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‘’Dis’’ 2019      

1η Εικαστική Έκθεση                
Οργάνωση Πολιτισμού (Αναπηρίας) «Νεόφυτος» σε συνεργασία με το 

Ε.ΚΑ.ΤΕ.   
 

Η Οργάνωση Πολιτισμού (Αναπηρίας) «Νεόφυτος» προσκαλεί τους 
εικαστικούς να συμμετάσχουν στην εικαστική έκθεση «Dis» η οποία 
χρηματοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού και υλοποιείται με την στενή συνεργασία του Ε.ΚΑ.ΤΕ.                   
 
 
Η έκθεση με τίτλο «Dis»  έχει ως στόχο την εικαστική προσέγγιση της 

αναπηρίας με βάση το κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της, δηλαδή την επιβολή 

των περιβαλλοντικών και κοινωνικών περιορισμών στη δράση του Ανθρώπου 

Με Αναπηρία. Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία είναι 

αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι για αυτήν και 

της κοινωνικής σημασίας που της αποδίδουν. Με βάση την προσέγγιση αυτή 

η αναπηρία προκαλείται από συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές 

πρακτικές.  

 

 

Μέσα από την οπτική αυτή, οι καλλιτέχνες και το κοινό/θεατής, θα έχουν την 

ευκαιρία να κατανοήσουν την αναπηρία αλλιώς, να προβληματιστούν, να 

αναθεωρήσουν παγιωμένες αντιλήψεις για αυτήν και να έρθουν σε επαφή με 

ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα το οποίο ταλανίζει μεγάλο μέρος της 

κοινωνίας μας. Στόχος της έκθεσης είναι η δημιουργία σύγχρονων εικαστικών 

έργων που θα αναπτύξουν την κριτική σκέψη και θα ευαισθητοποιήσουν. 
 
 
Πιθανές θεματικές παράμετροι: 
 
1. Η αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή. 
2. Η αναπηρία ως μορφή κοινωνικής καταπίεσης. 
3. Η αναπηρία ως μορφή ηρωοποίησης  
(π.χ. «Ήρωες της ζωής», «Νικητές της ζωής», «Με τα μάτια της ψυχής», 
«Ολυμπιονίκες της ζωής»).  



4. Η αναπηρία ως κατάσταση που επιφέρει κοινωνικό αποκλεισμό και 
στιγματισμό.  
6. Η αναπηρία στην Ιστορία της Τέχνης (σχόλιο σε υφιστάμενο έργο 
καλλιτέχνη με αναπηρία). 
 
 
Το κάλεσμα αφορά καλλιτέχνες - μέλη του Ε.ΚΑ.ΤΕ. Σε περίπτωση που είστε 
μέλος της Νεόφυτος αλλά δεν είστε μέλος του Ε.ΚΑ.ΤΕ. και επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε στην έκθεση, η «Νεόφυτος» θα αναλάβει όλα τα έξοδα 
εγγραφής σας στο Ε.ΚΑ.ΤΕ., έπειτα από συγκεκριμένες διαδικασίες 
αποδοχής του Επιμελητηρίου. 
 
Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να στείλουν την πρότασή τους μέχρι τις 
25/10/2019 στο orgneofytos@gmail.com  
 
 
Την 1η Εικαστική έκθεση «Dis» θα επιμεληθεί o  Λούκαs Ιωάννου και η 
Χριστίνα Μιχαηλίδη και θα διαρκέσει από τις 20/11/2019 - 04/12/2019. 
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 70088180  
 
 

 
Οργάνωση Πολιτισμού (Αναπηρίας) 

orgneofytos@gmail.com 

www.neofytos.live/ 70088180  

 

* Τα έργα θα επιλεγούν από ειδική επιτροπή. 
* Ακολουθεί έντυπο αίτησης  
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