Αέρας, φως, στο βάθος θάλασσα
Ένας τεχνητός λόφος οδηγεί στον Φάρο, το υψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ, με
το «Ιπτάμενο Χαλί» να απλώνεται πάνω
του – ένα ενεργειακό στέγαστρο με φωτοβολταϊκά πάνελ, από τα μεγαλύτερα της
Ευρώπης. «Το ΚΠΙΣΝ είναι πορτρέτο της
Αθήνας, της Ελλάδας. Όταν σκέφτεται κανείς την Ελλάδα, τι του έρχεται στο μυαλό;
Η θάλασσα. Το αεράκι, που μπορεί να είναι
απαλό, αλλά μπορεί να είναι και δυνατό,
μελτέμι. Το φως. Στην κορυφή του λόφου
του ΚΠΙΣΝ, όλα αυτά συναντώνται», όπως
δήλωσε στο BLUE o Ρέντσο Πιάνο.

Wind, light and sea
A sloping green roof planted with native
grasses, which covers part of the building,
leads up to the Lighthouse, the highest
point of the SNFCC, topped by the “Flying Carpet,” comprising solar panels. “The
SNFCC is a portrait of Athens, of Greece.
What comes to mind when one thinks of
Greece? The sea. The wind, which can be
soft like a breeze or strong like the Etesians. The light. All of these elements come
together at the summit of the SNFCC hill,”
Renzo Piano told BLUE.

The new European
culture destination
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Πουλόβερ Balenciaga, Balenciaga boutique, μπότες Maison Margiela, Studio Avra

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

Τόπος συνάντησης, κιβωτός πολιτισμού

Παιχνίδια του φωτός στο εντυπωσιακό φουαγιέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και από την οροφή
κρέμεται ένα κινούμενο γλυπτό
του Ιάπωνα καλλιτέχνη Susumu
Shingu, κατασκευασμένο από
αλουμίνιο και ύφασμα. Το έργο
έχει την ονομασία «Epic» και συνοδεύεται από τη φράση «Μακριά
από την καθημερινότητα, η χαρά
και η προσδοκία βαθμιαία απελευθερώνονται».

Joy and expectation
Light is seen at play in the Greek
National Opera Lobby, where “Epic,” a kinetic sculpture made of aluminium and fabric by Japanese
artist Susumu Shingu, hangs from
the ceiling. Beside it is the phrase:
“Away from the everyday, joy and
expectation are gradually freed.”

Παντελόνι Celine και πλεκτό τοπ Calvin Klein, Luisa World
Παπούτσια Hogan, Hogan boutique, Σκουλαρίκια Polina Sapouna Ellis, ID Stores

Χαρά και προσδοκία

ια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που –σε ένα μάθημα γενναιοδωρίας και
προσφοράς προς την ελληνική κοινωνία– ανέλαβε το κόστος της κατασκευής και του εξοπλισμού του (630 εκατ. ευρώ), στόχος ήταν το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να γίνει ένα σημαντικό αστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό τοπόσημο, διεθνούς εμβέλειας. Για
τον διάσημο Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο, που το σχεδίασε, όλα θα κρίνονταν από τη χρήση του μέσα στον χρόνο. «Τα κτίρια, ειδικά τα δημόσια, αγαπιούνται όταν χρησιμοποιούνται, όταν αρχίζουν οι άνθρωποι να αποκτούν αναμνήσεις από
αυτά. Έτσι θα αγαπηθεί και αυτό. Όχι απλώς γιατί είναι όμορφο, αλλά γιατί θα θυμίζει σε όσους το έχουν επισκεφτεί στιγμές από τη ζωή τους», όπως είπε στη συνέντευξή του στο BLUE
τον περασμένο Ιούλιο. Λίγους μήνες μετά την παράδοσή του στο ελληνικό Δημόσιο και την έναρξη της λειτουργίας του, το ΚΠΙΣΝ έχει αναμφίβολα κερδίσει το στοίχημα. Με τις λαμπερές, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, αλλά και το υπέροχο Πάρκο που τα αγκαλιάζει, αποτελεί ήδη ένα νέο σύμπαν, έναν κοινό τόπο για τους Έλληνες και τους ξένους επισκέπτες. Τους δίνει την ευκαιρία
όχι μόνο να μοιραστούν την ίδια ομορφιά, αλλά και να έρθουν κοντά, απολαμβάνοντας τις εγκαταστάσεις, τις εκδηλώσεις και τις εμπειρίες που προσφέρει. Τους καλεί να γευτούν τη χαρά της συμμετοχής. Ένα έργο ελπίδας, ένα πολυλειτουργικό συγκρότημα πολιτισμού, μάθησης και δημιουργικότητας, που αποτελεί από μόνο του προορισμό στην αναγεννημένη Αθήνα.

Meeting place and cultural treasury
What the Stavros Niarchos
Foundation intended in what has
become a lesson in generosity and
giving to Greek society when it
undertook the cost (630 million
euros) of building and equipping
a brand-new cultural center in
southern Athens was to make
it an important urban, cultural,
educational and environmental
landmark of international note.
For Italian architect Renzo

Piano, who designed the Stavros
Niarchos Foundation Cultural
Center (SNFCC), its success
would depend on its use over
time. “Buildings, and public
buildings in particular, are loved
when they’re used, when people
start acquiring memories of them,
when they become an intrinsic
part of their lives.
“This is how the SNFCC
will be loved. Not just because

it’s beautiful, but because it will
remind everyone who visits it of
a moment in their lives,” he told
BLUE last June.
Now, just a few months
after the SNFCC’s opening and
handover to the state, its success
is already evident. With its
gleaming ultra-modern facilities
for the National Library of Greece
and the Greek National Opera,
as well as the gorgeous park that

surrounds these two building,
it has grown into a major new
attraction for Greek and foreign
visitors, bringing people together
with the myriad events and
experiences it offers. The SNFCC
is, without doubt, a symbol of
hope, a multifunctional cultural,
educational and creative complex
that constitutes a destination
in its own right and a symbol of
Athens’ rebirth.

Κόκκινο χρώμα στους τοίχους και επένδυση από ξύλο κερασιάς, μινιμαλισμός στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, υψηλή αισθητική, 1.400
θέσεις, επανάσταση στην οπτικοακουστική εμπειρία με τις πιο απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές. Στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, μία από
τις καλύτερες σύγχρονες λυρικές σκηνές στην Ευρώπη, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνει το πρόγραμμά της: μεγάλες
παραγωγές όπερας, οπερέτας και μπαλέτου, καθώς και συναυλίες. Για
την πρώτη επίσημη καλλιτεχνική σεζόν της στο ΚΠΙΣΝ, ο καλλιτεχνικός
διευθυντής της, Γιώργος Κουμεντάκης, επέλεξε ως εναρκτήριο έργο,
τον Οκτώβριο του 2017, την «Ηλέκτρα» του Ρίχαρντ Στράους, ενώ μέχρι
το καλοκαίρι του 2018 θα ακολουθήσουν όπερες όπως «Μποέμ», «Τόσκα», «Λουτσία ντι Λαμερμούρ», «Μαγικός αυλός», η νέα οπερέτα «Μήδεια», τα μπαλέτα «Ωραία Κοιμωμένη», «Καρυοθραύστης» και «Dés/
équilibre/s / Cacti», καθώς και ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι.
(www.nationalopera.gr)

Revolutionising the opera experience
Bright-red walls and cherry wood panelling, minimalist architectural details, understated luxury, 1,400 seats and high-tech audiovisual equipment that revolutionises the theatre experience: The Stavros Niarchos
Hall, one of the best new opera houses in Europe, is the brand-new home
of the Greek National Opera, which has an exciting programme lined up
comprising major opera productions, operettas and ballets, as well as
concerts. To launch the start of the company’s first season at the SNFCC
in October, artistic director Giorgos Koumentakis chose Richard Strauss’
“Elektra,” while upcoming productions through summer 2018 include the
operas “La Boheme,” “Tosca,” “Lucia di Lammermoor” and “The Magic
Flute,” the new operetta “Medea,” ballets “The Sleeping Beauty,” “The
Nutcracker” and “Dés/équilibre/s / Cacti,” and a tribute to composer
Manos Hadjidakis. (www.nationalopera.gr)

Μπλούζα και σκουλαρίκια Balenciaga, Balenciaga boutique,
παντελόνι Parosh, Soho Soho, Γόβες Kurt Geiger, Attica

Επανάσταση στην εμπειρία της όπερας

The Reading Rooms
Plenty of natural light, comfortable chairs,
elegant work areas, mobile device charging
spots, free internet access, a newspaper
stand and perfect climate control: The Reading Rooms of the NLG Public Library Section
on the second floor invite visitors to conduct
their studies and research in an attractive
and hospitable environment.

Ο πύργος των βιβλίων
Δεξιά: Από το εμβληματικό νεοκλασικό μέγαρο της «Αθηναϊκής τριλογίας» των Θεόφιλου Χάνσεν και Ερνστ Τσίλλερ (στην οδό Πανεπιστημίου) στο
«αέρινο» οικοδόμημα του Ρέντσο Πιάνο. Για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η μετεγκατάσταση στο ΚΠΙΣΝ δεν σημαίνει απλώς μετακόμιση βιβλίων,
αλλά καινούργιο ξεκίνημα, επανίδρυση, μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Εδώ, ο εντυπωσιακός Πύργος Βιβλίων, ο οποίος εκτείνεται σε όλο το ύψος του κτιρίου. Ήδη, τα πρώτα 10.000 βιβλία έχουν εγκατασταθεί στα βιβλιοστάσιά του, στο πλαίσιο της πιλοτικής
μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, ο Πύργος των Βιβλίων συμβολίζει για την Εθνική Βιβλιοθήκη, όπως συχνά λέει ο γενικός
διευθυντής της, δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου, την υψηλή αποστολή της, γιατί θα στεγάσει σημαντικό αριθμό βιβλίων που σχετίζονται με τον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονία του. (transition.nlg.gr)

Tower of Books
right: From its long-time base in one of the emblematic edifices that comprise the Neoclassical Trilogy on Panepistimiou Street in central Athens to
Renzο Piano’s light-infused building on the city's southern coast, the relocation of the National Library of Greece (NLG) to the SNFCC was not just about
moving the books from one address to another; it marks a new beginning, the setting down of fresh foundations and the transition into the digital era,
driven by a thirst for innovation and extroversion. Here, the impressive “Tower of Books” rises to the same height as the main building and the first 10,000
tomes have been placed on its shelves in the first phase of the transfer that took place over the summer. For the National Library of Greece, the Tower
essentially symbolises its lofty mission as gathering together a vast collection of books, manuscripts and other documentary material regarding the evolution of Greek culture through the ages, according to its director general, Filippos Tsimpoglou. (transition.nlg.gr)
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Σύνολο Christian Dior, Dior Boutique, Βελούδινα μποτάκια Castaner,
Attica, Σκουλαρίκια απο λευκόχρυσο με μπριγιάν, Kessaris

H εμπειρία των αναγνωστηρίων
Φυσικό φως, αναπαυτικές καρέκλες, καλαίσθητες επιφάνειες εργασίας, δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, stand εφημερίδων,
κλιματισμός: στα αναγνωστήρια δανειστικού
τμήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2ος όροφος), ο επισκέπτης θα βρει ένα
περιβάλλον μοναδικής αισθητικής, φιλόξενο
και ιδανικό για μελέτη και εργασία. Μια κυψέλη αναγνωστικής χαράς και δημιουργίας.

Eίναι σχεδιασμένη ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων,
με στόχο να αποτελέσει πυρήνα δημιουργίας για την εκπαίδευση, την
κοινωνία και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Εναλλακτική Σκηνή, χωρητικότητας 421 θέσεων, θα φιλοξενήσει την περίοδο 2017/2018 έναν «ανήσυχο» καλλιτεχνικό προγραμματισμό. Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο με «Το
λυκόφως των χρεών» των Χαράλαμπου Γωγιού, Δημήτρη Δημόπουλου
και Αλέξανδρου Ευκλείδη, μια όπερα σε... παράφραση, βασισμένη στο
«Λυκόφως των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Η ανατρεπτική παράσταση
–εδώ βλέπετε το εντυπωσιακό σκηνικό του Κωνσταντίνου Ζαμάνη– θα
παιχτεί ξανά στις 5, 7, 10, 12, 14, 17 και 19 Ιανουαρίου 2018. Θα ακολουθήσουν το «Ζ», όπερα του Μηνά Μπορμπουδάκη πάνω στο ομώνυμο
μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού, η μπαρόκ όπερα του Πέρσελ «Η βασίλισσα των ξωτικών», ο «Μικάδο» των Γκίλμπερ και Σάλιβαν, η παιδική
όπερα «Ο πρίγκιπας Ιβάν και το Πουλί της Φωτιάς», καθώς και φεστιβάλ,
αφιερώματα, συναυλίες.

Breaking new ground
The 421-seat Alternative Stage is a multifunctional venue designed with
the purpose of becoming a platform for creative forces in the service
of education, society and contemporary cultural output. Its programme
for the 2017-18 season can only be described as creatively restless. The
launch took place in October with “Twilight of the Debts,” an opera by
Kharalampos Goyos, Dimitris Dimopoulos and Alexandros Efklidis loosely based on Richard Wagner’s music drama “Twilight of the Gods.” This
pioneering production – with impressive sets designed by Constantinos
Zamanis – will be staged again on January 5, 7, 10, 12, 14, 17 and 19, 2018.
It will be followed by “Z,” an opera composed by Minas Borboudakis
(based on the novel of the same name by Vassilis Vassilikos), Henry Purcell’s Baroque opera “The Fairy-Queen,” Gilbert and Sullivan's “Mikado,”
Thodoris Abazis’ children’s opera “Prince Ivan and the Firebird,” as well
as festivals, tributes and concerts.

Σύνολο από ταφτά καί κολιέ Maria Calderara, Free shop, Μποτάκια ASH, Attica

«Ανήσυχη» και πολυσυλλεκτική

Behind the scenes
This is where new choreographies are first tested and
older ones retaught. The Greek National Opera’s ballet rehearsal area overlooks the Saronic Gulf and the
Faliro coast and is the same size as the Stavros Niarchos Hall, so that the dancers can prepare for their
demanding performances under real conditions.

Φόρεμα Balenciaga, Balenciaga boutique

Η μυστική ζωή της πρόβας
Εδώ πρωτοδοκιμάζονται οι νέες χορογραφίες και διδάσκονται εκ νέου οι παλαιότερες. Η αίθουσα δοκιμών μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με θέα
στον Σαρωνικό και στο παραλιακό μέτωπο, έχει τις
ίδιες διαστάσεις με τη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος
Νιάρχος, προκειμένου να δίνει τις δυνατότητες στους
χορευτές να κάνουν τις πρόβες των απαιτητικών παραγωγών σε πραγματικά δεδομένα.

Από τη μία πλευρά, η θάλασσα, τα νησιά του Σαρωνικού
και ο Πειραιάς. Από την άλλη, η Αθήνα και η Ακρόπολη.
Γύρω του, οι γειτονιές που «αγκαλιάζουν» το ΚΠΙΣΝ. Ο
Φάρος του ΚΠΙΣΝ προσφέρει πανοραμική θέα 360ο. Το
μάτι δεν βρίσκει κανένα εμπόδιο – μόνο απολαμβάνει αυτή την απίστευτη, συγκινητική ομορφιά.

Floating Lighthouse

A breathtaking 360° view

The Lighthouse Bridge is flanked by glass, offering an expansive
view of the SNFCC Park, almost as if one were floating above it.
Visitors are also treated to a view of the Agora, the Canal and
the Esplanade from this amazing vantage point.

On one side there’s the sea, the islands of the Saronic
Gulf and the port city of Piraeus. On the other, there’s
Athens and the Acropolis. Then there are all the different
neighbourhoods that embrace the SNFCC. You can see it
all from the Lighthouse, with its uninterrupted 360° view.

Παλτό καί πουλόβερ MaxΜara, MaxMara boutique, παντελόνι Helmut Lang, Soho Soho,
Παπούτσια Valentino, Luisa World, Σκουλαρίκια Polina Sapouna Ellis, ID Stores

Θέα 360ο που κόβει την ανάσα

H Γέφυρα Φάρου περιβάλλεται από γυαλί, προσφέροντας στον
επισκέπτη πανοραμική οπτική του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος
και δίνοντάς του την αίσθηση ότι αιωρείται πάνω από το Πάρκο!
Παράλληλα, από εκεί έχει κανείς τη δυνατότητα να απολαύσει
από ψηλά την εκπληκτική θέα προς την Αγορά, το Κανάλι και
την Εσπλανάδα.

Ζιβάγκο Courreges, ID Stores, Μπουφάν, ζώνη και μπότες Maison Margiela, Studio Avra

Ο Φάρος που... αιωρείται

Κοστούμι Marni, Luisa World, loafers Chanel, Linea Piu

Σύνολο Chanel, Linea Piu, σουέντ μποτάκια Kurt Geiger, Attica

Ένα κτιριακό συγκρότημα χωρίς προηγούμενο
Απλότητα στη σύλληψη, χωρίς καμιά διάθεση εντυπωσιασμού και επίδειξης, κεκλιμένες επιφάνειες, χρήση καινοτόμων υλικών, βαθιά μελέτη της περιοχής
και των αναγκών της, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και, πάνω απ’ όλα, μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική «γλώσσα»: του τελευταίου, ίσως, αναγεννησιακού
αρχιτέκτονα, Ρέντσο Πιάνο. Το ΚΠΙΣΝ είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.

An unrivalled complex
The simplicity of the SNFCC’s design, the inclined surfaces, the innovative use of materials, the profound understanding of the area and its needs, respect
for the environment and, above all, a clear and definable stylistic signature distinguish Renzo Piano as a true contemporary Renaissance architect. The
SNFCC is, without doubt, the biggest and most important architectural project in Greece today.

Νυχτερινοί αντικατοπτρισμοί στο νερό. Μήκους 400 μ. και
πλάτους 30 μ., το Κανάλι, μια μεγάλη υδάτινη επιφάνεια που
«κυλάει» παράλληλα με την Εσπλανάδα, είναι ένα από τα πιο
χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδιασμού, μια και στόχος του εξ
αρχής ήταν να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της περιοχής με τη
θάλασσα, να συνδέσει το ΚΠΙΣΝ με την ακτή του Φαλήρου. Και
ο στόχος επετεύχθη! Το Κανάλι τροφοδοτείται με θαλασσινό
νερό και ο ρόλος του κάθε άλλο παρά διακοσμητικός είναι: φιλοξενεί σε εβδομαδιαία βάση μαθήματα ιστιοπλοΐας και καγιάκ
για μικρούς και μεγάλους.

The sea inside
At its best after dark, when reflections of the night sky and light
from inside the SNFCC dance across its surface, the 400-metre-long, 30-metre-wide Canal, which runs the length of the Esplanade, is one of the cultural center's key landmarks. Part of
its original design, this body of water has redefined the area’s
relationship with the sea by connecting the SNFCC to the Bay
of Faliro. The Canal is supplied with seawater and is much, much
more than a decorative feature: It also hosts sailing and kayaking
classes for children and adults.

Info
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, www.snfcc.org
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center,
364 Syggrou Avenue, Kallithea, Athens, www.snfcc.org

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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6, Κολωνάκι, τηλ. 210-36.06.125/ Ν. Καλογερά 24, Μύκονος, τηλ. 22890-78.922. Luisa Beach: Nammos Restaurant, Ψαρού, Μύκονος, τηλ. 22890-22.015. Luisa World: Σκουφά 15, Κολωνάκι, τηλ.
210-36.35.600 / Κολοκοτρώνη 11, Κηφισιά, τηλ. 210-80.16.641. Soho Soho: Παπαδιαμάντη 6α & 6β, Κηφισιά, τηλ. 210-80.16.601, 210-80.16.603 / Κύπρου 70, Γλυφάδα, τηλ. 210-89.43.498 / Ματογιάννη
46 & 51, Μύκονος, τηλ. 22890-26.760, 22890-27.670 / Νομικού, Οία, Σαντορίνη, τηλ. 22860-71.810 / Ανωνύμου 79, Σπέτσες, τηλ. 22980-74.105. Studio Avra: Ιοφώντος 14, Caravel, τηλ. 210-72.34.711

Μπουφάν Tom Ford και βελούδινο παντελόνι Blumarine, Linea Piu, Βελούδινα μποτάκια Carrano, Καλογήρου

Η δική του θάλασσα

