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Είκοσι χρόνια απο το ξεκίνηµα µιας µικρής απόπειρας που είχε ως ζητούµενο την ανίχνευση και
παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων τάσεων και προτάσεων και της θεωρητικής σκέψης στον
εικαστικό χώρο. Είκοσι χρόνια έρευνας της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας,
όπου το τοπίο της Σύγχρονης Τέχνης, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει εξελιχθεί και
διευρυνθεί, έχοντας την µεγάλη τύχη να είµαστε παρόντες, µάρτυρες και συµµέτοχοι αυτής της µεγάλης
και σηµαντικής αλλαγής. Αφήσαµε πίσω µας τα αρνητικά του παρελθόντος και συµβάλλαµε στο
προχώρηµα και κτίσιµο µιας νέας πραγµατικότητας στις Εικαστικές Τέχνες στη χώρα µας. Σε αυτη τη
πορεία µας είχαµε την τύχη να συνεργαστούµε µε 110044  ΕΕππιιµµεελληηττέέςς και µε 229922  ΚΚααλλλλιιττέέχχννεεςς και και να
µας δώσει τη µεγάλη και θερµή συµπαράστασή του ένα µεγάλο κοινό χιλιάδων φιλότεχνων. Τους
ευχαριστούµε όλους και οραµατιζόµαστε την συνέχεια σε αυτή την µοναδική εκδήλωση των
δηµιουργών της Σύγχρονης Τέχνης, αυτών που η ενασχόλησή τους µε τα φαινόµενα και της ανάγκες
της εποχής και της καθηµερινότητάς µας, µε την πληθώρα των εκφραστικών µέσων και εργαλείων, µας
ανοίγουν νέους δρόµους στη σκέψη και τη συνείδησή µας.

Σήµερα στην Έκθεση RROOOOMMSS22001188, στον χώρο µας της ΑΑίίθθοουυσσααςς  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚααππππάάττοοςς  κκααιι  ττηηςς
ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  ΑΑσσττιικκήήςς  µµηη  ΚΚεερρδδοοσσκκοοππιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ““ΠΠάάννθθεεοονν””,  στην οδό Αθηνάς 12,
έχουµε ξανά την ευκαιρία να ανακαλύψουµε και να κατανοήσουµε τη σκέψη και το δηµιουργικό έργο
των καλλιτεχνών και θεωρητικών τέχνης, να προβάλλουµε το σηµαντικό και ουσιώδες και να
διευρύνουµε τα όρια της εµβέλειας και υποδοχής της Σύγχρονης Τέχνης. 

Η πρώτη παρουσίαση της Έκθεσης 44RROOOOMMSS έγινε το 1999, στον χώρο της γκαλερί στην οδό Αγίας
Ειρήνης, όπου τα 4 δωµάτια της γκαλερί καθώρισαν και τον αριθµό των συµµετοχών. Στη συνέχεια,
λόγω του ενδιαφέροντος για περισσότερες συµµετοχές, αναζητήσαµε χώρο για να παρουσιάσουµε
µεγαλύτερο αριθµό προτάσεων. Η επιλογή ενός ξενοδοχείου για τη παρουσίαση αυτής της έκθεσης,
ταυτόχρονα µε το ζητούµενο για περισσότερες συµµετοχές, ήταν συνάρτηση της επιλογής για
αυτόνοµες παρουσιάσεις καλλιτεχνών στον ίδιο χώρο αλλά και της ανάγκης το έργο τέχνης να
διεκδικήσει και να καταλάβει τον δικό του προσωπικό, ιδιωτικό και ταυτόχρονα δηµόσιο χώρο, σε
πλήρη αντιστοιχία και αρµονία µε τον χαρακτήρα και το νόηµα του σήµερα. Είχαµε την καλή τύχη να
µας δοθεί αυτή η δυνατότητα απο το Ξενοδοχείο SStt  GGeeoorrggee  LLyyccaabbeettttuuss  κκααιι  ττηηνν  ΟΟιικκοογγέέννεειιαα  ΕΕιιρρήήννηηςς
ΒΒαασσιιλλοοπποούύλλοουυ και επίσης απο τα Ξενοδοχεία IImmppeerriiaall  HHootteell  κκααιι  MMaakkeeddoonniiaa  PPaallaaccee  σσττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
ααπποο  ττηηνν  κκ..  ΤΤίίνναα  ∆∆αασσκκααλλααννττωωννάάκκηη τους οποίους τους ευχαριστούµε θερµά για την υποστήριξή τους και
για το πολύπλευρο και ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για την Τέχνη και τον Πολιτισµό.      
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Σε όλη την διάρκεια αυτών των εκθέσεων, αυτή η προσπάθειά µας έχει δείξει και την αντοχή της
αλλά και την αναγκαιότητα και χρησιµότητά της ως ένας τόπος συνάντησης και επικοινωνίας, µια
πλατφόρµα διαλόγου και ανάδειξης προβληµατισµών. Ένας χώρος δικός µας, έρευνας και στοχασµού,
ένας χώρος όπου η ελεύθερη δηµιουργική σκέψη βρίσκει έδαφος να υπάρξει από κοινού, να παράγει
δηµόσιο λόγο και να προσεγγίζει ένα ευρύ κοινό πολιτών που αναζητά την επαφή µε την πνευµατική
και καλλιτεχνική δηµιουργία. 

Σε αυτή τη διερευνητική, ευρεία ανίχνευση των σύγχρονων «τόπων», ζητάµε τη συνεργασία όσο το
δυνατό περισσότερων επιµελητών, νεώτερων όπως και καθιερωµένων, ώστε το αποτέλεσµα να
συγκεντρώνει και να αποκαλύπτει αρκετές από τις υπάρχουσες τάσεις της θεωρητικής σκέψης στον
χώρο της τέχνης. Οι καλλιτέχνες που στη συνέχεια προτείνονται, πιστεύουµε ότι αποτελούν σαφείς
ενδείξεις της σηµερινής εικαστικής πραγµατικότητας στη νέα σύγχρονη τέχνη καθόσον η σύγχρονη
δηµιουργική θεωρητική σκέψη βρίσκεται σε µια αντίστοιχη και παράλληλη πορεία έρευνας του
περιεχοµένου της και αναζήτησης του αντικειµένου της µε την σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία.
Καταδεικνύεται έτσι ο πλουραλισµός των εκφραστικών µέσων, η ανεξαρτησία, ο χαρακτήρας, η
διαφορετικότητα, οι ιδιοµορφίες, η µορφοπλαστική ποικιλία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας όπως
διαµορφώνεται στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα και όπως ενδεχοµένως θα εξελιχθεί. 

Μέσα από την ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και το “προσωπικό στοιχείο” του έργου τέχνης, την
πολυσηµία και την συµπαντικότητα του πνευµατικού περιεχοµένου του, την ενδελέχεια της
ιστορικότητάς του αλλά και την ανάγνωσή του σαν µια πράξη ερµηνείας του λόγου του, οικειοποίησης
και µεταφοράς, καταδηλώνεται αφ’ ενός η συνενοχή όσων συν-ενέχονται στην διαδικασία της εξέλιξης
αυτής της πολιτισµικής αξίας και αφ’ ετέρου ο βαθµός εξάρτησης, επιρροής και αλληλεπίδρασης,
καλλιτεχνικής και κοινωνικής, µεταξύ περιφέρειας και κέντρου. Εξετάζεται η ταυτότητα και η
µοναδικότητα του έργου τέχνης, που ισχυροποιείται εµπεριέχοντας ταυτόχρονα σηµεία και ιδιότητες
πολιτισµικής ανεξιθρησκίας και υπέρ-εθνικότητας.  Η εξέλιξη των σχέσεων και των προτάσεων
συνέβαλε ώστε να µπορούµε να αναζητούµε και να συνυπάρχουµε ταυτόχρονα σήµερα και να
δηλώνουµε ότι το φαινόµενο της Τέχνης δεν είναι ατοµική υπόθεση αλλά συλλογική.  

Με τη βεβαιότητα αυτή αλλά και έχοντας συνείδηση ότι η εξέλιξη των πραγµάτων οφείλεται και
στην πρωτοβουλία όσων εµπλέκονται µε δηµιουργική διάθεση σε αυτό τον ιδιαίτερο πνευµατικό χώρο,
συγκεντρωθήκαµε µια ακόµη φορά, για να ανιχνεύσουµε και να παρουσιάσουµε, µέσα από αυτή την
Έκθεση, τη σύγχρονη πραγµατικότητα στο ευρύτερο εικαστικό περιβάλλον µας. Παρουσιάζουµε µε την
συνεργασία και τις προτάσεις ενός µεγάλου αριθµού επιµελητών,  νέους πρωτοεµφανιζόµενους
καλλιτέχνες, µε τη φιλοδοξία αυτή η πρωτοβουλία µας να αποτελεί µια πλατφόρµα διαλόγου και
συνύπαρξης του λόγου και του έργου. Ένα όχηµα για τη συλλογική δράση, ένα κοινό δηµόσιο χώρο για
τα προσωπικά οράµατα. 

ΓΓεερράάσσιιµµοοςς  ΚΚααππππάάττοοςς

1999  -  2018
20  XΡONIA
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110044  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΕΓΟΥ * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ * ΕΦΗ ΣΤΡΟΥΖΑ * ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΚΙ∆Η * ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ * ΑΓΝΗ ΝΤΕΡΟΥ 

* ΕΛΕΝΗ ΠΥΡΓΙΩΤΗ * ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΤΑΓΑ * ΠΟΛΥΝΑ ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ * ΕΥΗ ΛΑΙΜΟΥ * ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

* ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΡΟΞΕΝΙ∆ΟΥ * ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ * ∆ΑΦΝΗ ΒΙΤΑΛΗ * BERAL MADRA

* ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ * ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΑΝΗ * ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ * ΘΟΥΛΗ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ * ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΠΑΤΣΟΓΛΟΥ 

* ΧΑΡΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ * ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΟΥ * ΓΙΑΝΝΑ ΠΛΑΪΝΙΩΤΗ * ΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ * ΝΑΓΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

* ΛΙΑ ΓΥΙΟΚΑ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ * ΛΙΝΑ ΤΣΙΚΟΥΤΑ * ΑΝΝΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗ * ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ * ΣΑΝΙΑ ΠΑΠΑ 

* ΝΑΝΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ * ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ * ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΜΑΚΗ * ΦΑΙΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ * ΕΛΠΙ∆Α ΚΑΡΑΜΠΑ 

* ΑΝΝΑ ΕΝΕΠΕΚΙ∆ΟΥ * ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ * ΝΙΝΑ ΑΛΚΑΛΑΗ * ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΥΟΣ * ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ * ΓΚΕΛΥ ΓΡΙΝΤΑΚΗ 

* ∆ΗΩ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ * ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΑΝΙ∆ΟΥ * ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ * ΑΡΕΤΗ ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ * ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

* ΜΕΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ * ΕΥΗ ΜΠΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ * ΤΕΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ * ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ

* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣ * ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ * ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ * ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

* ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΥ∆Η * ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ * ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ * ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ * ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΒΑ 

* PHIL WATSON * ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΓΕΝΟΥ * ΜΑΡΙΑ ΓΟΡΓΙΑ * ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ * ΧΑΡΙΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ * ΘΕΜΙΣ ΜΠΑΖΑΚΑ

* ΝΙΚΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ * ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΛΑ∆ΑΚΗ * ΜΑΡΙΑ ΚΥΒΕΛΗ ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ * ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΗ 

* ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ * ΕΒΙΤΑ ΤΣΟΚΑΝΤΑ * ΒΑΝΑ ΒΕΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ * ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΤΣΗΣ 

* ΒΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑ * ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ * ΠΑΝΑΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΗΣ * ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

* ΕΛΕΝΑ ΠΟΥΓΓΙΑ * ΑΝΘΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ * ∆ΑΝΑΗ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ * ΝΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗ * ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ 

* ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΚΙ∆Η * ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ * ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΠΟΤΟΥ * ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗ 

* ΕΥΑ ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗ * ∆ΟΜΝΑ ΓΟΥΝΑΡΗ * ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ * ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ * ΕΥΑ ΚΕΚΟΥ 

* ∆ΩΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΗ * ΛΥ∆ΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ * ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ

* ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΜΥΤΗ * ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΑΜΟΥ 
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229922  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΣΣ

ΛΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ * ΑΣΠΑΣΙΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ * ΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑ * COSTAS PICADAS * ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ * ΕΛΕΝΗ ΛΥΡΑ 

* ΝΤΟΝΗ ∆ΕΡ∆ΕΒΑΝΗ * ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ * ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΝΤΖΟΥ * ΞΕΝΙΑ ΒΙΤΟΥ * ΒΑΣΩ ΓΚΑΒΑΪΣΕ 

* ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΩΡΑΚΗ * ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ * ∆ΗΜΗΤΡΗΣ COTI ΧΑΡΙΤΟΣ * ΒΙΚΥ ΜΠΕΤΣΟΥ * ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ

* EMI AVORA * ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ * ΤΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η * ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ * ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

* ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ * ∆ΑΦΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ * ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ * ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 

* ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥ * ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕ * ∆ΩΡΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ * ΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ * ΜΑΡΙΑ ΜΙΤΖΑΛΗ 

* ΕΥΑ ΜΑΝΙ∆ΑΚΗ * ΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ * NERIMAN POLAT * ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ * SKALL * ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ 

* ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ * ΧΑΡΗΣ ΠΑΛΛΑΣ * ΝΑΝΣΥ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΟΥ * ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ * ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

* ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΡΑ * KAI SCHIEMENZ * ZHENG GUOGU * LIANG SHUO * ZHANG YUAN * ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΟΚΟΥ 

* ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ * LAURA FERNANDEZ GIBELLINI * ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΪΤΑΚΗΣ * ΛΑΚΗΣ & ΑΡΗΣ ΙΩΝΑΣ THE CALLAS

* ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ * ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ * ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΗΣ * ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΑ * ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΡΕΛΗΣ 

* ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΟΥΚ * ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ * ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ * ΖΩΗ ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΟΥ * ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

* ΡΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ * TONER * ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ * ALBERTIN TRICHON * ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ 

* ΣΗΦΗΣ ΛΥΚΑΚΗΣ * ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ * ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΠΑΣ * ΑΝΝΑ ΑΝΤΑΛΟΥ∆ΑΚΗ * ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ

* ΒΑΣΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ * ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ * ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ * ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΛΗ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΟΥΝΤΖΟΣ

* ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΗΣ * ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ * ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ * ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ * ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ

* DANAI ANESIADOU * SOPHIE NYS * ΙΝΩ ΒΑΡΒΑΡΙΤΗ * ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ * ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΙΟΚΑ * ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ

* GUSTAV CEDER * ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ * ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ * VASSILIS H

* ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ * ΧΑΡΑ ΚΟΛΑΪΤΗ * ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ * ΗΛΙΟ∆ΩΡΑ ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ 

* ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ * ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΛΑΣ * ΜΥΡΤΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ * ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ 

* ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ * TΗΕ ΚABALE ARTS CENTRE – GREG PAPAZAFIRIOU – JEFF VANDERPOOL  

* ΛΑΟΥΡΑ ΡΑΠΤΗ * REGIS-R * ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ * ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΜΟΥΤΗ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΝΙΟΡΟΓΛΟΥ * ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑΛΙΩΤΗΣ * ΑΝΝΑ ΦΩΚΑ * ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΜΑΜ * ΛΙΑ ΨΩΜΑ * ΑΘΗΝΑ ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗ * ΤΕΣΣΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ * EXTRUDE ARCHITECTS – ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΖΕΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ,

ΠΕΝΝΥ ΧΩΡΑΦΑ * CECILIA HULTMAN * ΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ * ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ * ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ
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* ΕΡΣΗ ΚΡΟΥΣΚΑ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ * ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ * ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ * ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΜΠΕΖΑ

* ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ * ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ * ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ * ΝΑΝΑ ΣΑΧΙΝΗ 

* ΜΑΡΗΛΙΑ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ * ΕΡΑΤΩ ΤΑΓΑΡΙ∆Η * ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ * ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΝΙΒΙ∆Η * ΜΑΡΘΑ ΦΩΚΑ

* ΗΩ ΜΥΡΤΩ ΧΑΒΙΑΡΑ * ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΚΟΥΤΣΗΣ * ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ * ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥ∆ΑΛΑΚΗΣ

* ΙΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΙΟΓΛΟΥ * ΛΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ * ΟΜΑ∆Α ΑΜΑΛΓΑΜΑ * ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

* DASHNDEM DEMITRIOS KARGOTIS, DASH MacDONALD * ΣΤΕΛΛΑ ∆ΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ * ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ 

* ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΜΑ * ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΙΚΗ * ΠΕΓΚΥ ΚΛΙΑΦΑ * ΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΣΙ∆Η * ΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ * ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ

* ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ * ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΗΛΙΩΚΑ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΒΑΣ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ 

* ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΕΝΤΑΣ * ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΟΥΣΚΑΣ * ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ * ΝΙΚΟΣ ΠΟ∆ΙΑΣ * ΠΑΝΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

* ΕΦΗ ΣΠΥΡΟΥ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ * ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ * ΞΕΝΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ

* ΝΙΚΗ ΤΣΑΧΡΑ * ΑΓΑΘΗ ΤΣΙΡΩΝΗ * MONIKA PAVLECOVA * FELIX DELANDRE * ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝ∆ΥΛΑΤΟΥ

* ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ * ΛΙΑ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ * ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΛΠΑΝΑ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΗΣ * ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΛΑΝΗΣ 

* JAMES ENOX * ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΡΑΣ * RILENE MARKOPOULOU * ΗΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑΣ * ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ

* ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ * ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΜΑ * ΚΑΛΛΙΝΑ ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΥ * ΕΛΜΑ ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ * ΝΑΤΑΛΙ ΓΙΑΞΗ * ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΙΖΟΣ

* ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ * ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ * ΕΥΑ ΜΑΡΑΘΑΚΗ * ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΟΥΠΗ * ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

* ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ * ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΡΙΑΣ * ΠΑΝΟΣ ΚΟΜΠΗΣ * ALBERTO BOURDETH * ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ

* ΕΦΗ ΓΟΥΣΗ * ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΛΟΣ * ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ * ΛΗΤΩ ΚΑΤΤΟΥ * ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΗΣ * ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΕ

* ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ * ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΓΚΛΑ * ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΙΖΑ * ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ * ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΜΠΑΚ

* ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ * ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ * ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙΤΑΚΗΣ * ΟΛΓΑ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ ΦΩΚΑ * ΒΟΥΛΑ ΦΡΑΣΙΟΛΑ

* ΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΟΣ * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ * ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ * ΕΥΗ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ * ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ

* ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ * ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ * ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ * ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ * ΦΟΙΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

* LARA BERENA BELLENGHI * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ * ΜΙΡΕΝΑ ΛΙΑΚΟΥΣΗ * ΖΩΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ * ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΝΑ 

* ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ * ΚΙΚΗ ΠΑΥΛΙΚΑΝΗ * ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ * ΕΚΤΩΡ ΝΤΟΥΡΑΚΟΣ * ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΠΑ 

* ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ * ΒΑΛΙΝΙΑ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΗ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ * ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ * ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ * ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΚΕΑΣ

* ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ * ΑΜΑΛΙΑ ΒΕΚΡΗ * ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΛΛΙΟΥ * ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΟΣ * ΘΑΛΕΙΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ * ΝΙΚΗ ΓΚΟΥΛΕΜΑ

* ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ * LEA CULETTO * ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΕΝΑΝΤΙΕΒΑ * ΕΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η * ΡΕΝΑΤΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ

* ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ * ΜΑΙΡΗ ΘΗΒΑΙΟΥ * ΜΥΡΤΩ ΚΟΛΛΙΑ * ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ * ΕΛΙΖΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΖΟΥ * ΒΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ * NICOLAS PARADISELO * ΧΑΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ * ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥ

* ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ * ΠΑΥΛΙNΑ ΒΑΓΙΩΝΗ * ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 

* ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ * ΜΑΡΙΑΛΙΖΑ ΚΑΜΠΗ * ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΠΕΖΑΝΟΥ * ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

* ΝΙΟΒΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ * ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ * ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ * ΑΡΑ ΜΠΟΓΙΟΣΑΝ * ΝΕΦΕΛΗ ΜΥΡΤΙ∆Η 

* ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΪ∆ΟΣ * ΦΙΛΙΩ ΣΑΜΨΑΚΗ * ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σ∆ΟΥΚΟΥ * ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΑ∆ΙΑ * ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ 

* ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆Η * ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ * ADI LIRAZ
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Νεφέλη Μυρτίδη
60΄΄

Breath – non breath. Νερό, διάθλαση, παραµόρφωση. Η αλλοίωση του δέρµατος και των χαρακτηριστικών
του ανθρώπινου σώµατος µέσα στο νερό. Η2Ο. Tο σώµα χωρίς βαρύτητα. Άνωση. Tο δέρµα αρχίζει να ζα-
ρώνει και να αλλοιώνεται.
∆ιαφάνεια, ηλιακό φώς, διάθλαση. Φυσαλίδες: όσο αναπαράγονται το σώµα είναι ζωντανό. Άζωτο, οξυγόνο,
διοξείδιο του άνθρακα. Ν2 + Ο2  + CO2. Nεκρό σηµείο. Aρχή παραισθήσεων, απώλεια αίσθησης του σώ-
µατος. Ψάρι VS  άνθρωπος. Η αντίστροφη λειτουργία για την παραµονή στη ζωή…

Η Νεφέλη Μυρτίδη επικεντρώνεται στη σπουδή πάνω στα όρια της ανθρώπινης αναπνοής µέσα στο νερό,
συνδυάζοντας µια εικαστική διαδραστική εγκατάσταση µε βίντεο και φωτογραφία, σε διάλογο µε τη -γει-
τονική στην Kappatos Gallery- ιχθυαγορά. 
Απόφοιτη του Τµήµατος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΠΘ), µε συνεργασίες στη βερολινέζικη Volks-
bühne και στην Opera House της Κολωνίας (πρώτο βραβείο «8th European Opera-directing Prize»), η
νεαρή καλλιτέχνης προσεγγίζει τις παραστατικές τέχνες από διαφορετικές όψεις: περφόρµανς, σκηνικά,
κοστούµια, σχεδιασµός φωτισµών. Στα Rooms 2018 παίζει µε οπτικά και ηχητικά ερεθίσµατα, προτείνον-
τας  ένα περιβάλλον µε αιωρούµενες φυσαλίδες  (πλαστική πρώτη ύλη, ρητίνες Polyvinyl acetate, νερό) και
µπαλόνια-latex. Ταυτόχρονα ενσωµατώνει τη σωµατική φωτογραφική performance που προηγήθηκε για
τα όρια της ανθρώπινης αναπνοής µέσα στο νερό: φωτογραφίες σε pvc χωρίς επεξεργασία, υπογραµµί-
ζουν την αδιάσπαστη διαδροµή από την αρχική ιδέα στην πράξη και το καθοριστικό για τις αισθητικές ανα-
ζητήσεις της Νεφέλης εννοιολογικό στοιχείο.  Ήχοι («underwater acoustics») και βίντεο που συνδέει την
αίθουσα τέχνης µε τη διπλανή πολύβουη ψαραγορά ολοκληρώνουν το «ποίηµα µε βράγχια» ή χωρίς.

Επιµελήτρια: ∆ηώ Καγγελάρη
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Στέλλα Καπεζάνου

AAbboouutt  LLoovvee  aanndd  OOtthheerr  SSttoorriieess

Η ζωγραφική εγκατάσταση της Στέλλας Καπεζάνου About Love and Other Stories εκτυλίσσεται σε δύο χρονικούς άξονες
δηµιουργώντας ένα ενιαίο αφήγηµα. Ο τίτλος του έργου είναι επίσης τίτλος των αυτοτελών ιστοριών του Άντον Τσέχοφ για
την αγάπη και τον έρωτα. Άλλη ιστορία κάθε φορά, όλες µαζί όµως συντίθενται από τον ίδιο παρονοµαστή. Η δραµατική
ικανότητα του συγγραφέα τροφοδοτεί τις ιστορίες, ανακινώντας στον αναγνώστη συναισθήµατα, εικόνες, κοινές µνήµες.

Το About Love and Other Stories αποτελείται από ένα κεντρικό ζωγραφικό έργο και 12 µικρά ζωγραφικά έργα, τα οποία
αποτυπώνουν την ψυχική κατάσταση του κεντρικού προσώπου και τοποθετούν την ιστορία στο χώρο µέσα από σηµειολο-
γικά στοιχεία που παραπέµπουν στο Λος Άντζελες. Η αφηγηµατικότητα του έργου ερείδεται σε µια ερωτική ιστορία. Η
αρχή γίνεται σε ένα όµορφο περιβάλλον, οι αναµνήσεις έρχονται όλες από ένα ταξίδι του ζευγαριού στο Λος Άντζελες.
Ωστόσο, ο χωρισµός παρεµβαίνει τραυµατικά. Στις φωτογραφίες όπου αρχικά υπήρχε ένα ζευγάρι, το πρόσωπο που προ-
κάλεσε τον πόνο απουσιάζει. Στη θέση του βρίσκεται ένας φοίνικας, σύµβολο του µέρους όπου έχει εγγραφεί η ισχυρή ανά-
µνηση έχει εγγραφεί. Ο φοίνικας όµως είναι κι ένα µυθολογικό πουλί που αναγεννιέται από τις στάχτες του, σύµβολο της
δύναµης του ανθρώπου να ξεπερνά τις δυσκολίες και να γίνεται πιο δυνατός.

Στο ίδιο το έργο ενσωµατώνεται η «παραφιλολογία» γύρω από αυτή την ιστορία. Η προσωπική ιστορία δέχεται σχόλια σε
δεύτερους χρόνους, και η συζήτηση διεξάγεται σε ένα δεύτερο επίπεδο, όχι απαραίτητα δευτερεύον, καθώς το υπάρχον
υλικό µετουσιώνεται σε µια νέα ιστορία υπό το πρίσµα της αφηγήτριας και της διάδρασής της µε άλλα πρόσωπα. Οι νέες
τεχνολογίες και τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης επιτρέπουν τη διάδοση της πληροφορίας, την άµεση διάδραση και ένα νέο
καθεστώς «υποστήριξης». Μοιάζει παράδοξο, αλλά σε ένα απόλυτα ψυχρό και τεχνοκρατικό περιβάλλον, τα συναισθή-
µατα φέρονται να διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο.
Παρόντα είναι εδώ όλα τα χαρακτηριστικά της εποχής της «µετα-αλήθειας» στην οποία ζούµε, όπου τα γεγονότα δεν παί-
ζουν απαραίτητα τον κυρίαρχο ρόλο και τα συναισθήµατα, η επιρροή, οι προσωπικές απόψεις δηµιουργούν µια νέα αφη-
γηµατική συνθήκη. Η ζωγραφική εγκατάσταση της Καπεζάνου αναδεικνύει ένα θέµα αρχετυπικό: τον έρωτα. Αναπαράγει
µια ιστορία τοποθετώντας τη σε κάθε εποχή και πραγµατικότητα, µε νέους προβληµατισµούς και προεκτάσεις. Ο έρωτας,
το τραύµα, η µνήµη, η απώλεια, ο χρόνος αποδίδονται αριστοτεχνικά, σε ένα οξυδερκές σχόλιο

Επιµέλεια: Εύα Κέκου
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Adi Liraz
TTEEXXTTUURREEDD  ((HHII))SSTTOORRIIEESS

H performance “Textured (Hi)stories”  αποτελεί ένα στάδιο της καλλιτεχνικής έρευνας της Adi Liraz σχετικά µε την µακρά
ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσµού. Η έρευνα ξεκίνησε µε αφετηρία τις αναµνήσεις της γιαγιάς της, µιας Ρωµανιώτισσας
Εβραίας από τα Γιάννενα. Από εκεί επεκτάθηκε στη διερεύνηση ενός πλήθους ζητηµάτων που προκύπτουν από τους τρό-
πους µε τους οποίους η επίσηµη ιστορία διαπλέκεται µε τις προσωπικές και οικογενειακές αναµνήσεις.  

Η Liraz συλλέγει πλήθος αντικειµένων, τα οποία προέρχονται ή θυµίζουν µε διάφορους τρόπους το παρελθόν των εβραϊ-
κών κοινοτήτων της Ελλάδας. Τα αντικείµενα αυτά εµπλουτίζουν µια ήδη µεγάλη συλλογή κεντηµάτων και φωτογραφιών
της γιαγιάς της καλλιτέχνιδας. Στην performance που παρουσιάζεται στα ROOMS 2018, η Adi Liraz ράβει αυτά τα αντι-
κείµενα πάνω σε ένα φόρεµα-ηµερολόγιο, µε σκοπό να αφηγηθεί τη γυναικεία πλευρά της ιστορίας και να ρίξει φως στο
παρελθόν των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας. 

Με επίκεντρο της έρευνας τις γυναικείες αφηγήσεις και τον σχετικό υλικό πολιτισµό, η Liraz προσπαθεί να κατανοήσει
τους τρόπους που θυµόµαστε και ξεχνάµε, συλλογικά και ατοµικά. Το έργο της παρουσιάζεται ως ένας τρόπος επιτελε-
στικής ερµηνείας της ιστορίας, ο οποίος καταδεικνύει τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την διαµεσολάβηση του πα-
ρελθόντος. Μεταξύ έρευνας και επιτέλεσης της ιστορίας, το έργο της Adi Liraz καταγράφει ό,τι έµεινε από τις υλικές και
άυλες µαρτυρίες του παρελθόντος, αποτυπώνοντας τις διαφορετικότητες του Εβραϊσµού και αµφισβητώντας την κυρίαρχη
αφήγηση περί µιας, ενιαίας ταυτότητας.

Επιµέλεια: ∆ώρα Κεχαγιά, Κατερίνα Κωνσταντίνου
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Φιλιώ Σαµψάκη
CCoonnnneeccttiinngg  bboouunnddaarriieess
Η µετα-ροµαντική τέχνη επισηµαίνει την αντικειµενικότητα του έργου τέχνης, ενώ την ίδια στιγµή δίνει έµφαση στην
έκταση µε την οποία αυτή η αντικειµενικότητα ενσωµατώνει, παρά απεικονίζει ιδέες και έννοιες για τον κόσµο. Η
τρισδιάστατη τέχνη και τα εκφραστικά της µέσα δηµιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, όπου επιτυχαίνεται η συγχώ-
νευση των ορίων των τεχνών, του εικαστικού και του φυσικού χώρου, η µεταλλαγή µιας ιδέας σε ένα αντικείµενο πολ-
λαπλών συµβολισµών, εννοιών και αντηχήσεων, σαν ένα άνοιγµα σε άλλες διαδροµές πέρα από την υλική του
υπόσταση. Με βάση το άυλο στοιχείο της, θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάθε τέχνη επιδιώκει την κατάσταση της
µουσικής.
Η Φιλιώ Σαµψάκη παρουσιάζει ένα ηχητικό περιβάλλον µε διαδραστικό χαρακτήρα, που συνίσταται στην ανάπτυξη
ιδιόφωνων ηχητικών στοιχείων. Λυγισµένα τµήµατα ξύλου, ελλειπτικού σχήµατος, συγκρατούν τεντωµένες µεταλ-
λικές χορδές, δηµιουργώντας µια επισκέψιµη δίοδο. Η υλοποίηση της έννοιας µέσω των µορφών βασίζεται στην
Πλατωνική σκέψη. Η καµπύλη παραπέµπει στη θεραπευτική σηµασία του κύκλου, ενώ ταυτόχρονα ο απέραντος κό-
σµος υποδηλώνεται µέσα από το µοτίβο του ανοίγµατος. Οι θεατές, ευρισκόµενοι στο εσωτερικό του ηχείου, µπο-
ρούν να δονούν τις χορδές, να παράγουν αυτοσχεδιαστικά ήχους διαφορετικής τονικότητας, ενεργοποιώντας τη
διάθεση ακουστικού πειραµατισµού και επικοινωνίας, µέσα από τη συµµετοχική διαδικασία. Έννοιες που αφορούν
στην αισθητική του ήχου, τη διάρκεια και τις παύσεις, τα διαστήµατα και τη χροιά, επανεξετάζονται µέσα από τη
βιωµατική εµπλοκή, ενώ ταυτόχρονα τα συστατικά στοιχεία της εγκατάστασης, η φυσική δοµή και το σχήµα των µο-
νόχορδων, το µεταλλικό ηχητικό νήµα, καθορίζουν τη σχέση του υποκειµένου µε το αντικείµενο και τις προεκτάσεις
του.  
Συντίθεται έτσι ένα δυνητικό πλαίσιο, ένα υπόβαθρο, που παρέχει τις προϋποθέσεις της σύνδεσης του ατόµου µε τον
κόσµο και την ιστορία του,  του πνεύµατος µε την εµπειρία, της τέχνης και της καθηµερινότητας, µέσα στο οποίο
µπορεί να ενσωµατωθεί η προσωπική αφήγηση. Η εικαστική εγκατάσταση εξελίσσεται σε ένα είδος performance,
η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη δράση του καλλιτέχνη, αλλά ολοκληρώνεται µε  τη σωµατική συµµέτοχη
και το δηµιουργικό βίωµα. Το πέρασµα µέσα από µια καµπύλη παραπέµπει σε τελετουργίες αρχαίων πολιτισµών και
συνδέεται µε τη µετάβαση, καθώς ο θεατής καθοδηγούµενος σε µια προδιαγραµµένη διαδροµή επιλέγει να αποτε-
λέσει τµήµα της σύνθεσης, δηµιουργώντας ένα διάλογο µε το έργο τέχνης και τους συµµετέχοντες. Μια µετάβαση σε
έναν κόσµο ποιητικό, µια αναζήτηση του άγνωστου και του απόκρυφου, του ανέφικτου και του ιδεατού, που οδηγεί
στη ανακάλυψη των παλµών του πνεύµατος και του αισθήµατος.

Επιµέλεια: Τάσος Κουτσουρής
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Παυλίνα Βαγιωνή

“Η πρόσληψη είναι η πραγµατικότητα.” Στη βάση αυτού του αξιώµατος η τέχνη στηρίζει την αισθητηριακή
της αποπλάνηση, τα όρια της επενέργειάς της σε νου, συναίσθηµα και σώµα. Κι αφού η πρόσληψη είναι
τόσο ασαφής και ευµετάβλητη, άπειρη και αχαρτογράφητη όσο κάθε ον που εν δυνάµει την διαθέτει, τόσο
άπειρα αντίστοιχα γίνονται και τα όρια της τέχνης. Στην ίδια αρχή δουλεύει και η τεχνολογία όταν «πειρά-
ζει» µε εργαλεία αιχµής και παρένθετα ερεθίσµατα τα νευρωνικά µονοπάτια του εγκεφάλου και της αντί-
ληψής µας. Τα κοµπιούτερ, ως εµπνευσµένοι συνεργάτες στην δηµιουργική διαδικασία, τεντώνουν τη
δυναµική της πρόσληψης σε ακραίο σηµείο. Το εστιακό σηµείο όπου τέχνη και τεχνολογία συναντώνται
είναι η συνέργεια. 
Στο έργο της Παυλίνας Βαγιωνή, η συνδυασµένη δράση τέχνης και νέων µέσων «βυθίζει» τον θεατή σε
ένα περιβάλλον σύνθετο, δυναµικά συναισθητικό, που ενεργοποιεί παράλληλες αισθητηριακές εµπειρίες.
Αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο, όχι τόσο από τα αντικειµενικά δεδοµένα του, τις πληροφορίες που µας δίνει,
αλλά από το σύνολο των αισθηµάτων που αυτά διεγείρουν µέσα µας. Η virtual reality είναι ένα ήδη παλιό
-µετρά από τη δεκαετία του ’60- αλλά ακόµα συναρπαστικό εργαλείο για να «παίξουµε» µε την πρόσληψή
µας. Η Βαγιωνή δουλεύει ισότροπα µε τις ποιότητες του χρώµατος και τις ιδιότητες της γεωµετρίας, την
µουσική, τον ήχο και το φως. Επιστρατεύει όλα τα είδη τέχνης που της είναι δόκιµα και οικεία: ζωγραφική
και γλυπτική, θέατρο και σκηνογραφία, αρχιτεκτονική και λογοτεχνία. 
Με την χρήση γυαλιών VR Oculus ο θεατής εισέρχεται σε χώρους εικονικούς, αντίστοιχους των installa-
tions που δηµιουργεί, στον πραγµατικό χώρο. Κι εκεί, µε την ίδια διάθεση: να σπάσει σε πρίσµατα την ει-
κόνα, να οξύνει τα ερεθίσµατα και να παίξει µε το µυαλό και το σώµα, να διευρύνει την αίσθηση του χώρου
και της αντίληψης του εαυτού µας µε σε αυτό. 

Επιµέλεια: Γιώτα Κωνσταντάτου 
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Στέλιος Ράιδος
“Όταν ολοκληρώνω έναν πίνακα που µοιάζει αληθινός, νοµίζω έπειτα πως έχω βρει έναν τρόπο - έναν δρόµο. Και ο
νους µου τρέχει - ζωγραφίζοντας εικόνες στο κεφάλι µου. Άπειρες δυνατότητες. Τι αυταπάτη είναι αυτή. (…) Πρόκειται
για σκέτες έννοιες - και τέτοιες θα αποδειχθούν όταν θα αρχίσεις να ζωγραφίζεις πάλι. Όλες καταρρέουν όταν η ζω-
γραφιά ξεκινάει. Και πάλι πρέπει να µάθεις ότι δεν υπάρχει δρόµος - ούτε τρόπος - το µόνο που κατέχεις είναι η τύχη
του να µάθεις να βλέπεις κάθε φορά - φρέσκα. Με καινούργιο τρόπο.”

Philip Guston. Ο ζωγράφος στην Εδέµ. Κείµενο, Οµιλίες, Συνεντεύξεις. Επιµέλεια - Εισαγωγή - Μετάφραση Γ.Κοντα-
ράτος, εκδ. ΑΣΚΤ.

H τέχνη του Στέλιου Ράιδου ξεκινάει από την παρατήρηση της ύλης. ∆ηµιουργεί ζωγραφικά έργα µε τη χρήση διαφόρων
υλικών, όπως ξύλα, γύψος, χώµα, πλαστικές σακούλες κ.α. Τον συγκινεί η αρµονία των αυλακώσεων του ξύλου και θυ-
µάται την παιδικότητά του στην υφή του χώµατος.
Τότε, παίρνει την ύλη και τη µεταπλάθει σε εικόνες από σύµβολα. Σύµβολα νέα που µιλούν έξω από την κοινωνιόλεκτο.
Σταδιακά όλο αυτό παίρνει τη µορφή µιας ανάµνησης, ενώ το ενδιαφέρον για την υλικότητα υποχωρεί. Και καθώς η έν-
τονη υλικότητα εκλείπει, τη διαδέχεται το φως. Τα σύµβολα και οι φόρµες παίρνουν νέο χαρακτήρα και δηµιουργούν ει-
κόνες λουσµένες στο φως, οι οποίες διακατέχονται από µιαν αίσθηση µεταβολής και παροδικότητας. Τότε η ύλη “είναι”
Χρόνος.

Έχοντας ο ίδιος µελετήσει τις επιφάνειες χρώµατος και λειτουργίας του φωτός στη βυζαντινή αγιογραφία κρατά το φως
και την ανάµνηση χωρίς το ισοδύναµο. Το υλικό χωρίς τη µεταφορά σε ιδεολόγηµα. Το ιερό χωρίς το αφήγηµα. Το ση-
µαίνον γίνεται άρρητο, µένει δίχως σηµαινόµενο.

Το ν της υπαρξιακής του οντολογίας , δηλαδή η προέλευση, η καταγωγή και η αιτία του Ράιδου, βρίσκεται σ’ αυτές τις
πηγές φωτός στο βάθος ενός ορεινού τοπίου - χώροι εστίασης, σηµεία κατεύθυνσης και πορείας. Στο άκρο του ευρωπα
κού µηδενισµού ο Ράιδος, υποκείµενο σκέψης και δηµιουργίας της εποχής της εκµηδένισης των συµβολών, προσπα-
θεί να εντοπίσει σηµεία στα οποία το βλέµµα µπορεί να βρει σήµερα χώρο παραµονής για αναστοχασµό και στόχευση,
φυγή ή επανασύνδεση.

Επιµέλεια: Κατερίνα Κωστή, Χριστιάνα Στάµου
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Αικατερίνη ∆ιαµαντή
‘‘IItt’’ss  NNiinnaa’’ss  WWoorrlldd  22’’

Η Αικατερίνη ∆ιαµαντή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989 και είναι απόφοιτος του Α’ Εργαστηρίου Γλυπτικής της ΑΣΚΤ της Αθή-
νας. Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε πολλές εκθέσεις στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, αποσπώντας ενθαρ-
ρυντικές κριτικές. Αµέσως µετά την παρουσίαση της πτυχιακής της εργασίας, η ∆ιαµαντή επιστρέφει µε την έκθεση των
γλυπτών της στα “Rooms 2018” της γκαλερί «Καππάτος».
Μέσα στα στενά όρια ενός δωµατίου, η καλλιτέχνις εξωτερικεύει κοµµάτια της ζωής της, δηµιουργώντας έναν κόσµο µονα-
δικό. Στο χώρο αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία πεζής καθηµερινότητας, ο χωροχρόνος είναι απροσδιόριστος και το παρελθόν
συνυπάρχει µε το παρόν. ∆ηµιουργεί ένα διάλογο µε τον θεατή, ο οποίος, καθώς εισέρχεται στο χώρο αυτό, έρχεται σε επαφή
µε τον ψυχισµό της καλλιτέχνιδος και τροφοδοτείται από την αυθεντικότητα αυτού του παραµυθιού.
Η ∆ιαµαντή,  µε  τα ίδια της  τα χέρια,  «γεννάει»  τα θεµέλια αυτού  του  κόσµου, τα «Τούβλα» και τα «Θραύσµατα»,
κοµµατιασµένα σπόλια, που οριοθετούν το σκηνικό. Τα χρώµατα και οι διαστάσεις τους δεν υπόκεινται στη λογική και τη
γεωµετρία� αντίθετα σηµατοδοτούν την ανησυχία που κατέκλυζε την καλλιτέχνιδα. Το σκηνικό συµπληρώνεται  µε   εξαν-
θρωπισµένους   ήρωες  που   ακτινοβολούν   γλυκύτητα.  Η «Πάπια» και ο «Ελέφαντας» είναι υβρίδια µε ετερόκλιτα χαρα-
κτηριστικά� στέκουν δυναµικά στο χώρο και φροντίζουν για την διατήρησή του. Η «Πάπια» προσπαθεί µε τα φτερά της να
προφυλάξει τους θεµέλιους λίθους του κόσµου αυτού. Είναι λευκή, καθώς εκφράζει την αγνότητα της οντότητάς της και εκ-
πέµπει αγάπη. Ένα ακόµα υβρίδιο που αποκτά ζωή είναι ο «Ελέφαντας», ο οποίος στέκεται αφοσιωµένος στις αρµοδιότητές
του που σκοπό έχουν την εύρυθµη λειτουργία του κόσµου. Παρά το δυνατό παρουσιαστικό και την ανοµοιοµορφία της εµφά-
νισής του, το πρόσωπό του ακτινοβολεί οικειότητα και αποδεικνύει ότι στο όνειρο δεν υπάρχει οµορφιά ή ασχήµια, ούτε φαυ-
λότητα και φθόνος, αλλά αέναη ανταλλαγή συναισθηµάτων και ανιδιοτέλεια.
Μέσα στο σκηνικό ενός τεχνητού δωµατίου στην έκθεση “Rooms 2018”, η ∆ιαµαντή κατορθώνει να µεταµορφώσει την
πραγµατικότητα γύρω της σε έναν κόσµο που τροφοδοτείται από τρυφερότητα και καλοσύνη. Καταφέρνει να προσελκύσει τον
θεατή και να του αποκαλύψει µύχιες πλευρές του ψυχισµού της, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να αποτελέσει µέρος του
ονείρου της.

Επιµέλεια: Λυδία Μάργαρη
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Αντώνης Αντωνίου -  Μάριος Χατζηπροκοπίου 

"Άρπαξε µια σπάτουλα, έβγαλε το µάτι του Ντάµιεν Χερστ, διεύρυνε το άνοιγµα µε προσπάθεια - ήταν ένας καµβάς από σφιχτές ίνες
λιναριού, πολύ ανθεκτικός. Αρπάζοντας τον κολλώδη καµβά µε το ένα χέρι, τον έσκισε µε µια κίνηση, αποσταθεροποιώντας το κα-
βαλέτο που σωριάστηκε καταγής", γράφει ο Μισέλ Ουελµπέκ στο βιβλίο του Ο χάρτης και η επικράτεια.
∆εν είναι πολύ µακριά η αποσταθεροποίηση και της εικόνας, αλλά και της αίσθησης του ψηφιακού χάρτη που περιδιαβαίνει κανείς
στο google earth, την οποία επιχειρούν ο εικαστικός Αντώνης Αντωνίου µε τον ποιητή-θεωρητικό Μάριο Χατζηπροκοπίου.
Η συνύπαρξη του Αντωνίου και του Χατζηπροκοπίου σηµατοδοτεί µια συνέργεια που αναδεικνύει τα νέα όρια των σύγχρονων καλλι-
τεχνικών πρακτικών. Η δηµιουργική τους σύµπραξη, που µετρά και άλλες συνεργασίες στο πρόσφατο παρελθόν, στα ∆ωµάτια της γκα-
λερί Καππάτος διερευνά τα όρια του ψηφιακού και του αναλογικού και συνιστά µια σωµατοποιηµένη περιπλάνηση στον ψηφιακό
χάρτη.
Οι µελέτες, οι τεχνικές ή οι καλλιτεχνικές εργασίες που παίρνουν τη µορφή απεικονίσεων επάνω σε επίπεδες ή σφαιρικές επιφά-
νειες, σε σµίκρυνση, ενός τµήµατος ή όλης της γήινης επιφάνειας για τη σύνταξη και έκδοση των χαρτών, εφαρµόζονται και µετα-
τρέπονται σε χαρτογραφικές προβολές. Στην περίπτωση του Αντωνίου και του Χατζηπροκοπίου, από τον Νείλο στον Αµαζόνιο, από
το δέλτα ως τις πηγές και από κει στις εκβολές, οι χάρτες, ψηφιακοί ή αναλογικοί, γίνονται ένα ακόµη πεδίο δοκιµασίας της εµπει-
ρίας και της πρόσληψης του χώρου και των τόπων. 
Η εµπειρία της ψηφιακής περιπλάνησης στους χάρτες του google ενσωµατώνει την αίσθηση της πλασµατικότητας, αλλά εντείνει και
τα όρια της αναπαράστασης. Η επίφαση του πανοπτικού που αποδίδει µε ακρίβεια την ορατή πραγµατικότητα του φυσικού, αλλά κυ-
ρίως ανθρωπογενούς χώρου έρχεται σε αντιπαράθεση µε την υλικότητα του κεριού και της χειροποίητης ηµιδιαφανούς οθόνης προ-
βολής ενός αυτοσχέδιου ζωγραφικού χάρτη.
Με την ανάκληση των όρων µιας τελετουργίας και της πραγµατικής, ιστορικοποιηµένης ή µη, προσωπικής ή συλλογικής εµπειρίας
του ταξιδιού, η προβολή µετατρέπεται σε ένα οµοίωµα, όπου το φανταστικό και το πραγµατικό συναιρούνται. Μπορούµε να ταξιδέ-
ψουµε χωρίς να κινηθούµε στ’ αλήθεια; Μπορεί ο χάρτης µας να είναι ο χάρτης µιας φαντασίας; Είναι το ταξίδι µόνο µια ανάµνηση,
η οποία µεταλλάσσεται µέσα από τις αναµνήσεις του άλλου, εντός ή εκτός διαδικτύου; Ποια είναι τα όρια της εξερεύνησης; Και ποια
είναι τα όρια των τόπων; 
Στην τοµή αυτή, όπου εµπλέκονται τόσο οι γεωπολιτικές, όσο και, συχνά, µια αίσθηση ιερότητας, ποιος είναι ο ρόλος του θεατή; Τη-
λεθεατής, καταναλωτής, πελάτης, τουρίστας, χρήστης του ίντερνετ, ένα σώµα που µετεωρίζεται µεταξύ γεωγραφικά προσδιορισµέ-
νου τόπου και νοητικά προσλαµβανόµενου τόπου, ακούραστος οδοιπόρος ή ηµερήσιος υπνοβάτης, προσκαλείται στο έργο του Αντώνη
Αντωνίου και του Μάριου Χατζηπροκοπίου µέσα από το κρίσιµο εκείνο πεδίο όπου ο ρόλος και το ταξίδι βιώνονται µε έναν καινού-
ριο τρόπο. Και εκεί το έργο πριµοδοτεί την ανεµπόδιστη κυκλοφορία του νοήµατος της ζωής και της περιπλάνησης και διαταράσσει
τη ροή τόσο του λόγου, όσο και της εικόνας και του εικονιζόµενου. Με άλλα λόγια, το έργο τους είναι, µεταξύ άλλων, ένας ακόµη τρό-
πος για την άσκηση του πειρασµού των εικόνων.

Επιµέλεια: Θούλη Μισιρλόγλου
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Χαράλαµπος Κουρκούλης
∆ηµήτρης Μπαρούχος

FFooooddppaaiirriinngg  
Έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας µόνος του. Η ώρα του ραντεβού είχε φτάσει αλλά δεν υπήρχε κα-
νείς να τον περιµένει. Αποφάσισε πως δεν πειράζει και πως µπορεί να προχωρήσει µόνος του. Εξάλλου είχε
συγκεκριµένη δουλειά να κάνει. Το αν οι υπόλοιποι εµφανιζόταν ή όχι αυτή τη στιγµή δεν είχε µεγάλη ση-
µασία. Ήθελε πρώτα πρώτα να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μπήκε στο ασανσέρ και πάτησε το κουµπί
αφού πρώτα για µια στιγµή αναρωτήθηκε αν για έναν ή δύο ορόφους το να παίρνει κανείς ασανσέρ είναι
υπερβολή. Σκέφτηκε τη σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας και τον κλειστοφοβικό θαλαµίσκο, σκέφτηκε
της θερµίδες που καίει κανείς στη σκάλα, τις γάµπες των ποδοσφαιριστών και τα πονεµένα γόνατα. Πριν
προλάβει η σκέψη του να τον οδηγήσει πλαγίως αλλά αποφασιστικά κάπου πριν από τη βιοµηχανική επα-
νάσταση και στα µαρσιποφόρα θηλαστικά της Αυστραλίας (κάτι φαινοµενικά άσχετο, που όµως εδώ και
χρόνια επανέρχεται συνειρµικά στο µυαλό του συνεχώς µε διάφορες αφορµές επίσης φαινοµενικά άσχε-
τες µεταξύ τους) έχει φτάσει στον όροφο και αντικρίζει την πόρτα. Κοιτάει τα πόδια του και και µε το δεξί
µπαίνει στο χώρο: µεγάλος, φωτεινός, λευκός. Γυρνάει γύρω γύρω, επεξεργάζεται κουφώµατα, τα µάρ-
µαρα στο πάτωµα, τα γύψινα στο ταβάνι. “Είναι καταπληκτικό”, ψιθυρίζει, και είναι σίγουρος πως θα αρέ-
σει και στους άλλους. Σκέφτεται πως µάλλον θα καταλήξουν σε αυτή την επιλογή. Ο ίδιος έτσι θέλει. Το
µόνο που µένει είναι να αποφασιστεί που θα γίνει αυτό που λείπει από το χώρο: µια κουζίνα. Θα µπορούσε
να είναι µπροστά µπροστά και ανοιχτή σε όλους. Θα µπορούσε να είναι πίσω ώστε κανείς να µην µπορεί να
δει την προετοιµασία των πιάτων. Τα ψυγεία δεν θα είναι πρόβληµα σκέφτηκε - έτσι και αλλιώς το µενού
αποτελείται κυρίως από φρέσκα υλικά ηµέρας, οι προµηθευτές είναι κοντά και σε κάθε περίπτωση το µε-
γάλο ψυγείο µάλλον πιο χρήσιµο θα είναι για τη ζαχαροπλαστική τελικά. Σε πέντε λεπτά ήρθαν και οι υπό-
λοιποι  οι οποίοι συµµερίστηκαν απόλυτα την άποψή του: πως αυτός είναι ο ιδανικός χώρος για την
περίσταση. Συµφώνησαν και ο προβληµατισµός τους µετακινήθηκε στη δάφνη, το δεντρολίβανο, το µο-
σχάρι, το χοιρινό, το κόλιαντρο, την κανέλα και τη µαστίχα.

Επιµέλεια: Αλέξιος  Παπαζαχαρίας, Ηλίας Παπαηλιάκης
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Ιφιγένεια Σδούκου
Παραµυθία

Η Ιφιγένεια Σδούκου, µε την εγκατάστασή της Παραµυθία, δηµιουργεί έργα εµπνευσµένα από τη βιωµατική συνδηµιουρ-
γία λόγου και εικόνας. Πρόκειται για το αποτέλεσµα της επί ένα χρόνο ανταλλαγής ποιηµάτων και εικαστικής γραφής ανά-
µεσα στην ίδια και την ποιήτρια Στέλλα Νταβαρούκα. Στα εικαστικά µαξιλάριά της χρησιµοποιεί την παραδοσιακή τεχνική
του κεντήµατος και αποτυπώνει µε κόκκινη κλωστή ποιητικά αποσπάσµατα της συνοµιλήτριάς της. Το κέντηµα, µαζί µε
την υφαντική, ήταν κατά παράδοση ταυτόσηµο της θηλυκής ταυτότητας, της γυναίκας που µε τα εργόχειρά της στολίζε το
σπίτι της και τον προσωπικό της χώρο. Η γυναίκα-κεντήστρα συµβόλιζε την ικανή και άξια νοικοκυρά, την περιζήτητη
νύφη.Τουλάχιστον µέχρι τη δεκατία του 1970, σπανίως τα κεντήµατα αντιµετώπιζονταν ως αυτόνοµα έργα τέχνης. Τις πιο
πολλές φορές ήταν άµεσα συνδεδεµένα µε την υποχρεωτική εκπαίδευση των κοριτσιών, συνήθως των χαµηλότερων κοι-
νωνικών τάξεων. Αντίθετα, όταν στην εικαστική θεµατολογία της ιστορίας της τέχνης, απεικόνιζεται η γυναίκα να κεν-
τάει, συνήθως ανήκει στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις και η δραστηριότητα αυτή συνδέεται µε την ευγενική καταγωγή και
την αισθητική µιας ήρεµης ενασχόλησης.
Στα έργα της Ιφιγένειας Σδούκου, η κεντητική χρησιµοποιείται, όχι για να υπενθυµίσει την θηλυκή ταυτότητα, αλλά για να
υπονοµεύσει δεδοµένες πρακτικές και παγιωµένους ορισµούς στη συλλογική συνείδηση της έµφυλης ταυτότητας. Η ίδια
η τεχνική απαιτεί προσήλωση και πειθαρχία. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και µια επίπονη σωµατική διαδικασία, καθώς
τα δάχτυλα πληγώνονται και µατώνουν από την αδιάκοπη χρήση της βελόνας. Κατά συνέπεια, η εκτέλεση του έργου πα-
ραπέµπει και στην ερµηνεία του όρου «κεντώ» όταν τον χρησιµοποιούµε για να αναφερθούµε σε έναν οξύ ψυχικό πόνο.
Αξίζει να θυµηθούµε ότι και στο διεθνές καλλλιτεχνικό περιβάλλον, στον απόηχο των διεκδικήσεων του φεµινιστικού κι-
νήµατος, γυναίκες καλλιτέχνες χειρίζονται το κέντηµα για να το εντάξουν µε καυστικότητα και ειρωνεία στα εικαστικά
µέσα που χρησιµοποιούν στα έργα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ενότητα των έργων της Annette Messager
(1943-) Ma collection de proverbes (1974), η οποία έχει κεντήσει σε ύφασµα µια σειρά από µισογυνιστικά και σεξιστικά
αποφθέγµατα, αρκετά από τα οποία εξακολουθούν, δυστυχώς, να ακούγουνται και στις µέρες µας. 
Η Ιφιγένεια Σδούκου µε τα έργα της χειρίζεται µια µέθοδο την οποία, αν και είναι συννυφασµένη µε την καταγωγή της πο-
λιτισµικής µας κληρονοµιάς και την αφήγηση της παράδοσης, τη χρησιµοποιεί ως διερευνητικό εργαλείο που φωτίζει τις
σκέψεις που µένουν ανείπωτες. Ανατρέπει τα όρια µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου χώρου και χρησιµοποιεί ως καµβά το
οικείο, καθηµερινό και προσωπικό µαξιλάρι. Το ίδιο το υλικό παραπέµπει σε ενδόµυχες στιγµές και αναµνήσεις που µπο-
ρεί να εδρεύουν τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. Η συνύπαρξη ποίησης και εικαστικής έκφρασης
κεντρίζει τον θεατή να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωµα, καθώς µπορεί να αγγίξει, ακόµη και να ακουµπήσει το κε-
φάλι του στο µαξιλάρι, δηµιουργώντας έτσι την δική του παραµυθία

Επιµέλεια: Ειρήνη Σαββανή
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Νίκος Τσικούρας
Τα νοήµατα των λέξεων δεν είναι συνάρτηση ενός ορισµού που παραµένει αναλλοίωτος και δεν µπορεί να παραβια-
στεί, αλλά θολώνουν στο πλαίσιο της εφαρµογής τους.
Τα νοήµατα, επίσης, των λέξεων που εκφωνούµε δεν διασφαλίζονται από τις προθέσεις που έχουµε στο µυαλό µας
προτού τις εκφωνήσουµε (πόσες φορές δεν συµπληρώνουµε µε την έκφραση “αυτό εννοούσα”) αλλά αποκτούν ση-
µασία στο χώρο των ρηµατικών ανταλλαγών µας µε άλλους ανθρώπους. Ενδεχοµένως ο Νίκος Τσικούρας να µην
είχε προσεγγίσει τις γνωστές θέσεις του Ludwig Wittgenstein γα να ενσωµατώσει στο καλλιτεχνικό του σύστηµα τις
κατάλληλες ζωγραφικές συµπεριφορές στους εικαστικούς του συλλογισµούς. Στις αφετηρίες του ήταν η µελέτη ρυθ-
µών του Klee περισσότερο και το ουτοπικό φαντασιακό του K. Malevitch. 
Ας δοκιµάσουµε όµως µια διαφορετική ανάγνωση των έργων του, µε αφορµή τον παραπάνω συλλογισµό, αφού τόσο
η πολύ υψηλή του τεχνική κατάρτιση και η άριστη γνώση πλαστικών χειρισµών και ζωγραφικών µέσων του δίνει την
ευχέρεια µετουσίωσης κάθε εννοιακού πλαισίου. 
Είναι από τους µόλις αποφοιτήσαντες φοιτητές (Φεβρουάριος 2018) από το τµήµα Εικαστικών Τεχνών του ΑΠΘ,
πράγµα που καθιστά το έργο του “ανοιχτό” σε δόκιµες προσεγγίσεις. 
Το πρόδηλο στο έργο του, περισσότερο ίσως και από τους όποιους αισθητικούς προσανατολισµούς είναι το σωµατικό
στοιχείο. Η σωµατική γραφή. Η γραφή αυτή είναι η σιωπή που κυριαρχεί ανάµεσα στις οπτικές µονάδες της εικό-
νας, οι οποίες ταλαντεύονται ανάµεσα στην Ύπαρξη και το Υπάρχον. Το έργο δεν συνίσταται  µόνο από τη ¨γραφή” της
εικόνας του αλλά και από την προφανή πρόθεση να διευρύνθει το αισθητηριακό σε βάρος του αισθητικού.  Πράγµατι,
καταφέρνει να συνοψίσει σειρά ζητηµάτων που έθεσε η τέχνη από τα χρόνια του 1960 ακόµα, µέχρι και την εποχή
που εµφανίζονται προβληµατισµοί και λύσεις που εύκολα και πρόχειρα προσδιορίζουµε σαν µετα-µινιµαλιστικές. 
∆ύο παρατηρήσεις (λόγω οικονοµίας χώρου) σαν επίλογος. 
Η προφανής και αναλλοίωτη ιδιότητα ενός έργου τέχνης είναι µορφή του. Σταθερή ή Ρέουσα. Ο Νίκος Τσικούρας, στα
περισσότερα έργα του παρεµβαίνει µε ζωγραφικά σχόλια (άλλοτε κινητικά) και στην ουσία ανακαλεί επιχειρώντας
την επαναδιατύπωση (µε άλλους όρους φυσικά) του µινιµαλιστικού αξιώµατος ότι, τη µορφή του έργου τη µεταβάλ-
λει ο θεατής. Ο θεατής προκαλείται µε εικαστικές δηλώσεις (σπρέι) να διαµορφώσει την αισθητηριακή αντίληψη του
έργου στις “αποχρώσεις” που του δίνει ο καλλιτέχνης.
Ο σειριακός λόγος [συνθήκη] ανάπτυξης της εικόνας δεν είναι ορθολογικός αλλά σωµατικός και συνεπώς το έργο
προσλαµβάνεται στο πλαίσιο του ιδιάζοντος χώρου που δηµιουργεί ο παρατηρητής σε σχέση µε τις οπτικές µονάδες
που αποτυπώνονται στη ζωγραφική επιφάνεια (καµία σχέση βέβαια µε το αξίωµα του ιµπρεσιονισµού).
Το έργο του νέου καλλιτέχνη Νίκου Τσικούρα, δεν είναι η αναπαράσταση σε καµία περίπτωση. Είναι µάλλον η δο-
λιοφθορά στην αισθητηριακή νόηση. 

Επιµέλεια: Χάρης Σαββόπουλος
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Ελένη Τσαµαδιά
Explosive

Σε µια αλληλουχία επιτελεστικών δράσεων υπό τον τίτλο “Explosive” («Έκρυθµο»), οι συντελεστές εναλλάσσονται δυαδικά
συνθέτοντας ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο τοπίο οριακής έντασης. Η ρυθµική επανάληψη µιας συµβολικής εναπόθεσης φορ-
τίου, υπό µια ευρεία έννοια, λειτουργεί ως υπόµνηση των συσχετισµών ισχύος που εµφιλοχωρούν στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις. Σε ένα ειδικότερο πλαίσιο, ωστόσο, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο κύκλος των επιτελέσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε
να ανακλά το άχθος των κοινωνικών ρόλων καθώς και των έµφυλων ταυτοτικών προσδιορισµών που συνοδεύουν τα υποκεί-
µενα στον καθηµερινό τους βίο. 
Η επαναληπτικότητα της φόρµας -που όµως δεν µένει ποτέ η ίδια καθώς η αλληλουχία των κινήσεων µεταβάλλεται διαρκώς-
αρθρώνει µια ελλειπτική, ουδέτερη, κενή νοήµατος δοµή. Η δράση συστέλλεται και διαστέλλεται σε σχεδόν ανεπαίσθητες
αποχρώσεις συναισθηµατικής διαφοροποίησης του ίδιου, έως ότου αγγίξει τα όρια της σωµατικής αντοχής. Η διάρκεια του
χρόνου αντιστοιχεί σε αυτή της εµπειρίας, εκτεινόµενη ώστε να συµπεριλάβει τις παύσεις, τα διαλλείµατα, τα κενά µιας δρά-
σης σε αργή κίνηση. Ο θεατής έχει λοιπόν το προνόµιο να εξετάσει κάθε σηµείο της εκτέλεσης, σαν να αντιµετωπίζει ένα πε-
ρίοπτο γλυπτό. Η έλλειψη εκφραστικότητας, ωστόσο, η απογύµνωση και από-υποκειµενοποίηση της τέχνης αποτελούν το
όχηµα για ένα εχθρικό, επιθετικό περιεχόµενο που δυσχεραίνει την πρόσληψη του έργου από έναν θεατή εκπαιδευµένο σε µια
«προγραµµατική»  σύγχρονη τέχνη. 
Φυσικά, δεν υπάρχει ουδέτερη επιφάνεια, ουδέτερη συζήτηση, ουδέτερη φόρµα ή ουδέτερο θέµα� κάτι είναι ουδέτερο µόνο
σε αντιδιαστολή προς κάτι άλλο –όπως µια πρόθεση ή µια προσδοκία.  Υπό αυτή την έννοια, ένα είδος τέχνης που µπορεί να
προσδιορίζεται ως απρόσωπο, παθητικό, ή ψυχρό εµπίπτει αποκλειστικά στο συγκείµενο που ορίζουν οι αντικειµενικές προ-
θέσεις του καλλιτέχνη, οι οποίες είναι πάντα διακριτές. 
Η οµάδα των νέων αυτών καλλιτεχνών διακρίνεται κυρίως για την τόλµη και τον πειραµατισµό µε τον οποίο προσεγγίζουν τα
κοινωνικά φαινόµενα της εποχής τους. Ωστόσο, η ίδια η συναίρεση των πεδίων που επιχειρούν (εικαστικά, χορός, µουσική,
θεωρία και φιλοσοφία της τέχνης) είναι ενδεικτική ενός αναστοχασµού, τόσο πάνω στην κοινωνική θέση του καλλιτέχνη σή-
µερα όσο και σε έναν ορίζοντα της σύγχρονης τέχνης, που εκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά όρια των µέσων και τις συµ-
παγείς καλλιτεχνικές αφηγήσεις. 

Καλλιτεχνική σύλληψη: Ελένη Τσαµαδιά

Συντελεστές: Ελένη Τσαµαδιά, Νιόβη Κρητικού, Αρά Μπογοσιάν

Επιµέλεια: Χριστίνα Σγουροµύτη
11  SSuussaann  SSoonnttaagg,,  ““TThhee  AAeesstthheettiiccss  ooff  SSiilleennccee””,,  AAssppeenn,,  ααρρ..  55++66,,  σσηηµµεείίωωµµαα  33οο,,  χχωωρρίίςς  ααρρίίθθµµηησσηη..  ΑΑννααδδηηµµοοσσίίεευυσσηη  σσττοο  SSttyylleess  ooff  RRaaddiiccaall  WWiillll,,  FFaarrrraarr,,  SSttrraauussss  &&  GGiirroouuxx,,  ΝΝέέαα  ΥΥόόρρκκηη,,  11996699,,  σσ..  99--1111
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Θρασύβουλος Ιωάννης Καλαϊτζίδης
ORESTEIA RE-LOADED

Η ΕΥΚΑΜΠΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 

Μία ψυχαναλυτική σκηνογραφική εγκατάσταση από τον  Θρασύβουλο Ιωάννη Καλαϊτζίδη

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: 
∆ικαιοσύνη Μέσα από Θυσία
Είσαι η Κόρη. Μπαίνεις στο δωµάτιο. Κάθεσαι. Ο Πατέρας Σου ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα. Πρέπει να θυσιαστείς για το
καλό του συνόλου. Ακούγεται παράλογο αλλά είναι σοβαρό. Η Μητέρα αντιδρά µα η απόφαση έχει παρθεί. Είναι η τελευταία
φορά που Σε βλέπουµε και Μας βλέπεις. Η Μητέρα θρηνεί και ορκίζεται Εκδίκηση.

∆ικαιοσύνη Μέσα από Εκδίκηση
Είσαι η Γυναίκα. Περιµένεις τον Άντρα να γυρίσει από τον πόλεµο. Έχεις Εραστή. Ο Εραστής Σου είναι Συνένοχος στο σχέδιο
Σου. Θέλεις να σκοτώσεις τον Άντρα που Σου στέρησε την Κόρη. Θέλεις να χαρείς τον νέο Σου Εραστή επίσηµα. Ο Άντρας επι-
στρέφει, δυνατός και τεκτονικός. Έχει για Σύµβολο τη Βίδα µε τα Παξιµάδια. Επιστρέφει µε τη νέα Του εξωτική Ερωµένη, που
φέρει ως Σύµβολο το Κλουβί. Ο ερχοµός Της κάνει την πράξη πιο εύκολη, αλλά προµηνύει µεγάλα δεινά. Θέλεις να αφανίσεις
και την Ερωµένη. Η Εξουσία και ο Θρόνος είναι ένα επιπλέον δέλεαρ. Η µπανιέρα είναι µία εύκολη λύση. Κλείνεις πίσω Σου
την πόρτα. Ελπίζεις το λουτρό αίµατος να ξεπλυθεί χωρίς να αφήσει σηµάδια. Θα Σε βοηθήσει ο καλοθελητής Εραστής µε το
Σύµβολό Του το Σαπούνι. Η Μπανιέρα γίνεται το δικό Σου Σύµβολο. 

∆ικαιοσύνη Μέσα από Ηθικό Πρόσταγµα
Είσαι ο Γιος και επιστρέφεις από µακριά. Τα Πουλιά είναι το Σύµβολό Σου. Ήρθες να αποδόσεις ∆ικαιοσύνη. Θέλεις  Εσύ να
ξεπλύνεις το αίµα του Πατέρα µε το Αίµα της Μητέρας. Αποφασίζεις να Την σκοτώσεις µαζί µε τον Εραστή. Η άλλη Αδελφή
και ο Εξάδελφος µισούν το ίδιο τη Μητέρα αλλά αµφιταλαντεύονται. Η Αδελφή βοηθά µε Σύµβολο τη Σκάλα. Το διαπράττεις.
Η δικαιοσύνη έχει αποδοθεί αλλά το βάρος της µητροκτονίας είναι ασήκωτο. Φεύγεις κυνηγηµένος.

∆ικαιοσύνη Μέσα από το Νόµο
Οι τύψεις σε καταδιώκουν. Οι ∆ικαστές µε Σύµβολο τα Βέλη δικάζουν κάποιον, Εσένα, για πρώτη φορά. Ακούγονται τα επι-
χειρήµατα της αποτρόπαιης πράξης. Εξηγείς µα δεν δείχνεις µετανιωµένος. Το µένος όµως έχει καταλαγιάσει. Οι δικαστές
Σε αθωώνουν. Επέρχεται η Κάθαρση. Οι θεατές φεύγουν. Μέχρι την επόµενη παράσταση. Μέχρι το επόµενο έγκληµα. Μέχρι
την επόµενη εύκαµπτη απονοµή της δικαιοσύνης.  

Επιµέλεια: Φαίη Τζανετουλάκου
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Ευαγγελία ∆ηµητρακοπούλου - Μαριαλίζα Κάµπη
- Άλκηστις Μαυροκεφάλου

Τρεις καλλιτέχνιδες, οι Ευαγγελία ∆ηµητρακοπούλου (1992), Μαριαλίζα Κάµπη (1992) και Άλκηστις Μαυροκεφάλου (1993)
που µόλις αποφοίτησαν από την ΑΣΚΤ, µε δάσκαλο τον Μάριο Σπηλιόπουλο, µε κύριο χαρακτηριστικό ότι  στο έργο τους χρη-
σιµοποιούν διαφορετικά µέσα και υλικά, παρουσιάζονται σε µία ενότητα. 
Η Ευαγγελία ∆ηµητρακοπούλου ήδη από την πτυχιακή της ασχολείται µε την έννοια της µνήµης σε σχέση µε το ανθρώπινο
σώµα. Με διάφορα υλικά αναπαράγει επιλεκτικά τµήµατα του σώµατος, µιας και το ανθρώπινο σώµα το συσχετίζει µε τις
αναµνήσεις. Ειδικά για την επετειακή έκθεση των Rooms 2018, δηµιουργεί τρία έργα, ένα µεγάλο µαύρο γύψινο ύφασµα,
µε πτυχώσεις, που ακουµπά στο πάτωµα, σε  συνοµιλία µε δύο λευκά γύψινα υφάσµατα κεντηµένα µε αληθινό µαλλί, όπου
τοποθετούνται και χειροποίητες ασηµένιες βελόνες. Αντιθετικά στοιχεία, συνειρµικά, για την ανθρώπινη ύπαρξη, τη µνήµη
και το θάνατο. ∆ιάφορα υλικά, γύψος, µαλλί, ασήµι, ύφασµα, χρώµατα, λευκό, µαύρο, διάφοροι συνδυασµοί, κέντηµα και
παράδοση, προίκα και πολύτιµο, παρακαταθήκη και διαφύλαξη. Οι πτυχώσεις µορφικά αισθητικά και εννοιολογικά  προσ-
λαµβάνουν κυρίαρχο χαρακτήρα.
Η Μαριαλίζα Κάµπη κατασκευάζει εντυπωσιακά τυπώµατα σε µάρµαρο, αναπαράγοντας την επιφάνεια εργασίας ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή. Αντιθετικά στοιχεία συνυπάρχουν, τόσο στην ιδέα, όσο και στην εκτέλεση. Πρόκειται για απλές µεταξο-
τυπίες τυπωµένες σε µάρµαρο ∆ιονύσου. Η εικόνα, το τύπωµα είναι πρακτικά η οθόνη του υπολογιστή, οπότε ένα
παραδοσιακό µέσο χαρακτικής µετατρέπεται σε νέο µέσο µε φωτεινή επιφάνεια εφαρµοσµένο σε παραδοσιακό µάρµαρο.
Το παραδοσιακό µε το υπερσύγχρονο, το αναλογικό και το ψηφιακό, το στιβαρό υλικό µάρµαρο µε το άυλο της εικόνας του
υπολογιστή, το λιτό και το έντονο φωτεινό, το κλασικό και το µοντέρνο. Ένα παιχνίδι µέσων, υλικών, τεχνικών, εννοιολο-
γικών και αισθητικών προτάσεων. Μία σύνθετη εγκατάσταση µε διάταξη σώρευσης που µπορεί να λειτουργήσει και µε ψη-
φιακές εκτυπώσεις και µε προβολές και µε απλή έκθεση των αλλοιωµένων, «βανδαλισµένων» µαρµάρων.    
Η Άλκηστις Μαυροκεφάλου δηµιουργεί έργα µε διαφορετικά υλικά, ρητίνες που µοιάζουν µε φυσικά καουτσούκ, λάστιχα,
κερί, χρώµα. ∆ιερευνά τα γεωµετρικά και µυθοπλαστικά όρια της φύσης, σε σχέση µε την ανθρώπινη ανατοµία σαν γεω-
µετρία. Με κύρια χαρακτηριστικά την ψευδαίσθηση, το γεωµετρικό στοιχείο και το µίνιµαλ ξαφνιάζει µε την τελική από-
δοση των αντικειµένων σε σχέση µε τα υλικά.  Κυρίαρχο στοιχείο της αποτελεί η διερεύνηση της γεωµετρικής, ανατοµικής
αλληλουχίας του ανθρωπίνου σώµατος. Το νέο έργο της έκθεσης µε τίτλο «Αλισάχνη» ή «∆ιάφραγµα» αποτελείται από
έναν τρούλο φτιαγµένο από κλωστή µε καµπύλες και ευθείες, µε µαθηµατική δοµή, όπου στο κέντρο αιωρούνται δύο γλυ-
πτά, από λατέξ, σιλικόνη και ύφασµα, που αναπαριστούν τις δύο πλευρές του θωρακικού διαφράγµατος, µε µία ποιητικό-
τητα ως προς την µυθοπλασία, τα υλικά, τις έννοιες και το αισθητικό αποτέλεσµα. Τελικά, επιτυγχάνεται µία ενδιαφέρουσα
συνοµιλία µέσα από την διαφορετικότητα, τις συγκλίσεις, την πρωτοτυπία και την προσωπική έµφαση στα υλικά, στις δη-
µιουργίες των τριών νέων καλλιτέχνιδων.     

Επιµέλεια: Λίνα Τσίκουτα
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∆έσποινα Χαριτωνίδη
SSuunnggaarrddeenn

Η ∆έσποινα Χαριτωνίδη (Αθήνα, 1991) παρουσιάζει το έργο Sungarden. H νεαρή perfomer και γλύπτρια παρουσιάζει µια
site specific εγκατάσταση εστιάζοντας σε θέµατα σχετικά µε την τέχνη και το εφήµερο, το χρήµα και την αξία του. 

Το κρεβάτι, διαχρονικό σύµβολο της ασφάλειας, ορισµός της ξεκούρασης και των στιγµών που ο καθένας αφιερώνει στον
εαυτό του, µετατρέπεται σε µια λαµπερή, αστραφτερή επιφάνεια, καλυµµένo από φύλλα χρυσού. Τα εύθραυστα φύλλα, αν
και καµωµένα από το πιο πολύτιµο µέταλλο, σύµβολο της ευηµερίας και του πλούτου αρχίζουν σταδιακά να καταστρέ-
φονται από την κίνηση και το περπάτηµα των θεατών γύρω από την κατασκευή. Με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας
της κίνησης του ίδιου του ανθρώπου, ο χρυσός θα εξαφανιστεί αφήνοντας µόνον κάποια ίχνη, φέρνοντας στην επιφάνεια
την ψυχρή και σκληρή επιφάνεια που κάλυπτε µε επιµέλεια.  Ένα κρεβάτι λαµπερό µεν, αλλά τραχύ και αφιλόξενο, που
θα οδηγηθεί σιγά σιγά στην αποσύνθεση. Τα δύο βασικά στοιχεία του έργου, το κρεβάτι και ο χρυσός, χάνουν σταδιακά τον
αρχικό τους προορισµό και ο ρόλος τους ακυρώνεται.

To έργο Sungarden, ενώ στην αρχή εντυπωσιάζει,στη συνέχεια προκαλεί αµηχανία συνδυάζοντας το οικείο και το ανοί-
κειο, το φιλικό και το εχθρικό. Κάτω από την επιφάνεια αποκαλύπτεται ένας κρυµµένος και µύχιος κόσµος, µοτίβο που
επανέρχεται συχνά στα έργα της Χαριτωνίδη.

Το έργο πραγµατεύεται έννοιες όπως την ασφάλεια και την αξία του χρυσού και του χρήµατος σήµερα, την σχέση του αν-
θρώπου µε τον πλούτο, το σύστηµα των αξιών, τις προτεραιότητες που θέτουν οι άνθρωποι σε µία δύσκολη κοινωνικοπο-
λιτική συγκυρία όπως η σηµερινή. 

Επιµέλεια: Eλένη Τσοποτού
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18 Επιµελητές προτείνουν νέους καλλιτέχνες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
Γιώτα Κωνσταντάτου Παυλίνα Βαγιωνή 
Εύα Κέκου Στέλλα Καπεζάνου
Λίνα Τσίκουτα Μαριαλίζα Κάµπη 

Ευαγγελία ∆ηµητρακοπούλου
Άλκηστις Μαυροκεφάλου 

Θούλη Μισιρλόγλου Μάριος Χατζηπροκοπίου 
Αντώνης Αντωνίου 

Ηλίας Παπαηλιάκης ∆ηµήτρης Μπαρούχος
- Αλέξιος Παπαζαχαρίας - Χαράλαµπος Κουρκούλης
Χάρης Σαββόπουλος Νίκος Τσικούρας 
Φαίη Τζανετουλάκου Θρασύβουλος Καλαϊτζίδης 
Τάσος Κουτσουρής Φιλιώ Σαµψάκη 
Χριστίνα Σγουροµύτη Ελένη Τσαµαδιά 

Νιόβη Κρητικού 
Αρά Μπογοσιάν 

Κατερίνα Κωστή Στέλιος Ράιδος 
-Χριστιάνα Στάµου
Ειρήνη Σαββανή Ιφιγένεια Σδούκου 

Ελένη Τσοποτού ∆έσποινα Χαριτωνίδη 
∆ώρα Κεχαγιά Adi Liraz 
-Κατερίνα Κωνσταντίνου 
Λυδία Μάργαρη Αικατερίνη ∆ιαµαντή 
∆ηώ Καγγελάρη Νεφέλη Μυρτίδη 
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Copyright Αίθουσα Τέχνης Καππάτος
All rights reserved, Μάϊος 2018

Επεξεργασία καταλόγου : Χρήστος Τράκας
Φωτογράφηση: Nicos Libertas

Eυχαριστούµε πολύ όσους συµµετέχουν 
σε αυτή τη διοργάνωση, 

τους Επιµελητές, τους Καλλιτέχνες

Χορηγοί επικοινωνίας
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