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«Αναζητώ τον εαυτό μου
επιθυμώντας την ευτυχία μου;»
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.sphinx2015gr.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: thebes.sphinx@gmail.com

Αναζητώ τον εαυτό μου (επιθυμώντας την ευτυχία μου);
Μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον ή είμαστε παγιδευμένοι σε ένα
αδιέξοδο;
Είναι ο άνθρωπος ένα καταραμένο όν, όπως λέει ο Οιδίποδας του Σοφοκλή;
Είναι απατηλή η αναζήτηση του νοήματος;
Στην εποχή μας βιώνουμε την διαρκή απώλεια της συνέχειας του εαυτού, της
σταθερής μας ταυτότητας ως σχέσης με τον κόσμο, όπως σχηματίστηκε στην
κλασσική σκέψη. Το τραγικό άτομο που βίωνε την ταπεινότητα του μπροστά
στην μοίρα μετέπεσε στο αδρανές εργαλειακό υπόλειμμα μιας αέναης
μεταπλασιμότητας μέσα σε ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθή.
Η Θήβα είναι ο μυθικός τόπος που κατά την αρχαία γραμματεία
πρωτοδιατυπώθηκαν τα παραπάνω ερωτήματα για το νόημα και το αδιέξοδο του
ανθρώπινου όντος-πολιτισμού. Στο φετινό μας φεστιβάλ δεν αναζητούμε μια
δεδομένη ταυτότητα αλλά θέτουμε την ερώτηση αν αυτή η ταυτότητα στον
υβριδικό μας κόσμο είναι πλέον εφικτή. «Ζούμε όπως ο Οιδίποδας σχολιάζει ο
Φρόυντ»- Υπάρχει η δυνατότητα εκπλήρωσης του ανθρώπου σήμερα, ή είναι
αδύνατη η αναζήτηση της ευτυχίας στον ορίζοντα της νέας εκκοσμίκευσης;
Πρόθεση του φεστιβάλ της Σφίγγας είναι η ανάδειξη αρχαίων φιλοσοφικών
ερωτημάτων που «προκαλούν» τον σύγχρονο κόσμο. Με μια έννοια πρακτική και
ευρύτερα πολιτική, επιχειρούμε να δοκιμάσουμε ένα είδος «κοινωνικής

γλυπτικής», παρεμβαίνοντας με έργα συλλογικής συμμετοχής, στον κοινωνικό
μετασχηματισμό. Με το θέμα αυτό αναζητoύμε τις δυνατότητες των σύγχρονων
ατομικών και κοινωνικών θεμελίων που διασαλεύονται από τα σύγχρονα
πλουραλιστικά, και ευφάνταστα κέντρα εξουσίας.
Με το έργο αυτό θα αναπτυχθούν ανοιχτές εικαστικές παρεμβάσεις σε όλη την
πόλη –έργα δημόσιας γλυπτικής με την μορφή εφήμερων εγκαταστάσεων, land
art, happenings, performance, υπαίθριες προβολές video art και ότι άλλο μπορεί να
προταθεί. Επιθυμούμε ο χώρος της μυθικής πόλης να μεταβληθεί για 20 ημέρες
σε παράδειγμα κοινωνικής προτροπής, προσωπικής διερεύνησης, σε χώρο
απορίας και ευαίσθητης κραυγής, καλέσματος και διαμαρτυρίας .
Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ της Σφίγγας θ’ αναπτυχθούν τρείς κύριες
καλλιτεχνικές προτάσεις:
α.14 έργα που θα τοποθετηθούν σε ζεύγη σε 7 σημεία ιστορικής και συμβολικής
σημασίας στην πόλη.
β. Μια σειρά από επιμέρους έργα που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία,
μέσα στην πόλη. (χάρτης της πόλης, παράρτημα 1).
γ. Η ίδια η Σφίγγα ως ομάδα δημιουργών θα παρουσιάσει την μεταβαλλόμενη
εικαστική εγκατάσταση με τίτλο «Οιδίποδας – χαμένα μηνύματα», με αναφορά
στην διάσταση των ανθρώπινων ταυτοτήτων μέσα στο χρόνο και τα διλλήματα
που διατρέχουν σταθερά την ανθρώπινη ουσία.
Το φεστιβάλ Σφίγγα θα συνεχίσει την συνεργασία του με τη τοπική μαθητική
κοινότητα εντάσσοντας στο πρόγραμμα του την έκθεση: «Η ευτυχία είναι στην
πόλη μου. Είμαι η πόλη μου». Εδώ, τα παιδιά με πρόσχημα τον μύθο, καλούνται
να φανταστούν την σύγχρονη προβληματική διάσταση της ανθρώπινης ευτυχίας
και την αναζήτηση της σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο.

Οι προτάσεις θα πρέπει ν’ αποσταλούν με όλα τα παρακάτω στοιχεία στο
thebes.sphinx@gmail.com μέχρι τις 10 Μαίου 2018
 1 - 3 εικόνες για την επιλογή της συμμετοχής
το λιγότερο 1200Χ1200px / jpg.
 Περιγραφή-περίληψη συμμετοχής έως 150 λέξεις (doc, pdf). Σημαντική η
τεκμηρίωση της συνάφειας του έργου με το θέμα.
 Στοιχεία επικοινωνίας
 Σύντομο βιογραφικό έως 150 λέξεις (doc, pdf)
 Προσωπική φωτογραφία (αν είναι διαθέσιμη).
 Το χώρο που τυχόν προτείνει για την δράση- εγκατάσταση του έργου
 Το είδος της υποδομής που μπορεί να χρειαστεί.

 Αν επιθυμείται το έργο να παραμείνει στην δικαιοδοσία της Σφίγγας για την
μελλοντική του επανέκθεση.
Για την επιλογή σημείου στην πόλη επισκεφτείτε τον διαδραστικό χάρτη στο
https://www.sphinx2015gr.com/copy-of-thebes
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως 10 ΜΑΪΟΥ 2018
Έγκριση προτάσεων: 15 ΜΑΪΟΥ 2018
Χρόνος διεξαγωγής για καλλιτέχνες: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ – 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Χρόνος διεξαγωγής για μαθητές: 24-28 ΜΑΙΟΥ 2018
Οφέλη-κίνητρα για τους δημιουργούς:



Παρουσίαση των έργων και δημιουργών στο επίσημο site της ΣΦΙΓΓΑΣ
Παρουσίαση των έργων και δημιουργών στον επίσημο κατάλογο του
φεστιβαλ

Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Αγγέλου
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Ηλίας Γαβριηλίδης
Σοφία Γαλιατσάτου
Στέλλα Δούκα
Αριέττα Καρανάσιου
Ιωάννα Μανοπούλου
Ζωή Μαστροθανάση
Άγγελος Μαρίνης
Μαρία Μπακιρτζή
Πασχαλία Παπαγεωργίου
Πέπη Παπαδημητρίου
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ΣΦΙΓΓΑ 2018
www.sphinx2015gr.com
https://www.facebook.com/sphinx2015/
thebes.sphinx@gmail.com
Οσίου Κλήμεντος 3, Θήβα
Τηλ. 6976427129, Κωνσταντίνος Αγγέλου

Για την εξέλιξη της προετοιμασίας, καθώς και το τελικό πρόγραμμα μπορείτε να
ενημερώνεστε στα:
www.sphinx2015gr.com
https://www.facebook.com/sphinx2015/
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