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English text follows

Τώρα που το καλοκαίρι έφτασε για τα καλά, το Λιτρίβι Πόρου εγκαινιάζει το
τρίτο και τελευταίο µέρος της έκθεσης Art For All το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014
και ώρα 20:30. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 5/7 έως και τις 7/8. Οι
συµµετέχοντες είναι νέοι καλλιτέχνες, φοιτητές και απόφοιτοι της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας και της Καλών Τεχνών Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Με τα δύο πρώτα µέρη της έκθεσης πήραµε µια γεύση από την οπτική γωνία
των καλλιτεχνών για το φυσικό κάλλος και το αστικό τοπίο (1ο µέρος) και στη
συνέχεια για τη σύγχρονη κοινωνία και τους προβληµατισµούς που γεννά στο
µυαλό του καλλιτέχνη (2ο µέρος).
Στο δυναµικό αυτό 3ο µέρος οι προβληµατισµοί που προσλαµβάνουµε
γίνονται πιο έντονοι και τα (αστικά) τοπία σκοτεινιάζουν. Ωστόσο την
ατµόσφαιρα ισορροπούν φωτογραφίες και έργα µε ζωηρή, σαρκαστική
διάθεση αλλά και µικρές γλυπτικές χρηστικές δηµιουργίες.

Το Λιτρίβι πιστεύει ότι η οικονοµική και πολιτισµική κρίση που διανύουµε µπορεί
και πρέπει να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο νέων καλλιτεχνικών τάσεων και
τελικά διαφορετικών αντιλήψεων και αξιών, µε αφορµή την τέχνη. Για το λόγο

αυτό προτείνει πολυποίκιλα έργα, σε προσιτές τιµές ως επί το πλείστον, ως
απάντηση στη θεώρηση της τέχνης ως είδους πολυτελείας.
Συµµετέχοντες 3ου µέρους:
Πραξιτέλης ∆αγκλής, Ελένη Ζερβού, Τίµων Μπατσαούρας, Έφη Μπεζάτη, ∆ανάη
Νικολαΐδη, Άντα Πετρανάκη, Νόρα Ρέππα

Επιµέλεια Έκθεσης:
Χριστίνα Λιτσαρδοπούλου

∆ιάρκεια έκθεσης: 5 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου
Ωράριο λειτουργίας έκθεσης και art bistro/café:
10:30–14:00 και 19:30–00:00
Είσοδος Ελεύθερη

At the heart of summer, Litrivi Poros opens the third and last part of the
exhibition Art For All, on Saturday 5th July 2014 at 20:30. The exhibition will
last from 5th July until 7th August. The participants are young artists,
students and graduates of the Greek Shcools of Fine Arts.

In the first two parts of the exhibitions we had a glimpse of the artists’ point of
view on natural beauty and the cityscape (1st part) and then on today’s society
and the concerns that it gives birth to in the artist’s mind (2nd part).
In this dynamic 3rd part, the concerns become more intense and the
(city) landscape darkens. However, the atmosphere is balanced by
photographs and works with lively, sarcastic mood, as well as by small
functional sculptures.

Litrivi believes that the financial and cultural crisis that we are going through
can act as an incubator of new artistic trends and along the way of different
perspectives and values, with art as the catalyst. For this reason it proposes a
variety of works of art, in mostly affordable prices, as an answer to the

consideration of art as luxury.
3rd Part Participants:
Praxiteles Daglis, Eleni Zervou, Timon Batsaouras, Effie Bezati, Danae
Nikolaidi, Anda Petranaki, Nora Reppa

Curating:
Christina Litsardopoulou
Duration: 5th July-8th August
Opening hours of exhibition and art bistro/café:
10:30–14:00 and 19:30–00:00
Entrance free
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