«Σύμβολα και Συμβολισμοί» στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για την πρώτη ομαδική έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός» στην Τύλισο
και θα εγκαινιαστεί στις αρχές Οκτωβρίου.
Πρόκειται για την πρώτη ομαδική έκθεση μετά το πέρας της αρχικής μεγάλης έκθεσης του
συνόλου των έργων της δωρεάς Μπότη Θαλασσινού, καθώς και των εμβόλιμων εκθέσεων
του Κώστα Δολαψή - Κρασανάκη και του Νίκου Λυγερού, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία το προηγούμενο διάστημα.

Η νέα έκθεση με τον τίτλο «Σύμβολα και Συμβολισμοί», στην οποία λαμβάνουν μέρος
περισσότεροι από 40 δημιουργοί, έχει ως θέμα τη σύγχρονη αγιογραφία και διακρίνεται σε
δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα φιλοξενεί έργα καταξιωμένων σύγχρονων Κρητών
Αγιογράφων και ψηφιδογράφων που συνίστανται σε φορητές εικόνες, νωπογραφίες,
ψηφιδωτά, έργα με αναφορές στα αρχαία Φαγιούμ, καθώς και έργα γλυπτικής και
κεραμικής τέχνης. Η ενότητα αυτή σκοπό έχει να δείξει την σημερινή αγιογραφία μέσα στο
πλαίσιο της βυζαντινής παράδοσης, καθώς και την εξελικτική πορεία της αγιογραφικής
τέχνης.
Στη δεύτερη ενότητα φιλοξενούνται έργα σύγχρονων δημιουργών, με τα οποία
προσεγγίζεται με άλλη ματιά η θρησκευτική αντίληψη, όχι πλέον σαν λατρευτικό μέσο,
αλλά ως Τέχνη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, σύγχρονα εικαστικά έργα αντλούν έμπνευση και
συνομιλούν με έργα λατρευτικής τέχνης και κατ' επέκτασιν με τον επισκέπτη. Συμμετέχουν
καλλιτέχνες από την Κρήτη και την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε ειδικές αίθουσες της Δημοτικής Πινακοθήκη Μαλεβιζίου εκτίθεται
μόνιμα τμήμα του έργου του αείμνηστου ζωγράφου Μπότη Θαλασσινού, το οποίο στο εξής
θα προβάλλεται εκ περιτροπής στην ομώνυμη Δημοτική Πινακοθήκη.

Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής της Πινακοθήκης Κώστα Τριγώνη, την Αντιπρόεδρο Άννα Φραντζεσκάκη και τον
ειδικό σύμβουλο, αρχαιολόγο Γιώργο Τζωράκη, επισκέφθηκε την Δημοτική Πινακοθήκη, όπου
ξεναγήθηκαν όλοι μαζί από την επιμελήτρια της έκθεσης, εικαστικό Χρυσή Βαθιανάκη,
ρυθμίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση των προετοιμασιών και τα
εγκαίνια της επικείμενης έκθεσης.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης τόνισε: «Στην Δημοτική
μας Πινακοθήκη γίνεται εξαιρετική δουλειά! Τόσο ο Πρόεδρος Κώστας Τριγώνης και τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, αλλά και η επιμελήτρια της έκθεσης, έχουν καταφέρει να
μετατρέψουν την Πινακοθήκη μας σε σημείο αναφοράς για το πολιτιστικό γίγνεσθαι του
Μαλεβιζίου - και όχι μόνο - και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Τους αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια και να είστε βέβαιοι ότι το επόμενο διάστημα, θα σας εκπλήξουν ευχάριστα
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με τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας
».
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