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ΕΝΑ     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ    ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ   ΤΕΧΝΗΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Το εργαστήρι «Μέσα στο μυαλό του άλλου» έχει ως στόχο την κατανόηση 

της διαφορετικότητας μέσα από την επαφή με την τέχνη. Η ετερότητα και οι 

«διαφορετικοί άλλοι» συχνά  γίνονται δεκτοί με αρνητικό πρόσημο, κατακρίνονται, 

αντιμετωπίζονται με εχθρότητα και βία:  « Το κακό κατοικεί στο βλέμμα που το 

αντιλαμβάνεται ως κακό», λέει ο Χέγκελ. Συνεχίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία  

ταξιδεύουμε μέσα στον Εαυτό μας, ύστατο θύμα  θα είναι ο ίδιος ο Εαυτός μας, για 

να δείξουμε ότι δεν περιμένουμε τη μεταμόρφωση του «διαφορετικού άλλου» αλλά 

του Εαυτού μας. Για να καταλάβουμε ότι το κακό δεν είναι «ουσιαστικά» 

διαφορετικό από το καλό- μια θετική δύναμη που του αντιτίθεται- το κακό είναι 

ουσιαστικά το ίδιο με το καλό, απλώς αποτελεί έναν διαφορετικό τροπισμό του ή 

μια διαφορετική προοπτική του. Για να το θέσουμε με κιρκεγκωριανούς όρους, το 

κακό είναι καλό «εν τω γίγνεσθαι». 

 O φόβος του Άλλου είναι πάντοτε ο φόβος του Άλλου μέσα μας.  «Για να 

μπορέσουμε να νιώσουμε και να αναγνωρίσουμε τον ξένο μέσα μας, έχουμε 

ανάγκη από έναν άλλο ξένο», Kristeva.  

Το Εικαστικό εργαστήρι υλοποιήθηκε με την παρουσία του εικαστικού 

Βασίλη Γεροδήμου και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/ τριών  της ΣΤ΄ τάξης 

στα πλαίσια της  διαμορφωμένης πολιτικής του Σχολείου ότι τα ερεθίσματα  

μέσα από την τέχνη μπορούν να είναι πιο έντονα και συνεπώς πιο 

αποτελεσματικά, αφού μπορούν να απευθύνονται κύρια - αλλά όχι 

μόνο- και να κινητοποιούν τα συναισθήματα των μικρών μαθητών.  

Η τέχνη μπορεί να παρέμβει άμεσα στα παιδιά για να  

δημιουργηθούν ευκαιρίες που σπάνια προκύπτουν από άλλα γνωστικά  

αντικείμενα. Μια τέτοια αλληλεξάρτηση δικαιολογεί την αντίληψη των φαινομενικά 

αφηρημένων και έντονα σχηματοποιημένων γλυπτών των μαθητών/ τριών  ως 

σύνεργα, τα οποία ενισχύουν την πραγματικότητα, χωρίς ωστόσο να την 

αναπαριστούν, αλλά καλώντας μας να την κατοικήσουμε.  Έτσι η ζωγραφική της 

φύσης και του αστικού τοπίου κληροδοτούν  μια πολυπλοκότητα σχέσεων  στις 

μεγάλες κανονικότητες της αρχιτεκτονικής με μια μουσική συμφωνία  οριζόντιων 

και  κάθετων γραμμών ως  μεταμοντέρνο ισοδύναμο  αποτύπωσης μιας ύπαρξης, 

μιας  σπαταλημένης ζωής εκτός ισορροπίας που αξίζει να ζήσουμε ξανά. Η ομορφιά 

μπορεί να βρεθεί παντού στον κόσμο. Και είναι το μέσο πλαισίωσης όπως το βλέπει 

ένας «καλλιτέχνης  μαθητής» που θα μας οδηγήσει  προς αυτήν την κατεύθυνση.Σ’ 

αυτήν οφείλεται και η αφομοιωτική ικανότητα μιας 

μαθήτριάς μας που είπε: «Θα φτιάξω ένα μεγάλο πάρκο και θα βάλω 

λουλούδια για να ευχαριστηθούν όλοι οι άρρωστοι των νοσοκομείων.»  



 

Το Εικαστικό εργαστήρι υλοποιήθηκε από την ομάδα της καλλιτεχνικής 

πλατφόρμας «Potential Project», Δημήτρη Γεωργακόπουλο, εικαστικό καλλιτέχνη, 

Καρολίνα Αλειφεροπούλου, ιστορικό τέχνης, Αλέξανδρο Πλατή, ιστορικό τέχνης, 

Βασίλη Νάση, διαχειριστή πολιτιστικής και κοινωνικής εκπαίδευσης και με 

προσκεκλημένο  καλλιτέχνη το Βασίλη Γεροδήμο.  

Το πρόγραμμα «Μέσα στο μυαλό του Άλλου» τελεί υπό την αιγίδα του 

Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

Οι Γονείς & Κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να δουν την έκθεση με τα έργα 

των μαθητών / μαθητριών, μπορούν να επισκεφτούν το χώρο της παρουσίασης την 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 , 13.30 – 15.00, εφαρμόζοντας τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και με τη χρήση μάσκας. 

 

Από το εικαστικό εργαστήρι “Μέσα στο μυαλό του άλλου” από την ομάδα του Potential Project & τον 

Βασίλη Γεροδήμο στο 66ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 


