
Το Σωματείο Σώστε Την Ίο (Save Ios), η δραστήρια κίνηση πολιτών για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των παραδοσιακών οικισμών και μνημείων
της Ίου, πραγματοποιεί το πρώτο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών, το Ios Art
Residency #1: “Μικρο-ιστορίες ενός ευμετάβλητου τοπίου” υπό την επιμέλεια
του εικαστικού Δημήτρη Φουτρή. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η
ανάδειξη της παραδοσιακής Αιγαιοπελαγίτικης φυσιογνωμίας του νησιού, η
δημιουργία ενός ξεχωριστού και σύγχρονου τρόπου αφήγησης, η προαγωγή της
βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και
κοινωνικής ευαισθησίας των κατοίκων και των επισκεπτών του.

Το πρόγραμμα Ios Art Residency #1 προσκαλεί για δύο εβδομάδες τον Απρίλιο του
2022, τρεις εικαστικούς καλλιτέχνες, τη Δήμητρα Κονδυλάτου, τον Ορέστη
Μαυρουδή και τη Φωτεινή Παλπάνα να γνωρίσουν την Ίο από κοντά, να
ανταλλάξουν απόψεις με τους κατοίκους της και μέσω της επιτόπιας έρευνας να
παράξουν νέα έργα με τα μέσα της επιλογής τους. Τα έργα θα φιλοξενηθούν στο
πλαίσιο μιας Έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης διάρκειας ενός μήνα, τον Αύγουστο του
2022, αποτελώντας την αφορμή για μια δημόσια συζήτηση σχετικά με την
αναγκαιότητα αλλά και τους τρόπους εξασφάλισης της περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής βιωσιμότητας του νησιού.

Με τις επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον να είναι παραπάνω
από ορατές, την έκδηλη υποβάθμιση της φύσης και των ζωντανών της οργανισμών,
αλλά και τις κοινωνικές ανισότητες που απορρέουν από την παγκόσμια κατανομή
των περιορισμένων πια φυσικών πόρων, το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Ios
Art Residency #1 στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρoύ πολιτιστικού νοήματος σε
σχέση με την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος, τις γεωπολιτικές έννοιες πίσω από τη διαλεκτική ξηράς-θάλασσας,
και τις σχέσεις εγγύτητας με τη φύση.

Για το Ios Art Residency #1 η καθημερινή πρακτική της τέχνης έρχεται να
λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία, να θέσει ερωτήματα
σχετικά με την αειφόρο εξέλιξη του τόπου και να διερευνήσει τις δυνατότητες της
περιβαλλοντικής αναγέννησης σε αλληλεξάρτηση με τις κοινωνικο-οικολογικές
αξίες. Λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν το τοπικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της
περιοχής, το Ios Art Residency #1 φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα πεδίο
συστηματικής έρευνας και διαλόγου για την Ιο και την ευρύτερη περιοχή των
Κυκλάδων.
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