
Δελτίο Τύπου
«Των οδών το κάλεσμα….στης ψυχής τη δίνη»

Εικαστική Έκθεση φιλική για παρατήρηση από αμαξίδιο.

Κωνσταντίνος Ιω. Καταγάς

Εγκαίνια: Δευτέρα 20.05.2019 στις 19:00
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας παρουσιάζει 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την εικαστική έκθεση 

«Των οδών το κάλεσμα….στης ψυχής τη δίνη» του Κωνσταντίνου Καταγά,
στο πλαίσιο των δράσεων «Πάτρα, μια πόλη φιλική για όλους».

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα του εικαστικού Κωνσταντίνου Καταγά τα οποία ισορροπούν 
ενεργειακά και συνομιλούν με μία κυκλική εγκατάσταση - «Θεραπευτική μάνταλα», διαμέτρου 1,80μ., από 

πετρώματα, βότανα και μπαχαρικά, δημιουργία του εικαστικού Νίκου Αναγνωστόπουλου.

Η έκθεση προσδοκά, με βιωματικούς διαλόγους αποτυπωμένους μέσω της μελάνης στο χαρτί, ανεξάρτητα 
από το ερέθισμα και την πηγή έμπνευσης, να ανοίξει και να διατηρήσει ανοικτά τα θέματα συμβίωσης σε 

μια πόλη φιλική για όλους. Προσδοκά να ενώσει πολίτες, φορείς, παράγοντες και θεσμικά όργανα απέναντι 
στην κοινή προσπάθεια. Προσδοκά να ευαισθητοποιήσει όσους περισσότερους μπορεί για μια Επανεκκί-

νηση στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας πόλης φιλικής για όλους.

Κάθε νους μπορεί να αποτελέσει το σκάφος... για πολύ καλύτερα ταξίδια στη ζωή!

∆ιάρκεια έκθεσης: 18.05.2019 - 30.06.2019
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 38-40, 26442
τηλ. : 2613 616100, email: efaacha@culture.gr , kkatagas@otenet.gr

Web Site: www.ampatron.gr - www.restart.net.gr

Συνδιοργάνωση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Aρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας
Κωνσταντίνος Καταγάς - the rest[art] project

rest[art]



Εικαστική Έκθεση φιλική για παρατήρηση από αμαξίδιο. Τι είναι;

Η εξασφάλιση προσβασιμότητας της αίθουσας της περιοδικής έκθεσης, η ύπαρξη 
τουαλέτας ΑμεΑ και η μελέτη του ύψους τοποθέτησης των έργων που εκτίθενται εί-
ναι οι παράμετροι που καθιστούν την Εικαστική Έκθεση φιλική για παρατήρηση από 
αμαξίδιο.

Η εξασφάλιση των παραπάνω παραγόντων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας 
μας έδωσε τη δυνατότητα να οργάνώσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια περι-
οδική έκθεση για παρατήρηση από αμαξίδιο.

Παράλληλα θα υπάρχουν και 2 (δύο) επί πλέον αμαξίδια και όποιος μη ΑμεΑ θελή-
σει θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην έκθεση με αμαξίδιο και συνοδό (εθελο-
ντή από τη διοργάνωση) με μόνη υποχρέωση να συμπληρώσει ένα απλό ερωτηματο-
λόγιο για την εμπειρία που θα έχει εισπράξει.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων θα βοηθήσει για την βελτίωση ανάλογων εκδη-
λώσεων φιλικών για παρατήρηση από αμαξίδιο.

Τα ερωτηματολόγια διατίθενται επί τόπου, ενώ σύντομα θα μπορεί κάποιος να τα 
κατεβάσει από τον ιστότοπο www.restart.net.gr στην αντίστοιχη θέση πληροφοριών 
της έκθεσης και του συνεδρίου «Πάτρα, μια πόλη φιλική για όλους».

Πληροφορίες-οδηγίες: Κωνσταντίνος Καταγάς, kkatagas@otenet.gr


