
Πρόσκληση σε συµµετοχή 
 

Αστικό Κενό 
Το Μονοπάτι. Για το δικαίωµα στο χώρο και στην πόλη.        

 

    
 
Στο πλαίσιο της έκθεσης ∆ιευρυµένες Οικολογίες. Προσεγγίσεις σε µια εποχή κρίσης, η οµάδα 
Αστικό Κενό καλεί σε συµµετοχή και προτείνει την δηµιουργία ανεµπόδιστων διελεύσεων µέσα 
από τις επιµέρους θεσµικές ιδιοκτησίες στο οικοδοµικό τετράγωνο όπου στεγάζεται 
προσωρινά το ΕΜΣΤ µε την χάραξη ενός µονοπατιού. 
 
Η δράση της οµάδας Αστικό Κενό αφορά την επανοικειοποίηση του οικοδοµικού τετραγώνου 
που ορίζεται από τους δρόµους Β. Σοφίας, Ριζάρη, Β. Κωνσταντίνου, Β. Γεωργίου και 
Ρηγίλλης. Η περιοχή αποτελείται από ιδιοκτησίες µε θεσµικό και δηµόσιο χαρακτήρα που 
έχουν απευθείας πρόσβαση από το δρόµο: Λέσχη Αξιωµατικών/ ΓΕΣ, Πολεµικό Μουσείο, 
Βυζαντινό Μουσείο, ΕΜΣΤ (προσωρινά), Ωδείο Αθηνών, Αρχαιολογικός Χώρος (Λύκειο 
Αριστοτέλη), Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Σταθµός Polis Park. Πρόκειται για µια παράθεση 
ανεξάρτητων δηµόσιων χώρων µε διαφορετικές λειτουργίες, σε επαφή, όπου η ελεύθερη 
πρόσβαση και κίνηση, το δηµόσιο, περιορίζεται εντός της κάθε εδαφικής επικράτειας. Η 
διέλευση διαµέσου των «νησίδων» αυτών δεν είναι εφικτή λόγω της περίφραξης. Στον 
κατακερµατισµένο αυτό δηµόσιο χώρο συναντά κανείς άστεγους, µετανάστες, παιδιά µε 
πατίνια, µπρέικ ντάνσερ, µαθητές και επισκέπτες αλλά και περιβάλλοντα ηχητικής ηρεµίας και 
ανεξέλεγκτης φύσης. Ένα κολάζ τοπίων και ανθρώπων, πολλά ασύνδετα δίκτυα σχέσεων, 
αισθηµάτων και εντυπώσεων. 
 
Το µονοπάτι ενοποιεί το χώρο συλλέγοντας τις αντιφατικές δυνάµεις εν είδη µιας νέας 
συναισθηµατικής τοπογραφίας, δηµιουργώντας έναν νέο εκτεταµένο δηµόσιο χώρο και 
προτείνοντας την επαναδιατύπωση ενός συλλογικού τρόπου ζωής. 
 
Η οµάδα Αστικό Κενό σας προσκαλεί να περπατήσετε στο µονοπάτι στις 11 και 23 
Ιουνίου, καθώς και την 1 Οκτωβρίου 2009. Το σηµείο αφετηρίας είναι ο Σταθµός 
του Μετρό Ευαγγελισµός, στην έξοδο Ριζάρη, στις 7.ΟΟ µ.µ. 
 
Ο∆ΗΓΙΑ: Στη δράση να φοράτε αθλητικά υποδήµατα και ευρύχωρα ρούχα. Να έχετε µαζί σας 
σηµειωµατάριο, φωτογραφική µηχανή και αντικείµενα που θα µπορούσατε να 
χρησιµοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διαδροµής όπως ένα µουσικό όργανο, ένα κείµενο που 
θα θέλατε να αναγνώσετε  κ.λ.π. 
 
Οµάδα Αστικό Κενό* http://urbanvoidathens.wordpress.com 
*Σε αυτή τη δράση συµµετέχουν από την οµάδα Αστικό Κενό οι: Νίκος Αναστασόπουλος - 
αρχιτέκτων, Νίκος Καζέρος - αρχιτέκτων, Τζίµης Ευθυµίου - εικαστικός, Ζάφος Ξαγοράρης - 
εικαστικός, Ελένη Τζιρτζιλάκη - αρχιτέκτων/site specific artist, Στέφανος Χανδέλης - 
εικαστικός, Χαρίκλεια Χάρη - αρχιτέκτων. 
 
 
Η δράση της οµάδας Αστικό Κενό πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης: 
∆ιευρυµένες Οικολογίες. Προσεγγίσεις σε µια εποχή κρίσης 
Οργάνωση: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 
Επιµέλεια: ∆άφνη Βιτάλη 
∆ιάρκεια: 12/06 – 4/10/2009 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:  
Τηλ. 210-9242111-2, Φαξ: 210-9245200,  
e-mail: protocol@emst.gr, pressoffice@emst.gr 
www.emst.gr, http://fixit-emst.blogspot.com 
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