
ΒΔΛΛΟΤ – ΓΙΟ 

1.Σα ζςγ-κείμενα(context) 

ΘΑΝΟ ΜΟΤΡΡΑΗ (Μurray)  - ΒΔΛΛΟΤΓΙΟ 

«Υαμένορ κπίκορ ή μεηαισμιακόρ ζπινθηπιζηήρ ?»  

 

Αθιέπωμα.  

 

 

Γιάπκεια: 13 Ηαλνπαξίνπ - 7 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Δγκαίνια: 13 Ηαλνπξίνπ 2015 | 20:00  

Ώπερ λειηοςπγίαρ έκθεζηρ:  Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 14.00-20.30 | Πάββαην 
14.00-18.00 | Θπξηαθέο θιεηζηά 

ςμμεηέσοςν-ζςμβάλλοςν: Διηζάβεη Αξζελίνπ, Γεσξγία Παγξή, Θαηεξίλα 

Θνπηζίλα, Αληώλεο Βνιαλάθεο, Λεθηάξηνο Ξαπαδεκεηξίνπ, Ξάλνο Σαξαιάκπνπο, 

Ξαλαγηώηεο Κπνζλάθεο, Γηακαληήο Θαξάβνιαο, Ιεσλίδαο Δκπεηξίθνο, Λάληηα 

Αξγπξνπνύινπ, Φαίδσλ  Σαηδεαλησλίνπ, Διέλε Ξνιπβίνπ, Αληώλεο Ληαγαδάθεο, 

Αιέμεο Παββάθεο, Βαζίιεο Λνύιαο, Θώζηαο Ρδεκνύιεο, Αλαζηάζεο Θακπέξνγινπ, 

Θώζηαο Θιεθηόγηαλλεο, Γεώξγηνο Βεινύδηνο, Λαηαιία Κειά, Ιάθεο Ξαπαζηάζεο 

(Cinetic-«Ξαξαζθήλην»), Καλώιεο Καλνπζάθεο , Joulia Strauss , Michele 

Valley,Καξηέηηα Θαιινλά, Ράζνο Βξεηηόο, Ξαληειήο Βνύιγαξεο, Γηώξγνο 

Ξαλνπζόπνπινο, Καξία Γεσξγηιάθε,Δπζύκεο Γεκεηξίνπ,Γηνλύζηνο Φσηόπνπινο 

,Ρώλεο Ιπθνπξέζεο, Λίθνο Γθίθαο, Καξία  Αξγπξάθε ,Απόζηνινο θαη Καξία 

Αξγπξηάδε, Αιεμάλδξα Ρζνπθαιά, Κάξθνο Σνιέβαο ,Διέλε Ρζακαδηά ,Vago  

Tedosio θ.α.  

Δπιμέλεια: Γεκνζζέλεο Αγξαθηώηεο, πνηεηήο, θαιιηηέρλεο δηακέζσλ 

(intermediα). 

 
Kένηπο Σέσνηρ και Πολιηιζμού ΒΔΣΟΝ7. 

 

Πην Beton7 από ηηο 13/01/2015 κέρξη ηηο 07/02/2015 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

ηεθκεξηώζεηο, ζπκπιεύζεηο θαη ζπκπιέμεηο αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ  Θ. Κ – Β, ζα 

αλαθιεζνύλ αλακλήζεηο, ζα ππάξμνπλ αλαπνιήζεηο, ζα γίλνπλ αλαθνξέο, 

ζηαζκίζεηο  θαη απνηηκήζεηο θαη ζα εληνπηζηνύλ νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη. Πην 

πιαίζην ηνπ αθηεξώκαηνο ζα δηνξγαλσζνύλ εθζέζεηο, παξνπζηάζεηο ηεθκεξίσλ, 

ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο, δηάινγνη, πξνβνιέο ηαηληώλ θαη θσηνγξαθηώλ, ερεηηθέο θαη 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο επίζεο θαη επηηειέζεηο (perfomances) ζε επιμέλεια 

ηος Γημοζθένη Αγπαθιώηη. 

O Θάλνο-Αιέμαλδξνο Γεκήηξε Μνύξξαεο-Βειινύδηνο, αεξνπόξνο, 

ειιελνδίθεο, ιανγξάθνο, ζπλζέηεο θαη  δεκηνπξγόο  ηεο 

θανηαζιομεηπικήρ ηέσνηρ γελλήζεθε  ζηελ Αζήλα ζηηο 16 Ινπιίνπ 1895 

θαη ζπνύδαζε ζηελ Διβεηία  θαη ζηελ Αγγιία. Ιζρπξηδόηαλ όηη 

παξεπξέζεθε ζηηο εθδειώζεηο Νηαληά ηεο Επξίρεο. Πέζαλε ζην ηέινο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ αηώλα (1992). Δίλαη ν πξώηνο DADA -DAGADA όπωο 

πξνηηκνύζε ν ίδηνο- Έιιελαο  θαιιηηέρλεο ![?]. 



Νη πνιιαπιέο ππνζηάζεηο ηνπ, νη πνιιαπιέο ηνπ πξσηνβνπιίεο, νη πνιιαπιέο ηνπ 

δηαδξνκέο  ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ –γηα ην ζήκεξα- ζε δύν εξσηήζεηο, ζε 

δύν ζεσξήζεηο. Ζ πξώηε, σο ε κεηαηρκηαθή (liminal) «θύζε» ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

πεξηπέηεηαο, θαζώο δηαζρίδεη θαη δηαπεξλάεη εγθάξζηα δηάθνξνπο θαη δηαθνξεηηθνύο 

ρώξνπο ηεο θνηλσληθήο δσήο – από ηνλ ζηξαηό ζηνλ ρώξν ηεο ηέρλεο, από ην 

Θνισλάθη (παηξηθό ζπίηη) κέρξη ηηο θησρνγεηηνληέο ηεο Αζήλαο (ζπίηη θηινμελίαο, 

ππνδνρήο). Ζ δεύηεξε, σο ν πηζαλόο , ν ρακέλνο ή ν ιαλζάλσλ θξίθνο ζηελ 

αζαθή θαη δπζθνινπξνζδηόξηζηε αιπζίδα ηεο ειιεληθήο πξσηνπνξίαο. 

Νη δύν ζεσξήζεηο, νη δύν πξώηεο πξνβιεκαηηθέο, απνηεινύλ απιά ζεκεία 

εθθίλεζεο θαη ε νπνηαδήπνηε επαλεμέηαζε είλαη  πεξηζζόηεξν από επηζπκεηή θαη 

κάιηζηα, εληόλσο θαη επεηγόλησο. 

 

Νη εθδειώζεηο θαη νη δξάζεηο ζην Beton7 ζα εληζρύζνπλ ή ζα αλαηξέςνπλ απηέο 

ηηο πξώηεο πξνβιεκαηηθέο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ην αθηέξσκα  ζηνλ Θ. Κ-Β 

δελ ππεξεηεί  θαηά βάζε κηα πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ή ηεο πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ή 

θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, αιιά θηινδνμεί, πξηλ απ‟ όια, λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ 

βίν θαη ην έξγν ηνπ Θ. Κ – Β ζην παξόλ κε επηθέληξσζε όκσο ζην κέιινλ, θαη 

πάληνηε κε δηάζεζε επηηειεζηηθή θαη θαληαζηνκεηξηθή. 
 
Ξξόγξακκα δξάζεσλ: 

 

13.01 | 20.00 Δγθαίληα θαη επηηειέζεηο (performances) από ηνπο: Joulia Strauss, 

Michele Valley, Γεκνζζέλεο Αγξαθηώηεο,Λίθνο Γθίθαο. 

15.01 | 18.45 Αληώλεο Βνιαλάθεο, Δπηηέιεζε 

16.01 | 18.45 Βαζίιεο Λνύιαο, Θώζηαο  Ρδεκνύιεο.Δπηηειεζηηθή δηάιεμε 

21.01 | 18.45  Γηακαληήο  Θαξάβνιαο .”Ν Θ.Βειινύδηνο θαη ηα ζπγθείκελα 

(context) ηνπ 1920-30”.Γηάιεμε. 

22.01 |18.45   Ξάλνο Σαξαιάκπνπο {Joseph Βeuys –Βειινύδηνο} θαη Ξάλνο 

Κπνζλάθεο {Marcel Duchamp-Βειινύδηνο}.Νκηιίεο. 

24.01 | 16.00 – 20.30 Αλνηρηή ζπδήηεζε κε ζέκα” Έξγα θαη βίνο ηνπ Θ. Murray-

Βειινύδηνπ» . Ππκκεηέρνπλ νη: Λαηαιία Κειά, Θώζηαο Θιεθηόγηαλλεο, Αληώλεο 

Ληαγαδάθεο, Αλαζηάζεο Θακπέξνγινπ, Αιέμεο Παββάθεο, Ιεσλίδαο Δκπεηξίθνο, 

Δπζύκεο Γεκεηξίνπ, Θαηεξίλα Θνπηζίλα,Γηώξγνο Ξαλνπζόπνπινο, Ιάθεο 

Ξαπαζηάζεο, Ρώλεο Ιπθνπξέζεο, Γηνλύζεο Φσηόπνπινοθ.ά θαη όζνη άιινη 

γλώξηζαλ ην Θ. Βειινύδην από θνληά. [Θα γίλεη βηληενζθόπεζε γηα ηε δεκηνπξγία 

αξρείνπ, αλακλήζεσλ θαη καξηπξηώλ]. 

27.01 | 18.45 Διηζάβεη Αξζελίνπ, «Ν Θ.Βειινύδηνο θαη ε Διιεληθή πξσηνπνξία». 

Γηάιεμε-ζπδήηεζε 

30.01 | 18.45 Φαίδσλ Σαηδεαλησλίνπ. Φαληαζηνκεηξηθή παξνπζίαζε  κνπζηθώλ 

θαη άιισλ γηα ηελ αεξνπνξία-«Κ.Σαηδεδάθηο,Θ.Βειινύδηνο.Κηα κνπζηθή  δηέλεμε». 

03.02   18.45 Ν Ιεσλίδαο Δκπεηξίθνο ζπδεηάεη  κε ην Γεκνζζέλε Αγξαθηώηε γηα 

ην δήηεκα ηεο „παξαλαγλώξηζεο‟ ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ Αληξέα Δκπεηξίθνπ θαη ηνπ 

Θάλνπ Κνύξξαε-Βειινύδηνπ. 



05.02 | 18.45 Λάληηα Αξγπξνπνύινπ, "Ξνιιά 'ηζθηώκαηα',ην ηξνκεξό 'Ακάλ', ν 

Βειινύδηνο, ν Δκπεηξίθνο θαη ε δσή σο ξηδνζπαζηηθή επηλόεζε". Δπίζθεςε 

ζεκεηώζεσλ κε εηθόλεο . 

06.02 | 18.45  Καξία Γεσξγηιάθε ,«Ζ Κέδνπζα ηνπ Βειινύδηνπ θαη άιιεο 

κέδνπζεο»,Γηάιεμε θαη πξνβνιέο εηθόλσλ. 

 

2. Δνακηήπια επιηέλεζη. (ενδείξειρ και αναθοπέρ) 

1. Ρα εγθαίληα εθδειώζεσλ γίλνληαη Ρξίηε (12+1/01/2015), Tuesday: κέξα ηνπ 

Dyānh–Dyēus–Γηόο. Ν Εεύο, ελ αξρή.(Ηλδνεπξσπατθή παξάδνζε). 

2. Γίαο, Εεύο, Εήλα. Αξηνδήλαο 

Εεύο, Εελ , Εσή, Θαιή Εσή, Βίνο βηώζηκνο. 

3. Dies – εκέξα. 

Δλδηνο – ώξα αηρκήο/κεζεκέξη. 

Δύδηνο – θαιόο θαηξόο, 

Div – νπξαλόο, ιάκςε, εκέξα, βαζπθέξαλλνο. 

4. Βειινύδηνο – Βειινύ – ΓΗΑΠ – ΓΗΝΠ 

ΓΗΑΠ, βαζηιηάο ηνπ νπξαλνύ. 

ΒΔΙΙΝΓΗΝΠ, αεξνπόξνο. 

5. ΓΗΑΠ 

Γίαο, θειαηλεθήο, λεθειεγεξέηεο, όρη ζηεξενπεγεξέηεο, θεξαύληνο, 

αζηξαπηαίνο, θαηαηβάηεο, θαππώηαο, αηζεξη – λαίσλ. 

6. ΓΗΑΠ.ΖΟΑ 

ΓΗΑΠ, ηέιεηνο. 

Ήξα, ηειεία. 

Νινθιήξσζε ηεο εθεβείαο. 

Γειαδή κηα επηηέιεζε(ρξήζηκε). 

7. ΕΔΠ, ΓΗΑΠ, ΘΔΟΑΛΗΝΠ 

8. ΓΗΑΠ 

Ξιεζσξηθόο, ιάγλνο, ηζρπξόο, αλεύζπλνο, παηγληώδεο 

9. ΕΔΠ 

Ηθέζηνο 

Φίιηνο 

Μέληνο 

Φξάηξηνο 

Θηήζηνο 

Πέξαπηο 

10. ΑΛΑΜ 

Δθέζηνο Γίαο 

Δξθείνο Γίαο 

Νκβξίνο Γίαο 

κκήηηνο Γίαο 

Γσδσλαίνο Γίαο 

Ξειαζγηθόο Γίαο 

Ρξνπαίνο Γίαο (κάρε)  

Κεηιίρηνο Γίαο (κίαζκα) 

Ακάξηνο Γίαο 

Ιπθαίνο Γίαο 

Πύξηνο Γίαο (Αδαδνο, Hadad) 

Ήιηνο Γίαο 

11. ΒΔΙΙΝΓΗΝΠ: ΓΙΟΓΔΛΖΠ, ΓΙΟΠΡΟΔΦΖΠ, ΓΙΟΚΖΓΖΠ 



12. ΒΔΙΙΝΓΗΝΠ: ΔΟΚΖΠ/ΞΛΔΚΑ/ΞΖΓΑΠΠΝΠ 

13. [Νη Έιιελεο θίινη  ζπρλά έπαηξλαλ ην όλνκά ηνπο από απηόλ. Κπνξεί λα 

νλνκάδνληαλ "δώξν ηνπ Γία» (Γηόδνηνο, Γηόδσξνο, Εελόδνηνο, Εελόδσξνο, 

Γηόδνηνο) ή «γελλεκέλνη από ηνλ Γία» (Γηνγέλεο, Γηόγλεηνο) ή «δόμα ηνπ Γία» 

(Γηνθιήο) ή «γηνο ηεο δόμαο ηνπ Γία» (Γηνθιείδεο) ή «αγαπεκέλνο ηνπ Γία» 

(Γηίθηινο, Γίθηινο, Εελόθηινο) ή «ζνθία ηνπ Γία» (Γηνκήδεο) ή «ηηκή/ιαηξεία 

ηνπ Γία» (Γηόηηκνο, Εελόηηκνο) ή Γηηηξεθήο, Γηνγείησλ, Γηνθάλεο, Γηόθαληνο, 

Εελόβηνο, Γηνκήδσλ, Γηνπείζεο – ή απιώο Γίσλ ή Εήλσλ όπσο ν νκώλπκνο 

θηιόζνθνο]. 

14. [Αιιά θαη ν θόζκνο ησλ θπηώλ έθεξε ην όλνκά ηνπ, ην γαξύθαιιν είλαη ν 

δηόζαλζνο (δειαδή «ινπινύδη ηνπ Γία», εμνύ θαη ην ιαηηληθό ηνπ όλνκα ζηε 

βνηαληθή «dianthus») θαη ην γιπθό θάζηαλν είλαη ην «βειαλίδη ηνπ Γία», 

δηνζβάιαλνο. Έλα αξσκαηηθό βόηαλν, ν βαζηιηθόο ησλ αγξώλ, είλαη ε 

δηνζειαθάηε, δειαδή ην «αδξάθηη ηνπ Γία», θαη ηη σξαηόηεξν όλνκα γηα έλα 

αγξηνινύινπδν από ην «ην γέλη ηνπ Γία»;]. 

15. .[Ζ ξήζε ηνπ Ζξάθιεηηνπ όηη «όια ν θεξαπλόο ηα θπβεξλάεη» πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηε δύλακε ηεο νπξάληαο θσηηάο θαη θαη‟ νπζίαλ λα κηιά 

αιιεγνξηθά γηα ηε κπζνινγία ηνπ Γία.] 

16. [Ρν 500 π.Σ. νη πνηεηέο είραλ πηα αξρίζεη λα ζπλζέηνπλ θείκελα ππό ην όλνκα 

ηνπ κπζηθνύ Θξάθα ανηδνύ «Νξθέα». Έλα από ηα πξώηα νξθηθά πνηήκαηα είλαη 

έλαο ύκλνο ζηνλ Γία, ύκλνο πνπ εθθξάδεη ηνλ λέν θνζκηθό ξόιν ηνπ Θενύ:  

Ο Ζεσς είναι πρώτος, ο Ζεσς της λαμπερής αστραπής είναι τελεσταίος, 

Ο Ζεσς είναι η κευαλή, ο Ζεσς είναι η μέση, από τον Δία τελούνται τα 

πάντα. 

Ο Ζεσς είναι αρσενικός, ο Ζεσς είναι μια αθάνατη νύμυη, 

Ο Ζεσς είναι το θεμέλιο της γης και τοσ έναστροσ οσρανού. 

Νξθηθά απ. 21a Kern]. 

Ken Dowden “Γίαο‟‟, Δθδόζεηο Θαιέληε,2014(κεη. Γεκήηξεο 

Ξαιαηνζόδσξνο). 

17.Όια ηα πξνεγνύκελα απνηέιεζαλ ηνλ θάλλαβν, ην «ζελάξην» γηα ηελ 

επηηέιεζε(performance) κε ηίηιν:ΓΗΝΠ,ΒΔΙΙΝ-ΓΗΝΠ, πνπ έγηλε ηελ εκέξα ησλ 

εγθαηλίσλ θαη πνπ άλνημαλ ηηο εθδειώζεηο, απνθεύγνληαο έηζη νπνηαδήπνηε άιιε 

εηζαγσγή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ, ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ 

πξνβνιώλ. Πηε δηάξθεηα ηεο επηηέιεζεο (βιέπε θαη ηηο θσηνγξαθίεο) ζην ρώξν ηεο 

αίζνπζαο ηέρλεο ηνπ BETON7, ππεξίπηαην ν Ξήγαζζνο ηνπ Βειινύ – Γηνπ, όπσο 

ηνλ δηακόξθσζε ν Λίθαο Γθίθαο. Εεηήζεθε κάιηζηα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

θηηάμνπλ κηα ζαΐηα ή όηη άιιν ηπηάκελν αληηθείκελν μεθηλώληαο από ην „‟θιίλακελ „‟ 

no 32(1985) πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζην Βειινύδην. Πηε ζπλέρεηα ζα έπξεπε λα 

ζεκαδέςνπλ ηνλ ηπηάκελν Ξήγαζζν κε ηε ζαΐηα ηνπο. Θαηά παξάμελν ηξόπν, κόλν 

ν ππνγξάθσλ επέηπρε ην ζηόρν ηνπ! Απιή ηύρε; Πθνδξή επηζπκία λα ζπλαληεζεί 

ην πλεύκα ηνπ Θ. Κ-Β όπσο απηό πεξηζηξεθόηαλ ζηνλ ρώξνο ηεο έθζεζεο; Ξάλησο 

γηα ην Θ. Κ-Β, ν Ξήγαζνο ήηαλ ην ζύκβνιν ηεο πνηεηηθήο ηνπ έκπλεπζεο.  Πηελ 

επηηέιεζε ζπλέβαιε ηα κέγηζηα  ε Michele Valley κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ, ην 

κνίξαζκα ησλ νλνκάησλ (ηππσκέλσλ ζε εηδηθά ραξηάθηα)   εκπλεπζκέλσλ από ην 

Γία θαη  κε ηηο θηλήζεηο ηεο ζην ρώξν ηεο έθζεζεο. 

Γεκνζζέλεο Αγξαθηώηεο 

Ξνηεηήο , θαιιηηέρλεο δηακέζσλ. 


