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Στο Ρέθυμνο η Φύση συναντά την Τέχνη και από το
συνταίριασμα τους γεννιέται η δημιουργία: η θάλασσα, ο αέρας, η
γη κι ο ουρανός σμίγουν για να παραδοθούν σε χέρια ικανά και
σε μυαλά ανοιχτά, για να αναγεννηθούν, να αποκτήσουν ξανά
λόγο ύπαρξης και να προκαλέσουν αισθήματα λυτρωτικά της
φθοράς και της ανυπαρξίας.
Για 3η συνεχή χρονιά, της “Τέχνης τα Πετάγματα” μας
προσκαλούν να αφεθούμε στην αέναη κίνηση της ζωής που
ανακυκλώνεται, ανασυντίθεται κι επανέρχεται αναζωογονημένη,
για να μας παρασύρει σε μια ελευθερία κινήσεων που ξεκινά από
την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης.
Πάνω από 20 εικαστικοί καλλιτέχνες, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πόλης μας για
συμμετοχή σε μια Έκθεση που αντλεί τη θεματολογία της από την
Αναγέννηση που, και φέτος, αναβιώνει μέσα από το 25ο
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου.
Μέσα από τις συνθέσεις χρωμάτων, τις αντανακλάσεις φωτός, τη
χρήση ανακυκλούμενων υλικών, τους συμβολισμούς, τις ιδέες, τη
φαντασία , δημιούργησαν έργα που θα απολαύσουμε ενώ
κάνουμε τον περίπατο μας στην παραλιακή λεωφόρο Ελ.
Βενιζέλου. Έτσι, απλά κι ανεπιτήδευτα. Εκεί άλλωστε δεν
κρύβεται η ουσία; Στα απλά, που μας οδηγούν, με τρόπο φυσικό,
στα σύνθετα, που καλούμαστε καθημερινά να διαχειριστούμε.
Σας προσκαλούμε, λοιπόν, ν΄ ανακαλύψουμε μαζί τη δύναμη της
δημιουργίας, να αλιεύσουμε όνειρα θαλασσινά και αέρινα, να τα
οικειοποιηθούμε και να πορευτούμε με τη βεβαιότητα πως κάθε τι
γύρω μας έχει τη δική του αξία και χρηστικότητα, αρκεί να
δείξουμε το σεβασμό και την προσοχή που του αξίζει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Aναγέννηση…
Τέχνης πετάγματα
Με την πίστη ότι η τέχνη δεν πρόκειται να επιβάλει
περικοπές στη φυγή που μας παρέχει. ¨Ότι δίνει δάνειο,
άτοκο μάλιστα σε κάθε χρεοκοπημένο θάρρος,
πραγματοποιείται για 3η συνεχή χρονιά η Αναγεννησιακού
περιεχομένου εικαστική παρέμβαση στην παραλιακή ζώνη
της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου με την συμμετοχή
καταξιωμένων Εικαστικών οι οποίοι χρησιμοποιούν
ανακυκλωμένα υλικά ή υλικά φιλικά στο περιβάλλον
επιστρατεύοντας, κατά περίπτωση, τη γλυπτική, τη
ζωγραφική, τη χαρακτική και μεικτές τεχνικές δίνοντας στα
έργα τους αέρινη διάσταση μια και ίπτανται άλλοτε
εννοιολογικά και άλλοτε ρεαλιστικά του περιβάλλοντος
χώρου.
Πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος-δημιουργός και η
τέχνη-δημιούργημα, όπου το δημιούργημα ανα-δημιουργεί,
μεταπλάθει, αναπλάθει τον άνθρωπο, τον μετουσιώνει σε
ύπαρξη που ανυψώνεται της ύλης και της φθοράς του
χρόνου και του χώρου ξεπερνώντας τα όρια και τις
διαστάσεις.
Η έκθεση θα διαρκέσει από 23 Αυγούστου έως 9
Σεπτεμβρίου
Εικαστική επιμέλεια: Χρυσούλα Σκεπετζή

ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ 2012

∆ημιουργός:

Michela Pelusio & Rose Mari Torpo
Η Πλαστική θάλασσά» είναι μια εγκατάσταση που δημιουργήθηκε στην
ακρογιαλιά, από ανακυκλώσιμα πλαστικά που συλλέχθηκαν από 350 μαθητές
συμμετέχοντες σε εθελοντικό καθαρισμό παραλίας στο Ηράκλειο. Τα πλαστικά
κομμάτια διαχωρίστηκαν χρωματικά σε διάφανο, λευκό, αποχρώσεις του μπλε και
μαύρου και προσαρτήθηκαν στο αλιευτικό δίχτυ.

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

BRAND-NEW
IDENTITY

∆ημιουργός:
Χριστίνα Δουμάνη

∆ημιουργός:
Στέλιος Καλογεράκης

Δέκα μέτρα σύρμα 100 μέτρα χαρτοταινία 300 μ μεμβράνη χρειάστηκαν για να
συνθέσουν την ανάμνηση και την ανάγκη για ένα πέταγμα ψηλά στον ουρανό. Το
έργο μέσα από την επαναλαμβανόμενη κίνηση του τυλίγματος κλίνει μέσα του όλα
αυτά που μας έκαναν χαρούμενους. Η καλλιτέχνης μέσα από αυτό το αιωρούμενο
παιχνίδι προσκαλεί το κοινό να κάνει το δικό του πέταγμα στην παραλία του
Ρεθύμνου.

ΝΙΚΗ

∆ημιουργός:
Αικατερίνη Γιαβρίδη
Υλικά: πλαστικά μπουκάλια ,σακούλες ,εφημερίδα ,σύρμα
Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά και στρέφοντας τα μάτια μου στην
αρχαιότητα βιώνω το τίποτα της ανθρώπινης ιστορίας. Μέσα από εκεί βγαίνει η
Νίκη Η δική μου αναγέννηση.

Υλικά: Χαρτόνι, αποκόμματα περιοδικών, Spray Paint, Plexiglass
Οι πολλαπλές, υπό διαμόρφωση, ταυτότητες. Ένας οπτικός διάλογος νοηματικών
διπόλων: η ευτέλεια με την πολυτέλεια, το σημαίνον με το σημαινόμενο. Η
αναζήτηση της αυτογνωσίας μέσω του marketing των χαμένων ισορροπιών.

ΓΑΙΑ

∆ημιουργός:
Θάλεια Καραφύλλη
Η ιδέα της χρησιμοποίησης πλαστικών μπουκαλιών είδος για τη δημιουργία μιας
υδρογείου περιστρεφόμενης περί τον άξονά της, αγγίζει το ιδανικό της
Αναγέννησης ως γεωμετρικό στοιχείο αρμονίας και οικουμενικότητας. Η μηχανική
κατασκευή ανάγει στους καινοτόμους πειραματισμούς της Αναγέννησης για τον
έλεγχο της κίνησης, της ροής του χρόνου και του ρυθμού, όπως στο έργο του
Leonardo Da Vinci.

ΠΟΙΗΜΑ ΣΕ
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΑΛΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΓΙ∆Α

∆ημιουργός:
Aιμίλιος Γάσπαρης

∆ημιουργός:
Μαρία Κομπατσιάρη

Ύλικά: Ξύλο & Ακρυλικά
Όταν η συγκεκριμένη ξύλινη σκάλα έπαψε να είναι σε χρήση κράτησα τα
σκαλοπάτια. Ήταν από μόνα τους έργο τέχνης. Πάνω σε αυτά σχεδίασα μια εικόνα
τόσο εφήμερη και τόσο διαρκή και ένα ποίημα τόσο φθαρτό. Μέχρι το επόμενο βήμα

Υλικά: ΞΥΛΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟ, ΔΙΧΤΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
Έστησα απόχη και μάζεψα νότες. Τις κάρφωσα σε παρτιτούρες αναγεννησιακές
και τις ανέβασα ψηλά μέσα σε χαρτιά χρωματιστά . Μια κανονική "μουσικοπαγίδα
"δηλαδή, όπου ο αέρας χτυπά δοξαριές και μέσα από εκατοντάδες χρυσόχαρτα
δραπετεύουν χαρτο-μελωδίες.

LAS MARIPOSAS

ΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΡΑΠΕΤΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

∆ημιουργός:
Βασιλική Χαρατσή

∆ημιουργός:
Σταυρούλα Καζιαλέ

∆ημιουργός:
Καλλιόπη Κουκλινού

Υλικά: Κατασκευή από χαρτί και κόλλα
Οι πεταλούδες συμβόλιζαν τη φωτιά, την ψυχή, το θάνατο, τους πολεμιστές, τους
ταξιδιώτες. Στην ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία ο Δίας απελευθέρωσε από το
θάνατο μια θνητή, την Ψυχή. Το σώμα της θα μπορούσε πια να πετάξει ελεύθερο
στα ύψη.

Υλικά: Σύρμα, νήμα, γιούτα, σακούλες και μεμβράνη συσκευασίας.
Για χρόνια εγκλωβισμένος σε πίνακα της Αναγέννησης. Φτερούγισε η καρδιά του,
δραπέτευσε.Τα φτερά του, ανάλαφρα πια, ξεκόλλησαν από τον καμβά,
φορτώθηκαν όνειρα, μιαν ελπίδα, το κόκκινο του πάθους... Ο καθένας κρατάει ό,τι
θέλει στο δικό του ουρανό για να υπομείνει, να ξεπεράσει, να... πετάξει!

Υλικά: Στεφάνια βαρελιών, χαλκοσωλήνες, λαμαρίνες, σύρμα, permanent marker
Η παρέμβαση δεν κυριαρχεί, ούτως ώστε η «προηγούμενη ζωή» τον διαφόρων
στοιχείων να παραμένει ορατή, με την έννοια της φθοράς ως έκφρασης της
χρήσης και του χρόνου. Τα υλικά αναγεννιούνται, ενώ οι ανθρώπινες φιγούρες
παραπέμπουν με την κινητικότητα και την ελαφρότητά τους στην αισθητική της
Αναγέννησης.

ΠΕΤΑΓΜΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ
ΠΤΗΣΗ

WAR PLAYS IV_
ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΜΟΥ IV

ΣΚΕΨΕΙΣ

∆ημιουργός:
Στέλλα Κουτλάκη

∆ημιουργός:
Βαγγέλης Τερζής

∆ημιουργός:
Στέλλα Δρυγιαννάκη

∆ημιουργός:
Κατερίνα Πασχαλίδου

Υλικά: γαλβανιζέ λαμαρίνα
Ένας κάδος χωρίς συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα, με πτυχώσεις του στιβαρού
μετάλλου. Ο κάδος δεν είναι πια ένα διακριτικό χρηστικό στοιχείο αλλά ένα δοχείο
με έντονη παρουσία που μας προκαλεί να το γεμίσουμε με «άχρηστα» σκουπίδια.
Γίνεται αναφορά στην μουτζούρα, στις νευρώσεις (που χρειάζεται) να κάνουμε για
να σηματοδοτήσουμε κάτι ως άχρηστο και να το πετάξουμε.

Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ
ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Υλικά: Σύρμα, υφάσματα
Οι γέφυρες που μας ενώνουν με την πολιτιστική μας κληρονομιά είναι τα φτερά
μας. Μνήμες που ζωντανεύουν μ έναν χιουμοριστικό τρόπο ιδωμένο με νέα ματιά.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΟΤΙΝΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕΣ
ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΞΕΡΕΙΣ

Μεικτή τεχνική σε ύφασμα
Ελάτε, γλεντήστε με. Βάλτε μου φωτιά και επένδυστε με. Ρουφήξτε με.
Βομβαρδίστε με. Πετάξτε με στα βράχια και ξεσκίστε με.

ASTROTIME

Υλικά: Χαρτί, μολύβι, μελάνι, πετονιά
Η Πρώτη Σκέψη, Ελεύθερη σκέψη, διαρκής, αχαλίνωτη, συνεχώς εναλλασσόμενη
και μεταβαλλόμενη, συνειρμοί που καταργούν τον χωροχρόνο. Λέξεις που
αιωρούνται μέσα μας, λόγος ανέκφραστος, ασχημάτιστος, αόρατος ακόμα μα
υπαρτκτός σαν τον αέρα στο θρόισμα των φύλλων. Ελεύθερες πτήσεις του νου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αικατερίνη Γιαβρίδη
kgiavridi@gmai.com 6936690498
Αιμίλιος Γάσπαρης
6906186707

∆ημιουργός:
Μαρία Τσουκνάκη
Υλικά: εγκατάστασης : Κυβόλιθοι, πλαστικό χρώμα, λάστιχα
Ένα διαδραστικό έργο πάνω από τον τόπο συνάντησης των ανθρώπων
που τους καλεί να βρουν το βάρος των λέξεων και να τις απελευθερώσουν…

ΗΛΕΚΤΡΑ

∆ημιουργός:
Στέφανος Σκανδάλης
Πρόκειται για μία κολώνα διαστάσεων 30 cm διάμετρος και 240 cm ύψος που έχει
ως πυρήνα μεταλλική κολώνα κοίλη 7,5 cm διαμέτρου καθώς και μεταλλική βάση.
Αποτελείται από ξύλινους σπόνδυλους διαφόρων διαστάσεων που προέρχονται
από υπόλοιπα βιομηχανικής κατεργασίας ξύλου επιλεκτικά επιχρωματισμένα.

ΣΧΗΜΑ ΕΛΠΙ∆ΟΣ

∆ημιουργός:
Μαρίνα Μαραβελάκη
Υλικά: Μεταξοτυπία σε αλουμίνιο, πλεξιγκλάς, σχοινί.
Η ανάγκη να γίνονται γιορτές γιορτάζοντας τις ίδιες, δείχνοντας την κυκλική
εναλλαγή του χρόνου. Από τότε που ο άνθρωπος κατάλαβε τη σημαίνει νύχτα και
ημέρα, τι σημαίνει θάνατος και ζωή. Τι σημαίνει Χειμώνας και Άνοιξη ανέπτυξε τη
δημιουργία ενός ρολογιού για τη βίωσή μιας στιγμής πιο πνευματικής που αγγίζει
τα όρια του ιερού.

STARS TRANSFORMED INTO
FLYING SEAGULLS

Εύα Δημητριάδου & Θράφιας
edim29@gmail.com 6972544532
Στέλλα Δρυγιαννάκη
stella_dry@hotmail.com 6970555863
Χριστίνα Δουμάνη
xdoumani@gmail.com 6939815660
Στέλιος Καλογεράκης
stylkal@gmail.com 6974048008
Θάλεια Καραφύλλη
ekaraf@tee.gr 6932209509
Σταυρούλα Καζιαλέ
stavroulakaziale@gmail.com 6937103005
Μαρία Κομπατσιάρη
maria@kompatsiari.gr 6944322225
Καλλιόπη Κουκλινού
kallkou@yahoo.gr 6979329945
Στέλλα Κουτλάκη
skoutlaki@yahoo.com 6979002754
Μαρίνα Μαραβελάκη
marinam215@msm.com 6979672231

∆ημιουργός:
Στέλιος Ρουκουνάκης
Υλικά: Παλιά σεντόνια, παλιά κουμπιά, σύρμα και σπρέι.
Το κουστούμι αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του θεατρικού έργου ΗΛΕΚΤΡΑ
το 2007. Φεστιβάλ νέων ηθοποιών. Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ.

ΣΧΗΜΑ ΕΛΠΙ∆ΟΣ

∆ημιουργός:
Δημήτρης Νταβέας
Υλικά: Σύρμα, πλαστική σωλήνα
Από χοντρό ενιαίο σύρμα επενδυμένο με άσπρη πλαστική σωλήνα. Μέγεθος
περίπου 180Χ100 εκ. του μέτρου. Στο σχέδιο περιλαμβάνει ως εικαστικά στοιχεία
το βέλος, τον λαβύρινθο και το φτερό ή, ως συνειρμός, παραπέμπει
στο αυγό και συγχρόνως στο πτηνό που προκύπτει από αυτό.

RENASSANCE
MOON

∆ημιουργός:
Σώτος Μπριλλάκης
Video, μουσική
Η ιδέα είναι η τάση ένωσης του χαώδους σύμπαντος με την ελάχιστη
καθημερινότητα , όπως την αντιλαμβάνομαι σαν λειτουργική , απαραίτητη και
δημιουργική με δεδομένη αλλά και πάντα ζητούμενη την αίσθηση του σεβασμού
μας στην ‘ ισορροπία της ακτίνας ‘ της ζωής όλων των ειδών.

ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Σώτος Μπριλλάκης
ssbrikis@gmail.com 6945848791
Δημήτρης Νταβέας
ddaveas@otenet.gr 6932887167
Αντώνης Νταγαδάκης
adartis.chania@gmail.com 6972890177
Κατερίνα Πασχαλίδου
cat_pasc@yahoo.gr 6978866794
Στέλιος Ρουκουνάκης
Sroukounakis@gmail.com 6944231040
Στέφανος Σκανδάλης
stefanos@ikodomi.com 6948465148
Χρυσούλα Σκεπετζή
skepetzichrysoula@hotmai.com 6976955084
Μαρία Τσουκνάκη
mtsouknaki@yahoo.gr 6946269347

∆ημιουργός:
Χρυσούλα Σκεπετζή
Υλικά: Καραβόπανο, ακρυλικά, σύρμα, νήμα, πλέγμα, ξύλο
Η πεταλούδα από τους παραδοσιακούς πολιτισμούς έως την Αναγέννηση (βλέπε
Σάντρο Μποντιτσέλη «Η γέννηση της Αφροδίτης», «Άνοιξη» κ.λ.π. μέχρι σήμερα
ήταν και θα είναι σύμβολο ψυχής λόγω της αλλαγής από γήινη κάμπια μέσω
διάλυσης, σε ουράνιο φτερωτό πλάσμα που χρησιμοποιείται στην εικαστική τέχνη
και τη λογοτεχνία με διάφορους συμβολισμούς.

∆ημιουργός:
Έυα Δημητριάδου - Θράφιας
Μια αιωρούμενη μπάλα από ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά μπουκάλια, χαρτόνια,
υλικά συσκευασίας και άλλα), κρεμασμένη σε αόρατα νήματα μεταξύ δύο
φοινίκων, ανταλλάσσει θέση με το πραγματικό φεγγάρι, λαμπυρίζοντας στα μάτια
του ανυποψίαστου επισκέπτη.

Βαγγέλης Τερζής
6978961608

∆ημιουργός:
Αντώνης Νταγαδάκης
Υλικά: Χαρτί, σύρμα, φύλλο χρυσού
Το εργαλείο της γραφής «το φτερό» απογειώνεται στην εποχή της Αναγέννησης, οι
άγγελοι του Παπικού μεσαίωνα μένουν χωρίς φτερά.

Βάσω Χαρατζή
baso.xara@facebook.com 6976495627
Michela Pelusio & Rose Mari Torpo
michela@Maakali.orG-itorpo@yahoo.com

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ.Ε.∆Η.Ρ / ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

