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The Listener presents Giuseppe Penoneʼs “Idee di Pietra - Olmo (Ideas of

Stone- Elm),” a new edition of Penoneʼs widely celebrated series, as an

important work to open a global conversation about how we can create spaces

for listening in 21st century society. The Listener is an installation of an elm tree

cradling a heavy stone between its branches, representing a symbolic prompt of

the potential generous listener within each of us.

Why a tree? Because the tree holds the wisdom of listening as it has listened to

the earth and all living beings for centuries. The Listener thus is an invitation to

a moment of reflection on the vitality and magic of what listening - to ourselves,

to others or to nature- can bring to our inner and outer worlds.

The work marks the launch of Vuslat Foundation as it conveys the foundation's

vision to make the quality of our connections an indispensable piece in solving

the world's vast and intertwined problems. Established in 2020, Vuslat

Foundation endeavors to create awareness about and spread the skill of

generous listening—hearing beyond words— to oneself, to others and to nature

as the essential element of all our connections.

Giuseppe Penone

“Idee di pietra - Olmo”, 2008

installation for Venice Architecture Biennial, 2021 bronze, river stone, water

847 × 280 × 170 cm

Photo credits Sebastiano Pellion di Persano

@labiennale #castellodirivoli @generouslistening #generouslistening

#elevatelistening

#nestart #nestitaly #artepovera #biennale #labiennale #art #thelistener

#giuseppepenone
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Giuseppe Penone, The Listener, Gaggiandre- Arsenale, Venezia. 2021

.

« The Listener » is an installation of an elm tree cradling a heavy stone between

its branches. it represents a symbolic prompt of the potential generous listener

within each of us. To find your voice, you need to listen. 

.

@generouslistening 

@vuslatds 

@the_chus_martinez 

@labiennale 

@venice.architecture.biennale 

.
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TAGS: GIUSEPPE PENONE THE LISTENER ΔΕΝΤΡΟ

Στην φετινή Biennale της Βενετίας, ο Giuseppe Penone σε συνεργασία µε
τον Chus Martínez εγκατέστησε το έργο «The Listener», µια λεύκα που
λικνίζει µια βαριά πέτρα ανάµεσα στα κλαδιά της, φυτεµένη στα νερά της
Βενετίας. το έργο που ονοµάζεται «Idee di Pietra – Οlmo» αντιπροσωπεύει
µια συµβολική προτροπή του δυνητικού γενναιόδωρου ακροατή σε
καθέναν από εµάς, αλλά είναι και ένα αφιέρωµα στη νέα φιλανθρωπική
οργάνωση του Giuseppe.

Ο Giuseppe Penone επέλεξε το δέντρο, γιατί για τον ίδιο,
έχει τη σοφία να αφουγκράζεται καθώς έχει «ακούσει»
τη γη και όλα τα ζωντανά όντα για αιώνες.

Είναι µια πρόσκληση για µια στιγµή προβληµατισµού σχετικά µε τη
ζωτικότητα και τη µαγεία του τι µπορεί να φέρει η ακρόαση στον
εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσµο. Το έργο ανοίγει µια παγκόσµια
συνοµιλία σχετικά µε το πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε χώρους για
ακρόαση στην κοινωνία του 21ου αιώνα σε σχέση µε το θέµα της µπιενάλε
«πώς θα ζήσουµε µαζί;»

Αυτό το όµορφο έργο µεταφέρει το όραµα του ιδρύµατος Vulsat να κάνει
την ποιότητα της επαφής µας απαραίτητο κοµµάτι στην επίλυση των
τεράστιων προβληµάτων του κόσµου. Ιδρύθηκε το 2020, το Vulsat
Foundation προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να διαδώσει την
ικανότητα γενναιόδωρης ακρόασης και αυτό το έργο σηµατοδοτεί την
έναρξη του ιδρύµατος.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο

Σχετικά άρθρα:
➤ Τζένη Καζάκου: Η κόρη του Κώστα Καζάκου και της Τάνιας Τρύπη
µεγάλωσε και είναι κούκλα

➤ Ιωάννα Μαλέσκου: Η ασχολία που δεν παραλείπει ποτέ µετά το τέλος
της εκποµπής

➤ Παναγιώτης Βασιλάκος: Ο «The Bachelor» αλλάζει καριέρα;

Ειδήσεις Δηµοφιλή Must Read

DESIGN

Η οικολογική επανάσταση ξεκινάει από την… καρέκλα
Ενας από τους πιο γνωστούς βιοµηχανικούς σχεδιαστές του 21ου αιώνα, ο Φιλίπ Σταρκ,
παρουσίασε τη νέα του πρόταση για ένα κάθισµα από κόντρα πλακέ

03/11/2021 09:00

DESIGN

Ιαπωνική λύση στην µετάδοση του κοροναϊού – Δείπνο
µέσα φανάρια για να µην εκτοξεύονται σωµατίδια
Έχουν διάµετρο 75 εκατοστών, ύψος 102 εκατοστών και διαθέτουν ένα µεγάλο διαφανές
τµήµα από βινύλιο πάχους 0.15 χιλιοστών

31/10/2021 07:00

DESIGN

Λαβύρινθος µε αναφορές στο Squid Game ξαφνιάζει τους
περαστικούς στη Σεούλ
Με το απόκοσµο χρώµα του και τον συνδυασµό µεταλλικών και µαλακών υλικών, ο
«Λαβύρινθος» είναι ταυτόχρονα και παιγνιώδης και γεννά φόβο

29/10/2021 10:17

DESIGN

Ο Wes Anderson µεταµορφώνει βαγόνι τρένου σε
κινηµατογραφικό σκηνικό
Ο Anderson µε τρυφερότητα πάντρεψε τον ιστορικό χαρακτήρα του εµπνευσµένου από την αρ
ντεκό βαγονιού µε το τολµηρό και µοντέρνο κινηµατογραφικό όραµά του

27/10/2021 08:00

DESIGN

Μπορεί η τέχνη να ξεπεράσει τη φύση; Απίστευτο µελίσσι
σε αγροικία της Αγγλίας
Ο ιδρυτής του Invisible Studio, ο Piers Taylor σχεδίασε το κτίσµα ως «µια folly στο τοπίο»,
αναφερόµενος στις follies, τα ευφάνταστα περίπτερα τα οποία εδώ και αιώνες κοσµούσαν το…
σχεδιασµένους µεγάλους κήπους στην Αγγλία
26/10/2021 11:46

DESIGN

Οδηγήστε (περίπου) µια Gucci 70s Cadillac σχεδιασµένη
από τον ιδρυτή του οίκου µόδας
Gucci αυτοκίνητο; Γίνεται...

26/10/2021 06:45

DESIGN

Δύο ροµπότ «εισέβαλαν» στην Tate Modern του Λονδίνου
Τα ροµπότ αντιδρούν στον χώρο και τον κόσµο γύρω τους, λαµβάνοντας πληροφορίες από
αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα

24/10/2021 09:55

DESIGN

Θυµωµένοι «Κύκλωπες» κατέκλυσαν το Παρίσι
O Γάλλος καλλιτέχνης αντλεί έµπνευση από τους Κύκλωπες της ελληνικής µυθολογίας

21/10/2021 07:30

DESIGN

Γιγάντιες ποπ τοιχογραφίες γέµισαν τους δρόµους της
Βραζιλίας
Οι Bicicleta Sem Freio ισορροπούν µεταξύ τοπικής κουλτούρας και αναφορών σε ποπ
εικονογραφία και τροπικά τοπία

20/10/2021 11:36

DESIGN

Το Μαντάµ Τισό έφτασε στο Ντουµπάι – Εντυπωσιακά
εγκαίνια για τα θρυλικά κέρινα οµοιώµατα
Μετά το άνοιγµα του πρώτου µουσείου Μαντάµ Τισό στο Λονδίνο πριν από σχεδόν δύο αιώνες,
εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν επισκεφθεί τα διάφορα παραρτήµατα που έχει ανοίξει στις…
ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία
19/10/2021 10:22

DESIGN

Η οικολογική επανάσταση ξεκινάει από την…
καρέκλα

03/11/2021 09:00

DESIGN

Ιαπωνική λύση στην
µετάδοση του κοροναϊού –
Δείπνο µέσα φανάρια γ…
να µην εκτοξεύονται

σωµατίδια
31/10/2021 07:00

MUST READ

Η αγγλική έκδοση της
«Ελλάδας του Ελύτη» από
τον Ντέιβιντ Κόνολι

03/11/2021 | 12:36

DESIGN

Ο Wes Anderson
µεταµορφώνει βαγόνι

τρένου σε…
κινηµατογραφικό σκηνικό27/10/2021 08:00

MUST READ

Ο Ερντογάν µεταξύ
σφύρας και άκµονος

03/11/2021 | 12:36

DESIGN

Οδηγήστε (περίπου) µια Gucci 70s Cadillac
σχεδιασµένη από τον ιδρυτή του οίκου µόδας

26/10/2021 06:45

MUST READ

Η οικολογική επανάσταση ξεκινάει από την...
καρέκλα

03/11/2021 | 12:36

DESIGN

Θυµωµένοι «Κύκλωπες»
κατέκλυσαν το Παρίσι

21/10/2021 07:30

MUST READ

Τι συµβαίνει µε τον Μέσι;
03/11/2021 | 12:36

MUST READ

Cactus water – Εσείς
γνωρίζετε το νέο trend;

03/11/2021 | 12:36

DESIGN

Ταξιδέψτε µε το τρένο του
σκηνοθέτη των ονείρων

Γουές Άντερσον
17/10/2021 09:00

MUST READ

Γιατί έκλεισαν τα µισά περίπτερα την
τελευταία 10ετία

03/11/2021 | 12:36

N E W S F E E D

Ο Τάσος Ξιαρχό σπάει τη σιωπή του
µέσα από το νοσοκοµείο - «Δεν το
έσκασα για να γλιτώσω»
11:19

Η Μπέσσυ Μάλφα αποκαλύπτει για
πρώτη φορά τη σχέση της µε
διάσηµο χορευτή
10:35

Νάντια Μουρούζη – «Ήταν δύσκολα
τα τελευταία χρόνια της ζωής του
Δηµήτρη Παπαµιχαήλ»
10:22

Συγκινητικό οδοιπορικό του in.gr
στις γειτονιές της φτώχειας - Η
ακρίβεια «τσακίζει» τα νοικοκυριά
09:57

Η Ελίζαµπεθ Ελέτσι αποκαλύπτει το
αστρονοµικό ποσό που έχει δώσει
για ένα ζευγάρι παπούτσια
09:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δείτε όλα τα τελευταία άρθρα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άδωνις Γεωργιάδης για νέα
µέτρα: «Δεν είναι δυνατόν να
εξισώνεται η πίστη µε τα
κοµµωτήρια»
7 λεπτά πριν

AGRO-IN
Πήρε ΦΕΚ η οικονοµική
στήριξη της νοµαδικής
µελισσοκοµίας
16 λεπτά πριν

ΜΠΑΣΚΕΤ
Επίσηµο – Στον Ολυµπιακό ο
Έισι
16 λεπτά πριν

FIZZ
Ο Τάσος Ξιαρχό σπάει τη σιωπή
του µέσα από το νοσοκοµείο -
«Δεν το έσκασα για να
γλιτώσω»
17 λεπτά πριν

ENGLISH EDITION
Tourism – Brits choose Greece
for 2022
17 λεπτά πριν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Live η οµιλία Μητσοτάκη στη
Βουλή για τη διαχείριση των
χρόνιων νοσηµάτων
26 λεπτά πριν

Ένα δέντρο στη Μπιενάλε της
Βενετίας θέλει να µας κάνει να

«ακούµε» περισσότερο

Λευτέρης Τρίγκας

24 Μαΐου 2021, 08:33

Στην φετινή Biennale της Βενετίας, ο Giuseppe Penone σε συνεργασία µε
τον Chus Martínez εγκατέστησε το έργο «The Listener», µια λεύκα που

λικνίζει µια βαριά πέτρα ανάµεσα στα κλαδιά της

Share 20
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DESIGN

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη – Στον
εισαγγελέα ο οδηγός του
φορτηγού που παρέσυρε τη…
µαραθωνοδρόµο – Πότε θα
γίνει η κηδεία της03/11/2021 10:51

ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία – Συγκλονιστικό
βίντεο από την διάσωση της
µικρής Κλίο Σµιθ – «Θα σε…
πάµε να δεις τη µαµά και τον
µπαµπά σου»03/11/2021 10:48

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Η «µαύρη Τρίτη» της
πανδηµίας
03/11/2021 10:31

AGRO-IN
Δηλώσεις ΟΣΔΕ –  Σε
λειτουργία η εφαρµογή για
διόρθωση σφαλµάτων
03/11/2021 09:48

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Paris Masters – Πρεµιέρα για
τον Τσιτσιπά κόντρα στον
Ποπίριν
03/11/2021 10:49

ΑΠΟΨΗ
Ολυµπιακός – «Παίζεται» µια
θέση για την µάχη µε Άιντραχτ
03/11/2021 05:55

ΤΕΧΝΗ
Οµάδα γυναικών από το
Αφγανιστάν υποδέχτηκε η
Μενδώνη στο Υπουργείο…
Πολιτισµού
03/11/2021 09:47

CULTURE LIVE
Φρέντι Μέρκιουρι – Υλικό από
τις τελευταίες στιγµές του
θρύλου σε νέο ντοκιµαντέρ
03/11/2021 08:00

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αντίστροφη µέτρηση για το
VW ID.5 GTX
01/11/2021 17:42

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ – Επείγουσα έκκληση για
ανάπτυξη εµβολίου εναντίον
βακτηρίου που σκοτώνει…
150.000 µωρά κάθε χρόνο
03/11/2021 07:49

FIZZ
Μπέσσυ Μάλφα – Ο
Γεράσιµος έχει όσα θέλει µια
γυναίκα, τον κοιτάω ακόµα κ…
λιώνω
03/11/2021 10:35

FIZZ
Νάντια Μουρούζη – «Ήταν
δύσκολα τα τελευταία χρόνια
της ζωής του Δηµήτρη…
Παπαµιχαήλ»
03/11/2021 10:22

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Πέραµα Ιωαννίνων – Το
εντυπωσιακό σπήλαιο
31/10/2021 15:20

CULTURE LIVE
Άρτεµη Γρύµπλα, πώς είναι να
σκηνοθετείς από κοινό µε τους
«Κάτω απ’ τ’ αστέρια»;
02/11/2021 08:00

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Σαν σήµερα γεννήθηκε ο
νοµπελίστας ποιητής
Οδυσσέας Ελύτης
02/11/2021 09:12

VIRAL
Ρέθυµνο – Τερµατοφύλακας
αποκρούει µπουκάλι που
έριξαν στον επόπτη
02/11/2021 14:32

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Πέραµα Ιωαννίνων – Το
εντυπωσιακό σπήλαιο
31/10/2021 15:20

MEDIA
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης –
600.000 «βόµβες»
03/11/2021 01:01

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Βιοϊατρική και Ιατρικό
Αθηνών συνεργάζονται για
προσιτές υπηρεσίες υγείας
02/11/2021 20:50

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγοί:

Εφημερίες Φαρμακεία | Εφημερίες Νοσοκομεία | Επίδομα Κατανάλωσης
Πετρελαίου Θέρμανσης | Οδηγός Πρώτων Βοηθειών | Ταχυδρομικοί Κώδικες |
Φορολογικές Δηλώσεις | Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Χρήσιµα :

Πρόγραμμα Δι@ύγεια : Νόμοι και πράξεις όλων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων |
Υγειονομικός Χάρτης | Βρείτε τον γιατρό που χρειάζεστε / Συμβεβλημένοι γιατροί ΕΟΠΥΥ | Σεισμικότητα στη Ελλάδα σε
πραγματικό χρόνο | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες IKA (προς Ασφαλισμένους, Εργοδότες, Προμηθευτές Υγείας, Πιστοποιημένους
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