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1.

Ξεκίνησε την Τετάρτη 19-ΙΑΝ-2010 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών

Τεχνών το 1ο Συνέδριο με θέμα  Ηθική /Αισθητική  στα πλαίσια του

Αgainst Αll Οdds με γενική επιμέλεια της Λίνας Στεργίου και την

φροντίδα της Μαρίας Παναγίδου στον συντονισμό και την

επικοινωνία. 

Θα ήθελα να σχολιάσω την εξαιρετική εισήγηση του Ole Bouman
Γενικού Διευθυντή του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (NAI),

Ρόττερνταμ με θέμα: «Βαρύνουσα Αρχιτεκτονική», το επάγγελμα του

αρχιτέκτονα στις διεθνείς συγκυρίες, τις ηθικές του επιταγές και

πρακτικές. Ο Bowman με ένα λόγο σαφή προχώρησε σε ένα

προβληματισμό για τις δυνατότητες που διαμορφώνονται στα πλαίσια
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της κρίσης για την αρχιτεκτονική και το Design υπηρετώντας την

άποψη ότι: «Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα

χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που είχαμε όταν τα

δημιουργήσαμε».

(Α. Αϊνστάιν)

Αθήνα 08-VI-2005

EGG SHAPED  MOBILE  HOME     -        ^ CLICK IMAGE TO  LINK   

Από την άλλη η Jilly Τραγανού, αναπληρώτρια Καθηγήτρια και

Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Ιστορίας και

Θεωρίας της Τέχνης και του Ντιζάιν του Πανεπιστημίου Parsons The

New School for Design της Νέας Υόρκης, είχε  και έναν δυσνόητο  και

μακροσκελή τίτλο: "Πρακτικές απεδαφοποίησης προς τη δημιουργία

μετα-εθνικών ταυτοτήτων: συνδέοντας την αισθητική με την ηθική

του ντισιν. Ο ρόλος των σχέσεων αναμεσα στο ντιζάιν, την

μετανάστευση και τον συμμετοχικό σχεδιασμό στην δημιουργία μετα-

εθνικών ταυτοτήτων" Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Η εισήγησή της

ελληνίδας καθηγήτριας δόθηκε στην αγγλική γλώσσα σε ένα

ελληνόφωνο ακροατήριο με 4 μόνο ξένους επισκέπτες. Με δεδομένο

with Google Friend Connect

Already a member?Sign in
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο blog αυτό μπορείται να
σχολιάσετε KEIMENA ή να
διατυπώσετε απόψεις στα
COMMENTS ή αποστέλλοντας το
υλικό στο
triantafyllou.giorgos@gmail.com
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Απόψε Παρασκευή 4 Φεβ. τα
εγκαίνια έκθεσης στο Μουσείο
Μπενάκη στην Πειραιώς με την
υποστήριξη του Ελληνικού
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.
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μάλιστα το ιδιότυπο λεξιλόγιό της, τελικά η παρουσίαση υπήρξε

βασανιστική έχοντας ταυτόχρονα και μια ανεξέλεγκτη ροή στην

προβολή των εικόνων. Εκτιμώ ότι αξίζει  τον κόπο να αξιοποιούμε

τον πλούτο της  γλώσσας μας, για να έχουμε άλλωστε και μια πιο

άμεση και γόνιμη επικοινωνία. 

Στην συζήτηση που ακολούθησε ο δημοσιογράφος Νίκος Ξυδάκης
κατά γενική ομολογία κράτησε ένα υψηλό επίπεδο και φυσικά και το

ενδιαφέρον του κοινού. Το συνέδριο συνεχίστηκε και την Πέμπτη 20

ΙΑΝ 2011.

Τον συντονισμό είχε ο Λόης Παπαδόπουλος, καθηγητής του

Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και μετά

από μια σύντομη και ουσιαστική αναφορά στις ομιλίες της

προηγούμενης μέρας  έδωσε τον λόγο στον Κωνσταντίνο Μωραΐτη,

αναπληρωτή καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Το θέμα του

ήταν  «Αισθητική και ηθική: ο αδύνατος διαχωρισμός. Το παράδειγμα

της διφυούς αξιολόγησης του τοπίου»

Ο  Μωραΐτης  ξεκίνησε με τον σεμνό υπότιτλο "Θεωρητική απόπειρα

με αφορμή το τοπίο και το περιβάλλον" και  την αφοπλιστική

παραδοχή:  "Ένας αρχιτέκτονας που επιχειρεί να μιλήσει για

σημαντικά φιλοσοφικά θέματα είναι εξίσου επικίνδυνος με έναν

ειδήμονα για τη θεωρία, που επιμένει να σχεδιάσει και ακόμη

περισσότερο να επιβλέψει την κατασκευή ενός σημαντικού κτηρίου."

            

Ludwig Wittgenstein 

Είναι γνωστές οι φιλοσοφικές του αναζητήσεις και  ομολογώ με τις

αναφορές στον Ludwig Wittgenstein  και σε άλλους φιλοσόφους και

με τους σχολιασμούς του πάνω σε επιλεγμένα έργα τέχνης, βρήκα

την εισήγησή του τολμηρή και ενδιαφέρουσα.

Ακολoύθησε όμως ο David Cottington καθηγητής της Ιστορίας της

Μοντέρνας Τέχνης στο Kingsτon University of London. To θέμα του

ήταν «Ο  σχηματισμός  της Πρωτοπορίας: επαγγελματισμός αισθητικές

 
Στο φως τα 120 προσχέδια που
φύλασσε στο ατελιέ του και οι
παρεμβάσεις του σε δημόσια κτίρια
και ιδιωτικές κατοικίες

ANOUAR  BRAHEM ΕΠΑΙΞΕ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01 -
ΦΕΒ.  ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ

Ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης
παρουσίασε με το ούτι του φράσεις
και χρώματα που αναμειγνύονται με
τζαζ –και όχι μόνο– παραδόσεις.Τα
εισητήρια είχαν εξαντληθεί.
Αναζητείστε την δισκογραφία του

ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ -
ΤΡΙΤΗ 01  ΦΕΒ.  Η  10Η  ΕΚΠΟΜΠΗ:
"ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ  ΔΟΜΗΣΗ"

O Δημήτρης Φιλιππίδης στην 10η
αυτή εκπομπή, αποκαλύπτει και
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αρχές και μοντερνιστική ηθική» με αναφορά στις αντιλήψεις της

Πρωτοπορίας στο Παρίσι των αρχών του εικοστού αιώνα με τον

επαγγελματία καλλιτέχνη και τις αισθητικές θέσεις της εποχής.

Ομολογώ ότι γρήγορα συνειδητοποίησα ότι το θέμα ήταν βασικά

εκτός πλαισίου και σε συνδυασμό με την επίπεδη και αυστηρά

ακαδημαϊκή,  αγγλικού τύπου, στάση του ομιλητή χωρίς εικόνες

βαρέθηκα και λίγο πολύ αυτή την εικόνα εισέπραξα γύρω μου. 

Επιτέλους όμως ήρθε η ώρα της Λίνας Στεργίου που ήταν και ο

εμψυχωτής του Συνεδρίου και όλοι ελπίζαμε ότι θα ανασάνουμε.

«Επαγγελματικός σχεδιασμός προς όλες τις κατευθύνσεις.

Επαγγελματική ηθική, δημιουργικός ακτιβισμός» ήταν ο τίτλος του

θέματος και γρήγορα έπεσαν πολλοί τίτλοι, νέοι όροι, βιβλία ,

τσιτάτα και αναφορές σε φιλοσόφους και άλλους διανοητές με

στόχο, μάχες ενάντια στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο μέσα

από συλλογικές προσπάθειες… Δεν μπόρεσα να κατανοήσω τελικά

όλη αυτή την θεωρητική περιπλάνηση και την περιθωριακού τύπου

ακτιβιστική πρόθεση της Λίνας Στεργίου. Αισθάνθηκα ότι

συμμετέχω  σε θεωρητικές ασκήσεις του νου, «ασκήσεις θάρρους»

θα έλεγα,  την στιγμή που όλοι καιγόμαστε αναζητώντας το δια

ταύτα,  αναζητώντας μια νέα ηθική της αισθητικής  που αφορά

τελικά μια υπόθεση επιβίωσης.

Τελικά έφυγα…

...Έφυγα προβληματισμένος, αισθάνθηκα ότι συμμετείχα σε μια

παραπλάνηση. Ίσως πρόκειται για δικό μου λάθος, ίσως...

2.

Βγαίνοντας  από το αμφιθέατρο του Συνεδρίου βρέθηκα ξαφνικά

μπροστά  στην: 

Έκθεση των Αποφοίτων 08/09 του Τμήματος
Εικαστικών της Ανωτάτης Σχολής Καλών

Τεχνών. 

Άλλαξε η διάθεσή μου:

καταγράφει μια απελπιστική
πραγματικότητα που την βιώνουμε
καθημερινά, αλλά αρνούμεθα να την
συνειδητοποιήσουμε. Εκτός από τα
αυθαίρετα και την οργανωμένη
δόμηση, η λεγόμενη μαζική
αρχιτεκτονική έχει κατακλύσει τα
αστικά κέντρα και παρά τις αλλαγές
των ιστορικών δεδομένων και
αναγκαιοτήτων εξακολουθεί να
αναπαράγεται με τον ίδιο τρόπο.
Θαύμασα την προσπάθεια του
Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα στην
Σαντορίνη αλλά δεν αισθάνομαι
ευτυχής για την αρχιτεκτονική του
Ολυμπιακού χωριού. Θεωρώ ότι η
εκπομπή όφειλε να αποκαλύψει και
την αρνητική πλευρά αυτής της
σκανδαλώδους υπόθεσης.

MEMORIA  VISUS*_  2010

 
Ο πολυγραφότατος αρχιτέκτων
Οσυσσέας Σγουρός ανοίγει την Νέα
χρονιά στο μπλογκ του με μια σειρά
ενδιαφέρουσες "εικόνες της μνήμης"
από την χρονιά που πέρασε.
Σχολιάζει με την χειμαρρώδη
προσωπική του γραφή. Μην χάσετε
αυτές τις αναφορές. Μεταξύ αυτών
και μία συγκινητική για μένα
αναφορά για τα "αρχέτυπα*" Κάντε
ΚΛΙΚ στην εικόνα του

ΑΠΟ  ΤΗΝ ONOS  PRODUCTIONS

http://osgouros.blogspot.com/
http://osgouros.blogspot.com/
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Περιπλανήθηκα και πάλι στον εκθεσιακό χώρο "Νίκος Κασσανλής"

ανάμεσα σε νέους ανθρώπους που εκφράζουν την αγωνία τους, ο

καθένας με την δική του ηθική...

Ξεχώρισα κάποια έργα που παρουσιάζω στην συνέχεια.

Koλλύρη Μαρία-Άννα, Χωρiς Τίτλο, 2009 video

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
"ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ME THN ΜΑΓΙΑ
ΤΣΟΚΛΗ" ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝ ΣΤΗΝ ΝΕΤ. ΜΙΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ-ΤΟΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ
"ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ" ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ. ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡ. ΣΤΙΣ 10:00 ΜΜ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ  Η ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  "ΔΟΜΕΣ"  ΜΕ  ΤΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ
2011

 
Πρόκειται για μιά σημαντική
πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι
ΔΟΜΕΣ από το 2009, με στόχο να
προβάλει αξιόλογα αρχιτεκτονικά
έργα και μελέτες Ελλήνων
μελετητών . ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ
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Chamaryan Anna, Δώρο Θεού, 2009, Λάδι

Bράκας Στυλιανός, Χωρίς Τίτλο,  2009, Λάδι, ξύλο

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΎΛΛΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΑΝΤΟΝΑ

ΝΙΚΟΣ  ΞΥΔΑΚΗΣ  -  MAURICE  EL  MEDIONI  ΣΤΗ
ΣΚΗΝΗ  GAZARTE

Ο Αλγερινός Πιανίστας και συνθέτης
συνομίλησαν με τον Νίκο Ξυδάκη και
ένωσαν τις δυνάμεις τους. Από
Παρασκευή 21, μέχρι τις 30
Ιανουαρίου με οργανικές μουσικές
που συνδέουν Ανατολή και Δύση Η
φωτογραφία από την συνεργασία
μας με τον Κώστα Τσόκλη στις
«Αντανακλάσεις» που
πραγματοποιήθηκαν στο
εγκαταλελειμμένο χωριό Μοναστήρια
της Τήνου το 2006.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΝΤΟΝΑΣ:  "ΤΑ  ΚΤΙΣΜΑΤΑ"
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Λιανός Αθανάσιος, Χωρίς Τίτλο, 2001, λιθογραφία

Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, Χωρίς Τίτλο, 2001, ακουαρέλλα

Θεατρική παράσταση στο θέατρο
ΚΥΔΩΝΙΑ της εταιρείας θεάτρου
ΜΝΗΜΗ στα Χανιά, σε σκηνοθεσία
Μιχάλη Βιρβιδάκη . Πρεμιέρα
Παρασκευή 3 ΔΕΚ.

Ο  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΝΤΟΝΑΣ  ΣΥΖΗΤΑ  ΜΕ  ΤΟ
ΚΟΙΝΟ  ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  «ΤΑ  ΚΤΙΣΜΑΤΑ»

την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου μετά
το τέλος της παράστασης του
θεατρικού του έργου «Τα κτίσματα»,
που παρουσιάζεται αυτή την εποχή
στο θέατρο ΚΥΔΩΝΙΑ στα Χανιά, θα
συζητήσει με το κοινό, με αφορμή το
έργο και την παράσταση. Στη
συζήτηση εκτός από τον συγγραφέα
θα συμμετάσχουν και όλοι οι
συντελεστές της παράστασης.Το
έργο θα παίζεται μέχρι και την
Κυριακή 30 Ιανουαρίου.

ΠΡΩΤΑ  POSTS ΣΕ  ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ  15
ΑΥΓ.  ΜΕΧΡΙ  31  ΔΕΚ  2010

1. Η ΔΙΟΧΑΝΤΗ ΜΑΣ ΜΑΓΕΨΕ!!!.
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Λάμπρου Παναγιώτης, Αστκά Τοπία - διαδρομές, 2009

2. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΤΣΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ... 2

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, AMOS  RAPOPORT  &
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 
Ένα ξεχωριστό βιβλίο από το
παρελθόν που επανεκδίδεται με ένα
συμαντικό συμπλήρωμα του Δημήτρη
Φιλιππίδη με τίτλο "ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή Ο
ΕΛΛΗΝΑΣ ΡΑΠΟΠΟΡΤ" Από τις
εκδόσεις "Μέλισσα" που δεν
καταλαβαίνω γιατί δεν έχει προβάλει
αυτό το σημαντικό βιβλίο, εδω και
τόσους μήνες...

Ο  ΣΟΝ  ΚΟΝΕΡΙ  ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ  ΤΗΝ " ΙΘΑΚΗ"  ΤΟΥ
ΚΑΒΑΦΗ

 
Μιά παράξενη και γοητευτική θάλεγα
ερμηνεία, με μουσική υπόκρουση
από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου
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Νινιός Διονύσιος, Σιωπηλοί Διάλογοι, 2009, Γύψος μέταλλο

Η επιλογή των έργων είναι ενδεικτική. Πρόκειται για μια αυθόρμητη

πρώτη  καταγραφή και προφανώς υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα

έργα που στο χώρο ενός blog δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθούν.

Αυτό που αναζήτησα  επηρεασμένος από το Συνέδριο ήταν η

αισθητική των νέων δημιουργών μέσα από την ηθική της εικαστικής

εκπαίδευσης...

3.

Μία άλλη όμως ηθική που οδήγησε σε μια απάνθρωπη:

Ευθανασία στην περίοδο του
Εθνικοσοσιαλισμού, 

αποκαλύπτεται στο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς που

οδήγησε στην Ιατρική εξόντωση ιδρυματοποιημένων ασθενών.  

70.000 άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας εξοντώθηκαν σε

θαλάμους αερίων από το 1939 μέχρι το 1944 στην Ναζιστική

Γερμανία.

"ΟΙ  ΠΡΩΤΟΙ  ΧΑΡΤΕΣ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ"  ΜΕΤΗΝ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΤΟΥ  ΜΑΝΟΛΗ
ΚΟΡΡΕ

 
Μια υποδειγματική έκδοση από την
"Αττική Οδό" και τις εκδόσεις
Μέλισσα

Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ &
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Δέκα σχεδόν μήνες μετά τον θάνατο
του πολύτιμου φίλου Δημήτρη
Κωνστάντιου, η επιλογή της
καταξιωμένης και ευαίσθητης
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Θάλαμος αερίων του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανταμαρ

Η "τέχνη των παραφρόνων" 
μέσα από την Συλλογή PRINZHORN της

Χαιλδεβέργης

Δεκαοχτώ διαφορετικές  δραματικές ιστορίες, αποτελούν την

εισαγωγή για την παρουσίαση των έργων δεκαοχτώ προβληματικών

ανθρώπων που σε βάζουν σε ένα κλίμα  αγανάκτησης αλλά και  μιας

αρχαιολόγου, συνοδοιπόρου του
Κωνστάντιου, μας κάνει αισιόδοξους
για την συνέχεια μιας πορείας που
μετέτρεψε το Μουσείο αυτό σε ένα
σημαντικό και δυναμικό πόλο
πολιτισμού στην Αθήνα.

ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΟΜΠΑΖΗΣ:  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 
μια σεμνή και απέριτη καταγραφή
μιας προσωπικής άποψης, ενός
ανθρώπου που η οικολογική σκέψη
αποτελεί μια υπόθεση καθημερινής
ζωής.

"ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΙΚΙΩΝΗΣ  1887- 1968"  ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΠΕΝΑΚΗ  ΜΕΧΡΙ  13  ΜΑΡΤΙΟΥ
2011
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μεγάλης συγκίνησης που εκπάμπεται  από την παράδοξη ευαισθησία

αυτών των ανθρώπων.  Κατέγραψα ενδεικτικά μερικά έργα που

παραθέτω στην συνέχεια. 

Αισθάνθηκα όμως μια περίεργη ανησυχία όσο φωτογράφιζα.

Αναρωτήθηκα  αν φωτογραφίζω απλά κάτι που ανήκει  στο

παρελθόν, η  καταγράφω κάτι που ήδη βιώνουμε και σήμερα, κάτι 

που ίσως καταφθάνει με ορμή από το μέλλον...

Μία έκθεση σταθμός για το Μουσείο
Μπενάκη, στημένη λιτά από την
κόρη του Αγνή Πικιώνη. Έκπληξη τα
ζωγραφικά του έργα που για πρώτη
φορά παρουσιάστηκαν όλα μαζί.
Επισημαίνω σαν αδυναμία της
έκθεσης την δυσκολία ανάγνωσης
των ευαίσθητων σχεδίων,
αποτέλεσμα του συνδυασμού:
φωτισμός, plexiglass, κατακόρυφη
τοποθέτηση. Η υψηλή ποιότητα
αυτών των "αραχνοϋφαντων"
σχεδίων εισπράττεται μόνο σε πολύ
κοντινή απόσταση με ανεπιθύμητες
αντανακλάσεις.

ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ  "Η  ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ"

 
το νέο αυτό βιβλίο από τις εκδόσεις
Μίλητος μόλις βρέθηκε στα χέρια
μου. Μια εξαιρετική έκδοση για έναν
άγνωστο σχεδόν, μεγαλειώδη
αρχαιολογικό χώρο , που ο Πέτρος
Θέμελης ανέδειξε τις τελευταίες
δεκαετίες

SUSAN  PHILIPSZ:  TURNER  PRIZE  WINNER
2010

 
Με ένα μοιρολόι του 16ου αιώνα ,
που τραγουδά με την νοσταλγική και
παραπονιάρικη φωνή της, η Susan
Philipsz, ξαναζωντανεύει έναν άντρα
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Πρόκειται για μια έκθεση, που  τελικά αποκαλύπτει μια άλλη σχέση

ανάμεσα στην Ηθική και την Αισθητική. Αξίζει νομίζω να την δείτε,

αν μάλιστα αισθάνεστε ότι ακόμη έχετε μέσα σας την δική σας

τρέλλα...

4.
Εντελώς συμπτωματικά ανακάλυψα μέσω του protagon.gr  το βίντεο

που ακολουθεί. Μέσα από το χιούμορ που διαθέτει ο δημιουργός του

αισθάνθηκα ότι έχει κάποια σχέση με αυτό  "που ίσως καταφθάνει με

ορμή από το μέλλον..."

POSTED  BY  TRIANTAFYLLOU GIORGOS  AT  2:39  AM 

που πνίγηκε και επέστρεψε για να
ανακοινώσει στην αγαπημένη του τον
θάνατό του . Δείτε το video αυτής
sound installation κάνοντας ΚΛΙΚ
στην εικόνα

"ΠΕΡΙΠΟΥ 0,618"  -  Η  ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΣΤΗΝ  ΣΤΕΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ

Πρόκειται για την χρυσή τομή! Με
αφορμή το κείμενο του Χάιντεγκερ
"Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι" η
παράσταση διερευνά τον ρόλο του
χώρου και των αντικειμένων στην
καθημερινή σκέψη και πράξη.
Θυμηθείτε την Αικατερίνη στις 27-28
ΜΑΡΤΙΟΥ & 3-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

MADE  IN  CHINA  NO 2  -  EGG SHAPED MOBILE
HOME
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Οι Κινέζοι συνεχίζουν να μας
ανησυχούν με τα καινούργια τους
ευρήματα. Προετοιμάζουν ένα
μέλλον που φοβάμαι δεν αφορά
μόνο αυτούς. Για να έχουμε τον νου
μας! Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα.

ΒΑΝΑ  ΞΕΝΟΥ

 
Η σημαντική αυτή έκθεση στον
Εθνικό κήπο, έκλεισε την Κυριακή
05-ΔΕΚ. Η νέα εξαιρετική έκδοση: "Η
Ψυχή του Τόπου" κυκλοφορεί στου
Παπασωτηρίου. Επισημαίνω τον
διάλογο με την Κατερίνα Κοσκινά.

‘Η  ΑΘΗΝΑ  ΣΕ  ΚΡΙΣΗ’

 
Την Κυριακή 28 Νοέμβριου στο
Μουσείο Μπενάκη της οδού
Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε
Hμερίδα που οργανώθηκε από τις
διδακτικές ομάδες της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, και του
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http://www.culturenow.gr/events/%CE%92%CE%AC%CE%BD%CE%B1_%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85:_%CE%97_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85:_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_.html
http://www.greekarchitects.gr/gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-id3610
http://www.greekarchitects.gr/gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-id3610
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Laboratory for Architecural
Production του Swiss Federal
Institute of Technology στην
Λοζάννη. Από τις θεωρητικές
εισηγήσεις και τους
προβληματισμούς προέκυψαν μεν
στοιχεία ανάλυσης και διερεύνησης
αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν
σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις
για το μέλλον των υποβαθμισμένων
περιοχών της Αθήνας. Ξεχώρισα τις
ποιητικές προτάσεις του Αριστείδη
Αντονά, τις ρεαλιστικές εκτιμήσεις
του Γιάννη Πυργιώτη και του
Μπάμπη Παπαδημητρίου, και την
υπερρεαλιστική προσέγγιση του
Στέφανου Μάνου. ΜΙα πρωτοβουλία
με την ευθύνη του Ανδρέα
Κούρκουλα και της Αριάδνης Βοζάνη

ΓΙΆΝΝΗΣ  ΚΟΥΝΈΛΛΗΣ  -  ΑΤΟΜΙΚΉ  ΈΚΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ  ΕΛΛΆΔΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΜΟΝΟ

Πήγαμε στα Εγκαίνια την Πέμπτη 25-
11 στην γκαλερί Bernier/Eliades. και
ομολογώ σε αντίθεση με το
τελευταίο του έργο στην Ελευσίνα,
δεν αισθάνθηκα την αναμενόμενη
συγκίνηση από τις μονοτυπίες με τα
αποτυπώματα των παλτών. Την
Παρασκευή όμως στις 26-11 ο
Γιάννης Κουνέλλης, στην ανοιχτή
συζήτηση με την Κατερίνα
Ζαχαροπούλου στο Μέγαρο, μας
γοήτευσε με την καθαρότητα της
σκέψης του και τον λόγο του. Το
Σαββατο 27-11 στην Θεσσαλονίκη
έγινε παρουσίαση του έργου του
Γιάννη Κουνέλλη και συζήτηση με
τον καλλιτέχνη και την Κατερίνα
Κοσκινά, Ιστορικό τέχνης, Πρόεδρο
Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ. και επιμελήτρια

http://www.elculture.gr/Events/Exhibitions/giannis-kounellis-bernier-eliades/fullstory.php?id=39690
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της έκθεσης «ΑΝΕΥΡΕΤΟΙ ΝΗΣΟΙ».
19:00, Κ.Σ.Τ.Θ., στην Αποθήκη Β1,
Λιμάνι.

ΤΑ  ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΙΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  "ΑGA
KAHN"  2010

Εργοστάσιο υφασμάτων στην
Τουρκία, φωτο © Cemal Εmden / Με
την συμμετοχή των Jean Nouvel και
του Anish Kapoor στην κριτική
επιτροπή δόθηκαν τα 5 βραβεία που
αφορούν τη διερεύνηση των
αναγκών των ισλαμικών κοινωνιών
με εστίαση στις επιδράσεις του
δομημένου περιβάλλοντος για τους
κατοίκους της. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ
ΕΙΚΟΝΑ!

Η ΒΑΣΩ  ΚΑΤΡΑΚΗ  ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ

 
η έκθεση συνεχίζεται μέχρι 31-01-
2011

PARIS  1900.  ART  NOUVEAU ET

http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/12331/2010-aga-kahn-award-for-architecture-announced.html
http://www.culturenow.gr/Arts/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82:_%CE%92%CE%AC%CF%83%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7:_%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_.html
http://www.culturenow.gr/Arts/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82:_%CE%92%CE%AC%CF%83%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7:_%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_.html
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MODERNISME,  TRÉSORS  DU  PETIT  PALAIS

 
Προσωπογραφία της Σάρα Μπερνάρ
(1876, λάδι σε μουσαμά), από το
Petit Palais ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Γιά να δούμε τι θα
δούμε την Δευτέρα 22 ΝΟΕ? Είδαμε
όπως αναμενόταν μια μέτρια έκθεση
και ως προς το περιεχόμενο και ως
προς το στήσιμο.

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ  ΑΠΟ  ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ  ΣΤΗΝ  TATE
MODERN,  LONDON  UNTIL  2  MAY  2011

ai weiwei : Κινέζος καλλιτέχνης
αναδεικνύει την υστερία της
υπομονής του αμέτρητου πλήθους

ANISH  KAPOOR:TURNING  THE WORLD
UPSIDE  DOWN

 

http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231067969
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231067969
http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/11836/ai-weiwei-sunflower-seeds-at-the-tate-modern.html
http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/11673/anish-kapoor-at-kensington-gardens.html
http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/11673/anish-kapoor-at-kensington-gardens.html
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at kensington gardens, London. until
March 13th, 2011

Ο  ANTONAS  ΚΑΤΕΦΘΑΣΕ  ΣΤΗΝ  ΡΩΣΙΑ

 
Με το διώροφο Λεωφορείο του

ΑΡΧΕΤΥΠΑ*

βιβλίο 2η έκδοση - book 2nd edition

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ  Κ.ΤΣΟΚΛΗΣ-
Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- Ν.  ΞΥΔΑΚΗΣ

 
εξώφυλλο του βιβλίου από τις
εκδόσεις Τουμπή

http://www.1000ideas.ru/?p=6035#more-6035
http://www.1000ideas.ru/?p=6035#more-6035
http://www.archetypa.blogspot.com/
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=05.07.2006,id=15603956
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=05.07.2006,id=15603956
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ARIS  KONSTANTINIDIS  1913- 1993

νέα μονογραφία από την Electa

VIS ITORS  FROM  16 - VI I I - 2010

http://www.electaweb.it/catalogo/scheda/978883705762/it?language=en_EN
http://www.histats.com/
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