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Α μ α λ ί α ς 4 , 1 0 5 5 7 Α θ ή ν α , w w w  . k a t a k o u z e n o s . gr  
F a c e b o o k : Ο ι κ ί α Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ο ύ 

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2021 

Αρ. πρωτ. 1/2021 

 

Προς Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ρίες, 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κυριότερες δράσεις 

του Ιδρύματος Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

έτους, 2020. 

 

1.Τον Ιανουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

 

΄Εκδοση του βιβλίου «Άγγελος Κατακουζηνός - Στρατής Ελευθεριάδης-Τετίπάε, µια 

φιλία ζωής. Η δηµιουργία του Μουσείου Θεόφιλου» 

 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑ|ΟΛΟΓΩΝ, σειρά µαθηµάτων από τον 

Σταύρο |. Αρβανιτόπουλο {δρα Βυζαντινή; Αρχαιολογίας}. 

(Νοέμβριος 2019-|Iανουάριος 2020) 

15 Ιανουαρίου, Τελευταίες αναλαμπές ενός κόσμου που σβήνει: Τοιχογραφίες και 

ψηφιδωτά 22 Ιανουαρίου, Τελευταίες αναλαμπές ενός κόσμου που σβήνει: Κοσμήματα 

και έργα μικροτεχνίας. 

 

Το ποίηµα «Μνηµείο πεσόντων» της Άλις Όσβαλντµε τη Μυρσίνη Γκανά (Νοέμβριος 

2019-Ιανουάριος 2020) (10, 17, 24, 31 Ιανουαρίου 2020). 

Ακολουθώντας την προφορική παράδοση του Ομηρικού έπους, από το οποίο εμπνέεται, 

το ποίημα θα ακουστεί ζωντανά, σε απαγγελία της ποιήτριας και μεταφράστριας του 

έργου Μυρσίνης Γκανά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του British 

Council, με αφορμή τα 80 χρόνια δράσης του British Council στην Ελλάδα. 

 

 

2. Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Μεταρφίεση - Θεατρικό αφήγηµα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη 

Σκηνοθεσία/ Ερμηνεία: Βίκυ Καμπούρη Μουσική σύνθεση & Τσέλο: Μαίρη Σκοπελίτη. 

http://www.katakouzenos.gr/
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To πράσινο δωμάτιο 

'Εκθεση έργων της Βιργινίας Φιλιππούση Βιργινία Φιλιππούση, «Το πράσινο δωμάτιο» 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Σοφία Ε.Πελοποννησίου-Βασιλάκου, 

Μουσειολόγος-επιμελήτρια της Οικίας Κατακουζηνού 

Επιμέλεια έκθεσης:΄|ρις Κρητικού, Ιστορικός Τέχνης, ανεξάρτητη επιμελήτρια. 

 

(Φεβρουάριος-Μάρτιος) 

Τα Βύσσινα- Θεατρικό δρώµενο 

Πορτρέτα σύγχρονων γυναικών αναδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις του έρωτα μέσα 

από τις προσωπικές τους ιστορίες, αντιδιαστέλλοντάς τον με την ουσία της αγάπης. O 

εφηβικός έρωτας που καταλήγει σε μια πρώιμη εγκυμοσύνη, o ανεκπλήρωτος που 

καλλιεργεί τον πόνο και την αυτσκαταστροφή, o παθιασμένος που υιοθετεί την 

εξαπάτηση σε όλες της τις διαστάσεις, ο ακραίος που οδηγεί στην αυτοαναίρεση καιτον 

επαναπροσδιορισμό του ατόμου και ο φαινομενικά ιδανικός που κρατά μαζί δύο 

ανθρώπους ασύμβατους ντύνοντας με το ένδυμα του ονόματός του μια σχέση όπου 

απέχει η αλήθεια και κυριαρχεί η συνήθεια. 

Κείμενο: Άννα Μωραΐτσυ 

Σκηνοθεσία: Γεωργία Γιαννακούδη-Άννα Μωραΐτου 

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Ιωάννα Δαρμή, Ειρήνη Δρίβα, Σωτηρία Χρυσικοπούλου, 

Άννα Μωραίτου. 

Συμμετέχουν οι: Γεωργία Γιαννακούδη (voice over), Ζωή-Γεωργία Εμμανου ήλ (voice 

over), Χοβίκ 

Καραμπετιάν (video) Πιάνο: |ωάννα Δαρμή 

Video —- Trailer: Αντώνης Μανδρανής Φωτογράφος: Φρίντα Μπαλίτα Εταιρεία 

Παραγωγής: Green Studios. 

 

Μουσικό σχήµα ELYSIUM 

Μουσική παράσταση με μελωδίες του συνθέτη και πιανίστα Κίμωνα Αντωνίου, συνοδεία 

της βιολονίστα Άννας Θάνα. 

 

3. Τον Οκτώβριο του 2020 

ΕΡΩΤΑ-ΕΣΥ: Έκθεση του Γιώργου Κόρδη 

 

Στην έκθεση αυτή ο ζωγράφος Γιώργος Κόρδης παρουσιάζει τρεις αφηγήσεις για τον 

έρωτα που καταγράφονται σε αντίστοιχα σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα:· 

στο Άσμα Ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης, στον ελληνιστικό μύθο του Έρωτα και της 

Ψυχής και στο ποίημα Μαραμπού του ποιητή Νίκου Καββαδία. 

 

4. Το Νοέβριο του 2020  

Μια νέα δράση:” Δεν είστε µόνοι” 

 

Μια δράση στην οποία η επιμελήτρια του χώρου και οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με 

την οικία Κατακουζηνού θα είναι κοντά στους φίλους της Οικίας Κατακουζηνού μια 
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φορά την εβδομάδα, σε αποκλειστικά εθελοντική βάση, για να μιλήσουν για το έργο 

τους. Ο στόχος είναι κανείς από τους φίλους της Οικίας Κατακουζηνού να μην 

αισθάνεται μόνος αυτές τις δύσκολες ώρες. 

 

Στείλτε µας τα όνειρά σας! 

Η αρχική ιδέα ανήκει στο Μουσείο του Λονδίνου και ταιριάζει στο προφίλ της Οικίας 

Κατακουζηνού και στην προσπάθειά της να δίνει βήμα και στους επισκέπτες της να 

εκφραστούν και να γίνουν κομμάτι της ιστορίας της οικίας. 

Είναι μία ακόμη προσπάθεια, σε συνέχεια της δράσης “Δεν είστε μόνοι”, να παραμείνει η 

Οικία σε επαφή και επικοινωνία με το κοινό της σε αυτή την τόσο δύσκολη για όλους 

συγκυρία. Καλέσαμε τους φίλους της Οικίας Κατακουζηνού να μας στείλουν τα όνειρά 

τους στο info@katakouzenos.gr.  

 

Ο στόχος ήταν να γίνει μια πρώτη καταγραφή των ονείρων και στη συνέχεια να γίνει μια 

παρουσίαση και μια συζήτηση. Αργότερα ίσως ακολουθήσει και εικαστική έκθεση με 

‘ψηφιακά εκθέματα’ εμπνευσμένα από τα όνειρά που έχουν σταλεί. 

 

5. Από τον Νοέμβριο του 2020 ως σήμερα γίνεται η προεργασία για την έκθεση 

«Ανέστιοι» από τα χρόνια του Τρωϊκού Πολέµου µέχρι τις µέρες µας.». Το ψηφιακό 

βιβλίο είναι σχεδόν έτοιμο και η έκθεση θα παρουσιαστεί όταν το επιτρέψουν οι 

συνθήκες. 

 

Φωτογραφικό και οπτικό-ακουστικό υλικό από όλες τις εκδηλώσεις φιλοξενείται στη 

σελίδα του Ιδρύματος https://katakouzenos.gr/ekdilosis/ και στο Face Book: Οικία 

Κατακουζηνού. Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 
 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 

 
Η Γραμματέας Δ.Σ. 

 

Σοφία Πελοποννησίου 

mailto:info@katakouzenos.gr
https://katakouzenos.gr/ekdilosis/

