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Σν Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνύ – Αζιεηηζκνύ – Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
(Π.Α.Κ.Π.Π.Α) ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο έρεη ηελ ηηκή θαη ραξά λα δηνξγαλώλεη ηελ 11ε Οκαδηθή
Δηθαζηηθή Έθζεζε Διεπζίλαο κε ζέκα «Περί καλαισθησίας | θέςεηο πεξί : θαλόλσλ, αξκνλίαο,

ζπκκεηξίαο, αληίζεζεο, έθπιεμεο, πεξηέξγεηαο επαηζζεζίαο, απνιαύζεσλ ιεπηόηεηαο, γνεηείαο,
παηδείαο». Η επηκέιεηα ζα είλαη ηεο Αλαζηαζίαο Γάικα, Αξρηηέθησλ Μεραληθνύ θαη Τπεύζπλεο
Δηθαζηηθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Γήκνπ Διεπζίλαο.

Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Γεπηέξα 10 Ινπλίνπ 2019, ζηηο 19:30 ζην
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Διεπζίλαο «Λεσλίδαο Καλειιόπνπινο», Γξαγνύκε 37, Παξαιία
Διεπζίλαο, 192 00.

Πεξί θαιαηζζεζίαο
[θέςεηο πεξί : θαλόλσλ, αξκνλίαο, ζπκκεηξίαο, αληίζεζεο, έθπιεμεο, πεξηέξγεηαο
επαηζζεζίαο, απνιαύζεσλ, ιεπηόηεηαο, γνεηείαο, παηδείαο]

Εγκαίνια: Γεπηέξα 10 Ινπλίνπ 2019, 19:30 | Διάρκεια: 10 Ινπλίνπ – 2 Ινπιίνπ 2019

Graffiti | Banksy - Αλώλπκνο Βξεηαλόο street artist | Street art, Hull City Centre, Μεγάιε Βξεηαλία

«[...] επαλαιακβάλσ πσο εκείο (νη Αλαηνιίηεο ζε αληίζεζε κε

ηνπο Γπηηθνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα μεηξππώζνπλ θάζε βξνκηά
θαη λα ηελ εμαθαλίζνπλ εθ βάζνπο) αγαπάκε ηα πξάγκαηα πνπ
έρνπλ ελζσκαηώζεη ηελ αλζξώπηλε απνθνξά θαη ηε κνπηδνύξα,
ηε βξνκηά ησλ επνρώλ, ην ρξώκα θαη ηελ ιάκςε πνπ θέξλνπλ
ζηε κλήκε όια απηά ηα πξάγκαηα. Όηαλ δνύκε κέζα ζε ηέηνηα
πξάγκαηα, ε ςπρή κε θάπνην κπζηεξηώδε ηξόπν εηξελεύεη θαη
ηα λεύξα βξίζθνπλ γαιήλε.»
[Σν εγθώκην ηεο ζθηάο, Junichiro Tanizaki, Δθδόζεηο Άγξα, 1993]

Γηαηί καο αξέζεη ή δελ καο αξέζεη έλαο πίλαθαο, έλα πνηήκα, κηα γπλαίθα, έλαο άλδξαο, έλα ηνπίν;
Πνηνη είλαη απηνί νη κεραληζκνί πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαιαηζζεζία, ην θαιό γνύζην;Τπάξρεη ην
«αληηθεηκεληθά» θαη «δηαρξνληθά» σξαίν; Σί θαζνξίδεη ηηο αηζζεηηθέο καο απνιαύζεηο;
Η πνίεζε, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε αξρηηεθηνληθή, ε κνπζηθή, ν ρνξόο, ε θσηνγξαθία, ηα
δηάθνξα είδε παηρληδηώλ, ηα έξγα ηεο θύζεο θαη ηεο ηέρλεο καο ραξίδνπλ κε ιεπηόηεηα θαη
ακεζόηεηα, απόιαπζε. Θαπκάδνπκε ηηο ζπλζέζεηο ηνπ Πάνιν Βεξνλέδε αιιά καο ζπγθηλεί ε
απιόηεηα ηνπ Ραθαήι . Απνιακβάλνπκε ηηο «Σέζζεξηο επνρέο» ηνπ Αληόλην Βηβάιληη αιιά
δαθξύδνπκε ζηελ θσλή ηεο Ella Fitzgerald.
Βξηζθόκαζηε κεξηθέο θνξέο κπξνζηά ζε πξόζσπα ή πξάγκαηα πνπ δηαζέηνπλ κηα αδηόξαηε
γνεηεία, κηα θπζηθή ράξε, απηό ην «θάηη» πνπ δελ κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε.
«Βιέπσ», γηα ηνλ Γάιιν Φηιόζνθν Μνληεζθηέ, ζεκαίλεη « ζπλεηδεηνπνηώ ηελ αθξηβή ζρέζε
αλάκεζα ζηα πξάγκαηα θαη ζ’εκελα» θαη είλαη ε καηηά ηεο γλώζεο, ε απαξρή ηεο θαιαηζζεζίαο. Η
θαιαηζζεζία δελ είλαη παξά ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα αλαθαιύπηεη κε
ιεπηόηεηα θαη ακεζόηεηα ηελ θύζε ησλ απνιαύζεσλ ηηο νπνίεο θάζε πξάγκα νθείιεη λα ηνπ δίλεη.
Καη δελ ππάξρνπλ ζεσξώ πξάγκαηα ηόζν δηαλνεηηθά ώζηε ε ςπρή λα κελ ηα «βιέπεη» θαη άξα λα
κελ ηα αηζζάλεηαη!
Όια ηα πξάγκαηα είλαη κηα αιπζίδα, όπνπ ε θάζε ηδέα αθνινπζεί κηα άιιε θαη πξνεγείηαη κηαο
άιιεο. Γελ γίλεηαη λα καο επραξηζηεί λα βιέπνπκε έλα πξάγκα ρσξίο λα επηζπκνύκε λα δνύκε θαη
θάπνην άιιν. Αλ δελ είρακε ηελ επηζπκία ηνπ επόκελνπ, δελ ζα είρακε θαη ηελ επραξίζηεζε ηνπ
πξνεγνύκελνπ. Η απόιαπζε, είλαη απηή πνπ καο σζεί πξνο θάηη άιιν θαη θάλεη ηελ ςπρή λα
αλαδεηά θαηλνύξγηα πξάγκαηα θαη νπδέπνηε λα επαλαπαύεηαη.
Η θαιαηζζεζία ζηα δηθά κνπ κάηηα θαληάδεη σο «αξρηηεθηόλεκα» όιν ηάμε πνπ ρξεηάδεηαη ηα
ζηνηρεία ηεο πνηθηιίαο, ηεο αληίζεζεο, ηεο έθπιεμεο, ηεο αξκνληάο, ηεο επαηζζεζίαο, ηεο
απόιαπζεο, ηεο γνεηείαο, ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο παηδείαο. Η θαιαηζζεζία ζηα κάηηα κνπ θαληάδεη σο
κηα απειεπζεξσκέλε όξαζε πνπ κνπ θαλεξώλεη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ε ηέρλε νθείιεη λα
ππνηάζζεη θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο νθείιεη λα ππνηάζζεηαη.
Η 11ε Οκαδηθή Δηθαζηηθή Έθζεζε Διεπζίλαο έξρεηαη λα ζπκβάιεη κε ηνλ ηξόπν ηεο ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο πόιεο σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα 2021. Η ιεπηόηεηα, νη επαηζζεζίεο, ην ήζνο
ησλ δεκηνπξγώλ, θαηαμησκέλσλ αιιά θαη λέσλ θαιιηηερλώλ θαη νκάδσλ από ηελ Διεπζίλα θαη όιε
ηελ Διιαδα ζα γίλνπλ ε «καγηά» γηα έλαλ εμαηξεηηθό εηθαζηηθό δηάινγν. Η πόιε θαη νη επηζθέπηεο
ηεο ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δεκηνπξγηθή απηή αιιειεπίδξαζε κε ην θαιιηηερληθό δπλακηθό.
Μεζα από έλα βησκαηηθό θαη γεκάην ελζπλαίζζεζε κνλνπάηη ζα αθνπγγξαζηνύλ ηνπο κεραληζκνύο
πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαιαηζζεζία.

Η επηκειήηξηα,
Αλαζηαζία Γάικα

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο
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Χώρος έκθεσης:
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Διεπζίλαο «Λεσλίδαο Καλειιόπνπινο»
Γξαγνύκε 37, Παξαιία Διεπζίλαο, 192 00
Ώρες λειτοσργίας:
Σξίηε - Παξαζθεπή | 12:00 - 14:00 θαη 17:00 - 21:00
άββαην - Κπξηαθή | 12:00 - 19:00
Περισσότερες Πληρουορίες στετικά με την έκθεση:
+30 694 4553469 (Κα Γάικα Αλαζηαζία)
E-mail: a_dalma@hotmail.com

