
Στο Όνομα του Le Corbusier  
 

Ομαδική έκθεση εικαστικών * 
Οικία Σπητέρη/Προβελέγγιου, οδός Κυκλάδων 6, Κυψέλη 
6 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου 2015 
 
Κ. Βελώνης & Λ. Λυκουριώτη, Φ. Γιαννίση & Ζ. Κοτιώνης, Γ. Γρηγοριάδης,    
Γ. Γυπαράκης, Θ. Ιωαννίδου, Π. Κούρος, Β. Ξένου, Μ. Παπαδημητρίου, Α. Ψυχούλης. 
 
Επιμέλεια: Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Φάνης Καφαντάρης. 
Διοργάνωση: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ & Workshop-S Διονύσης Σοτοβίκης 
Επικοινωνία: Φάνης Καφαντάρης fkafantaris.arch@gmail.com 
 
Εγκαίνια: Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα γενεθλίων του Le Corbusier, ώρα 19.30. 
 
Ώρες επίσκεψης: Τετάρτη έως Παρασκευή 17.30 - 21.00 & Σάββατο 11.00 – 19.00 
 
Το όνομα του Le Corbusier, αν και σαφώς ‘κύριο’, ταυτολογικός χαρακτηρισμός του υποκείμενου στο 
όνομα Charles-Édouard Jeanneret, Μοντέρνου αρχιτέκτονα, φαίνεται πως πορεύτηκε στη μετά 
θάνατο κατάστασή του και ως όνομα ‘κοινό’. Αποκλειστικά τεκμήρια δεν υπάρχουν. Κινήθηκε πλάι 
αλλά κυρίως πάνω στο μοντέρνο, λέξη που με τη σειρά της βρέθηκε να υψώνει κάποτε το πρώτο 
γράμμα από ‘μ’ σε ‘Μ’. Αν κτίστηκαν οι απαραίτητες συλλογικές υποδηλώσεις για μία κοινή 
μετάφραση της αρχιτεκτονικής ‘modernité’ παίζεται. Η φαντασία πάντως άρχισε να επιλέγει 
σταδιακά τα δικά της ερμηνευτικά συμπληρώματα για τον όρο στο άκουσμα και μόνο του ονόματος 
του κυρίου Jeanneret ως Corbusier μέσα στη διαδικασία αναζήτησης μίας αξίας γενικής. 
Εδώ, η ομαδική έκθεση ‘Στο όνομα του Le Corbusier’ προσκαλεί δημιουργούς που υποθέτουμε πως 
άκουσαν το όνομά του να αντηχεί επαναλαμβανόμενο στους διαδρόμους των αρχιτεκτονικών σχολών 
όπου κάποτε βρέθηκαν – σπουδάζοντας ή διδάσκοντας- να στήσουν ένα διάλογο πάνω στο ερώτημα 
‘ποιος είναι τελικά ο Le Corbusier;’ Τα έργα θα φιλοξενηθούν στην οικία Σπητέρη της οδού Κυκλάδων 
που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αριστομένης Προβελέγγιος, συνεργάτης του Le Corbusier και μόνος 
εντεταλμένος εκπρόσωπος της ελληνικής κοινότητας των αρχιτεκτόνων στην κηδεία του. 
 
Παράλληλες εκδηλώσεις στο χώρο της έκθεσης: 
 
Le Corbusier – Προβελέγγιος - Κυψέλη 
 
Συζήτηση 
Οικία Σπητέρη/Προβελέγγιου, οδός Κυκλάδων 6 
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 19:30  
 
Ο Κώστας Τσιαμπάος προσκαλεί τους αρχιτέκτονες Διονύση Σοτοβίκη και Γιώργο Τζιρτζιλάκη σε μία 
ανοιχτή συζήτηση αφιερωμένη στον Αριστομένη Προβελέγγιο, το έργο του, τη σχέση του με το Le 
Corbusier και τη σχέση τους με την Κυψέλη. 
 
 
 
 

*  Η έκθεση εντάσσεται στη δέσμη εκδηλώσεων και άλλων δράσεων με γενικό τίτλο «Αναφορά στον 
Ελ/Le Corbusier» που οργανώνονται από το Φθινόπωρο 2015 ως το Καλοκαίρι 2016 με πρωτοβουλία 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. και τη στήριξη του Ιδρύματος Le Corbusier με αφορμή τα 50 χρόνια 
από τον θάνατο του Le Corbusier.  
Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται ή στηρίζονται στο σύνολο ή κατά περίπτωση από το Γαλλικό 
Ινστιτούτο, την Ελβετική Πρεσβεία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, το Ελληνικό Docomomo, 
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, και άλλους πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς. 
 

http://fkafantaris.arch@gmail.com/
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