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Καλοκαίρι sun όνειρο

8 εκθέσεις που αξίζει να δεις στα νησιά αυτό το
καλοκαίρι

Σημαντικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προβάλλουν

τη δουλειά τους στις γκαλερί και τους χώρους τέχνης των ελληνικών

νησιών
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Δύο Χωριά - Μύκονος

Dancing Goddesses

ατά τη μυθολογία, η Δήλος ήταν αρχικά

ένα αδήλωτο πλωτό νησί με ανθρώπινο

λόγο που απέκτησε το όνομα και τη

θέση του λόγω του ότι ήταν γενέτειρα του

Απόλλωνα και της Άρτεμης. Κατά τη διάρκεια

του Πελοποννησιακού Πολέμου, η πόλη-

κράτος της Αθήνας επέβαλε την «κάθαρση»

του νησιού, απομακρύνοντας τους νεκρούς

και τους κατοίκους.

 

Έτσι, η Δήλος μετατράπηκε σε ένα μέρος από

το οποίο απουσίαζε τόσο ο θάνατος όσο και η

γέννηση. Με αφετηρία αυτό το γεγονός, 16

εικαστικοί από όλο τον κόσμο, μέσω

ζωγραφικών έργων, βίντεο, γλυπτών και νέον,

εξετάζουν τη διαβρωτική σχέση που υπάρχει

ανά τους αιώνες μεταξύ ανθρωπότητας και

φύσης.

Δυο Χωριά, Μύκονος, έως 20/7, Δευτ.-Κυρ.

11:00-14:00 & 19:00-2:00

 

David Shrigley

Laughterhouse
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Τα παλιά σφαγεία της Ύδρας, που εδώ και δέκα χρόνια έχουν περάσει

στη διαχείριση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, κάθε καλοκαίρι φιλοξενούν το

έργο ενός καλλιτέχνη, ο οποίος καλείται να δημιουργήσει ορμώμενος

από την ιδιαίτερη συνθήκη του χώρου και του νησιού.

 

Φέτος είναι η σειρά του David Shrigley, του διάσημου για τα

ασπρόμαυρα, γεμάτα μαύρο χιούμορ και ειρωνεία σκίτσα καλλιτέχνη,

να καταλάβει τον χώρο με ένα ντοκιμαντέρ-βιντεο-εγκατάσταση

αφιερωμένο στις κατσίκες. Το λογοπαίγνιο του τίτλου

(Slaughterhouse-Laughterhouse) προετοιμάζει για ένα αστείο σχόλιο

πάνω σε ένα φλέγον ζήτημα.

Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Σφαγεία Ύδρας, έως 30/9, Δευτ., Τετ.-Κυρ. 11:00-

13:00 & 19:00-22:00, Τρ. κλειστά

 

Maja Djordjevic

I Will Find You
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Αυτή είναι η δεύτερη ατομική έκθεση της Σέρβας εικαστικού που

φιλοξενείται στη συγκεκριμένη γκαλερί. Η Maja Djordjevic

δημιουργεί έργα ποικίλων μέσων που μοιάζουν με ψηφιακά doodles.

Στην πραγματικότητα, είναι έργα φτιαγμένα με παραδοσιακή τεχνική,

δηλαδή με λάδι και εμαγιέ, και μοιάζουν με ψηφιακά πίξελ, ενώ δεν

είναι.

 

Επί της ουσίας, ζωγραφίζει με το χέρι ευθύγραμμες φιγούρες και

σχήματα, τα οποία σκιαγραφεί με ένα από τα πρώτα προγράμματα

ψηφιακής ζωγραφικής (Mc Paint) και έπειτα τα αποδίδει ζωγραφικά,

με μεγάλα γεμίσματα από χρώματα, χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

Κεντρικός ήρωας των έργων της είναι ένα κορίτσι που βρίσκεται σε

κάποια κωμικοτραγική κατάσταση. Πολλές φορές το κορίτσι αυτό

είναι η ίδια η καλλιτέχνις.

Δυο Χωριά, Μύκονος, έως 1/8, Δευτ.-Κυρ. 11:00-14:00 & 19:00-

2:00

 

Icaro - Ίκαρος:

Το Εργοστάσιο Κεραμικών της Ρόδου
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Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Τήνος, έως 15/9, Δευτ.-Πέμ. 09:00-

15.00, Παρ. & Σάβ. 10:30-14:00

 

Matthew Palladino

Gigantomachy

 

 

Ο αρχαίος ελληνικός μύθος της Γιγαντομαχίας περιγράφει τη μάχη

ανάμεσα στους Θεούς του Ολύμπου και στους Γίγαντες για την

κυριαρχία του κόσμου, η οποία έληξε με συντριπτική νίκη των

πρώτων χάρη στη βοήθεια του Ηρακλή. Ο Matthew Palladino

εμπνέεται από τον συγκεκριμένο μύθο και σχεδιάζει φιγούρες και

τέρατα που απεικονίζονται στη ζωφόρο του βωμού της Περγάμου.

 

Ο Αμερικανός εικαστικός ανασυντάσσει και ζωγραφίζει τα σπασμένα

ανάγλυφα με μια δόση υπερβολής που κάνει τη δουλειά του σχεδόν

γκροτέσκ. Πιο αναλυτικά, ζωγραφίζει τα έργα του εξ ολοκλήρου στο

χέρι σε λευκό χαρτί ακουαρέλας, δημιουργώντας έναν συνδυασμό

υδατογραφίας και μελανογραφίαs, χωρίς να χρησιμοποιεί για τα κενά

καλυπτικό υγρό ή καλυπτική ταινία.
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