Γειηίοσ Τύποσ
Έθζεζε «Πρόζωπο Διεσζερία Σηωπή_ηίκηοη παράλοκοη»
Από 26 Φεβροσαρίοσ έως 26 Απρηιίοσ 2020
Πεηρακαηηθό Κέληρο Τετλώλ _ ΜOMus
(Αποζήθε Β1, Ληκάλη Θεζζαιολίθες)

Σηελ έθζεζε ζσκκεηέτοσλ :
Οι εκπαιδεσόμενες και οι εκπαιδεσόμενοι (2017-2020)
ηνπ 3νπ ρνιείνπ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Θεζζαινλίθεο
ηνπ Γεληθνύ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Θεζζαινλίθεο (Γηαβαηά)
Oι καλλιηέτνες...
Γεκήηξεο Ακειαδηώηεο, Γηώξγνο Γεξνληίδεο, Μαίξε Επγνύξε,
Μαξία Κξεκέηε, Βηξγηλία Μαζηξνγηαλλάθε, Ρηάλνλ Μόξγθαλ,
Αιέμαλδξνο Πιωκαξίηεο, Σάθεο ππξόπνπινο, Γεκήηξεο Φξαγθάθεο
o Β. Α.
ηο 3 ΣΓΔ Θεζζαλονίκης με 3 project
ο

Δπηκέιεηα: Σοθία Διίδα Μποσράηζε

Η έθζεζε «Πρόζωπο Διεσζερία Σηωπή_ηίκηοη παράλοκοη» βαζίδεηαη ζηελ
δπλαηόηεηα ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο λα δεκηνπξγεί ρσξνρξνληθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία
ζπλππάξρνπλ, θαη κεξηθέο θνξέο ζπκπξάηηνπλ, άλζξσπνη πνπ ππό άιινπο όξνπο δε ζα
ζπλαληηόληνπζαλ πνηέ.
Η αθορκή.
Όια μεθίλεζαλ από εξγαζηήξηα (θηινζνθίαο, γξαθήο θαη πεξθνξκαλο) πνπ ε
επηκειήηξηα θαη ζεσξεηηθόο ηέρλεο Σνθία Διίδα Μπνπξάηζε θαη ν θαιιηηέρλεο
Αιέμαλδξνο Πισκαξίηεο έδσζαλ ην 2016 ζην 3ν Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο
Θεζζαινλίθεο ζην Γεληθό Καηάζηεκα Κξάηεζεο Θεζζαινλίθεο, ζηα Γηαβαηά 1. Απηή ε
πξώηε εκπεηξία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ζήκεξα, από ην 2017 θαη κεηά, είηε ζην πιαίζην
ηνπ Θεξηλνύ Σρνιείνπ πνπ δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ηε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ,
Μαίξε Γθξίδνπ, είηε ζε κνξθή πξόηδεθη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Μεηαμύ αλαθάιπςεο θαη πηζηνπνίεζεο κηαο θνηλσληθά θξπκκέλεο ή μεραζκέλεο
πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο άιιεο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα
ζηε θπιαθή (ηε δπλαηόηεηα θπγήο, έζησ θαη κε ηε θαληαζία κέζσ ησλ ηδεώλ θαη ηεο
ηέρλεο), ηέζεθαλ απζόξκεηα νπζηαζηηθά θηινζνθηθά εξσηήκαηα ηα νπνία είραλ
μεθάζαξε επηξξνή ζηηο πξαθηηθέο ηόζν ηνπ θαιιηηέρλε όζν θαη ηεο ζεσξεηηθνύ ηέρλεο.
Παξαηεξώληαο, αθνύγνληαο θαη δνπιεύνληαο κε ηνπο έγθιεηζηνπο εθπαηδεπόκελνπο
δηακνξθώζεθε κία ζρέζε πνπ εμειίρζεθε ζε κία κνξθή άηππεο ζεσξεηηθήο θαη
εηθαζηηθήο έξεπλαο.
Κύξηνη άμνλεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ηεο νπνίαο είλαη νη ζεκαηηθέο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο,
ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζώκαηνο, ηεο θίλεζεο (θαη ηνπ απιηζκνύ), ηεο εηθόλαο θαη ησλ
θσδίθσλ ηνπ ζώκαηνο, ηεο δηακόξθσζεο ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηνπ πξνζώπνπ
(πνπ ν λόκνο ζέινληαο λα ην πξνζηαηέςεη απαγνξεύεη ηελ δεκνζηνπνίεζή ηνπ γηα ηνπο
θξαηνύκελνπο), ηεο ππνρξεσηηθήο ζπκβίσζεο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ζησπήο, ηεο έλλνηαο
ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο εηεξνρξνλίαο 2 , ηνπ νξίνπ θαη ηνπ νλείξνπ, ηεο απόγλσζεο, ηεο
ππνκνλήο θαη, ηέινο, ηνπ ζσθξνληζκνύ ζηε ρώξα καο.
Η κέζοδος.
Η εμεξεύλεζε απηή εκπινπηίζηεθε κε ηελ πξόζθιεζε αθόκα 8 θαιιηηερλώλ πνπ
επηιέρζεθαλ κε γλώκνλα ηηο ζρέζεηο ησλ πξαθηηθώλ ηνπο κε ηηο πξνβιεκαηηθέο κίαο
αηζζεηηθήο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εγθιεηζκνύ.
Η θπιαθή απνηειεί κία από ηηο «εηεξνηνπίεο» ηνπ Michel Foucault3, ηνπο πξαγκαηηθνύο
δειαδή θπζηθνύο ή πλεπκαηηθνύο ρώξνπο πνπ δξνπλ σο ρώξνη εηεξόηεηαο παξάιιεια
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Τν 2016 ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΔΣΑ (Μνπζείν Διεύζεξεο Σθέςεο Αλζξώπσλ).
Η εηεξνηνπήα μεθηλάεη λα ιεηηνπξγεή πιέξσο ν́ηαλ νη άλζξσπνη βξήζθνληαη ζε έλα εήδνο απν́ιπηεο ξήμεο
κε ηνλ παξαδνζηαθν́ ηνπο ρξν́λν.
3
Michel Foucault, Πεξί αιινηηλώλ ρώξωλ . Δηεξνηνπίεο (Des espaces autres. Hétérotopies) oκηιία ηνπ
1967, πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1984. Δθεί ζεκεηώλεη όηη «ππάξρνπλ είδε ηόπσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ από
όινπο ηνπο ηόπνπο, αθόκε θαη αλ είλαη εύθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε ηνπνζεζία ηνπο . Δπεηδή νη ηόπνη απηνί
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθνί από όιεο ηηο άιιεο ζέζεηο ηηο νπνίεο αληαλαθινύλ θαη ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ,
ζα ηνπο απνθαισ́ , ζε αληήζεζε κε ηηο νπηνπίεο, εηεξνηνπίεο».
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κε ππάξρνληεο ηόπνπο. Δίλαη ρώξνο όπνπ, καδί κε ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή, νη λόξκεο
ζπκπεξηθνξάο αλαζηέιινληαη (εηεξνηνπίεο ηεο απόθιηζεο), έρεη θαη απηή κία αθξηβή θαη
θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία αληαλαθιώληαο ηελ θνηλωλία ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαη
πξνϋπνζέηεη επίζεο ηελ π́παξμε ελν́ο ζπζηέκα ηνο αλνήγκαηνο θαη θιεηζήκαηνο ην νπνήν
ηελ απνκνλώλεη θαη ζπγρξόλσο ηελ θαζηζηά πξνζπειάζηκε.
Σε απηό ην πιαίζην, ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ ηεο θπιαθήο πξνζεγγίδεηαη σο κέξνο κηαο
επξύηεξεο νληόηεηαο: ελόο κεραληζκνύ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί ηελ έθθξαζε
ελόο ιόγνπ. Μεζνδνινγηθά, απηή ε αληηκεηώπηζε, πνπ κέζσ ηνπ πεδίνπ ηεο ζύγρξνλεο
ηέρλεο μεθηλά από κία θνηλσληνινγηθή θαη πνιηηηθή αλεζπρία , ηνπνζεηεί ην πεδίν ηε ο
έξεπλάο ηεο ζηα όξηα ηεο εκπεηξίαο πνπ βηώλεη, γηα λα κπνξέζεη λα δεη πσ́ο ζρεκαηήδεηαη
ε εηεξν́ηεηα απν́ ηελ νκνην́ηεηα θαη πώο κνξθνπνηείηαη δηαιεθηηθά ην «έμσ» από ην
«κέζα» θαη αληίζηξνθα.
Πξνζπάζεηα, πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο ζπκπαξάζεζεο δύν θόζκσλ (ηεο ηέρλεο θαη ηεο
παξαβαηηθόηεηαο) θαη δύν ζεζκώλ πνπ ηπραίλεη λα είλαη θαη νη δύν εηεξνηνπίεο γηα ηνλ
Foucault (ε θπιαθή θαη ην κνπζείν) θαη πνπ δεκηνπξγεί έλα είδνο κεηθηήο , ελδηάκεζεο
εκπεηξίαο, έλα είδνο θαζξέθηε. Απηή ε δνπιεηά είλαη, ινηπόλ, πξώηα απ’ όια κία ζπάληα
ζπλάληεζε ηεο νπνίαο ην θύξην δηαθύβεπκα είλαη ε αληαιιαγή κεηαμύ ησλ «δύν κειιώλ»
ηεο ίδηαο θνηλσλίαο.
Η σιοποίεζε.
Τόζν νη θαιιηηέρλεο όζν θαη νη εθπαηδεπόκελεο θαη εθπαηδεπόκελνη ζηνπ 3νπ Σρνιείνπ
Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Θεζζαινλίθεο πξνζθιήζεθαλ ζε κία ζπλάληεζε. Όινη ήμεξαλ
εμαξρήο όηη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο εκπεηξίαο ζα ήηαλε κία έθζεζε, αιιά δελ ππήξρε
ππνρξέσζε λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη. Η νπζία ήηαλε εμαξρήο ε ζπλάληεζε, ε πνηεηηθή ηεο
ζπλάληεζεο (ην πνηόλ ηεο θαη ε ελδερόκελε πνηεηηθόηεηά ηεο).
Οη θαιιηηέρλεο πξνζθιήζεθαλ ην 2019, ρσξίο ζύζηεκα, θαη κε κόλα όξηα απηά πνπ ζέηεη
ε θπιαθή, λα έξζνπλ ζε επαθή ν θαζέλαο κε ηα εηθαζηηθά, ζεσξεηηθά θαη θπξίσο
αλζξώπηλα εξγαιεία ηνπ κε κία εηεξνηνπία θαη κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηελ βηώλνπλ
θαζεκεξηλά. Ο θάζε θαιιηηέρλεο εηνίκαζε έλα εξγαζηήξην ην νπνίν πινπνίεζε ζην
ζρνιείν ηεο θπιαθήο.
Η έθζεζε πεξηιακβάλεη θείκελα θαη έξγα (θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, δσγξαθηθή, βίληεν,
performance, εγθαηαζηάζεηο, ραξαθηηθά, ..) ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο
θαη έξγα ησλ θαιιηηερλώλ πνπ έρνπλ κπεη θαη έρνπλ δνπιέςεη ζηηο θπιαθέο. Κάπνηα
έξγα είλαη ζπιινγηθά, θάπνηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ππό ηελ
επίβιεςε ησλ θαιιηηερλώλ θαη θάπνηα άιια είλαη αθηεξσκέλα από ηνπο θαιιηηέρλεο
ζηνπο θξαηνύκελνπο ή ζηελ εκπεηξία ηνπο ζηε θπιαθή. Ίζσο θάπνηα από ηα έξγα λα
παξνπζηάδνπλ ακθίζεκν ραξαθηήξα. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ηα εξσηήκαηα θαη νη αλεζπρίεο
ηεο «άιιεο κεξηάο» κεηαθέξνληαη ζην θέληξν ηεο πόιεο, ζην κνπζείν θαη ηίζεληαη ζηελ
« ειεύζεξε » θνηλσλία. Η έθζεζε παξνπζηάδεη επίζεο 3 project ηνπ ζρνιείνπ (Γηώξγνο
Βαζηιεηάδεο, Σαηνπάδ, Δύα Τδέλνπ, Άλλα Τδακπάδε, Η εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ, Βνύια
Χαηδεγεσξγηάδνπ θόκηθ, βίληεν θαη animation) θαη ηε δνπιεηά ηνπ Β. Α.

Μία ζσιιογηθή δοσιεηά.
Απηή ε έθζεζε δελ είλαη κόλν 9 θαιιηηέρλεο, κία επηκειήηξηα θαη ην Πεηξακαηηθό Κέληξν
Τερλώλ ηνπ MOMus. Eίλαη θαη πεξίπνπ 110 εθπαηδεπόκελεο θαη εθπαηδεπόκελνη (20172020) από ην 3ν Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Θεζζαινλίθεο πνπ βξίζθεηαη ζην Γεληθό
Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γηαβαηώλ.
Ο ηίηινο ηεο έθζεζεο «Πξόζσπν, Διεπζεξία, Σησπή» αληηζηνηρεί ζηηο ζεκαηηθέο κε ηηο
νπνίεο θαηαπηάλνληαη νη θξαηνύκελνη ζηα γξαπηά ηνπο. Ο ππόηηηινο ηίκηνη παξάλνκνη4
αλήθεη ζ’ έλαλ – ζήκεξα ειεύζεξν – εθπαηδεπόκελν ηνπ ζεξηλνύ ζρνιείνπ ηνπ 2017, ηνλ
Besnik Firaku, θαη έρεη ζπδεηεζεί θαη εθηηκεζεί ζεηηθά από όινπο ηνπο καζεηέο πνπ
έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηα εξγαζηήξηα. Δπηιέρζεθε ιόγσ ηεο ξεπζηήο εηζρώξεζεο ηεο
εζηθήο κεηαμύ ηνπ λόκηκνπ θαη ηνπ παξάλνκνπ.
Η έθζεζε ζα ζπλνδεπηεί από ηελ έθδνζε βηβιίνπ θαη από έλα παξάιιειν πξόγξακκα
δξάζεσλ, δηαιέμεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, ην νπνίν ζα αλαθνηλσζεί πξνζερώο.
Δδώ ζα βρείηε θωηογραθηθό σιηθό από ηα εργαζηήρηα θαη ηοσς θαιιηηέτλες:
(εθθξεκεί ην Link-ην εηνηκάδνπκε)
Info:
Τίηλος: «Πξόζωπν Διεπζεξία ηωπή_ηίκηνη παξάλνκνη»
Χώρος: ΜOMus-Πεηξακαηηθό Κέληξν Σερλώλ / Απνζήθε Β1, Ληκάλη Θεζζαινλίθεο
Δπιμέλεια: νθία Διίδα Μπνπξάηζε
Δγκαίνια: 26 Φεβξνπαξίνπ 2020 ζηηο 20.00
Γιάρκεια έκθεζης: 26/2-26/4
Ωράριο: Σξίηε έωο Κπξηαθή 10.00-18.00, θάζε Πέκπηε 10:00-22:00
Πληροθορίες: 231 059 3270 / MΟΜus
Δπικοινωνία: 694655278 / Διέλε θάξπνπ
Υποζηερηθηές
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Σσλδηοργαλωηής

«Δγώ δελ είκαη άλζξσπνο πνπ θξίλεη ηνπο άιινπο, δελ είκαη πνηεηήο, δελ είκαη θαιόο άλζξσπνο γηα ηελ
θνηλσλία, εγώ είκαη ηίκηνο παξάλνκνο», Besnik Firaku.

