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Η έκθεση – δράση Non-Place Art έχει ως σημείο εκκίνησης τον 
ορισμό του Marc Augé για τους «μη-τόπους»: Τόποι μετάβασης 
ή διέλευσης από όπου διερχόμαστε, χρησιμοποιούμε και 
προσπερνούμε καθημερινά, όπως τα αεροδρόμια, οι λεωφόροι, 
κ.α. Τα έργα της παρούσας έκθεσης μοιάζουν με τους «μη-
τόπους»: είναι σκίτσα που ξεπηδούν από μια υποσυνείδητη 
στιγμή στην καθημερινότητά μας, χωρίς απαραίτητα να 
δημιουργήθηκαν με σκοπό να εκτεθούν ή έστω να φυλαχτούν, 
δεν αποτελούσαν δηλαδή τον «προορισμό» του δημιουργού 
τους.  

Το φεστιβάλ δημιουργεί κάτι ανάμεσα σε ένα «χώρο έκθεσης» 
και έναν «τόπο κατοίκησης» για αυτά τα έργα, στρέφοντας πάνω 
τους την προσοχή του επισκέπτη. Έχουν έντονα προσωπικό 
χαρακτήρα καθώς αποκαλύπτουν ιδιωτικές στιγμές και 
περιστάσεις κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. 

Η έκθεση αντικατοπτρίζει την επιστροφή της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας σε πιο απλοϊκές, πειραματικές 
και πρωτογενείς μορφές τέχνης, όπως η τέχνη των «ψυχικά 
ασθενών», ενώ προτείνει την ανάπτυξη μιας πηγαίας «γλώσσας 
εικόνων» ως τρόπο έκφρασης και ως εναλλακτικό θεραπευτικό 
μέσο ανάκτησης της ψυχικής υγείας.  
 

Η έκθεση Non-Place Art φιλοξενεί σκίτσα σε λευκές σελίδες 
(doodles), στο περιθώριο σημειώσεων, σε post-its, moleskines, 
ημερολόγια και κάθε άλλη επιφάνεια όπου ένα σχέδιο μπορεί 
να γεννηθεί αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα. Η συνύπαρξη 
έργων επαγγελματιών καλλιτεχνών με έργα υποστηριζόμενων 
από φορείς ψυχικής υγείας για τη δημιουργία μιας έκθεσης 
με «σκίτσα από το περιθώριο» δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, 
αυτό της γνωριμίας με τις ευπαθείς ομάδες και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσής τους.

Συμμετέχουν:
Ελένη Αγγέλου, Βασιλική Αναστασίου, Βανέσσα 
Αναστασοπούλου, Σωκράτης Αργείτης (SOX), Κατερίνα 
Βασιλειάδου, Λευτέρης Γιακουμάκης, Γιώργος Γούσης, Σπύρος 
Γούσης, Canuto Kallan, Λίλα Καλογερή, Δημήτρης Καλυβιώτης, 
Άννα Λέκκα, Γιώργος Μαραζιώτης, Άννα Μαυρομάτη, Βασίλης 
Μπότουλας, Δήμητρα Νικολοπούλου, Σταυρούλα Παπαδάκη, 
Κων/νος Παπαμιχαλόπουλος, Παναγιώτης Πανταζής (PANPAN), 
Tάσος Παπαϊωάννου, Ορέστης Συμβουλίδης, Παναγιώτα 
Στάικου, Ακριβή Συμεωνίδη, Βάσω Φενέκου, Χρύσανθος 
Χριστοδούλου, Μαρία Χριστοφοράτου, Στέλλα Χρονοπούλου, 

Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης & Θεραπευτικών Δράσεων 
«ΔΙΑΔΡΟΜΗ» της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ, ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, Γεωργία 
Κάλχα (Πρόγραμμα ΔΡΩ 2007 Λευκωσία),  Κων/να Μανδηλάρη 
(Οικοτροφείο ΠΟΡΕΙΑ), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
& Ψυχικής Υγείας, Οικοτροφείο «Καλλίπολις» της ΑμΚΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ, Όθων Τετενές.

Happenings: 
 • «Soundscape ś project» με τους Κinga Cito, 

Δημήτρη Ρεκούτη και Μάριο Κωστάκη Τρεις μουσικοί  
απορροφώνται από την παρούσα διάθεση και από 
τα τοπία που ταξιδεύουν στο μυαλό τους, με στόχο να 
προκαλέσουν - εικόνες, σχήματα και χρώματα. Καλούν 
φίλους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αυτοσχεδιασμό 
και με αφορμή τον ήχο και γύρω από αυτόν να 
χτίσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας... (60’) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10, 23.00

•• “Μια εφημερίδα, ένα κόκκινο κουβάρι κι ένα 
μυστικό….’’ - Βιωματικό εργαστήρι –παιχνίδι όπου 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει -με 
«ασήμαντα» υλικά- ένα εικαστικό έργο. Συντονισμός-
Εμψύχωση: Μαντώ Κουρετζή και ομάδα σπουδαστών 
και αποφοίτων του τριετούς εργαστηρίου Παιδαγωγικής 
θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού του «ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» (120’) ΣΑΒΒΑΤΟ 08/10, 19.00.

•• «Αυτοσχεδιασμοί στις σχέσεις» Η ψυχολόγος Έφη 
Κεραμιδά, μέσα από αυτοσχεδιασμούς με το κοινό, 
θα επικεντρωθεί στην επικοινωνία που καθορίζει τις 
σχέσεις ζωής. Τι λέμε αλλά τι εννοούμε πραγματικά; 
Ποιά είναι τα ψιλά γράμματα στην επικοινωνία μας; 
Γιατί δεν μας καταλαβαίνουν οι άλλοι; Γιατί δεν τους 
καταλαβαίνουμε κι εμείς; Γιατί επιλέγουμε λάθος 
συντρόφους και φίλους; Η δράση θα πραγματοποιηθεί 
στο χώρο της έκθεσης. (40’) ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10, 18.00.  

 • Dj Performance με ήχους ηλεκτρονικού βιολιού στο 
χώρο της έκθεσης, από τον Gkionock (240’) ΚΥΡΙΑΚΗ 
09/10, 19.00

•• «Ξύπνα!»… Ακροβατικό Χοροθέατρο από την Άννα 
Ομηρίδη. Ποίηση: Άννα Ομηρίδη, ενορχήστρωση: 
Γιάννης Φρασέρης. (10’) ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10, 22.00

Έκθεση Από όσους Σχεδιάζουν στο Περιθώριο
7 - 8 - 9 Οκτωβρίου 2011

12.00-00.00

non place art


