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Συνεργασία για σειρά εκδηλώσεων µε κύριο άξονα τη σύγχρονη τέχνη 

 

ΑΘΗΝΑ, 20 Μαρτίου 2014 – Το Private Client Group της AIG στηρίζει το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης µέσα από τη χορηγία µιας σειράς διαλέξεων και εκδηλώσεων που 

πραγµατοποιεί το Μουσείο, µε κύριο θεµατικό άξονα τη σύγχρονη τέχνη. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, στις 13 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε η οµιλία του Oliver Barker, 

αναπληρωτή Προέδρου του Sotheby’s στην Ευρώπη, ο οποίος µίλησε για την αγορά της 

σύγχρονης τέχνης, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις σηµερινές προκλήσεις. 

Επιπλέον, η AIG χορηγεί τον κύκλο διαλέξεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης µε τίτλο 

«Τι να Κάνουµε;», τον οποίο επιµελείται η ιστορικός τέχνης Μαρίνα Βρανοπούλου. Με 

πρώτο καλεσµένο τον γαλλικής καταγωγής φιλόσοφο Bruno Latour, ο κύκλος οµιλιών θα 

ολοκληρωθεί µέσα στο 2014 µε καλεσµένους τον κριτικό τέχνης Boris Groys, καθώς και 

τους καλλιτέχνες Andrea Fraser και Anton Vidokle. Παράλληλα, το Private Client Group 

της AIG θα είναι υποστηρικτής της δράσης «Τα όρια της γλώσσας µου» του εικαστικού 

και επιµελητή εκθέσεων Poka-Yio, η οποία θα πραγµατοποιηθεί τον Απρίλιο.  

 
Η συνεργασία µε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 

υποστήριξης πρωτοβουλιών για την τέχνη που υλοποιεί το Private Client Group, το 

ασφαλιστικό πρόγραµµα της AIG για ιδιώτες µε περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας. Το 

Private Client Group προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις για ασφάλιση ιδιωτικών 

συλλογών, κατοικιών, σκαφών και αυτοκινήτων σε κατά παντός κινδύνου βάση, µε 

καλύψεις και υπηρεσίες πέραν των συνηθισµένων της αγοράς. 

 
Ο κος Θανάσης Πετρόπουλος, Consumer Lines Director της AIG στην Ελλάδα, σχολίασε 

σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα µεγάλη τιµή για εµάς να συνεργαστούµε µε το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης σε µια ευρεία σειρά διαλέξεων και εκδηλώσεων που 

πραγµατοποιούνται µέσα στο έτος. Ανέκαθεν θαυµάζαµε το έργο που επιτελεί το Μουσείο, 

όχι µόνο στη σύγχρονη τέχνη, αλλά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του και χαιρόµαστε 

ιδιαίτερα που µας δόθηκε η ευκαιρία για αυτή τη συνέργεια µε το Private Client Group της 

AIG.» 

 
 

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί 

πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, 

οργανισµούς και ιδιώτες µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσµίως. 

Επιπλέον,  οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG 
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είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.  

 
Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και ένα βραβευµένο 
εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες. 
 
H AIG είναι η εµπορική ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc. που καλύπτει τους κλάδους 
περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του οµίλου American 
International Group, Inc. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site µας στη διεύθυνση 
www.aig.com.gr.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του οµίλου American 
International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited.  
 

 


