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WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP:::: ««««ΟΟΟΟ ΑδαήςΑδαήςΑδαήςΑδαής Δάσκαλος»Δάσκαλος»Δάσκαλος»Δάσκαλος»:::: ΤέσσερειςΤέσσερειςΤέσσερειςΤέσσερεις ΑσκήσειςΑσκήσειςΑσκήσειςΑσκήσεις ΠροσοχήςΠροσοχήςΠροσοχήςΠροσοχής

Συντονισμός: ΕλπίδαΕλπίδαΕλπίδαΕλπίδα ΡίκουΡίκουΡίκουΡίκου (ανθρωπολογία/εικαστικά)

Σε συνεργασία με τον ΑλέξηΑλέξηΑλέξηΑλέξη ΔάλλαΔάλλαΔάλλαΔάλλα (αρχιτεκτονική), τη BBBBίκυίκυίκυίκυ ΙακώβουΙακώβουΙακώβουΙακώβου (πολιτική θεωρία),,,, τη

ΜέντηΜέντηΜέντηΜέντηΜέγαΜέγαΜέγαΜέγα (χορός) και τον ΠάνοΠάνοΠάνοΠάνο ΣκλαβενίτηΣκλαβενίτηΣκλαβενίτηΣκλαβενίτη (εικαστικά).

«O αδαής δάσκαλος μπορεί να εκπαιδεύσει τον σοφό ως αδαής επιβεβαιώνοντας ότι ψάχνει

συνεχώς. ‘Οποιος ψάχνει βρίσκει πάντοτε. Δεν βρίσκει απαραίτητα αυτό που ψάχνει, ακόμα

χειρότερα αυτό που πρέπει να βρει. Αλλά βρίσκει κάτι καινούργιο που θα το αντιστοιχίσει με εκείνα

που ήδη γνωρίζει. Το σημαντικότερο πράγμα είναι αυτή η συνεχής επαγρύπνηση, αυτή η προσοχή

που δεν περισπάται ποτέ. Δάσκαλος είναι αυτός που κρατάει τον ερευνητή στο δρόμο του, σε ένα

δρόμο που τον ερευνά συνεχώς μόνος του. Κάθε ανθρώπινο έργο είναι άσκηση των ίδιων

πνευματικών δυνατοτήτων, παντού είναι ζήτημα παρατήρησης, σύγκρισης, συνδυασμού, πράξης και

σχολιασμού για το πώς γίνεται κάτι. Μπορούμε να ονειρευτούμε μια κοινωνία χειραφετημένων, την

κοινωνία των καλλιτεχνών. Μια τέτοια κοινωνία θα απέρριπτε το διαχωρισμό ανάμεσα σε εκείνους

που ξέρουν κι εκείνους που δεν ξέρουν, ανάμεσα σε αυτούς που διαθέτουν κι αυτούς που δεν

διαθέτουν νοημοσύνη. Η νοημοσύνη δεν αποτελεί μέσο κατανόησης βασισμένο στη σύγκριση της

γνώσης με το αντικείμενό της. Είναι η δύναμη να γίνεται κανείς κατανοητός μέσω της επιβεβαίωσης

του άλλου.» [Ζακ Ρανσιέρ (2008), Ο Αδαής Δάσκαλος. Πέντε μαθήματα πνευματικής χειραφέτησης

(μτφρ. Δ.Μπουνάνου). Αθήνα: νήσος]

Με αφορμή το κείμενο του Ζακ Ρανσιέρ «Ο Αδαής Δάσκαλος» προτείνουμε ένα εργαστήριο

με πειραματικό χαρακτήρα, οργανωμένο με επίκεντρο τέσσερεις δραστηριότητες, βασικές

για τη συγκρότηση καλλιτεχνικών προτάσεων, μέσω των οποίων διερευνούμε έμπρακτα

σύγχρονες διασυνδέσεις μεταξύ τέχνης, γνώσης και πολιτικής.

ΠρόγραμμαΠρόγραμμαΠρόγραμμαΠρόγραμμα (Μάρτιος 2015)::::

Προετοιμασία workshop: ΠαρασκευήΠαρασκευήΠαρασκευήΠαρασκευή 6/36/36/36/3 (10:00-12:00)

1111ηηηηάσκησηάσκησηάσκησηάσκηση:::: ΑνάγνωσηΑνάγνωσηΑνάγνωσηΑνάγνωση.... Συντονισμός: ΒΒΒΒ....ΙακώβουΙακώβουΙακώβουΙακώβου.... Ημερ./ώρα: ΣάββατοΣάββατοΣάββατοΣάββατο 14/314/314/314/3 (12:00-16:00)

2222ηηηηάσκησηάσκησηάσκησηάσκηση:::: ΣχέδιοΣχέδιοΣχέδιοΣχέδιο.... Συντονισμός: ΠΠΠΠ....ΣκλαβενίτηςΣκλαβενίτηςΣκλαβενίτηςΣκλαβενίτης .... Ημερ./ώρα: ΚυριακήΚυριακήΚυριακήΚυριακή 15/315/315/315/3 (12:00-16:00)

3333ηηηηάσκησηάσκησηάσκησηάσκηση:::: ΚίνησηΚίνησηΚίνησηΚίνηση.... Συντονισμός:ΜΜΜΜ....ΜέγαΜέγαΜέγαΜέγα. Ημερ./ώρα: ΣάββατοΣάββατοΣάββατοΣάββατο 21/321/321/321/3 (12:00-16:00)

4444ηηηη άσκησηάσκησηάσκησηάσκηση:::: ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση.... Συντονισμός: ΑΑΑΑ....ΔάλλαςΔάλλαςΔάλλαςΔάλλας. Ημερ./ώρα: ΚυριακήΚυριακήΚυριακήΚυριακή 22/322/322/322/3 (10:00-14:00)

ΣυζήτησηΣυζήτησηΣυζήτησηΣυζήτηση. Ημερ./ώρα: ΚυριακήΚυριακήΚυριακήΚυριακή 22/322/322/322/3 (14:00-16:00)

ΣυμμετοχήΣυμμετοχήΣυμμετοχήΣυμμετοχή:::: Ελεύθερη. To workshop απευθύνεται σε όλους όσους τους αφορά και

δεσμεύονται να το ολοκληρώσουν.


