Στη Citi, ως η τράπεζα με τη μεγαλύτερη διεθνή παρουσία, εκτιμούμε τις διαφορετικές προοπτικές από
όλο τον κόσμο και στηρίζουμε νέες ιδέες και συνεργασίες να αναδυθούν και να καρποφορήσουν,
συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του συλλογικού μας μέλλοντος. Χαιρόμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα
που η χορηγία μας για την πραγματοποίηση της έκθεσης “Η Τέχνη του Πορτρέτου στις Συλλογές του
Λούβρου”, ένα πραγματικά σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός, συνεισφέρει με το δικό του τρόπο στη
βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας, εμείς στη Citi πιστεύουμε πως
πρέπει να είναι και ο πολιτισμός.
Η συμμετοχή της Citi στους επετειακούς εορτασμούς του Ελληνισμού για τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης και όσα αυτή σηματοδοτεί ήταν για εμάς αυτονόητη, δεδομένης της
ιστορίας μας στην Ελλάδα και της στήριξής μας στον πολιτισμό παγκοσμίως. Επιλέξαμε να στηρίξουμε
την εξαιρετική πρωτοβουλία της ανακαινισμένης Εθνικής Πινακοθήκης να εκθέσει την “Τέχνη του
Πορτρέτου στις Συλλογές του Λούβρου” για να προσφέρουμε τη δυνατότητα στις Ελληνίδες και στους
Έλληνες αλλά και στους επισκέπτες της χώρας να θαυμάσουν μοναδικά έργα τέχνης, που
φιλοξενούνται για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος, ενός μουσείου παγκόσμιας ακτινοβολίας που
διατηρεί ιστορικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Η σημαντική αυτή χορηγία έρχεται να
προστεθεί στις πολλές και πολυδιάστατες πρωτοβουλίες της Citi, που ως αρωγός και αξιόπιστος
συνεργάτης της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας, καινοτομεί και
στηρίζει εδώ και 60 χρόνια σχεδόν την προοδευτική πορεία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού κράτους με
την ενεργή, συνεχή και αδιάκοπη παρουσία της στην Ελλάδα, μιας χώρας το μέλλον της οποίας
ατενίζουμε με αισιοδοξία. Άλλωστε, αυτό προτάσσουν οι θεμελιώδεις αρχές της Citi, ενός παγκόσμιου
οργανισμού με ιστορία δύο αιώνων που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 160 χώρες και προωθεί τη
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό στην ισότητα και τη διαφορετικότητα,
αξίες που πιστεύουμε ότι ενισχύονται και μέσω των πολιτιστικών ανταλλαγών, όπως αυτή μεταξύ της
Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου του Λούβρου.
Ως παγκόσμια τράπεζα, η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε και να διευκολύνουμε ως έμπιστος
συνεργάτης τους πελάτες μας, παρέχοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με υπευθυνότητα, που
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που
συνεργαζόμαστε με την Εθνική Πινακοθήκη για να υποστηρίξουμε το ρόλο της ως πολιτιστικού φορέα
δίνοντάς της τη δυνατότητα να εγκαινιάσει τις σημαντικές θεματικές της εκθέσεις.
Ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση της Εθνικής Πινακοθήκης και ιδιαίτερα τη Διευθύντρια κυρία Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα για τη συνεργασία αυτή και συγχαίρουμε τους επιμελητές των δύο μουσείων για το
εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Ευχόμαστε στην έκθεση να έχει την επιτυχία που της αξίζει.
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