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       PRESS RELEASE  
 
The Future of the Past 
22 October – 14 December 2019 
 
Universal symbol of the classical spirit and democracy throughout the centuries, visible from almost 
everywhere in the city of Athens, the Acropolis continues to inspire Greek contemporary artists in 
multifaceted ways. And yet this symbol is often the victim of limitless commercialization. 
 
In some cases with poetic sensitivity in others with acidic humor but always refrained from the 
folkloric and narrow-minded idolization of the ancient monument, Rania Bellou, Bill Balaskas, 
Antonis Donef, Farida El Gazzar, Yiannis Hadjiaslanis, Konstantin Kakanias and Yiannis 
Papadopoulos explore ingeniously the socio-political dynamics and symbolisms of the Acropolis, 
and its crown monument the Parthenon: a proof of how perfection can be achieved through 
symmetrical analogy of ‘imperfections’. In what ways is such a strong symbol imprinted in the Greek 
Psyche but also in the collective unconscious in times of crisis? How could it be re-conceptualized 
in contemporary history?  
 
Opening Hours: 
Monday, 11.00-15.00 | Tuesday - Friday 11.00 - 19.00 | Saturday 11.00 - 15.00 
 
 
The Future of the Past 
22 Οκτωβρίου– 14 Δεκεµβρίου 2019 
 
Παγκόσµιο σύµβολο του Κλασικού Πνεύµατος και της Δηµοκρατίας διαµέσου των αιώνων, ορατή 
σχεδόν από κάθε σηµείο της πόλης της Αθήνας, η Ακρόπολη συνεχίζει να αποτελεί πηγή 
έµπνευσης και αναφοράς για τους Έλληνες σύγχρονους εικαστικούς. Ταυτόχρονα ωστόσο αποτελεί 
και θύµα άκρατης εµπορευµατοποίησης. 
Άλλοτε µε ποιητική ευαισθησία και άλλοτε µε βιτριολικό χιούµορ αλλά πάντα σε απόσταση 
ασφαλείας από µια φολκλορική και περιοριστική ειδωλοποίηση του αρχαίου µνηµείου, οι Farida El 
Gazzar, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Ράνια Μπέλλου, Βασίλης Μπαλάσκας, Αντώνης Ντόνεφ, Γιάννης 
Παπαδόπουλος και Γιάννης Χατζηασλάνης διερευνούν µε ευρηµατικό τρόπο την κοινωνικο-πολιτική 
δυναµική και τη συµβολική αξία της Ακρόπολης και του κεντρικού µνηµείου της, του Παρθενώνα. Ο 
τελευταίος είναι απτό παράδειγµα πώς η τελειότητα µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη συµµετρική 
αναλογία ‘ατελειών’. Με ποιούς τρόπους εγγράφεται ένα τόσο δυνατό σύµβολο όχι µόνο στην 
ελληνική ψυχή αλλά στο συλλογικό ασυνείδητο- σε περιόδους κρίσης; Πως µπορεί να 
επαναπροσδιοριστεί στη σύγχρονη ιστορία;  
 
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00 
 
 


