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Μάριος Βατζιάς : 
*Η εκθεσιακή εικαστική δραστηριότητα 

καί ή παιδεία του κοινού 

'Αναγκαιότητα κ,αί κίνητρα της εκθεσιακής δραστηριότητας 
Ή εκθεσιακή δραστηριότητα πρωταρχικό κίνητρο έχει τήν λειτουργική 

ανάγκη τοΰ δημιουργού νά δείζει τό έργο του στους άλλους καί τήν λειτουρ
γική επίσης ανάγκη των άλλων,του κοινού,νά ίδεί καί επικοινωνήσει με τήν 
τέχνη. 

*Η καλαισθησίααίσθηση τοΰ καλοΰμαζί με τήν ανάγκη έκφρασης μέσω 
μορφών, είναι κοινό χαρακτηριστικό τοΰ άνθρωπου, είναι καί ή πηγή προέλευση 
της έντεχνης εικαστικής δημιουργίας. 

Τό ένας νά είναι καλλιτέχνης,άλλο ι όχι, είναι διαωορές στην έωεση 
προς κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή διαψορές ποσοτήτων, γιατί σε όλους υπάρχουνε 
οι βασικές κατα^ολέςέξοπλισμοί. 

"Ετσι ενδιαφέρον γιά τίς εικαστικές τέχνες δέν έχουν μόνο οι ίδιοι οι 
καλλιτέχνες,μά όλοι οι άνθρωποι. 

"Ετσι μποροΰμε νά ποΰμε: ό λαός κάνει Τέχνη μέ τό χέρι των καλλιτεχνών 
τό C6io ποίηση μέ τό λόγο των ποιητών, μουσική μέ τήν έμπνευση τών μουσι
κών, κι'αύτά μέσα άπό τή διαδικασία της επικοινωνίας. 

Είναι ξεκάθαρο ότι ή ανάγκη επικοινωνίας μέ τήν τέχνη καί γενικά ή 
μόροχοση όσο κι'άν πάντα δέν ωαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά είναι ανάγκη λαΐ"
κή καί περιπαθές αίτημα, μέσα στό γενικότερο διαδικαστικό αίτημα ζωής, 
τοΰ νά δίνεις ό,τι μπορείς καί νά παίρνεις ό,τι σοΰ πρέπει. 
%
0 θεατής κοινωνός καί ή παιδεία του 

*0 θεατής λοιπόν δέν είναι παθητικός άλλα ενεργητικός παράγοντας στή 
λειτουργία τοΰ έργου Τέχνης. Τό κρίνε ι,τό δέχεται ή τό απορρίπτει, αναζη
τάει ένα μήνυμα, ένα λόγο πού τό προκάλεσε, τό πόσο αποτελεί μιά απόπειρα 
ή πρόταση γιά διάλογοαίσθητικό,συναισθηματικό κλπ.,αναζητάει τρόπο 
ταύτισης μαζί του. 
Ή διαδικασία αυτή εξαρτάται καί άπό τήν ποιότητα τοΰ έργου Τέχνης,άπό 
τό πόσο σημαντικό είναι αυτό, άλλα κο.ί άπό τό άν ό θεατής είχε τήν εύκαιρί 
της επικοινωνίας μέ τήν Τέχνη, άν είχε αναπτύξει τή φυσική του ροπή γι' 
αυτή τήν επικοινωνία. 
Αυτό είναι σημείο επισήμανσης της χρησιμότητας,πρώτο :εκπαίδευσης μέ τήν 
Τέχνη καί δεύτερο: παροχτΤςτής Τέχνης σάν στοιχείο μόρ(θωσης οτόν κύκλο της 
εκπαίδευσης. Καί μαζί καί έξω άπ'αύτόν στην εξωσχολική αγωγή κι'ακόμη 
πιό πέρα στή λαΐ'κή έπιμόρωωση. 
Άπό εκεί καί πέρα είναι τό ανοιχτό πεδίο της επικοινωνίας τών πολιτών 
μέ τήν Τέχνη όχι πιά μόνο μέσα άπό διαδικασίες καί ενέργειες μέ προμελε
τημένο εκπαιδευτικό σκοπό,άλλα σε μιά "φυσική" διαδικασία πρόσληψηςσυμ
μετοχήςάνταπόδοσης, μέ δυνατότητες υπάρχουσες όπως τά κατάλοιπα παλαιό
τερων γενεών καί δυνατότητες προκαλούμενες άπό τή λειτουργία,τίς αναγκαιό
τητες τοΰ ένδοανθρώπινου διάλογου. Αυτή είναι καί ή σημαντικότερη μορψη 
επικοινωνίας μέ τήν Τέχνη,αλλά ή πραγμάτωση της επηρεάζεται σημαντικά όπως 

. /.. 



είπαμε άπό την ανάπτυξη ή όχι της φυσικής ροπής γι'αύτη την επικοινωνία. 
Έπικοινωνία=διάλογος,δηλ.παιδεία 
Αυτή ή μορφή επικοινωνίας, ή έξω καί μετά την εκπαιδευτική,είναι ή ουσία 
του θέματος μου. 

Στη βάση δτι ή επικοινωνία είναι διάλογος, δηλαδή παιδεία,νά τοποθε
τηθούμε στό νά δούμε ή καλλιτεχνική παιδεία του κοινού τί σημαίνει, πως 
συντελείται,πώς καί πόσο πρέπει ν'άναπτυχθουν οι δυνατότητες γιά τή 
λειτουργία της αναγκαιότητας της. 

"Οπως σ'αύτή τήν επικοινωνία μέ τήν τέχνη ό δημιουργός του έργου Τέχνη· 
έχει τόν πρώτο λόγο,έτσι καί τά συνακόλουθα της δημιουργίας: ιδρύματα, 
δομές καί ενέργειες άναπτύσσουνε τίς προτάσεις καί διαδικασίες έπικοι
νωνίας=διαλόγου μέ σα^ή συναίσθηση ότι άποβλέπουνε νά λειτουργήσουν αυτές 
σάν αγωγή του κοινού.Καί ξεκαθαρίζει έδώ δτι πρόταση διαλόγου ίσον από
πειρα αγωγής (δηλ.τό \>ά σ'άρέσει αυτό πού προτείνω), ή αντίδραση σ'αύτό 
Γσον κρίση,δηλ.ανταπόδοση απόπειρας αγωγής καί έτσι έχουμε ενεργοποίηση 
διαλόγου δηλ.πολιτιστική ζύμωση,δηλ.διαδικασία αμοιβαίας παιδείας. 
"Αμεση καί έμμεση επικοινωνία κοινού καί Τέχνης 

Μπαίνει λοιπόν τό ερώτημα: γιά νά μπορεί νά γίνεται αυτός ό κύκλος, 
ή καλλιτεχνική αγωγή του κοινού τί σημαίνει ; 

Τήν απάντηση δίνω σέ μορφή διαγράμματος. Σημαίνει : 
1_. Τήν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέ όλο τό ωάσμα της Τέχνης,δηλαδή: 

1α. παρελθόν = μνημεία,μουσεία 
1£. παρόν = εκθέσεις σύγχρονων δημιουργών,νέα μνημεία, καλλιτεχ

νικός εικαστικός διάκοσμος κτιρίων καί χώρων. 
2 Τή δυνατότητα έμμεσης επικοινωνίας μέ ολόπλευρη πληροφόρηση γιά 

τήν Τέχνη δηλαδή : 
2α. παρελθόν = ιστορία της Τέχνης 
2β. παρόν = κριτική παρουσίαση της εικαστικής δραστηριότητας 

του τόπου καί του κόσμου. 
Οι δυνατότητες γιά τήν πληροφόρηση σχετίζονται μέ τή δράση τών ιδρυ

μάτων καί τών κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σχετίζονται μέ μιά 
αναπαραγωγή καί παραγωγή μικρών (οίλμ καί βιντεοκασσετών πιό πέρα,πού νά 
προωθούνται μέ τή σειρά στις Νομαρχίες καί άπό κει σέ πολιτιστικούς συλ
λόγους,αγροτικούς συλλόγους καί βέβαια στά σχολεία,γιά χρήση μέ επιστροφή, 
έχοντας μελετήσει μεθοδευμένο κύκλο καί χρονοδιάγραμμα έτσι πού ή ροή της 
ιστορίας της Τέχνης νά πάρει τους δρόμους διέλευσης σιγάσιγά άπ'δλη τή 
χώρα,μέ τρόπο πού νά κερδίζει τό ενδιαφέρον. 

Ή παρουσίαση της εικαστικής δραστηριότητας σχετίζεται μέ τήν 
τηλεόραση καί τόν τύπο(πληροωοριακά δελτία μέ αναφορές σέ σημαντικές διεθ
νείς εικαστικές εκδηλώσεις μπορούν νά διανέμονται κάθε τόσο άπό υλικό 
των μορωωτικών ακολούθων τών Πρεσβειών μας,πχ). 
'Επίκεντρο της εισήγησης : 

Θά έγινε φανερό δτι τό επίκεντρο αυτής της εισήγησης θά είναι τό 1_ 
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τού" προηγηθέντος διαγράμματος και συγκεκριμένα τό 1£ παρόν. 

"Ας μη σταθούμε δηλ.έδώ στό πρόβλημα Μουσεία:ανάπτυξη τους μέ αποκεν
τρωτικό σχεδιασμό λειτουργίας, Μνημεία:ανάπτυξη τοϋ ενδιαφέροντος τών 
πολιτών γιά τη διατήρηση τους και την περκορούρησή τους (πού αυτό σημαίνει 
ανάπτυξη πολιτιστική δηλαδή καί πολιτικής συνείδησης: Τά πράγματα της ζωής 
δεν πάνε έναένα χωριστά) . 

Θά σταθούμε στό παρόν:'Εκθέσεις σύγχρονων δημιουργών,νέα Μνημεία,καλ
λιτεχνικός διάκοσμος κτιρίων καί χώρων. 

Ναοί καί δημόσιος εικαστικός διάκοσμος 

Μέ εξαίρεση τους Ναούς, οί περιπτώσεις πού γνωρίζω κτιρίων μέ ζωγρα
φικό διάκοσμο ελεύθερο στή£έα είναι ελάχιστες. Τό Γδιο καί γιά γλυπτά,διά
κοσμο καί μνημεία. 

01 Ναοί είναι κάπως κλειστή αισθητικά περιοχή γιατί καί ή αρχιτεκ
τονική καί ή ζωγραωική πρέπει νά υπηρετούν καί εκφράζουν τό δόγμα καί την" 
παράδοση."Ομως επειδή ουσιαστικά είναι σχεδόν ή μόνη ζωγραοική πού βλέπει 
ό κόσμος,έχει τεράστια σημασία ή καλή της ποιότητα.Ό έλεγχος ανάθεσης 
τών έργων μέ διαγωνισμό ή καί άπ'ευθείας πρέπει νά είναι πραγματικός καί 
σ'δλη τήν έκταση της χώρας μέ επιτροπές(τοϋ ΟΔΔΕΠ ή καί άλλου αρμόδιου φο
ρέα) επανδρωμένες μέ κριτές του ΕΕΤΕ καί άλλους ειδικούς. 

Τό αΓτημά μας νά θεσπιστεί τό 2% επί της δαπάνης στά δημόσια καί 
δημόσιου ενδιαφέροντος κτίρια γιά εικαστικό διάκοσμο,λέγεται πώς θά γίνει 
αποδεκτό σύντομα κατά ένα μέρος. Αυτό θά ανοίξει μεγάλες δυνατότητες, άλλα 
θά προκύψουνε καί σημαντικά θέματα,όπως ή αποφυγή του κινδύνου κάποιας 
κατά καιρούς τάσης πού ενδεχόμενα θά απειλεί να. επικρατήσει στην επιλογή 
της αισθητικής κατεύθυνσης τών ανατιθέμενων έργων,αν οί μηχανισμοί αναθέ
σεων τών έργων δεν θά λειτουργούν στη δημοκρατική βάση τών εκλεγόμενων προ
σώπων,άλλα στή βάση τών κατά πλειοψηφία άνωθεν οριζόμενων (όπως ακόμα τώρα 
σε νευραλγικούς τομείς του χώρου μας). 

Τά Γδια καί γιά τά μνημεία. 
Γενικά αυτό πού πρέπει νά κατασωαλίζεται είναι ή καλλιτεχνική ποιο, 

τητα καί ή μή επιβολή αισθητικής κατεύθυνσης .Καί τά δύο σχετίζονται άμεσα 
μέ τό δημόσιο συμφέρον,πάρα πολύ σημαντικό μέρος του οποίου είναι ή παι
δεία του λαού. 
'Εκθέσεις : 

Σήμερα δηλ.στους καιρούς μας/\εγινε αποδεκτό δτι τά κτίσματα σπάνια 
γίνονται πιά γιά νά κρατήσουν αιώνια καί τά μηχανήματα αλλάζουν εύκολα τίς 
χρήσεις τών χώρων,ή ωορητή,κατά οποιοδήποτε τρόπο,ζωγραφική καί γλυπτική 
είναι ή επικρατούσα πρακτική.Συνέπεια άλλα καί ευεργέτημα,ή δυνατότητα 
καλλιτεχνικών εκθέσεων. Πρώτα μαζί μ'αύτούς πού τους άρεσε ή Τέχνη,ύστερα 
πιό κοντά σ'αύτόν πού τό δικαιούται, γενικά στό λαό,κοντά στό χώρο που 
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δουλεύει έκει κοντά πού εκτρέφει τά δνειρα γιά δνα πεδίο άπό «ρς ,γι 'αύτη 
την ώρα της εξισορρόπησης των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων. 

Φορείς πού περνούν πρωτοβουλίες πραγματοποίησης εκθέσεων είναι σήμερα 
καί ή τοπική αυτοδιοίκηση καί πολιτιστικοί σύλλογοι καί πολιτικές οργανώσεις 
στά φεστιβάλ τους. 

"Ομως ή πιο εξειδικευμένη εκθεσιακή δραστηριότητα γίνεται μέ τίς 
γκαλερί. 

Κατά καιρούς εμφανίζεται εκθεσιακή δραστηριότητα άπό ομάδες καλ
λιτεχνών. 

Τέλος ή Πανελλήνια. 
Οι γκαλερί είναι ίδιωτικές επιχειρήσεις. Στίς καλλίτερες περιπτώσεις 

δουλεύουνε στή βάση καί της προσπάθειας σημαντικής εκθεσιακής δράσης καί 
του χρηματικού κέρδους. Οι προθέσεις καί επιλογές τους λοιπόν διαμορ(οώνονται 
κάτω άπό τήν πίεση καί των δύο παραγόντων καί δσο κι'άν ή δράση τους ήταν 
πάντα καλή,οπωσδήποτε δέν μπορούν νά καλύψουν τίς εκθεσιακές ανάγκες 
των καλλιτεχνών. 

Αυτό επηρεάζει τό αποτέλεσμα :τό κοινό δέν θά έρχεται σέ επικοι
νωνία παρά μέ τό έργο τών καλλιτεχνών πού μπορούνε νά εκθέσουν σέ γκαλερί. 

Σάν αντίδραση στά παραπάνω εμφανίστηκαν εκθεσιακές πρωτοβουλίες 
ομάδων καλλιτεχνών, πρωτοβουλίες συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης καί 
πολιτιστικών φορέων μέ καλλιτέχνες γιά.εκθέσεις στά πλαίσια ενός ευρύτερου 
αποκεντρωτικού πολιτιστικού κινήματος πού κατά καιοούς φουντώνει. 

Αυτό πού λείπει άπό όλα αυτά,σάν δυνατότητα ανάπτυξης καί συνέχειας 
είναι μιά εκθεσιακή υποδομή πού θά ανοίξει τήν αυλόπορτα του κήπου στό 
μπάσιμο του κόσμου όλου. 
Ή πρόταση ; 

Κάνω άπ'ευθείας τήν πρόταση : 
α) Ή επαναλειτουργία της Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής "Εκθεσης μέ ανάπτυξη· 

της σέ αποκεντρωτική διάταξη,σάν κορμός μιας πανελλήνιας εκθεσιακής 
δραστηριότητας σέ μόνιμη βάση. 

β) *Η ανάπτυξη καί διακίνηση,μέσω τών χώρων πού θά χρησιμοποιεί ή πανελ
λήνια, εκθέσεων πρωτοβουλιακών καί εκθέσεων τών αισθητικών ομάδων. 
Οι αισθητικές ομάδες είναι στό χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.Κι*άν 

ή όποια ανταγωνιστική τάση πού έμωανιστει στή δράση τους γιά μονοπώληση 
ή περιορισμό τών δυνατοτήτων άλλων ομάδων δέν βρίσκει έδαοος,τότε ή ανάπτυ
ξη αισθητικής άμιλλας καί διαλόγου μπορεί ν'άποκτάει νεύρο. 
"Ηδη υπάρχουνε κάμποσες δυνατότητες σέ οργανωμένους χώρους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,σάν μιά πρώτη δυνατότητα οργανωτικής υποδομής. 
*Η επέκταση αυτής της υποδομής σέ κρατικούς χώρους,αθλητικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις του τουρισμού,πάρκα καί λόφους ή αυλές Σχολείων κατά τίς 
διακοπές,είναι δυνατή χωρίς τόσο σπουδαίες δαπάνες. 

Αυτοί θά μπορούν νά είναι χώροι γιά τήν εξάπλωση της εκθεσιακής 
δραστηριότητας. 

Τοποθετώ εδώ σέ γενικές γραμμές τή δομή της Πανελλήνιας: 
Θά λειτουργεί σάν διαδικασία διαγωνισμού καί άμιλλας. Δηλαδή γιά τή 
συμμετοχή σ'αύτή τά έργα τών καλλιτεχνών θά κρίνονται άπό κριτική έπιτροπ 
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θά είναι ανοιχτή σε δλες τις αισθητικές τάσεις,μορφές έκρασης,τρόπους 
καί γενικά θά διασφαλίζει απόλυτα την ελευθερία της έκφρασης και της 
πάλης των ιδεών. 
Θά είναι ανοιχτή γιά διεκδίκηση συμμέτοχης στά Spyα δλων τών "Ελλήνων 
καλλιτεχνών επαγγελματιών ή μη κατοίκων εσωτερικού ή εξωτερικού καί 
ομογενών. 
Θά πραγματοποιείται στην 'Αθήνα σάν ή κεντρική έκθεση καί άν είναι δυνα
τό νά μεταφέρεται ολόκληρη στή Θεσσαλονίκη (χώρος Διεθνούς "Εκθεσης). 

 'Ακόλουθα θά κομματιάζεται με απόφαση της κριτικής επιτροπής βοηθούμενης 
καί άπό τήν 'Οργανωτική,σέ μεγάλα τμήματα με πληρότητα καί αυτονομία 
αισθητική καί ποιοτική καί θά μεταφέρονται γιά έκθεση σέ προσδιοριζόμενα 
πληθυσμιακά κέντρα της χώρας (μελέτη κατάλληλων μόνιμων κιβωτίων μετα
φοράς μέ τραίνο,πλοία καί φορτηγά αυτοκίνητα,μελέτη δυνατοτήτων τών 
επαρχιακών πόλεων κλπ). 
Θό. αρχίζει κύκλος μέ χρονοδιάγραμμα τών εκθέσεων τών τμημάτων αυτών της 
Πανελλήνιας (σέ ποιο π.χ. χρονικό διάστημα άπό τήν αποχώρηση του πρώτου, 
θά έρθει τό δεύτερο κομμάτι κλπ). 

 "Ετσι θά δημιουργηθεί αλυσίδα εκθέσεων ποιοτικής επιλογής πού θά απλώ
νεται στον 'Ελλαδικό χώρο μέσω τών πληθυσμιακών του κέντρων πραγματοποιών
τας τήν αποκεντρωτική διάταξη. 
*Η ζύμωση γιά τήν μελέτη τρόπων λειτουργίας του κύκλου θά ανεβαίνει. 
*Η άμιλλα μεταξύ τών καλλιτεχνών θά ανεβαίνει. 
*Η λειτουργία ιδιωτικών πρωτοβουλιών,ή δράση αισθητικών.. ομάδων (πού 
άλλωστε καί μέσα στην πανελλήνια θά εκφράζεται),ή ανάπτυξη δράσης τοπικών 
καλλιτεχνών,θά ύποβοηθιέται άπό τή λειτουργία αύτοϋ του κύκλου τών 
έκθέσεωνκομματιών της Πανελλήνιας πού θά ανεβάζει μέ τήν ποιότητα 
τό ενδιαφέρον καί τή συμμετοχή του κοινού στίς εικαστικές δραστηριότητες, 
γιατί ή διαδικασία της άμιλλας μπροστά στό κοινό καί ή άμιλλα ποιό
τητας άπό τήν αντιπαράθεση τών έργων μπροστά στό κοινό θά ανεβάζει καί 
τή δημιουργικότητα τών καλλιτεχνών καί τή δημιουργική στάση του κοινού 
καί γιατί έτσι (κι'αυτό απόλυτα αναγκαίο καί δημοκρατικό)οι καλλιτέχνες 
είναι ισότιμοι στό νά διεκδικούν μέ τό έργο τους,τή συμμετοχή στή χρημα
τοδοτούμενη άπό τήν Πολιτεία,Γανελλήνια έκθεση καί τόν εκθεσιακό της 
κύκλο.Καί έτσι ή δυνατότητα νά δείξουνε τή δουλειά τους δέν θά εξαρτιέ
ται άπό τή συμμετοχή του ς ή όχι σέ κάποια ομάδα ή άπό τίς δυνατότητες 
ή επιθυμίες ιδιωτικών συμφερόντων(γκαλερί) πού ως τώρα έδειξαν μέ 
σαφήνεια τό ενδιαφέρον τους ν'άποτελέσουν,άν είναι δυνατόν, τίς μόνες 
πόρτες εισόδου προς τή δημοσιότητα. 
"Η εκθεσιακή δράση ομάδων πολιτιστικών συλλόγων κλπ.θά αναπτύσσεται κά

νοντας χρήση καί διαθέσιμων κρατικής εποπτείας χώρων στά μεταξύ διαστήματα 
ή καί συγχρόνως μέ τίς εκθέσεις του κύκλου. 

Συμπέρασμα της εισήγησης 
Συμπέρασμα είναι δτι ή παιδεία του κοινού σέ σχέση προς τήν εκθεσιακή δρα
στηριότητα εξαρτιέται άπό τήν ποιότητα αυτής της δραστηριότητας καί τήν 
ανάπτυξη της σ'δλο τόν Ελλαδικό χώρο, μέ κορμό τήν Πανελλήνια καί τόν εκθε
σιακό κύκλο της. 
Ή δραστηριότητα τών πολιτιστικών φορέων τών καλλιτεχνικών ομάδων τών 
γκαλερί,είναι επωφελής καί απαραίτητη. 


