
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Η Ελευσίνα 2021 Υποψήφια Πόλη για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το φεστιβάλ «Αισχύλεια» 

2016 πραγματοποιούν το διαδραστικό εικαστικό πρότζεκτ Growing Ground σε επιμέλεια της εικαστικού Μαρίας 

Οικονομοπούλου που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελευσίνας 2021 στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Ελευσίνας. Η εικαστική έκθεση ανοίγει για το κοινό την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Ελευσίνας και διαρκεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα συνοδευτούν από μια ημερίδα με θέμα την 

κοινή χρήση του δημόσιου χώρου στις σύγχρονες πόλεις.  

  

To GROWING GROUND είναι ένα διαδραστικό project που καλεί τους κατοίκους της Ελευσίνας να συμμετέχουν στην 

δημιουργία μιας κοινής αυλής στον εξωτερικό χώρο του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, παραχωρώντας ένα από 

τα φυτά της δικής τους αυλής. Σε αντάλλαγμα δέχονται ένα σχέδιο με ασβέστη στο πεζοδρόμιο μπροστά από την 

εξώπορτά τους, εμπνευσμένο και φτιαγμένο ειδικά για τους κατοίκους από την εικαστικό Μαρία Οικονομοπούλου. 

  

Το project βασίζεται στην προσωπική επαφή της εικαστικού με τους κατοίκους της Ελευσίνας και στο ενδιαφέρον για 

την ιστορία της πόλης μέσα από προσωπικές αφηγήσεις. Θίγει έννοιες όπως αυτές της φροντίδας, του δανεισμού, 

της προσφοράς, του δώρου και δημιουργεί ένα μέρος για ανταλλαγή σκέψεων πάνω στον δημόσιο χώρο και την 

επίδραση που έχει η μορφή της κατοικίας στην συνοχή μιας κοινότητας, χρησιμοποιώντας το πράσινο στις 

σύγχρονες πόλεις.  

  

Η εικαστικός Μαρία Οικονομοπούλου παράλληλα με την ανταλλαγή των φυτών και των σχεδίων στο πεζοδρόμιο 

συζητά καθ’ όλη την διάρκεια του project με κατοίκους της πόλης, μικρούς και μεγάλους και καταγράφει τις 

πληροφορίες, τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς γύρω απ’ αυτές τις έννοιες σε ένα βίντεο που θα προβληθεί 

στην κοινή αυλή την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στα πλαίσια της ημερίδας. 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ - Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρα 6μ.μ. 

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

  

Ο Wim Oudshoorn (Ολλανδία) θα μιλήσει για τους σχολικούς κήπους και τα μαθήματα κηπουρικής σε παιδιά 

δημοτικών σχολείων της Χάγης. 

Η Κατερίνα Δρόσου (Ελλάδα) θα μιλήσει για την αρχιτεκτονική και τις κοινωνικές σχέσεις με βάση τα κτίσματα που 

υπάρχουν σε μια περίμετρο γύρω από το κτίριο του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

Η Carolien Hoogland (Ολλανδία) θα μιλήσει για την εμπειρία ενός χρόνου ζωής χωρίς χρήματα, δηλαδή ενός 

χρόνου βασισμένου στην αρχή της προσφοράς και της ανταλλαγής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελευσίνας 2021. 
 

http://eleusis2021.us10.list-manage.com/track/click?u=8a99fad7dee769ee3068a470d&id=54b98ec8d4&e=730bd29621
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