλύτερο εμπορικό 
– πολιτιστικό – ψυχαγωγικό γεγονός του Σαρωνικού. Φέτος οι εκδηλώσεις πολλές και σημαντικές, μεταξύ άλλων και η 
υπαίθρια έκθεση εικαστικών εγκαταστάσεων από αναγνωρισμένους Έλληνες καλλιτέχνες, με τίτλο «Ανοιχτοί Τόποι» που 
επιμελείται η ιστορικός τέχνης Χάρις Κανελλοπούλου.

Στην έκθεση «Ανοιχτοί Τόποι» συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Νίκος Αλεξίου, Κώστας Βαρώτσος, Γιώργος Γυπαράκης, Βένια Δημητρακοπούλου, Φίλιππος Κάππα, Νίκος Κασκούρας, 
Γιάννης Μπουτέας, Ζάφος Ξαγοράρης, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Δανάη Στράτου, 
Γιώργος Χατζημιχάλης-Παναγιώτης Μαρίνης.

Με αφορμή την έκθεση αυτή και αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα των καλλιτεχνών που θα λάβουν μέρος, η Δαχτυλήθρα 
fashion gallery θα φιλοξενήσει από τις 10 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τις Κύβος Εκδόσεις Τέχνης, δημιουργώντας ένα shop 
in shop bookshop μέσα στον χώρο της. Οι Κύβος Εκδόσεις Τέχνης  θα παρουσιάσουν και θα διαθέσουν καταλόγους και 
βιβλία  των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην έκθεση καθώς και άλλα βιβλία τους. 

Οι Κύβος Εκδόσεις Τέχνης ιδρύθηκαν το 2001 από την Ελένη Σαρόγλου και εκδίδουν βιβλία τέχνης, που αφορούν, 
θεωρητικά κείμενα για την τέχνη, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία αναφοράς για το έργο καλλιτεχνών και artists books. 
Τα artists books (βιβλία καλλιτεχνών) βασίζονται σε κάποια ιδέα του καλλιτέχνη, αντιμετωπίζονται ως αυτοτελή έργα και 
ξεφεύγουν από την ευρεία έννοια του βιβλίου αγγίζοντας περισσότερο την έννοια του «έργου». Όλες αυτές οι εκδόσεις 
απαιτούν την στενή και αμοιβαία συνεργασία εκδότη και καλλιτέχνη έτσι ώστε να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 10.00-13.30 
Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο: 10.00-13.30 & 18.00-21.00

Δαχτυλήθρα Fashion Gallery
Ρένα Γιουβανάκογλου 
Ακτή Τότη Χατζή 9
180 10 Αίγινα
+30 22970 25167
+30 6947 025766
daxtylithra@gmail.com 

Κύβος Εκδόσεις Τέχνης / Cube Art Editions
Ελένη Σαρόγλου
Αργυρουπόλεως 25
11471 Αθήνα
+30 210 6716159
elsar@otenet.gr
http://cubearteditions.gr/


