
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

LES SOIRÉES 
Group show @ MAISON MACA  

 
OPENING, Thursday 25 June, 20:00 - 24:00 

 
ENTRANCE FREE 

 
Friday 26 June, 20 - 24:00 

Saturday 27 June, 20:00 – 24:00 
Sunday 28 June, 20:00 – 24:00 

Η τέχνη ως µια καθηµερινή διαδικασία, αφιερωµένη στην αγάπη για Ζωή και το άγνωστο. 
Κοινός µας στόχος είναι η ανάπτυξη µιας ισχυρής και ελεύθερης τέχνης στα πλαίσια της 

κοινωνίας µας. Ένας καλλιτέχνης οφείλει να νοιάζεται για την κοινωνία και να συµβάλει στην 
συνεχή ανάπτυξή της, ανεξάρτητα απο οικονοµικά συµφέροντα. Ένας καλλιτέχνης καλλιεργεί 
τη γνώση µε ανοιχτό µυαλό, και το έργο τέχνης αποτελεί πολύτιµο αποτέλεσµα αγάπης. Με το 

έργο του ο καλλιτέχνης προωθεί την ελευθερία του λόγου, πυροδοτεί νέες ιδέες και 
ενθουσιασµό για τη ζωή. Το έργο τέχνης σκοπό έχει να αλλάξει το κατεστηµένο και να 

κατευθύνει τα συναισθήµατα όλων προς νέους τόπους.  
 

Sian Kristoffersen, Natsuko Uchino, Ninna Bohn Pedersen, Nikos Branidis, Line 
Kallmayer, Jóhan Martin Christiansen, Irini Karayannopoulou, Helene Nymann, Evi 

Lampropoulou, Christian Bang Jensen, Amalia Vekri, Adam Christensen and Augusta 
Atla 

Το ΜAISON MACA είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας µε υπέροχη θέα σε ένα απο τα σηµαντικότερα µνηµεία της παγκόσµιας 

κληρονοµιάς: την Ακρόπολη. Είναι ένας χώρος 130 m2 που χρησιµεύει ως ένα πειραµατικό 
σπίτι για τη σύγχρονη τέχνη. Φιλοξενεί καλλιτέχνες αλλά και δηµόσιες εκδηλώσεις. Το MACA 
ιδρύθηκε µε σκοπό να παρέχει ένα χώρο για ανοιχτό και ελεύθερο καλλιτεχνικό διάλογο 

µεταξύ διεθνών καλλιτεχνών, ενώ δεν ακολουθεί κανένα στύλ και καµία καλλιτεχνική τάση. Το 
MACA χρησιµοποιείται απο πολλούς καλλιτέχνες ως διαδραστικός χώρος που τους επιτρέπει 
να αναπτύξουν ελεύθερα την τέχνη τους αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες. Το 
MACA είναι σηµείο συνάντησης διεθνών καλλιτεχνών, είναι ένα σπίτι που επιτρέπει την 

ελεύθερη ανάπτυξη της τέχνης.  

Το ΜAISON MACA ιδρύθηκε το 2014 από την Δανέζα καλλιτέχνη Augusta Atla και φιλοξενεί 3 
– 4 καλλιτέχνες το χρόνο ενώ παρέχει χώρο για 4 – 8 εκδηλώσεις το χρόνο. Οι εκδηλώσεις 

µπορεί να είναι καλλιτεχνικοί διάλογοι, debates, σύντοµες εκθέσεις αλλά και βραδιές ποίησης.   

 
MAISON MACA  

Maison d’Art Contemporain Athènes 
AISCHYLOU 27, 6th fl  

10554 ATHENS, GREECE 

directors: Augusta Atla & Nikos Branidis  
interns: Giota Dimitriou & Eleni Kalantzi  

 
www.macamaison.wordpress.com 
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