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RICHARD TEXIER : ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ  

11.06.2016,  

19.30΄ ΔΙΑΛΕΞΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝ ΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου σε συνεργασία με το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών,  το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και το Κατάλυμα της Γαλλίας 

στη Ρόδο, διοργανώνει διάλεξη που θα συνοδεύεται από προβολές με τον καταξιωμένο 

Γάλλο καλλιτέχνη Richard Texier  με θέμα: Γέννηση και ακτινοβολία μιας καλλιτεχνικής 

κλίσης στις πηγές ενός προσωπικού κόσμου. Στο τέλος της διάλεξης, ο Richard Texier θα 

συζητήσει με το κοινό και τους καλλιτέχνες της Ρόδου. Παρουσίαση του καλλιτέχνη: Marie-

Christine Vandoorne, Πολιτιστική ακόλουθος 

Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση από τα Γαλλικά στα Ελληνικά 

Σύντομο Βιογραφικό Richard Texier 

Έχοντας ολοκληρώσει  δύο διδακτορικά  στην αρχιτεκτονική και στις πλαστικές τέχνες, 

αποφασίζει να αφιερωθεί στη δημιουργία και στήνει ένα τεράστιο εργαστήριο στο Παρίσι, 

στην περιοχή Butte aux Cailles. Έπειτα από μια πρώτη έκθεση στη Νέα Υόρκη το 1983, δύο 

χρόνια μετά η Γαλλία ανακαλύπτει την τέχνη του μέσα από τέσσερις περιοδεύουσες 

εκθέσεις. Όμως οι πλούσιες εμπειρίες του από διάφορες χώρες θα του δώσουν την 

ευκαιρία για συναντήσεις, ανταλλαγές και δημιουργία: στήνει νομαδικά εργαστήρια στη 

Ρωσία, στη Βιρμανία, στην Κίνα, στην Ισπανία και πάλι στη Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος με 

την ποικιλομορφία του, ο ουρανός και το σύμπαν των άστρων εμπνέουν ένα έργο που είναι 

ήδη τεράστιο και το οποίο ακολουθεί πιστά ένα ευρύτατο κοινό. Η καλλι- τεχνική του 

περιέργεια τον ωθεί προς σπουδαίες φυσιογνωμίες όπως ο Zao Wouki ή ο Farid Belkaia, με 

τους οποίους καταπιάνεται σε πολύ προσωπικές του ταινίες. Το βιβλίο του Nager, που 

εκδόθηκε από τον οίκο Gallimard, μας δείχνει ένα άλλο χάρισμα, αυτό της συγγραφής: εδώ 



μας αποκαλύπτει την ίδια την ουσία της κλίσης του, που γεννήθηκε στην καρδιά των 

βάλτων της Niort, της ιδιαίτερης πατρίδας του στην οποία επιστρέφει συνεχώς. «Καθένας 

από μας, χωρίς να το έχει αποφασίσει πραγματικά, κολυμπάει από την παιδική του ηλικία 

προς τις όχθες άγνωστων τόπων, που η εμπειρία της ζωής τις αποκαλύπτει σιγά- σιγά· κι 

αυτές μετατρέπονται σε θεμελιώδεις μύθους. » καλλιτέχνες της Ρόδου.  

Παρουσίαση του καλλιτέχνη: Marie-Christine Vandoorne, Πολιτιστική ακόλουθος 

Χορηγός επικοινωνίας:  Στο Κόκκινο 105,5FM 

Χορηγός Φιλοξενίας: Avalon Boutique Hotel 

 

 


