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Διασταυρώνοντας το σώμα  

με την εικόνα:  

Χορεύοντας ανάμεσα στις 

φωτογραφίες  
 

 

Η  υλοπούηςη τησ χορευτικόσ δρϊςησ   

θα γύνει από την Ομάδα Σύγχρονου 
 Εκφραςτικού Χορού 

 ΣΥΝ-ΚΙΝΗΣΗ  

υπό τη διεύθυνςη τησ Σοφίασ Φαλιέρου  

 

 

Η ςυμμετοχή είναι ελεύθερη 

Χορεύουν: Αμαλύα Αντωνιουδϊκη, Φρύςα Γεωργύου, Δανϊη Γλυνϊτςη, Ξϋνια Κυριακοπούλου, 

Μαρικύτα Λυρώνη, Άννα Παπαδϊκη, Λϋνα Παπαδϊκη, Ζόνα Παραςκελύδου, Υωτεινό Ρϊπτη, 

Μαριαλϋνα Ρεώζϊκη, Νεφϋλη ταμούλη, Πηνελόπη Σςιαμότρου, οφύα Υαλιϋρου 
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«Η Φωτογραφία ςε μια κοινωνία με προοπτικέσ» 
 

Διασταυρώνοντας το σώμα με την εικόνα:   

Χορεύοντας ανάμεσα στις φωτογραφίες  

 

τα πλαύςια τησ Διεθνούσ Ημϋρασ Μουςεύων για το 2015, το Διεθνϋσ υμβούλιο 

Μουςεύων (ICOM) ϋχει επιλϋξει το θϋμα « Μουςεία για μια βιώςιμη κοινωνία » 

(Museums for a sustainable society), επιθυμώντασ να επιςημϊνει τη δυνατότητα που 

ϋχουν τα μουςεύα να προτεύνουν και να προβϊλλουν πρότυπα για μια κοινωνύα λιγότερο 

καταναλωτικό, πιο ανοικτό ςε ςυνεργαςύεσ, με ςεβαςμό ςτα οικοςυςτόματα: μια 

κοινωνύα με προοπτικϋσ. Η Δημοτικό Πινακοθόκη Φανύων ςυμμετϋχει με ποικύλεσ 

δρϊςεισ για διϊφορεσ κατηγορύεσ κοινού.  

Με αφετηρύα την ϋκθεςη φωτογραφύασ «ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ» η οπούα λαμβϊνει χώρα την 

παρούςα περύοδο ςτη Δημοτικό Πινακοθόκη Φανύων, θα προςφερθεύ κατϊ την Διεθνό 

Ημϋρα των Μουςεύων μια ιδιαύτερη βραδιϊ «ξεναγόςεων» κατϊ την οπούα ο Φορόσ θα 

«διαςταυρωθεύ» και θα ςυνυπϊρξει αρμονικϊ με τη Υωτογραφύα. Με εργαλεύο το ςώμα 

αυτό τη φορϊ, αντύ του λόγου, και με τη μορφό χορευτικών «ξεναγήσεων» ςτην ϋκθεςη 

ςε μια διαδρομό με θϋμα το περιβϊλλον, οι οπούεσ θα επαναλαμβϊνονται ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ χρόνουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ βραδιϊσ μπροςτϊ από επιλεγμϋνα ϋργα, η 

Ομϊδα ύγχρονου Εκφραςτικού Φορού ΤΝ-ΚΙΝΗΗ καλεύ το κοινό να… ςυνεχύςει την 

ελεύθερη ροό του κατϊ τη διϊρκεια τησ επύςκεψόσ του ςτην ϋκθεςη, με διϊθεςη ωςτόςο 

πιο ανοιχτό και με μεγαλύτερη επύγνωςη. Ο Φορόσ μπαύνει ςτο Μουςεύο για να μασ 

προ(ς)καλϋςει να παρατηρόςουμε με βλϋμμα διαφορετικό τη Υωτογραφύα, 

διευρύνοντασ την αιςθητικό μασ εμπειρύα. Σϋχνη ςωματικό, που εξωτερικεύει τισ 

ςυγκινόςεισ και ιςορροπεύ ανϊμεςα ςτη λογικό και το ςυναύςθημα, ςτην κύνηςη και την 

ακινηςύα, δεν παραλεύπει να μασ ωθόςει βιωματικϊ να ςτοχαςτούμε την φωτογραφικό 

εικόνα με νϋα οπτικό, ρύχνοντασ περιςςότερο φωσ πϊνω ςτο ανθρώπινο ςώμα και την 

εικονικό του αναπαρϊςταςη, ςτο μόνιμο και το εφόμερο, ςτο πολύ και το ελϊχιςτο, ςτη 

ςχϋςη του ανθρώπου με το περιβϊλλον. Εκφρϊζει δε την ύδια ουςιαςτικό ανθρώπινη 

ανϊγκη, όπωσ και κϊθε τϋχνη ϊλλωςτε: να ερμηνεύςει τη ςυν-ύπαρξη του εγώ με το 

εμεύσ. Γιατύ ο Φορόσ, τϋχνη τησ κύνηςησ, ςυναντιϋται και ςυνδιαλϋγεται με την ςτατικό 

Υωτογραφύα ςτη μαγεύα τησ στιγμής, με αφετηρύα και προοπτικό τον Άνθρωπο. 

Ασ περιηγηθούμε λοιπόν ςτην Δημοτικό Πινακοθόκη Φανύων και ασ ανακαλύψουμε εκ 

νϋου την ϋκθεςη ςύγχρονησ φωτογραφύασ «Διαςταυρώςεισ» με επύγνωςη και ελπύδα για 

μια κοινωνύα περιςςότερο βιώςιμη, με νϋεσ, ςύγχρονεσ, ανοιχτϋσ και ςταθερϋσ 

προοπτικϋσ! 

Επιμϋλεια προγραμματιςμού: Μανόλησ Καρτεράκησ 
 Ιςτορικόσ Σϋχνησ-Μουςειολόγοσ/ ICOM 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, Χάληδων 98-102, ΤΚ.73131 Χανια  

Τηλ.  28210 92294 και 28210 92419 


