
Έλα μαζί μας στο «Δωμάτιο»... 
 
Στο κζντρο τθσ Ακινασ το οποίο αποτελεί ςθμείο ζλξθσ και δράςθσ καλλιτεχνϊν εδϊ και δεκαετίεσ, 
δθμιουργείται ο νζοσ καλλιτεχνικόσ χϊροσ ζκφραςθσ, το «Δωμάτιο» (Σολωμοφ 55, Ομόνοια). 
 
Για ζνα μινα τον χρόνο, ξεκινϊντασ από τισ 28 Απριλίου του 2017, το «Δωμάτιο» ανοίγει τθν πόρτα του 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςε καλλιτζχνεσ και κεατζσ όλων των κοινωνικϊν ομάδων, να ςυνυπάρξουν ςε ζνα 
χϊρο κοινό. Οι καλλιτζχνεσ δθμιουργοφν ζργα in situ, τα οποία προςαρμόηονται κατάλλθλα ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ του χϊρου. Προςεγγίηουν ποικίλεσ κεματολογίεσ μζςα από διαφορετικζσ μορφζσ τζχνθσ όπωσ 
ηωγραφικι, video art, εγκαταςτάςεισ, μουςικι, performance, κζατρο, αφιγθςθ, μόδα κ.α. Σθμαντικό να 
επιςθμανκεί θ ιδιαιτερότθτα του χϊρου, ο οποίοσ ζχει διαμορφωκεί κατάλλθλα ϊςτε να μπορεί να 
φιλοξενιςει και άτομα με αναπθρία. 
Ο εκκεςιακόσ χϊροσ του «Δωματίου» κα είναι ανοικτόσ κατά τθν περίοδο 28/4 - 28/5. Το ωράριο ζχει 
προςαρμοςτεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ που κα τρζχει τθν κάκε μζρα, και βρίςκεται ςτο 
αναλυτικό πρόγραμμα ςτο επίςθμο site του Δωματίου : www.domatioproject.com. Το site, πζρα από 
ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα, κα λειτουργεί και ωσ ζνα δωρεάν online database πλθροφοριϊν όλων των 
καλλιτεχνϊν που κα λάβουν μζροσ ςτο project «Δωμάτιο» και κα είναι διακζςιμο ςτo internet για ζνα 
χρόνο.  
 
Λόγω του ότι ςε αυτό το καλλιτεχνικό - κοινωνικό project ο κεατισ καλείται να βιϊςει τθν Τζχνθ 
ουςιαςτικά και αναπόςπαςτα, και λαμβάνοντασ υπόψιν τον περιοριςμζνο χϊρο και τθν τιρθςθ 
αςφαλείασ των παρευριςκόμενων, προτείνεται θ επίςκεψθ ςτισ εικαςτικζσ εκκζςεισ να γίνεται από 
ολιγάρικμα γκρουπ και κατόπιν ςυγκεκριμζνου ραντεβοφ μζςω του τθλεφϊνου και του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου του «Δωματίου». Για τισ ηωντανζσ performances και τισ παραςτάςεισ χοροφ και κεάτρου, 
κα δθλϊνεται ςυμμετοχι και κα τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ. 
 
Το «Δωμάτιο», ωσ ςτόχο του ζχει τθ δθμιουργία ενόσ κεςμοφ φεςτιβαλικισ υφισ, ο οποίοσ κα φιλοξενεί 
ζργα καλλιτεχνϊν τα οποία κα παρουςιάηονται ςτο ευρφτερο κοινό δωρεάν. Στο «Δωμάτιο» προάγεται θ 
ιδζα τθσ ςυνεργαςίασ και του εκελοντιςμοφ μεταξφ ευαιςκθτοποιθμζνων δθμιουργικϊν ανκρϊπων, ζτςι 
ϊςτε να μπορζςει να εξελιχκεί το ςφνολο τθσ κοινωνίασ μζςα από τθν Τζχνθ. Φζτοσ, περιςςότεροι από 90 
καλλιτζχνεσ και καλλιτεχνικζσ ομάδεσ, ςυμμετζχουν με ζργα τα οποία κα παρουςιαςτοφν ςε 31 
διαφορετικζσ ομαδικζσ ςυνκζςεισ/εκκζςεισ ανάλογα με τισ κεματικζσ που προςεγγίηουν. Η εκάςτοτε 
ζκκεςθ κα διαρκεί μια θμζρα και το κοινό κα ζχει τθ δυνατότθτα να παρευρεκεί ςε όλεσ τισ εκκζςεισ 
δωρεάν. 
 
Στο «Δωμάτιο» κα παρουςιαςτοφν πίνακεσ ηωγραφικισ, ζργα γλυπτικισ, ζργα εφαρμοςμζνων τεχνϊν, 
εγκαταςτάςεισ, performances, κεατρικά ζργα, παρουςιάςεισ βιβλίων, χορευτικζσ και μουςικζσ 
παραςτάςεισ κακϊσ και ομιλίεσ που κα πραγματεφονται τθ διαφορετικότθτα και το δικαίωμα του 
ανκρϊπου να ηει και να καλλιτεχνεί ανεξαρτιτωσ φφλου, κοινωνικισ τάξθσ ι ςωματικισ κατάςταςθσ. 
Μζςα από το πρότηεκτ αυτό, τίκενται ερωτιματα για τθν κοινωνικι υπόςταςθ του ανκρϊπου, τθ 
ςυλλογικότθτα αλλά και τθ δθμιουργικότθτα εν μζςω κρίςθσ κοινωνικισ, πολιτικισ, αλλά και αξιακισ. 
Το «Δωμάτιο» ςτοχεφει ςε μια διαφορετικι εμπειρία για τον κεατι αλλά και τον καλλιτζχνθ κακϊσ αυτοί 
οι δφο πόλοι κα κλθκοφν να αλλθλεπιδράςουν μζςα από τθ ςυνφπαρξι τουσ ςτον χϊρο τθσ ζκκεςθσ. 
 
Το «Δωμάτιο» είναι ζνα περιβάλλον φορτιςμζνο με ετερόκλθτα δεδομζνα και δρϊμενα τα οποία 
μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ δεςμϊν. Στθν επαφι δθλαδι με τον εαυτό μασ αλλά και τθ 
ςφνδεςθ με τουσ άλλουσ. Η είςοδοσ ςτο «Δωμάτιο» βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι μζςα από τθ ςυλλογικότθτα 
και αποτελεί μια βιωματικι προςζγγιςθ ςτθν υπόςταςθ τθσ τζχνθσ. Η επίςκεψθ ςτον χϊρο αποτελεί μια 
διαδικαςία ςε διαρκι διερεφνθςθ και διαμόρφωςθ από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, αφοφ κάκε μζρα 
κα παρουςιάηονται διαφορετικά ζργα και ςυνδυαςμοί. 
 

http://www.domatioproject.com/


Το «Δωμάτιο» είναι μια δθμόςια εμπειρία για μικροφσ και μεγάλουσ, οι οποίοι κα κλθκοφν να 
ςυμμετζχουν με το ςϊμα, το μυαλό, αλλά και το πνεφμα τουσ ςε μια ςειρά διαδραςτικϊν ζργων, 
παρακολουκϊντασ ταυτόχρονα και άλλουσ να κάνουν ακριβϊσ το ίδιο. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο τθλ. +30 6938634606 ι με 
email ςτο domatioproject@gmail.com κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του «Δωματίου» : 
www.domatioproject.com 
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