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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ  /16 /03/2015 
 
 
Κατάμεστη η Δημοτική Πινακοθήκη  της Πάτρας  
στη συζήτηση: «Πέντε τρόποι για να πει η τέχνη 
την αλήθεια σε δύσκολους καιρούς». 
 
 
Κατάμεστη η Δημοτική Πινακοθήκη  της Πάτρας το  Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 στη συζήτηση  
«Πέντε τρόποι για να πει η τέχνη την αλήθεια σε δύσκολους καιρούς» με αφορμή τη, 
αναδρομική ατομική έκθεση, του ζωγράφου Παναγιώτη (Τάκη) Βαρελά  
 
Έντονο το ενδιαφέρον,  ιδιαίτερα των νέων της Πάτρας για το ρόλο της τέχνης , αλλά και των 
δημιουργών για τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα. 
Το διαφέρον τους εκφράστηκε  και με οργανωμένες επισκέψεις το Σάββατο τόσο σε ομαδικές  
ξεναγήσεις όσο και με την συμμετοχή τους στη συζήτηση. 
 Να σημειώσουμε ότι ή συζήτηση, μεταδιδόταν ζωντανή, με πρωτοβουλία των απολυμένων 
εργαζόμενων  στην ΕΡΑ Πάτρας στην ευρύτερη περιοχή και πανελλαδικά μέσω του διαδικτύου. 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πάτρας τους ευχαριστεί για την πρωτοβουλία τους 
ευελπιστώντας να καλύπτουν και να προβάλλουν τις δραστηριότητες του οργανισμού στο μέλλον. 
 
Το πρώτο μέρος της συζήτησης στηρίχτηκε στις επικαιροποίηση των απόψεων του Μπερτολ 
Μπρεχτ,  δηλαδή, να έχεις την τόλμη να γράψεις  και να πεις την αλήθεια, την ικανότητα να 
ανακαλύψεις την πραγματική , την αλήθεια  αυτή να την κάνεις εύχρηστο όπλο για  το συμφέρον 
της εργατικής τάξης, να αναπτύξεις δεξιότητες για να φτάσει  όσο ποιο μακριά γίνεται  και βεβαίως 
ως δημιουργός, να πορεύεσαι μαζί της . 
Από την συζήτηση αναδείχθηκαν πλευρές της τέχνης αλλά και των δημιουργών γενικότερα, για  το 
ποια είναι η αντικειμενική βάση των αιτιών που γεννιούνται η σημερινή βαρβαρότητα και που η 
τέχνη θα βρει την πραγματική αλήθεια, την  πραγματική ελευθερία  και τον πραγματικό ρόλο της. 
 
Κατά την συζήτηση αναπτύχθηκε ένα πλούσιος προβληματισμός  για τις εμπειρίες των εικαστικών 
στις εκθέσεις στη  Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος « Άνθρωπος- χρώμα + σίδερο» για 
τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του ταξικού κινήματος και των καλλιτεχνών,, όπως επίσης 
για την ανάγκη να ενισχυθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. 
 
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι : Χαράλαμπος Δαραδήμος, Γλύπτης – Εκπαιδευτικός  Πρόεδρος 
του ΟΣΔΕΕΤΕ και πρώην πρόεδρος του Επιμελητήριου Εικαστικού Τεχνών Ελλάδας,  ο Γιώργος Δ. 



Μπίμης, Εκπαιδευτικός – Ποιητής,  ο Βαρελάς (Τάκης) Παναγιώτης, Ζωγράφος, μέλος του ΔΣ του 
Εικαστικού Επιμελητηρίου Τεχνών Ελλάδας.  
Την συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Μαίρη Σοφούλη 
  
Οι παράλληλες εκδηλώσεις της  <<Μετ’ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ>>, συνεχίζονται το Σάββατο 21 
Μαρτίου 2015 ώρα 7:30μμ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πατρέων, με την παρουσίαση, του  
εικαστικού και συγγραφέα Ανδρέα Μαράτου και του νέου του βιβλίου: «Ουτοπία κρυμμένη 
στο σώμα της πόλης – Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη και η εποχή του»  
 
Η έκθεση ζωγραφικής , συνεχίζεται έως  28 Μαρτίου 2015 
Τρίτη-Παρασκευή:8:30πμ έως2:30μμ & Σάββατο:10πμ έως 2μμ  
Κυριακή &Δευτέρα κλειστά. 
Τηλέφωνα :2610624088 &  2610222049 
Η  είσοδος στην έκθεση και στις παράλληλες εκδηλώσεις ,είναι ελεύθερη 
 
 
 


