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Η ετήσια έκθεση σύγχρονη τέχνης RROOOOMMSS συµπληρώνει φέτος δεκατέσσερα χρόνια παρουσίας στα ελληνικά καλλιτεχνικά
δρώµενα και συνεχίζει µε συνέπεια την ιδιαίτερη προσέγγιση των σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων, παρουσιάζοντας στο
κοινό έργα νέων εικαστικών που διακρίνονται για την καινοτοµία και τη δηµιουργική τους αιχµή. Βασική επιδίωξη της φε-
τινής διοργάνωσης είναι η συµπόρευση µε την τρέχουσα πραγµατικότητα και ο σχολιασµός - είτε µε τρόπο υπαινικτικό είτε
µε αµεσότητα - του επίκαιρου, όπως αυτό διαµορφώνεται υπο το πρίσµα της ιστορικής συνέχειας. 
Η διοργάνωση RROOOOMMSS σε όλη την πορεία της από το 1999 µέχρι σήµερα, έχει αποτελέσει ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας και
στοχασµού, όπου η δηµιουργική πρακτική βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί από κοινού µε την κριτική και το δηµόσιο λόγο.
Με αποτέλεσµα, κάθε χρόνο ένα ευρύ και ετερόκλητο κοινό ανθρώπων που αναζητά την επαφή µε την πνευµατική και καλ-
λιτεχνική δηµιουργία, να προσεγγίζει τη σύγχρονη τέχνη και να έρχεται σε διάλογο µε τους συντελεστές της έκθεσης
των RROOOOMMSS.

Η πολύτιµη συνδροµή των επιµελητών, τόσο των ανερχόµενων όσο και των καταξιωµένων, ενισχύει την πολυφωνία και τα
πειραµατικά στοιχεία της έκθεσης,  καθώς συµβάλλει στην ανάδειξη των πιο σύγχρονων και προοδευτικών τάσεων της σκέ-
ψης στον χώρο της τέχνης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η πολλαπλότητα των εκφραστικών µέσων, η διαναφορικό-
τητα, οι ετερότητες, η πολυπλοκότητα της καλλιτεχνικής επινόησης, οι µορφοπλαστικές ιδιοµορφίες της καλλιτεχνικής
δηµιουργίας, όπως αυτή διαµορφώνεται – ενίοτε µε τρόπους αναπάντεχους και ανορθόδοξους – ανταποκρινόµενη στις κρί-
σιµες προκλήσεις του παρόντος στην Ελλάδα.

Το κτίριο του ξενοδοχείο ως σηµείο διεξαγωγής των RROOOOMMSS λειτουργεί πολυσήµαντα. Το ξενοδοχείο, χώρος ο οποίος βρί-
σκεται στο µεταίχµιο µεταξύ της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας,είναι ένα σύστηµα µε ιστορική δοµή και διευρυµένο
κοινωνικό ρόλο. Επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες ως χώρος επίσκεψης, συνάντησης, µετάβασης, περισυλλογής, ενώ στην
περίπτωση της έκθεσης RROOOOMMSS προστίθεται µία ακόµα: η "αντισυµβατική" χρήση µεσω της συνύπαρξης µε εικαστικά έργα,
µε αυτόν τον τρόπο ο "τυπικός" ρόλος του ξενοδοχείου διευρύνεται και οι εγκαταστάσεις του µεταµορφώνονται παροδικά
σε βήµα των καλλιτεχνών.

Η έκθεση RROOOOMMSS22001144 εκτείνεται σε έναν όροφο του πάντοτε φιλόξενου και  φιλότεχνου, ξενοδοχείου St George Lycabet-
tus, όπου κάθε εικαστικός ή καλλιτέχνική οµάδα παρουσιάζεται σε ένα δωµάτιο και το περιβάλλον του δωµατίου µετατρέ-
πεται σε ένα προσωπικό χώρο έκφρασης του καλλιτέχνη. Είκοσι επιµελητές εκθέσεων, ιστορικοί και θεωρητικοί της
τέχνης, επιλέγουν από έναν πρωτοεµφανιζόµενο καλλιτέχνη ή οµάδα καλλιτεχνών και τους παρουσιάζουν σε αντίστοιχα
δωµάτια. Συµµετέχουν συνολικά είκοσι πέντε καλλιτέχνες µε εικαστικές εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα, γλυπτά, design,
performances, projects, κλπ.

Στο πλαίσιο της ιδιαιτερότητας της δοµής των RROOOOMMSS και της εκ νέου ανάγνωσης του έργου τέχνης στο φόντο του υπό διαρκή
διαµόρφωση κοινωνικού πλαισίου, τονίζεται αφενός η συµµετοχή όσων "συν-ενέχονται" στη διαδικασία εξέλιξης της σύγ-
χρονης πολιτιστικής παραγωγής και αφετέρου ο βαθµός εξάρτησης, επιρροής και αλληλεπίδρασης – καλλιτεχνικής και κοι-
νωνικής – µεταξύ των συντελεστών. Αυτό το πλαίσιο συνέβαλε ώστε να µπορούµε φέτος, για µία ακόµη χρονιά, να
παρουσιάζουµε την ιστορική αυτη έκθεση και να δηλώνουµε ότι το φαινόµενο της τέχνης είναι παρόν και συνιστά µείζων
συλλογικό διακύβευµα. 

Με αυτή τη βεβαιότητα, αλλά και έχοντας συνείδηση ότι η αλλαγή αναπόφευκτα επιτάσσει και την πρωτοβουλία όσων εµπλέ-
κονται στην καλλιτεχνική δραστηριότητα, πορευόµαστε µε διάθεση και όραµα συγκεντρωµένοι υπό την κοινή προσδοκία
και την περιέργεια για το επερχόµενο, το οποίο εµείς οι ίδιοι διαµορφώνουµε µέσα από συνέργειες και δηµιουργικές συ-
νευρέσεις.  

Γεράσιµος Καππάτος







Μαργαρίτα Αθανασίου
Κατά τη διάρκεια παραµονής της στην Αµερική, σε µια περίοδο αποµόνωσης και περισυλλογής, δηµιούργησε ψηφιακά κολάζ
µεγάλων διαστάσεων που αποτελούνται απο φωτογραφίες, κείµενα ποιητικής πρόζας και γραφιστικά σχέδια. Στο
ROOMS2014 παρουσιάζει το τελευταίο από αυτή την σειρά έργων µε τίτλο “A SHE-BEAR LICKING HER CUBS”. Τον τίτλο
του έργου δανείστηκε από έναν σχολιαστή του Ρωµαίου ποιητή Βεργίλιου, ο οποίος αναφέρεται στην διαδικασία επιµέλειας
ποιηµάτων σαν µια αρκούδα που φροντίζει τα µικρά της –  µε συνέπεια, στοργικότητα και προπάντων, προσοχή στην λεπτο-
µέρεια. 
Στο τρίµετρο χαρτί ξεδιπλώνονται φωτογραφίες και γραφιστικές αναπαραστάσεις της ίδιας, φιλικών και συγγενικών της
προσώπων και αντικειµένων που βρήκε στην περιπλάνησή της.  Η δηµιουργική της διαδικασία συνδέεται άρρηκτα µε τη συ-
νεχή γεωγραφική της µετακίνηση και την νοµαδική και κοινόβια ζωή. Ταυτόχρονα, το έργο της αποσκοπεί στον καυστικό σχο-
λιασµό της σύγχρονης µανίας καταγραφής της ταξιδιωτικής εµπειρίας. Σαν σύχγρονος πολιτιστικός  “τουρίστας” επελέξε να
συλλάβει µε τον φωτογραφικό της φακό «κοµµάτια», από την εκάστοτε γεωργαφική περιοχή που επισκέφθηκε και της πα-
ρουσίασαν πολιτιστικό ενδιαφέρον. 
Αποθανάτισε µουσειακά αντικείµενα που βρίσκονταν τοποθετηµένα στον ίδιο γεωγραφικό τόπο που έτυχε να βρίσκεται και
η καλλιτέχνης, αντικείµενα που λόγω αποικιοκρατικής πολιτιστικής πολιτικής, έχουν, κατα το πλήστον, µετακινηθεί από τον
αρχικό τους τόπο, όπως και η ίδια, άλλωστε. Αντικείµενα χρηστικής σηµασίας που την περιέκλυαν στην καθηµερινότητα της
και σύγχρονα προιόντα του διεθνή καπιταλισµού, τα οποία ταξίδεψαν από τον τόπο παραγωγής τους για να την συναντήσουν
τυχαία. Η λέξη «συνάντηση» χρησιµοποιείται  για να περιγράψει τη συνεύρεση του καλλιτέχνη µε τα αντικείµενα στον πραγ-
µατικό τους χωροχρόνο. Το εικαστικό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µέσω της αναδιοργάνωσης και προσάρµογης των εικόνων
στον ηλεκτρονικό καµβά, πράττοντας, έτσι, µια πράξη «κλοπής» ή ίσως απελευθέρωσης αυτών από την φυσική τους υπό-
σταση. 
Η τεχνική του κολάζ συνδέεται µε µια διαδικασία αναπαραγωγής όπου επικρατεί η επανατοποθέτηση εικόνων και κειµένων
σε ένα άλλο πλαίσιο. Παράλληλα, η χρήση των εικόνων στα κολάζ αντιγράφει τη σύγχρονη τάση υπερκατανάλωσης και υπο-
τίµησης της εικόνας στο διαδίκτυο. Στο συγκεκριµένο έργο, η καλλιτέχνης ασπάζεται την τεχνική αυτή και επιδιώκει την
δηµοκρατική εξίσωση όλων των αντικειµένων, υπογραµµίζοντας έτσι την σηµαντικότητα τους. Κατά αυτόν τον τρόπο ένας χα-
λαζίας, ένα πλαστικό πιάτο, η µητέρα της και ένα ρωµαϊκό αγαλµατίδιο υπερβαίνουν την υλική τους υπόσταση στη συνάντηση
στον φαντασιακό χώρο του έργου, σε απόλυτη «ισότητα» και συµβάλουν στην δηµιουργία κάτι καινούριου.  Η Μαργαρίτα τα
ανάγει σε συµβολικές παραστάσεις που κάνουν εικαστικές αναφορές στη Βουδιστική και Ινδουιστική εικονογραφία.
Το κείµενο που υπάρχει πάνω στο έργο περιγράφει µια φαντασιακή συνεύρεση µε ένα περίεργο όν. Οι λέξεις αποσκοπούν
την ένταξη του περιεχοµένου στη σφαίρα του αιθέριου, σε ένα ονειρικό χώρο µε αυτοβιογραφικά χαρακτηριστικά και ασύν-
δετους συνειρµούς. Η γλώσσα περιγραφής επιτυγχάνει την συναισθηµατική αφύπνιση. Παρόµοια λειτουργεί και στο καλλι-
τεχνικό βιβλίο «NOUNS»,  το οποίο είναι εικονογραφηµένο και γραµµένο από την ίδια.  Στο βιβλίο χρησιµοποιεί ποιητική
πρόζα για να µιλήσει για την σηµασία 33 ουσιαστικών, τα οποία µεταδίδουν την ουσία των προτάσεων και σε ευρήτερο
φάσµα, την ουσία των πραγµάτων. ∆ίνει στα ουσιαστικά που επέλεξε σχήµατα, τα πλαισιώνει µε ιστορίες και χιουµοριστικά
παραδείγµατα, τα οποία, προκύπτουν κυρίως, από το παράδοξο στη χρήση της γλώσσας. Η Μαργαρίτα, κατά τη διάρκεια της
έκθεσης, πραγµατοποιεί αναγνώσεις/περφόρµανς βασισµένες στο βιβλίο της. 

Έλενα Πουγγία





Γιώργος Αλεξανδρίδης
Το ∆ωµάτιο του Ξενοδοχείου είναι προστατευόµενος χώρος, τόπος που προσφέρει καταφύγιο και εγγυάται ασφάλεια.
Αλλά έχει και κάτι άβολο στην ξενικότητά του, το ανοίκειο στοιχείο που εντείνεται από το ίχνος της παρουσίας που έχει
καταγραφεί εντός του. Ο Αλεξανδρίδης τοποθετεί στο δωµάτιο του Lycabettus µια γλυπτική  που στον κεντρικό της άξονα
έχει το ζήτηµα της προστασίας, της περιφρούρησης και αναπόφευκτα του φόβου. 

Με εκφραστική οικονοµία, λιτή χρωµατική κλίµακα, “γυµνό” υλικό και αδρές γραµµές τα γλυπτά του υποβάλλουν µια πα-
ράδοξη, σχεδόν επίφοβη κατάσταση: τοίχοι προστασίας, φράκτες, σκυλιά-φύλακες, bodybuilders, κεφάλια από crash-
tests, στρατώνες και καταφύγια συνθέτουν µια ανησυχητική θεµατική µε άξονες την προστασία και το φόβο, τη δύναµη
και την τρωτότητα στο σκληρό εννοιολογικό παιχνίδι που δοκιµάζει η πλαστική του σήµερα µε τις κοινωνικές/µαζικές
µορφές και τις αισθητικές/ψυχολογικές εγγραφές τους. 

Στο δωµάτιο ενσωµατώνει επιλεκτικά κάποια από τα παραπάνω έργα: το µυώδες, έντονα φορµαλιστικό σκυλί-φύλακα,
τον τοίχο από γυµνά, εγκιβωτισµένα σώµατα που θυµίζει αζτέκικο λατρευτικό ανάθηµα, το µαρµάρινο sex safe monument,
αρχετυπικό να ανακαλεί προσωπείο µέδουσας. Τα γλυπτά, σαν ζωντανά αρχιτεκτονικά φετίχ, µεταφέρουν δυσφορία, σε-
ξουαλικότητα, προφύλαξη και υποδόρια αγωνία.  

Με κλασικά υλικά κυρίως, µάρµαρο και πηλό, ζωηρά γυαλισµένο σε ορισµένα έργα, ο Γιώργος Αλεξανδρίδης δείχνει µια
γλυπτική που έχει ένταση, καθαρή φόρµα, µεταβλητές διαστάσεις και περίγραµµα που επιτρέπουν το “free play” στον
χώρο, σειριακή επανάληψη και σαφήνεια στην διατύπωση.  

Γιώτα Κωνσταντάτου 





Παναγιώτης Βορριάς, Πάνος Κοµπής 
Οι δύο νέοι καλλιτέχνες, φίλοι, συµφοιτητές και συνεργάτες, γεννηµένοι, το 1982 ο Πάνος Κοµπής και το 1983 ο Πανα-
γιώτης Βορριάς, αποφοίτησαν από την ΑΣΚΤ, το 2007, ο πρώτος από το εργαστήριο της Παπασπύρου και στη συνέχεια του
Σπηλιόπουλου και ο δεύτερος από το εργαστήριο του Μπότσογλου. Το 2011-2012 ολοκλήρωσαν το µεταπτυχιακό τους δί-
πλωµα στην ΑΣΚΤ. 
Ο Βορριάς δηµιουργεί µία εγκατάσταση, µε λαµαρίνα και λάµπες φθορίου, µε τίτλο “Sleep”, σαν ένα κουτί, µία κατασκευή
από την οποία ξεπηδά άπλετο φως, µία εύληπτη παραποµπή  στον ύπνο, το θάνατο, την ανάσταση. Η γεωµετρική κατασκευή
από λαµαρίνα, διαστάσεων 120Χ80Χ20 εκ., µε τριγωνική, κωνική κατάληξη, φέρει στο άνω µέρος επιµήκη σχισµή, απ’ όπου
ξεπετάγεται µπλε φως από λάµπες neon, φως που διαχέεται στο χώρο µέχρι το ταβάνι, διαφεύγοντας από τον «εγκλει-
σµό», µεταλλάσσοντας όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Η τεράστια διάχυση του φωτός στο χώρο σε σχέση µε την µικρή εστία,
προσδίδει συµβολικές διαστάσεις.  Για πρώτη φορά, ο Παναγιώτης επεχείρησε να βγει από το αντικείµενο, διοχετεύοντας
το φως στο θεατή, παίζοντας µε έννοιες, όπως το περίκλειστο και το ανοιχτό, ή τον θάνατο και τον «θάνατο» εν ζωή, τον
ύπνο. Τέχνη και τεχνολογία, ύλη και neon, γεωµετρικότητα και µινιµαλισµός, ενσωµάτωση χώρου και θεατή στο έργο,
είναι κάποιες από τις επιτυχείς συζεύξεις που ενισχύουν τις εκφραστικές δυνατότητες του συνόλου. Το έργο αν και µικρών
διαστάσεων καταφέρνει να ενεργοποιήσει το χώρο, να ξαφνιάσει το θεατή και να του δηµιουργήσει έντονα συναισθήµατα.
«Με το neon ενεργοποιούνται τόσο η µνήµη όσο και η προσδοκία» έλεγε ο Σ. Αντωνάκος,  ο οποίος αποτελεί ένα πρότυπο
για το συγκεκριµένο έργο. 
Ο Κοµπής παρουσιάζει σε βίντεο την καταγραφή µιας προσωπικής του περφόρµανς, µε τίτλο «Κατασκευή εαυτού». Σε µία
λήψη από ψηλά, ο θεατής παρακολουθεί µία αέναη, ρυθµική, επαναλαµβανόµενη κίνηση επάλειψης του σώµατός του από
ασβεστόλιθο. Ο θεατής βλέπει µετωπικά, ένα τµήµα της πλάτης και του σβέρκου, καθώς και το αριστερό χέρι του καλλι-
τέχνη, που επανέρχεται για την επανατοποθέτηση του πωρόλιθου, του γνωστού κονιάµατος του χτισίµατος των σπιτιών. Και
για τον Κοµπή, το συγκεκριµένο έργο, που δηµιούργησε, εν κρυπτό, την περίοδο του µεταπτυχιακού του, αποτελεί την
πρώτη προσωπική του περφόρµανς. Η επίδραση, το εννοιολογικό, φιλοσοφικό πλαίσιο προέρχεται από µία ρήση του Mau-
rice Blanchot, “habiter sans habitude”, για µια «κατοίκιση χωρίς συνήθεια», για µια προτροπή ζωής σε εγρήγορση µε
βλέµµα µη παθητικό, και διάθεση ενεργητική. Η λήψη από ψηλά παραπέµπει σε µία θέαση υπεροπτική, αφ’ υψηλού, ενώ
η κίνηση σε ένα ντρεσάρισµα συµπεριφοράς, σαν µια µηχανή που δηµιουργείται σε συγκεκριµένο πλαίσιο, που προετοι-
µάζεται µε αυστηρότητα και πειθαρχία, ενώ αποκτά συµπεριφορές υποταγής, µέσα από µία κατάσταση εξαναγκασµού,
σαν µία µορφή σωµατοποιηµένης εξουσίας που έχει οχυρωθεί στο άτοµο. Η διαδικασία της αέναης, µάταιης, επάλειψης
παραπέµπει στην µετάβαση, στην µετατροπή σε κάτι άλλο από τον εαυτό, µε την µορφή της επικάλυψης. Πρόκειται για µια
καθαρή, εύληπτη επιβολή εξαναγκασµού, µε αναγωγή σε µία «κατασκευή άλλου εαυτού». Μία κοινωνική δήλωση, λιτή
και απλή, όπου η µεγέθυνση των επαναλαµβανόµενων στιγµών αποκτά κυρίαρχη σηµασία.  Οι επιδράσεις του Πάνου, επί-
σης εύληπτες, προέρχονται από τη Ambramovitch, αλλά και από διάφορα τελετουργικά ιθαγενών προς λύτρωση ή προ-
στασία.
Αυστηρό, γεωµετρικό, δωρικό το έργο του Βορριά, αναπαράγει το περιβάλλον του ανθρώπου, πιο υπαρξιακό, πιο άµεσα
σχετικό µε το σώµα και την ψυχή του, το έργο του Κοµπή, ωστόσο και τα δύο παραπέµπουν, µε αναγωγές σε θεµελιώδη
θέµατα, στα ψυχολογικά όρια και τις υπαρξιακές ανησυχίες του ανθρώπου.      

Λίνα Τσίκουτα





Alberto Bourdeth

II  DDOONN’’TT  KKNNOOWW  YYOOUU  AANNYY  MMOORREE
Βασική ιδέα που διατρέχει τα έργα είναι η αποξένωση. Τα έργα, µια σειρά από ασπρόµαυρα σχέδια σε λευκό χαρτί, είναι
το εικαστικό αποτέλεσµα των προβληµατισµών του καλλιτέχνη πάνω στην σύγχρονη κοινωνία, των σχέσεων µεταξύ των
ανθρώπων, την ταχύτητα µε την οποία εναλλάσονται άνθρωποι, συναισθήµατα, εµπειρίες. 

Ο τρόπος µε τον οποίο αλλάζουµε ή προσαρµοζόµαστε στον εκάστοτε περίγυρό µας, αποτελεί επίσης κύριο αντικείµενο
ενδιαφέροντος για τον καλλιτέχνη. Αυτό που θέλει να προκαλέσει στον επισκέπτη της έκθεσης είναι µια ανάκληση.
Ανάκληση των ονείρων, των σκέψεων και των συναισθηµάτων που µπορεί να τον διέτρεχαν κάποια δεδοµένη στγµή και
να αναλογιστεί τι τον έχει επηρεάσει στη ζωή του µε τρόπο τέτοιο, ώστε να βρεθεί στο σηµείο στο οποίο βρίσκεται τώρα. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι τόσοι πολλοί, που, πολλές φορές, αποπροσανατολιζόµαστε και χάνουµε τους αρχικούς
µας στόχους, ξεχνώντας σταδιακά ποιοί είµαστε και  πού πάµε. Κάθε φορά, στην επαφή µας µε ένα καινούργιο άν-
θρωπο, υιοθετούµε ένα «προσωπείο». Το προσωπείο αυτό όµως δεν είναι τόσο παροδικό όσο µοιάζει. Ούτε έχει χροιά
αρνητική ή θετική. Το προσωπείο είναι τόσο αντικειµενικό και υπαρκτό, όπως και η ουσία του εγώ µας. Το είναι και το
φαίνεσθαι δεν έχουν µεγάλη απόσταση. 

Οι άνθρωποι µε τους οποίους ερχόµαστε σε επαφή σε µια συγκεκριµµένη στιγµή µας γνωρίζουν µε το προσωπείο
αυτό.Μας θυµούνται µε αυτό. Εµείς οι ίδιοι προβάλλουµε πάντα εκείνον τον εαυτό, που µας υπαγορεύει το υποσυνεί-
δητό µας κάθε δεδοµένη στιγµή. Έτσι διαβαίνουµε την ζωή προσαρµόζοντας τον εαυτό µας στις περιστάσεις και τους
ανθρώπους, που γνωρίζουµε στην πορεία προς ό,τι µας περιµένει. Γινόµαστε το προσωπείο µας.
Το να πατήσουµε «παύση» και να σκεφτούµε που βρισκόµαστε, πως φτάσαµε εδώ, τι αισθανόµαστε, τι θέλουµε, µα
ακόµα και τι έχουµε χάσει στην πορεία µας ως εδώ, είναι ένας απολογισµός που θέλει ο καλλιτέχνης να προκαλέσει στον
θεατή.

Ουρανία Πανούτσου





Θανάσης Γιωτάκης
««ΣΣΤΤΑΑΓΓΟΟΝΝΕΕΣΣ»»  
Τι συµβαίνει οταν µια µικροσκοπική σταγόνα αγγίζει µία φαινοµενικά ατάραχη υγρή επιφάνεια? Ποιο το εκτόπισµα της σταγόνας

και ποιο το αντίκτυπο αυτής της ένωσης? Για µια στιγµή,  αν «παγώσουµε»  αυτή την αέναη χορογραφική κίνηση της φύσης,  ο χρό-
νος σταµατά κι όλα φαντάζουν διαφορετικά. ..  Ο Θανάσης Γιωτάκης,  γεµίζει τον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ των ορίων του δωµατίου
και του θεατή µε λευκές σταγόνες που αιωρούνται και µια επιφάνεια λευκού υγρού η οποία ξεχύνεται από τις γωνίες του δωµατίου,
αµβλύνοντάς τις,  η οποία δίνει την εντύπωση πως τείνει να καλύψει ολόκληρο το δωµάτιο, οµογενοποιώντας στο πέρασµά τής ο,τι-
δήποτε έµψυχο ή άψυχο. 
Σύµφωνα µε τον J.E. Cirlot, το υγρό στοιχείο- σύµβολο του ασυνειδήτου αλλά και της απρόσωπης, ενστικτώδους και αβυθοµέτρη-
της γνώσης-αποτελεί µεταβατικό παράγοντα µεταξύ στέρεου και αερίου, σχηµατισµένου και ασχηµάτιστου, δηµιουργίας και κατα-
στροφής. Συνοπτικά, σ’αυτό εµπεριέχεται ο συµβολισµός της επιστροφής στην προ του σχήµατος µορφή , µε τη διπλή έννοια της
διάλυσης αλλά και της αναγέννησης και της αναζοωγόνησης, υποδηλώνει δηλαδή το fons et origo όλων των δυνατοτήτων που προ-
πορεύονται κάθε δηµιουργίας ή σχήµατος. Το υγρό στοιχείο και κυρίως το νερό, φορτωµένο µε διαλυτική και ρέουσα ιδιότητα, άρ-
ρηκτα συνδεδεµένο µε την αφετηρία της ύπαρξής µας αλλά και µε το άγνωστο, προκαλεί την επιθυµία να γίνεις ένα µε αυτό και
παράλληλα το φόβο της ίδιας αυτής ένωσης, εφόσον αποτελεί το διαµεσολαβητή µεταξύ επιφανειακού και αβυσσαλέου. Κατ΄αυτό
τον τρόπο, το παχύρευστο υγρό που κατακλύζει το δωµάτιο περιµετρικά του επισκέπτη, είναι πιθανό να δηµιουργήσει αµφιθυµικά
συναισθήµατα, εφόσον µας θέτει ενώπιον της πρόκλησης του να παραδοθούµε στη ρευστότητα αυτή, που καταλύει όλες τις µορφές
και οδηγεί στη δηµιουργία νέων κοσµικών προτύπων, θέτοντας όµως την «στέρεη» υπόστασή µας σε κίνδυνο. Ωστόσο, για το εν
λόγω υγρό, ο καλλιτέχνης επιλέγει το λευκό χρώµα, δηµιουργώντας έτσι, περεταίρω συσχετισµούς και συµβολισµούς. Το λευκό,
σύµβολο της ολότητας αλλά και της σύνθεσης του διαφορετικού και του αποσπασµατικού, υποδηλώνει ασυνείδητα µία ουράνια κα-
τάσταση, καθώς επίσης και την επιθυµία προσέγγισης αυτής της ανώτερης κατάστασης, υποδηλώνοντας παράλληλα, έννοιες όπως
η εξιδανίκευση , η γαλήνη, η αγνότητα, η καθαρότητα...το ίδιο όµως χρώµα µπορεί δυνητικά να προκαλέσει συναισθήµατα φόβου ή
δυσφορίας γιατί κάνει αισθητές τις απουσίες, δηµιουργώντας µία αίσθηση κενού, που αν δεν είσαι σε θέση να το διαχειριστείς,
µπορεί και να σε καταπιεί.  Έτσι, το λευκό σε συνδυασµό µε το υγρό στοιχείο και την απουσία ορισµένων από τις ακµές του δωµα-
τίου – µέσω της ρευστοποίησής τούς - , οδηγεί στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος υπό διακύβευση , οπού η όποια πρότερη γνώση
ή  λογική σκέψη, δε προσφέρει καµία δικλείδα ασφαλείας στην προκειµένη περίπτωση.
Ο Θανάσης Γιωτάκης καταφέρνει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ρευστό και σε αναταραχή , µε τον πιο οξύµωρο τρόπο, µέσω της
στατικότητας ενός γύψινου γλυπτού.  Το εν λόγω έργο, -ανοιχτό σε ερµηνείες , ασυνείδητα όµως φορτισµένο µε πανάρχαιους και πα-
νανθρώπινους συµβολισµούς- παίζει µε την αντίληψή µας και προκαλεί τις αισθήσεις µας , βοηθώντας µας να εντοπίσουµε το ση-
µείο τοµής, µεταξύ παρατήρησης και βίωσης των πραγµάτων. Επιπλέον, µας θέτει αναπόδραστα, ενώπιων ερωτηµάτων, περί του τί
γίνεται όταν τα προκαθορισµένα όρια και πλαίσια µεταβάλλονται και πόσο βέβαια είναι τα όσα γνωρίζουµε για ό,τι µας περιβάλλει
; Υπάρχει τελικά κάποια έννοια Ολότητας σε αυτό που ονοµάζουµε ζωή, ή απλώς υπάρχουµε ως επιµέρους µονάδες, δίχως συσχε-
τισµούς και συνδέσεις;... µία σταγόνα, ένα δωµάτιο, ένας άνθρωπος... 
Μακριά από κάθε ουσιοκρατική προσέγγιση που µας κρατά ατάραχους – ίσως και σε λήθαργο- πιθανώς θα πρέπει ν’ αφεθούµε στη
ρευστή φύση της ίδιας µας της αφετηρίας , κατανοώντας ότι, όπως τα πράγµατα έχουν πολλές µορφές ύλης, διαφορετικές υφές και
οπτικές, κατ’ αυτό τον τρόπο, δε κρύβουν µία απόλυτη αλήθεια, αλλά πολλές.

Ισαβέλλα Κλαδάκη





Έφη Γούση
ETERNAL-OPTIMIST.COM presents a Fashion Film, Work in progress by Efi Gousi
«... the physical body when dresses reflects the ‘social body’ or surrounding societal system». Turner, 1991
Η κοινωνία εκρήγνυται. Οι κώδικες επικοινωνίας ανατρέπονται. Η αυτοαναφορική εικόνα, που µέχρι τώρα επιµελώς ανασκευάζαµε
προκειµένου να συντονίσουµε εαυτόν µε τους λοιπούς της εκάστοτε κοινωνικής σέκτας, παύει να αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας και
γίνεται αιτία αποµόνωσης. Καθώς ένα δυσερµήνευτο ταξικό χάος λαµβάνει θέση, η πολυτέλεια γίνεται taboo, οι αισθητικοί κώδικες
µιας συντελεσµένης κοινωνικής ιεραρχίας γίνονται κόκκινο πανί και ενεργοποιούν εκδηκητικές δυνάµεις. ∆εν προκαλεί το γυµνό. Η
αντισυµβατική, χρυσοποίκιλτη, ενίοτε, περιβολή ενοχλεί και προκαλεί. 
Μια γυναίκα φοράει την µάσκα της αλεπούς. Το µυθικό πλάσµα θρέφεται αρπάζοντας σηµεία πολυτέλειας. Ανιχνεύει τα θύµατά της,
φθονεί την αφθονία που περιβάλει τις µορφές τους, δολοπλοκεί, παραισθησιακά επιβάλει το εκδηκητικό της παιχνίδι και παρασύ-
ρει τα θύµατά της σε µια αναίσχυντη τρέλα. Η χαµένη του αγώνα µένει έκθετη, γυµνή καθώς η αλλαζονική της εικόνα διασύρεται και
η γυναίκα-αλεπού ‘ενδύεται’ τη ψυχή της - τη φιλαρέσκεια, την φιλαυτεία, το ναρκισισµό ενός κοινωνικού status. Επιτίθεται ως τι-
µωρός ή µήπως διεκδικεί χαµένες µνήµες και κοµµάτια του εαυτού της πίσω; 

ΜΜιιαα  δδιιαασσππαασσµµέέννηη,,  εεχχθθρριικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  µµεεττααφφρράάζζεειι  ττηηνν  υυψψηηλληη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  σσεε  υυππεερροοψψίίαα,,  ααδδυυννααττεείί  νναα  σσυυννττοοννιισσττεείί,,  αασσφφυυκκττυυάά,,  ααννττεεππιιττίί--
θθεεττααιι  κκααιι  ααυυττοοµµοολλεείί  κκλλέέββοοννττααςς  τταα  λλάάββααρραα  ττηηςς  ππεερρηηφφάάννεειιαα  ττοουυςς::  ττηηνν  οοννεειιρριικκάά  ππλλεεγγµµέέννηη  κκααιι  ααψψεεγγάάδδιιαασσττηη  εειικκόόνναα  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ττοουυςς
ππεερρσσόόννααςς..  

ΠΠοοιιόόςς  θθαα  εείίννααιι  ττοο  εεππόόµµεεννοο  θθύύµµαα;;  
“My greatest power is that of illusion. If I wished, I could make a human, discontented and troubled by the meaning of life, see or
perform almost anything. Their smell, taste, even touch are wrapped in my glamour. And most cannot tell when they are being
enchanted by the illusions of a kitsune, often because I, as a playful and misleading trickster, manifest something the person de-
sires to see and so does not wish to disbelieve in it. I am a notorious hedonist, I dare to admit, and pleasures of the flesh indulge
me: high fashion, delicious foods, pleasant incenses, making love, shape shifting. SSoo……  ddaarrlliinngg,,  lleett  tthhee  mmaassqquueerraaddee  bbeeggiinn!!””
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  --  VVIIDDEEOO  PPRROOJJEECCTTIIOONN  &&  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  ––  RROOOOMMSS  22001144
AA  FFIILLMM  bbyy::  EEffii  GGoouussii
CCaasstt::  EElleennaa  MMaavvrriiddoouu,,  KKaalllliiooppii  SSiimmoouu,,  KKaatteerriinnaa  MMiissiicchhrroonnii,,  aanndd  YYiiaannnniiss  KKoouukkoouurraakkiiss
Original Soundtrack & Sound Design: Sofia Koubli,  Shot by: Eirini Steirou, Camera Assistant: Adam Alexopoulos, Fashion video
Edit: Dimitris Kollias, Styling: Elena Papastavrou, Fashion Brands: DIOR, ATELIER LOUKIA, MI-RO, Make Up + Hair: Sophia Sari-
giannidou, Mask Maker: Martha Foka, PERFORMANCE by Efi Gousi, Elena Mavridou, Kalliopi Simou
Interior Design – Rooms 2014: Plus Minus Architecture Interiors Graphics
PRODUCTION: Christina Kalli & Minas Minatsis | www.eternal-optimist.com 
CURATING for ROOMS 2014 by Christina Kalli | www.eternal-optimist.com 
REFERENCES
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The Social Psychology of Clothing: Symbolic Appearances in Context. New York: Macmillan Publishing Company, 1990  Turner,
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Χριστίνα Κάλλη





Γιάννης Καπέλλος  
Ο Γιάννης Καπέλλος είχε γεµίσει, στην παρουσίαση του πτυχίου του, µια αίθουσα µε ελέφαντες (µεταλλικούς
και χάρτινους), σχεδόν σε φυσικό µέγεθος. Ένας από αυτούς, που βρέθηκε στο δωµάτιο του ξενοδοχείου προ-
καλεί –όπως είναι φυσικό- πολλά ερωτήµατα. Τα σηµαντικότερα ίσως να είναι εκείνα που σχετίζονται µε την κα-
τάληψη του χώρου από κάτι ξένο, ανοίκειο, που κάνει το δωµάτιο να ασφυκτιά µε την παρουσία του, γιατί
συνηθίσαµε να βλέπουµε σε εσωτερικούς χώρους ελεφαντάκια και όχι ελέφαντες. Βέβαια  δεν είναι ασυνήθι-
στο να θέτει η σύγχρονη τέχνη ζητήµατα που θίγουν το πρόβληµα της εξοικείωσης µε το ασύµβατο, το θηριώ-
δες ή το αταίριαστο. Αλλά ούτε και η καθηµερινότητα ή η επιστήµη έχει µείνει µακριά από παρόµοιες
καταστάσεις. 

Όµως υπάρχει, ανάµεσα στις άλλες αναγνώσεις της πρόθεσης του Γιάννη Καπέλλου, η εκδοχή να µη «δει» ο θε-
ατής την παρουσία του ελέφαντα ως απεικόνιση ή καταγραφή, αλλά ως ανασύσταση. 

Ως ανασύσταση  οµοιώµατος του ορισµού του µεγαλειώδους στο ζωικό βασίλειο, της µνήµης, της επιβλητικό-
τητας, της ζωής που χάνεται. Η παρουσία λοιπόν, ενός οµοιώµατος  σε χώρους ασύµβατους µε τη φύση του, προ-
καλεί έκτος από τη διαταραχή των χωρικών σχέσεων του παρατηρητή, συνειρµούς µε άλλες ανάλογες
καταστάσεις που πρότεινε τόσο η τέχνη όσο και η λογοτεχνία. Συνειρµούς που δεν συνταιριάζουν µάλλον µε τις
διατυπώσεις καλλιτεχνών της τελευταίας εικοσαετίας, για παράδειγµα, τίγρεις και ύαινες του Cai Quo Qiang,
του Ai Weiwei, ή το άλογο στον τοίχο του M. Catelan κ.α. που στις περιπτώσεις αυτές κυριαρχεί η ρεαλιστική
παράθεση είτε του αντικειµένου είτε  πλήθους όµοιων αντικειµένων. 

Στην περίπτωση του έργου του Γιάννη Καπέλλου, η ανασύσταση του ζώου µοιάζει περισσότερο παράλογη παρά
απεικονιστική. Όσο παράλογη ήταν η µεταµόρφωση του Σάµσα ( Φ. Κάφκα, Η Μεταµόρφωση)  σε έντοµο, όσο
παράλογη ήταν η µεταµόρφωση των ανθρώπων σε ρινόκερους (Ιονέσκο, Ο Ρινόκερος) άλλο τόσο παράλογος
δείχνει ο ελέφαντας του καλλιτέχνη, αποσπασµένος  από το κοπάδι της πτυχιακής του εργασίας στην Α.Σ.Κ.Τ.,
στο δωµάτιο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου των Αθηνών. 

Χάρης Σαββόπουλος





Mαρία Καραχρήστου
ΑΑΝΝΤΤΙΙ--ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ
‘‘ΗΗ  ππόόλληη  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυγγχχέέεεττααιι  µµεε  ττιιςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  ττηηνν  ππεερριιγγρράάφφοουυνν..  ΚΚιι  όόµµωωςς,,  ααννάάµµεεσσάά  ττοουυςς  υυππάάρρχχεειι  κκάάπποοιιαα  σσχχέέσσηη’’
ΊΊττααλλοο  ΚΚααλλββίίννοο,,  ΟΟιι  ααόόρρααττεεςς  ππόόλλεειιςς
Η εννοιολογική µελέτη ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΑ, της Μαρίας Καραχρήστου εξ-ελίσσεται ανάµεσα στην οντολογία του ανύπαρκτου και την
κοινωνιολογία του απαραίτητου. Εστιάζοντας στην κριτική και στη µελέτη του βλέµµατος στο χώρο, στα έργα της, συνθέτει χω-
ρικές εγκαταστάσεις µε ετερόκλητα υλικά όπως πίνακες, φωτογραφίες και γενικότερα αντικείµενα από το προσωπικό της αρ-
χείο αφήνοντας τον χώρο να αφηγηθεί την δική του ιστορία. Συνθέσεις καθηµερινών χρηστικών αντικειµένων γίνονται βακτήρια
και πολεοδοµίες µέσα από τον φωτογραφικό φακό ορίζοντας µια τελική, βιωµατική  micro-macro αφήγηση. Κάθε αντικείµενο,
εικονίδιο, εικόνα, οµάδα ή σύνθεση αντικειµένων διαχωρίζεται από την ιδιωτική εµπειρία της, και αποκτά µια νέα σειρά ατο-
µικών και συνεργατικών σηµασιών. Εκείνο το αόριστο σηµείο καµπής - η κρίσιµη στιγµή κατά την οποία η έννοια ενός αντικει-
µένου αλλάζει , το «πώς» και το « γιατί» - συναρπάζει.
Κοινότοπα αντικείµενα και εικόνες δηµιουργούν µια micro-macro αφήγηση εµπλέκοντας το φανταστικό µε το πραγµατικό σε ένα
εντέλει άλλο και µεγαλοπρεπές παράλληλα πεδίο.
Αντι-κείµενα είναι ο τίτλος µιας σειράς ψηφιακών φωτογραφιών, επεξεργασµένων επιφανειών και γλυπτών που εστιάζουν στη
δηµιουργία ενός νέου αφηγήµατος περί ουτοπικών χωρών καθώς και προσωπικών αφηγήσεων του σήµερα, που εξετάζουν
µετα-προσωπικά βιώµατα ανάπλασης του ‘τώρα’ και του παρελθόντος παράλληλα.
Ο χάρτης του κόσµου που δεν περιλαµβάνει την Ουτοπία, δεν αξίζει ούτε µία µατιά, σύµφωνα µε τον Οscar Wilde,  γιατί αφήνει
έξω τη µόνη χώρα όπου η Ανθρωπότητα κατευθύνεται. Και όταν η Ανθρωπότητα τη βρίσκει, ξανακοιτά και βλέποντας µια καλύ-
τερη χώρα, ξανανοίγει τα πανιά της. Αυτό είναι Πρόοδος, η πραγµατοποίηση µιας Ουτοπίας
Τα ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΑ, ανα-συντίθενται σε οργανωµένο χάος και γίνονται ένα ανα-µορφικό σύνολο που ορίζει τη ‘σκηνοθεσία’ του
αντικειµένου. Το κάθε αντικείµενο, βιβλία και φθαρµένα αντίτυπα -για αναζητήσεις οικείων τίτλων και τυχαίων ιδεών- γίνονται
πρωταγωνιστές της χωροθετηµένης επιφάνειας.
Αναθεωρήσεις γεννούν το έργο, σαν καθρέφτης ο οποίος παραπέµπει σε µια άλλη αλληλένδετη πραγµατικότητα. Ενυπάρχει η
νοσταλγία για έναν µη µεταλλασσόµενο κόσµο, έναν κόσµο που δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις από τον φόβο της απώλειας και της
έλλειψης του αντικειµένου.
Η Μαρία Καραχρήστου σχολιάζει τις νέες στρατηγικές θέασης, ορθώνοντας προσωπικές µνήµες και συµβολισµούς σε ένα πάλκο,
σε µια σκηνή η οποία είναι το δωµάτιο ξενοδοχείου. Η δυναµική του έργου, συγκροτείται ανάµεσα στο κοινωνικό και το βιο-
γραφικό σώµα.
Στις φωτογραφίες γίνονται µελέτες ‘περιστατικών’ καθώς και περιγραφές του αναπαραστατικού χώρου µε στοιχεία παρανόησης,
µεταµορφώσεων και απουσίας.
Τα κινηµατογραφικά στοιχεία από σεκάνς των Wenders, Fellini, Lynch, Almodovar, Tarkovsky ενισχύουν την αίσθηση της νο-
σταλγίας και της απώλειας. Σύµφωνα µε τον θεωρητικό κινηµατογράφου Hugo Műnsterberg, µε τον κινηµατογράφο «κάθε
όνειρο γίνεται πραγµατικότητα». Το φαντασιακό επίπεδο της αναγνωστικής εµπειρίας εµφανίζεται επί της οθόνης στο επίπεδο
του πραγµατικού. Αντικρίζουµε σωσίες των φανταστικών πόλεων της καλλιτέχνιδος, φαντάσµατα σωµάτων και πόλεων µέσα από
τους κινηµατογραφικούς µηχανισµούς σκέψης µεγάλων δηµιουργών/σκηνοθετών.
Η καλλιτέχνις επανα-µοντάρει τα σενάρια και τις εικόνες των κλασσικών σεκάνς σε συνειδησιακή, πνευµατική, βιωµατική ψυχολογία. 
ΧΧωωρροοθθέέττηησσηη::  ΘΘάάννοοςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ

Μαργαρίτα Καταγά





Λητώ Κάττου & Λεόντιος Τουµπουρής
SSttiillll  LLiiffee
Στο έργο της Λητούς Κάττου και του Λεόντιου Τουµπουρή, η µνήµη και η αντίληψη του χρόνου ενεργοποιούνται υποκι-
νούµενες από ευρεθέντα αντικείµενα και τη χρήση του φωτός ως οπτική παρεµβολή µε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανά-
γνωση του χαρακτήρα των αντικειµένων και του χώρου. 
Στο Still Life ό,τι είναι ορατό συνδυάζεται µε ό,τι είναι αδύνατον να ιδωθεί, το απτό και το άυλο αλληλοϋποστηρίζονται, η
ύλη και το φως συγχέονται αντιληπτικά και συνυπάρχουν αδιάρρηκτα συνδεδεµένα στη διαµόρφωση µιας εγκατάστασης
που χάνει την αισθητική κι εννοιολογική ακεραιότητά της αν εκλείψει ένα από τα δύο  στοιχεία.
Τα γυάλινα αντικείµενα που επιλέγονται για το έργο, αυτόνοµα ιδωµένα, φέρουν τα χαρακτηριστικά της ύλης τους, της
χρήσης τους και της ανάµνησής της. Όταν αποσπώνται από το αρχικό περιβάλλον λειτουργίας τους και εισάγονται στον σκη-
νογραφηµένο και αποχρωµατισµένο από την καθηµερινότητα χώρο του δωµατίου, η όποια χρηστικότητά τους ακυρώνεται
και υπερέχει η ουδετερότητα της φόρµας τους για τη σύνθεση µιας «νεκρής φύσης» που αναµένεται να ξαναζωντανέψει
χάρη στην επέµβαση του φωτός. Στο νέο αυτό χώρο, η θέαση των αντικειµένων γίνεται δυνατή χάρη στη ρυθµική, παρο-
δική και σκηνοθετηµένη από τους καλλιτέχνες εισροή φωτός. Κάθε φορά που οι συσκευές φωτισµού ενεργοποιούνται στο
δωµάτιο, τα γυάλινα αντικείµενα, εύθραυστα και διαφανή, εγκαταλείπουν το χώρο της σκιάς και γίνονται ορατά για να επι-
στρέψουν και πάλι για ελάχιστο χρόνο στο σκοτάδι. Επενδύοντας στην ασάφεια, παραπέµποντας στο αίσθηµα της ανα-
σφάλειας που προκαλεί η έλλειψη της καθαρότητας του φωτός, δηµιουργώντας επαναλαµβανόµενες στιγµιαίες εικόνες
που βασίζονται στα δίπολα του «γεµάτου» και του «κενού», του «αόρατου» και του «ορατού», οι Κάττου και Τουµπουρής
αναβιβάζουν το φως σε κύριο στοιχείο και µοχλό ανάπτυξης του έργου τους, δηλώνοντας την αναζήτησή τους για το πώς
αυτό επηρεάζει τον τρόπο που οι θεατές προσλαµβάνουν αντικείµενα και περιβάλλον. Την ώρα της απουσίας του φωτός,
ενισχύεται το διαχεόµενο µυστήριο, ενώ µε την παρουσία του επιτρέπεται η ορατότητα της φυσικής λεπτοµέρειας και η
αποκάλυψη του περιβάλλοντος χώρου. 
Μέσα από τον διαρκώς µεταβαλλόµενο αλλά επαναληπτικό ρυθµό µε τον οποίο φωτίζονται τα αντικείµενα, οι θεατές κα-
λούνται να εισέλθουν σε ένα χώρο µε ευµετάβλητες συνθήκες και κατά συνέπεια µε συνεχείς εναλλαγές ως προς τη βιω-
µατική εµπειρία του. Στιγµιαία φωτιζόµενα, τόσο τα αντικείµενα όσο και η ανάκληση της όποιας ανάµνησής τους
αποκαλύπτονται κάθε φορά υπό διαφορετική µορφή, µέσα από µια νέα εικόνα. Χάρη σε αυτή την απρόσµενη µορφοποί-
ηση, η µεταφορά της ανάµνησης από τον τόπο της µνήµης στο σύγχρονο υλικό χώρο και η εντύπωση της «πραγµατικής»
εικόνας υπόκεινται στην υποκειµενική αντίληψη του χωροχρόνου, καθώς και στη φθορά και την αποµάκρυνση από το αυ-
θεντικό βίωµα, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται ανοικτό το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί ένα νέο αποτύπωµα για ό,τι έχει ήδη
καταχωρηθεί στη µνήµη ως γνώριµο και οικείο. Το φως –κυρίαρχο και εκφραστικό– ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες
απελευθερώνεται η εικόνα· κι αυτή µε τη σειρά της επικαλείται και εγείρει την ανάµνηση και την επινόηση καινούργιων
εικόνων, συναισθηµάτων και νοηµάτων, ξανά και ξανά, κάθε φορά που το βλέµµα ανοίγει και προσαρµόζεται στο µετα-
βαλλόµενο χώρο.

Χάρις Κανελλοπούλου





Γεωργία Λαλέ 
ΓΓλλώώσσσσεεςς
Oι εγκαταστάσεις βίντεο που αντλούν το υλικό τους από τις περφόρµανς της είναι το βασικό υλικό της δουλειάς της Γεωργίας Λαλέ.
Το γυναικείο σώµα είναι ένα από τα κύρια µέσα έκφρασης γι’ αυτήν. Μέλη του ανθρώπινου σώµατος ειδωµένα µε µια φρέσκια, τολ-
µηρή και ίσως προκλητική µατιά, κόκκινο και αίµα, ωµότητα, πόνος και αισθησιασµός συνθέτουν το προσωπικό της εικαστικό σύ-
µπαν, όπου κυριαρχεί η αναζήτηση ενός γυναικείου λόγου. Αλλά και του δικού της λόγου που θα καταφέρει να εκφράσει όσα οι
γυναίκες αδυνατούν να αρθρώσουν. Η συζήτησή µας ξεκινά, όπως είναι εύλογο, από το σώµα.
Χ. Γ. Στο έργο σου βλέπουµε συχνά διαµελισµένα κοµµάτια ανθρώπινου σώµατος. Αυτό µε τι συνδέεται;
Γ.Λ. Είναι ένας συµβολισµός για το πώς η κοινωνία επιδιώκει άµεσα ή έµµεσα να αποδυναµώσει το σώµα και βέβαια εµάς. Μας µα-
θαίνουν ότι έχουµε χέρια, πόδια, κεφάλι, ενώ στην πραγµατικότητα είµαστε χέρια, πόδια, κεφάλι. Είµαστε µία οντότητα και το σώµα
µας ένας ενιαίος µηχανισµός.
Χ.Γ. Εσύ πώς βιώνεις αυτό το διαµελισµό του σώµατος που προκύπτει στο έργο σου;
Γ. Λ. Νιώθω κι εγώ διαµελισµένη και πολλές φορές ακρωτηριασµένη από το κοινωνικό µου περιβάλλον. Τα έργα της έκθεσης τα κάνω
για να ξορκίσω την αίσθηση ότι είµαι µουγκή, ότι δεν µπορώ να εκφράσω τον εαυτό µου. Γι’ αυτό φτιάχνω αυτές τις τεράστιες γλώσ-
σες που τις πολλαπλασιάζω ή τις βάζω σε φορµόλη, για να ξορκίσω το φόβο που µου επιβάλλει µια κοινωνία που µου λέει: υπάρ-
χεις, κυκλοφορείς, αλλά δεν µπορείς να µιλήσεις. Έχεις ένα όργανο που δεν ξέρεις να το χρησιµοποιείς. Και φυσικά δεν ξέρεις,
επειδή δεν σε έχουν µάθει να το χρησιµοποιείς� γιατί απλά δεν θέλουν να µιλάς. Οι γλώσσες στο δωµάτιο µοιάζουν να γεννιούνται
ή να αποκόβονται από µια γυναίκα στην περφόρµανς. Είναι ένας συµβολικός τρόπος αυτή η γυναίκα να παράξει λόγο. Η γέννα είναι
µια βίαιη κατάσταση που εδώ οδηγεί στην παραγωγή λόγου. Όµως πολλές φορές αυτός ο λόγος µπορεί να έχει τις ρίζες του σε µια
δυσάρεστη εµπειρία. Η σωµατική ή ψυχολογική βία που δέχεται µια γυναίκα είναι τεράστια, είναι καθηµερινή και έχει πολλές πλευ-
ρές. Για πολλούς είναι ακόµα αυτονόητος ο λανθασµένος συνδυασµός τη γυναικείας ηδονής µε την οδύνη.
Χ.Γ. Πώς µεταφράζονται όλα αυτά σε εικόνες; Πώς δουλεύεις;
Γ.Λ. Ξεκινάω από προσωπικά µου βιώµατα. Χρησιµοποιώ το δικό µου σώµα και βιντεοσκοπώ µέλη του. Είναι κάτι πολύ προσωπικό,
που ακριβώς επειδή είναι τόσο προσωπικό µπορεί να αφορά τον κάθε άνθρωπο. Μέσα από αυτή την διαδικασία «τεµαχισµού», αυτό
που κάνω καταλήγει να γίνεται πανανθρώπινο. Σε πολλά βίντεό µου δεν αφήνω να φαίνεται το πρόσωπο, παρά µόνο αποσπασµατικά
και σε πολύ κοντινά πλάνα. Είναι ένα στόµα ή µία γλώσσα: θα µπορούσε να ανήκει σε οποιονδήποτε.
Χ.Γ. Το να κατασκευάσεις µια σοκαριστική εικόνα µε αφορµή ένα θέµα είναι ίσως ένας τρόπος να το διαχειριστείς. Αλλά στην τέχνη
υπάρχει και η υπέρβαση, η κάθαρση, όλα αυτά. Εσύ πώς τα εντάσσεις στη δουλειά σου;
Γ.Λ. Προσπαθώ τα έργα µου να είναι συµβολικά και όχι µια καταγραφή ή µια αφήγηση. ∆ίνω το έναυσµα ο θεατής να φανταστεί, να
δηµιουργήσει και να βρει µέσα του την κάθαρση, οπότε και να µπορεί να την οικειοποιηθεί σαν κάτι δικό του, και αυτό είναι για µένα
το πιο σηµαντικό. Η κάθαρση και κατ’ επέκτασιν η υπέρβαση έρχονται επίσης µέσα από τις δράσεις που εντάσσω στη δουλειά µου,
δράσεις δύναµης, αντίστασης. Το ότι µέσα από µια βίαιη εικόνα γεννιέται µία γλώσσα, αυτό είναι από µόνο του µια κάθαρση. Μέσα
από µια επώδυνη κατάσταση τελικά παράγεται λόγος, τα πράγµατα εκφράζονται. 
Επίλογος
Η εµµονή της Γεωργίας µε τη βία κατά των γυναικών θα µπορούσε να είναι ένα δείγµα βιώµατος µέσω της συλλογικής µνήµης.
Όµως, όπως µου αποκάλυψε στη συνέντευξη, πρόκειται τελικά και για πραγµατική µνήµη που µέσω της οικογένειας έχει περάσει
στο DNA της. 
Λίγο µετά τον πόλεµο, η θεία της η Μαρία, αδελφή του παππού της, πέθανε από κακοποίηση. Ο άντρας της, που παραδόξως για την
εποχή τον είχε παντρευτεί από έρωτα, τη χτύπησε µέχρι θανάτου, γιατί αρνήθηκε να τραγουδήσει σ’ ένα γάµο. Αρνήθηκε, γιατί είχε
πρόσφατα χάσει τον άλλο της αδελφό και πενθούσε. Ήταν λεχώνα. 
Η Γεωργία Λαλέ αφιερώνει το έργο Γλώσσες στη Μαρία Λαλέ.

Χριστιάνα Γαλανοπούλου





Αλέξανδρος Μαγκανιώτης  

ΜΜιιαα  δδιιααττααρρααχχήή  ττηηςς  µµννήήµµηηςς

Η πρωταρχικότητα του έργου τέχνης ως γλωσσολογικού-επικοινωνιακού µέσου, καθώς και τα όρια µεταξύ εικόνας –
λέξης/κειµένου, η διαδραστική και αλληλοσυµπληρούµενη σχέση τους, συνιστούν βασικά στοιχεία του προβληµατισµού του
Αλέξανδρου Μαγκανιώτη στην προσπάθεια να προσεγγίσει και να ορίσει τα θέµατά του. Η εικόνα της λέξης και η λέξη ως ει-
κόνα υποβάλλουν ένα παιχνίδι πιθανοτήτων και εναλλακτικών εκδοχών. Ο Μαγκανιώτης εκµεταλλεύεται οτιδήποτε µπορεί να
εµψυχώσει ένα έργο του: από µια παλιά οικογενειακή φωτογραφία έως ένα επίσηµο έγγραφο, µια ζωντανή ανάµνηση ή µια
καθοριστική εµπειρία. Στα Rooms 2014 παρουσιάζει µια ζωγραφική σύνθεση σε δύο µέρη. Στο πρώτο (Μια διαταραχή της µνή-
µης), µεταγράφει την οριακή, τολµηρή και, για τους περισσότερους, «ιερόσυλη» πρόταση (1834) του Γερµανού αρχιτέκτονα K.
F. Schinkel για την ανέγερση των ανακτόρων του Όθωνα στην Ακρόπολη. Οι µονώροφοι όγκοι, που ποτέ δεν χτίστηκαν, επάνω
στον βράχο συνδυάζονται µε τα σύµβολα της γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας ως τµήµατα αρχαίων µνηµείων και µια ανα-
τρεπτική απόδοση του αγάλµατος της Πολιάδος Αθηνάς µε κεφάλι κουκουβάγιας, περικεφαλαία, τουφέκι και παραδοσιακή
φορεσιά των χρόνων πριν την Επανάσταση του 1821. Το σχέδιο ενεργοποιείται µε την κειµενική παράθεση της αφήγησης του
Sigmund Freud που αναφέρεται στο περίφηµο επεισόδιο διαταραχής της µνήµης κατά την επίσκεψή του (1904) στην Αθήνα
και τον Παρθενώνα –το πρωτόγνωρο αίσθηµα που βιώνει, την ακραία αντίδρασή του, την αναπάντεχη εισβολή της πραγµατι-
κότητας στον κόσµο των µύθων. Η απεικόνιση µιας αφίσας της Όπερας της πεντάρας του Bertolt Brecht και ενός γερµανικού
τραπεζικού χρεογράφου συµπληρώνουν την εικόνα. Στο δεύτερο µέρος της σύνθεσης (∆ούρειος Ίππος), το κάστρο
Neuschwanstein, η παράφορη ροµαντική φαντασίωση του «βασιλιά των παραµυθιών» Λουδοβίκου Β’ στις βαυαρικές Άλπεις
συµβιώνει µε την εικόνα Ελλήνων µεταναστών στη Γερµανία –τα κεφάλια κάποιων εκ των οποίων µεταµορφώνονται σε κεφάλια
ζώων–, και µιας µπετονιέρας που στο εσωτερικό της κρύβει τον ∆ούρειο Ίππο. 

Σχεδιασµένες µε µαρκαδόρους πάνω σε ηµιδιαφανές χαρτί, µε περιγράµµατα που σχηµατίζονται από ανεξάρτητα σηµεία-
κουκίδες, οι συνθέσεις του Μαγκανιώτη συγκροτούν µια πολυεπίπεδη, εικονογραφική αφήγηση, στο µεταίχµιο ανάµεσα στο
«φυσιολογικό» και το «παράδοξο», ένα ευφάνταστο και πρωτότυπο νοητικό και αισθητικό κολάζ όπου, µε σαφή ή υπαινικτικό
τρόπο, ειρωνική, συχνά παιγνιώδη, διάθεση, καταλυτικό χιούµορ, παράδοξες συζεύξεις, σουρεαλιστικό πνεύµα και µια εξό-
χως υποκειµενική-κριτική µατιά που αρνείται τη µονοδιάστατη ερµηνεία, συνδιαλέγεται µε τη µνήµη, τις εµπειρίες, τα σύµ-
βολα, τις σηµερινές κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές καταστάσεις, την ιστορία –βιωµατική και συλλογική.

Γιάννης Μπόλης





Mατίνα Μέγκλα
ΘΘέέααττρροο  ττοουυ  δδρρόόµµοουυ

Το θεατρικό δωµάτιο των Rooms φέρει τον τίτλο Θέατρο του δρόµου και επιχειρεί να ανοίξει µια χαραµάδα διαλόγου µε την
πόλη, στεγάζοντας µια άστεγη της διπλανής πόρτας.

Με ευαισθησία και ευρηµατικότητα η ενδυµατολόγος Ματίνα Μέγκλα συµπυκνώνει σ’ ένα κοστούµι δύο κόσµους. O πρώτος
µοιάζει µε πολύχρωµο κουκούλι που καλύπτει τη δύσκολη καθηµερινότητά: ρετάλια, χαρτιά, τρέσες και πλαστικό περιτυλίγ-
µατος, ράβονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φανταχτερό και πλού-
σιο φουστάνι. Είναι ο κόσµος που η άστεγη γυναίκα αναπολεί ή ονειρεύεται. Ο άλλος είναι ο πραγµατικός της κόσµος, που
κρύβεται µέσα από την αστραφτερή φαρδιά φούστα: ένα δεύτερο ένδυµα φτιαγµένο από κουβέρτα και σακούλες µε χρήσιµα
αντικείµενα διαβίωσης. 

Η νεαρή καλλιτέχνης είναι απόφοιτος του Τµήµατος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, µε ειδίκευση στην ενδυµα-
τολογία και µεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο.
Το κοστούµι της αναδεικνύει  το βασικό παιχνίδι της θεατρικής τέχνης: την αντιπαράθεση ανάµεσα στην ψευδαίσθηση και την
πραγµατικότητα..  

PPeerrffoorrmmeerr::  ΛΛιιάάνναα  ΜΜεεσσάάιικκοουυ  
VViiddeeoo::  AAγγγγεελλιικκήή  ΧΧααττζζήή

∆ηώ Καγγελάρη





Όλγα Μηλιαρέση - Φωκά
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

Η ιστορία της παρούσας έκθεσης, αποτελεί το εισαγωγικό κείµενο ενός θεατρικού διαλόγου, από τους χιλιάδες που έχουν
γραφτεί για τον Καραγκιόζη, από τον τίτλο του οποίου προκύπτει και ο τίτλος της έκθεσης:

«Η ιστορία µας µεταφέρει στο κέντρο της Αθήνας όπου ο Καραγκιόζης είναι απογοητευµένος µε την κατάσταση που επι-
κρατεί στην Ελλάδα. Έτσι, µαζί µε τα Κολλητήρια και την Αγλαΐα αποφασίζει να τραβήξει το δρόµο της ξενιτιάς, για µια
καλύτερη ζωή. Την τελευταία µέρα πριν το οριστικό αντίο στην πατρίδα του, αποφασίζει να κάνει µια βόλτα µαζί µε την οι-
κογένεια του, στις γειτονιές της Αθήνας, όπου µεγάλωσε. Στους τοίχους, γραµµένα παντού, συνθήµατα που αντικατοπτρί-
ζουν την εικόνα της εποχής και τον ψυχισµό των κατοίκων της πόλης. Παντού τα πάντα ενοικιάζονται και πωλούνται. Ένα
συνονθύλευµα σαρκαστικών και βιωµατικών µηνυµάτων, που εκφράζουν απαισιοδοξία, ελπίδα, έρωτα. Στην διαδροµή
του συναντά, ένα εγκαταλειµµένο, µισογκρεµισµένο σπίτι, που του θυµίζει την παράγκα του. Στέκεται σκεπτικός. Οι σκιές
του παρελθόντος αντηχούν µέσα του: πρέπει να παλέψεις γι αυτόν τον τόπο, όπως πάλεψες γενιές και γενιές τώρα…»

Η έκθεση αποτελεί ουσιαστικά ένα σχόλιο στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό προκύπτει µέσα από
συνθήµατα ή µηνύµατα, γραµµένα στους τοίχους της πόλης, που η καλλιτέχνης Όγλα Μηλιαρέση-Φωκά ανακαλύπτει στην
καθηµερινότητα της. Τα φωτογραφίζει και ύστερα επεµβαίνει σε αυτά ψηφιακά, συνδυάζοντας τα µε φιγούρες του θεά-
τρου σκιών αλλά και µε δηµοφιλείς εικόνες του σύγχρονου δυτικού πολιτισµού, µέσω συνθηµάτων. Το έργο έχει ως στόχο
να φέρει στο προσκήνιο την «αναρχία» όπως αυτή αποτυπώνεται στους δρόµους της Αθήνας µε ένα παιγνιώδη τρόπο.

Τα µηνύµατα που αντηχούν στους τοίχους κυµαίνονται από κοινωνικοπολιτικά έως και ελπιδοφόρα συνθήµατα. Στόχο
έχουν να τραβήξουν την προσοχή του θεατή και να τον ευαισθητοποιήσουν µεταφέροντας την αισθητική της Street Αrt,
στις αίθουσες τέχνης.

Κυρίαρχη φιγούρα του έργου, είναι ο Καραγκιόζης. Ακολουθούν οι υπόλοιπες φιγούρες του θεάτρου σκιών, οι οποίες
παίρνουν τη µορφή των ανθρώπων παρατηρητών, µετατρέποντας τους ανθρώπους σε φιγούρες. Κάθε χαρακτήρας λει-
τουργεί ως µια µεταφορά, που σχετίζεται µε τη σύγχρονη οικονοµική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.
Ο Καραγκιόζης ως προσωποποίηση µιας εύθυµης φιλοσοφικής θεώρησης της ζωής, είναι πάντα επίκαιρος, ιδίως σε πε-
ριόδους οικονοµικής δυσπραγίας, όπως η σηµερινή. Η µορφή του Καραγκιόζη έρχεται αντιµέτωπη, µε το παρελθόν, το
παρόν και το µέλλον. Συναντάει τους προγόνους του, τους επιγόνους του, τους φίλους του και τους εχθρούς του. Αντιστέ-
κεται στην πείνα, τη φτώχεια, τα χρέη και σε κάθε κατακτητή. Σκαρφίζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί τη «λύτρωση» του.

Πέτρος Κοσµάς





Νατάσα Μπιζά – Βασιλική Ράλλη
““EEvvooccaattiivvee  eeqquuiivvaalleenntt””
Η επικράτηση του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισµού έναντι της φυσικής τάξης βασίζεται στην αντίληψη της ανωτερό-
τητας της πνευµατικής σκέψης που αντιπροσωπεύει τις επιστηµονικές εξελίξεις και επιτεύγµατα. Η φύση εκλαµβάνεται
ως αντίθεση στην τεχνολογική απαίτηση, πεδίο ελευθερίας χωρίς προκαθορισµένα όρια. Ο κόσµος βιώνεται µέσα από
τεχνολογικά προϊόντα που καθορίζουν το εύρος των επιθυµιών µιας υλιστικής κοινωνίας. Συστήµατα αξιών και κανόνες
ελέγχου, διαδικασίες και συστήµατα, προκαλούν την αίσθηση του εγκλωβισµού και της αποξένωσης. Η αποξένωση µε τη
σειρά της συνδέεται µε την ανατροπή της φυσικής ισορροπίας και την έννοια της απώλειας. 
Η εικαστική εγκατάσταση της Νατάσας Μπιζά και της Βασιλικής Ράλλη αναφέρεται σε ένα φορτισµένο µε προσωπικά
βιώµατα και µνήµες περιβάλλον, σε ένα ηµιτελή τόπο µε ακυρωµένο παρών, που µέσα από τη δυναµική και τη σηµειολο-
γία της ύλης, στοχεύει στην ανάδειξη ενός κοινωνικού και πολιτικού προβληµατισµού, αποτυπώνοντας ζητήµατα που σχε-
τίζονται µε τον έλεγχο της εξουσίας, την ευθραυστότητα της ύπαρξης, την ανθρώπινη αποµόνωση, τα προσωπικά αδιέξοδα,
επιθυµίες και συναισθήµατα. Φυτά που επιβιώνουν µε τεχνική υποστήριξη, εγκλωβισµένα σε ένα προσοµοιωµένο περι-
βάλλον, στρατιές µυρµηγκιών προσηλωµένων στην επιχειρησιακή τους αποστολή και τµήµατα σχισµένων υφασµάτων,
παραµεληµένα στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας και του πολιτισµού, περισυλλέγονται και ανασυντίθενται σαν θραύσµατα
αµφίσηµων δηλώσεων και βιωµάτων, διάσπαρτες µαρτυρίες µιας ανεπίσηµης ιστορίας. Η φυσική υπόσταση των υλικών,
όπως ενδεικτικά η διάβρωση, αλλοίωση και η αποσπασµατική τους κατάσταση, σε συνδυασµό µε την καταλυτική παρέµ-
βαση του καλλιτέχνη, σηµατοδοτούν την ενεργοποίηση της κοινωνικής δράσης, στην οποία η ιστορική µνήµη συσσωρεύ-
εται και τροφοδοτεί το πνευµατικό ενδιαφέρον, αποδίδοντας στα αντικείµενα αυτά ιδιαίτερη σηµασία. Προσφερόµενα έτσι
για αποκωδικοποίηση και επανερµηνεία διεγείρουν ένα κριτικό διάλογο και µπορούν να αναγνωστούν σαν µέρος ενός αρ-
χείου σκέψεων και εµπειριών, µια επερώτηση πάνω στη σχέση του µερικού και του συνόλου, του ελάχιστου και της ανα-
γκαιότητάς του. Οι  έννοιες του χώρου και του χρόνου, της διαδικασίας και της προόδου, υποβάλλονται µέσα από τη χρήση
των φωτο-εκτυπωτικών αναπαραγωγών, της κλίµακας, εκούσιων επαναλήψεων πανοµοιότυπων σχηµάτων, τη δηµιουρ-
γία ενός τεχνητού περιβάλλοντος, παραπέµποντας σε ένα σύστηµα που επικρατεί ο έλεγχος και η τάξη. Η αυτονοµία αναι-
ρείται και η µοναδικότητα εµφανίζεται προβληµατική. Η µηχανική ανάπτυξη των φυτικών στοιχείων σε γυάλινα δοχεία,
τα σχισµένα κοµµάτια υφάσµατος µε τα αχνά και ενίοτε ασαφή σχεδιαστικά ίχνη και γραφές, τοποθετηµένα σε βάθρα ή
βαρύτιµα πλαίσια, µοιάζουν να βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής. Η αµφισβήτηση της αυθεντικότητας και της πρωτο-
τυπίας ωστόσο στη συγκεκριµένη περίπτωση αποκτά ένα εξαγνιστικό χαρακτήρα, αφού αποκτούν µια νέα ταυτότητα που
περιλαµβάνει την έννοια της απώλειας, αλλά και ένα ανθρωποµορφικό χαρακτήρα ταυτισµένο µε την πίστη στην ελευθε-
ρία της ατοµικής έκφρασης.
Ο T. S Eliot χαρακτηρίζει την ποιητική έκκληση του Κάφκα στη Μεταµόρφωση σαν «υποβλητικό ισοδύναµο». Σε αντίθεση
µε τον Κάφκα που προβάλλει τη µετάλλαξη στην ακραία της εκδοχή, το εικαστικό σύνολο προτείνει µια µεταµόρφωση σε
ένα βαθµό αποδεκτό από τη σύγχρονη κοινωνία, διατηρώντας ωστόσο το στοιχείο του απόκοσµου. Αυτή η διαδικασία
προσδίδει στην εικαστική εγκατάσταση µια ποιητική διάσταση και ενεργοποιεί τη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της
απώλειας, λειτουργεί ως αντίδραση που αποσκοπεί στην ανατροπή του ανέφικτου και την ανάδειξη του φαινοµενικά ελά-
χιστου και ασήµαντου, της σηµαντικότητας κάθε ατοµικής µαρτυρίας ή διαδροµής.

Τάσος Κουτσουρής





Γιώργος Όιµπακ
SSHHAARRKK  AATTTTAACCKK--  RReeaall  lliiffee  aass  aa  BB  mmoovviiee  ssppllaatttteerr  eexxttrraavvaaggaannzzaa..

Μπανγκ!!! Η αδιαπέραστη σιδερένια πανοπλία του σκοτεινού Υπερήρωα κροταλίζει πάνω από την πόλη, ενώ τα τροποποι-
ηµένα πνευµόνια του φτύνουν λιωµένο ατσάλι και σπέρνουν τον όλεθρο. Το µόνο που έχεις να κάνεις για να γλιτώσεις
είναι να διαλέξεις τη θηλιά που ίσως πονάει λιγότερο, αν δεν σε πιάσει πρώτη η Παγίδα. Εκτός κι αν και σε σώσει ο κο-
στουµαρισµένος Εθνοσωτήρας µε τα ξύλινα πόδια- Your cure?? Τα πράγµατα είναι τόσο σοβαρά, ώστε οι πολύχρωµες ει-
κόνες της αιµατηρής επέλασης να καταβροχθίζονται αµέσως µε απαράµιλλο στυλ από την πιο άρτια υστερία που έχουν
εξαπολύσει τα media έως τώρα. Υπάρχει µία ολόκληρη βιοµηχανία εξάλλου που παράγει επεξεργασµένη υστερία σε κον-
σέρβες µακριάς διαρκείας για παρόµοια χρήση.  Πλαστικοποιηµένοι παρουσιαστές αλαλάζουν δίπλα σε νεαρά βιονικά εί-
δωλα που, µέσα από τις ορθογώνιες οθόνες τους, σφύζουν από συµπυκνωµένο κενό αέρος όποτε ένα ακροδάχτυλο αγγίξει
αθώα το κουτάκι µε το σήµα της παλλόµενης χηµικής τεστοστερόνης τους. Την ίδια στιγµή που ο Μεγαλοκαρχαρίας παίρ-
νει χαλαρά το µπάνιο του, έξω µετά βίας ανασαίνουν λογής γενετικά µεταλλαγµένα ζώα, που σχηµατίζουν µε τα πλαδαρά
τους κορµιά µία τοξικά χαριτωµένη πραγµατικότητα. Ένας έντονος νέο-µηδενισµός δονεί την ατµόσφαιρα και µας επιβι-
βάζει στον εφιάλτη, καθώς η εικόνα γίνεται το γεγονός και ταυτίζεται µε την αλήθεια. Η επιδίωξη της οµορφιάς του Κακού
γίνεται µία έµµονη πράξη αγάπης. Ψηφιακή νοσταλγία και αρκετό δράµα είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη της
Εντύπωσης. Αυτή η εντύπωση είναι θεατρική, διαφηµιστική, πολυτελής, γιατί πηγάζει από τη µνήµη του δηµοφιλούς νο-
σηρού Ιδεώδους, όπου η εικονογραφία είναι το αποτέλεσµα της συλλογικά κατασκευασµένης φαντασίας του ευτελώς Ου-
τιδανού. Η µοναδικότητα είναι περιττή γιατί δεν είναι αρκετά πιστευτή. Η φύση έχει αντιστραφεί και το αρνητικό της είναι
ηδονικά φετιχιστικό. ∆εν υπάρχουν καν νεκρές φύσεις- το παρόν των Νεκρών προµηνύεται αιώνιο. Παραµύθι ή Αλήθεια?
Θα δείξει.

Φαίη Τζανετουλάκου





Τάσος Παπατσώρης
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη  0011//∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ΠΠααππααττσσώώρρηηςς..

Ο Τάσος Παπατσώρης είναι ζωγράφος. Ως υποψήφιος για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είχε διακριθεί για τις εξαι-
ρετικές του σχεδιαστικές ικανότητες και την αυστηρότητα µε την οποία αναπαρήγαγε τις ακαδηµαϊκές αξίες της νεοελ-
ληνικής ζωγραφικής, όπως αυτές διασώζονταν από την καλλιτεχνική παραπαιδεία των εργαστηρίων σχεδίου και
προπαρασκευής. Η γενιά των συµφοιτητών του έµενε πάντα εντυπωσιασµένη από την σχεδιαστική αρτιότητα των συνθέ-
σεών του. Ωστόσο, για κάποιον λόγο που παραµένει άγνωστος, ο Παπατσώρης δεν χτύπησε την πόρτα των αθηναϊκών γκα-
λερί που εκθέτουν ανάλογες εικαστικές δουλειές. 

Κάποια στιγµή, αισθάνθηκε στους ώµους του το συµβολικό βάρος του προγόνου του ∆ηµήτρη Παπατσώρη, γόνου της µε-
γάλης Σουλιµαίικης φάρας των Τζωραίων, πρωτεργάτη της επανάστασης του ’21, µε σηµαντική δράση στη µάχη της Λι-
γούδιστας, του Νιόκαστρου, στην άλωση της Τριπολιτσάς, στις µάχες του φρουρίου του Άργους και στα ∆ερ βενάκια. Ο
Τάσος ένιωσε την ανάγκη να µεταδώσει το ηρωικό αυτό φορτίο στο νεαρό γιό του ∆ηµήτριο, συνονόµατο του επαναστάτη
προγόνου. Αποφάσισε έτσι να αρχίσει ξανά να ζωγραφίζει κάθε βράδυ, σε ένα µυστικό δωµάτιο του σπιτιού της συζύγου
του στη Νίκαια, ώστε να αφηγηθεί το παρελθόν και να µεταδώσει την φλόγα της επανάστασης στο µικρό ∆ηµήτρη.    
Αποφάσισε να µελετήσει συνθετικά µοτίβα του ιστοριογραφικού πίνακα, από το Ευρωπαϊκό µπαρόκ και τον ροµαντισµό
µέχρι τις γκραβούρες των Βαλκανικών πολέµων, για να εικονογραφήσει ένδοξες στιγµές της νεότερης ελληνικής ιστορίας
που έχουν λογοκριθεί από τη συλλογική µνήµη. Ανάµεσά σε αυτές, η «άλωση της Τριπολιτσάς» και η σφαγή των αλλο-
θρήσκων, ένα από τα πρώτα του έργα. Ως άλλη Θάλεια Φλωρά-Καραβία1, ο Παπατσώρης θα ζωγραφίσει, µπροστά στον
θεατή, σκηνές της ένδοξης ιστορίας µας µε στόχο να υπογραµµίσει τη σηµασία της ιστορικής µαρτυρίας για τη σύγχρονη
τέχνη.

Κωστής Σταφυλάκης

1 Η ζωγράφος Θάλεια Φλωρά-Καραβία ακολούθησε τον ελληνικό στρατό στους Βαλκανικούς πολέµους όπου κρατούσε ηµερολόγιο και απο-
τύπωνε πολλά στιγµιότυπα από το µέτωπο. Ακολούθησε επίσης των ελληνικό στρατό στην Μικρά Ασία (1918-1922) ενώ αποθανάτισε σκηνές
από τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο του 1940-1941. 





Παναγιώτης Προφήτης
Η µεταµόρφωση, ως διαδικασία, αποτελεί πράξη θανάτου. Από τον θάνατο αυτό προκύπτει µία γένεση, ο καρπός της
οποίας µοιραία φέρει την αινιγµατικότητα της ρευστότητας της εν λόγω µετάβασης. Ύλη και διαδικασία µορφοποίησης
υπακούουν στο σχήµα του δυαδισµού (προπλασµατική-τελική µορφή) εσωκλείοντας ταυτόχρονα και το άπειρο ως άφατη
συναρµογή ύλης-πνεύµατος. 

Μεταµόρφωση ως τιµωρία, ως λύτρωση, ως εξιδανίκευση, ως ουτοπία, ως υπαρξιακή αγωνία, ως  ελπίδα…

Ο Παναγιώτης Προφήτης, απόφοιτος της Α.Σ.Κ.Τ., δηµιουργεί έναν µεταφυσικό µικρόκοσµο, ένα cabinet de curiosités, κε-
ντρικός άξονας του οποίου δεν ορίζεται το «απροσδόκητο» ή το «αλλόκοτο» αυτό καθεαυτό, αλλά η ιδέα της «µεταµόρ-
φωσης» και η δοκιµασία της συνύπαρξης ετερόκλητων ή ακόµα και αντιθετικών  στοιχείων σε ένα και µόνο σώµα.
Επιχειρεί να αποδώσει ευφάνταστους και αντισυµβατικούς µετασχηµατισµούς σκηνοθετώντας άλλοτε συνειρµικά αδιέ-
ξοδα και σηµειολογικούς ανταγωνισµούς και άλλοτε πλεονασµούς («αντιπαράθεση» Νάρκισσου-Μέδουσας, «ασταθής»
Άτλαντας κ.ά). Τα ευρήµατα της δηµιουργικής περιπλάνησης του καλλιτέχνη στην δική του Χώρα των Θαυµάτων είναι από-
τοκα συνειδητών ή αυθόρµητων διαδικασιών «συµπύκνωσης» –κατά την φροϋδική έννοια του όρου- τα οποία συνδυάζουν
την πρόκληση και την ποιητικότητα του σουρεαλιστικού αντικειµένου µε τον συµβολικό µυστικισµό της «δυαδικής κο-
σµολογίας» όπως την είχε διατυπώσει ο στοχαστής και µυθιστοριογράφος Joséphin Péladan (τέλη του 19ου αιώνα) ως
σύµβολο της απόλυτης οντολογικής ένωσης των αντιθέσεων στη Φύση και στον άνθρωπο (σύζευξη του αγγελικού και του
δαιµονικού στοιχείου, του θηλυκού και του αρσενικού κ.ο.κ). 

Το δωµάτιο του Παναγιώτη Προφήτη, σκηνογραφηµένο µε έντονα µυθολογικά στοιχεία, προτείνει µια καλειδοσκοπική,
µεταφυσική θεώρηση της Φύσης, της ανθρώπινης ευρηµατικότητας και κυρίως της γνώσης, η οποία όχι µόνο δεν απο-
κλείει αλλά προαπαιτεί την συνύπαρξη και την ταυτόχρονη, διαρκή αναµέτρηση ανάµεσα στην ύλη και το πνεύµα, το γνώ-
ριµο και το ανοίκειο, το ενάρετο και το δαιµονικό.

Ο ίδιος ο δηµιουργός υποβάλλει τον εαυτό του στη διαδικασία της µεταµόρφωσης-µεταµφίεσης και συστήνεται (όχι τυ-
χαία) ως «Ernst Haeckel» (γιατρός, ζωολόγος, φιλόσοφος, φυσιοδίφης και καλλιτέχνης που ασχολήθηκε ιδίως µε την θε-
ωρία εξέλιξης των ειδών) που καταγράφει τα δικά του, φανταστικά «είδη», σχολιάζοντας µε τον τρόπο αυτό τον ρόλο του
καλλιτέχνη-εξερευνητή, του φιλοσόφου-παρατηρητή που βιώνει σε πνευµατικό και αισθητικό επίπεδο την µεταµόρφωση
της καλλιτεχνικής παραγωγής.   Ως λύτρωση, ως ελπίδα, ως ανάγκη… 

Βάνα Βερροιοπούλου





Αντώνης Τιτάκης
RREEVVEERRSSEE  EENNTTRROOPPYY
Ο Αντώνης Τιτάκης, ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει καλά την έννοια της πνευµατικής καταπόνησης που επιφέρει η αλη-
θινή επαφή µε την τέχνη, έρχεται µε έναν αιχµηρό -σχεδόν ακατάληπτο- “ρεαλισµό” να ανατρέψει φαινοµενικά τον καλ-
λιτεχνικό του βηµατισµό. 

Τα έργα που δηµιουργεί για την έκθεση Rooms 2014 δείχνουν την ανάγκη του να αποµακρυνθεί προσωρινά από τον φω-
τογραφικό ρεαλισµό για να πειραµατιστεί µε πιο αφηρηµένες προσεγγίσεις. Στην ουσία, όµως, αν κάποιος εστιάσει το
βλέµµα του για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα οποιοδήποτε σηµείο ενός ρεαλιστικού έργου του, θα συνειδητοποιήσει ότι τα
ανεικονικά σχέδια που δηµιουργεί κυριολεκτικά ξεπηδούν από την παραστατική ζωγραφική.

Με µια αφοπλιστική διεισδυτικότητα καταφέρνει να αποτυπώσει την υφή του ανθρώπινου δέρµατος, την πολυπλοκότητα
των εσωτερικών δοµών που συγκροτούν την ίδια την ύλη και την µεταιχµιακή φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Επιλέγο-
ντας συνειδητά την χρωµατική αποµόνωση -δηµιουργεί έργα αποκλειστικά µε κάρβουνο- εισχωρεί στη λεπτοµέρεια των
πραγµάτων για να την αναδείξει σε µείζον ζήτηµα. 

Το δωµάτιο του ξενοδοχείου λειτουργεί ως ησυχαστήριο για τον καλλιτέχνη, όπου επιτρέπει να αναδυθούν προσωπικές
σκέψεις και προβληµατισµοί: εντροπία - “gestalt”, χάος - ζωή, όνειρο - πραγµατικότητα, δηµιουργία - τέχνη. ∆ύο ηθο-
ποιοί ή αλλιώς δυο πόλοι εικονοποιούν τις σκέψεις του Τιτάκη που ενορχηστρώνει µια ατµοσφαιρική performance µε
διαδραστικές προεκτάσεις. Ένα χαοτικό συνονθύλευµα ήχων και κινήσεων απαλλαγµένο από κάθε επιτήδευση µορφο-
ποιείται σταδιακά για να αποδώσει τέχνη. Η performance για τον Τιτάκη δεν έχει ούτε παύσεις ούτε πέρας� τα κατάλοιπά
της, που έρχονται σε άµεση επαφή µε το κοινό, ανασυντάσσονται διαρκώς µε την ασυναίσθητη - σχεδόν µηχανική - κίνηση
του κάθε επισκέπτη. Ο ρόλος του τυχαίου και του µη προβλέψιµου δίνει σε αυτή την καλλιτεχνική πράξη την πραγµατική
της υπόσταση.     

Η δύναµη της εντροπίας  («εν-» + «τροπή», αλλαγή εντός, εσωτερική αλλαγή) παρασύρει τον καλλιτέχνη σε οριακές ανα-
ζητήσεις, όπου αφηρηµένες φόρµες και ρεαλιστικές δοµές συνυπάρχουν αρµονικά για χάρη της τέχνης. Τα σχέδια του Τι-
τάκη, αποτυπώσεις της ύλης στη χαοτική της διάσταση, αναδεικνύουν την καθοριστική σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα
στη δηµιουργία µορφών για την ερµηνεία του κόσµου.

Βάλια Κατσίµπα





Βούλα Φρασιόλα - Άκης Καράνος
Σύγχισις1

Η Βούλα Φρασιόλα και ο Άκης Καράνος στην εγκατάσταση µε τον τίτλο “Σύγχισις” (αρχ. ελλ. σύγχυσις, IPA: /sýŋkʰysis/) πραγ-
µατεύονται και προβοκάρουν µία λέξη στις δύο της διαστάσεις. Σύγχυση µε την προσέγγιση της σύζευξης και της σύµπνοιας,
αλλά και µε την έννοια της ασάφειας και της αντίφασης. Χωρίς να δηµιουργείται ένα στρατευµένο ιδεολογικό δίπολο, και στις
δύο περιπτώσεις της σύγχυσης εννοιολογική βάση είναι η πνευµατικότητα και η πολιτισµική έκφρασή της σε µία κλίµακα που
αναπτύσσεται από την έλλειψή της έως την απόλυτη κατοχή της. 
Η Βούλα Φρασιόλα στα σχέδιά της µελετά µία κατάσταση αστικού παρελθόντος που έχει κατακερµατιστεί και θεωρείται ιστο-
ρικά και αισθητικά ξεπερασµένη. Μέσα από τη βουκολική αναπαράσταση και την προσοµοίωση της πολυτελούς υλικότητας της
πορσελάνης στο έργο “Παρωχηµένο #1”, αλλά και µε τη µπαρόκ γυναικεία προτοµή στο έργο “Παρωχηµένο #2”, ο αστικός
ελιτισµός περιθωριοποιείται οπτικά και βανδαλίζεται υλικά: η καλλιτέχνης περιχύνει µε υγρό τις κεντρικές µορφές των σχε-
δίων της δηµιουργώντας ένα λογοπαίγνιο στους τίτλους των δύο έργων µε τη λέξη “παρήχηση” και το ρήµα “χύνω”, υποστη-
ρίζοντας έτσι τον διττό κεντρικό τίτλο της έκθεσης. Στο τρίτο της σχέδιο µε τον τίτλο “Ο Β’ Νόµος της Θερµοδυναµικής”
παρουσιάζει και πάλι ένα γλυπτό µε δύο βουκολικές πορσελάνινες µορφές, αυτήν τη φορά στηριζόµενη σε νόµο της Φυσικής
και µε βασική αρχή τη µεταφορά θερµότητας από το θερµό σώµα στο ψυχρό χωρίς να παράγεται έργο. Η αλληγορική χρήση του
νόµου γίνεται εµφανής, όταν δοθούν οι κοινωνικές προεκτάσεις του φαινοµένου και όταν αυτός έχει εφαρµογή στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις. 
Ο Άκης Καράνος στα έργα του αποκαλύπτει µία αποσπασµατική εικόνα για τον πολιτισµό µας, ενοποιώντας θραύσµατα ετρό-
κλητα σε ένα ενιαίο σύνολο. Τόσο στο σχέδιό του ("Memory as a chewing gum, chewing gum as a memory"), όσο και στο
γλυπτό του (“Παρωχηµένο #3”) συνθέτει ανθρώπινες φιγούρες µε σύµβολα του σύγχρονου υλικού πολιτισµού και δηµιουργεί
οπτικά και συναισθηµατικά συµπλέγµατα, ενώ µε το κολάζ του (“Les crimes d’ espace”) διαχειρίζεται την έννοια του χώρου,
σχολιάζοντας δεικτικά την αστική διακόσµηση µέσω του σοκ, της αφελούς παρατήρησης και της επιρροής του χώρου στο αν-
θρώπινο βλέµµα. 
Ως δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, η Φρασιόλα και ο Καράνος δηµιουργούν έργα στην εγκατάσταση “Σύγχισις” που κρατούν τον
ίδιο αφηγηµατικό πυρήνα και ταυτόχρονα τον αποδοµούν. Συγχέονται για να διαφοροποιηθούν, νέµουν αντικείµενα για να αυ-
τονοµηθούν µέσα από αυτά, κριτικάρουν για να κριθούν, αρνούνται την οικειοποίηση µέσα από οικείες εικόνες και σύµβολα,
ξεπερνούν τα λεκτικά όρια και τους γραµµατικούς-ορθογραφικούς νόµους για να τους υπονοµεύσουν. Έχοντας ως απαρχή τη
βιβλική έννοια της Σύγχυσης2, κατασκευάζουν έργα µε αναφορές σε µία βαβελική συνθήκη, ακριβώς για να υπερθεµατίσουν
την έλλειψη συννενόησης και σύµπραξης µέσα σε ένα αντιφατικό και ασαφές κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. 

Παναγής Κουτσοκώστας

1 σηµ.: η εγκατάσταση “Σύγχισης” εκούσια τιτλοφορείται ανορθόγραφα (αντί του ορθού “Σύγχυσις”), προκειµένου να παράξει σηµειολογικά και
οπτικά την αίσθηση της ετυµολογίας της ίδιας της λέξης, της σύγχυσης. 
2 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.  καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος
ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδοµοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.  διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνοµα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι
ἐκεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. (Γένεσις 11: 7-9)





Σοφία Χούσου 
""CCuubbooiidd""

Το έργο Cuboid της Σοφίας Χούσου περιεργάζεται τη σχέση ζωγραφικής πράξης και εγκαταστάσεων µετασχηµατίζοντας
δισδιάστατες µορφές (κανβάς) σε τρισδιάστατες (εγκατάσταση). Οι ζωγραφισµένες επιφάνειες µε την υλική αισθαντικό-
τητα και την απτικότητα µεταβάλλονται απο τη γεωµετρία της σύνθεσης.

Η καλλιτέχνης εισάγει έναν τύπο σύνθεσης που βασίζεται στην σχέση της εικόνας µε τα όρια του πίνακα και της εγκατά-
στασης. Το χρωµατικό πεδίο φαίνεται να εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, πέρα από τα όρια του µουσαµά, καθώς
οι πολύχρωµες αλλα και οι µονόχρωµες επιφάνειες, ωθούν τη ζωγραφική πέρα απο τα όρια της, στον ακαθόριστο χώρο.
Πρόθεση του Cuboid είναι να αποµονώσει τις οπτικές ιδιότητες του χρώµατος, να αποδυναµώσει την ψευδαίσθηση και τις
συνειρµικές προβολές, δίνοντας έµφαση στην αφαίρεση, στις καθαρά γεωµετρικές φόρµες και στη λειτουργία της επί-
πεδης επιφάνειας µέσω των διασταυρώσεων των χρωµατικών αντιθέσεων.

Το χρώµα εµποτίζει το µουσαµά υπακούοντας στο νόµο της βαρύτητας µε στόχο την ενότητα χρώµατος και φόρµας. Η υλι-
κότητα του χρώµατος διαχέεται στον κύβο καθώς αποδοµείται στα βασικά του στοιχεία ή µετασχηµατίζεται στις τρείς δια-
στάσεις. Ο φαινοµενικά αυθόρµητος χαρακτήρας της πινελιάς της “ζωγραφικής δράσης,” καθορίζεται τελικά απο τη
γεωµετρία του κύβου.

Η αφαιρετική διαδικασία της ζωγραφικής της Σοφίας Χούσου έγκειται στην αναθεώρηση της αντίληψης για τη ζωγραφική
επιφάνεια και η αντιµετώπισή της ως πεδίου και ως εγκατάσταση. Η ζωγραφική των χρωµατικών πεδίων (Color Field
Painting) χαρακτηρίζει τη µετάβαση από τον πίνακα-παράθυρο στον πίνακα-πεδίο, δηλαδή σε µια κατηγορία αφηρηµένης
ζωγραφικής άλλης κλίµακας και µε τάση επέκτασης στο άπειρο, "εξαΰλωσης" και "κάλυψης" ολόκληρου του οπτικού πε-
δίου του θεατή (Greenberg). Η πρωτότυπη επινόηση του Cuboid εντοπιζεται στον τρόπο που διαχειρίζεται τη σχέση πί-
νακα-πεδίου και πίνακα-εγκατάστασης µέσω της σύνθεσης διαφορετικών καµβάδων που µετατρέπονται πρώτα σε
εγκατάσταση και έπειτα διαχέονται ως µορφές στον ακαθόριστο χώρο.

Πραγµατείες που µελετούν την "έννοια" (concept) και το νόηµα (Bedeutung) της τέχνης εστιάζουν στην τέχνη της εγκα-
τάστασης (installation art), δεδοµένου οτι οι πολυποίκιλες εκφάνσεις της αποδείχθηκαν ασύµβατες µε την νεωτερική
ιδέα της αυτονοµίας του αντικειµένου της τέχνης. Το Cuboid προκαλεί αυτή την αυτονοµία της αισθητικής εµπειρίας ανα-
τρέποντας τη φύση και τις ιδιότητες της ζωγραφικής πράξης.

Out of the Box Intermedia
http://outoftheboxintermedia.org







Είκοσι Επιµελητές προτείνουν Εικοσιπέντε Καλλιτέχνες

∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
101 Γιώτα Κωνσταντάτου Γιωργος  Αλεξανδρίδης
102 ∆ηώ Καγγελάρη Ματίνα Μέγκλα
103 Φαίη Τζανετουλάκου Γιώργος Όιµπακ
104 Πέτρος Κοσµάς Όλγα Μηλιαρέση- Φωκά
106 Παναγής Κουτσοκώστας Βούλα Φρασιόλα,  Άκης Καράνος
107 Χριστίνα Κάλλη Έφη Γούση
108 Έλενα Πουγγία Μαργαρίτα  Αθανασίου
109 Χάρης Σαββόπουλος Γιάννης Καπέλλος 
110 Χάρις Κανελλοπούλου Λητώ Κάττου & Λεόντιος Τουµπουρής  
111 Ισαβέλλα Κλαδάκη Θανάσης Γιωτάκης
112 Βάνα Βερροιοπούλου Παναγιώτης Προφήτης
113 Γιάννης Μπόλης Αλέξανδρος Μαγκανιώτης
114 Τάσος Κουτσουρής Νατάσα Μπιζά, Βασιλική Ράλλη 
115 Λίνα Τσίκουτα Παναγιώτης Βορριάς, Πάνος Κοµπής
116 Μαργαρίτα Καταγά M α ρί α Κα ρα χρή στου   
117 Κωστής Σταφυλάκης Τάσος Παπατσώρης
118 Ουρανία Πανούτσου Alberto Bourdeth
119 Χριστιάνα Γαλανοπούλου Γεωργία Λαλέ
120 Βάλια Κατσίµπα Αντώνης Τιτάκης
GF Out of the Box Intermedia Σοφία Χούσου
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