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Στη δέκατη έβδοµη χρονιά των ROOMS που έχουν ως ζητούµενο την ανίχνευση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων
τάσεων και προτάσεων στον εικαστικό χώρο, έχουµε ξανά την ευκαιρία να ανακαλύψουµε και να κατανοήσουµε τη σκέψη
και το δηµιουργικό έργο των σύγχρονων καλλιτεχνών και θεωρητικών τέχνης, να προβάλλουµε το σηµαντικό και ουσιώδες
και να διευρύνουµε τα όρια της εµβέλειας και υποδοχής της Σύγχρονης Τέχνης. 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 συ-
νάντησης 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 περισσότε-
ρων 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, πι-
στεύουµε 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 καλ-
λιτεχνικής δηµιουργίας όπως διαµορφώνεται στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα και όπως ενδεχοµένως θα εξελιχθεί.

Η επιλογή ενός ξενοδοχείου για τη παρουσίαση αυτής της έκθεσης, είναι συνάρτηση της επιλογής για αυτόνοµες πα-
ρουσιάσεις καλλιτεχνών στον ίδιο χώρο αλλά και της ανάγκης το σύγχρονο 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.

Μέσα από την ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και το “προσωπικό στοιχείο” του έργου τέχνης, την πολυσηµία και την συµπαν-
τικότητα 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 δια-
δικασία 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 τέ-
χνης, που ισχυροποιείται εµπεριέχοντας ταυτόχρονα σηµεία και ιδιότητες πολιτισµικής ανεξιθρησκίας και υπέρ-εθνικότη-
τας. 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 ανι-
χνεύσουµε και να παρουσιάσουµε, µέσα από αυτή την Έκθεση, τη σύγχρονη πραγµατικότητα στο ευρύτερο εικαστικό περι-
βάλλον µας. Παρουσιάζουµε µε την συνεργασία και τις προτάσεις ενός µεγάλου αριθµού επιµελητών - όχι µόνο θεωρητικών
της τέχνης, αλλά και αρχιτεκτόνων, θεατρολόγων - ένα µεγάλο αριθµό νέων πρωτοεµφανιζόµενων καλλιτεχνών µε τη φι-
λοδοξία 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.

Γεράσιµος Καππάτος







Βάλια Παπαστάµου

LLiieess  wwiillll  ffllooww  ffrroomm  mmyy  lliippss
Νο1: Συστάδες αυτοκόλλητων ετικετών που αποτυγχάνουν να αναγράψουν την αξία. 
Νο2: Η κατάργηση της κίνησης του χεριού µέσα από την παρεµβολή ενός οπτικού φίλτρου, µε την   πραγµατική αναγραφή
να απουσιάζει. 
Νο3: Η αδυναµία του λόγου να πει, γίνεται κάψουλα µε χνούδι χαρτιού, προς κατάποση των λέξεων.
Νο4: Η ανικανότητα του µέτρου να µετρήσει µε αριθµούς, αφού, σπάει σε µέρη και συντίθεται σε άλλης µορφής επιφά-
νεια.
Νο5: Ο λανθάνων τρόπος, του εγχειριδίου υπνοπαιδείας, να παράξει µια πρωτογενή φαντασία, µιµείται ειρωνικά, µε πα-
ραποµπές στα υπάρχοντα “πρότυπα”.
Η συσσωρευτική κειµενική παράθεση των αποτυχιών, σαν λίστα ταξιδιού. 
∆ιαµονή αυτών στο δωµάτιο, προσωρινή.
∆οχείο ψευδών, συσσωρευτικών αποτυχιών.
Ένα δωµάτιο – δοχείο.
Ένα δωµάτιο, αποφορτισµένο από τα έπιπλα πολλαπλών χρήσεων, µένει κενό. Η επιθυµία να γεµίσει ξανά, γεννάται, συ-
νειδητά ή και όχι. Σηµεία οικειότητας είναι ανέφικτο να µην δηµιουργηθούν, για όσο χρόνο κι’ αν αυτό κατοικηθεί. Η ου-
δέτερη, αυτή, χωρική µονάδα του συνολικού οικοδοµήµατος του ξενοδοχείου, ως δοχείο αναµένει το υλικό που θα την
ολοκληρώσει, έστω και προσωρινά.
Η Βάλια Παπαστάµου, µεταφέρει, στον τόπο του δωµατίου, αντικείµενα σε συσσώρευση που καταλήγουν να µοιάζουν µε
ίχνη. Η ουσία της αποτυχίας βρίσκεται ακριβώς εκεί� συσσωρεύοντας αντικείµενα,  που κανείς θα περίµενε να γεµίσουν
το δωµάτιο, αυτά, τελικά, λαµβάνουν τον ελάχιστο χώρο που τους αναλογεί και εµφανίζονται ως ίχνη. 
Πέντε φορές αυτή η αποτυχία θα µορφοποιηθεί εικαστικά, µέσω των πέντε, συσσωρευτικά τοποθετηµένων, αντικειµένων
που µεταφέρονται στον χώρο. Αυτή, άλλοτε, γίνεται συνειδητά ως ψεύδος και, άλλοτε, προκύπτει. Τα  ίχνη αποκτούν µια
ενδεχοµενική µορφή και µεταφέρονται εκεί, από όπου έχουν αφαιρεθεί τα προηγούµενα στοιχεία του χώρου. Τα αντικεί-
µενα ορίζονται από τον τόπο για τον οποίο προορίζονται και τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Κατάσταση αυτών: µεταφορά.
Οι δοµές που τα εµπεριέχουν, οφείλουν να είναι µετρικά ασφαλείς και τόσο µικρές όσο και ευέλικτες, για την µεταφορά
και την προσωρινή τους διαµονή στο δοχείο του δωµατίου. Το µετρικό στοιχείο που συνθέτει τις συσσωρευτικές δοµές των
ιχνών, επαναπροσδιορίζεται, µεταφέροντας την αποτυχία έκφρασης, της αξίας, της κίνησης, του λόγου, της µέτρησης και
της πρωτογενούς φαντασίας σε ένα δοχείο µιας χρήσης.

Εµµανουέλα Ανδριανάκη





Κωνσταντίνος Κωτσής

DDєкаddаис
σύµβολα µοτίβα κατασκευή 
µια αφήγηση για ένα χώρο/έδαφος/περιοχή
Κατασκευ-ασµένη πραγµατικότητα 
ιδεολογία
πρωτοπορία
ουτοπία 
θαµπή προβολή στο µέλλον
διαφορετικός γοητεία έλξη εξωτισµός
µετάβαση χρονική
µετάβαση τοπική
σύγχρονες αναγνώσεις στυλ 
dєкаdаис
ύφασµα µόδα ως σύµπτωµα 
πολιτισµός

Ο Κωνσταντίνος Κωτσής µεταµορφώνει το δωµάτιο του ξενοδοχείου σε µια σύγχρονη αυτόνοµη επικράτεια. Με σύµβολα
και µοτίβα εµπνευσµένα από την εποχή του κοµµουνισµού στην Ρωσία διερωτάται γύρω από την έννοια του εθνικού συµ-
βόλου και του µνηµείου και προτείνει νέες εκδοχές τους. Το ύφασµα και το ξύλο, που παραπέµπουν στην κατασκευή µιας
σηµαίας, αυτοαναιρούνται ως µνηµεία λόγω του ευτελούς της φύσης τους. Ψηλαφώντας την σύγχρονη εποχή και αντλών-
τας έµπνευση από την επικαιρότητα, ο καλλιτέχνης δηµιουργεί συνδέσεις µεταξύ του τότε και του τώρα και επαναχρησι-
µοποιεί το ύφασµα µέσα από νέα πρίσµατα, όπως αυτό της µόδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της παρακµής dєкаdаис
δεν χρησιµοποιείται µε σκοπό να µειώσει τη σηµασία των συµβόλων αυτών αλλά αντίθετα να τονίσει τις αυξοµειώσεις µίας
αξίας, η οποία µε τον χρόνο υποβάλλεται σε αλλαγές. Η ανάγκη της επιστήµης της Ιστορίας να προσθέσει την “πτώση” στο
λεξιλόγιο της, χρησιµοποιείται εδώ µε σκοπό να επαναοριστεί και να τονίσει όχι µια γραµµική εξέλιξη αλλά περισσότερο
ένα φαύλο κύκλο, µία αέναη συνέχεια.

κατανόηση, ερµηνεία, προσέγγιση, έκθεση

Εύα Βασλαµατζή





Κατερίνα Βέλλιου
ΣΣεε  έένναανν  κκόόσσµµοο  δδίίχχωωςς  σσύύννοορραα
Ζωγραφική, γλυπτική και κατασκευές χαρακτηρίζουν τις µεγάλων διαστάσεων εγκαταστάσεις της Κατερίνας Βέλλιου, οι
οποίες συνήθως καταλαµβάνουν τον εκθεσιακό χώρο ως ενιαίες γλυπτικές συνθέσεις. 
Eπιφάνειες λευκού χρώµατος, σε ακανόνιστες φόρµες και µεγέθη, εκτείνονται στον πραγµατικό χώρο, σε όλους τους τοί-
χους και το δάπεδο του δωµατίου, ορίζουν ένα ανοιχτό και καθαρό περιβάλλον, ένα κέλυφος υποδοχής δηµιουργώντας ένα
ευρύτερο εικαστικό περιβάλλον από θραύσµατα, τα οποία προσδιορίζουν τελικά έναν απροσδόκητο γεωγραφικό χάρτη. 
14 χειροποίητες βαλίτσες µε ξύλινο σκελετό και λεπτοµέρειες από λιτά και καλοδουλεµένα µεταλλικά και δερµάτινα στοι-
χεία, δίχως όµως τα σκληρά τοιχώµατα τα οποία συνήθως συγκρατούν το περιεχόµενό τους, εντάσσονται στον χώρο ορί-
ζοντας σηµεία, τόπους αλλά και την ανθρώπινη παρουσία µέσα στα πλαίσια του ιδιότυπου χάρτη.
Με την έννοια του χάρτη και µέσα από έναν πολυποίκιλο συνδυασµό εκφραστικών µέσων και υλικών έχουν καταπιαστεί
αρκετοί σύγχρονοι καλλιτέχνες. Για την Κατερίνα Βέλλιου όµως, ο χάρτης αποτελεί απλά την αφορµή για να αποδώσει σε
έναν κόσµο τόσο ακατανόητα και παράλογα δοµηµένο, την ιδιότητα της αλληλεγγύης και της ελεύθερης µετακίνησης ιδεών
και ανθρώπων ενώ όλο αυτό το επιτυγχάνει µέσα από την επιτηδευµένη απλοποίηση της φόρµας, τις εξαιρετικά δουλε-
µένες λεπτοµέρειες και τη µονοχρωµατική αντίληψη, στοιχεία τα οποία συνθέτει µε µια ενσυνείδητη και πρωτότυπη προ-
σέγγιση.   

∆όµνα Γούναρη 





Ελίζα Μοσχοπούλου
CCaann  yyoouu  sseeee  ffuurrtthheerr  tthhaann  tthhee  bbaarrss  ooff  yyoouurr  ssaaffeettyy??
Ένα τρισδιάστατο γυναικείο φόρεµα σε τοµή, τεράστιο και άκαµπτο σαν κρινολίνο του 19ου αιώνα, περιµένει τον επι-
σκέπτη στο κατώφλι, καλώντας τον να εισχωρήσει για λίγο εντός του και να το κατοικήσει. «Can you see further
than the bars of your safety?», επιγράφεται η διαδραστική εγκατάσταση που δηµιούργησε η ζωγράφος-σκηνογρά-
φος Ελίζα Μοσχοπούλου. Μέσα στο σκοτεινό, απρόσωπο δωµάτιο ενός ξενοδοχείου, προτείνει ένα περιβάλλον ολό-
λευκο και φωτεινό σαν µυστικό καταφύγιο. Mε χάρτινη επένδυση εξωτερικά η κατασκευή προσοµοιάζει, στο κάτω
µέρος της, ανθρώπινο δέρµα µε ανοιχτά τραύµατα, σε αντίθεση µε το λευκό υφασµάτινο τελείωµα µε τις ροµαντικές
πιέτες και πτυχώσεις. 
«Τελευταία», λέει η καλλιτέχνης, «µε προβληµατίζει ιδιαίτερα µια αυθόρµητη αντίδραση, που πιστεύω πως είναι κοι-
νός τόπος. Είναι η ανάγκη να κλείσω, έστω και για µια στιγµή τα µάτια, µπροστά στα άσχηµα που αντικρίζω στην κα-
θηµερινότητα µου. Σαν κάτι µέσα µου να προτιµούσε να µη ξέρει, να µην είχε δει. Αντίδραση που ξεκινάει ίσως από
την απογοήτευση που προξενεί η αδυναµία µου για άµεση τουλάχιστον βοήθεια». Aπό αυτή την αφετηρία θα προ-
κύψει το φουστάνι-µητέρα.
Μακρινή ανάµνηση µιας βαθιά κρυµµένης µυθικής αλήθειας; Πρωτογενής κοιλότητα µιας αρχαϊκής Μητέρας; Πα-
λινδρόµηση σε πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης και ψευδαίσθηση απόλυτης προστασίας, συναίσθηµα συγχώνευσης µε
τη µητέρα ως αδιαφοροποίητο ψυχικό ον, oceaning feeling πληρότητας και ευδαιµονίας, πριν το εγώ αναπτυχθεί,
αναγνωρίζοντας το υποκείµενο και το αντικείµενο ως διαφορετικές οντότητες; Αίσθηµα ασφάλειας ή θανάσιµης
επικινδυνότητας;
Μέσα από τις προσωπικές µνήµες και τις εµπειρίες του, τις φαντασιώσεις και τις ενορµήσεις του, ο επισκέπτης θα
δώσει τη δική του, ευχάριστη ή δυσάρεστη,  διάσταση. Ώσπου στην έξοδο, αµείλικτη η πόλη αναµένει να µας εντά-
ξει και πάλι στην πραγµατικότητα. 

∆ηώ Καγγελάρη





Μαίρη Θηβαίου
EExxaammppllee  ooff  RRoooomm  RReennttaall  AAggrreeeemmeenntt

Η Μαίρη Θηβαίου παρουσιάζει την εγκατάσταση  Example of a room rental agreement στο δωµάτιο ενός ξενοδοχείου. Σε
προηγούµενες βίντεο-εγκαταστάσεις παρουσίαζε αφηγήσεις ανθρώπων που κινούνταν συνεχώς σε «µη-τόπους»1, όπως
σκάλες, ασανσέρ και πάρκινγκ αυτοκινήτων, προκειµένου να αποκρυπτογραφήσουν την ταυτότητας τους µέσω αυτής της
εµπειρίας. Σ’αυτήν την εγκατάσταση επιλέγει το δωµάτιο ενός ξενοδοχείου, ως έναν εξ’ ορισµού µη µόνιµο προορισµό, αφού
η διαµονή σ’ ένα ξενοδοχείο εµπεριέχει µια σύγχρονη κινητικότητα. Είναι ένας από αυτούς τους  χώρους που  θέτουν, το υπο-
κείµενο και το τόπο, διαρκώς σε µια κίνηση, χωρίς να υποδηλώνουν οποιαδήποτε στασιµότητα στην σχέση αυτή. Συνεπώς,
το στοιχείο αυτό λειτουργεί στο έργο µε συµβολικό τρόπο, δηµιουργώντας µια πορεία  αναζήτησης του εαυτού.

Τα πολλαπλά βίντεο και τα αντικείµενα, τα οποία είναι το τηλέφωνο, η βαλίτσα και το µπουρνούζι, τα οποία είναι τοποθε-
τηµένα σε σηµεία της κρεβατοκάµαρας και του µπάνιου αφηγούνται µια ιστορία, µίας γυναίκας, µε κοινό παρανοµαστή το δω-
µάτιο ενός ξενοδοχείου. Η σκηνή από µια γυναίκα που τρέχει αλλά παραµένει στο ίδιο σηµείο και µια προβολή από τη ζωή
στο ξενοδοχείο. Η αφήγηση δηλαδή  µιας ιστορίας λίγο µετά από ένα συµβάν, λίγο µετά την φυγή ή τον ερχοµό της γυναί-
κας.

Όλες αυτές οι  σκηνές  συνθέτουν µια αποσπασµατική αφήγηση αναζήτησης του εαυτού, µέσα από τη προσωρινή διαµoνή
σε ένα δωµάτιο ξενοδοχείου. Η Μαίρη Θηβαίου θέλει να δηµιουργήσει στον θεατή την αίσθηση ότι ένα µέρος από την πλη-
ροφορία µπορεί να χαθεί κατά την οπτική θέαση του και την ίδια στιγµή που παρακολουθεί µία προβολή στη κρεβατοκάµαρα,
να χάνει την οπτική µιας άλλης στο µπάνιο. Έτσι, ο επισκέπτης παίρνει µέρος στην εγκατάσταση αφού περιηγείται στο χώρο
προσπαθώντας να καταλάβει µέσω αυτής της αποσπασµατικής αφήγησης την ολότητα του έργου. 

Νάσια Καλαµάκη
11..    OO  MMaarrcc  AAuuggéé  σσττοο  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  ΓΓιιαα  µµιιαα  ααννθθρρωωπποολλοογγίίαα  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκόόσσµµωωνν,,  µµεε  ττοονν  όόρροο  ««µµηη--ττόόπποοςς»»,,  εεννννοοοούύσσεε  ττοουυςς  φφυυσσιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  µµεε  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  σσκκοοππόό  ((ααεερροοδδρρόόµµιιαα,,  σσττααθθµµοοίί  ννέέωωνν  δδιικκττύύωωνν,,  ννέέαα
εεµµπποορριικκάά  σσυυγγκκρροοττήήµµαατταα,,  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοοιι  κκ..αα..))  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  πποουυ  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ααττόόµµωωνν  ––ττααξξιιδδιιωωττώώνν  µµ’’  ααυυττοούύςς..  ΟΟ  ΜΜ..AAuuggéé  εεξξεετταα ́́ζζεειι  ττοουυςς  χχωω ́́ρροουυςς  ττηηςς  υυππεερρµµοοννττεερρννιικκοο ́́ττηηττααςς  ααπποο ́́ µµιιαα  αανν--
θθρρωωπποολλοογγιικκηή́ σσκκοοππιιαα ́́ υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααςς  ππωωςς  οοιι  ααννθθρρωωπποολλοογγιικκοοίί--ιισσττοορριικκοοίί  ττόόπποοιι  δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  γγύύρρωω  ττοουυςς  έένναα  ππλλέέγγµµαα  οορργγααννιικκώώνν  δδεεσσµµώώνν,,  ααννττίίθθεετταα  µµεε  ττοουυςς  ««µµηη--ττόόπποουυςς»»  πποουυ  ααπποοππννέέοουυνν  µµιιαα  σσυυµµββααττιικκήή  µµοοννααξξιιάά
κκααιι  έένναα  ααννοοίίκκεειιοο  σσυυννααίίσσθθηηµµαα..  ΟΟ  ππεερριιππλλααννηηττήήςς  ττοουυ  AAuuggéé  µµπποορρεειι ́́ νναα  ααπποοκκοοµµιί́σσεειι  µµόόννοο  µµεερριικκέέςς,,  µµιικκρρέέςς  µµααττιιεε ́́ςς  ααπποό́ ττοο  ππεερριιββαά́λλλλοονν  ττοουυ..
ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφιικκήή  ααννααφφοορράά::
MMaarrcc  AAuuggéé,,  ΓΓιιαα  µµιιαα  ααννθθρρωωπποολλοογγίίαα  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκόόσσµµωωνν,,    µµττφφ..ΣΣααρρααφφεείίδδοουυ  ∆∆έέσσπποοιινναα,,  ((ΑΑθθήήνναα,,  εεκκδδ..ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιαα,,  11999999))





Aγγελική Μπόζου
MMaannnnaa  FFoorrttuunnaa--wwiillll  mmaakkee  yyoouurr  ddrreeaammss  ccoommee  ttrruuee
Κατά τον Bion, ο χώρος του ονείρου, παραπέµπει σε µία λειτουργία που συγκεντρώνει και συνθέτει µία ψυχική δραστη-
ριότητα, κατακερµατισµένη σε πολυάριθµα κοµµάτια. Αποτελεί το µέσο και τον τόπο, όπου οι συνειδητές και βιωµένες
εµπειρίες, υπάγονται σε περεταίρω επεξεργασία µέσω του Ασυνειδήτου, ώστε να νοηµατοδοτηθούν διά της συµβολο-
ποίησης.
Στη διαδραστική πολυ-αισθητηριακή performance Μanna Fortuna- will make your dreams come true, η Αγγελική
Μπόζου, συντονίζει µία επιτελεστική παράσταση, αφετηρία της οποίας αποτελεί το κοινό, το οποίο καλείται να διηγη-
θεί τα όνειρα του, ενώ ταυτόχρονα, η ίδια  εικονοποιεί το λόγο επί του ονείρου, συνοδεία µουσικού που δρα αυτοσχε-
διαστικά. Στην επιτελεστική αυτή διαδικασία, είναι το συνειδητό, ο επεξεργασµένος Λόγος –προερχόµενος από τον
θεατή/αφηγητή- που προηγείται και (εκ)-τίθεται προς µία πιο ωµή και άµεση χειρονοµιακή αποτύπωση,  από πλευράς
της δηµιουργού. Η Μanna Fortuna, σαν σε κατάσταση ονειροπόλησης, µοιάζει να ακούει, αισθανόµενη πίσω από τα
λόγια και εικονοποιεί στο εδώ και τώρα του ονειρικού δωµατίου, αυτό που δεν µπορεί να αρθρωθεί µε λέξεις, εντάσ-
σοντας αυτόµατα, προσωπικά τής ψυχικά ίχνη στη δηµιουργία του έργου.
Παράλληλα, σε αυτό το ρεαλιστικό χωροχρόνο του δωµατίου, δηµιουργείται ένας άχρονος ,ενδιάµεσος ψυχικός χώρος,
όπου το υποκειµενικό της εµπειρίας του θεατή-αφηγητή, συναντά την εξωτερική πραγµατικότητα, τον Άλλον. Η Μanna
Fortuna, µέσα στον υποβλητικό και γεµάτο θεατρικότητα ονειρικό χώρο του δωµατίου, λειτουργεί ως περιέχουσα την
ατοµική εµπειρία του θεατή-αφηγητή, συλλέγοντας τα θραύσµατα της ασυνείδητης εµπειρίας του και των ονειρικών
µνηµονικών ιχνών του, επιστρέφοντας τα, εικαστικά µετασχηµατισµένα διαµέσω του προσωπικού της φαντασιακού ντε-
πόζιτου, αποτέλεσµα του οποίου είναι το έργο που γεννάται ενώπιον του κοινού. Η διαδικασία της δηµιουργίας έρχεται
στο προσκήνιο του δωµατίου και δευτερευόντως το εικαστικό αποτέλεσµα, το οποίο συνεχώς τροποποιείται για να εξυ-
πηρετήσει την αποτύπωση της αφήγησης, µέσα από µία κυκλική διαδροµή σηµατοδοτούµενη από εναλλασσόµενες στιγ-
µές κατακερµατισµού και απαρτίωσης,  όπως αυτές εκφράζονται  µέσα στα όρια του χαρτιού, στο οποίο η Μanna Fortuna
εναποθέτει συµβολικά τις λέξεις που αρθρώνει ο αφηγητής-θεατής.  
Είναι η εµπειρία της Συνάντησης και της Συνδηµιουργίας που εξέχει και οι µεταλλάξεις που αυτές ενέχουν µέσω της αλ-
ληλεπίδρασης ετεροτήτων, ήτοι της επικοινωνίας µεταξύ  ασυνειδήτου και συνειδητού, εικόνας και λόγου, σκέψης και
βιώµατος, διανοητικού και αισθητηριακού, ήχου και σιωπής,  Εαυτού και Άλλου. 

Ισαβέλλα Κλαδάκη





Ειρήνη Γεωργοπούλου
Μικρόκοσµος
Η Καλλιτέχνης µέσα από ένα σύµπλεγµα άµορφων µορφών προσπαθεί να διερευνήσει τη σχέση του πραγµατικού και του φανταστι-
κού, της παρουσίας και της απουσίας τόσο του ανθρώπινου µυαλού όσο και της ίδιας της ανθρώπινης οντότητας. Μέσα από τη συµ-
πλεγµατική αυτή εγκατάσταση, η ίδια προτείνει µια νέα απροσδόκητη ουτοπική κατάσταση τόσο του ίδιου του µυαλού όσο και της
ανθρώπινης ύπαρξης. Με αυτό τον τρόπο, προκαλεί τον ίδιο το θεατή να επικοινωνήσει µε το έργο και να βιώσει, µέσω της περιπλά-
νησης και της άµεσης επαφής του µε το ίδιο το υλικό, την δική του έλξη, µέσα στον υπαρξιακά δοµηµένο αυτό ονειρικό µικρόκοσµο.
Τον προκαλεί ουσιαστικά να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στον προσωπικό της «Μικρόκοσµο» και στον καθολικό
«µακρόκοσµο» µε κοινό παρονοµαστή το ίδιο το έργο. Απώτερος στόχος της περιπλάνησης αυτής είναι, ο ίδιος ο θεατής να βρει τη
θέση του µέσα σε αυτόν και να δηµιουργήσει ένα διάλογο επικοινωνίας µε το παρόν έργο. Ουσιαστικά, ένα συναισθηµατικό ταξίδι που
να αιωρείται κάπου ανάµεσα σε γνωστά και άγνωστα µονοπάτια της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Η Ειρήνη Γεωργοπούλου, γενικότερα στο έργο της χρησιµοποιεί µικτές τεχνικές, που στην ολότητά τους, εξερευνούν µέσα από συµ-
βολισµούς και αλληγορίες, τη σχέση του ανθρώπου µε το χωροχρόνο. Ισορροπούν κάπου ανάµεσα στην αλληλεπίδραση των σχέσεων
φωτός και σκότους, πραγµατικότητας και ονείρου, ύπαρξης και ανυπαρξίας, ζωής και θανάτου, κίνησης και στατικότητας, στέρεου
και άυλου, κενού και ήχου. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η ανάµειξη στο έργο της έννοιας του ίδιου του τόπου, του χώρου και του χρό-
νου. Οι τεχνικές που ακολουθεί στη δουλεία της ποικίλλουν: χαρακτική, φωτογραφία, γλυπτική, ζωγραφική, ενώ χαρακτηριστικό
δείγµα, αποτελούν η µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, το ίδιο συµβαίνει και µε τα υλικά που χρησιµοποιεί: κερί, γύψο,
ύφασµα, άµµος, µέταλλο, φως.

Πέτρος Κοσµάς





Marina Genadieva

Η Μαρίνα Γκενάντιεβα συνθέτει, µε µια ποικιλία µέσων, µια τέχνη που εστιάζει κυρίως στην γυναικεία ταυτότητα, τους φυλετικούς
ρόλους και το κοινωνικά υποβολιµαίο, αισθητικό καµουφλάζ του θηλυκού.
Αυτή της η πρόθεση υλοποιείται µε µια ζωγραφική απόλυτα επίκαιρη, ευθυγραµµισµένη µε τη σύγχρονη, διεθνή τάση ενός still life
Ρεαλισµού που συνδιαλέγεται –και εµπνέεται- από την αισθητική των social media και του εκρηκτικού εγωκεντρισµού (egotism) των
φωτογραφιών του facebook και του instagram. Με καθαρή παράσταση σκηνών της καθηµερινότητας, µε προσωπογραφίες, κυρίως
ναρκισσιστικής αλλά όχι πάντα κολακευτικής αυτοέκθεσης, στις οποίες εισάγει στοιχεία τροποποίησης, αλλοίωσης και παραµόρ-
φωσης, η Γκενάντιεβα χρησιµοποιεί την εικόνα της ως όχηµα σύνδεσης µε κοινωνικά θέµατα και τον εαυτό της ως υποκείµενο/υπό-
δειγµα της πρωτόγνωρης, σήµερα,  εξαντικειµενοποίησης  του ατόµου.
Αυτός ο νέος ρεαλισµός στη ζωγραφική, σκληρός, αποµυθοποιητικός, είναι ένα τεχνικά και ψυχολογικά σύνθετο σύστηµα αναφο-
ρών που χρησιµοποιεί την υπαρξιακή εµπειρία του ατόµου µέσα στον χρόνο για να επιδείξει κοινωνικές συσχετίσεις, κώδικες και
συµβολικά µηνύµατα, υπόγειες αναφορές και µεταφορές. 
Η Γκενάντιεβα µετέρχεται όλα τα προσφερόµενα µέσα - ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις και performance- για να δώσει το δικό
της στίγµα στο zeitgeist των ηµερών, για να επανασυνθέσει την υποκειµενική της θέαση του αντικειµενικού κόσµου, και για να πάρει
θέση, αισθητική και ιδεολογική, στο περίπλοκο σύστηµα της εποχής. 

Γιώτα Κωνσταντάτου 





Nicolas Paradiselo
TThhee  hhootteell  rroooomm  wwiitthh  tthhee  11//77
Έχοντας συνήθως µικρά δωµάτια ξενοδοχείων ως το κύριο σκηνικό των πορνογραφικών δράσεων, η µεθοδολογία παρου-
σίασης του ερωτισµού αντλεί µεν στοιχεία από την στερεοτυπική πορνογραφία, αφήνει ωστόσο εκτεθειµένα και «παραβιά-
ζει» πολλαπλά πατριαρχικά στερεότυπα, επινοώντας και αποκαλύπτοντας νέες φόρµες και όρια θέασης και αντιµετώπισης
του ερωτισµού. Από τις ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές αναλύσεις της οµοφυλοφιλικής σεξουαλικότητας και της εξέ-
λιξής της1, µέχρι τα µετα-πορνό φιλµ του Bruce LaBruce2, το εµπόριο του ερωτισµού αποτελεί µια από τις πλέον εύρωστες,
ακµάζουσες βιοµηχανίες θεάµατος σήµερα και -όπως κάθε πεδίο που αντλεί στοιχεία από τις ιδιωτικές ανάγκες και δυνα-
τότητες του ανθρώπινου είδους- πλέον βρίσκεται υπό συστηµατική επιστηµονική διερεύνηση. 
Στην περίπτωση του Nicola Paradiselo και ειδικότερα του διπτύχου 1/7, που παρουσιάζει στα φετινά Rooms 2017, ο καλλι-
τέχνης αφορµάται µεν από µια αλληγορία, ωστόσο φαίνεται να θέτει επιπλέον ζητήµατα υπό υποδιερεύνηση˙ ειδικότερα, το
δίπτυχο 1/7 αποτελεί το πρώτο µέρος της σειράς έργων Paradise Lost, µε σαφείς αναφορές στο οµότιτλο έργο του John Mil-
ton και στα 7 θανάσιµα αµαρτήµατα, τα οποία ο καλλιτέχνης και επαναδιαπραγµατεύεται µέσω της µετανεωτερικής αισθη-
τικής και κοινωνικής συνθήκης. 
Στο πρώτο δίπτυχο της σειράς αυτής -που παρουσιάζεται αυτή τη φορά στο εντελώς ιδιαίτερο context ενός δωµατίου ξενο-
δοχείου- µέσω του λόγου, της εικόνας και µε σαφείς αναφορές στη µαζική κουλτούρα και το πορνό θέαµα, επιτυγχάνει την
παράθεση σηµείων και στοιχείων διττής κατεύθυνσης: από την ποπ φράση “keep calm and…” και το διαδεδοµένο µέσο
ερωτικής δικτύωσης Grindr (απευθυνόµενο σε gay, bisexual, queer ή bicurious χρήστες), µέχρι τις σκηνές ερωτισµού, o
Paradiselo χτίζει µια λιτή και ευθύτατη αφήγηση γύρω από τα ανανεούµενα συνεχώς στερεότυπα επικοινωνίας και ερωτι-
κής συνεύρεσης, αλλά ταυτόχρονα και γύρω από τη διαχρονικότητα των κοινωνικών ταµπού περί έµφυλης ταυτότητας και
συµπεριφορών.
Στη δουλειά του, συνολικότερα, ο Nicolas Paradiselo έχει επιλέξει να σχεδιάζει ρεαλιστικά την πραγµατικότητα και, ως εκ
τούτου, να αφήνει κάθε πιθανό σχολιασµό και πτυχή της να προσλαµβάνονται ελεύθερα, µέσα από τις επιλογές του σε θε-
µατολογία και αναπαράσταση. 

Αρετή Λεοπούλου

      11..  RRiicchh  CCaannttee  &&AAnnggeelloo  RReessttiivvoo,,  ““TThhee  CCuullttuurraall--AAeesstthheettiicc  SSppeecciiffiicciittiieess  ooff  AAllll  MMaallee  MMoovviinngg--IImmaaggee  PPoorrnnooggrraapphhyy””  σσττοο  LLiinnddaa  WWiilllliiaammss  ((eedd..)),,  PPoorrnn  SSttuuddiieess,,  DDuukkee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  22000044,,  σσ..σσ..  114422--116666
22..  bbrruucceellaabbrruuccee..ccoomm  





Νίκη Γκουλέµα
Η Νίκη Γκουλέµα ζωγραφίζει µε είκοσι, το πολύ εικοσιπέντε κινήσεις. Γεµίζει τον µουσαµά σχεδόν χωρίς να τον αγγίζει.
Κατασκευάζει µια ζωγραφική εικόνα µε τη χάρη και την αυτοπεποίθηση του ευφυούς παίκτη, που έχει απόλυτο έλεγχο των
κινήσεών του. Η καλλιτέχνης, από τη µεριά της, υποστηρίζει ότι η αφαιρετική εικονοθεσία που προτείνει έχει κύριο άξονα
προβληµατισµού τη διαδικασία και, κατά δεύτερο λόγο, τη διαδραστικότητα, όπως όταν χρησιµοποιεί διαφανοσκόπιο για
να προβάλλει τα ψηφιακά της σχέδια. Οι εικόνες της Γκουλέµα ανήκουν στην παράδοση της χειρονοµιακής ζωγραφικής,
καθώς φαίνεται να την απασχολεί σοβαρά το ερώτηµα του πώς κανείς µια πράξη ορατή στον καµβά. Όπως στη δουλειά
του Cy Twombly, το «δράµα» που εκτυλίσσεται πάνω στην επιφάνεια του πίνακα ή του σχεδίου δεν είναι απαραίτητα µόνο
οπτικό. Στα έργα της Γκουλέµα η ποιητική του ελάχιστου, του απαρατήρητου και του φαινοµενικά ασήµαντου (η καθηµε-
ρινότητά µας βρίθει από τέτοια διακριτικά µοτίβα: ένας λεκές από καφέ, από αίµα, κραγιόν ή λάδι, µια γρατζουνιά, µια χα-
ρακιά, µια µουντζούρα, απρόβλεπτες µολυβιές και κάθε είδους διαγραφές, ίχνη σε µια σκονισµένη επιφάνεια,
νηµατοειδείς σχηµατισµοί όπως τριχούλες και κλωστές, σκόρπια ψίχουλα, ένα σελάγισµα από το πουθενά) συναντά την
ποιητική του κενού και της σιωπής, της απόκλισης και της απουσίας, της εκκρεµότητας και της παύσης, της φαινοµενικά
αδιάφορης χρονικής στιγµής. Κρίνοντας από τις φωτογραφίες µε τις οποίες συχνά πλαισιώνει τα ζωγραφικά της έργα, η
Γκουλέµα ξέρει να παρατηρεί και προφανώς γνωρίζει τι σηµαίνει «θαλπωρή του κενού», ενώ σίγουρα αντιλαµβάνεται
πλήρως την αξία αυτής της θαλπωρής. Εξ ου και η καταγωγή της εικονογραφίας της εντοπίζεται, µεταξύ άλλων, στις δια-
θέσεις που µας µεταφέρει ο Πέτερ Χάντκε στα καλύτερα κείµενά του. Όπως η ακόλουθη από το αφήγηµα Ο Κινέζος του
πόνου (1983): «Στη γωνιά του δωµατίου ένα κουβαράκι σκόνης κυλούσε φωτισµένο από ένα φωτιστικό δαπέδου µπρος
πίσω και στον ουρανό έλαµπε ακόµα στον ήλιο µια υγρή λουρίδα, τραβηγµένη από ένα γρήγορο, φωσφορίζοντα µαρκα-
δόρο».

Χριστόφορος Μαρίνος 





Αθανάσιος Γάτος
ΗΗeeaavveenn  IIssllaanndd
Φαντάζεσαι τοπία που δεν έχεις δει ποτέ, όµως ξέρεις µε τι µοιάζουν. Αντικείµενα που συνθέτουν εσωτερικούς χώ-
ρους αισθητικά προκατασκευασµένους, µέσα στους οποίους ονειρεύεσαι µακρινούς προορισµούς. Σύγχρονους, επί-
πλαστους - διαφηµιστικούς - τουριστικούς παραδείσους. Στην οθόνη παρατηρείς να περνούν εικόνες άµεσα
αναγνωρίσιµες. Στην κοινωνία της αναψυχής, ξαπλώνεις βολικά για να ατενίσεις µια ψηφιακή γη της επαγγελίας.
Μέσα από τη στρατηγική της τυποποίησης του σύγχρονου τρόπου ζωής, η παγκοσµιοποίηση αναλαµβάνει, παρά τη
θέληση σου, την διασκέδαση σου. Η ονειροπόληση αυτή όµως δεν έχει τίποτα το νοσταλγικό, είναι µια απλή διάσπαση
της προσοχής σου, όπως µια καλή διαφήµιση.

O Αθανάσιος Γάτος στο έργο του πραγµατεύεται παρόµοιες έννοιες, χρησιµοποιώντας µια εικαστική γλώσσα που οι-
κειοποιήται τους κώδικες των διαφηµιστικών εικόνων. Μια διαφηµιστική εικόνα εµφανίζεται χωρίς προειδοποί-
ηση και αυξάνει το χάσµα ανάµεσα στο απαραίτητο ή απλά στο επιθυµητό. Η έννοια των διακοπών, ως βασικό
τουριστικό προϊόν, που απασχολεί τον καλλιτέχνη, λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο. Μέσα από την κατασκευασµένη
ιδέα του σύγχρονου εξωτισµού, οι διακοπές σήµερα προωθούνται ως ένα αγαθό αναγκαίο. Ταυτόχρονα, νοούµενες
ως µια ζώνη όπου όλα επιτρέπονται, δηµιουργούν µια κλισέ εικόνα του καταναλωτικού υποκειµένου: καταπιεσµέ-
νος από έναν µόνιµο αυτοέλεγχο των συναισθηµάτων του, ο άνθρωπος σε διακοπές µεταφέρεται προσωρινά σε µια
ζώνη απόλυτης (κάλπικης) ελευθερίας. Η αισθητική ενός τουριστικού γραφείου που εµπνέει τον Αθανάσιο Γάτο,
αποπειράται να παράγει µια αντίστοιχη απελευθερωτική διάθεση. ∆ηµιουργώντας έναν χώρο φιλόξενο, ο καλλιτέ-
χνης προσκαλεί τον θεατή να παρακολουθήσει µια σκηνή που έρχεται σε αντίστιξη µε την ειδυλιακή ατµόσφαιρα
των υπόλοιπων εικόνων. Προτείνοντας µια γραφική αντίληψη του σύγχρονου τουρισµού, οι εικόνες του Αθανάσιου
Γάτου αποπνέουν µια ειδυλιακή ιδέα του πραγµατικού, που καταλήγει να είναι πιο σηµαντική από την ίδια την πραγ-
µατικότητα. Και κάπως έτσι, οι σύγχρονοι παράδεισοι ρυθµίζουν τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας, µετατρέποντας
τον άνθρωπο σε µόνιµο θεατή του παραµορφωτικού καλειδοσκοπίου του τουρισµού. 

Ces agences de voyage sont les premières responsables de la mise en fiction du monde, de sa déréalisation
d’apparence – en réalité, de la conversion des uns en spectateurs et des autres en spectacles

Marc Augé, L’impossible voyage

Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου 





Θάλεια Γκατζούλη
Βίος ή βιός; Αποµεινάρια του πρώτου ή ελλείµµατα του δεύτερου; Τραύµατα του πρώτου ή ζηµίες του δεύτερου; Ένας τόνος
πόση διαφορά µπορεί να κάνει; Όσο ένα γράµµα: σώµα και χώµα. Από την άλλη, γιατί το βιός δεν είναι ευνοϊκό στη γενική;
∆εν κλίνεται; Αντίθετα προς τον βίο, ο οποίος κλίνεται. Ο βίος, του βίου, τον βίο. Ω, βίε. Αβίωτε; Ανθόσπαρτε; Ασυνεχή; Με-
ταλλασσόµενε; Ο βίος που γίνεται βιός. Και το βιός που γίνεται βίος. 
Η Θάλεια Γκατζούλη µεταµορφώνεται σε βιο-λόγο (ή µήπως βιο-γράφο;). Από διαγνώστρια γίνεται σκηνοθέτης: µέσα από λε-
πτές χειρονοµιακές παρεµβάσεις µέχρι µεγαλύτερες εγκαταστάσεις, σκηνοθετεί καλλιτεχνικώς µία ζωή εύθραυστη, ίσως
τραυµατισµένη, σε κάποιο βαθµό επουλωµένη, που σε κάθε περίπτωση φέρει την ανάµνηση του χρόνου και του σώµατος,
ενός άχρονου αέρα και µιας χίµαιρας περαστικής. 
Η Θάλεια σκηνοθετεί επίσης ένα ταξίδι από το εξωτερικό προς το εσωτερικό και το αντίστροφο. Από το αρρύθµιστο περιβάλ-
λον, όπου ένας τόνος µετατρέπει το βίο σε βιός και το βιός σε βίο, στο προστατευµένο εκείνο περιβάλλον, που µπορεί να πάρει
τη µορφή ενός µνηµείου. Μνηµείου δικού, οικείου, που θωρακίζει απέναντι στο χρόνο, διαφυλάσσει απέναντι στη φθορά ή
την αβεβαιότητα, διασώζει τη µνήµη και την ίδια στιγµή ανοίγει το κουτί των ερωτηµατικών. Από το µικροσκόπιο στη µεγάλη
εικόνα, από το αληθινό σώµα στο σώµα του κόσµου, η σκηνή που φτιάχνει είναι ένας τόπος ζωντανού θεάτρου, ένας τόπος εξέ-
τασης, περιπλάνησης και θεραπείας µαζί.

Θούλη Μισιρλόγλου





Μαρία Αρβανίτη
To δωµάτιο της Μαρίας Αρβανίτη αποτελεί έναν κριτικό σχολιασµό διαφόρων παραµέτρων της σύγχρονης ζωής, άµεσα συν-
δεδεµένων µε οικουµενικές, πανανθρώπινες έννοιες.  ∆ουλεύοντας κυρίως µε ζωγραφική, αλλά και τολµώντας πειραµατι-
σµούς µε νέες τεχνικές (όπως τρισδιάστατες συνθέσεις µε διπλωµένα και πλεγµένα κοµµάτια χαρτιού) η καλλιτέχνης
δηµιουργεί κόσµους οικείους και ταυτόχρονα απειλητικούς. 
Τα ζωγραφικά της έργα της ελκύουν, αρχικά, µε τη φαντασιακή, σχεδόν ονειρική τους ποιότητα, για να αντεπιτεθούν µε την
ορµή και τη σκληρότητα στοιχείων από οικείες σκηνές ειδησεογραφικών δελτίων, ντοκυµαντέρ και ταινιών επιστηµονικής
φαντασίας. Ως πρωταγωνιστές τους αναδεικνύονται συγκεκριµένα διαχρονικά και καθολικά σύµβολα του ανθρώπου και της
ιστορίας του, µε τα οποία η καλλιτέχνης επιδίδεται σε µια σχεδόν εµµονική διερεύνηση των αντίρροπων τάσεων εξουσίας και
ισχύος ανάµεσα στα δυο φύλα και στον κόσµο γενικά. Ο ρόµβος, πιστός στην αρχαιοελληνική του ετυµολογία, καταδεικνύει
την αέναη περιστροφή και εναλλακτική υπερίσχυση ανάµεσα στον άντρα και στη γυναίκα, δύο ισόπλευρων τριγώνων µονίµως
συνδεδεµένων στη βάση. Ο οβελίσκος είναι ένα αναγνωρίσιµο σηµείο αναφοράς της εξουσίας, η οποία απονέµεται και αφαι-
ρείται κατά βούληση από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όλα αυτά αναπτύσσονται σε ένα µόνιµο φόντο που συνδυάζει οπτικές µνήµες
από την αναλογική τηλεόραση και την σύγχρονη ψηφιακή ενηµερωτική και ψυχαγωγική εικόνα, αφήνοντας κατά την αποµά-
κρυνση µια σειρά από µετεικάσµατα. Το Panopticon (2015) κάνει σαφή αναφορά σε ένα κατά Φουκώ δοµηµένο περιβάλλον
υψηλής και µόνιµης παρακολούθησης, αλλά και δυνατότητας παρέµβασης στην ανθρώπινη ενέργεια. Τα στοιχεία αυτά επα-
νέρχονται στο Level Infinity (2016), όπου οµοιάζουν πλέον σε οθόνη παιχνιδιού, µε επίπεδα που εκτείνονται δυνητικά στο
άπειρο, πλαισιωµένα από ένα πλήθος pixels.  
Με τη σειρά τους, τα τελευταία µετουσιώνονται σε τρισδιάστατες εγκιβωτισµένες παρουσίες, διττές φιγούρες ηρώων ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών/αρχετυπικών µορφών, οι οποίες, προσπαθώντας να διαφύγουν από την ίδια τους τη συνθήκη ακροβα-
τούν επικίνδυνα ανάµεσα στην ελευθερία και τον εφιάλτη -  την εγγενώς πιθανή απότοµη µετάβαση από την εξεζητηµένη
τεχνολογία σε µια ενστικτώδη βάση.

Εύη Μπανιωτοπούλου





Αµαλία Βεκρή

RRooοοmm  ffoorr  oonnee,,  tteeaa  ffoorr  ttwwoo,,  aa  ssttuuddiioo  vviissiitt..
Την γνωρίζω µερικά χρόνια. Την συναντώ πολλές φορές σε µπαρ, πηγαίνουµε µαζί σε πάρτυ. 
Έχουµε διοργανώσει και µερικά µαζί νοµίζω. Μου έχει ζητήσει να κάνω έργο γι’αυτή πριν καν δω έργο της. 
Η ίδια εκδίδει ένα φανζίν (από τα λίγα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στην Αθήνα) που µέσα από µια παρήχηση 
ταυτίζει την Αθήνα µε την Ασθένεια παρουσιάζοντας την πιο underground πλευρά της πρώτης και δίνοντας παρά-
δοξα µε θετική διάσταση στην δεύτερη. 
Έχω ζητήσει έργα της για οµαδικές εκθέσεις. ∆εν ρώτησα ποτέ τι θα µου φέρει. Τα έβλεπα όταν το έφερνε. Ήταν ακρι-
βώς αυτά που περίµενα, ωστόσο τελείως
διαφορετικά από αυτά που φανταζόµουν. Μάλλον ξέρει τη δική µου δουλειά καλύτερα από ότι ξέρω εγώ τη δική της. 
Αυτό είναι κάτι που δεν µου έχει ξανασυµβεί. Η έκθεση Roοm for one, tea for two, a studio visit είναι η πρώτη φορά
που θα δω έργα της οργανωµένα. 
Σε ένα δωµάτιο ξενοδοχείου. Πιστεύω ότι είναι πολύ ταιριαστό. Το ίδιο πιστεύει και αυτή.

Αλέξιος Παπαζαχαρίας 





Μαρία Ζαχαρογιάννη
AABBSSEENNCCEE
«Το ξέρω πως καθένας µονάχος πορεύεται στον έρωτα
µονάχος στη δόξα και στο θάνατο»

Γιάννης Ρίτσος, Σονάτα του Σεληνόφωτος

Η οµάδα Yellow µε σκηνοθετική επιµέλεια της εικαστικού Μαρίας Ζαχαρογιάννη πραγµατεύεται την εµπειρία του έρωτα και τα
συντρίµµια του. Ο έρωτας και ο θάνατος, η πολεµική διάσταση του έρωτα, ο πόλεµος και ο έρωτας για πόλεµο διερευνώνται
µέσω ενός ατέρµονου σχεδίου. Σ’ ένα δυστοπικό χώρο τρεις περφόρµερ βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον εαυτό τους ως αυτοτε-
λείς προσωπικότητες και πέρα από το παράλογο της «κατασκευασµένης» επιθυµίας, σαν δούρειος ίππος ενός χυδαίου ροµαν-
τισµού. 
Με µια διάθεση για αναδόµηση του προσωπικού χώρου, και µε τους ήχους των λέξεων, φορείς µιας επικοινωνίας πρωτόγονης,
η δραµατουργική σύγκρουση επιτελείται από τους «υποκριτές» που µας αποκαλύπτουν ρυθµικά τον απόηχο της επιθυµίας στην
αρχική της µορφή – σε σωµατικό και πολιτικό επίπεδο – πριν προλάβει να επεξεργαστεί από τους µηχανισµούς λιµπιντικής κα-
τασκευής της. Συνειδητοποιώντας την ευθραυστότητά τους, επιχειρούν να κατασκευάσουν ένα νέο συντακτικό που θα ανάγει τον
πόνο που υποµένουν σε µνήµη, σε νοσταλγική εµπειρία.
Ο πόνος που προκύπτει από µια διαδικασία σύγκρουσης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο αποτελεί κύρια ανησυχία γενικότερα
στο έργο της Μαρίας Ζαχαρογιάννη σε όλα τα µέσα καλλιτεχνικής έκφρασης που µελετά, από τη ζωγραφική µέχρι την περφόρ-
µανς. Το στοιχείο του κλειστοφοβικού και ιδιωτικού στην εµπειρία του έρωτα ενυπάρχει µε την ανάγκη εξεύρεσης διεξόδου, την
ανάγκη για φως. Με σαφείς επιρροές από τη δραµατουργία, η εικαστικός αναζητά το σηµείο εκείνο της ανατροπής στη θεα-
τρική πλοκή όπου η διανοµή ρόλων, µεταµορφώνει τους πρωταγωνιστές σε θύτες ή θύµατα. Ο έρωτας είναι µια συνθήκη βαθιά
επαναστατική, µας καθιστά πολιτικά υποκείµενα απέναντι στην συνενοχή και την διατύπωση του ωραίου.
Το συγκεκριµένο έργο είναι µια αποτύπωση της πορείας διερεύνησης της θεµατολογίας έρωτας – πόλεµος από µια συλλογική
έρευνα της οµάδας Yellow αποτελούµενη από τους Γιάννο Ντανάκο, ηθοποιό – χορευτή, Μπέλλα Αµπαρτζάκη, βιωµατική περ-
φόρµερ και Μαρία Ζαχαρογιάννη και συνεργατών Βάσια Πασπάλη, περφόρµερ και Αλέξια Καραβέλα, εικαστικό που επιµελεί-
ται τα κουστούµια της περφόρµανς µε αναφορά στο νταντά.

Αντιγόνη Πογιατζή

Επιµέλεια:  Αντιγόνη Πογιατζή.   Κείµενο, concept: Μαρία Ζαχαρογιάννη
Επιτέλεση: Γιάννος Ντανάκος, Βάσια Πασπάλη, Μπέλλα Αµπαρτζάκη. Βίντεο:  Άκης Σδονάς

Κατασκευή αντικειµένων, Κουστούµια : Αλέξια Καραβέλα.   Ηχογράφηση:  Αντρέας Γκόβας





Lea Culetto
Η Lea Culetto µόλις έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Σλοβενίας καταθέτοντας µε τη διπλωµατι-
κής της διατριβή µια πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά προγραµµατισµένη µελέτη για τις σχέσεις µεταξύ δηµόσιου
και προσωπικού χώρου. Η προσέγγιση που  έχει ξεκινήσει αφορά τον κοινωνικό θεσµό της προίκας και την έγκαιρη
προετοιµασία της από τη γυναίκα µετά τον αρραβώνα. Θεσµός διαδεδοµένος µε πολύ ισχυρές κοινωνικές ρίζες
ακόµα, που βάζει το στίγµα του στις έµφυλες κοινωνικές σχέσεις. 
Η µετατροπή του ιδιωτικού σε δηµόσιο αποτυπώνεται µε ιδανικά σαρκαστικό τρόπο στο χώρο ενός δωµατίου σε ένα
ξενοδοχείο, στον οποίο µεταφέρει τις συγκρούσεις ανάµεσα σε ισχύοντα ακόµη πολιτισµικά - κοινωνικά µοντέλα
στο δίπολο ατοµικό-δηµόσιο. 
Η καλλιτέχνιδα προέρχεται από µια κοινωνία η οποία λόγω ιστορικών δεδοµένων δεν έχει βιώσει τον φεµινιστικό
καλλιτεχνικό λόγο των δεκαετιών του '60 και '70.  Η ίδια πολύ νεότερη ζει στο µείγµα της επιβεβληµένης παγκο-
σµιοποίησης και πανίσχυρης ακόµα παράδοσης. Ίσως,  εκείνο που σήµερα προσδιορίζουµε σαν µετά-φεµινιστικό
λόγο, να στέκεται µακριά από τις εικαστικές προθέσεις  της Lea Culetto. γιατί εστιάζει περισσότερο στο περιβάλ-
λον που νοηµατοδοτεί το έργο της και όχι στην εικαστική αφήγηση. 
Επειδή λοιπόν, το ζήτηµα των κριτηρίων που σύµφωνα µε τα οποία ένα έργο πληρεί τις προϋποθέσεις για να το προ-
σεγγίσουµε ως τέχνη αµφισβητούνται πλέον εδώ και χρόνια, έχει επιλέξει τη διερεύνηση ενός πεδίου (παράδοση/
πολιτισµικά µοντέλα και ∆ηµόσιος χώρος) ως περιβάλλον νοηµατοδότησης αυτού του συγκεκριµένου έργου. 

Χάρης Σαββόπουλος





Χαρά Πρωτοπαπά
ΤΤΟΟ  ΟΟΛΛΟΟΝΝ
Αιωρείται.
Είναι απτό και άυλο, ένα διάφανο, διάχυτο, ρέον δέρµα, κενό και γεµάτο από το ίδιο του το νόηµα. 
Ένα συν-αισθητικό αντικείµενο που τεντώνεται και απλώνεται µέσα στο χώρο των Ιδεών, που δηµιουργεί, οριοθετεί
και ακυρώνει τον χώρο. 
Οπτικό, απτικό, αυθύπαρκτο και ανύπαρκτο ταυτόχρονα, περικλείει την πρώτη και τελευταία ανάσα του έρωτα, της
γέννησης, του θανάτου. 
Μία αδιόρατη µα αναπόδραστη µεµβράνη ενεργοποιεί το θάµπος των αναµνήσεων, κρυσταλλώνει το σήµερα και εγ-
κολπώνει το µυστηριακό αχνοφέγγισµα του επέκεινα. 
Ψηλαφώντας την νεότοκη, υδατώδη, ανέγγιχτη επιφάνεια, ο θεατής-δέκτης αποκρυπτογραφεί µία πρόσκληση συµ-
µετοχής στο γεγονός της ύψιστης απόλαυσης, τη στιγµή εκείνη που λυτρώνει και αφανίζει συνάµα, εφήµερη και
παντοτινή. 
Την ώρα που µάτια και νους βυθίζονται γλυκά στον µεσµερικά παλλόµενο πλαστικό όγκο και απορροφώνται στα
απύθµενα σπλάχνα του. 
Μέσα του, κόκκινα και λευκά αιµοσφαίρια χρωµατίζουν και πυκνώνονται σε µία σαρκώδη, λιβιδινική, µαλακή ροζ
ζύµη που ως ποθητή κλίνη προσδοκεί να σχηµατοποιηθεί από την πάλη των σωµάτων των εραστών και να εγκιβω-
τίσει τον ενδιάµεσο χώρο της συνεύρεσής τους στην αιωνιότητα. 
Μία µάταιη προσµονή εγκλωβισµένη στο Σωκρατικό «άτοπο»- το σφραγισµένο από µία αδιάκοπα απρόβλεπτη πρω-
τοτυπία αντικείµενο του πόθου. Το Ντυσανικό ανικανοποίητο της Νύφης συναντά την Etant Donnes ηδονοβλεπτική
σχισµή µέσω µίας ρευστής ποιητικής που αποφεύγει τη σχηµατοποίηση και την εδραίωση, ακόµα κι αυτών των δια-
φορών, των ρηγµάτων, των µεθόριων που εδράζονται σε πλάνες και αντικατοπτρισµούς.
Για τον Baudrillard η υποψία αυτού το οποίο µέσα στον Άλλο µένει εσαεί µυστικό στον εαυτό του ενισχύει την ένταση
της έλξης ενώ για τον Derrida εγγύτητα και αποµάκρυνση οσµώνονται σε µία πανταχόθεν φασµατική παρουσία-
απουσία. 
Το ακαθόριστο, το απρόσιτο, το απόλυτα απόµακρο προκαλεί την ανάγκη αποκωδικοποίησης µίας σηµαίνουσας απο-
κάλυψης, µίας συνταρακτικής γένεσης. 
Η παρουσία της απόκρυψης οδηγεί στην πιο πυρετώδη επιθυµία διάρρηξης, σύνθλιψης επιφάνειας και βάθους µαζί,
εµβύθισης, απορρόφησης. 
Στην ασφυξία της κορύφωσης. 

Φαίη Τζανετουλάκου





Έρη ∆ηµητριάδη
Ρενάτα Μεθενίτη

∆ύο νέες καλλιτέχνιδες έχουν το κοινό ότι ως απόφοιτοι της Aρχιτεκτονικής Σχολής συνεχίζουν τις σπουδές τους στην
ΑΣΚΤ µε κοινούς καθηγητές και σε ότι αφορά την συµµετοχή τους στα  Rooms 2017, αποφασίζουν να παρουσιάσουν
έργα ειδικά φτιαγµένα για την ξεχωριστή έκθεση στα δωµάτια του ξενοδοχείου. Η Ρενάτα Μεθενίτη και η Έρη ∆η-
µητριάδη δηµιουργούν µία εγκατάσταση in situ αποδίδοντας την έννοια της προσωρινής παραµονής, της διαδοχής,
του αποσπασµατικού βιώµατος, των αισθήσεων. Με διάφορα µέσα και υλικά, βίντεο, γλυπτά από γύψο, ανάγλυφα από
χαρτί διαπραγµατεύονται και αποδίδουν την αίσθηση, την παρατήρηση, το βίωµα του περιβάλλοντος, τόσο της εξω-
τερικής θέας από ψηλά  του Λυκαβηττού, όσο και εσωτερικά στο δωµάτιο του ξενοδοχείου. 
Το πρώτο από τα τρία έργα της Έρης είναι ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τη θέα από ψηλά από δωµάτιο του ξε-
νοδοχείου St. Georges Lycabettus. Σε κάποιο σηµείο η λήψη τεµαχίζεται σε λωρίδες οι οποίες παρεµβάλλονται,
µπλέκονται, σαν θάλασσα, ως παλίµψηστα, τα οποία δίνουν την αίσθηση µιας αφηρηµένης σύνθεσης. Το δεύτερο έργο
αφορά τη δηµιουργία µιας σειράς από γύψινα post-it, σαν από σηµειώµατα από χάρτες περιοχών της Αθήνας µε ραν-
τεβού και υπενθυµίσεις των ενοίκων του δωµατίου. Η τρίτη κατασκευή δηµιουργείται από χυτευµένες οδοντόβουρ-
τσες και σαπούνια από γύψο. Τα λευκά, µικρά αυτά αξεσουάρ, simulacrum, παραπέµπουν στην παραµονή των
διαδοχικών ενοίκων του ξενοδοχείου, στις δραστηριότητες, τις καθηµερινές ανάγκες τους και την ανάµνηση της πα-
ρουσίας τους στο χώρο µετά την αποχώρησή τους. 
Η Ρενάτα αποδίδει επίσης την παραµονή του προσωρινού ενοίκου του δωµατίου µε νύξεις σε σχέση µε τις αισθή-
σεις. Ειδικά για την έκθεση η καλλιτέχνης δηµιουργεί ένα βίντεο το οποίο προβάλλει σελίδες από το artist’s book
που κατασκεύασε µε σκέψεις, αναλύσεις, καταγραφές σε σχέση µε το χώρο του ξενοδοχείου και του δωµατίου. Ένα
δεύτερο έργο, ανάγλυφο από χαρτί, ενισχύει την αναφορά στον αστικό περίγυρο, στο τοπικό, φυσικό, χωροταξικό
ανάπτυγµα του λεκανοπεδίου. Το τρίτο έργο της Ρενάτας είναι ένα απλό ready made µε λευκά σαπούνια αρωµατικά,
ένα βιοµηχανικό προϊόν πρώτης ανάγκης που εµπλουτίζει το σύνολο µε την κινητοποίηση της αίσθησης της οσµής,
της καθαριότητας, της φευγαλέας ανάµνησης. 
Πρόκειται για µία αρµονική συνοµιλία των δύο εικαστικών µε εντυπωσιακά κοινές εστιάσεις στη διαχείριση της πρό-
κλησης, µε οµοιότητες και συγκλίσεις, τόσο στην αισθητική και νοηµατική επεξεργασία, όσο και στην οπτική, απτική
και γενικότερα στην αποσπασµατική απόδοση των αισθήσεων.  

Λίνα Τσίκουτα





Μυρτώ Κόλλια
NNaattuurraall
ΣΣεε  µµιιαα  εεπποοχχήή  πποουυ  ηη  ττέέχχννηη  κκυυρριιααρρχχεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  ττηηνν  ψψηηφφιιαακκήή  εεξξέέλλιιξξηη,,  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΜΜυυρρττώώςς  ΚΚόόλλλλιιαα  ((ΡΡόόδδοοςς,,  11998833))
εεππιισσττρρέέφφεειι  σσεε  µµίίαα  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχααιιόόττεερρεεςς  µµοορρφφέέςς  ττέέχχννηηςς,,  ττηηνν  κκεερρααµµιικκήή..  ΤΤοο  δδωωµµάάττιιοο  µµεεττααττρρέέππεεττααιι  σσεε  έένναα  ζζωωννττααννόό  ««εερργγαασσττήήρριι»»,,  σσεε
έένναανν  χχώώρροο  όόπποουυ  οο  θθεεααττήήςς  έέρρχχεεττααιι  ααννττιιµµέέττωωπποοςς    ττόόσσοο  µµεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  κκεερρααµµιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  όόσσοο  κκααιι  µµεε  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς
κκεερρααµµιικκήήςς  ττέέχχννηηςς..
ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  γγέέννεεσσηηςς  ττωωνν  ππεεττρρωωµµάάττωωνν  έέωωςς  ττηη  δδιιάάββρρωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααπποοσσάάθθρρωωσσήή  ττοουυςς,,  δδηηλλααδδήή  ττηηνν  ππρροοοοδδεευυττιικκήή  κκααιι  σσττααδδιιαακκήή
ααπποοσσύύννθθεεσσήή  ττοουυςς,,  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  κκααθθοορριισσττιικκόό  άάξξοονναα  σσττηηνν  έέρρεευυνναα  ττηηςς  ΚΚόόλλλλιιαα..  ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττοουυ  ττυυχχααίίοουυ  κκααιι  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  κκααττέέχχοουυνν
κκεεννττρριικκήή  θθέέσσηη..  ΟΟιι  ττυυχχααίίοοιι  σσχχηηµµααττιισσµµοοίί  σστταα  έέρργγαα  ττηηςς  ααπποοττεελλοούύνν  µµιιαα  µµιικκρροογγρρααφφίίαα  ττηηςς  φφύύσσηηςς..  ΑΑνντταανναακκλλοούύνν  ττηηνν  ααέέννααηη  δδιιααδδιικκαα--
σσίίαα  γγέέννννηησσηηςς  κκααιι  κκαατταασσττρροοφφήήςς..
ΈΈρργγαα  κκοοµµψψάά  κκααιι  ττρρααχχιιάά  ττααυυττόόχχρροονναα,,  ααππόό  ζζωωννττααννέέςς,,  οορργγααννιικκέέςς  φφόόρρµµεεςς,,  πποουυ  µµοοιιάάζζοουυνν  αακκααττέέρργγαασστταα,,  σσαανν  θθρρααύύσσµµαατταα,,  ααπποοµµεειιννάά--
ρριιαα  ααππόό  κκαατταασσκκεευυέέςς  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  πποουυ  εεππααννεεννώώθθηηκκαανν  κκααιι  ζζωωννττάάννεεψψαανν  ξξααννάά  µµέέσσαα  ααππόό  έένναα  ννέέοο  έέρργγοο..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΚΚόόλλλλιιαα  εεππιι--
κκεεννττρρώώννεεττααιι  σσττιιςς  έέννννοοιιεεςς  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  κκααιι  ττηηςς  γγέέννεεσσηηςς,,  ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς  κκααιι  ττηηςς  ααπποοσσύύννθθεεσσηηςς..  ΒΒαασσιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  πποουυ
κκυυρριιααρρχχεείί  σσττηη  δδοουυλλεειιάά  ττηηςς  εείίννααιι  ηη  φφύύσσηη  κκααιι  οοιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ααπποοττύύππωωσσήήςς  ττηηςς  σσεε  έένναα  έέρργγοο  ττέέχχννηηςς,,  όόχχιι  ωωςς  ππιισσττήή,,  ρρεεααλλιισσττιικκήή  ααππεειι--
κκόόννιισσηη  ααλλλλάά  ωωςς  ααφφεεττήήρριιαα  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΟΟ  ππηηλλόόςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  ππρρώώττηη  ύύλληη,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  ηη  φφύύσσηη  ττοουυ
ππηηλλοούύ  κκααθθοοδδηηγγεείί  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς..

Ελένη Τσοποτού





Μαρία Τζανάκου

RREEAALL  DDEEAALL
«Αν σαν πεθάνω, θελήσετε να γράψετε 
τη βιογραφία µου,
τίποτα πιο απλό.
∆εν έχει παρά δύο ηµεροµηνίες- της
γέννησης και του θανάτου µου.
Ανάµεσα στη µία και στην άλλη,
όλες οι µέρες είναι δικές µου».
Φερνάντο Πεσσόα

Η γέννηση κι ο θάνατος δεν είναι παρά δυο στιγµές, απόλυτες, και σταθερές. Ωστόσο, πέρα από αυτό που τελικά µένει ως άξιο να µνη-
µονευθεί, το Real Deal τείνει να περικλείει την ουσία, εν προκειµένω της ζωής, το απόλυτο της ανθρώπινης ύπαρξης στον ενδιάµεσο
αυτό χώρο µεταξύ γέννησης και θανάτου, την προσωπική και µοναδική αφήγηση του καθενός σε έναν κόσµο στον οποίο ήρθαµε
όλοι απρόσκλητοι. 
Πρόκειται για ένα σχέδιο στον χώρο, µια εγκατάσταση µε διαστάσεις µεταβλητές, όπως οι τροχιές –ανοδικής και καθοδικής πορείας
̶ που χαράσσει ο άνθρωπος στο φευγαλέο πέρασµά του. 
Σε επιφάνειες επικαλυµµένες µε ένα µείγµα βρώσιµων υλικών και µε τη δήλωση 
“Real Deal OCTOBER 26, 1972-NOVEMBER 04, 2008”, η καλλιτέχνης εγγράφει ένα ανώνυµο και εφήµερο ίχνος, όπως κάνουν και
τα γκραφίτι αντίστοιχα στον δηµόσιο χώρο, προκειµένου να προσδιορίσει µια εκ νέου επεξεργασία της µνήµης (re-editing memory).
Η χρήση του icing, στα χρώµατα του φάσµατος του ουράνιου τόξου, σχετίζεται µε την έννοια της επιθυµίας και µας ωθεί, ίσως µε έναν
παιγνιώδη τρόπο, να αναλογιστούµε ευρύτερα, µέσα στο διάστηµα αυτό που έχουµε µοιραστεί και συνυπάρξει, τι έχει τελικά µεγα-
λύτερη αξία να µνηµονεύσουµε.
Ένα ακόµη παιχνίδι µε τις λέξεις, οι οποίες λαµβάνουν κυρίαρχη θέση στο συνολικό έργο της Μαρίας Τζανάκου, µέσω της χρήσης
λογοπαίγνιων και διφορούµενων εννοιών γενικότερα, αλλά και µέσω της δηµιουργίας εφήµερων κειµένων-γλυπτών (text sculp-
tures) και stencils µε µολύβι στον δηµόσιο χώρο.

Σοφία Χρυσαφοπούλου







ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ





Είκοσι Επιµελητές Προτείνουν Νέους Καλλιτέχνες.

∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
401 Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου Αθανάσιος Γάτος 
403 Χριστόφορος Μαρίνος Νίκη Γκουλέµα 
406 Εύα Βασλαµατζή Κωνσταντίνος Κωτσής 
407 Αλέξιος Παπαζαχαρίας Αµαλία Βεκρή 
408 Φαίη Τζανετουλάκου Χαρά Πρωτόπαπα 
409 Πέτρος Κοσµάς Ειρήνη Γεωργοπούλου 
410 Νάσια Καλαµάκη Μαίρη Θηβαίου 
411 Εµµανουέλα Ανδριανάκη Βάλια Παπαστάµου 
412 Ελένη Τσοποτού Μυρτώ Κόλλια 
413 Θούλη Μισιρλόγλου Θάλεια Γκατζούλη 
415 ∆ηώ Καγγελάρη Ελίζα Μοσχοπούλου 
417 Χάρης Σαββόπουλος Lea Culetto
418 Σοφία Χρυσαφοπούλου Μαρία Τζανάκου 
419 Ισαβέλλα Κλαδάκη Αγγελική Μπόζου 
420 Λίνα Τσίκουτα Έρη ∆ηµητριάδη  

Ρενάτα Μεθενίτη 
421 Αρετή Λεοπούλου Nicolas Paradiselo 
422 ∆όµνα Γούναρη Κατερίνα Βέλλιου 
424 Εύη Μπανιωτοπούλου Μαρία Αρβανίτη 
425 Αντιγόνη Πογιατζή Μαρία Ζαχαρογιάννη
426 Γιώτα Κωνσταντάτου Marina Genadieva
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