
  

Από το ΦΙΞ στο ΕΜΣΤ

Ένα Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης χτίζεται 

στη γειτονιά μας 
(Αγγελική Παλαΐνη)
(Μαθητές/τριες Γ1΄)



  

Εργοστάσιο ΦΙΞ - 1893
 Το πρώτο εργοστάσιο 

στην οδό Συγγρού
 Στην Ελλάδα το πρώτο 

εργοστάσιο παρασκευής 
ζύθου ήταν αυτό του Ιωάννη 
Γ. Φίξ που κατασκευάστηκε 
το 1864, στο Κολωνάκι. Τον 
Ιωάννη Φίξ διαδέχθηκε ο 
Κάρολος Φίξ, ο οποίος 
επέκτεινε την επιχείρηση και 
το 1893 δημιούργησε ένα νέο 
μεγάλο εργοστάσιο στην 
λεωφόρο Συγγρού στην 
Αθήνα, στη δυτική όχθη του 
Ιλισσού.



  

Ο Φιξ και το σήμα της μπύρας του
 Κάρολος Ιωάννου Φιξ, γιος του ιδρυτή Ιωάννη 

Λουδοβίκου Φιξ 
 Η μπύρα ΦΙΞ βραβεύτηκε στην έκθεση του 

Μιλάνου. Η ποιότητα τις μπίρας της ήταν τόσο 
καλή και σταθερή που επισκίασε τους 
ανταγωνιστές και στον εικοστό αιώνα ήταν πλέον 
η μοναδική μεγάλη στην Ελλάδα. Μετά από 
επενδύσεις ξένων ανταγωνιστών στην Ελλάδα και 
τον γάμο της χήρας Ιωάννου Φιξ με τον 
Γαρουφαλιά η εταιρία έπεσε σε κρίση και 
χρεοκόπησε το 1983. Το όνομα περιήλθε στην 
ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας, η οποία το 
πώλησε στην εταιρία Κουρτάκη.

 Σήμερα είναι στην ιδιοκτησία της "Ολυμπιακής 
Ζυθοποιίας" που σε νέες εγκαταστάσεις στην 
Εύβοια παράγει και εμφιαλώνει την νέα Φιξ.

 Το παλιό και γνωστό λογότυπο 
τις   εταιρίας.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1


  

Στα χρόνια της κατοχής
 το συσσίτιο  Στο εργοστάσιο του 

FIX, ουρές για 
συσσίτιο. 



  

Διαφήμιση και κινηματογράφος
 Η διαφήμιση με τη 

σταρ Αλίκη 
Βουγιουκλάκη(1960)

 Και σε ελληνικές 
ταινίες…με τον 
Αλεξανδράκη



  

Γελοιογραφία της εποχής
Από το βιβλίο «Ποτέ πια» με γελοιογραφίες του Κώστα Μητρόπουλου
που κυκλοφόρησε το 1965 από τις εκδόσεις Ταχυδρόμος



  

Ανακατασκευή του κτιρίου
 Ανακαίνιση 1957  Στα μέσα της δεκαετίας του 1950,αποφασίζεται η 

ριζική ανακαίνιση - ανακατασκευή του εργοστασίου 
και ο σχεδιασμός του έργου αυτού ανατίθεται από 
την οικογένεια Φιξ στον αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτο 
(1926-1977), πρωτοπόρο εκπρόσωπο του 
μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα. Στο 
σχεδιασμό του ο Ζενέτος τόνιζε την οριζόντια 
διάσταση του κτιρίου Φιξ κατά μήκος της Λεωφόρου 
Συγγρού και της Λεωφόρου Καλλιρρόης με οριζόντια 
γραμμικά υαλοστάσια. Επιπλέον, δεν επιδίωκε 
απλώς την στέγαση μιας βιομηχανικής μονάδας αλλά 
στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας του 
ενδιαφερόταν για τη μελλοντική λειτουργία του 
κτιρίου κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε 
επόμενες εποχές. 

 Tο λιτό και μοντέρνο ύφος του 
εργοστασίου Φιξ προέκυψε από το 
σύστημα κατακόρυφων και οριζόντιων 
αξόνων στο τοιχοπέτασμα των όψεων, που 
αντιστοιχούσε άλλοτε σε ανοίγματα 
φωτισμού και αερισμού των εσωτερικών 
χώρων και άλλοτε σε σταθερά πανώ.

  



  

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική
 ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  Το εργοστάσιο είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός και 
το σχέδιο θυμίζει ένα 
χέρι….



  

Ο Ιλισός και το φιξ
 Μια συναρπαστική 

φωτογραφία της οδού 
Καλλιρόης, πριν 
“καλυφθεί” η κοίτη του 
ποταμού Ιλισσού κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 
’60. Το ποτάμι έρεε 
κανονικά όπως και στην 
αρχαιότητα. Το Φιξ 
διακρίνεται στα δεξιά... 
Αριστερά, βλέπει κανείς 
την οικιστική εξέλιξη 
παραδοσιακών 
μικροαστικών συνοικιών 
της Αθήνας όπως η 
(ξεχασμένη, πια) 
Γαργαρέττα και ο Νέος 
Κόσμος. 



  

Οι περιπέτειες του εργοστασίου  Φιξ 

 Η εγκατάλειψη  Στα τέλη της δεκαετίας του 
1970, το εργοστάσιο 
ζυθοποιίας μεταφέρθηκε 
έξω από την Αθήνα και το 
συνολικό κτίριο, αν και σε 
άριστη τότε κατάσταση, 
εκκενώθηκε. Με την 
πάροδο του χρόνου 
άρχισαν να γίνονται 
εμφανή τα σημάδια της 
εγκατάλειψης και της 
αισθητικής αλλοίωσης, με 
ανάρτηση διαφημιστικών 
πινακίδων στις όψεις και 
εμφανείς ζημιές στο 
εσωτερικό και στο 
εξωτερικό κέλυφος του 
κτιρίου. 



  

απαλλοτρίωση
 Δεκαετία του ΄90  Από τον Δεκέμβριο του 

1994, το κτίριο της 
πρώην ζυθοποιίας Φιξ 
έχει περιέλθει με 
αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για 
λόγους δημόσιας 
ωφέλειας και 
ειδικότερα για την 
εκτέλεση έργων του 
μετρό της Αθήνας 
στην ιδιοκτησία της 
Αττικό Μετρό Α.Ε.. 



  

2000
 Η παραχώρηση  Τον Ιούνιο του 2000, ο 

χώρος αυτός 
παραχωρήθηκε ως 
προσωρινή στέγη στο 
νεοσύστατο Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (ΕΜΣΤ). Δύο 
χρόνια αργότερα, στις 
29 Οκτωβρίου 2002 
υπογράφηκε σύμβαση 
μίσθωσης του κτιρίου 
μεταξύ της Αττικό Μετρό 
Α.Ε. και του ΕΜΣΤ 
διάρκειας 50 ετών με 
την προοπτική το πρώην 
εργοστάσιο Φιξ να 
αναπλαστεί και να 
αποτελέσει τη μόνιμη 
στέγη του Μουσείου. 



  

Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 Η εταιρία «Έκτωρ» είναι  ο νέος ανάδοχος του 

έργου

 Έχει πλέον υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ 
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
και της κατασκευαστικής εταιρίας Άκτωρ 
Α.Τ.Ε. για την κατασκευή του κτιρίου 
του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο Φιξ, 
έπειτα από πολλές περιπέτειες και 
αγώνες την τελευταία πενταετία για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου. 
Ο νέος ανάδοχος είναι ο τρίτος κατά 
σειρά μειοδότης, ο οποίος αναλαμβάνει το 
έργο μετά την έκπτωση του αρχικού 
αναδόχου και την παραίτηση του δεύτερου 
μειοδότη. Η εταιρία Άκτωρ Α.Τ.Ε., η 
οποία έφερε σε πέρας την κατασκευή του 
κτιρίου του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, 
θα ολοκληρώσει το κτίριο του Εθνικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο τέλος 
του  2013. Μετά από τα τόσα χρόνια 
αναμονής κανείς δεν το πιστεύει μέχρι να 
το δει να ολοκληρώνεται. 
Πηγή: www.lifo.gr



  

Το εργοτάξιο
 Οι εργασίες συνεχίζονται, οι προθεσμίες 

τηρούνται….



  

Η πρόσοψη του μελλοντικού μουσείου
 Η πρόσοψη  Η προβλεπόμενη 

μορφή του Μουσείου, 
το οποίο θα παραδοθεί 
στο τέλος του 2013.

 Τα εγκαίνια 
προβλέπεται να γίνουν 
 την άνοιξη του 2014



  

Η μοντέρνα εξωτερική όψη



  

Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΣΤ



  

Το ΕΜΣΤ 
 Η είσοδος  Το εσωτερικό



  

NATIONAL MUSEUM OF MODERN ART
 NATIONAL MUSEUM OF MODERN ART  Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το ΕΜΣΤ  θα 

μας... υποδεχτεί τον Mάρτιο του 2014, στο 
χώρο του παλιού εργοστασίου της ΦΙΞ, επί της 
λεωφόρου Συγγρού, και στο κτήριο των 20.000 
τμ.

 Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό 
project, καθώς για πρώτη φορά θα εκτεθούν 
σε πλήρη παράταξη όλα τα έργα Ελλήνων & 
ξένων καλλιτεχνών: περίπου 700, με φάσμα που 
καλύπτει ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, 
new media, video κλπ

 Θα υπάρχει ακόμη μεγάλος χώρος για περιοδικές 
εκθέσεις αλλά και αμφιθέατρο που θα φιλοξενεί 
ποικίλες εκδηλώσεις, cafe & εστιατόριο, ενώ 
θα... αξιοποιηθεί καταλλήλως και η ταράτσα του 
κτηρίου!

 Eπιπλέον, η κύρια είσοδος του Μουσείου θα 
βρίσκεται επί της Καλλιρόης και βασικό 
χαρακτηριστικό της θα είναι οι τεράστιες 
γυάλινες επιφάνειες και νερά που θα τρέχουν 
κάθετα στον τοίχο.



  

Το ΕΜΣΤ φιλοξενείται στο Ωδείο 
Αθηνών

 Η Διευθύντρια του Μουσείου, 
κα Άννα Καφέτση, διδάκτωρ 

Αισθητικής -Iστορίας Τέχνης 



  

Μοντέρνα ή σύγχρονη τέχνη
 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης "Θεόδωρος 

Παπαγιάννης"
 Η σύγχρονη τέχνη 

περιλαμβάνει την τέχνη που 
γίνεται από την δεκαετία του 
'60 μέχρι σήμερα. Η σύγχρονη 
τέχνη δεν πρέπει να συγχέεται  με την 
μοντέρνα τέχνη, αν και οι τάσεις και οι 
μετακινήσεις στη σύγχρονη πρακτική 
μπορούν άμεσα να αναφερθούν ως 
μοντερνισμός. 

 Το ωραίο είναι μια 
υπόσχεση ευτυχίας;

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Modern_art


  

Έργα σύγχρονης τέχνης

ΤΟ ΚΟΥΤΣΟ - ΚΑΝΙΑΡΗΣ-1974



  

ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 Η τάξη του Γ1  στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ένα Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης χτίζεται στη γειτονιά μας» στο 
μάθημα των εικαστικών ταξίδεψαν στο 
χρόνο με όχημα την τέχνη….και 
δημιούργησαν τα δικά τους έργα……



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Έργα των μαθητών του   Ολοήμερου 
Σχολείου
 Με την καθοδήγηση της δασκάλας 

τους των Εικαστικών, κας Γκέκα 
Παναγιώτας, τα παιδιά ταξίδεψαν στον 
κόσμο των χρωμάτων και στα μυστικά 
της ζωγραφικής

 Ας πάρουμε μια γεύση από τα έργα 
τους… 



  

ΚΟΛΑΖ



  



  

ΚΟΛΑΖ



  

ΚΟΛΑΖ



  



  



  



  



  



  



  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!!
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