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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Μουσείο Μπενάκη, θέλοντας να τιµήσει τον Γιάννη Α. 
Παπαϊωάννου και να φέρει σε επαφή το ευρύτερο κοινό µε 
το έργο του, διοργανώνει στους χώρους του την πρώτη 
έκθεση που είναι αφιερωµένη στον σπουδαίο αυτόν έλληνα 
συνθέτη, ο οποίος, µε τη δηµιουργία του, την παιδαγωγική 
του δραστηριότητα και την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσµου 
Σύγχρονης Μουσικής, σηµάδεψε τη νεότερη µουσική ιστορία 
του τόπου. Με αφορµή τον Γιάννη Παπαϊωάννου αποτίεται 
φόρος τιµής στη λόγια ελληνική µουσική, σηµαντική πλευρά 
του νεότερου ελληνικού πολιτισµού, καθώς και σε όλους 
όσοι την υπηρέτησαν και την υπηρετούν.  

Ο Γιάννης Α. Παπαϊωάννου (1910-1989) ανήκει στους 
σηµαντικότερους έλληνες συνθέτες του 20ού αιώνα, µε 
µουσική παραγωγή αδιάκοπη για περισσότερο από 60 χρόνια, 
προσανατολισµένη κυρίως προς τις σύγχρονες µουσικές 
τάσεις. Τιµήθηκε µε τις υψηλότερες διακρίσεις από 
πνευµατικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
∆ιετέλεσε καθηγητής ανώτερων θεωρητικών της µουσικής και 
θεωρείται ο δάσκαλος της νεότερης γενιάς των ελλήνων 
µουσικών. Το δηµιουργικό του έργο είναι µεγάλο και 
περιλαµβάνει συµφωνικά έργα, µουσική δωµατίου, φωνητική 
µουσική κ.ά., µε πολλές, παγκοσµίως, εκτελέσεις. 



Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη 
εικονογραφεί τη ζωή και τη δραστηριότητα του Παπαϊωάννου 
από τα παιδικά του χρόνια στη γενέθλια πόλη του την 
Καβάλα ως την επίσκεψή του στα µουσικά κέντρα της 
Ευρώπης το 1949-50. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται η 
γνωριµία, η µελέτη και τελικά η αφοµοίωση στο συνθετικό 
του έργο των νεωτεριστικών µουσικών τάσεων ως το 1965, 
έτος ίδρυσης του Ελληνικού Συνδέσµου Σύγχρονης Μουσικής, 
που έµελλε να αποτελέσει τον βασικό διακινητή και 
υποκινητή των πρωτοποριακών συνθετικών αναζητήσεων στην 
Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα παρακολουθεί τη δραστηριότητα 
του Παπαϊωάννου από το 1965 έως το θάνατό του το 1989, 
ενώ η τέταρτη είναι αφιερωµένη στη διδακτική του 
προσφορά στους νεότερους µουσικούς. 

Το υλικό της έκθεσης είναι ποικίλο και περιλαµβάνει 
φωτογραφίες, επιστολές του µε έλληνες και ξένους 
οµότεχνους καθώς και ανθρώπους των τεχνών και των 
γραµµάτων, αποκόµµατα Τύπου αποκαλυπτικά τόσο για τη 
θερµή όσο και για την επιφυλακτική υποδοχή που συνάντησε 
το έργο του, αποσπάσµατα από χειρόγραφες παρτιτούρες 
του, καθώς και ηχητικά ντοκουµέντα από διάφορες 
εκτελέσεις των έργων του, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα 
να ακούσει ο επισκέπτης σε ειδικά διαµορφωµένους 
"σταθµούς" που παραχωρεί ο µουσικός οίκος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ. 

Ο κορµός του εκθεσιακού υλικού προέρχεται από το αρχείο 
του Γιάννη Παπαϊωάννου, το οποίο δώρισε το 1990 στο 
Μουσείο Μπενάκη η σύζυγός του Ειρήνη. Ωστόσο εκθέµατα, 
σηµαντικά για την πληρέστερη σκιαγράφηση του ανθρώπου 
αλλά και του δηµιουργού, δάνεισαν το Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο οποίο φυλάσσεται η 
Βιβλιοθήκη Γιάννη Α. Παπαϊωάννου, το Εθνικό Θέατρο, το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Ινστιτούτο Γκαίτε 
Αθηνών, το Αρχείο Γιάννη Μάντακα, οι συνθέτες Περικλής 
Κούκος και ∆ηµήτρης Μηνακάκης, καθώς και ο βιολιστής 
Σπύρος Τόµπρας και η πιανίστρια Χαρά Τόµπρα. 

Στον εξαιρετικά καλαίσθητο κατάλογο που συνοδεύει την 

έκθεση –η έκδοση του οποίου οφείλεται στην οικονοµική 

συνδροµή του Ιδρύµατος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή– 
δηµοσιεύονται κείµενα µελετητών του έργου του 
Παπαϊωάννου. Για τους νεαρούς επισκέπτες της έκθεσης το 



Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Μπενάκη 
προετοίµασε σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα δοθούν στις 27 
Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου, 10 Φεβρουαρίου και 17 
Φεβρουαρίου τέσσερις συναυλίες µε έργα του Γιάννη 
Παπαϊωάννου από το Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης 
Μουσικής και τη σολίστ Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, τις 
οποίες επιµελήθηκε ο Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος της 
Εταιρείας Ελλήνων Μουσουργών. 
Η είσοδος για κάθε συναυλία είναι 10 ευρώ. 
 
Ώρες λειτουργίας Μουσείου Μπενάκη 
∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 9.00 - 17.00, 
Πέµπτη: 9.00 - 24.00, 
Κυριακή: 9.00 - 15.00, Τρίτη: Κλειστό 

 


