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Home / KULTUR / "Begriffe der Identität": Heute Eröffnung der deutsch-griechischen Ausstellung

ZIVILISATION 09.09.2021 8:30 Uhr.

"Identions Of Identity - Concepts Of Identity": Heute Eröffnung
Der Deutsch-Griechischen Ausstellung
Vier Künstlerinnen und Künstler nähern sich dem Thema Identität anhand unterschiedlicher Fachgebiete und
Kunstformen.

Vier Künstlerinnen und Künstler nähern sich dem Thema Identität anhand unterschiedlicher

Fachgebiete und Kunstformen.

 

Εγκαινιάζεται σήµερα Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου και ώρα 20.00 η γερµανοελληνική διεπιστηµονική

έκθεση “Notions of Identity”, που αποτελεί έργο συνεργασίας του Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της

Λειψίας – Halle 14, του Ινστιτούτου Γκαίτε, του Δήµου Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Διεθνών

Σχέσεων του Δήµου Λειψίας και του Momus – Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών

Τεχνών Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν στο κτίριο του

Βρεφονηπιακού Σταθµού στο λιµάνι.
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Πώς διαµορφώνεται η ταυτότητα; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ανάδυση ταυτοτήτων; Είναι η

ιστορία και ο πολιτισµός µιας χώρας, η κοινωνικοποίηση, τα προσωπικά ενδιαφέροντα, το φύλο;

Με ποιον τρόπο σχηµατίζεται η ταυτότητα, καθορίζεται ή ακόµα και αλλάζει; Ποιον ρόλο παίζουν

πραγµατικότητα και πλασµατική κατασκευή στη σύσταση της έννοιας της ταυτότητας;

Η ενασχόληση µε τα ερωτήµατα και τις εννοιολογήσεις γύρω από το θέµα της ταυτότητας εγείρει

απαντήσεις και ορισµούς, που αποκλίνουν τόσο όσο και οι αντιπαραθέσεις γύρω από το ερώτηµα

της συγκρότησης της ταυτότητας. Η ταυτότητα διαµορφώνεται διαµέσου της ένταξης σε ένα ατοµικό

και κοινωνικο-πολιτιστικό πεδίο έντασης. Αναδύεται διαµέσου της αντιστοίχισης του υποκειµενικού

«έσωθεν» µε το κοινωνικό περιβάλλον του «έξωθεν». Στην έκθεση Notions of Identity (Έννοιες

ταυτότητας) τέσσερις καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες προσεγγίζουν και εξετάζουν το θέµα της

ταυτότητας µέσα από διαφορετικές ειδικότητες και µορφές τέχνης. Στα πρότζεκτ τους

αντικατοπτρίζονται τόσο προσωπικές όσο και καθολικές απόψεις καθώς και πτυχές της

ελληνογερµανικής ιστορίας.

Οι καλλιτέχνες Klara Zeitz, Alisa Kossak, Αικατερίνη Γκεγκισιάν και Μάριος Χατζηπροκοπίου, που

συµµετέχουν στην έκθεση, ήταν το 2020 υπότροφοι του προγράµµατος φιλοξενίας και ανταλλαγών

των Δήµων Λειψίας και Θεσσαλονίκης, που υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Γκαίτε, το Γραφείο

Διεθνών Σχέσεων Δήµου Λειψίας και το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λειψίας – Halle 14.

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ:            9 Σεπτεµβρίου 2021, 8 µ.µ., Παλιός Βρεφονηπιακός Σταθµός, Λιµάνι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:            10–29 Σεπτεµβρίου 2021

ΧΩΡΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ: Παλιός Βρεφονηπιακός Σταθµός στο Λιµάνι, & Γυάλινο Περίπτερο στον Κήπο

των Γλυπτών

 

 

Θέλετε να µένετε ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγµή που συµβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά µε τον αρθρογράφο THESSNEWS DESK

Η συντακτική οµάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελµατίες δηµοσιογράφους, τα

αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και

των έντυπων Μέσων ενηµέρωσης της επικράτειας.

thessnews
Θέλεις να τα µαθαίνεις όλα πρώτος;
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / Δείτε ακόµα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17.9.2021 11:40 µµ

Thessaloniki PhotoΒiennale 2021: Το
διεθνές φωτογραφικό φεστιβάλ
έρχεται τον Οκτώβριο!

Σε λίγες ηµέρες, η 24η διοργάνωση της Thessaloniki

PhotoBiennale θα ανοίξει την αυλαία της ώστε να υποδεχτεί το

κοινό από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 20 Φεβρουαρίου

2022, µε ένα πρόγραµµα 19 εκθέσεων φωτογραφίας, µε τη

συµµετοχή 94 καλλιτεχνών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17.9.2021 10:40 πµ

Στο Τελλόγλειο το Thessaloniki Wine
Selfie το διήµερο 26-27 Σεπτεµβρίου

Δύο φανταστικά απογεύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να

ζήσουν οι Θεσσαλονικείς το διήµερο 26-27 Σεπτεµβρίου, µε το

Thessaloniki Wine Selfie στην Αυλή του Τελλόγλειου Ιδρύµατος

να υπόσχεται ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσµο του ελληνικού

κρασιού. Από τις 17:00 το απόγευµα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14.9.2021 11:59 µµ

Μπλε Βάλτος: Από 23 Σεπτεµβρίου
στους κινηµατογράφους

Στις 23 Σεπτεµβρίου έρχεται ο «Μπλε Βάλτος» του Τζάστιν Τσον,

µετά τις θετικές κριτικές που απέσπασε στο Φεστιβάλ των

Καννών.   Ένας αµερικανο-κορεάτης που µεγάλωσε στη

Λουιζιάνα, εργάζεται σκληρά για να χαρίσει µια καλή ζωή στην

οικογένειά του. Έχει παντρευτεί τον

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14.9.2021 11:00 µµ

Βασίλης Καρράς: Μεγάλη συναυλία
στο γήπεδο του Απόλλωνα
Καλαµαριάς

Ο Βασίλης Καρράς ζωντανά στη Καλαµαριά στο γήπεδο του

Απόλλωνα για ένα βράδυ – ταξίδι γεµάτο επιτυχίες και

αξεπέραστες ερµηνείες! Ο Βασίλης Καρράς θα είναι εκεί

ερµηνεύοντας τις µεγάλες του επιτυχίες. «Νύχτα ξελογιάστρα» ,

«Μη χαθείς», «Λέγε ότι θες» «Άστην

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14.9.2021 7:45 πµ

Τριήµερο µουσικό φεστιβάλ από
σήµερα Τρίτη (14/09) στην Άνω
Πόλη

Τριήµερο µουσικό φεστιβάλ πραγµατοποιείται στην περιοχή της

Άνω Πόλης στις 14, 15 και 16 Σεπτεµβρίου. Το “1ο Anopolis

World Music Festival” αποτελεί συνδιοργάνωση της Γ΄

Δηµοτικής Κοινότητας και της αστικής µη κερδοσκοπικής

εταιρείας olipoli. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10.9.2021 11:55 πµ

Βραδιές Πολιτισµού στη Βίλα
Αλλατίνη για τη στήριξη των
πυρόπληκτων της Βόρειας Εύβοιας

Das Kulturzentrum der Region Zentralmakedonien hebt im

zweiten Jahr die Gärten der Villa Allatini in einem besonderen

Kulturraum der Stadt hervor (Vasilisis Olgas 198). In ihren

wunderschönen Gärten wird - unter Einhaltung aller

Hygieneprotokolle - platziert

 Συµφωνώ µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Πολιτική απορρήτου

Εγγραφή

thess Aktualität

✕

NEWS-STREAM WERBUNG  19 September
2021

# TAGS #ABRIEGELUNG #THESSAPP #IMPFUNG #FEUER

☰ ALLE NACHRICHTEN

https://www.thessnews.gr/politismos/
https://www.thessnews.gr/politismos/thessaloniki-photoviennale-2021-to-diethnes-fotografiko-festival-erchetai-ton-oktovrio/
https://www.thessnews.gr/politismos/draseis/sto-tellogleio-to-thessaloniki-wine-selfie-to-diimero-26-27-septemvriou/
https://www.thessnews.gr/politismos/kinimatografos/ble-valtos-apo-23-septemvriou-stous-kinimatografous/
https://www.thessnews.gr/politismos/diaskedasi/vasilis-karras-megali-synavlia-sto-gipedo-tou-apollona-kalamarias/
https://www.thessnews.gr/politismos/draseis/triimero-mousiko-festival-apo-simera-triti-14-09-stin-ano-poli/
https://www.thessnews.gr/politismos/draseis/vradies-politismou-sti-vila-allatini-gia-ti-stirixi-ton-pyroplikton-tis-voreias-evvoias/
https://www.thessnews.gr/politiki-aporritou/
https://www.thessnews.gr/politismos/notions-of-identity-ennoies-tis-taftotitas-simera-ta-egkainia-tis-germanoellinikis-ekthesis/www.edathess.gr
https://thesshalfmarathon.org/
https://www.exclusivestores.gr/dell/backtotech2021.asp
https://www.thessnews.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%A4%CE%9D-LANDING-PAGE.pdf
https://www.thessnews.gr/roi-eidhseon/
https://www.thessnews.gr/diafimisi/
https://www.facebook.com/thessnews.gr/
https://twitter.com/thess_news
https://www.instagram.com/thess_news/
https://www.thessnews.gr/tag/lockdown/
https://www.thessnews.gr/tag/thessapp/
https://www.thessnews.gr/tag/emvolio/
https://www.thessnews.gr/tag/pyrkagies/
https://www.thessnews.gr/


19.09.21, 12:26 «Notions of Identity - Έννοιες της Ταυτότητας»: Σήμερα τα εγκαίνια της γερμανοελληνικής έκθεσης | ThessNews

https://www.thessnews.gr/politismos/notions-of-identity-ennoies-tis-taftotitas-simera-ta-egkainia-tis-germanoellinikis-ekthesis/ 4/6

BERICHTE 19.9.2021 13:07 Uhr

Die Pressekonferenz von Alexis Tsipras (LIVE UPDATE)

PASSIERT JETZT 19.9.2021 12:48 Uhr

Unfall am Periferiakos - Toumbare Auto bei der Ausfahrt nach Moudania

PASSIERT JETZT 19.9.2021 12:35 Uhr

Westeingang von Thessaloniki: Fahrzeug fing mitten auf der Straße Feuer (FOTO)

THESSALONIKI 19.9.2021 12:22 Uhr

Zervas für den Völkermord an den Griechen in Kleinasien: „Wir ehren, respektieren und vergessen nicht“ (FOTO)

WIRTSCHAFT 19.9.2021 12:08 Uhr

Arbeitsministerium: Welche Zahlungen werden zwischen dem 20. und 24. September geleistet?

DIE GESELLSCHAFT 19.9.2021 11:52 Uhr

Feuer in Kampia, Evia - Bedroht kein Wohngebiet

SPORT 19.9.2021 11:39 Uhr

ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Κωνσταντέλιας, προληπτική µεταφορά σε νοσοκοµείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19.9.2021 11:23 πµ

Πήλιο: Έκλεψε µοτοσικλέτα, διέρρηξε το σπίτι της πρώην συντρόφου του και της έστειλε απειλητικό βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19.9.2021 11:07 πµ

Τρίτη δόση εµβολίου: Αύριο οι ανακοινώσεις για το γενικό πληθυσµό – Ποιοι επηρεάζονται

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.9.2021 10:51 πµ

Καλαµαριά: Αναβάλλεται η πεζοδρόµηση της Πλαστήρα λόγω καιρού
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.9.2021 10:43 πµ

Ακυβέρνητο σκάφος µε δύο επιβαίνοντες έπλεε στην Επανοµή – Επιτυχηµένη η ρυµούλκηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.9.2021 10:28 πµ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 21 κρούσµατα κορωνοϊού σε 386 rapid tests

ΔΙΕΘΝΗ 19.9.2021 10:14 πµ

Στην G7 στην Κορνουάλη είχε συµφωνηθεί η AUKUS – Οι αντιδράσεις από Γαλλία, η απάντηση της Αυστραλίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19.9.2021 10:00 πµ

Σκρέκας: “Έκπτωση για όλους στο ηλεκτρικό ρεύµα, ανεξάρτητα από οφειλές”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.9.2021 9:45 πµ

Καλαµαριά: Πεζόδροµος σήµερα η Νικ. Πλαστήρα – Πλήθος δράσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19.9.2021 9:29 πµ

Aris: Ab heute Karypidis in Thessaloniki - Verantwortung übernehmen von Mantzio

Alle Artikel>
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Zervas für den Völkermord an den Griechen in Kleinasien: „Wir ehren, respektieren und vergessen nicht“ (FOTO)
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Arbeitsministerium: Welche Zahlungen werden zwischen dem 20. und 24. September geleistet?
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