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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Εγκαίνια: Τρίτη 25 Οκτωβρίου, ώρα: 20:00 

 

 
Μετά το "+ΓΝΩΜΗ" (2006) και το "ΘΕΛΩ" (2007) η Μαριλένα Κοσκινά και ο Νίκος 
Κόκκαλης παρουσιάζουν τη δράση ΦΟΒΟΣ, ΟΧΙ έχοντας σαν βασικούς άξονες την 
ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω της Τέχνης. 
Η Δράση —η οποία ξεκίνησε σαν σκέψη από το 2009— αφορά στην προσπάθεια 
διερεύνησης της έννοιας του φόβου, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο. Καλεί, έτσι, τους πολίτες να συμμετέχουν σε μια διεργασία ενδοσκόπησης 
με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού έργου. 
 
Ο φόβος, σαν βασικό ανθρώπινο συναίσθημα, προκαλείται από τη συνειδητοποίηση 
ενός πραγματικού ή πλασματικού κινδύνου ή απειλής. 
Είναι άραγε ένας μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα; 
Πρόκειται για μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση του οργανισμού; 
Τι ρόλο παίζει σε αυτό η συνειδητή σκέψη; 
Και ακόμα: μπορεί κανείς να εξομολογηθεί τους βαθύτερους φόβους του; 
Είναι οι φόβοι μας κοινοί, σε κοινές χρονικές στιγμές, τόπους και χώρους; 
Γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μέσω του φόβου, 
και αν ναι, τι ρόλο παίζει η θρησκεία, η πολιτική, η παιδεία ,τα ΜΜΕ σε αυτό; 
Εν τέλει, είναι οι φόβοι μας τροχοπέδη, ή η αρχή της ελευθερίας μας ; 
 
Συνεντεύξεις- κινηματογράφηση 
Προηγήθηκε μια σειρά συνεντεύξεων (2012-2016) στις οποίες 60 περίπου 
συμμετέχοντες, που ανήκουν σε ένα ευρύ ηλικιακό, κοινωνικό κι εκπαιδευτικό φάσμα, 
προσκλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις: "Τι φοβάσαι;", "Τι δεν φοβάσαι;", 
"Τι είναι για σένα ο φόβος;". 
Η εγκατάσταση 
Η δράση “Φόβος, ΟΧΙ” αναπτύσσεται στις αίθουσες της Πινακοθήκης του Δήμου  
Κέρκυρας. Οι επισκέπτες μπορούν να προσεγγίσουν τη δράση μέσα από κείμενα και 
βίντεο. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν, αναπτύσσοντας τις σκέψεις τους πάνω 
στον δικό τους φόβο. 
 
 
▪ Ο Νίκος Κόκκαλης είναι εικαστικός με σπουδές στην Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
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▪ Η Μαριλένα  Κοσκινά είναι αρχιτέκτων με σπουδές στην αρχιτεκτονική σχολή Paris Villemin στο     Παρίσι και 

μεταπτυχιακά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται με την αρχιτεκτονική και με εικαστικές δράσεις και είναι 

συνιδρυτρια με τον Μαρίνο Σορίλο της πολιτιστικής εταιρείας ΖΕΟΝ. 

Ως ΟΚΚΟ πραγματοποίησαν τον Ιούνιο 2006 στην πόλη της Κέρκυρας την δράση ‘+ΓΝΩΜΗ’, ενώ το 2007 τη 

δράση ‘ΘΕΛΩ’ στο κτίριο «Ιπποκράτης» του Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Η δράση ‘ΘΕΛΩ’ 

συμμετείχε στην έκθεση Public Screen στα πλαίσια της Biennale1 της Θεσσαλονίκης, στο 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 

Πάτρας, καθώς και στην 4η  Biennale της Τασκένδης. Το Δεκέμβριο του 2008 παρουσιάστηκε στο Υποστηρικτικό 

κτήριο του Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί). Το Νοέμβριο του 2011 το video της δράσης προβλήθηκε 

στην ημερίδα του ΣΕΘΕ, «αν το εγώ γινόταν εμείς....», στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Μαριλένα Κοσκινά: 6945590964,  markox.arch@gmail.com                                           
Νίκος Κόκκαλης: 6973044878,  kokkalis@otenet.gr 
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