Δημήτρης Αληθεινός

α ν α δ ρ ο μ ι κ ή

Για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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Το έντυπο αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει
μαζί με τους μαθητές του, με κριτικό και στοχαστικό τρόπο, την έκθεση Δημήτρης
Αληθεινός Αναδρομική, η οποία παρουσιάζεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης από τις 14 Φεβρουαρίου 2013 έως τις 26 Μαΐου 2013.
Πρόκειται για την πρώτη αναδρομική έκθεση του Δημήτρη Αληθεινού, στην οποία
παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα (ζωγραφικά, σχέδια, εγκαταστάσεις,
γλυπτά, φιλμ, βίντεο μαζί με αρχειακό υλικό από εφήμερες, παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο) που καλύπτουν όλες τις περιόδους της δημιουργικής του πορείας και
εκτείνονται χρονικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 μέχρι και σήμερα.
Στο έντυπο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον Δημήτρη Αληθεινό και το
περιεχόμενο των έργων του, φωτογραφίες με επεξηγηματικά σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και ένα εύρος θεμάτων για συζήτηση-ανάπτυξη, όπως ζητήματα
τεχνικής και μέσων καλλιτεχνικής έκφρασης, θέματα που αφορούν στην πολιτική και
κοινωνική ιστορία, στην ιστορία της τέχνης και των πολιτισμών, στη γεωγραφία, στις
θρησκείες και στις τελετουργίες, κ.ά.
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Η δομή του εντύπου ακολουθεί τους βασικούς άξονες της προβληματικής του
καλλιτέχνη και χωρίζεται σε τρεις ενότητες: α) «έργα-ιδέες»: έργα-αντικείμενα και
δράσεις που εκφράζουν ιδέες άμεσα συνδεδεμένες με το κοινωνικοπολιτικό κλίμα της
δεκαετίας του ΄70 β) εικαστικές δράσεις στον δημόσιο χώρο γ) έργα με διαπολιτισμικό
και διαθρησκευτικό προσανατολισμό. Σε κάθε ενότητα προτείνεται μια σειρά από
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της εικαστικής
και γλωσσικής έκφρασης, αλλά και δεξιοτήτων, όπως είναι η κρίση, η φαντασία, η
σύγκριση, η παρατήρηση, η μνήμη κ.ά. Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν είτε
από κάθε μαθητή χωριστά ή ομαδικά στην τάξη, ώστε να καλλιεργηθεί η ομαδικότητα
και το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Ο εκπαιδευτικός ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα και το μάθημα που διδάσκει
μπορεί να προσαρμόσει, να τροποποιήσει ή να εμπλουτίσει το υλικό του εντύπου
λαμβάνοντας υπόψη του τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις
ιδιαιτερότητες της ομάδας του. Η μέθοδος που ακολουθείται και προτείνεται για την
προσέγγιση της έκθεσης και των έργων είναι η διαθεματική και διεπιστημονική, με
στόχο το υλικό του εντύπου να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά σε όλα σχεδόν τα
μαθήματα, αλλά και στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης της πρωτοβάθμιας και
της ερευνητικής εργασίας (project) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον,
η επιλογή βιβλιογραφίας/δικτυογραφίας που δίνεται σε κάθε ενότητα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές καταρχήν για τις
προτεινόμενες δραστηριότητες, αλλά και για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη
θεμάτων που συμπληρώνουν και επεκτείνουν τη σχολική ύλη.
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΕΡΓΑ - ΙΔΕΕΣ

Ο Δημήτρης Αληθεινός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 δημιουργεί έργα που
εκφράζουν και ασκούν κριτική στην κοινωνικοπολιτκή πραγματικότητα της εποχής
του, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εξέγερση του Μάη του ’68 και τους φοιτητικούς
και κοινωνικούς αγώνες στην Ευρώπη, αλλά και την επιβολή της στρατιωτικής
δικτατορίας στην Ελλάδα.
Μέσα σε αυτήν την περίοδο της ρήξης και της αμφισβήτησης ο Αληθεινός συντάσσεται
με άλλους ευρωπαίους και έλληνες καλλιτέχνες και επιλέγει μια πιο ριζοσπαστική
καλλιτεχνική γλώσσα, στο πνεύμα της αντί τέχνης, που ανατρέπει καθιερωμένες
αισθητικές και συνδέεται με την πρωτοπορία και τη διαμαρτυρία.
Στο έργο του επαναδιαπραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ του πραγματικού και της
αναπαράστασης, όπως έκαναν και οι γάλλοι Νέοι Ρεαλιστές ήδη από τη δεκαετία του
’60. Απεγκλωβίζει την τέχνη από το τελάρο και κατασκευάζει ή χρησιμοποιεί έτοιμα
αντικείμενα αποσπασμένα από το περιβάλλον τους για να εκφράσει «νέες ιδέες για το
πραγματικό» και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της τέχνης με την καθημερινή ζωή.

Ο Δημήτρης Αληθεινός (Παναγιωτόπουλος) γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε
ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1968-1970), στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης (1970-1974) και στην Έcole Speciale d’ Architecture στο Παρίσι (1975-1980).
Στην καλλιτεχνική του πορεία ο Αληθεινός πειραματίστηκε με τόλμη με πολλά
εικαστικά είδη. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική
καλλιτεχνική σκηνή εκθέτοντας στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός και στο Πνευματικό
Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα έργα που είχαν έντονο κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα. Από
το 1973 μέχρι το 1979 πραγματοποίησε μια σειρά από εικαστικές δράσεις στο αστικό
τοπίο διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων και παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια με σκοπό
τη διάδοση της έννοιας της ζωγραφικής γλώσσας και την ενεργό συμμετοχή του μέσα
στον κοινωνικό χώρο. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο καλλιτέχνης δημιουργεί
ενότητες έργων με έντονες διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές αναφορές όπως:
Σημεία μέσα στους χρόνους, Κατακρύψεις και Συνεργασίες με Άλλους Πολιτισμούς.
Ο Δημήτρης Αληθεινός έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της Μπιενάλε του Σάο Πάολο το 1983, της
Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης το 1989 και της Μπιενάλε της Βενετίας το 1997.
Zει και εργάζεται στην Αθήνα.
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Το 1972 ο καλλιτέχνης εκθέτει στην
Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, ανάμεσα σε
άλλα, το έργο που εικονίζεται αριστερά
με σαφείς αναφορές στη στέρηση της
ελευθερίας από καταπιεστικά πολιτικά
καθεστώτα, όπως η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα την περίοδο 1967-1974.
Με μια ειδική μικροφωνική εγκατάσταση
μεταφέρονταν οι ήχοι του δρόμου μέσα
στην γκαλερί και αντίστροφα οι ήχοι της
γκαλερί έξω στο δρόμο, συνδέοντας έτσι
το έργο με το περιβάλλον.

Xωρίς τίτλο, 1972-1973
Γύψος, ξύλο, αυγά, ακρυλικό

Σε ποια θρησκευτική παράσταση παραπέμπει το έργο; Με ποιον εικαστικό
τρόπο ο καλλιτέχνης μεταφέρει την έννοια της ανελευθερίας;
Τι πιστεύετε ότι συμβολίζει το κόκκινο χρώμα;
Σχολιάστε τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης επιδιώκει να συνδέσει το έργο
τέχνης με το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή.
Παρατηρήστε το έργο του Αληθεινού που εικονίζεται πιο πάνω: δύο πόδια
είναι καρφωμένα σε ένα βάθρο με καρφιά που στην άκρη τους φέρουν κόκκινα
αυγά. Ποιες ιδέες μεταφέρει το έργο και με ποιους συμβολισμούς;
Συζητήστε στην τάξη για τη στέρηση των δικαιωμάτων και τη βία που
επιβάλλεται από δικτατορικά/φασιστικά καθεστώτα. Με αφετηρία τη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, αναζητήστε ανάλογα παραδείγματα σε άλλες
χώρες του κόσμου.
Αναζητήστε με τους μαθητές λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα, θεατρικά
έργα, πεζά) και τραγούδια που αναφέρονται στη στέρηση της ελευθερίας.
Αναφερθείτε στους συμβολισμούς που χρησιμοποιούν οι λογοτέχνες και στις
εικόνες που μεταφέρουν.

Χωρίς τίτλο, 1972
Γύψος, διογκωμένη πολυστερίνη, ύφασμα, ξύλο, μικρόφωνο, ηχεία
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Με αφορμή ένα κείμενο ή ένα τραγούδι που θα επιλέξουν τα παιδιά, ζητήστε
τους να εικονοποιήσουν με ζωγραφικό ή άλλο τρόπο (κατασκευές, θεατρικά
δρώμενα κ.ά.) έννοιες που σχετίζονται με την ελευθερία ή τη στέρησή της.
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Χωρίς τίτλο, 1971
Κλουβί, κρανίο, καναρίνι

Παρατηρήστε τα τρία σύμβολα του έργου: κλουβί, ζωντανό πουλί, κρανίο και
συσχετίστε τα με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε.
Συγκρίνετε το έργο με τα δύο προηγούμενα. Ποια καινούργια έννοια εισάγει
ο καλλιτέχνης εδώ; Πιστεύετε ότι σε αυτήν την περίπτωση αφήνει περιθώρια
διαφυγής;
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Χωρίς τίτλο, 1972
Ξύλο, μαγνητόφωνο, φωτιστικό

Ο Αληθεινός εισάγει σε πολλά έργα της εποχής αυτής τον ήχο και την κίνηση.
Καθημερινά αντικείμενα όπως μια πολυθρόνα, ένα γραφείο, ένα ποτήρι και ο χώρος
που τα περιβάλλει ζωντανεύουν και φορτίζονται συναισθηματικά, ενώ ταυτόχρονα ο
καλλιτέχνης υπαινίσσεται την έννοια του χρόνου.
Στο έργο πιο πάνω ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα σκηνικό για να μας μεταφέρει
στα γραφεία ανακρίσεων την εποχή της δικτατορίας. Από ένα κρυμμένο
μαγνητόφωνο ακούγεται στον χώρο ο χτύπος ενός ρολογιού. Από ποια στοιχεία
του έργου συμπεραίνετε ότι πρόκειται για ανακριτικό γραφείο;
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Χωρίς τίτλο, 1973
Ακρυλικό, πλακάκια, μέταλλο, ξύλο,
νερό, ηλεκτρική αντλία
Χωρίς τίτλο, 1972
Κουνιστή καρέκλα, τηλέφωνο,
πλέξιγκλας, ξύλο, μοτέρ

Στο πιο πάνω έργο εκτός από τον ήχο
που προέρχεται από το τηλέφωνο ο
καλλιτέχνης εισάγει και την κίνηση
μέσω της κουνιστής καρέκλας. Ποια
έννοια πιστεύετε ότι υπαινίσσεται
εδώ;
Συγκρίνετε την ατμόσφαιρα του
έργου με αυτήν που δημιουργείται
στον πίνακα του κύριου εκπροσώπου
της μεταφυσικής ζωγραφικής, του
Τζόρτζιο ντε Κίρικο, και αναφερθείτε
σε ομοιότητες και διαφορές. Με ποιους
τρόπους επιτυγχάνεται η αίσθηση της
απουσίας στα δύο έργα;
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Στο έργο αυτής της σελίδας από μια βρύση τρέχει νερό σε ένα ποτήρι, το
οποίο όμως δεν γεμίζει ποτέ. Μέσω μιας ηλεκτρικής αντλίας το νερό διαρκώς
ανακυκλώνεται. Τι σκέψεις σας δημιουργούνται; Ποια διάσταση του χρόνου
πραγματεύεται εδώ ο καλλιτέχνης;
Συζητήστε για την έννοια του χρόνου όπως προκύπτει στα τρία προηγούμενα
έργα του Αληθεινού.

Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Μελαγχολία,1916
Συλλογή Μενίλ, Χιούστον

Πολλοί καλλιτέχνες στην ιστορία της τέχνης διερεύνησαν το ζήτημα του χρόνου
και της κίνησης. Οι κυβιστές στις αρχές του 20ου αιώνα, διασπώντας τον χώρο
και τη μορφή και καθιερώνοντας την πολυεστιακή προοπτική, επιχείρησαν να
μεταφέρουν μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια την τέταρτη διάσταση, δηλαδή
τον χρόνο. Το ίδιο και οι φουτουριστές, οι οποίοι εμπνευόμενοι από τις νέες
επιστημονικές ανακαλύψεις αποθέωσαν στα έργα τους την ταχύτητα και τον
δυναμισμό. Αφού συζητήσετε για τα δυο αυτά καλλιτεχνικά κινήματα και τους
εκπροσώπους τους, αναζητήστε ένα κυβιστικό και ένα φουτουριστικό έργο
και επιχειρήστε να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται σε κάθε
περίπτωση η κίνηση και ο χρόνος.
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Στην έκθεση στο ΕΜΣΤ ο Δημήτρης Αληθεινός εκθέτει καθημερινά αντικείμενα ως
έργα τέχνης για να εκφράσει τις ιδέες του, ακολουθώντας μια παράδοση που έχει
τις αφετηρίες της στις αρχές του 20ου αιώνα και σε κινήματα όπως ο κυβισμός,
ο ντανταϊσμός, ο σουρεαλισμός και αργότερα ο νεορεαλισμός κ.ά. Από τότε
πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αυτούσια αντικείμενα, κάποτε άχρηστα ή
πεταμένα (γνωστά ως objets trouvés ή ready mades) ή δημιουργούν συναρμογές
από ετερόκλητα αντικείμενα (γνωστές με τον όρο assemblage). Αμφισβητώντας
την παραδοσιακή αξία των υλικών και τις συμβατικές καλλιτεχνικές πρακτικές και
αισθητικές, επαναπροσδιορίζουν την έννοια του έργου τέχνης σε σχέση με τον χώρο
και την κοινωνία.

Χωρίς τίτλο, 1974
Μέταλλο, ξύλο, μαγνητόφωνο, λαμπτήρας φθορισμού

Πάμπλο Πικάσο, Κεφάλι ταύρου, 1942
Ασαμπλάζ, (σέλα και τιμόνι ποδηλάτου)
Εθνικό Μουσείο Πικάσο, Παρίσι

Μαρσέλ Ντυσάν, Ρόδα Ποδηλάτου, 1913
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη

Στο έργο της διπλανής σελίδας, σε ένα παιδικό αυτοκινητάκι έχει προστεθεί ο
ήχος της κόρνας που θυμίζει σειρήνα και ένα τιμόνι από λαμπτήρα φθορισμού.
Το έργο παρουσιάζεται πάνω σε βάθρο, σαν γλυπτό, ανάμεσα σε άλλα έργααντικείμενα που σχετίζονται με την περίοδο της χούντας. Τι πιστεύετε ότι ο
καλλιτέχνης εκφράζει με αυτό το έργο και πώς κρίνετε τη συνύπαρξή του με τα
υπόλοιπα;
Αναζητήστε πληροφορίες για τα δύο παραπάνω έργα του Πάμπλο Πικάσσο και
του Μαρσέλ Ντυσάν (τον καλλιτέχνη, τον τίτλο, τη χρονολογία, τα υλικά, το
περιεχόμενο). Επιλέξτε ένα έργο από την τέχνη του αντικειμένου (objet trouvé,
ready made, assemblage) και παρουσιάστε το στην τάξη σας.
Ο γάλλος καλλιτέχνης του ντανταϊσμού Μαρσέλ Ντυσάν και αργότερα ο
γερμανός Γιόσεφ Μπόις, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της
μεταπολεμικής τέχνης, διατύπωσαν την άποψη ότι όλοι μπορούν να είναι
καλλιτέχνες. Μπορείτε να σχεδιάσετε ή να κατασκευάσετε μια συναρμογή
(σύνθεση) από αντικείμενα για να εκφράσετε μια ιδέα που σχετίζεται με τη
σύγχρονη εποχή;
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Στην έκθεση ο καλλιτέχνης παρουσιάζει δύο λευκά κουτιά από τα οποία εξέχουν
ζωντανά ανθρώπινα μέλη που κινούνται, ενώ σε ένα τρίτο κουτί στάζει οξύ πάνω σε
ένα κομμάτι μέταλλο. Στο εσωτερικό ενός τέταρτου λευκού κουτιού υπάρχει καθρέφτης όπου ο θεατής μπορεί να δει τον εαυτό του. Η δράση αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε
με κάποιες διαφορές το 1973 στο Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα και ο
Αληθεινός έδωσε τότε στην έκθεση τον τίτλο Ένα Συμβάν. Με τον τίτλο αυτό ήθελε
αφενός να αποδώσει στα ελληνικά τον όρο happening, που σημαίνει καλλιτεχνική
δράση ή περφόρμανς στην οποία συμμετέχει ο καλλιτέχνης ή το κοινό, και αφετέρου
να ταυτίσει το έργο και την έκθεση με ένα γεγονός που είναι ζωντανό και εξελίσσεται.
Παρατηρήστε με προσοχή όλα τα μέρη του
έργου. Ποια μηνύματα πιστεύετε ότι ήθελε
να περάσει ο Αληθινός το 1973 με τη δράση
αυτή; Πώς ερμηνεύετε το έργο σήμερα σε
σχέση με τις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες; Θεωρείτε ότι είναι επίκαιρο;
Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τις έννοιες που
πραγματεύεται το τρίτο κουτί, με το μέταλλο
πάνω στο οποίο στάζει οξύ προκαλώντας του
αλλοιώσεις.
Χωρίς τίτλο, 1971
Γύψος, μέταλλο, πολυεστέρας

Ποιες σκέψεις επιχειρεί ο καλλιτέχνης να
ενεργοποιήσει στον θεατή με την προσθήκη
ενός καθρέφτη στο τέταρτο κουτί;
Συγκρίνετε με το έργο στη δίπλα σελίδα. Τι
συναισθήματα σας δημιουργούν οι άνθρωποι μέσα στους σκουπιδοτενεκέδες;
Φωτογραφίες από τη δράση Ένα συμβάν

Χωρίς τίτλο, 1979
Σκοινί, δέρμα, μουσαμάς, σωληνάρια

Το 1978 ο Αληθεινός διατυπώνει το «Μανιφέστο της Οπλοτέχνης», στο οποίο
σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: «Όλες οι δυναμικές μορφές δράσης και έκφρασης,
όλες οι εκδηλώσεις που έχουν στόχο την εξαφάνιση των αφεντάδων είναι
τέχνη». Συζητήστε στην τάξη σας για τη σύνδεση της τέχνης με την ακτιβιστική
δράση και για τη δυνατότητα των καλλιτεχνών να παρεμβαίνουν δυναμικά στο
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
Σκεφτείτε και ίσως υλοποιήστε με την ομάδα σας μια καλλιτεχνική δράση (ένα
θεατρικό δρώμενο, μια εικαστική παρέμβαση, κ.ά.) για να καταγγείλετε κάποια
από τα κακώς κείμενα της σημερινής εποχής.
Στην παραπάνω δράση ο Αληθεινός χρησιμοποιεί το σώμα του ως κύριο
εικαστικό μέσο. Ζητήστε από τα παιδιά, ανά ομάδες, να βρουν πληροφορίες
για την τέχνη του σώματος (body art) και να παρουσιάσουν στην τάξη
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μορφής τέχνης.
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Για παιδιά

Για ενήλικες

Γκρής Ηλίας, Το μελάνι φωνάζει. Η 17η Νοέμβρη 1973 στη λογοτεχνία, (εισαγωγή, επιλογή
κειμένων), Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.

Βάλντμπεργκ Πάτρικ, Σουρρεαλισμός, (μετ. Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου), Αθήνα,
εκδ. Υποδομή, 1982.

Duchamp Marcel, Ο μηχανικός του χαμένου χρόνου: συζητήσεις με τον Pierre Cabanne,
(μετ.: Λίλιαν Stead-Δασκαλοπούλου, επιμ. ύλης Κύριλλος Σαρρής), Αθήνα, εκδ. Άγρα,
2008.

Foster Hal, Krauss Rosalind, Bois Yve - Alain, Buchloh Benjamin H. D., Μοντερνισμός,
αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, (πρόλογος-επιμέλεια Μ. Παπανικολάου), Αθήνα,
εκδ. Επίκεντρο, 2007.

Ζιραρντέ Συλβί , Μερλώ-Ποντύ Κλαιρ , Σαλάς Νεστόρ, Οι πίνακες του Πάμπλο ΙΙΙ ΠικάσοΠαιχνίδια με την τέχνη, (μετ. Γιώργος Ράικος), Αθήνα, εκδ. Καστανιώτης, 1996.

Holzhey Magdalena, Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Αθήνα, εκδ. Γνώση, 2006.
Κοξ Νηλ, Κυβισμός, (μετ. Ιωάννα Βετσοπούλου), Αθήνα, εκδ. Καστανιώτης , 2003.
Nτε Μικέλι Μάριο, Οι πρωτοπορίες της τέχνης του εικοστού αιώνα, (μετ. Λένα
Παπαματθεάκη, επιμ. Τέτη Χατζηνικολάου), Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1998.

Ιτσινέ Νίκος, «Δικτατορικά καθεστώτα στο σύγχρονο “εκδημοκρατισμένο” κόσμο»,
άρθρο στην εφημ. Η Καθημερινή, 2007.
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_20_11/11/2007_211565
Κάσδαγλης Νίκος, Επιβολή, τα κείμενα της βίας, Αθήνα, εκδ. Σοκόλη - Κουλεδάκη, 2005.

Ρηντ Χέρμπερτ, Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, Αθήνα, εκδ. Υποδομή, 1978.

Λαμπέ Μπριζίτ, Πυές Μισέλ, Ελεύθερος και όχι ελεύθερος. Μαθαίνω τις αξίες της ζωής με
γεύση από φιλοσοφία, (μετ. Βίτω Αγγελοπούλου), Αθήνα, εκδ. Άγκυρα, 2004.

Thonges-Στριγγάρη Pea, Joseph Beuys: η επανάσταση είμαστε εμείς, Αθήνα, εκδ.
Πατάκη, 2010.

Ρίτσος Γιάννης, Ρωμιοσύνη (περιλαμβάνεται στη συλλογή Γ. Ρίτσος, Ποιήματα 19301960, τόμος Β΄, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1961).

Χαραλαμπίδης Άλκης, Η τέχνη του εικοστού αιώνα, I-II, Θεσσαλονίκη, εκδ.University Studio Press, 1993.

Σαββόπουλος Διονύσης, Δημοσθένους λέξις, (τραγούδι), 1972.

Χαραλαμπίδης Άλκης, Η τέχνη του εικοστού αιώνα, III, Θεσσαλονίκη, εκδ.University Studio Press, 1995.
Χύλζενμπεκ Ρίχαρντ, Εμπρός Νταντά! Η Ιστορία του Ντανταϊσμού, (μετ. Βασίλης
Παπακριβόπουλος), Αθήνα, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, 1998.

Rodari Florian, Μια Κυριακή με τον Πικάσο, (μετ. Μ. Εμπειρίκου), Αθήνα, εκδ. Άμμος,
1993.
Venezia Mike, Πάμπλο Πικάσσο, (μετ. Κατερίνα Γιαννίκου), Αθήνα, εκδ. Modern Times,
1998.

http://arthistory.about.com/od/glossary_o/g/Objet-Trouve.htm
http://arthistory.about.com/cs/arthistory10one/a/performance.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/duch/hd_duch.htm
http://www.tate.org.uk/art/artists/marcel-duchamp-1036
http://www.understandingduchamp.com
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Από το 1973 ο Δημήτρης Αληθεινός αρχίζει να ασχολείται συστηματικά για μια
περίπου δεκαετία με δράσεις στον δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος σε όλες του τις
διαστάσεις, κοινωνική, ιστορική, πολιτισμική, εθνική, συνιστά για τον καλλιτέχνη το
πιο πρόσφορο πεδίο για να αναπτύξει την προβληματική και τις έρευνές του σε σχέση
με τη ζωγραφική γλώσσα, τον ήχο και το χρώμα και να προκαλέσει τη δημιουργία
εναλλακτικών ερεθισμάτων, συχνά ψυχολογικού περιεχομένου.

Στα 1974 ο καλλιτέχνης, στην προσπάθειά του να μεταφέρει τη ζωγραφική πράξη στον
δημόσιο χώρο, πραγματοποιεί τη δράση Ανάπτυξη ενός Κόκκινου Κύκλου στον Χώρο.
Αρχικά δημιουργεί έναν κύκλο με την ελάχιστη διάμετρο και μετά τον μεγεθύνει για να
καλύψει την πρόσοψη της Έcole Speciale d’ Architecture στην οποία σπούδαζε εκείνη
την περίοδο. Οι κύκλοι πολλαπλασιάζονται και διασκορπίζονται στο Δάσος της Vincennes με στόχο να καλυφθεί ολόκληρο το Παρίσι. Τελικά ο Αλειθινός χαρτογραφεί
όλη την περιφέρεια του Παρισιού με μια συνεχή γραμμή μήκους 22 χλμ από κόκκινο
χρώμα, σηματοδοτώντας έτσι τον συνολικό χώρο.

Διερευνώντας τη ζωγραφική πράξη στον πραγματικό χώρο και χρόνο, έξω από τις
αίθουσες των γκαλερί ή πέρα από οποιοδήποτε άλλο θεσμικό πλαίσιο, ο Αληθεινός
καταργεί την εμπορική αξία της τέχνης, πετυχαίνει την ενεργό συμμετοχή στον
κοινωνικό χώρο και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.
Στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο Γραφή στο χώρο και Χρώμα-Ψυχολογικό ερέθισμα
της περιόδου 1973-1979, ο καλλιτέχνης παρεμβαίνει σε δημόσια κτήρια, σε δρόμους,
σε δάση, σε πάρκα της Αθήνας, της Ρώμης και του Παρισιού. Χρησιμοποιεί ταινίες
διαφόρων χρωμάτων, παρεμποδίζει την πρόσβαση των περαστικών και καταγράφει
τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιδρούν και αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά
ερεθίσματα που δημιουργεί η χρήση διαφορετικών χρωμάτων.

Φωτογραφίες από τη δράση Ανάπτυξη ενός Κόκκινου Κύκλου στον Χώρο, 1974
18
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H περιφέρεια του Κόκκινου Kύκλου γράφεται
με μια γραμμή 22 χιλιομέτρων περίπου κατά
μήκος του Boulevard Périphérique, Παρίσι

Ο καλλιτέχνης λέει σχετικά: «Μ’ αυτόν τον τρόπο σκέψης το πρόβλημα που
μπαίνει δεν είναι μόνο το τι θα φτιάξω μα πως θα το φτιάξω ώστε να λειτουργεί
όσο γίνεται σωστότερα», εννοώντας με αυτό ότι το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται
όχι μόνο στη σύλληψη μιας ιδέας, αλλά και στη διαδικασία υλοποίησής της.
Πώς σχολιάζετε την άποψη του καλλιτέχνη;
Σχετικά με το έργο Ανάπτυξη ενός Κόκκινου Κύκλου στον Χώρο ο καλλιτέχνης
σημειώνει το 1974 στο Παρίσι:
«Ο κύκλος μου είναι μια τελεία
ένας άνθρωπος, μια προσπάθεια, μια ιδέα
ή ένα κόμα αν θέλετε.
Δεν έχει όρια στο μεγάλωμα του
όπως δεν έχει όρια το μεγάλωμα μιας τελείας
ενός ανθρώπου, μιας προσπάθειας
μιας ιδέας ή ενός κόματος
Μπορεί να μεγαλώσει τόσο που να σκεπάσει ολόκληρη την γη [….]
Ο κύκλος μου είναι μια κόκκινη προσπάθεια
μέσα στο άπειρο της Τέχνης. Είναι σαν εμάς
τις ιδέες μας, τις προσπάθειες μας ότι
πιο φθαρτό και πιο αθάνατο[…]».
Αναπτύξτε με δικά σας λόγια το νόημα που δίνει ο καλλιτέχνης στον κόκκινο
κύκλο.
Ο Αληθεινός χρησιμοποιεί στην πρώτη δράση αυτής της ενότητας ως βασικό
στοιχείο τον κύκλο. Αναζητήστε τους διαφορετικούς συμβολισμούς που
αποδίδονται σ' αυτό το γεωμετρικό σχήμα. Μπορείτε να εντοπίσετε διεθνή,
θρησκευτικά ή άλλα σύμβολα που εμπεριέχουν τον κύκλο και να τα ερμηνεύσετε;
20

Φωτογραφίες από τη δράση Χρώμα-Ψυχολογικό ερέθισμα, 1975
Κλείσιμο της Rue des Anglais με πλαστικές ταινίες πλάτους 10 εκ. διαφορετικού κάθε φορά χρώματος, Rue
des Anglais, Παρίσι

Στο παραπάνω έργο, ο καλλιτέχνης διερευνά τις αισθητηριακές ιδιότητες
των χρωμάτων. Ο ίδιος λέει σχετικά: «Ξεκίνησα να μελετήσω (σε τόπους με
διαφορετικές συνήθειες και σε ανθρώπους με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες
–Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη) τη σημασία των χρωμάτων στην καθημερινή ζωή».
Οργανώστε με την τάξη σας ένα πείραμα για να μελετήσετε την επίδραση των
χρωμάτων: επενδύστε ένα σημείο του σχολείου σας με ένα ύφασμα το οποίο
κάθε μέρα θα έχει διαφορετικό χρώμα (κόκκινο, μαύρο, κίτρινο κ.ά). Καταγράψτε
τις αντιδράσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας τα
διαφορετικά συναισθήματα που τους δημιουργούνται κάθε φορά.
Ο διεθνής καλλιτέχνης Christo από τις
αρχές της δεκαετίας του ’60 άρχισε να
ασχολείται με δύσκολα καλλιτεχνικά
προγράμματα που περιλάμβαναν το
πακετάρισμα αντικειμένων και το
τύλιγμα υπαίθριων χώρων ή δημόσιων
κτηρίων και μνημείων. Σημασία για τον
καλλιτέχνη έχει κυρίως η διαδικασία
του εγχειρήματος και η δημιουργία
ενός νέου τρόπου όρασης οικείων εικόνων. Συγκεντρώστε στοιχεία για το
έργο του καλλιτέχνη και επιλέξτε ένα
από αυτά για να το παρουσιάσετε στην
τάξης σας μαζί με φωτογραφικό υλικό
και το σκεπτικό του Cristo.

Christo και Jeanne-Claude,
Wrapped Kunsthalle, 1967-68, Βέρνη, Ελβετία

21

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

Για ενήλικες

Σημεία μέσα στους χρόνους

Καντίνσκι Βασίλι, Για το πνευματικό στην τέχνη, (μετ. Μινάς Παράσχης), Αθήνα, εκδ.
Νεφέλη, 1981.

Στα έργα της ενότητας αυτής ο καλλιτέχνης δουλεύει πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες,
όπως η λαμαρίνα, στις οποίες ενσωματώνει εικονογραφικά στοιχεία από διαφορετικές
εποχές και πολιτισμούς, όπως την τέχνη της μινωικής εποχής, τη βυζαντινή τέχνη,
την τέχνη της αναγέννησης, κ.ά. Σχεδιάζει τις μορφές του εκμεταλλευόμενος τις
οξειδώσεις που δημιουργούν στην επιφάνεια διάφορα υγρά, αναδεικνύοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τις εσωτερικές διεργασίες της ζωγραφικής. Ταυτόχρονα τοποθετεί
ατόφια αντικείμενα, όπως γλυπτά, κερήθρες, προβιές, μέλισσες κ.ά.

Καντίνσκι Βασίλι, Σημείο – Γραμμή – Επίπεδο, (μετ. Έφη Μαμαλάκη-Σταθάκη), Αθήνα,
1980.
Goldberg RoseLee, Performance Art: from Futurisme to the Present, London, εκδ. Thames
and Hudson, 1993.
Golberg RoseLee, Performance: live art since the 60s, London, εκδ. Thames and Hudson, 1998.
Vergine Lea, Body art and performance: the body as language, Milano, εκδ. Skira, 2000.

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/colorchart/flashsite/
http://www.three-musketeers.net/mike/colors.html

Για παιδιά
Faglia Matteo, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Παιδιών 14. Τέχνη, (επιμ. Sidoti Baniamino),
Αθήνα, εκδ. Καθημερινή, 2008.
Κοζάκου-Τσιάρα Όλγα, Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1991.
Welton Jude, Η γλώσσα της ζωγραφικής, ένας εικονογραφημένος οδηγός για την θεωρία
και την τεχνική από την Αναγέννηση ως την ποπ αρτ, Αθήνα, εκδ. Ερευνητές, 1992.

Σημεία μέσα στους χρόνους, 1980
Λαμαρίνα, σκουριά, γύψος
22
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Παρατηρήστε προσεχτικά τα δύο έργα του Αληθεινού. Μπορείτε να διακρίνετε
τις μορφές που σχηματίζονται στη μεταλλική επιφάνεια; Σε ποιες εποχές
παραπέμπουν και σε ποιες πολιτισμικές παραδόσεις;
Στο έργο της προηγούμενης σελίδας προστίθεται ένα γλυπτό. Τι σας θυμίζει;
Τι πιστεύετε ότι θέλει να δείξει ο καλλιτέχνης συνδέοντάς το με την μορφή στο
πίσω μέρος του πίνακα;
Η κερήθρα στο πιο κάτω έργο τι θα μπορούσε να συμβολίζει σε σχέση με την
εικόνα που αναδύεται από πίσω;

Αφού μελετήσετε τη χημική διαδικασία της οξείδωσης επιχειρήστε στο
εργαστήριο του σχολείου σας και με τη βοήθεια του καθηγητή της χημείας
να δημιουργήσετε αντιδράσεις πάνω σε ένα κομμάτι λαμαρίνας χρησιμοποιώντας διαφορετικά όξυνα υγρά. Εκμεταλλευτείτε τις διαφορετικές πατίνες που
θα προκύψουν για να δημιουργήσετε ένα αισθητικό αποτέλεσμα.
Συζητήστε με την τάξη σας για τους διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης των
ιερών προσώπων στην ανατολική ορθόδοξη και στη δυτική καθολική εκκλησία.
Ζητήστε από τα παιδιά να βρουν εικόνες της Παναγίας με το Χριστό σε έργα του
Βυζαντίου και σε έργα της Αναγέννησης.

Tι αίσθηση σας δημιουργεί το αποτέλεσμα της οξείδωσης; Γιατί ο Αληθεινός
επέλεξε να δώσει αυτήν την εικόνα στα έργα του;

Μιχαήλ Άγγελος, Παναγία της Μπριζ, (c. 1504)
Onze Lieve Vrouwekerk, Μπριζ

Σημεία μέσα στους χρόνους, 1981
Λαμαρίνα, σκουριά, χρυσός, κερήθρα
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Το έργο στο οποίο ο Αληθεινός
έχει προσθέσει την κερήθρα είναι
εμπνευσμένο από την Τοιχογραφία
της Άνοιξης, η οποία κοσμούσε προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου
στη Σαντορίνη. Σήμερα βρίσκεται στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ζητήστε από τα παιδιά να παρατηρήσουν
προσεκτικά την τοιχογραφία (αν είναι δυνατό μέσα στο Μουσείο) και
να περιγράψουν τι αναπαριστά, τα
χρώματα που φέρει, την τεχνοτροπία
κτλ. Δείτε και άλλα έργα της Μινωικής
Εποχής και συζητήστε για την τέχνη
αυτής της περιόδου.

Παναγία Οδηγήτρια, 1816, Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη

Η τοιχογραφία της Άνοιξης, 16ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα
25

Κατακρύψεις
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο Αληθεινός αρχίζει να ασχολείται με την ενότητα
των Κατακρύψεων. Ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο από τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο
και την Πάτρα ως το Νησί του Ροβινσώνα Κρούσου, το Βαρανάσι, το Μάτσου Πίτσου,
το Μπενίν και αλλού και κρύβει μέσα στη γη έργα, κείμενα, στοιχεία της φύσης. Οι
Κατακρύψεις έχουν φτάσει μέχρι σήμερα τις 175 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε
όλον τον πλανήτη δημιουργώντας ένα δίκτυο χωρίς σύνορα, κέντρα ή περιφέρειες.
Η ιδέα του καλλιτέχνη ξεκίνησε από την ανάγκη του να εκφράσει την αντίδρασή του
και την αγωνία του για τους πολιτισμούς που απειλούνται ή χάνονται. Πρόκειται
στην ουσία για μια συμβολική, τελετουργική διαδικασία που έχει ως στόχο να
διαφυλάξει στη μνήμη τον ανθρώπινο πολιτισμό μέσω της τέχνης.
Ο Αληθεινός για κάθε Κατάκρυψη φτιάχνει κάρτες-προσκλήσεις όπου αναγράφονται το
όνομα του καλλιτέχνη, ο τόπος της Κατάκρυψης, η ημερομηνία, κάποτε το αντικείμενο
που ο καλλιτέχνης κρύβει, και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και φωτογραφία
του τόπου της Κατάκρυψης.

Φωτογραφία από τη 10η Κατάκρυψη, Κέντρο Τέχνης Επίκεντρο, Πάτρα, Ελλάδα, 1990

Η παραπάνω φωτογραφία απεικονίζει την 10η Κατάκρυψη του Αληθεινού στο
Κέντρο Τέχνης Επίκεντρο στην Πάτρα, το 1990. Ο καλλιτέχνης κατακρύπτει μια
αρχετυπική μορφή οικεία σε όλους τους πολιτισμούς, ένα ασημένιο κύκλο που
λάμπει. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ο φωτεινός κύκλος;
Ο Αληθεινός λέει με αφορμή τις Κατακρύψεις: «Δεν έχουμε πια ανάγκη τόσο από
την εικόνα του έργου όσο από την ενέργεια του». Η άποψη αυτή του καλλιτέχνη
ανατρέπει την επικρατούσα άποψη για το έργο τέχνης που συνέχεται με την
εικόνα και τη θέασή της. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την άποψη του Αληθεινού,
ιδιαίτερα στην εποχή μας η οποία κατακλύζεται από κάθε λογής εικόνες; Πώς
εννοεί την ενέργεια ο Αληθεινός;
Οργανώστε μια ομαδική κατάκρυψη στον χώρο του σχολείου σας ή στον
περιβάλλοντα χώρο. Επιλέξτε να κατακρύψετε είτε ένα έργο που κατασκευάσατε
ή κείμενα που συγγράψατε ή άλλα αντικείμενα που έχουν για σας κάποια
συμβολική σημασία και αφορούν στη διάσωση του παγκόσμιου πολιτισμού και
της ανθρωπότητας. Βιντεοσκοπήστε όλη τη δράση και παρουσιάστε την στο
σχολείο σας, αναπτύσσοντας το σκεπτικό σας.
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Στον διπλανό πίνακα ο Νταλί, από
τους κύριους εκπροσώπους του Σουρεαλισμού, διαπραγματεύεται τις έννοιες του χρόνου και της μνήμης.
Βρείτε πληροφορίες για το κίνημα
του σουρεαλισμού και στη συνέχεια
αναλύστε το έργο αποκωδικοποιώντας
τα εικονογραφικά του στοιχεία: λιωμένα ρολόγια, μυρμήγκια, έρημος.
Συσχετίστε το έργο του Νταλί με τη
θεωρία της σχετικότητας που αφορούσε στη σχετικότητα του χρόνου
και του χώρου την οποία διατύπωσε ο
Αϊνστάιν το 1905.

Σαλβαντόρ Νταλί, Η εμμονή της μνήμης (ή Τα
λιωμένα ρολόγια), 1931, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης, Νέα Υόρκη

Βρείτε γνωμικά, παροιμίες, αποφθέγματα ή ποιήματα που σχετίζονται με τον
χρόνο. Χωρίστε την τάξη σας σε ομάδες και εικονογραφήστε το καθένα από
αυτά προσπαθώντας να αποδώσετε με εικαστικό τρόπο διαφορετικές έννοιες
που συνδέονται με τον χρόνο (ροή του χρόνου, ο χρόνος που «δεν περνά», η
μνήμη, η διάβρωση, η αλλαγή των εποχών, το ιστορικό παρελθόν, το μέλλον
κ.ά.).
Χωρίς τίτλο, 2013
2200 ρολόγια, χώμα, αυγά, σκόνες, ύφασμα, 176 κορνιζαρισμένες κάρτες

Στο πλαίσιο της αναδρομικής του έκθεσης στο ΕΜΣΤ ο Αληθεινός δημιούργησε μια
καινούργια in situ εγκατάσταση, η οποία αποτελείται από 2.200 ρολόγια απλωμένα
στο πάτωμα και σκεπασμένα με χώμα. Στον τοίχο υπάρχει ο παγκόσμιος χάρτης
φτιαγμένος από άμμο. Πάνω στον χάρτη είναι σημειωμένα με αυγά τα σημεία
στα οποία ταξίδεψε ο καλλιτέχνης και κατέκρυψε έργα του. Γύρω από τον χάρτη,
κατά μήκος των τοίχων, παρουσιάζονται σαν φρίζα οι κάρτες-προσκλήσεις των
Κατακρύψεων.
Τι πιστεύετε ότι συμβολίζουν τα ρολόγια που χτυπούν;
Το χώμα που σκεπάζει τα ρολόγια δεν έχει παντού το ίδιο χρώμα. Πώς συνδέεται
αυτό με την ανάδειξη της στρωματογραφίας στις Κατακρύψεις; Τι υποδηλώνουν
τα διαφορετικά γεωλογικά στρώματα για τον χρόνο, την ιστορία, τον πολιτισμό;
Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί το αυγό για να αναδείξει τα σημεία των Κατακρύψεων. Σε τι παραπέμπει το αυγό; Πώς συνδέεται με το βαθύτερο περιεχόμενο
των Κατακρύψεων;
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Συνεργασίες με άλλους πολιτισμούς
Από το 1993 ο καλλιτέχνης επεκτείνει τις διαπολιτισμικές του αναζητήσεις με
τη σειρά Συνεργασίες με άλλους πολιτισμούς. Ταξιδεύει αδιάκοπα σε μέρη συχνά
απομακρυσμένα και σε δυσμενείς συνθήκες για να συμμετάσχει ενεργά στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή των κατοίκων, αναδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του
για άλλους λαούς και πολιτισμούς. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα ζει σε κοινότητες
και υιοθετεί πρακτικές και ήθη του σαμανισμού, του βουδισμού, του ινδουισμού
χωρίς κανένα φόβο ή προκατάληψη. Μυείται σε τελετουργικές πράξεις, μαθητεύει
κοντά σε σαμάνους ή άλλους θρησκευτικούς ταγούς, κάνει προσφορές σε θεότητες,
παρεμβαίνει εικαστικά στο εσωτερικό και το εξωτερικό ναών και δημιουργεί ιερά
αντικείμενα. Από τις δράσεις του αυτές υπάρχει φωτογραφικό ή βιντεοσκοπημένο
υλικό.

Μαθητεία σχεδίων κοντά στους Σαμάνους
Ετάουντα, Νεπάλ, Απρίλιος 1994

Τελετουργική προσφορά σε Βουδιστικό Στούπα
Μπόντνατ, Νεπάλ, Ιούνιος 1994

Συμμετοχή στους Πολιτισμούς του Κόσμου
Ταοϊστικός Ναός Κουάν Τάι
Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία, Απρίλιος 2004

Βουδιστικός Ναός Μάχα Βιχάρα
Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία, Ιούνιος 2004

Συμμετοχή στους Πολιτισμούς του Κόσμου
Γενί Τζαμί
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Ιούνιος 2005

Συμμετοχή στους Πολιτισμούς του Κόσμου
Ιερό Ίσιδας
Δίον, Όλυμπος, 22.11.2010

Σχολιάστε τη συμμετοχή του Αληθεινού σε τελετές άλλων θρησκειών. Τι
πιστεύετε ότι επιδιώκει ο καλλιτέχνης με αυτό;
Ποια νομίζετε ότι είναι η σχέση του καλλιτέχνη με τη θρησκεία;
Πώς αντιλαμβάνεστε τις Συνεργασίες με άλλους πολιτισμούς ιδιαίτερα σήμερα
όπου η παγκοσμιοποίηση προτάσσει την ομοιογένεια και την κατάργηση
της πολιτισμικής ετερότητας; Ποιο μήνυμα προβάλλει ο καλλιτέχνης για τις
διαφορετικές κουλτούρες και τους πολιτισμούς του πλανήτη;
Συμμετοχή στους Πολιτισμούς του Κόσμου
Τοιχογραφίες στον Ναό του Φιδιού-Ουράνιου Τόξου
Ουιντά, Μπενίν, Αύγουστος 1994
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Τελετή στον Ναό του Φιδιού-Ουράνιου Τόξου
Ουιντά, Μπενίν, Αύγουστος 1995

Οι έννοιες της προσφοράς/σπονδής και της θυσίας είναι άμεσα συνδεδεμένες
με τη θρησκεία και με την προσπάθεια του ανθρώπου για εξαγνισμό ή
εξευμενισμό του θείου. Συμβολικά πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τις
θυσίες/προσφορές του Αληθεινού;
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Τόσο με τις Κατακρύψεις όσο και με τις Συνεργασίες με άλλους πολιτισμούς ο
Αληθεινός αντίκειται στην εμπορευματοποίηση του έργου τέχνης. Δημιουργεί
έργα κάποτε άυλα και πνευματικά, τα οποία γνωρίζουμε μόνο μέσα από
φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις. Αναπτύξτε τις απόψεις σας σχετικά με τη
δημιουργία έργων τέχνης που δεν εμπορευματοποιούνται και δεν εντάσσονται
στην αγορά της τέχνης.
Ο Σαμανισμός είναι από τις παλαιότερες θρησκείες του πλανήτη. Οι σαμάνοι
μέσα από την έκσταση καταφέρνουν να εξέλθουν από τη γήινη φύση τους και
να συνδεθούν με το υπερφυσικό στοιχείο. Αναζητήστε πληροφορίες για τον
σαμανισμό. Μπορείτε να αναφέρετε άλλα θρησκευτικά παραδείγματα όπου
μέσα από τελετουργικές διαδικασίες επιδιώκεται η έκσταση; Παρουσιάστε τα
στην τάξη μαζί με το αντίστοιχο εικονογραφικό υλικό.
Ανατρέξτε στην παγκόσμια μυθολογία και θρησκειολογία και αναζητήστε
ανά ομάδα παραδείγματα θυσιών και προσφορών διαφορετικών εποχών και
πολιτισμών. Συνθέστε ένα ανθολόγιο (ηλεκτρονικό ή έντυπο): αποφασίστε για
τις ενότητες που θα περιλαμβάνει (θεματικές, χρονολογικές, κ.ά.), συντάξτε
σύντομα κείμενα, πλαισιώστε τα με φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό
υλικό και τεκμηριώστε τις πληροφορίες σας με σχετική βιβλιογραφία.
Εκτός από τον Αληθεινό και άλλοι
καλλιτέχνες ταξιδεύουν στον κόσμο
και δημιουργούν τα έργα τους σε
συνεργασία με τους κατοίκους των
περιοχών που επισκέπτονται. Ένας από
αυτούς είναι και ο ιταλός Αλιγκιέρο
Μποέτι, ο οποίος δημιούργησε χάρτες
κεντώντας μαζί με τεχνίτες περιοχών
όπως το Αφγανιστάν, Πακιστάν κ.ά.
Δημιουργήστε έναν παγκόσμιο χάρτη
με ποικίλα υλικά για να αναδείξετε
διαφορετικά στοιχεία, όπως χλωρίδα,
πανίδα, θρησκεία, ήθη, έθιμα, κ.ά,
που χαρακτηρίζουν κάθε γωνιά του
πλανήτη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Για ενήλικες
Armstrong Karen, Η ιστορία του Θεού η καταγωγή της ιδέας του Θεού, οι μονοθεϊστικές
θρησκείες και το μέλλον τους, (μετ. Φώτης Τερζάκης), 2η έκδοση, Αθήνα, εκδ. Φιλίστωρ,
1996.
Diel Paul, Ο συμβολισμός στην Ελληνική Μυθολογία, Πρόλογος του Gaston Bachelard,
(μετ. Ιουλιέττα Ράλλη και Καίτη Χατζηδήμου), Αθήνα, εκδ. Χατζηνικολή, 1996.
Eliade Mircea, Ο Σαμανισμός και οι αρχαϊκές τεχνικές της έκστασης, (μετ. Ιφιγένεια
Μποτηροπούλου), 2η Έκδοση. Αθήνα, εκδ. Χατζηνικολή, 1978.
Ernst Carl W, Σουφισμός: η φιλοσοφία και η πρακτική της μυστικής παράδοσης του Ισλάμ,
(μετ. Σοφία Λειβαδοπούλου), 1η Έκδοση, Αθήνα, εκδ. Αρχέτυπο, 2001.
Leroi-Gourhan Andre, Οι θρησκείες της προϊστορίας. Εισαγωγή στο έργο του LeroiGourhan. (μετ. Νικήτας Λιανέρης ), 2η έκδοση, Αθήνα, Εκδ. Καρδαμίτσα, 1993.
Μουστάκης Γιώργος Ι., Οι πέντε μεγάλες θρησκείες του κόσμου Τα υπέρ και τα κατά,
Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2000.
Σκαρτσής Σωκράτης Λ., Ινδιάνοι: Τραγούδια, ιεροτελεστίες, μυθικές αφηγήσεις, η θρησκεία, η ζωή, οι λευκοί, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, 1993.
Sumbhava Padma, Η θιβετιανή βίβλος των νεκρών, (Μετ. Ευστάθιος Λιακόπουλος)
Αθήνα, εκδ. Έσοπτρον, 1992.
Τσε Λαο, Το βιβλίο της ενέργειας και της φύσης: Laozi. Αθήνα, Εκδ. Πατάκη.

Αλιγκιέρο Μποέττι, Χάρτης, 1978

Αίηντς Ντόουν, Νταλί, (μετ. Ανδρέας Παππάς), Αθήνα, εκδ. Υποδομή, 1985.
Μαρινάτος Σπ., Θησαυροί της Θήρας, Αθήνα, εκδ. Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,
1972.
Σαπουνά-Σακελλαράκη Ε., Οι τοιχογραφίες της Θήρας σε σχέση με την μινωϊκή Κρήτη,
Αθήνα, Ανάτυπο από τον Α΄(2) τόμο των πεπραγμένων του Δ΄ διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου, 1981.
Singlair Hood, Η τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, (μετ. Μαρία Παντελίδου, Θεόδωρος
Ξένος), Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1993.
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Για παιδιά
Chadefaud Catherine, Balta Paul, Bottero Jean, Το βιβλίο των θρησκειών, (μετ. Μάριος
Βερέττας), Αθήνα, εκδ. Δεληθανάσης, 1994.

Bennett Paul, Χρόνος, Γνωρίστε λεπτό προς λεπτό όλα τα δεδομένα του χρόνου, από την
εναλλαγή των εποχών του έτους μέχρι τα όργανα μέτρησης του χρόνου από το παρελθόν
έως σήμερα, (μετ. Ρένα Χρυσοχόου), Αθήνα, εκδ. Ερευνητές, 1990.

Faglia Matteo, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Παιδιών τ. 17, Θρησκείες και Μύθοι, (επιμ.
Sidoti Baniamino), εκδ. Καθημερινή, 2009.

Gribbin John , Gribbin Mary , Χώρος και χρόνος, Η συναρπαστική εξέλιξη των θεωριών
για το σύμπαν - από την επίπεδη γη ως τις σύγχρονες θεωρίες για τις μαύρες τρύπες, (μετ.
Πέτρος Παπακωνσταντίνου), Αθήνα, εκδ. Ερευνητές, 2000.

Girardet Sylvie, 1, 2, 3 θρησκείες, πολλές θρησκείες, (μετ. Α. Καρακίτσιος), Θεσ/νίκη, εκδ.
Φλούδας, 2011

Strnad Janez, Χώρος και χρόνος, (Μετ. Ανδρέας Ι. Κασσέτας), Αθήνα, εκδ. Σαββάλας,
1990.

Morley Jacqueline, Θεοί και θεές, (μετ. Μπέσσυ Πλακούλα), Αθήνα, εκδ. Modern Times,
1999.

Λιγουέλιν Κλαίρ, Το πρώτο μου βιβλίο για το χρόνο, (μετ. Μαρία Ανδρέου), Αθήνα, εκδ.
Μήνωας, 1993.

Rogers Kirsteen, Hickman Clare, Θρησκείες του κόσμου, εγκυκλοπαίδεια, (μετ. Ναννίνα
Σακκά-Νικολακοπούλου), Αθήνα, εκδ. Άγκυρα, 2004.
Ροκ Λόις, Μαθαίνω τις θρησκείες του κόσμου, (μετ. Σέβη Σπυριδογιαννάκη), Αθήνα, εκδ.
Ψυχογιός, 2006.
Αρχαίοι πολιτισμοί (ρωτάω και μαθαίνω), Αθήνα, εκδ. Σαββάλα, 2006.
Πολιτισμοί Η απίθανη εγκυκλοπαίδεια Larousse, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2010.
Montorfano Giuseppina, Χώρες και λαοί 1 - Αφρική, Αμερική, Ωκεανία, Ανταρκτική,
Παγκόσμια Παιδική Εγκυκλοπαίδεια 4, (μετ. Κώστας Μακρυγιάννης, επιμ. Χάρης
Σακελλαρίου), Αθήνα, εκδ. Σιδέρης, 1990.
Ντικς Τέρενς, Στο νησί του Πάσχα, (μετ. Γεωργία Τσώτα), Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 2006.
Πιμόν Μαρί-Ρενέ, Εικόνες από τα παιδιά της Γης, (μετ. Ιωάννα Παπαγεωργίου), Αθήνα,
εκδ. Modern Times, 1999.
Γιαλουράκη Σοφία, Η Μινωική Κρήτη μας, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2004.
Κροντηρά Λήδα, Ελάτε να ζωγραφίσουμε. ΙΙ Ζωγραφιές από τη Θήρα, Αθήνα, εκδ. Ατλαντίς,
1990.
Ντακάστρο Μαρίζα, Διαβάζοντας τις βυζαντινές εικόνες, (Μετ. Γεωργία Κοφινά), Αθήνα,
εκδ. Ακρίτας, 2008.
Ντεκάστρο Μαρίζα, Βυζαντινή τέχνη οδηγός για παιδιά, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1990.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το υλικό του εντύπου και η βιβλιογραφία / δικτυογραφία δίνουν ερεθίσματα για
τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στην ιστορία της τέχνης, στην κοινωνική και
πολιτική λειτουργία της τέχνης και του καλλιτέχνη, στους διαφορετικούς πολιτισμούς
και τις διαφορετικές θρησκείες. Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω θεματικές:

Ποια ενότητα από το έργο του Αληθεινού σας άρεσε περισσότερο:
α) τα έργα-ιδέες που εκφράζουν έναν κοινωνικοπολιτικό προβληματισμό γύρω από
την τότε τρέχουσα επικαιρότητα της χώρας,
β) οι δράσεις στον δημόσιο χώρο που αποσκοπούν στο να φέρουν την τέχνη κοντά
στην καθημερινή ζωή εκφράζοντας ταυτόχρονα τη θέση του καλλιτέχνη για τον
κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της τέχνης,
γ) Οι Κατακρύψεις και Οι Συνεργασίες με άλλους πολιτισμούς που περιλαμβάνουν ταξίδια
και επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς που πολλές φορές μας είναι άγνωστοι ή
κινδυνεύουν να χαθούν;

Ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα – καλλιτεχνικά κινήματα του ’60 και ’70
Σύγχρονη τέχνη – τάσεις – εναλλακτικές προσεγγίσεις – πρακτικές – υλικά
Performance – δράσεις στο δημόσιο χώρο-καλλιτεχνικός ακτιβισμός
Πολιτεύματα – δημοκρατία – στρατιωτική δικτατορία

Ποια η άποψή σας για την κοινωνική και πολιτική λειτουργία της τέχνης; Πιστεύετε
ότι η τέχνη μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και
ενδεχομένως στην ανατροπή των «κακώς κειμένων» σε μια κοινωνία ή σε περίπτωση
ανελεύθερων καθεστώτων;

Ελευθερία – στέρηση της ελευθερίας – ανακρίσεις – βασανιστήρια -λογοκρισία
Ποια η άποψή σας για τον σύγχρονο καλλιτέχνη-ακτιβιστή;
Μυθολογίες – ήθη και έθιμα λαών/πολιτισμών
Θρησκείες του κόσμου – λατρευτικά μνημεία – ιεροί τόποι

Πώς σχολιάζετε την ενεργή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον καλλιτέχνη και
τους ντόπιους κατοίκους και γενικότερα τους θεατές σε περιπτώσεις δράσεων όπως
αυτές του Αληθεινού;

Ιερές τελετές – θυσίες/προσφορές-εξαγνισμός-έκσταση
Πνευματικότητα – θρησκευτικότητα
Παγκοσμιοποίηση – τοπικοί πολιτισμοί
Ταξίδι στον χώρο, στον χρόνο, στους διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες

Τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει η τέχνη στην ανάδειξη μακρινών, ξεχασμένων
πολιτισμών ή πολιτισμών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;
Τι αποκομίσατε εσείς από την έκθεση, γνώσεις για την πρόσφατη κοινωνική και
πολιτική ιστορία της χώρας, γνώσεις για ξένους πολιτισμούς και θρησκείες, εμπειρίες, αισθήσεις, μια διαφορετική ματιά για τα πράγματα, τον χώρο και τον χρόνο,
έμπνευση και ιδέες ή κάτι άλλο;
Τι τίτλο θα δίνατε στην έκθεση;
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Η γνώμη σας και οι ιδέες σας μας είναι πολύτιμες.
Παρακαλούμε πληροφορήστε μας σχετικά με τα εξής:
Πώς χρησιμοποιήσατε το έντυπο
Τι λειτούργησε θετικά και τι όχι
Τι θα μπορούσε να αλλάξει ή να προστεθεί

Email:
anina.valkana@emst.gr, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
marina.tsekou@emst.gr, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
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