
 
 

 

«Τέχνη για το κοινό ή µε το κοινό; Συλλογικά εγχειρήµατα στο δηµόσιο χώρο» 

 

 

 

 

Γενικό σκεπτικό 

 
Σύµφωνα µε την κοινωνική ιστορία της τέχνης η θεωρητική προσέγγιση ανασυνθέτει 

τόσο τις συνθήκες παραγωγής όσο και τον ορίζοντα υποδοχής του έργου τέχνης σε µία 

πρακτική που συνίσταται στη σύζευξη των δύο διακριτών πόλων: του καλλιτέχνη και του κοινού 

του. Σ’ αυτή την υπόθεση εργασίας ο δηµιουργός και ο θεατής καταλαµβάνουν 

προκαθορισµένες θέσεις και ευδιάκριτους ρόλους. Στο ζεύγος δηµιουργός / καλλιτέχνης – 

θεατής / αποδέκτης, το ρόλο του δρώντος υποκειµένου κατέχει το πρώτο σκέλος. 

 

Τι συµβαίνει όµως όταν αυτό το -αµφίπλευρης έστω δυναµικής- σχήµα γίνεται κάπως 
πιο περίπλοκο; Όταν δηµιουργός και αποδέκτης τυχαίνει να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο; 

Μπορεί άραγε η σύγχρονη τέχνη να µην κατασκευάζει απλώς θεατές, αλλά να εµπλέκει ως 

οργανικά µέλη διαφορετικά υποκείµενα – συνδηµιουργούς;  Μπορεί να αρθρώσει έναν κριτικό 

λόγο εκδηµοκρατισµού των κοινωνιών µας, να λειτουργήσει ως µοχλός αναδιανοµής του 

δηµόσιου χώρου, να δώσει φωνή σε κοινωνικές, πολιτισµικές ή εθνοτικές οµάδες που ζουν στο 

περιθώριο, να αφηγηθεί διαφορετικές ιστορίες και να οργανώσει δράσεις µέσα σε κοινότητες, 
µαζί µε αυτές και όχι για αυτές;  

 

Έχουµε σήµερα τη δυνατότητα να οραµατιστούµε τον καλλιτέχνη στο ρόλο του -κατά 

τον Αντόνιο Γκράµσι- ‘οργανικού διανοούµενου’ σε µία συµµετοχική διεργασία συνειδητής 
παρέµβασης για τη διαµόρφωση της αισθητικής αντίληψης και του πολιτικού στοχασµού πάνω 

σε µία διαφοροποιηµένη, πολυεπίπεδη σύγχρονη πραγµατικότητα; 

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης καλεί εικαστικούς καλλιτέχνες και 
θεωρητικούς σε δηµόσιο διάλογο µε άξονα ορισµένες, ήδη υλοποιηµένες, εικαστικές δράσεις 

αυτού του χαρακτήρα. Συνεχίζει και διευρύνει την έρευνα πάνω σε καλλιτεχνικές παρεµβάσεις 
στο δηµόσιο χώρο και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας της σύγχρονης τέχνης, όπως αυτή 

αποτυπώθηκε στις συζητήσεις και τα πρακτικά της ηµερίδας που οργάνωσε το Φεβρουάριο του 

2008 ‘Από τη λαϊκή στο χαµάµ. Τέχνη εκτός’, αλλά και στις εκθεσιακές του επιλογές.  
 

Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιλαµβάνει την εκτενή παρουσίαση αντίστοιχων, 

συλλογικών εγχειρηµάτων στη χώρα µας και στο εξωτερικό, και αναζητά τη δυναµική, τις 

δυσχέρειες και τις προοπτικές τους. Η ηµερίδα εντάσσεται στο πρόγραµµα του 3
ου

 Εικαστικού 

Πανοράµατος στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως µία πρώτη δηµόσια προ-µπιεναλική 

συζήτηση πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο της 2
ης

 Μπιενάλε Θεσσαλονίκης ΠΡΑΞΙΣ. Τέχνη σε 
αβέβαιους καιρούς το οποίο εγείρει αντίστοιχα ερωτήµατα.  

 
 

 

Συραγώ Τσιάρα 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 
Πρόγραµµα Ηµερίδας 

 

 
11:00 – 11:15 Συραγώ Τσιάρα, δ/ντρια του ΚΣΤΘ 

• Έναρξη/Χαιρετισµοί/Σύντοµη εισαγωγή στο σκεπτικό της ηµερίδας  

11:15 – 11: 35 Εύα Φωτιάδη, Ιστορικός της Τέχνης & Μουσειολόγος 
 

• Τίτλος Εισήγησης: Θολώνοντας τα νερά: πρακτικές καλλιτεχνών µεταξύ τέχνης και ...; 
 

11:35 – 12:00 Μαίρη Ζυγούρη, Εικαστικός-Performer. Συνεργάτης της ιταλικής οµάδας Osservatorio    
                                                    Nomade-Stalker από το 2004 

 

• Τίτλος Εισήγησης: Η Επιτέλεση (Performance) ως παρεµβατική  πρακτική και η 
συµµετοχική-σχεσιακή τέχνη στον δηµόσιο χώρο. 

 
12:00 – 12:20 Μαρία Αγγελή, Θεωρητικός Τέχνης / Επιµελήτρια &  Μουσειοπαιδαγωγός/Μέλος   
                                                  A.I.C.A. 

 

• Τίτλος Εισήγησης: Τέχνη µε το Κοινό προς συνείδηση Κοινότητας. Αφετηρία το δίδυµο 
Τέχνη-Περιβάλλον. 

 
12:20 – 12:40 ∆ίκτυο Νοµαδική Αρχιτεκτονική 

• Τίτλος Εισήγησης: ∆ηµόσιοι χώροι, δηµόσιες καταστάσεις. Μια διαδροµή από το 
Μεταξουργείο στον Ελαιώνα.. 

 

12:40 – 13:00  Συζήτηση 

13:00 – 13:15  ∆ιάλλειµα 

 

13:15 – 13:35 Γιώργος Καραγιώργος, Γ.Γ. του Arab Guggenheim Museum 
 

• Τίτλος Εισήγησης: Social-Gym: Μικρές ασκήσεις καθηµερινότητας. 
 

13:35 – 13:55 Μαρία Παπαδηµητρίου, Εικαστικός 

14:00 – 14:30 Μάριος Σπηλιόπουλος, Εικαστικός 

• Τίτλος Εισήγησης: Ανθρώπων Ίχνη, Ελευσίνα.. 

 

14:30 – 15:00 Συµπεράσµατα/Λήξη Ηµερίδας 

 
 
 

  
 


