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Ορίζοντας Γεγονότων
1. ουσ. (Αστρον.) Η νοητή γραμμή γύρω από μια μαύρη τρύπα, πέρα από την οποία η βαρύτητα
γίνεται τόσο ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει. # (Κβαντ. Φυσ.) Το σημείο στο οποίο η
διαστολή του χρόνου είναι τόσο μεγάλη που τα πάντα συμβαίνουν ταυτόχρονα.
2. ουσ. (Πολιτισμ.) Μια πρωτοβουλία ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης
με αντικείμενο τη διάχυση της τέχνης στην καθημερινή ζωή, αλλά και την έρευνα πάνω στις
αντιφάσεις της μεταβατικής εποχής που ζούμε. # (Κοινων.) Μια διαρκώς διευρυνόμενη παρέα
περισσοτέρων των 300 εικαστικών, φωτογράφων, αρχιτεκτόνων, γλυπτών, λογοτεχνών, μουσικών
και πολλών άλλων. # (Νομ.) Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2006 στην Ηλεία, με
πολιτιστικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. # (!) Πολυχώρος Τέχνης στην Αθήνα, στην
οδό Κεραμεικού 88.

H μέχρι τώρα δραστηριότητα του Ορίζοντα Γεγονότων κινείται
πάνω σε κάποιους σταθερούς άξονες - ανοιχτά πρότζεκτ σε
διαρκή εξέλιξη

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Αυτή τη φορά να μην ξεχάσουμε
Φεστιβάλ Αντιδιαφήμισης
Εικονο-ποίηση
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!
Είναι αυτό τέχνη;
Clean Art ( Καθαρή Τέχνη )
Τράπεζα Τέχνης – Art Bank
Φεστιβάλ 3D Κινηματογράφου “ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ”
Εφήμερη Τέχνη
Ουτοπία
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Η πόλη ιδωμένη απ’ την πλευρά της Τέχνης.
Διερεύνηση των ορίων μεταξύ του
πραγματικού και του φανταστικού χώρου και
προβληματισμός πάνω στη βιωσιμότητα και
τη βιωματικότητα του δημοσίου χώρου.
Αθήνα, Ορίζοντας
Απρίλιος 2007 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ Ι
Μάιος 2007
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΙ
Ιούνιος2007
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΙΙ
Πάτρα, Αρσάκειο
Νοέμβριος 2010 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ IV
Προγραμματίζεται η κυκλοφορία ενός ετησίου οδηγού-καταλόγου που θα
αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά της πόλης στον πραγματικό ή στο δυνητικό
χώρο με στόχο την οργάνωση προτάσεων, έργων και υλικού διαλόγου για την
αναμόρφωση του δημοσίου χώρου.

Αυτή τη φορά να μην ξεχάσουμε
μια καμένη έκθεση
Μια έκθεση μνήμης και ευαισθητοποίησης για την
καταστροφή του δασικού πλούτου από τις φωτιές.
Ταξίδεψε σε 13 προορισμούς, με πάνω από 300
συμμετοχές καλλιτεχνών και ποιητών από όλα τα
μέρη.
Οκτώβριος 2007
Δεκέμβριος 2007
Μάρτιος 2008
Μάρτιος 2008
Απρίλιος 2008
Μάιος 2008
Ιούνιος 2008
Ιούνιος 2008
Οκτώβριος 2008
Νοέμβριος 2008
Ιανουάριος 2009
Απρίλιος 2009
Ιούνιος 2009

Αθήνα, Ορίζοντας
Πύργος Ηλείας
Πάτρα
Αίγιο
Ναύπακτος
Ελασσόνα
Βόλος
Δήμος Πυλλήνης, ορεινή Ναυπακτία
Ζάκυνθος
Αθήνα, Τεχνόπολις
Δήμος Χολαργού
Παρίσι, Ελληνικό Σπίτι
Αθήνα, Α.Σ.Κ.Τ.

Φεστιβάλ Αντι Διαφήμισης
Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με τη
συμμετοχή καλλιτεχνών αλλά και
ανθρώπων από το χώρο της διαφήμισης,
του ντιζάιν, της επικοινωνίας γενικότερα,
με εκθέσεις, συζητήσεις, εικαστικά, θεατρικές περφόρμανς και συναυλίες και σκοπό
τη διερεύνηση της λειτουργίας των μηχανισμών του θεάματος και των ορίων της
διαφήμισης με τον πολιτισμό.
Απρίλιος 2008
Ιούνιος 2008

Πολυχώρος ΒΟΟΖΕ Cooperativa
Πολυχώρος ΒΙΟS

Το 2ο Φεστιβάλ Αντιδιαφήμισης προγραμματίζεται για το 2012

Εικονο-ποίηση
Συνάντηση της λογοτεχνίας με την
εικαστική γλώσσα.
Εικαστικοί μετατρέπουν ποίηση σε
εικόνα.
Ιούνιος 2008
Μάιος 2010
Μάρτιος 2011

Ομαδική έκθεση, Ορίζοντας
Πάτρα, Ιστορικό Οινοποιείο Αχάια Κλάους
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!
Εκθέσεις, συζητήσεις, προβολές για τα όρια της τέχνης,
τα όρια της ελευθερίας και τους όρους της διεκδίκησης
για δημοκρατία και αυτογνωσία.
Οκτώβριος 2008
Οκτώβριος 2008
Δεκέμβριος 2008
Μάιος 2008
Φεβρουάριος 2010

Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ.
Ορίζοντας
Ανοιχτή δράση, Προπύλαια
Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης “Αντ. Τρίτσης”
Ένας μήνας εκδηλώσεων,
Spira Cafe Bar & Ορίζοντας

Είναι αυτό τέχνη;
Σειρά εκθέσεων και συζητήσεων με θέμα την
αναρώτηση για την πραγματική φύση της τέχνης από
την αμφισβήτηση ως την καθιέρωση
Μάιος 2009
Ιούνιος 2009
Μάιος 2011

Ορίζοντας
Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων
Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο

Clean Art ( Καθαρή Τέχνη )
Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, με
την έμμεση συμβολή της Τέχνης.
Νοέμβριος 2009
Καλοκαίρι 2010

Ομαδική έκθεση, Ορίζοντας
Εθελοντική δράση καθαρισμού ακτών

Τράπεζα Τέχνης - ArtBank
Μεγάλο και επίκαιρο πρότζεκτ, το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη, και έχει σαν στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας
που θα διακινεί και θα διαχειρίζεται έργα τέχνης ως μέσο
συναλλαγής. Εικαστικές εκθέσεις και ομιλίες/συζητήσεις
με τη συνδρομή εκτός των καλλιτεχνών και
οικονομολόγων, νομικών και ανθρώπων του πνεύματος.
Σεπτέμβριος 2010
Φθινόπωρο 2011

Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ
3η Μπιενάλε της Αθήνας

Φάση Ι
Φάση ΙΙ

Φεστιβάλ 3D
Κινηματογράφου
“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ”
Μουσικοκινηματογραφικό φεστιβάλ, με την
ζωντανή μουσική ως τρίτη διάσταση, με
σκοπό να χαρτογραφήσει όλα τα ανεξάρτητα
κινηματογραφικά πειράματα που απλά ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ και με παράπλευρο ύπουλο στόχο
να φέρει κοντά διαφορετικές μορφές τέχνης.
Φεβρουάριος-Μάιος 2011
Φεβρουάριος-Ιούνιος 2012

Κινηματογράφος Μικρόκοσμος
Μικρόκοσμος & Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Εφήμερη Τέχνη
Έργα με ζωή δώδεκα ωρών.
Μια πειραματική ανάγνωση πάνω στην έννοια της
διαρκείας, στη χρονική διάσταση του έργου τέχνης, στο
εφήμερο και το αέναο πάνω στην αλληλεπίδραση του
έργου με τον θεατή, στους κρυφούς μηχανισμούς της
δημιουργίας και της παραγωγής της ανάμνησης και επίσης
στην εμπορική αξία του αντικειμένου - έργου τέχνης σε
σχέση με την ψηφιακή σκιά του, το μυθικό του
αποτύπωμα, την υπαρξιακή του ολοκλήρωση σαν
ενσωμάτωση στο υποσυνείδητο του θεατή.
Οκτώβριος 2011

Θεσσαλονίκη, Στρατόπεδο Κόδρα

Ουτοπία
Ειδωμένη άλλοτε ως συνώνυμη του εξωπραγματικού
και του ανέφικτου, άλλοτε ως μια ξεχωριστή
πραγματικότητα, η ουτοπία αποτελεί πάντα έναν
υψιπετή στόχο, το όραμα ατόμων και κοινωνιών,
που εδώ πραγματώνεται μέσα από την ελευθερία
της καλλιτεχνικής έμπνευσης, δημιουργίας και
έκφρασης.
Ιανουάριος 2012
Μάρτιος 2012

Ομαδική έκθεση, Ορίζοντας Γεγονότων ΙΙ
“Ερωτοπία”, ομαδική έκθεση, Ορίζοντας + Booze Cooperativa

Αναπαλαίωση κτηρίου στον Κεραμεικό
Από 1/1/2011 αρχίσαμε την αναπαλαίωση του
καινούργιου μας χώρου, μιας πέτρινης διώροφης
οικίας των αρχών του αιώνα, με εσωτερική αυλή
και χαγιάτι, στην οδό Κεραμεικού 88.
Η δράση αυτή, που ξεκινά ως πρόταση Σχεδίου
Πόλης
αξιοποιώντας
το
καλλιτεχνικό
αποθεματικό του Ορίζοντα Γεγονότων, θα
ολοκληρωθεί με την ένταξη ενός νέου,
πολυεπίπεδου χώρου, στο πολιτιστικό γίγνεσθαι
της Πόλης.
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2013

Πέραν των παραπάνω ο Ορίζοντας Γεγονότων έχει διοργανώσει πλήθος
εκδηλώσεων όπως θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, παρουσιάσεις
βιβλίων, λογοτεχνικές βραδιές, διαλέξεις, συναυλίες σύγχρονης και παραδοσιακής
μουσικής, συζητήσεις, σεμινάρια, εκδόσεις αλλά και αρκετές ατομικές εκθέσεις.

Όλες μας οι δράσεις μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο
με προσφορά εργασίας, υλικών και χώρων από τα μέλη και τους φίλους μας
γι' αυτό και παρουσιάζουμε μηδενικό ισολογισμό.
Μόνο μας οικονομικό μέσο, το περίσσευμα ψυχής.

Ορίζοντας Γεγονότων
Κατεχάκη 54, Ν. Ψυχικό
Κεραμεικού 88, Κεραμεικός
Ιστοσελίδα: OrizontasGegonotwn.blogspot.com
E-mail: katehaki54@yahoo.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Αθήνα
Τζίμης Ευθυμίου, 6976689670
Αλέξης Δάρας, 6974551729
Ιωάννης Πρωτονοτάριος, 6936329335
Θεσσαλονίκη
Διονυσία Μιχάλη, 6942483453
Πάτρα
Μαριλένα Ζολώτα, 6947688659

