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ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης

1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτική συνάντηση στην έκθεση φωτογραφίας

 «Απομεινάρια μιας Πτώσης» του Τόλη Τατόλα (Monumenta, Δήμος Αθηναίων)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι (αίθουσα Νέοι Φούρνοι)

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023, 18.30-20.00

H  Διεύθυνση  Π.Ε.  Α΄  Αθήνας  (δια  των  Υπευθύνων  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  και

Πολιτιστικών  Θεμάτων),  στο  πλαίσιο  του  Σχολικού  Δικτύου  «Το  βλέμμα  στην  πόλη»

οργανώνει  επιμορφωτική  συνάντηση  στην  έκθεση  φωτογραφίας  «Απομεινάρια  μιας

Πτώσης», του  Τόλη Τατόλα,σε διοργάνωση της ΜONUMENTA και του Δήμου Αθηναίων, το

Σάββατο 18  Φεβρουαρίου 2023, και ώρες18.30-20.00. 

Η  έκθεση  πραγματοποιείται  στην  Τεχνόπολη  Δήμου  Αθηναίων, Πειραιώς  100,  Γκάζι

(Αίθουσα Νέοι Φούρνοι). 

Ο  Τατόλας  αποτυπώνει  μέσω  του  φακού  τα  απομεινάρια  εσωτερικών  χώρων

παλαιών  γκρεμισμένων  κτηρίων  που  διατηρούνται  στις  μεσοτοιχίες  με  μεταγενέστερα.

Εκθέτει τον «εσωτερικό χώρο» των κτηρίων φαντασμάτων με μια εικαστική προσέγγιση.

Καθώς κινείται μέσα στην πόλη, κάνει μια έρευνα - άτυπη καταγραφή των απόντων κτηρίων

με διάθεση ποιητική και νοσταλγική.

Η  MONUMENTA,  ένας  οργανισμός  που  αγωνίζεται  για  τη  διατήρηση  της

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  στην Ελλάδα και την Κύπρο, κάνει  συστηματική καταγραφή

των  εναπομεινάντων  κτηρίων.  Η  συμπληρωματικότητας  των  δύο  τύπων  καταγραφής,

οδήγησε τη  MONUMENTAστη διοργάνωση αυτής της έκθεσης. .Η ματιά του φωτογράφου

Τατόλα και η δράση του οργανισμού  MONUMENTA είναι δύο σύνολα που τέμνονται.  Ο

κοινός τόπος είναι η έκθεση αυτή και έχει σκοπό να αφυπνίσει, να τονώσει και να ενισχύσει
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την ιστορική μνήμη, η οποία  υπάρχει τώρα, εν μέρει ως απομεινάρι. Τη συνεργασία αυτή

στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων

Τα κτήρια που δεν υπάρχουν πια αφήνουν πίσω τους «αρχιτεκτονικές  τομές» οι

οποίες  παρουσιάζουν  στοιχεία  τόσο  διακοσμητικά  όσο και  δομικά.  Όλα αυτά που ήταν

κάποτε εσωτερικός χώρος, είναι τώρα πια φανερά στους ανθρώπους που κινούνται στην

πόλη.  Το  ιδιωτικό  γίνεται  πλέον  δημόσιο.  Οι  όψεις  αυτές  των μεσοτοιχιών  εμφανίζουν

ιδιαίτερα έντονη υφή και πολλές φορές και διαστρωματώσεις, σε ότι αφορά το χρώμα ή

όποια άλλα υλικά επένδυσης τοίχων, αλλά και των παρεμβάσεων των  streetartists με τη

δημιουργία  graffiti,  ακόμη  και  των  αφισοκολλήσεων,  δημιουργώντας  την  αίσθηση

παλίμψηστων. Ο Τατόλας βλέπει σε αυτές έργα τέχνης με αναφορές σε καλλιτέχνες, όπως ο

Edward Kienholz,  o Robert Rauschenberg,  o Antoni Tàpies και  ο  Jacques Villegle,  καί, και
υποστηρίζει πως το σύνολό τους στοιχειοθετεί ένα "υπαίθριο μουσείο". 

Στην επικοινωνία του έργου του καλλιτέχνη με το ευρύ κοινό και την επίτευξη του

σκοπού της έκθεσης συμμετέχουν με κείμενά τους συγγραφείς, ακαδημαϊκοί και ιστορικοί

τέχνης και αρχιτεκτονικής.

 Οι  ενδιαφερόμενοι/-ες  εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται

νασυμπληρώσουντηφόρμαhttps://forms.gle/AucQSrHEFQvbNm1n7μέχρι  την

Παρασκευή 17Φεβρουαρίου 2023, (αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να

τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή).

 Προτεραιότητα  έχουν  όσες/οι  υλοποιούν  σχετικά  πολιτιστικά  ή  περιβαλλοντικά

προγράμματα. 

 Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος θα ειδοποιηθούν με προσωπικό  email στις 17

Φεβρουαρίου.

 Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsiκαι στο http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, θα αναρτηθεί κατάλογος 

συμμετεχόντων / -ουσών.

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων 

Μαρία Δημοπούλου και Καλλιόπη Κύρδη

Ο Διευθυντής Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
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