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Διάλεξη 
«Έργα Τέχνης Μεγάλων Διαστάσεων  

σε σχέση µε το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον» 
Σάββατο 9 Φεβρ. 2013, ώρα 7µµ-10µµ  

 
Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 7µµ-10µµ πραγµατοποιείται Διάλεξη από την 
Εικαστικό και Ιστορικό Τέχνης Δρ. Ελένη Πολυχρονάτου µε θέµα «Έργα Τέχνης 
Μεγάλων Διαστάσεων σε σχέση µε το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον» στο χώρο 
της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας «Εργαστήρια της Τέχνης και του 
Πολιτισµού» (Μεσογείων 326, Αγία Παρασκευή, ΑΘΗΝΑ, είσοδος από οδό Θράκης 
44, µετρό Νοµισµατοκοπείο, τηλ. 215-5300.907) 
 
Η Ελένη Πολυχρονάτου σηµειώνει για τη διάλεξη: 
Την κρίσιµη εικοσαετία 1960-80, όταν έγινε συνείδηση στον καλλιτεχνικό κόσµο ότι το 
έργο τέχνης, πέρα από τα µουσεία και τις ιδιωτικές συλλογές, εντάσσεται και αποτελεί 
τµήµα της καθηµερινότητας του ανθρώπου στο δηµόσιο χώρο του, κυρίως µε τη 
διαµεσολάβηση των αρχιτεκτόνων και των δηµόσιων προγραµµάτων που ενίσχυσαν 
τέτοιες δράσεις, οι καλλιτέχνες αναζήτησαν ιδέες για έργα που να ανταποκρίνονται στις 
φυσικές συνθήκες µιας συγκεκριµένης τοποθεσίας, στις κοινωνικές, πολιτισµικές και 
ιστορικές ιδιαιτερότητες του χώρου. Αµέσως τέθηκε σε συζήτηση το επόµενο ερώτηµα: 
πώς µπορούν οι κοινωνικές απαιτήσεις και η καλλιτεχνική δηµιουργικότητα να 
συµβαδίσουν και να συνυπάρξουν; Σ’ αυτό οδήγησε η δυσκολία των ετερογενών 
κοινωνικών οµάδων να αποδεχτούν την απεριόριστη ελευθερία του καλλιτέχνη και τη 
δυνατότητά του να πραγµατοποιεί έργα απόλυτα υποκειµενικά και να ανοίγει νέους 
ορίζοντες. 
Ένας γλυπτικός χώρος µπορεί να διαµορφωθεί είτε µε γλυπτά έργα ενσωµατωµένα στο 
χώρο, είτε µε το µετασχηµατισµό του ίδιου του χώρου, δηλαδή του όγκου, της κλίµακας 
και των ορίων. Στη δεύτερη περίπτωση ενδέχεται οι διαστάσεις του χώρου να είναι και 
τα όρια του έργου. Βασικό ζήτηµα του σύγχρονου καλλιτέχνη έγινε η διαλεκτική σχέση 
που αναπτύσσεται ανάµεσα στο έργο και το χώρο και πώς αυτή η σχέση αποδίδεται 
πλαστικά και εννοιολογικά.  
Το 1970 ο Robert Irwin στήριξε τα έργα του στην ιδιαίτερη φύση του περιβάλλοντός 
τους και έθεσε το ερώτηµα: «Πώς µπορώ να δηµιουργήσω ένα έργο που να 
εµπλέκεται µε το χώρο και το περιβάλλον τριγύρω του;» 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
www.ergastiriatehnis.gr 
facebook/ Εργαστήρια Τέχνης και Πολιτισµού 
email: ergastiriatehnispolitismou@gmail.com 
τηλ. 215-5300.907 
 
Παρακαλούµε για τη δηµοσίευση 
Δέσποινα Ερρίκου, τηλ: 6944 613 607 


