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ΈΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SOFITEL ATHENS AIRPORT 

 
Η συλλογή Connections του Μαρκ Χατζηπατέρα  
καλωσορίζει τους διεθνείς επισκέπτες της Αθήνας 

 
 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 - Έργα από τη συλλογή Connections του διεθνούς φήµης 
ζωγράφου και γλύπτη Μαρκ Χατζηπατέρα φιλοξενεί το Sofitel Athens Airport από τις 16 
Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Τα τελευταία 12 χρόνια, το Sofitel Athens Airport φιλοξενεί 
στους χώρους του γλυπτά, πίνακες και εικαστικές εγκαταστάσεις Ελλήνων εικαστικών 
ανοίγοντας την τέχνη στο ευρύ κοινό και δίνοντας την ευκαιρία στους διεθνείς πελάτες και 
επισκέπτες του ξενοδοχείου να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική τέχνη.    
 
«Η παρουσίαση των εκθεµάτων στους χώρους ενός ξενοδοχείου (lobby, είσοδος, µπαρ) 
αποτέλεσε για εµένα µια πρόκληση, καθώς η προσέγγιση διαφέρει πολύ από τη 
συνηθισµένη παρουσίαση των εκθεµάτων στους χώρους µιας γκαλερί.» αναφέρει ο κ. 
Χατζηπατέρας. «Το µεγάλο υπαίθριο γλυπτό Jongleur έχει τοποθετηθεί στον εξωτερικό 
χώρο του Sofitel Athens Airport, γεγονός που το καθιστά ορατό από όλους όσους κινούνται 
στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καλωσορίζοντας κατά µια έννοια  όσους φθάνουν 
στην Αθήνα. Το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων θα 
αλληλεπιδράσουν µε το έργο µου αποτελεί µια σηµαντική στιγµή της πορείας µου καθώς για 
µένα η τέχνη αποτελεί µια διεθνή γλώσσα επικοινωνίας».  
 
Ο Μαρκ Χατζηπατέρας γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Λονδίνο. Σπούδασε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών  St Martins στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήµιο John Moores στο Λίβερπουλ. Από το 
1982-2002 έζησε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη. Το έργο του περιλαµβάνει ζωγραφική, 
φωτογραφία, εκτύπωση και γλυπτική. Έχει φιλοτεχνήσει αρκετές εικαστικές εγκαταστάσεις 
που έχουν εκτεθεί σε γκαλερί και δηµόσιους χώρους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το 2000, η 
Υπηρεσία του Μετροπολιτικού Μετρό της Νέας Υόρκης ανέθεσε στον Μάρκ Χατζηπατέρα τη 
δηµιουργία µιας µόνιµης εγκατάστασης 40 µωσαϊκών για το σταθµό 28th Street της γραµµής 
Broadway. Ο σταθµός διακρίθηκε µε το Βραβείο Municipal Arts Society ως το καλύτερο 
δηµόσιο εικαστικό έργο για το 2003. Ο Μάρκ Χατζηπατέρας έχει πραγµατοποιήσει 
περισσότερες από τριάντα ατοµικές εκθέσεις και έχει συµµετάσχει σε περισσότερες από 100 
οµαδικές εκθέσεις σε γκαλερί και µουσεία στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γερµανία και 
την Ιαπωνία. Έργα του ανήκουν σε σηµαντικές δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές όπως το 
Metropolitan Museum of Art και η Συλλογή του Δάκη Ιωάννου. 
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Sofitel, Ξενοδοχεία Παγκόσµιας Κλάσης & Γαλλικής Κοµψότητας  

Τα Sofitel είναι η µόνη Γαλλική µάρκα πολυτελών ξενοδοχείων µε παρουσία σε πέντε ηπείρους µε 120 

διευθύνσεις, σε σχεδόν 40 χώρες (πάνω από 30.000 δωµάτια). Τα Sofitel προσφέρουν σύγχρονα 

ξενοδοχεία και θέρετρα προσαρµοσµένα στους σηµερινούς απαιτητικούς και ευέλικτους καταναλωτές, 

οι οποίοι προσδοκούν και εκτιµούν την οµορφιά, την ποιότητα και την αριστεία. Είτε βρίσκεται στην 

καρδιά µίας µεγάλης πόλης όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Σαγκάη ή το Πεκίνο, είτε 

βρίσκεται πιο µακριά στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, στην Γαλλική Πολυνησία ή στην Ταϊλάνδη κάθε 

ακίνητο Sofitel προσφέρει µία πραγµατική εµπειρία του Γαλλικού  “art de vivre”. 

Τα Sofitel Legend & τα Sofitel So είναι δύο µάρκες που έρχονται να εµπλουτίσουν τα Sofitel 
Luxury hotels. 

Τα ξενοδοχεία Sofitel Legend είναι γραφικά και µυθικά. Είναι συχνά διατηρητέα κτίρια πολιτιστικής 

κληρονοµιάς: το Sofitel Legend Metropole Hanoi, το Sofitel Legend The Grand Amsterdam και το 

Sofitel Legend Old Cataract Aswan. 

Τα ξενοδοχεία Sofitel So είναι νέα «boutique ξενοδοχεία» που χαρακτηρίζονται από την κοµψή έµφαση 

στο σύγχρονο design από διάσηµους αρχιτέκτονες ή / και την διακόσµηση από διεθνείς 

προσωπικότητες από τον κόσµο της µόδας, του design ή τηw τέχνηw: το Sofitel So Mauritius Bel 

Ombre, το Sofitel So Bangkok και το Sofitel So Singapore (2013). 

 

 

Ανακαλύψτε τα Sofitel στο www.sofitel.com 
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