
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ MAIL ART στο 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ! 

H mellifera αμκε στο πλαίσιο της διάδοσης των τεχνών, της ανθρώπινης επικοινωνίας και ελευθερίας της 

έκφρασης, διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά Διεθνή Έκθεση Mail Art με θέμα:  

 

ΘΑΛΑΣΣΑ-ΦΩΤΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ / SEA-FIRE-HUMAN 

- 3 γενεσιουργά αλλά και θανάσιμα στοιχεία - 

 

Περισσότεροι από 230 καλλιτέχνες από 36 χώρες απ' όλο τον κόσμο, μοιράζονται τις σκέψεις τους πάνω 

στο θέμα, δημιουργούν και συνδιαλέγονται με το θεατή. 

 

Η mellifera επιλέγει με τόλμη αυτή τη φορά ως χώρο που θα φιλοξενήσει την Έκθεση mail art, ένα σχολείο. 

Ένα σχολείο με παιδιά πολλών εθνικοτήτων, ως τον ιδανικό χώρο για να φιλοξενήσει μια Διεθνή έκθεση, με 

όλο το πλέγμα επικοινωνίας-ιδεών και μηνυμάτων που περικλείει και μεταφέρει αυτή.Έτσι γίνεται φανερό 

ότι το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος εκπαίδευσης αλλά μπορεί να μετατραπεί σε χώρο παιδείας 

συνδυάζοντας τη γνώση με την τέχνη, το νου με το συναίσθημα, τη λογική με τη φαντασία, σε έναν κόσμο 

που, περισσότερο από ποτέ το έχει ανάγκη. 

Συνδυάζοντας τη ΘΑΛΑΣΣΑ με τη ζωή των Αθηναίων και παράλληλα τη μεταφορά των γλυπτών του 

Παρθενώνα στην Αγγλία, τη ΦΩΤΙΑ ως ένα από τα στοιχεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο τόσο στη 

δημιουργία όσο και στην καταστροφή του Ναού και τον ΑΝΘΡΩΠΟ ως τον σημαντικότερο παράγοντα για 

τη σύλληψη και των ακρωτηριασμό του, οι μαθητές του σχολείου δημιουργούν και εκθέτουν σε παράλληλη 

έκθεση για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. 

 

Η mail art ένα παγκόσμιο κίνημα που είναι δυναμικά ενεργό από τη δεκαετία του 1960, βασίζεται στη 

διασύνδεση καλλιτεχνών μέσω της τέχνης και είναι αφιλοκερδούς χαρακτήρα. 

Εγκαίνια Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στις 19:30 

 

Την ημέρα των εγκαινίων, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, θα μιλήσει για τη mail art ο Ρώσος mail artist Juri 

Gik στις 20:30, ενώ παράλληλα μεταξύ άλλων θα παραβρεθεί και ο Ιάπωνας καλλιτέχνης και σπουδαίος 

εκφραστής του κινήματος, κος Ryosuke Cohen. 

 

Επιμέλεια Έκθεσης: Μαρία Χωριανοπούλου  

mail artist-εικαστικός-εκπαιδευτικός-ιδρυτικό μέλος της mellifera 

 

Διάρκεια Έκθεσης από 16-20 Οκτωβρίου 2019 

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 19:30 - 22:30, Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00 

Σάββατο και Κυριακή 11:00-14:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972176500 μετά τις 14:00, κα Μαρία Χωριανοπούλου 

 

19ο Γυμνάσιο Αθήνας: Αγίου Μελετίου 105 & Νεκταρίου - 112 52 Αθήνα, 3ος όροφος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972176500 μετά τις 14:00 - Μαρία Χωριανοπούλου 

email: mellifera.action@yahoo.gr 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Στο link που ακολουθεί, θα βρείτε κάποιες από τις δράσεις της mellifera:  

mellifera-action.blogspot.com/ 

Εδώ θα βρείτε τις Μail Αrt Eκθέσεις, που οργάνωσε η mellifera: 

resistmailartfestival.blogspot.com 

Πληροφορίες για τη mail art εδώ: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_art 

http://mellifera-action.blogspot.com/?fbclid=IwAR3gn5TrTk731lbdh3AkRvSDqbsSxTM__MIT8r1UgpTYEIZeSx6ksMvp2u8
https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_art?fbclid=IwAR1YgW9xcsVZ-8_SAmSN5eV-5jQbJK7QXk_jGamcVc1jN_yXnuS7i4G0ZCU

