Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής του
Μιχάλη Μαδένη με τίτλο «Οι εξόριστοι». Ο Μιχάλης Μαδένης, με τόλμη και ευαισθησία,
ζωγραφίζει τρόφιμους ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου, αποκαλύπτοντας, μέσα από τις
ταλαιπωρημένες τους μορφές, το δράμα της ψυχικής νόσου. Πρόκειται για αυστηρά
μνημειακές μορφές, πρόσωπα που σε καθηλώνουν με τα τραχιά ή θλιμμένα μάτια τους
και τα βασανισμένα σώματά τους, σε αμήχανες στάσεις. Στη σειρά αυτή των πορτρέτων,
ο Μαδένης αναδεικνύει ως κυρίαρχη φόρμα τη ζωγραφική ή σχεδιαστική επιφάνεια του
προσώπου.
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο πλαίσιο της έκθεσης ζωγραφικής του Μιχάλη
Μαδένη με τίτλο «Οι εξόριστοι» προσφέρει πέντε μοναδικές ξεναγήσεις από ξεχωριστούς
προσκεκλημένους.
Τις ξεναγήσεις θα πραγματοποιήσουν οι:
Τετάρτη 23/02 στις 18:30 - Χρίστος Χριστοφής, Συλλέκτης Έργων Τέχνης
Παρασκευή 25/02 στις 18:30

- Νικόλαος Παΐσιος, Μέλος του Επιστημονικού

Προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη
Τετάρτη 02/03 στις 18:30 - Γιώργος Μυλωνάς, Ιστορικός Τέχνης
Τετάρτη 09/03 στις 18:30 - Μιχάλης Μαδένης, Ζωγράφος
Δευτέρα 21/03 στις 18:30 - Τάκης Μαυρωτάς, Θεωρητικός και Κριτικός Τέχνης
Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή στην
αντίστοιχη φόρμα:
23/02 – Χρίστος Χριστοφής: https://bit.ly/3BnSOVL
25/02 – Νικόλαος Παΐσιος: https://bit.ly/3oUzhXQ
02/03 – Γιώργος Μυλωνάς: https://bit.ly/3sNiTJU
09/03 – Μιχάλης Μαδένης: https://bit.ly/3oVtVf1
21/03 – Τάκης Μαυρωτάς: https://bit.ly/34UrVMZ

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Πολλαπλών Προβολών 2ου ορόφου ΕΒΕ
Σημείο συνάντησης: Αίθουσα Πολλαπλών Προβολών 2ου ορόφου ΕΒΕ
Διάρκεια: 60’
Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
διασποράς του κορονοϊού COVID-19, στον χώρο της έκθεσης οι επισκέπτες εισέρχονται
κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
•

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης εν ισχύι για τους ενήλικες

•

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης εν ισχύι, pcr (72 ωρών) ή rapid (48

ωρών) ή self test (24 ωρών) για τους ανήλικους τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών
Κατά την είσοδο των επισκεπτών, τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε
εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής
συσκευής με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα
ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα
(εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Τέλος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της έκθεσης.
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