Δη-Μήτηρ-Γη
Πύργος Μπαζαίου - Νάξος
Διάρκεια: 28 Ιουλίου ως 2 Σεπτεμβρίου 2012 / Καθημερινά: 10:00–17:00
Εγκαίνια: Σάββατο 28 Ιουλίου, ώρα 20:30
Δη-Μήτηρ-Γη είναι ο τίτλος μιας πολυδιάστατης εικαστικής αναζήτησης
των αρχετυπικών εικόνων της θεάς Δήμητρας, που διαμόρφωσαν
πλαστικά ειδικά για τον Πύργο Μπαζαίου οι καλλιτέχνες Μίλτος
Παντελιάς και Ειρήνη Γκόνου. Η έκθεση αναπτύσσεται αφηγηματικά
και βρίσκεται σε διάλογο με τον φυσικό χώρο του ιερού της Δήμητρας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, πλησίον
του Πύργου Μπαζαίου - ενώ παράλληλα επεκτείνεται και συνοδεύεται
ηχητικά από τις μουσικές συνθέσεις του Ηλία Παντελιά.
Όσο καινοτόμος και επινοητική είναι η σύγχρονη τέχνη με απερίσπαστη
ροπή προς το μέλλον, άλλο τόσο αστείρευτη πηγή έμπνευσης
αποδεικνύεται διαρκώς, η αρχαία ελληνική παρακαταθήκη.
Η εμβάθυνση σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ο Μίλτος Παντελιάς και η
Ειρήνη Γκόνου στην αρχαιοελληνική μυθολογία, συνιστά μια ενδόμυχη
ιεροτελεστία που δεν αφορά μόνον τους ίδιους τους δημιουργούς. Η
μετουσίωσή της σε τέχνη αποτελεί πρόσκληση προς το κοινό να
αναστοχαστεί συμβολισμούς και έννοιες που όσο κι αν μεταλλάσσονται
μέσα από εξελικτικά πολιτιστικά πρότυπα, επιστήμες και θρησκευτικές
δοξασίες, παραμένουν εγχάρακτες στο συλλογικό ασυνείδητο.
Από τη στιγμή μάλιστα που η παρουσίαση των έργων γίνεται σε χώρους
και τόπους αυθεντικούς, γήινους, η διαμεσολάβηση της τέχνης διεγείρει
τον ψυχισμό, προτρέποντας σε αναζήτηση της αρχέγονης ενέργειας και
των αρχετύπων, που κινητοποιεί η μητέρα φύση.
Στο διάλογο που ανοίγουν οι καλλιτέχνες στον Πύργο Μπαζαίου, οι
επισκέπτες καλούνται να συμμετέχουν με τη σωματική τους παρουσία
και τη πνευματική τους ενάργεια τόσο στο χώρο της έκθεσης, όσο και
στο γειτονικό χώρο του Γύρουλα, όπου δεσπόζει το αρχαίο ιερό της θεάς
Δήμητρας.
Η έκθεση εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του 12ου
Φεστιβάλ Νάξου.
Επιμέλεια-Οργάνωση: Μάριος Βαζαίος
Διοργάνωση: ΑΙΩΝ Πολιτιστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
Επικοινωνία: Μαρία Καραγιώργη. Τηλ. 210 7258741 - 6937701641 –
Mail: aeongr@otenet.gr
www.bazeostower.gr - www.naxosfestival.gr
www.miltospantelias.gr – www.irinigonou.gr

Με την υποστήριξη:

Πύργος Μπαζαίου
12o χλμ. Οδού
Χώρα Νάξου – Αγιασσός

Τηλ. 22850 31402
www.bazeostower.gr

Χορηγοί:

Ωράριο λειτουργίας
Καθημερινά 10:00–17:00

Χορηγοί Επικοινωνίας:
Ιερό Δήμητρας
Ο αρχαϊκός ναός στον
Γύρουλα, στο Σαγκρί,
αποτελεί σπάνιου τύπου
αρχαίο οικοδόμημα, εξ’
ολοκλήρου από μάρμαρο. Η
αναστήλωση,
και
η
ανάδειξη του ναού και του
περιβάλλοντος χώρου του
βραβεύθηκαν το 2004 από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Europa Nostra (Βραβείο
Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Πολιτιστική Κληρονομιά).

