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Στόχοι του προγράµµατος είναι κοινωνικοί, γνωστικοί, εκπαιδευτικοί και ψυχαγωγικοί.
Βασικός σκοπός του προγράµµατος είναι να µάθουν τα παιδία να εκτιµάνε τα προϊόντα της τέχνης , το αντικείµενο της και το ρόλο του καλλιτέχνη,
Επιλογή του θέµατος έγινε από ανάγκη υγιείς συνείδησης καταναλωτή και διαµόρφωσης αντιλήψεις της τέχνης ως αναζήτηση αρµονίας µετάξι φυσικού περιβάλλοντος και
ανθρώπινου πολιτισµού.

Τι είναι Τέχνη ; Τι είναι κατανάλωση ; Τι ρόλο παίζουν στη ζωή µας;
Ποια είναι η εύθηνη των ανθρώπων για την κατάσταση του περιβάλλοντος τους ( πλανήτη µας);
Αυτά τα σηµαντικά για την επιβίωση των ανθρώπων θέµατα,  προβληµάτισαν και προβληµατίζουν όλους συνειδητούς ανθρώπους. Πολλοί καλλιτέχνες
αντέδρασαν και αντιδράνε µε τα έργα τους όπως το κίνηµα ARTE POVERA (1967)  και СHEAP ART (1980 ).
ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(από την ευλογία στην κατάρα)
Καταναλώνω< αρχ. Καταναλίσκω: ξοδεύω, εξαντλώ, άµεση ή βαθµιαία καταστροφή της χρησιµότητας ενός αγαθού µε τη χρήση
του.
Κατανάλωση: Ξόδεψα, δαπάνη, χρησιµοποίηση αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών.
Καταναλωτής: Ο αγοραστής προϊόντων ή υπηρεσιών.
Καταναλωτική κοινωνία: Η τείνουσα προς την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων αγαθών πέρα από τις αντικειµενικές υπάρχουσες
ανάγκες.
Καταναλώθηκα: Ξοδεύτηκα σε αγορές άχρηστων προϊόντων, που νόµιζα ότι µου ήταν απαραίτητα.



Bαρσακέλης Βασίλης
Φιλίππου Στέλιος
Χολογγούνης Γιάννης
Καταναλωτική κοινωνία: Η ικανότητα κάθε προσώπου να καταναλώνει. Αυτή καθορίζεται όχι από τις ανάγκες του
γενικά, αλλά από την αγοραστική του ικανότητα. Όταν αυτή βρίσκεται χαµηλά την ανεβάζουν (στους άφρονες) µε
δανεισµό(επέκταση πιστώσεων για καταναλωτικούς σκοπούς). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη
παραγωγικών εισοδηµάτων, τη δηµιουργία εισοδηµάτων από κερδοσκοπικές ή πληθωριστικές πηγές. Στο τέλος
αυτής της πορείας βρίσκεται η αύξηση της ανισότητας των εισοδηµάτων, καθώς η πηγή της διαφοροποίησης
(ανισότητας) των εισοδηµάτων προέρχεται από την άνιση κατανοµή του κεφαλαίου και του πλούτου. Ακόµη
µακρύτερο αποτέλεσµα έχουµε την αύξηση της ανεργίας, µεταβολές στη διάρθρωση του εθνικού εισοδήµατος, 
έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών, εγκληµατικότητα, έκλυση των ηθών, άγχος, πτώση της ποιότητας ζωής, µείωση
του προσδόκιµου µέσου όρου ζωής.
Κατανάλωση προσωπικότητας: Η πορεία που ακολουθείται για την αντιστροφή αξιών είναι: ελευθερία-> εργασία-> 
εισόδηµα->χρήµα-> αγορά για ικανοποίηση αναγκών-> διαφήµιση κ.τ.λ.-> παρέµβαση στις ανάγκες-> οµαδική
ψυχολογία-> πρόσθετη κατανάλωση-> µη λογική συµπεριφορά-> υποταγή σε κελεύσµατα τρίτων-> 
υπερκατανάλωση-> ανικανοποίητο-> οικονοµική εξάντληση-> υπερεργασία-> στέρηση ελευθερίας.



ΤΖΟΝΑΘΟΝ ΠΟΡΡΙΤ
Η κατανάλωση απειλεί τη Γη



Ηθική» ή µη, η κατανάλωση είναι καταστροφική για τον πλανήτη και επιπλέον απειλεί να διαλύσει τον
ιστό της κοινωνίας µας, λέει ο Τζόναθον Πόρριτ.
Ο Πόρριτ είναι ο πρόεδρος της βρετανικής κυβερνητικής Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οικολόγος µε
µακρά ιστορία στο οικολογικό κίνηµα, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο καταναλωτισµός συµβάλλει
θεµελιωδώς στην απειλή που αντιµετωπίζει ο πλανήτης, καθώς εξαφανίζει τους φυσικούς πόρους και παράγει τις
εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα που έχουν ως αποτέλεσµα την αλλαγή του κλίµατος. «Πολλές µεγάλες ιδέες
πάλευαν επί αιώνες για να κυριαρχήσουν στον πλανήτη», λέει σε συνέντευξή του στον «Οµπζέρβερ». «Φασισµός, 
κοµµουνισµός, δηµοκρατία, θρησκεία... Όµως µία µόνο τα κατάφερε. Στερεί την κοινή λογική από τους
ανθρώπους, δηµιουργεί ανισότητες και απειλεί να διαλύσει τον ίδιο τον ιστό της κοινωνίας µας. Ισχυρότερη ακόµη
και από τις θρησκείες, έχει αγγίξει κάθε γωνιά της υδρογείου. Είναι ο καταναλωτισµός». Έχουµε πειστεί πως, όσο
περισσότερο καταναλώνουµε, τόσο καλύτερη είναι η ζωή µας, προσθέτει ο Πόρριτ επισηµαίνοντας ότι η έξοδος
για ψώνια, το λεγόµενο «σόπινγκ», έχει εξισωθεί µε διασκέδαση, ικανοποίηση, ακόµη και µε προσδιορισµό
«ταυτότητας» (είµαι ό,τι αγοράζω...). Όµως σκοτώνει τον πλανήτη. Και η στροφή στο λεγόµενο «ηθικό σόπινγκ»
δεν είναι αρκετή. Πρέπει να καταναλώνουµε λιγότερο. 
Ο Πόρριτ είναι απόφοιτος του αριστοκρατικού Ήτον και γιος του χειρουργού του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ (έχει
ωστόσο επιλέξει να µην χρησιµοποιεί τον τίτλο του βαρονέτου που έχει κληρονοµήσει ούτε την προσφώνηση
σερ). Ίδρυσε στη Βρετανία την οργάνωση «Φόρουµ για το Μέλλον» και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε
ηγηθεί του βρετανικού Κόµµατος των Πρασίνων. Εξηγεί πως, αν οι έξι δισεκατοµµύρια κάτοικοι της Γης
κατανάλωναν όσο καταναλώνουν οι Βρετανοί, θα χρειαζόµαστε δύο καινούργιους πλανήτες όπως η Γη για να µας
προµηθεύουν όλη την ενέργεια, το χώµα, το νερό και τις πρώτες ύλες που θα χρειάζονταν. «Τα επίπεδα της
κατανάλωσής µας ήδη υπονοµεύουν συστήµατα που στηρίζουν τη ζωή - έτσι, αν επεκταθούν και σε άλλους
ανθρώπους, ο πλανήτης θα σκάσει», τονίζει. Και απορρίπτει τις παραινέσεις για «ηθική κατανάλωση», όπως
αυτές του Μπόνο. «Εµποδίζουν τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει υπερβολικά πολλή µη
απαραίτητη κατανάλωση, προκλητική κατανάλωση, ανεύθυνη κατανάλωση και ότι πρέπει να συνηθίσουµε να την
καταστέλλουµε στην προσωπική µας ζωή», υπογραµµίζει. «∆εν γίνοµαι µίζερος, απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί θα
πρέπει να αγοράζουµε πράγµατα που δεν χρειαζόµαστε. Ξέρω πολύ καλά πως, αν είχαµε ποτέ ένα "χρυσό
αιώνα", για τους περισσότερους ανθρώπους αυτός ήταν τα τελευταία 50 χρόνια. ∆εν λέω να γυρίσουµε πίσω, λέω
να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία πολύ πιο έξυπνα και αποτελεσµατικά ώστε να συνεχίσουµε να
προσφέρουµε στον εαυτό µας µια πολύ υψηλή ποιότητα ζωής µε µικρότερο περιβαλλοντικό κόστος».
ΤΑ ΝΕΑ



νέο παγκόσµιο ρεκόρ ...

Mark Rothko, Untitled (Seagram Mural), 1958

Ο πίνακας του Mark Rothko µε τίτλο "Τιµή στον Ματίς", πουλήθηκε σε προχθεσινή δηµοπρασία
του οίκου Christie's στη Νέα Υόρκη, αντί του ποσού των 19,05 εκατ ευρώ.

Πρόκειται για την υψηλότερη τιµή µε την οποία έχει πωληθεί έργο µεταπολεµικού καλλιτέχνη στα χρονικά της
διεθνούς πλειοδοσίας



Τέχνη
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το σύνολο της ανθρώπινης δηµιουργίας µε βάση την πνευµατική κατανόηση, 
επεξεργασία και ανάπλαση, κοινών εµπειριών της καθηµερινής ζωής σε σχέση µε το

κοινωνικό, πολιτισµικό, ιστορικό γεωγραφικόκαι πλαίσιο στο οποίο διέπονται, 
ονοµάζεται τέχνη.

Η τέχνη βασίζεται στην εµπειρία και στο ταλέντο. Αποτελεί έναν ευρύτερης ερµηνείας
όρο που χρησιµοποιείται για να περιγράψουµε την διαδικασία, της οποίας προιόν είναι
κάτι το µή φυσικό, το οποίο ακολουθεί τους κανόνες του δηµιουργού. Κατά συνέπεια
όροι µε κοινή ρίζα όπως τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης αποδίδονται σε ανθρώπινες
δηµιουργίες και δραστηριότητες αυθαίρετες µε τη ροπή του φυσικού κόσµου. Στον

∆υτικό κόσµο η τέχνη περιγράφεται ώς art, από το Λατινικό ars που εν µέρει σηµαίνει
"διακανονίζω, διευθετώ".

Καλές τέχνες: Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική Ποίηση, , Μουσική, Χορός, 
Κινηµατογράφος (έβδοµη τέχνη). Επίσης, Θέατρο, Όπερα, Λογοτεχνία, Χαρακτική.
Τέχνες θεωρούνται η Μαγειρική ∆ιακοσµητική Φωτογραφία, η , η , Αγγειοπλαστική, 

Υφαντουργία Επιπλοποιία, , κτλ.



ARTE POVERA



Ο όρος "Arte Povera" εισήχθη από τον ιταλό κριτικό τέχνης και τον έφορο αρχαιοτήτων, 
Germano Celant το 1967.

Σειρά εκθέσεων από διάφορους νέους καλλιτέχνες στο Τορίνο, Μιλάνο, στη Γένοβα
και στη Ρώµη µε πρωτοποριακά έργα τους έδωσε µια συλλογική ταυτότητα του

κινήµατος.
Λειτουργούσαν µε τους ριζικά νέους τρόπους, έσπαζαν µε το παρελθόν και εισήγαν έναν
προκλητικό διάλογο µε τις διάφορες εικαστικές τάσεις στην Ευρώπη και την Αµερική. 
Μηδέν στο άπειρο: Το Arte Povera το 1962-1972 εξετάζει την εργασία δεκατεσσάρων
καλλιτεχνών: Θ*Γηοβαννη Anselmo, Alighiero Boetti, αποβάθρα Paolo Calzolari, 

Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Mario Merz, Μαρίζα Merz, Giulio Paolini, 
Pino Pascali, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini και Gilberto Zorio.
∆εδοµένου ότι το ιταλικό θαύµα των µεταπολεµικών ετών κατέρρευσε σε ένα χάος της
οικονοµικής και πολιτικής αστάθειας, Arte Povera εξερράγη από µέσα από ένα δίκτυο

της αστικής πολιτιστικής δραστηριότητας.  
Σε αντιδιαστολή µε την επικύρωση ενός διακριτικού ύφους, Arte Povera περιέγραψε µια
διαδικασία του απέραντου πειραµατισµού. Αµέσως µετά τις iconoclastic καλλιτεχνικές
καινοτοµίες των ιταλικών προδρόµων Lucio Fontana και Piero Manzoni, οι καλλιτέχνες

ήταν σε θέση να αρχίσουν από ένα µηδέν σηµείο, που λειτουργεί έξω από τους
επίσηµους περιορισµούς. 

Το Arte Povera εποµένως δείχνει όχι µια τέχνη, 
αλλά µια χωρίς περιορισµούς, 

µια εργαστηριακή κατάσταση στην οποία µια θεωρητική βάση απορρίφθηκε υπέρ µιας
πλήρους ειλικρίνειας προς τα υλικά και τις διαδικασίες. 



Οι καλλιτέχνες που συνδέθηκαν µε Arte Povera εργάστηκαν µε πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους. Ασχολιθηκαν µε ζωγραφικη, φωτογραφια, εγκαταστάσεις,  
δηµιουργώντας τις εργασίες της απέραντης φυσικής παρουσίας καθώς επίσης και των
µικρής κλίµακας, εφήµερων δρωµενων. 
Χρησιµοποίησαν τα υλικά και παλια παραδοσιακα και σύγχρονα, προκαλούµενοι από τον
άνθρωπο και "ακατέργαστο", ανακαλυπτοντας στοιχειωδεις δυνάµες που µας
περιβάλλουν.
Ερεύνησαν το πλαίσιο - τέχνη-παραγωγής , το εκθεσιακο χωρο , και του κόσµο πέρα από
την εκθεση , που απεικονίζεται στη σχέση της τέχνης και της ζωής.       Ουσιαστικά, 
τοποθέτησαν το θεατή στο κέντρο µιας συζήτησης για την εµπειρία και την σηµασία της
εµπεριας.
Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες συνεχίζουν να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο έδαφος που

καθαρίστηκε από Arte Povera. 









Το δικαίωµα στην κατανάλωση
|
Μέσα σε αυτό το θλιβερό σκηνικό όπου από τη µια µεριά κυριαρχεί ένας άκρατος καταναλωτισµός, ο οποίος µάλιστα
θεωρείται δείκτης ευηµερούσας κοινωνίας και από την άλλη η πλήρης ένδεια και η δυστυχία, επιβάλλεται να πάρουµε θέση
και υπερασπιστούµε σθεναρά τα δικαιώµατα των φτωχών του πλανήτη σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Αυτό που µεταξύ άλλων χαρακτηρίζει και πιστοποιεί το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών, µεταξύ βορρά και
νότου, είναι η πρόσβαση στην κατανάλωση προιόντων και αγαθών. 
Είναι γνωστό ότι για το µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού η κατανάλωση αγαθών είναι είτε εξαιρετικά
περιορισµένη είτε αδύνατη.
Είναι χαρακτηριστικά τα νούµερα της ντροπής:
•1.3 δις. άνθρωποι πρέπει να ζήσουν µε λιγότερο από ένα ευρώ την ηµέρα. 
•160 εκατ. παιδιά υποσιτίζονται
•680 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
•1.1 δις. άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πιουν καθηµερινά καθαρό και ασφαλές νερό.

Είναι χαρακτηριστικά τα παραπάνω µιας άνισης κατανοµής που υπάρχει µεταξύ του ανεπτυγµένου βορρά και
αναπτυσσόµενου νότου τα οποία στην πράξη αποδεικνύουν την αδυναµία εκατοµµυρίων συναθρώπων µας να
εξασκήσουν το βασικό τους δικαίωµα, δηλαδή να έχουν πρόσβαση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως το νερό και
η τροφή.



Χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα κίνηµα έµπρακτης αµφισβήτησης της παραδοσιακής αναπτυξιακής ηθικής, και
της κουλτούρας του νεοκαπιταλιστικού επεκτατικού ανταγωνισµού υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, υπέρ
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, υπέρ όλων αυτών των λαών που αγωνίζονται για την επιβίωση και την
αξιοπρέπεια τους.

Από την One earth



ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του 2ου κεφαλαίου από το βιβλίο
THE FINAL EMPIRE
THE COLLAPSE OF CIVILIZATION AND THE SEED OF THE FUTURE
του
William H. Kotke
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: Το κείµενο δεν επιλέχθηκε για να
κινδυνολογήσει αλλά για να καταδείξει τη καταστρεπτική φύση του µοντέλου ζωής
που ζούµε και την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού της ζωής µας σε βιώσιµη
βάση.

Εάν ο πλανήτης και το ανθρώπινο είδος πρόκειται να
επιζήσουν εµείς πρέπει να δηµιουργήσουµε τον παράδεισο. 
Πρέπει να αποκαταστήσουµε τη ζωή της Γης. Ο µόνος τρόπος
που ο πλανήτης µπορεί να αυτοθεραπευτεί είναι να
αποκατασταθούν τα εδάφη της Γης µαζί µε τα οικοσυστήµατα
που θα διατηρήσουν αυτά τα εδάφη. Για να γίνει αυτό, ο
ανθρώπινος πολιτισµός πρέπει να µετασχηµατιστεί από
έναν πολιτισµό της αυτοκτονίας και της άµεσης
ικανοποίησης ανώριµων παρορµήσεων για υλικά αγαθά σε
έναν πολιτισµό που θα εστιάζει στη ζωή και τη φρόνηση, 
ένα πολιτισµό του παραδείσου.
Πρέπει να κατέβουµε κάτω από το κατώφλι της συνείδησης
του πολιτισµού και να εξετάσουµε την πραγµατική βάση
της ζωής της Γης - το έδαφος.



Ο πλανήτης µας έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια του και δεν µπορεί πλεόν να υποστηρίξει το καταναλωτικό τρόπο
ζωής ενός δυτικού ανθρώπου που καταναλώνει όσο 20 έως 50 άνθρωποι των φτωχών χωρών. Εκτός του ότι δεν
είναι δίκαιο, δεν είναι πλέον και εφικτό, και όσο αυτό παρατείνεται, γίνεται µε ανυπολόγιστες και µη αναστρέψιµες
συνέπειες για το µέλλον µας.
Σ’αυτή λοιπόν την εποχή που ο ανεξέλεκτος καταναλωτισµός προκαλλεί ανεξέλεκτη επιδείνωση και καταστροφή στο
πλανήτη η ελληνική τηλεόραση πρέπει να τεθεί προ των ευθυνών της απέναντι στο θεατή.













Η τέχνη και τα όριά της
"Art is not business!..."

«…Η τέχνη είναι σαν το γλυκό ψωµί. Η τέχνη είναι σαν τα
καταπράσινα δένδρα. ∆εν ανήκει στις τράπεζες, δεν ανήκει σε
επιτήδειους επενδυτές, δε µπορεί να είναι µόνο προνόµιο των

µουσείων και των πλουσίων. Η τέχνη είναι τροφή. ∆ε µπορείς να τη
φας αλλά σε τρέφει…»

ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ CHEAP ART;
Το κίνηµα Cheap Art ξεκίνησε το 1982 στην Αµερική από το Bread

and Puppet Theater, σαν απάντηση στην όλο και µεγαλύτερη
εµπορευµατοποίηση της τέχνης . Κάτω από αυτές τις συνθήκες η
τέχνη (ξανα)αποκτούσε πολιτικό χαρακτήρα… Οι δηµιουργοί του
µανιφέστου Why Cheap Art τονίζουν: «…Η Cheap Art ελπίζει να

ξαναφέρει στην επιφάνια την εκτίµηση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας
κάνοντάς την προσιτή σ’ ένα πλατύτερο κοινό και να εµπνεύσει τον
καθένα να ανακαλύψει τη χαρά του να κάνεις τέχνη, χωρίς αυτή να
υπόκειται στην ακαδηµαϊκή έγκριση ούτε να πρέπει υποχρεωτικά να
γίνει αποδεκτή από τους επιµελητές εκθέσεων…» Η ανάγκη βέβαια
για τέχνη προσιτή στον καθένα υπήρχε σε όλο τον κόσµο πολύ πριν
από αυτή τη χρονολογία αι υπάρχει φυσικά και στη σηµερινή εποχή.



CHEAP ART

Cheap-Art: Προσιτά, πειραµατικά, πρωτοποριακά έργα τέχνης
Η Cheap Art είναι µια εικαστική κίνηση που ιδρύθηκε το 1995 και παρουσιάζει νέες
καλλιτεχνικές τάσεις και προτάσεις που απαντούν στις σύγχρονες αναζητήσεις του
πνευµατικού κόσµου και προσφέρουν µια πρωτότυπη δηµιουργική µατιά, µέσα από
"φτηνή αλλά πολύτιµη τέχνη". Περισσότεροι από εβδοµήντα καλλιτέχνες συνεργάζονται
αποτελεσµατικά και κατασκευάζουν αυτόνοµα έργα από διάφορα απρόσµενα υλικά, 
ερευνούν νέα µέσα και θέµατα, σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη γέννηση
ανατρεπτικών ιδεών και τολµηρών πειραµατισµών.



∆ιάλογος, διανθισµένος µε υβριστικά σχόλια, για τη µοντέρνα τέχνη στη Βρετανία

ΑΠΕ
Εγκατάσταση του Χιρστ, που είχε καταλήξει στα σκουπίδια από λάθος ενός καθαριστή (φωτ. αρχείου)
Έντονος δηµόσιος διάλογος, που φτάνει στα όρια της διαµάχης, σχετικά µε την µοντέρνα τέχνη έχει ξεκινήσει
τελευταία στη Βρετανία. Αφορµή στάθηκαν τα αρνητικά σχόλια του προέδρου του Ινστιτούτου Μοντέρνων Τεχνών
του Λονδίνου, Ιβάν Μάσοου, για την concept art. 
Ο 34χρονος Ιβάν Μάσοου είχε χαρακτηρίσει σε άρθρο του την concept art «ποµπώδη, µαλθακή και άτεχνη», ενώ
είχε µιλήσει µε περιφρονητικό τρόπο για γνωστούς και καταξιωµένους Βρετανούς καλλιτέχνες. Συγκεκριµένα, είχε
πει για την Τρέισι Έµιν, η οποία έγινε διάσηµη µε την εγκατάσταση ενός λερωµένου, άστρωτου κρεββατιού, ότι «δεν
ξέρει που πάνε τα τέσσερα».
Οι δηλώσεις του Ιβάν Μάσοου προκάλεσαν την έκρηξη της καλλιτέχνιδος, η οποία αφού ζήτησε την παραίτησή του, 
δήλωσε: «Για κάποια που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα τα έχω πάει πολύ καλά, ευχαριστώ». 
Ο Μάσοου, πολυεκατοµµυριούχος που ήταν παλιότερα υποψήφιος των Συντηρητικών για το ∆ήµο του Λονδίνου, δεν
µάσησε τα λόγια του: «Η concept art είναι η παραγωγή µαλθακών, µεσοαστικών, υπερφίαλων εγωισµών -που
καλύπτονται πίσω από προσποιητές προφορές- και προσπαθούν να ποδηγετήσουν τους πραγµατικούς ανθρώπους».
Στο πλευρό του τάχθηκε οµάδα Βρετανών καλλιτεχνών, οι οποίοι διαµαρτύρονται για την κυριαρχία της concept art
στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Ο ηγέτης τους, Τσαρλς Τόµπσον, δήλωσε στο BBC: «Πιστεύω ότι (ο Μάσοου) 
είναι πολύ γενναίος». Ωστόσο, προέβλεψε: «Θα αποµονωθεί. Τα βάζει µε ένα πολύ ισχυρό κατεστηµένο.»
Πάντως, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις Μάσοου δεν πρόκειται να αλλάξουν τα κριτήρια
και τις επιλογές της γκαλερί. Το Ινστιτούτο αυτοπροσδιορίζεται ως δηµόσιος χώρος, όπου παρουσιάζονται νέες και
πειραµατικές µορφές τέχνης.
news.in.gr
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Ερευνα για την "πολιτιστική συµπεριφορά των Ελλήνων".

Ζούµε σε µια πολιτεία "ανοργάνωτη" σε θέµατα πολιτισµού, που δεν επενδύει σε αυτόν γιατί δεν αποδίδει
άµεσα, ενώ τα όποια οράµατα που διαµορφώνουν τις σχέσεις Πολιτείας και πολιτισµού, εκφράζονται µόνο στα

πολιτικά προγράµµατα.

Αυτό προκύπτει από την πανελλαδική έρευνα "Πολιτιστική Συµπεριφορά των Ελλήνων" της Metron Analysis
που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του περιοδικού Highlights, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2005, 
µε τη χορηγία του ιδρύµατος Σταύρου Νιάρχου και παρουσιάστηκε επίσηµα σήµερα, στο Βυζαντινό Μουσείο.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ενώ οι Ελληνες στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι ο πολιτισµός
είναι "τα πάντα" και "οι τέχνες το βασικό όχηµα της πολιτιστικής έκφρασης", έχουν ελλιπή γνώση των

σύγχρονων Ελλήνων και ξένων δηµιουργών, αλλά και και τάσεων, αντιδρούν σε όποιο καλλιτεχνικό
έργο θεωρούν ότι προσβάλλει τις παραδοσιακές τους αξίες, δεν συµµετέχουν σε πολιτιστικές

δραστηριότητες, δεν επισκέπτονται γκαλερί, χώρους τέχνης, βιβλιοθήκες και προτιµούν το Dvd και το
Video στο σπίτι, τις εξόδους σε ταβέρνες και εστιατόρια, ως γνήσιοι γλεντζέδες.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, η σχέση των Ελλήνων µε τον πολιτισµό, αποτελεί συνάρτηση του
µορφωτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους τάξης, όµως οι Ελληνες οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά
τους δεν δαπανούν για την ψυχαγωγία και τον πολιτισµό ανά οικογένεια παραπάνω από το 5% του
συνολικού της προϋπολογισµού, δείχνουν σαφή προτίµηση στη µουσική, ανεξαρτήτως κοινωνικής

διαστρωµάτωσης, πολύ λιγότερο στη λογοτεχνία και σχεδόν καθόλου στις εικαστικές τέχνες, ενώ πηγή
ενηµέρωσής τους για θέµατα πολιτισµού αποτελεί η τηλεοπτική διαφήµιση και οι σχετικές

ενηµερωτικές εκποµπές της τηλεόρασης, ένα µέσο το οποίο παρακολουθούν καθηµερινά εννιά στους
δέκα Ελληνες, ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.








