
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προτάσεις:

ΔΟΜΉ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Συζήτηση, αναθεώρηση της σχέσης της Διεύθυνσης του Μουσείου, του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
και του Υπουργείου Πολιτισμού

-Στο Δ.Σ. θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 άτομα που εργάζονται ανεξάρτητα στον χώρο των τεχνών, 
που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και που δεν συνδέονται 
διοικητικά με κάποιον άλλο δημόσιο φορέα (εικαστικό επιμελητήριο, aica hellas, ΑΣΚΤ).  

-Για ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ανεξαρτήτως της θέσης του θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, και 
αυτός είναι να έχει γεννηθεί από το 1988 και στο εξής.

-Για να μπορεί το Δ.Σ. να έχει λόγο στο πρόγραμμα της διεύθυνσης κρίνεται απαραίτητο να είναι πλήρως 
ενημερωμένο για τις εξελίξεις στη σύγχρονη τέχνη. Εκπαιδευτικά ταξίδια σε σημαντικά μουσεία ανά τον κόσμο
θεωρούνται απολύτως αναγκαία. Το επιθυμητό είναι στα ταξίδια να συμμετέχουν κατά καιρούς και μέλη του μη 
επιστημονικού προσωπικού (υπάλληλοι γραφείου, ταμίες έκδοσης εισιτηρίων, φύλακες-επόπτες)

-Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. μπορεί να διατηρηθεί σε τριετή (3) όπως ορίζεται από τον κανονισμό ωστόσο 
χρειάζεται αναθεώρηση στο ρυθμό αντικατάστασης του. Θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος έτσι ώστε τα μέλη 
του Δ.Σ να αλλάζουν το ένα μετά από το άλλο - και όχι όλα ταυτόχρονα-  με σκοπό να μην δημιουργούνται 
υποομάδες στο σώμα του συμβουλίου. Η επανατοποθετηση δεν είναι καλοδεχούμενη. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για συγκεκριμένους λόγους και μετά από ομόφωνη συμφωνία όλων των μελών του Δ.Σ. μπορεί 
να γίνει αίτημα προς το υπουργείο με σκοπό την επανεκλογή προηγούμενου μέλους του Δ.Σ. 

-Κάθε έξι (6) μήνες, όλο το προσωπικό σε συνέχεια μιας ολοήμερης συνέλευσης, κατά την οποία κρατούνται 
πρακτικά και συντάσσεται μια σύντομη έκθεση, συμπληρώνει ανώνυμα ένα προσωπικό ψηφιακό δελτίο 
αξιολόγησης της λειτουργίας του Μουσείου καθώς και αξιολογεί τη Διεύθυνση, το Δ.Σ. και το Υπουργείο 
Πολιτισμού. 
Όλο το υλικό που προκύπτει μοιράζεται με όλους όπως και με το Δ.Σ και το Υπουργείο. 
Μία φορά το χρόνο μια σύνοψη αυτού του υλικού θα δημοσιεύεται στο website του Μουσείου, μαζί με την 
ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Μουσείου από το κοινό (η τελευταία θα πραγματοποιείται μέσω 
ερωτηματολογίων που μοιράζονται στο κοινό). 

-Για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις με επιστημονικό χαρακτήρα, δηλαδή αυτές των επιμελητών, 
ερευνητών, αρχειονόμων και συντηρητών, πέρα από την τυπική διαδικασία πρόσληψης του ΑΣΕΠ, 
προτείνεται η διενέργεια συνέντευξης από μια επιτροπή που απαρτίζεται από τη Διεύθυνση, ένα μέλος του 
Δ.Σ. και 3 μέλη του επιστημονικού προσωπικού, με το βαθμό της επιτροπής να είναι ένας και να έχει ειδικό 
συντελεστή. Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του προσωπικού του 
ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα το μέλος της επιτροπής συνέντευξης που προέρχεται από το ΑΣΕΠ δεν θα έχει ψήφο ούτε 
θα συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις, όμως θα κρατάει πρακτικά και θα δίνει μια αναφορά η οποία θα 
δημοσιεύεται και σχολιάζει τη λειτουργία της επιτροπής.

-Για την ανάπτυξη του δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στη Διεύθυνση και το Δ.Σ. μπορεί να δημιουργηθεί μια 
συμβουλευτική επιτροπή (advisory board), όπου τα μέλη θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, και θα 
λειτουργούν ως πρεσβευτές του Μουσείου, ενώ θα έρχονται από τον χώρο της τέχνης, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Η συμβουλευτική τιμητική επιτροπή ανάπτυξης του 
Μουσείου θα αποτελεί ένα όργανο συζήτησης και ανάπτυξης διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην 
αναζήτηση πόρων για το Μουσείου και στη διάδοση των δράσεών του. Η συμβουλευτική αυτή επιτροπή θα 



δημιουργηθεί από προτάσεις τόσο του Μουσείου (μαζί με την διεύθυνση λόγο έχει και το επιστημονικό 
προσωπικό) όσο και του Δ.Σ. Θα μπορεί να συμμετέχουν σε αυτή άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες ή που δεν 
ζουν στην Ελλάδα και θα είναι ανοιχτή σε προτάσεις συμμετοχής. Ο αριθμός των μελών δεν θα είναι 
συγκεκριμένος και η σχέση μεταξύ των μελών και του Μουσείου και Δ.Σ θα μπορεί να εκτελείται τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο καλώντας μερικώς ή ολόκληρη την επιτροπή σε συνελεύσεις της 
διοίκησης και φυσικά χωρίς δυνατότητα ψήφου. Τα ονόματα των μελών θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του 
Μουσείου.Ο ρυθμός εξέλιξης αυτού του οργάνου θα προκύψει από αποφάσεις μέσω ειδικών συνελεύσεων 
μεταξύ της Διεύθυνσης, του Δ.Σ. και του προσωπικού.

Συζήτηση, αναθεώρηση της σχέσης διεύθυνσης του Μουσείου και ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού.

-Είναι αναγκαίος ο διαμοιρασμός εργασιών με τρόπο που θα αναδεικνύει την ενεργή συμμετοχή του ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού του Μουσείου.  Προτείνεται η διαβάθμιση εργασιών με στόχο τον σεβασμό στο 
έργο όλων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στον γενικό σχεδιασμό της ομάδας του Μουσείου, είτε με βάση τις 
ανάγκες του κάθε πρότζεκτ.

-Η διεύθυνση οφείλει να αναθέτει πρότζεκτ μεγάλου προϋπολογισμού στους συνεργάτες.  

Συζήτηση, αναθεώρηση των τμημάτων του Μουσείου. 

-Προτείνουμε ένα Διαχωρισμό μεταξύ επιμελητών συλλογής και επιμελητών περιοδικών εκθέσεων, πέρα από 
διαχωρισμούς μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, κλπ.) Τα Οπτικοακουστικά μέσα θα μπορούσε να είναι ο μόνος 
διαχωρισμός με σκοπό σε αυτό να ενταχθούν πρωτοποριακές εφαρμογές στον κινηματογράφο/  κινούμενη 
εικόνα. 

-Προτείνεται επίσης η δημιουργία τμήματος για είδη που δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ή οριοθετηθεί, όπως η 
performance. Εδώ μας ενδιαφέρουν ερωτήματα για το πως μπορεί η performance να ενταχθεί σε μια συλλογή 
ως έργο και όχι μόνο η καταγραφή της.  Αντίστοιχος προβληματισμός υπάρχει και για έργα που σχετίζονται με 
την κοινότητα ή την παρέμβαση σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες.

-Ανάπτυξη τμήματος Δημόσιου Προγράμματος που περιλαμβάνει όλες τις παράλληλες δραστηριότητες του 
Μουσείου.

-Πρόσληψη επικεφαλή εκδόσεων και ανάπτυξη του τμήματος αυτού. Για όσο το Μουσείο οικονομικά δεν είναι 
ισχυρό, κάποιες εκδόσεις θα μπορούν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή. (e-books)

-Ανάπτυξη, στελέχωση του τμήματος Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο τμήμα θα 
αναπτύξει πρόγραμμα το οποίο προκύπτει από την ιστορία του κτιρίου και μεταξύ άλλων θα παραγγείλει 
έργα, μελέτες, εκδόσεις και θα διοργανώσει εκδηλώσεις για την ιστορία του κτιρίου και τον Τάκη Ζενέτο. 
Με αυτό το τμήμα θα υπάρχει και συνεργασία στο στάδιο του σχεδιασμού των εκθέσεων.



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

-Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Μουσείου χωρίζεται σε βασικά λειτουργικά έξοδα και σε δαπάνες 
επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού. Το πρώτο καλύπτει την μισθοδοσία, την συντήρηση του 
κτιρίου και των έργων τέχνης. Το δεύτερο μέρος αφορά την αγορά έργων, την ανάθεση νέων έργων, το 
εκθεσιακό, εκπαιδευτικό, εκδοτικό και δημόσιο πρόγραμμα.
Από τον προϋπολογισμό που ζητείται ετησίως τα βασικά έξοδα λειτουργίας του Μουσείου θα πρέπει να 
καλύπτονται από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον στο 85% και ο προγραμματισμός στο 60%.  

-Για τα έτη που το Μουσείο δεν έχει ολοκληρώσει την έκθεση της μόνιμης συλλογής του, η δραστηριότητα 
αγοράς έργων αναστέλλεται και δέχεται μόνο δωρεές καθώς και χορηγίες με σκοπό την αγορά. Αντίθετα στο 
ίδιο χρονικό πλαίσιο έμφαση θα δοθεί στην εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του για ανάθεση νέων 
έργων, σε συνεργασία ή και συμπαραγωγή με άλλους οργανισμούς και θεσμούς.

-Συστήνεται ειδική επιτροπή αγορών η οποία σχεδιάζει και εγκρίνει τις αγορές. Η Διεύθυνση μπορεί να 
ταξιδεύει με ένα μέλος του προσωπικού σε μεγάλες εμπορικές εκθέσεις όπου εκεί μπορεί να προαγοράζει τα 
έργα και να ολοκληρώνει την αγορά μετά από την έγκριση της επιτροπής.  
Ταυτόχρονα οι αγορές μπορεί να προσχεδιάζονται από την συνέλευση της επιτροπής, δηλαδή να 
αποφασίζεται μια λίστα με καλλιτέχνες που υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά ή πιο ειδικά έργα. 
Η σύσταση της επιτροπής προτείνεται να είναι η εξής:
Επιτροπή αγορών =  δύο (2)  εναλλασσόμενα μέλη του Δ.Σ. + δύο (2) εναλλασσόμενα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής (χωρίς δικαίωμα ψήφου) + Διεύθυνση + τρία (3) εναλλασσόμενα μέλη του  
Επιστημονικού Προσωπικού + ένας (1) κάτοικος της Αθήνας μετά από κλήρωση + μία (1) νέα καλλιτέχνιδα 
κάτω των 28 (οι δύο τελευταίες θέσεις αλλάζουν ύστερα από συμμετοχή σε δύο αγορές)

Β. ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

-Από το δήμο και την περιφέρεια με αντάλλαγμα το μουσειο να διοργανώσει τα καλλιτεχνικα τμήματα της κάθε 
δομής αυτοδιοίκησης με στόχο αυτά να αυτονομηθούν σε τοπικά συμβούλια τεχνών 
(Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας των δομών σε δήμο και περιφέρεια, αυτές θα συνεχίσουν να 
χρηματοδοτούν για αόριστο χρόνο το Μουσείο με χαμηλότερο προϋπολογισμό από τον πρώτο, για 
αντάλλαγμα το Μουσείο θα δίνει ένα δωμάτιο για να μπορούν να συναντιούνται τα συμβούλια αυτά καθώς και 
θα μπορούν να οργανώσουν μια εκδήλωση τους και να φιλοξενηθεί στους χώρους του Μουσείου)

-Επιπλέον θέσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου, θα μπορούν να καλύπτονται με υποτροφίες από άλλα 
ιδρύματα ή φορείς. Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν υποστηρικτικές εργασίες σε τομέα της 
παραγωγής, της αρχειοθέτησης, της βασικής λειτουργίας και ούτω καθεξής. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν 
να δημιουργηθούν και ερευνητικές θέσεις με συμμετοχή του Μουσείου σε διεθνής μουσειακούς σχηματισμούς.

-Πρόσληψη στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορικής Διαχείρισης ειδικού που θα ασχολείται εξ’ 
ολοκλήρου με την εύρεση πόρων και τον σχεδιασμό εμπορικής στρατηγικής του Μουσείου.
Ιδιωτικές δωρεές θα πρέπει να μπορούν να εξαργυρώνονται με γρήγορες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
Ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων θα πρέπει να ενταχθούν στην πολιτική του Μουσείου 
καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικής συμμαχίας με τα μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα πολιτισμού.



Γ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

-Επιβάλλεται η δημιουργία εναλλακτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, φωτοβολταϊκά στην πρόσοψη, 
ανεμογεννήτριες στην ταράτσα καθώς και σχεδιασμός για την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στο 
εσωτερικό του κτιρίου για να μειωθεί το κόστος. Ενδείκνυται στρατηγική συμμαχία με εταιρεία ενέργειας, κατά 
προτίμηση της ΔΕΗ, ώστε να χορηγηθεί το ρεύμα.

-Προτείνεται η αφαίρεση όλων των λίθων από την πρόσοψη του κτιρίου και η πώληση τους με στόχο την 
απόκτηση χρημάτων για τοποθέτηση λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας.

-Είναι απολύτως απαραίτητος ο επανασχεδιασμος των πυροσβεστικών φωλιών που αυτή την στιγμή 
βρίσκονται παντού μέσα στην μέση, μπορούν να επανατοποθετηθούν, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές 
χωρίς να εμποδίζουν την βασική εκθεσιακή λειτουργία του χώρου. Ταυτόχρονα απαιτείται και η μείωση των 
σημάτων εξόδου κινδύνου, μπορούμε πάντα και με ένα σήμα αντί για τρία να βρούμε την έξοδο.

-Επίσης προτείνεται η αφαίρεση του λαμινειτ πατώματος, για λόγους στοιχειώδους αισθητικής.

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

-Κοιτώντας τα αρχεία του Μουσείου, συνυπολογίζοντας την δουλειά που έχει γίνει από τις δύο πρώην 
διευθύντριες του Μουσείου και σε πολύ στενή συνεργασία με τους επιμελητές του Μουσείου που βρίσκονται 
εκεί σχεδόν από την ίδρυση του, στόχος είναι ο σχεδιασμός, η διαδικασία έγκρισης και η εφαρμογή της 
μόνιμης συλλογής να γίνει άμεσα, με δεδομένο ότι η συμβολή των προαναφερθέντων θα είναι καταλυτική και 
θα αναφερθεί. 
Στα εγκαίνια της συλλογής ειδική έκδοση θα παρουσιάζει αυτή την διαδικασία, περιληπτικά τις θέσεις των 
προηγούμενων μελετών και τους επιστημονικούς στόχους της τελικής μελέτης. Στόχος είναι η τελική μελέτη να 
εμφανίζει την τοπική ταυτότητα μέσα από την ιστορία ίδρυσης και θέσπισης του φορέα, μέσα από τις ρίξεις και 
τις καθυστερήσεις, μέσα από τις δομικές αγκυλώσεις, ελλείψεις αλλά και δυνατότητες.

-Ταυτόχρονα η συλλογή θα παρουσιάζεται και μέσα από θεματικές ετικέτες (hashtags) με προθεσιακό-
εννοιολογικό χαρακτηρα. Τα hashtags αυτά θα προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο το μελετάται και 
αναγνωρίζεται η καλλιτεχνική παραγωγή τοπικά και διεθνώς, την γεωγραφική θέση και την σχέση με το βαρύ 
αρχαιολογικό παρελθόν την περιοχής, τον τρόπο που η σύγχρονη τέχνη μπορεί να αντικατοπτρίσει τον 
τουρισμό και την ιστορία της πόλης. Ουσιαστικά θα δημιουργηθούν θεματικές περιοχές, τμήματα της 
συλλογής και του προγράμματος που έχουν ειδική ταυτότητα. 
Ειδικότερα μέσα από τα hashtags θα μελετηθεί το πως η τοπική πολιτιστική παραγωγή συνομιλεί με μια 
παγκοσμιοποιημένη ιστορία της τέχνης. Ποια η σχέση με τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο; Τι σχέση έχουμε την 
Μέση Ανατολή και με τα καλλιτεχνικά κέντρα σε Κωνσταντινούπολη, Κάιρο, Βηρυτό, Παλαιστίνη; Ποιοι όροι 
αναδύονται που σχολιάζουν την εθνική κατασκευή;
Πώς τα έργα σχετίζονται με μεγάλες δυτικές πρωτοπορίες; Με ποιες χώρες υπάρχει διάλογος; 
Τι σχέση υπάρχει με το αρχαίο κάλλος; 
Πώς οι καλλιτέχνες αφηγούνται την ιστορία τοπικά και διεθνώς;
Κάθε έργο θα μπορεί να εντάσσεται σε παραπάνω από ένα ερώτημα/hashtag. 
Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές θα ακολουθηθούν και στην παρουσίαση της συλλογής στο website.

-Στο ετήσιο πρόγραμμα θα ενταχθεί ένα πρότζεκτ που οργανώνει επισκέψεις σε έργα τέχνης της συλλογής 
του Μουσείου που βρίσκονται στις αποθήκες.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

-Σαν πρώτη προτεραιότητα κρίνεται η εντατικοποίηση της οργάνωσης του αρχείου του ΕΜΣΤ με στόχο την 
ολοκλήρωση μέσα στο επόμενο έτος. Έπειτα θα ακολουθήσει πρωτοβουλία από το ΕΜΣΤ για κοινή 
διαδικτυακή πλατφόρμα που φιλοξενεί στον ίδιο χώρο όλες τις εθνικές συλλογές.

-Με βάση τον καταστατικό σκοπό του Μουσείου για οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής 
κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών μουσείων σύγχρονης τέχνης, προτείνεται ένα καλοκαιρινό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιμελήτριες/ές με καλεσμένους πρωτοπόρους επαγγελματίες και με ανοιχτό 
κάλεσμα συμμετοχής. Η υλοποίηση του θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλα μουσεία ανά τον κόσμο 
το οποίο θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως συμπόσιο/φόρουμ για καίριες επιμελητικές πρακτικές. 

-Κάθε δύο έτη έκθεση σε επιμέλεια εξωτερικού συνεργάτη. Έμφαση θα δοθεί σε επιμελητικές ομάδες της 
Ελλάδας ή του Εξωτερικού και δεν θα υπάρχει θεματικός περιορισμός στην ανάθεση.

-Προτείνεται δημιουργία σύντομων προγραμμάτων καλλιτεχνικής φιλοξενίας και συνεργασίας με το Μουσείο.
Κάθε χρόνο το Μουσείο θα φιλοξενεί ένα/μία καλλιτέχνη με διακεκριμένη πορεία, της Ελλάδας ή του 
Εξωτερικού, που θα καλείται να δουλέψει με το αρχείο του Μουσείου και που το αποτέλεσμα της έρευνας θα 
παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση.
Αντίστοιχα καλλιτέχνης θα καλείται να ετοιμάσει ένα έργο ή πρότζεκτ σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό τμήμα 
του Μουσείου και το οποίο θα πραγματοποιείται από το ίδιο άτομο στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος του Μουσείου. 

-Τελος μια φορά το χρόνο θα αναπτυχθεί ειδικό πρόγραμμα φιλοξενίας για νέους μέχρι 30 ετών όπου για δύο 
μήνες θα μπορούν να δουλέψουν στο εκθεσιακό χώρο του Μουσείου και με την λήξη του προγράμματος να 
παρουσιάσουν την δουλειά τους. Το κάλεσμα αυτό θα είναι διεπιστημονικό/ διατομεακό. Στον ίδιο χώρο 
(προτείνεται ο τελευταίος όροφος του Μουσείου) θα φιλοξενούνται συλλογικότητες από την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό για να παρουσιάσουν το έργο τους. 

-Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί ο διάλογος για ανάπτυξη προγραμμάτων φιλοξενίας με άλλα ιδρύματα του 
εξωτερικού για υποδοχή ελλήνων  καλλιτεχνών στο εξωτερικό.

-Σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό θα αναπτυχθεί ειδικό πρόγραμμα παραγωγής και παρουσίασης έργου το 
οποίο παρουσιάζεται στους υπόγειους και υπέργειους χώρους μεταξύ του Μουσείου και του σταθμού 
Συγγρού-Φιξ. Επίσης σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό θα αναπτυχθεί ετήσιο πρόγραμμα σχεδιασμού 
αρχιτεκτονικού περιπτέρου απο αρχιτέκτονα. Το περίπτερο θα τοποθετείται κοντά στο γκαράζ/ σταθμό 
λεωφορείων και θα είναι σε θέαση και από τα βόρεια παράθυρα της στένης όψης του κτιρίου του ΕΜΣΤ.
 
-Σειρά έργων που σαν αφορμή έχουν την ιστορία των γύρω περιοχών (Κουκάκι και Νέος Κόσμος).
Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αναπτυχθούν και έργα που καλούν τους κατοίκους σε συμμετοχή και ειδικό 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα για έργα που θα τοποθετούνται στα περιβάλλοντα κτίρια του ΕΜΣΤ, στις προσόψεις 
και στις ταράτσες με σκοπό να δημιουργηθεί ενα κόμβος σύγχρονης τέχνης γύρω από το κτίριο του Μουσείου.
Στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα μπορούσε να ενταχθεί η ανάπτυξη στρατηγικής συμμαχίας  με 
τα μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στο ίδιο οδικό αξονα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος 
Ωνάση και Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για συμπαραγωγες και κοινή χρήση των χώρων.

-Ειδική συνεργασία με το Μουσείο της Ακρόπολης με ανταλλαγές εκθεμάτων ανάμεσα στα δύο μουσεία και 
παραγωγή έργου που σχετίζεται με την αρχαιολογία και τον μύθο της Ακρόπολης. Τα νέα έργα θα μπορούν να 
παρουσιαστούν και στα δύο μουσεία ταυτόχρονα ή εναλλάξ, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κάθε έργου.
*αντίστοιχο πρόγραμμα μπορεί να αναπτυχθεί και σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.


