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

Με τη βεβαιότητα αυτή αλλά και έχοντας συνείδηση ότι η εξέλιξη των πραγµάτων οφείλεται και στην πρωτοβουλία όσων
εµπλέκονται µε δηµιουργική διάθεση σε αυτό τον ιδιαίτερο πνευµατικό χώρο, συγκεντρωθήκαµε µια ακόµη φορά, για να 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
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Zώης Λουµάκης & Ανθούλα Μπουρνά
""DDoonn''tt  sslleeeepp,,  tthheerree  aarree  ssnnaakkeess""11

Η οπτικοακουστική εγκατάσταση του Ζώη Λουµάκη και της Ανθούλας Μπουρνά αποτελεί ένα συνεργατικό πείραµα προβλη-
µατισµού πάνω σε δοµές αντίληψης, επικοινωνίας και αναπαράστασης µέσα από την δηµιουργία ενός πολυαισθητηριακού
περιβάλλοντος. Η Ανθούλα Μπουρνά στην καλλιτεχνική της πρακτική συνδυάζει το µέσο της ζωγραφικής στις φωτιστικές
κατασκευές µε το πλέξιµο µάλλινου νήµατος στις full face µάσκες της. Ο Ζώης Λουµάκης συνθέτει το ηχοτοπίο µέσα από το
οποίο συνδιαλέγονται οι φωτιστικές κατασκευές ως apparatuses-ποµποί αποδοµηµένων ηχητικών δεδοµένων αλλά και ως
φορείς προσωπικών, θραυσµατικών µαρτυριών. Στη συνέχεια, τα δύο εικαστικά λεξιλόγια συνενώνονται σε µία δεύτερη
εγκατάσταση. Πάνω σε αυτή, το video mapping του Ζώη Λουµάκη εισάγει τη σωµατικότητα ως όχηµα των πολλαπλών ρόλων
τους οποίους το υποκείµενο καλείται να ‘υποκριθεί’ µέσα από την χρήση των προσωπείων (full face µάσκες) που το περι-
βάλουν και ως απτά αντικείµενα. 
∆ύο διακριτά εικαστικά ιδιώµατα, το ένα χειρονοµιακό και καθαρά προσωπικό, σχεδόν πρωτόγονο, µε παραδοσιακά και ευ-
τελή υλικά (χαρτόνι, µαλλί) και το άλλο αυστηρά ψηφιακό, προγραµµατισµένο µε την χρήση νέων µέσων, συντάσσουν µια αδύ-
νατη διαλεκτική: η απέλπιδα σύµπραξη των µέσων, η συγκρουσιακή καταγραφή της κίνησης και της ακινησίας, η ετερόκλητη
αισθητική της στατικής και της κινούµενης εικόνας, η τεταµένη συνέργεια του αναλογικού και του ψηφιακού, του υλικού και
του άυλου˙ µια παρωδία1 συµβίωσης, µια δυσαρµονική συγκατοίκηση, µια απεγνωσµένη προσπάθεια διαµεσολάβησης και
συν-εννόησης λαµβάνει χώρα στον τόπο -transit («µη-τόπο» κατά τον Marc Augé1) ενός ξενοδοχείου. 
Στο µεταίχµιο µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού, κοινωνικού και προσωπικού, η εγκατάσταση µε τη σειρά της ακροβατεί µε-
ταξύ µυθοπλασίας2 και καταγραφής, περιγραφής και αφαίρεσης. Η υπόµνηση της γυµνής σάρκας, διαµελισµένης σε δεσµί-
δες φωτός πάνω στα πλεκτά χειροτεχνήµατα, διαδέχεται ζωγραφικές ανθρωπόµορφες και ζωόµορφες φιγούρες και
γεωµετρικές φόρµες. Ως άλλες γραµµές διαφυγής3, όλα τα στοιχεία της εικαστικής αφήγησης πασχίζουν να συνθέσουν το
δικό τους σύµπαν αλλάζοντας διαρκώς µορφές, σχήµατα και αισθητηριακές ενότητες. Οι δύο καλλιτέχνες ενώ εφορµούν
από πολύ προσωπικά βιώµατα, ταυτόχρονα συµπληρώνουν, σχολιάζουν και προκαλούν ο ένας τα εκφραστικά µέσα του άλλου.
Κατόπιν «κοινωνούν», µοιράζονται µε τους θεατές, ένα ριζωµατικό δίκτυο4 οπτικών και ηχητικών δεδοµένων που τελικά δεν
µπορεί παρά να µην ανήκει σε κανέναν από τους δύο. Μια πολυµεσική εγκατάσταση που γεννήθηκε µεταξύ των τριών (δύο
εικαστικών και µιας επιµελήτριας) επιχειρεί να χαρτογραφήσει και να περιπλέξει τις δυνατότητες των σύγχρονων καλλιτε-
χνικών µέσων να παράγουν και να εκπέµπουν νοήµατα σήµερα.

Ανθή Αργυρίου
11..    ΑΑππόό  ττοονν  ττίίττλλοο  ττοουυ  οοµµώώννυυµµοουυ  ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ  χχρριισσττιιααννοούύ  ιιεερροοκκήήρρυυκκαα  κκααιι  µµεεττέέππεειιτταα  άάθθεεοουυ  ααννθθρρωωπποολλόόγγοουυ  DDaanniieell  LL..  EEvveerreetttt..  ΣΣττοο  ββιιββλλίίοο  οο  EEvveerreetttt  ππεερριιγγρράάφφεειι  ττιιςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  ττοουυ  ααππόό  ττηηνν  3300χχρροοννηη  σσυυµµββίίωωσσήή  ττοουυ  µµεε  ττοουυςς  PPiirraahhã,,  ααυυττόόχχθθοοννηη
φφυυλλήή  ττοουυ  ΑΑµµααζζοοννίίοουυ  κκααιι  εεππιιχχεειιρρεείί  νναα  ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειι  ττοουυςς  γγλλωωσσσσιικκοούύςς  ττοουυςς  κκώώδδιικκεεςς,,  ττηηνν  κκοουυλλττοούύρραα  κκααιι  ττηηνν  ξξεεχχωωρριισσττήή  ττοουυςς  κκοοσσµµοοααννττίίλληηψψηη..  ΗΗ  φφρράάσσηη  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  ααππόό  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  φφυυλλήήςς  ααννττίί  ττηηςς  εευυχχήήςς  γγιιαα  ««κκαα--
λληηννύύχχτταα»»,,  ωωσσττόόσσοο  ππααρρααδδόόξξωωςς  δδεενν  ππρροοµµηηννύύεειι  ττοονν  ππααρρααµµιικκρρόό  κκίίννδδυυννοο..  ΧΧρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  ααλλλληηγγοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  δδυυσσκκοολλίίαα  µµεεττααφφρραασσιιµµόόττηηττααςς  ττωωνν  ττρρόόππωωνν  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  πποολλιιττιισσµµιικκάά  ππεερριιββάάλλλλοονντταα,,  γγιιαα  τταα  κκεεννάά  κκααιι  ττιιςς  χχαα--
σσµµωωδδίίεεςς  πποουυ  εεννέέχχεειι  ππάάνντταα  ττοο  ππεεδδίίοο  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ((κκααιι  όόχχιι  µµόόννοο  γγλλωωσσσσιικκήήςς))  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς..  
22..  ΌΌππωωςς  άάλλλλωωσσττεε  ιισσχχυυρρίίζζεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρωωδδίίαα,,  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  οο  GGiioorrggiioo  AAggaammbbeenn  ««……  ηη  ππααρρωωδδίίαα  εείίννααιι  ηη  θθεεωωρρίίαα  ––κκααιι  ηη  ππρραακκττιικκήή--  εεκκεείίννοουυ  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  δδίίππλλαα  σσττηη  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  σσττοο  εείίννααιι……..  εείίννααιι  έένναα  έέδδααφφοοςς  οολλοοφφάάννεερραα  ααδδιιάάββααττοο,,  όόπποουυ
οο  ττααξξιιδδιιώώττηηςς  ππρροοσσκκρροούύεειι  σσυυννεεχχώώςς  σσεε  όόρριιαα  κκααιι  ααπποορρίίεεςς  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  τταα  ααπποοφφύύγγεειι,,  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  ββρρεειι  έένναανν  ττρρόόπποο  δδιιααφφυυγγήήςς……..  ΟΟ  χχώώρροοςς  ττηηςς  ––  ηη  λλοογγοοττεεχχννίίαα--  εείίννααιι  ……  ααννυυππεερρθθέέττωωςς  κκααιι  θθεεοολλοογγιικκώώςς  σσηη--
µµααδδεεµµέέννοοςς  ααππόό  ττοο  ππέέννθθοοςς  κκααιι  ααππόό  ττοονν  κκααγγχχαασσµµόό»»  ((AAggaammbbeenn,,  GGiioorrggiioo,,  ΒΒεεββηηλλώώσσεειιςς,,  µµττφφ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΤΤσσιιααµµοούύρρααςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΆΆγγρραα,,  22000066,,  σσ..  7766--77))..
33..  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφιικκήή  ααννααφφοορράά  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  έέκκδδοοσσηηςς::  AAuuggéé,,  MMaarrcc,,  ΓΓιιαα  µµιιαα  ααννθθρρωωπποολλοογγίίαα  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκόόσσµµωωνν,,  µµττφφ..  ∆∆έέσσπποοιινναα  ΣΣααρρααφφεείίδδοουυ,,  εεππιιµµ..  σσεειιρράάςς  ΕΕυυθθύύµµιιοοςς  ΠΠααππααττααξξιιάάρρχχηηςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιαα,,  11999999..
44..  ««ΣΣττοο  ««σσαανν  νναα»»  ττηηςς  µµυυθθοοππλλαασσίίααςς,,  ηη  ππααρρωωδδίίαα  ααννττιιππααρρααθθέέττεειι  ττοο  δδιικκόό  ττηηςς  δδρραασσττιικκόό  ««έέττσσιι  εείίννααιι  ππάάρραα  πποολλύύ»»  ((ήή  ««σσαανν  νναα  µµηηνν»»))..  ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόόνν,,  αανν  ηη  µµυυθθοοππλλαασσίίαα  οορρίίζζεειι  ττηηνν  οουυσσίίαα  ττηηςς  λλοογγοοττεεχχννίίααςς,,  ηη  ππααρρωωδδίίαα  ππααρρααµµέέννεειι……  σσττοο  κκααττώώ--
φφλλιι  ττηηςς,,  σσεε  µµίίαα  σσυυννεεχχήή  ππάάλληη  µµεεττααξξύύ  ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  µµυυθθοοππλλαασσίίααςς,,  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  λλέέξξηηςς  κκααιι  ττοουυ  ππρράάγγµµααττοοςς»»,,  AAggaammbbeenn,,  22000066,,  σσ..7755  ((σσηηµµ..  τταα  ππλλάάγγιιαα  δδιικκήή  µµοουυ  ππρροοσσθθήήκκηη  κκααιι  όόχχιι  ττηηςς  ππηηγγήήςς))..
55..  ΤΤόόσσοο  οοιι  γγρρααµµµµέέςς  δδιιααφφυυγγήήςς  όόσσοο  κκααιι  ηη  έέννννοοιιαα  ττοουυ  ρριιζζώώµµααττοοςς  κκααιι  ττοουυ  ρριιζζωωµµααττιικκοούύ  ααππααννττοούύνν  σσττοο  εεµµββλληηµµααττιικκόό  έέρργγοο  ττωωνν  GGiilllleess  DDeelleeuuzzee  κκααιι  FFeelliixx  GGuuaattttaarrii,,  ΑΑννττίί--ΟΟιιδδίίπποουυςς,,  ΚΚααππιιττααλλιισσµµόόςς  κκααιι  ΣΣχχιιζζοοφφρρέέννεειιαα  ((GGiilllleess  DDeelleeuuzzee  --  FFeelliixx  GGuuaatt--
ttaarrii,,  AA  TThhoouussaanndd  PPllaatteeaauuss,,  CCaappiittaalliissmm  aanndd  SScchhiizzoopphhrreenniiaa,,  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  ffoorreewwoorrdd  bbyy  BBrriiaann  MMaassssuummii,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  PPrreessss,,  11998877))..  ΚΚυυρριιοολλεεκκττιικκάά  ττοο  ρρίίζζωωµµαα  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοονν  κκοορρµµόό  εεννόόςς  φφυυττοούύ  πποουυ  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  οορριιζζόό--
ννττιιαα  κκααιι  υυππόόγγεειιαα  µµεε  ρρίίζζεεςς  κκααιι  ββλλαασσττοούύςς  ππρροοςς  κκάάθθεε  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ((ππ..χχ..  ττοο  σσππααρράάγγγγιι,,  ττοο  ττζζίίννττζζεερρ,,  ηη  ππααττάάτταα))..  ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  σσυυγγγγρρααφφεείίςς,,  ηη  εειικκόόνναα  ββλλαασσττώώνν  κκααιι  ρριιζζώώνν  πποουυ  ξξεεππρροοββάάλλλλοουυνν  ααππόό  έένναανν  οορριιζζόόννττιιοο  κκοορρµµόό  ((««γγρρααµµµµέέςς  δδιιααφφυυγγήήςς»»))
δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  ττηηνν  εειικκόόνναα  ττοουυ  κκυυρρίίααρρχχοουυ  δδυυττιικκοούύ  ττρρόόπποουυ  σσκκέέψψηηςς  πποουυ  ππααρροοµµοοιιάάζζεεττααιι  µµεε  ττηηνν  εειικκόόνναα  εεννόόςς  δδέέννττρροουυ..  ΤΤοο  ρρίίζζωωµµαα  εείίννααιι  έένναα  ααννοοιιχχττόό  σσύύσσττηηµµαα  πποολλλλααππλλώώνν  σσηηµµεείίωωνν  εειισσόόδδοουυ  κκααιι  εεξξόόδδοουυ,,  χχωωρρίίςς  δδεεδδοοµµέέννοο  κκέέννττρροο  κκααιι  χχωωρρίίςς  ιιεε--
ρρααρρχχιικκήή  ήή  ττεελλεεοολλοογγιικκήή  δδοοµµήή..  ΗΗ  φφιιλλοοσσοοφφιικκήή  οοννττοολλοογγίίαα  ττωωνν  DDeelleeuuzzee  κκααιι  GGuuaattttaarrii  άάσσκκηησσεε  έέννττοοννηη  εεππιιρρρροοήή  σστταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  γγννωωσσττιικκάά  ππεεδδίίαα  ττωωνν  ααννθθρρωωππιισσττιικκώώνν  εεππιισσττηηµµώώνν  ((λλοογγοοττεεχχννίίαα,,  ψψυυχχααννάάλλυυσσηη,,  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  σσπποουυδδέέςς,,  κκοοιιννωωννιικκάά
κκααιι  πποολλιιττιικκάά  κκιιννήήµµαατταα,,  πποολλιιττιικκήή  φφιιλλοοσσοοφφίίαα))..  
66..  ΒΒλλ..  ππρροοηηγγ..  υυπποοσσηηµµ..
ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ
AAggaammbbeenn,,  GGiioorrggiioo,,  ΒΒεεββηηλλώώσσεειιςς,,  µµττφφ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΤΤσσιιααµµοούύρρααςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΆΆγγρραα,,  22000066
AAuuggéé,,  MMaarrcc,,  ΓΓιιαα  µµιιαα  ααννθθρρωωπποολλοογγίίαα  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκόόσσµµωωνν,,  µµττφφ..  ∆∆έέσσπποοιινναα  ΣΣααρρααφφεείίδδοουυ,,  εεππιιµµ..  σσεειιρράάςς  ΕΕυυθθύύµµιιοοςς  ΠΠααππααττααξξιιάάρρχχηηςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιαα,,  11999999
DDeelleeuuzzee,,  GGiilllleess  &&  GGuuaattttaarrii,,  FFeelliixx,,  AA  TThhoouussaanndd  PPllaatteeaauuss,,  CCaappiittaalliissmm  aanndd  SScchhiizzoopphhrreenniiaa,,  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  ffoorreewwoorrdd  bbyy  BBrriiaann  MMaassssuummii,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  PPrreessss,,  11998877
EEvveerreetttt,,  DDaanniieell  --LLeeoonnaarrdd,,  DDoonn’’tt  SSlleeeepp,,  TThheerree  aarree  SSnnaakkeess::  LLiiffee  aanndd  LLaanngguuaaggee  iinn  tthhee  AAmmaazzoonniiaann  JJuunnggllee,,  PPrrooffiillee  BBooookkss,,  22000099
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Νίκος Τοπαλίδης
''''PPoossiittiioonn  DDoouubbttffuull''''
Ο όρος «Position Doubtful» («Αµφίβολη Θέση» - PD) αποτελεί σύµβολο που χρησιµοποιείται στους ναυτικούς χάρτες για
να υποδηλώσει ότι µία τοποθεσία, σηµείο, (π.χ. νησί ή ύφαλος) ή  άλλο αξιοσηµείωτο στοιχείο (π.χ. ναυάγιο)  αναφέρε-
ται σε αρκετές, διαφορετικές συντεταγµένες  χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο σε κάποια από αυτές. ∆ιαφέρει από τον
όρο «Position Approximate» ( PA-προσεγγίζον γεωγραφικό στίγµα) γιατί  χαρακτηρίζει επί της ουσίας  ένα απροσδιόρι-
στο σηµείο παρά τις διάσπαρτες µαρτυρίες ως προς την ύπαρξή του,  µία τοποθεσία-φάντασµα.
Την ιδιοτυπία ανάλογων ρευστών δίπολων επιχειρεί ν’ αποδώσει ο Νίκος Τοπαλίδης µέσα από το στιγµιότυπο της θαλάσ-
σιας επιφάνειας, ως συµβολική έκφραση του «άφατου» και του «αγνώστου». «Συχνά, στην ποίηση και τη λογοτεχνία,
όταν τα λόγια και οι παροµοιώσεις στερεύουν, όλα γίνονται θάλασσα..», παρατηρεί ο καλλιτέχνης. Έτσι, η θάλασσα πα-
ρουσιάζεται ως κοσµικό, αρχέγονο υγρό, µυστικιστικό και αποκαλυπτικό, γαλήνιο και απειλητικό ταυτόχρονα ̇ γίνεται ένα
φευγαλέο άπειρο ή ακόµα και κενό σύµπαν. Αποκτά µια αόριστη ταυτότητα, η οποία ωστόσο µπορεί να ορισθεί µόνο µέσα
από την συνειρµική πρόσληψη του θεατή. 
Στην προσπάθεια µελέτης του «αινιγµατικού» ή του «απροσδιόριστου» συµµετέχει και η υλικότητα όπως και η γεωµετρική
διάταξη του έργου. Σκόπιµα επιλέγεται ειδικό χαρτί (Löschkarton-Στυπόχαρτο),που χρησιµοποιούν συχνά οι επιγραφο-
λόγοι για να κατασκευάζουν έκτυπα ώστε να διευκολύνεται η µελέτη ενεπίγραφων µνηµείων ή θραυσµάτων,  ενώ η δοµή
του τετραγωνικού πλέγµατος παραπέµπει σε σχέδιο ανασκαφικού κάνναβου (ειδικός τοπογραφικός σχεδιασµός ισοµερών
τετραγώνων, ο οποίος λειτουργεί ως σύστηµα συντεταγµένων για τον επαναπροσδιορισµό αρχαιολογικών θέσεων και την
πραγµατοποίηση συσχετισµών µεταξύ σηµείων κι ευρηµάτων). Τα δύο αυτά «επιστηµονικά» δάνεια ως στάδια έρευνας και
αποκρυπτογράφησης, συµβαδίζουν µε το πνεύµα «ακαθοριστίας» του τίτλου  και ενισχύουν τον συµβολισµό διερεύνησης
της εγκατάστασης: ένα αρχαιολογικό εύρηµα ή τοποθεσία χρειάζεται την ανάλογη αποκωδικοποίηση ώστε να φανερωθεί
η ταυτότητά του. 
Αν αντιληφθεί κανείς την αντιστοιχία των παραπάνω µε την σχέση µεταξύ έκδηλου και λανθάνοντος περιεχοµένου των
ονείρων, συµπεραίνουµε ότι ο Νίκος Τοπαλίδης επιδίδεται σε µία «µατεριαλιστική ονειροπόληση» -όπως θα έλεγε ο Gas-
ton Bachelard- όπου πραγµατικότητα και όνειρο συγχέονται, ύλες συγχωνεύονται (θάλασσα, φως, ουρανός) και ανταγω-
νιστικές αισθήσεις συνυπάρχουν παράδοξα. Προσπαθεί να αφηγηθεί µία πνευµατική πάλη µέσα από την φαινοµενική
στασιµότητα του στιγµιότυπου, σαν τη βασανιστική ταρκοφσκική ενεργοποίηση του ασυνειδήτου µεταξύ ύπνου και ξύ-
πνιου, η οποία εν τέλει καταλήγει σε παραίσθηση (ταινία «Solaris», 1972).
Όταν σ’ όλες αυτές τις νοερές «δυαδικότητες» προστίθεται το στοιχείο της επιστηµονικής ορολογίας και χαρτογράφησης,
η ουτοπία κορυφώνεται. Όλες οι συνιστώσες του έργου «Position Doubtful» (πρώτη ύλη, απόδοση θαλάσσιας επιφάνειας
και λανθάνουσες ιδέες) συγκλίνουν στην παραγωγή χωροχρονικών, σηµειολογικών και νοητικών δισηµιών που υποδύο-
νται τα εκφραστικά και ερµηνευτικά εργαλεία του «ακατάληπτου»˙ σχήµα οξύµωρο σε πρώτη ανάγνωση αλλά ουσιαστικά
ποιητικό. 

Βάνα Βερροιοπούλου
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Βασίλης Παπαγεωργίου
''''AAsssseemmbbllaaggee  ooff  ffuurrnniittuurree''''
Το δωµάτιο ενός ξενοδοχείου οφείλει να ενέχει µια ισχυρή ουδετερότητα. Πρέπει να προτείνει τόσα ενδεχόµενα όσους και
περιορισµούς, να κινείται πάντα στη γκρίζα ζώνη του µέσου επισκέπτη, να ικανοποιεί τα περισσότερα δυνατά κριτήρια
για να µην υπάρξει χώρος για αµφισβήτηση. 
Το νερό πάνω στο κρεβάτι, µια µαύρη γενεσιουργός τρύπα µέσα στην οποία ο καθένας µπορεί να διακρίνει το είδωλό του,
ρουφά και αναδύει µε το ρυθµό µιας ατέρµονης εισπνοής και εκπνοής ένα µύχιο σηµείο ταύτισης. Είναι το σηµείο που πο-
νάει όταν πληγώνεσαι, που ‘’διαµαρτύρεται’’ όταν φοβάσαι, που ‘’φτερουγίζει’’ όταν ερωτεύεσαι.  Χαµηλά στην κοιλιά,
λίγο πιο πάνω από τα γεννητικά όργανα, δηµιουργείται ένα κενό που αντικαθίσταται από το νερό, το νερό που δροσίζει και
διαβρώνει.
Στο κοµοδίνο δίπλα στο κρεβάτι - ένα σηµείο τόσο προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα και τόσο συµβολικό αφού πρόκειται για
το κοµοδίνο ενός ξενοδοχείου- µια αρµαθιά κλειδιά που δεν ανοίγουν καµία πόρτα, περιµένουν έναν κάτοχο που είτε είναι
ήδη εκεί, είτε δεν θα επιστρέψει ποτέ.
Ο Βασίλης Παπαγεωργίου αφιερώνει ένα µεγάλο µέρος της εικαστικής του πρακτικής στην ιδέα της  επίδρασης των φυ-
σικών στοιχείων πάνω στην ανθρώπινη ζωή. Ιδιαιτέρως το νερό, µε την ταυτόχρονα ευεργετική και καταστροφική του
ιδιότητα, αποτελεί ένα στοιχείο που επανέρχεται διαρκώς στο έργο του καλλιτέχνη. Η απορρόφηση και η αφοµοίωση που
οδηγούν στη σύσταση µιας νέας υλικότητας, έχουν κυρίαρχο ρόλο στη δουλειά του και προσεγγίζονται µε διαφορετικά
κάθε φορά µέσα. Ταυτοχρόνως ο Παπαγεωργίου πραγµατεύεται έννοιες όπως η χρήση και η αχρησία, συλλαµβάνοντας και
κατασκευάζοντας αντικείµενα που µοιάζουν χρηστικά αλλά που στην πραγµατικότητα δεν διαθέτουν καµία τέτοια ιδιότητα.
Πρόκειται για αντικείµενα ‘’ελευθερωµένα’’ από τα δεσµά της χρηστικότητας, αλλά την ίδια στιγµή ‘’φυλακισµένα’’ στην
αχρησία τους, αµήχανα όπως και ο θεατής µπροστά τους.  

∆ανάη Γιαννόγλου 

katalogos_rooms:Layout 1 copy  1/11/16  10:26 AM  Page 12



katalogos_rooms:Layout 1 copy  1/11/16  10:27 AM  Page 13



Κατερίνα Αριανούτσου
Ως  πραγµατοποιηµένες ουτοπίες, ορίζει τις ετεροτοπίες ο Michel Foucault, ως πραγµατικούς, λειτουργικούς τό-
πους στο εσωτερικό µιας κουλτούρας και συγχρόνως εξωπραγµατικούς, σηµεία «µυθικής και ταυτόχρονα πραγµα-
τικής διεκδίκησης του χώρου στον οποίο ζούµε».  
H περίφηµη οµιλία του γάλλου φιλόσοφου (« Des espaces autres », 1967) δίνει το έναυσµα στην Κατερίνα Αρια-
νούτσου για να αναζητήσει µια µορφή ετεροτοπίας µέσα στο δωµάτιο µιας εφήµερης παραµονής.
«Σκοπός µου είναι να δείξω τη διάδραση του ανθρώπου µε τον χώρο και συγκεκριµένα µε το δωµάτιο ενός ξενοδο-
χείου», λέει η σκηνογράφος, «και παράλληλα να αντιστρέψω τους ρόλους του µέσα και του έξω: να βγάλω έξω στη
δηµόσια θέα, στο κοινό, τον προσωπικό χώρο και να τον µετατρέψω σε δηµόσιο, δηλαδή να τον µεταµορφώσω σε
σκηνικό θεάτρου».
Ο αόρατος ένοικος µε τα ίχνη του διάσπαρτα στον µαρµαρωµένο χώρο δηλώνει ταυτόχρονα την απουσία και την πα-
ρουσία του, στα αδειανά σεντόνια και τις πτυχώσεις τους διαγράφεται η στάση του σώµατος, η σχετική ακαταστασία
έχει ανατρέψει τους καθιερωµένους κανόνες, οι  θέσεις  των αντικειµένων δεν είναι οι δεδοµένες, ο χρόνος µοιά-
ζει σταµατηµένος.  Το βάρος µιας προσωπικής µυθολογίας  µετατρέπει το δωµάτιο σε Άλλο χώρο.

∆ηώ Καγγελάρη
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Ανδρέας Κοκκαλιάρης

DDooeess  MMoonneeyy  MMaakkee  AArrtt  ??
Ο Ανδρέας Κοκκαλιάρης στην εικαστική εγκατάσταση που παρουσιάζεται στην έκθεση Rooms2016, περιγράφει τη
σηµερινή κατάσταση της τέχνης στην Ελλάδα της κρίσης, ένα σχόλιο για τις συνθήκες ανάδειξης των καλλιτεχνών.
Η κοινωνία αλλά και η σύγχρονη τέχνη αντιµετωπίζουν κρίση οικονοµική και κρίση αξιών µε µερικούς εικαστικούς
αγωνιζόµενους για την επιβίωση τους ν’ αδιαφορούν για την ελίτ τάξη, παραµένοντας σταθεροί στις ιδέες τους. Ενώ,
από την άλλη καλλιτέχνες θησαυρίζοντας χάρη γνωριµιών αφανίζουν την αισθητική στην τέχνη.
Η διφορούµενη επιγραφή Does Money Make Art ? τοποθετηµένη στον τοίχο, περιβάλλεται από χρυσά αφαιρετικά
γλυπτά πάνω σε στρογγυλλούς καθρέφτες στο δάπεδο του δωµατίου. Ο καλλιτέχνης θέλει να αφυπνίσει την κοινω-
νία και να προκαλέσει τους θεατές µε την εγκαταστασή του να δουν µε τα µάτια τους (καθρέφτες) αν µπορεί η τέχνη
να αποφέρει χρήµατα ή αν τα πλούτη δηµιουργούν τον κόσµο της τέχνης. Ποιά τέχνη λοιπόν υποστηρίζεται, της
"µάζας"; Να που οι γκαλερί και οι χώροι τέχνης µαζί µε τους πλούσιους και τους συλλέκτες αναδεικνύουν αυτό το
είδος που πουλιέται, το "τετριµµένο", αφήνοντας στο περιθώριο το "παρθένο". ∆εν υπάρχει µάλλον χώρος για όλους
στο προσκήνιο και όσοι έχουν το γνώθι σαυτόν επιλέγουν να µένουν στην αφάνεια δοκιµάζοντας άλλους δρόµους.
Έτσι, ο Ανδρέας Κοκκαλιάρης προτείνει µε το έργο του ανεξάρτητοι καλλιτέχνες και επιµελητές να δράσουν οργα-
νώνοντας οµάδες που θα υποστηρίζουν ότι η τέχνη µπορεί να δηµιουργήσει τον εικαστικό κόσµο και όχι τα χρήµατα.
Να φτιάχνουν όχι έργα της µάζας αλλά της ουσίας και της αµφιβολίας. Να σχολιάζουν τα γεγονότα απορρίπτοντας
το δίπτυχο γνωριµίες- κέρδη. Θα πρέπει επιπλέον να επιζητούν µια τέχνη αξιοκρατική αποµακρυσµένη από τις δη-
µόσιες σχέσεις. Τα αυτόνοµα αυτά δίκτυα καλλιτεχνών και θεωρητικών στόχο θα έχουν ν’ αλλάξουν τον τρόπο δια-
χείρησης του εµπορίου της τέχνης και της αγοροπωλησίας των έργων.

Νάσια Καλαµάκη
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Μαίρη Παππά
ΑΑννααγγέέννννηησσηη
Η Μαίρη Παππά χρησιµοποιεί για τις εικαστικές κατασκευές της το χαρτί, ένα υλικό ευαίσθητο, εύπλαστο, δεκτικό σε
κάθε παρέµβαση, η οποία αποκαλύπτεται ως «καταγεγραµµένη» χειρονοµία στην επιφάνειά του. Στα χάρτινα ανάγλυφα
έργα της, η Παππά προσδιορίζει τη φόρµα και τη διάπλαση του υλικού της µέσα από τη µη αναστρέψιµη επέµβαση της
φωτιάς και του καπνού. Η τεχνική της µαρτυρά την αµεσότητα που επιζητεί, αλλά ταυτόχρονα και την αποδοχή της έλ-
λειψης του απόλυτου ελέγχου του δηµιουργού πάνω στα σχέδια που διαµορφώνονται στην καιγόµενη ύλη. ∆ουλεύοντας
δίχως µία προκαθορισµένη εικαστική εικόνα στο µυαλό της και επιτρέποντας στα αντικείµενα να «µιλήσουν» για τον
εαυτό τους, η Παππά φέρει στο προσκήνιο την εµπλοκή του θεατή για την κατανόηση της ίδιας της δηµιουργικής διαδι-
κασίας, όπως και την καταλυτική σηµασία της επίδρασης του «τυχαίου» στο έργο της. Στο τελικό αποτέλεσµα, τα µοτίβα
πάνω στο χαρτί παρουσιάζονται είτε ως ακανόνιστες κοιλότητες σε διαδοχή είτε ως πυκνές σκοτεινές φόρµες µιας «τυ-
φλής ζωγραφικής», δίνοντας πάντοτε την ελευθερία προσέγγισης της ερµηνείας τους.
Για την ίδια την Παππά, οι σχηµατιζόµενες φόρµες στο χαρτί, που διαµορφώνονται από αυτή τη χειρονοµιακή προσέγ-
γιση της ύλης, αλλά και από τη φθορά της, παραπέµπουν σε εικόνες καταστροφής, κρύβουν όµως µέσα τους και την ελ-
πίδα ενός νέου κόσµου που αναγεννιέται µέσα από τις στάχτες του προηγούµενου. Η φωτιά καταναλώνει, φέρει τον
όλεθρο και καταστρέφει, όπως µπορεί όµως να ζεσταίνει και να φωτίζει. Χρησιµοποιώντας τη φωτιά ως µέσο, η Παππά
υπογραµµίζει αυτή τη διττή φύση, αποκαλύπτει την ευθραυστότητα κάθε στιγµής της και την αµφιταλάντευση της οπτι-
κής µεταξύ των δύο όψεών της: µεταξύ, δηλαδή, της εφήµερης ζωής της και του µόνιµου αποτυπώµατός της.
Στην εγκατάστασή της για την έκθεση αυτή, η Παππά εκµεταλλεύεται το χώρο, παρουσιάζοντας ένα έργο µε αρχιτεκτο-
νική δοµή, το οποίο προσκαλεί το θεατή να περιπλανηθεί µε το βλέµµα του σε µια εσωτερική διαδροµή. Εδώ, βιώνοντας
αυτή την εµπειρία, ανοίγεται ο διάλογος ανάµεσα στο «όλον» και το «κενό», στην «ύπαρξη» και την «απώλεια». Μέσα
από την εικόνα της χαµένης ύλης, η εικαστικός επιχειρεί να δώσει αφορµή αναµόχλευσης ενός δηµιουργικού τρόπου
επανεκκίνησης, να υπενθυµίσει την ανάγκη έναρξης από τα συντρίµµια, από το µηδέν, ακόµη κι αν δεν υπάρχει εµπι-
στοσύνη σε ό,τι έχει προϋπάρξει. Σε µια εποχή «κατάρρευσης», υλικής και ηθικής, καθώς αναζητείται η εκδήλωση
κάθε εσωτερικής επανάστασης που δίνει έµφαση στο «είναι», το έργο της Παππά στρέφει την προσοχή µας –µε το δικό
του ποιητικό λόγο– στη µνήµη της ύλης, την κατανόηση της αξίας της και στην κριτική αποκατάσταση αγαθών, αλλά και
νοοτροπιών – σε καινούργια βάση και προοπτική µέσα από την αναζωογόνηση της ευρύτερης κλίµακας αξιών µας.

Χάρις Κανελλοπούλου
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Αναστασία - Ζωή Σουλιώτου
«Κάθε αφήγηση είναι αφήγηση ταξιδιού- είναι πρακτική του χώρου. Ενδιαφέρει καθηµερινές τακτικές και αποτελεί µέρος τους»1

Η καλλιτεχνική πρακτική της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου εξετάζει την περιπλάνηση (flânerie) στον εικονικό/δυνητικό χώρο του
διαδικτύου, η οποία πραγµατοποιείται µέσω των τεχνολογιών της γεωπληροφορικής (Google Maps Street View, Google Maps, Google
Earth και CCTV Web Cams που αποτυπώνουν την κίνηση στους δρόµους των πόλεων). Με γνώµονα το προσωπικό βίωµα στις ευρω-
παϊκές µητροπόλεις (Παρίσι, Λονδίνο) η καλλιτέχνις καταπιάνεται µε τις χωρικές συνθήκες και το στοιχείο της παρακολούθησης στις
άναρχες αστικές επεκτάσεις και την πρακτική της καθηµερινότητας µέσα σε αυτές.
Οι φωτογραφίες της εγκατάστασης London Walkers αποτελούν αρχειακό υλικό από τις BBC Traffic Jam Cameras του Λονδίνου, οι
οποίες είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο και αποτυπώνουν την κίνηση στους δρόµους της βρετανικής πρωτεύουσας ανά 10 λεπτά ενώ
το βιβλίο και το βίντεο µε τίτλο I’ve Never been to London City παρουσιάζουν έναν «διαστρεβλωµένο» ποιητικό  περίπατο στο εικο-
νικό Λονδίνο ή «µετα-Λονδίνο»2 του Google Street View. 
Ο καλλιτέχνης µπορεί να λειτουργεί σήµερα ως εξερευνητής και να διερευνά ταυτοχρόνως γεωγραφικές, ιστορικές και κοινωνικο-
πολιτικές πραγµατικότητες. Παίζει πλέον ρόλο όχι µόνο το ίδιο του το έργο αλλά και το δίκτυο µέσα στο οποίο κινείται το έργο του κάθε 
χρονική στιγµή. 
Εικόνες, σχήµατα, σύµβολα, λέξεις, κείµενα αναδύουν την παρατήρηση και την επικοινωνία ανάµεσα στο οικείο και το ανοικείο, ανά-
µεσα στο δηµόσιο και στον «καθαρά» ιδιωτικό. Η σειρά πινάκων Portes de Paris παρουσιάζει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Πόλης
του Φωτός που περιτριγυρίζεται από «Πύλες», σηµεία δηλαδή που οριοθετούν την περιφέρειά της ορίζοντας τις εισόδους/εξόδους
της.
Το βίντεο Flânerie Globale/Global Flanerie και το βιβλίο της καλλιτέχνιδος “Metro-Net” goes Google: a meta-Kippenberger e-
globality σηµατοδοτούν τη µετάβαση από την περιπλανητική της πόλης στην πλανητική διαδικτυακή περιπλάνηση. Στο βίντεο  το ει-
κονικό/δυνητικό ‘εγώ’ (ο Pegman του Google Street View ή η Pegwoman καλλιτέχνις) επισκέπτεται πρωτεύουσες από διάφορες
χώρες ανά τον κόσµο και διατείνεται στη γλώσσα της κάθε χώρας ότι ποτέ δεν την έχει επισκεφτεί. Στο βιβλίο “Metro-Net” goes
Google: a meta-Kippenberger e-globality παρατίθενται φωτογραφίες εισόδων/εξόδων σταθµών Μετρό από 20 διαφορετικές χώρες
µε σκοπό τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου εικονικού/δυνητικού µετρό, ενός ηλεκτρονικού “Metro-Net”.
Η καταγραφή της εµπειρίας της πόλης συµβαίνει µέσα σε  αυτό που ο Μanuel Castells όρισε ως  «χώρο των ροών». Μέσα σε έναν
τέτοιο  χώρο δεσπόζει το «ταυτόχρονο» χωρίς το «συνεχές», χτίζοντας ηλεκτρονικά διαδίκτυα και συστήµατα πληροφόρησης. Στο
χώρο των ροών η λειτουργία και το νόηµα είναι ασύνδετα µεταξύ τους και εµπειρία περιορίζεται σε τοπολογικούς προσδιορισµούς.
Η Αναστασία-Ζωή Σουλιώτου µελετάει τις µνήµες και τις δηµόσιες αφηγήσεις της πόλης µέσα από τις νέες αστικές διαφάνειες, τον
µετασχηµατισµό των πόλεων και τις αντι-αφηγήσεις που παράγει τελικά ο κυβερνοχώρος των πόλεων…

Μαργαρίτα Καταγά

11..  ΝΝττεε  ΣΣεερρττώώ,,  ΜΜ..  ΕΕππιιννοοώώννττααςς  ττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννήή  ππρραακκττιικκήή,,  ΕΕκκδδ..  ΣΣµµίίλληη,,  22001100
22..  ΌΌρροοςς  ττοουυ  BBooyyeerr  ((11999966)),,  CCyybbeerrCCiittiieess,,  NNeeww  YYoorrkk::  PPrriinncceettoonn  AArrcchhiitteeccttuurraall  PPrreessss,,  σσεελλ..  1155
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Εύη ∆αµιανάκη & Κική Παυλικιάνη  
Η Εύη ∆αµιανάκη και η Κική Παυλικιάνη ανακάλυψαν σταδιακά και µέσα από συνεχή παρατήρηση και αλληλεπίδραση την βαθιά και
ουσιαστική εικαστική σύγκλιση που διατρέχει το πρόσφατο έργο τους. Οι φασµατικές εικόνες µε τις γεωµετρικές αναφορές, η άρ-
νηση κάθε αφηγηµατικότητας και το «υποδόριο» χρώµα κάτω από τις µελανές συνθέσεις µαρτυρούν αυτή την αισθητική συγγένεια
όχι µόνο ως προς το τελικό καλλιτεχνικό µόρφωµα αλλά κυρίως ως προς τις προσωπικές ανησυχίες και αντιλήψεις από τις οποίες
πηγάζουν. Για τα ROOMS 2016 οι ∆αµιανάκη και Παυλικιάνη  πραγµατοποιούν µια δυναµική παρέµβαση στο χώρο του δωµατίου, που
δεν εστιάζει τόσο στο καθαυτό έργο όσο στο αποτέλεσµα της συνεργασίας τους· ένα υβρίδιο σκέψης και µικτής εικαστικής γλώσσας,
που καταργεί την έννοια του έργου ως αυθεντία ενός ανθρώπου. Με µια “site specific” εγκατάσταση στο δωµάτιο του ξενοδοχείου
µεταµορφώνουν το εσωτερικό του σε κρύπτη: ένα χώρος παντού ασταθής, καλυµµένος από τα επιτοίχια χάρτινα γλυπτά της ∆αµια-
νάκη (“mecanica organica”), που είναι εµπνευσµένα από το οριγκάµι της πεταλούδας, λειτουργεί σαν αφορµή για µια ποιητική συ-
νεργασία µεταξύ των δύο γυναικών, όπου η µια οικειοποιείται το έργο της άλλης δηµιουργώντας ένα περιβάλλον ατµοσφαιρικό µε
κοινές αναζητήσεις. 
Η κρύπτη είναι ένας τόπος a priori µετουσιωτικός, αµφιλεγόµενος, ενδιάµεσος, ανάµεσα στο βέβηλο και στο ιερό, όπου µπορείς όχι
µόνο να κρύψεις κάτι αλλά και να κρυφτείς ο ίδιος. Μπορεί να συσχετισθεί µε το ανθρώπινο ασυνείδητο: «Πάντα κάτι εµφανίζεται
και κάτι µένει κρυµµένο…» σχολιάζουν σχετικά αναζητώντας εικαστικά τους υπαρξιακούς µηχανισµούς που επιφέρουν την αλλαγή.
Μέσα στην κρύπτη µπορεί να συµβεί µια διαδικασία εξέλιξης και ανατροπής, συνυφασµένη µε την ίδια την ανθρώπινη σκέψη και
πράξη. Ένας τέτοιος χώρος είναι καθοριστικός για την εσωτερική συνθήκη που ερευνούν οι εν λόγω εικαστικοί: είτε αυτό λέγεται
κρύπτη, είτε κουκούλι, πρόκειται για ένα οριοθετηµένο «περιβάλλον» εντός του οποίου συντελούνται οι αλλαγές «προστατευµένες»
από το κοσµικό. Η είσοδος στην κρύπτη [ανθρώπινο ασυνείδητο;] αποκτά συµβολικές διαστάσεις και γίνεται σταδιακά από εσωτε-
ρική -προσωπική- υπόθεση βαθιά συλλογική…
Οι πεταλούδες, σύµβολα της ψυχής και της µεταµόρφωσης, αποκαλύπτουν στον θεατή έναν άλλο εαυτό, σκοτεινό, όπου η παραδο-
σιακή πανδαισία των χρωµάτων τους, κρυµµένη κάτω από το µαύρο, υφέρπει. Τα σώµατα συνωστίζονται σιωπηρά στο εσωτερικό
ενός δωµατίου. Συναθροισµένα ιδρύουν εκ νέου τον τόπο, γίνονται τοπίο. Η «προσγείωση» τους στο χώρο και η ασφυκτική τους συ-
νύπαρξη θέτουν ερωτήµατα πάνω σε έννοιες αντιφατικές αλλά και οικείες όπως η εγκατάλειψη και η εγκαθίδρυση, η ευθραυστό-
τητα και η αντοχή. 
Οι ∆αµιανάκη και Παυλικιάνη φαίνεται να οικειοποιούνται τον χώρο αλλά δεν παρεµβαίνουν καθόλου στην υπάρχουσα διαρρύθµιση.
Αναπτύσσουν το έργο στις επιφάνειες του δωµατίου διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον µετέωρο, σχεδόν αποπνικτικό. Το παρόν απο-
πνέει µια αίσθηση ανησυχίας και παράξενης αναµονής ενώ το µέλλον, «ελπιδοφόρο;» και «ευοίωνο;», υπονοείται µέσα από τα
εγκλωβισµένα έγχρωµα χαρτιά που συγκροτούν το έργο τους. 
Η ανορθόδοξη κλίµακα της πεταλούδας σε σχέση µε τον χώρο του δωµατίου, καθώς και τα αναπτύγµατα σε όλες τις επιφάνειες ως
οριακή αναφορά στην πεταλούδα είναι καίρια ζητήµατα στην  έρευνα των εικαστικών.  «Όποιος βλέπει καµένο χαρτί στο εξής θα θυ-
µάται πεταλούδες» δηλώνουν κατηγορηµατικά σε µια προσπάθεια να «παίξουν» µε τον τρόπο πρόσληψης της εικόνας και τις πιθα-
νές της ερµηνείες. Οι πεταλούδες, αθάνατες και σιωπηλές µέσα στο απόκοσµο τοπίο του δωµατίου, µοιάζουν σα να αναγεννιούνται
κάθε βράδυ από τις στάχτες τους…
Τα χάρτινα γλυπτά έρχονται και ακουµπούν µε την ελαφρά υλικότητά τους στις επιφάνειες χωρίς να προδίδουν -µε την πρώτη µατιά-
το υλικό από το οποίο προέρχονται. Το χαρτί, οπτικά στιβαρό, σχεδόν µεταλλικό, ανασυγκροτεί τη δοµή του και υπερβαίνει την χρήση
του. Η ∆αµιανάκη, σε σχέση µε πολλούς άλλους καλλιτέχνες που ασχολούνται µε την εύθραυστη ποιητική του υλικού, αποκαλύπτει
µια «παράλογη», ανθεκτική πλευρά του, που συγκοινωνεί µε την κατεξοχήν φύση του. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή
την εγκατάσταση είναι ότι οι δηµιουργοί τολµούν και καταπιάνονται µε ένα τόσο εφήµερο υλικό, όπως το χαρτί, και το καθιστούν
µνηµειακό. Τα όρια µεταξύ χειροτεχνίας και τέχνης καταλύονται αυτόµατα µέσα από το έργο τους, ενώ µυστικιστικές προεκτάσεις
κατακλύζουν το πολυεπίπεδο σύµπαν τους.    

Βάλια Κατσίµπα
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Κατερίνα Πασχαλίδου
ΗΗ  γγννώώσσηη..  
Ποιό το ειδικό βάρος της ?ποια η αφετηρία τής? Ο προορισµός της άγνωστος, µεταβάλλεται κάθε στιγµή που περνά. Πολλά τα
είδη τής.. Προκύπτει από ψυχρή παρατήρηση, ξεπηδά και µέσω του βιώµατος, εδραιώνεται δια της εµπειρίας:Η γνώση συνώ-
νυµο της Μνήµης ,η γνώση του κόσµου,η(επί)γνώση του συναισθήµατος, η κατανόηση του Εαυτού.
Πού σταµατάει το κυνήγι τής? Εµποδίζει τη φαντασία ή την απελευθερώνει? Εναντιώνεται στο όνειρο ή το θεµελιώνει?Προ-
σφέρει θαλπωρή και σταθερότητα σ’ ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον- αν και η ίδια ρευστή και ευµετάβλητη, αναιρέ-
σιµη και αυτο-αναιρούµενη..
∆εν αφορά µονάχα στο µυαλό αλλά και στις αισθήσεις. Μεγαλύτερη από τον ίδιο τον άνθρωπο ως µονάδα, τον ξεπερνά, τον κα-
θηλώνει δυνητικά. Χωρίς αυτόν δε θα µπορούσε ν ‘ αρθρωθεί ωστόσο..Η γνώση, γεµίζει το κενό ατέρµονα και αέναα. ∆ε στα-
µατά ποτέ και πουθενα.
Στο εδώ και τώρα του δωµατίου, η γνώση σαρκώνεται µέσα από χαρτιά. (λευκά χαρτιά, χρωµατιστά χαρτιά,διάφανα ριζόχαρτα
κερωµένα,σε διάφορα µεγέθη. Ποικίλες οι υφές τούς. Η επιφάνειά τούς άγραφη, ανέγγιχτη συµβολισµών και παρεµβάσεων, δί-
νουν την εντύπωση µίας διαφάνειας που απλώνει και εξαπλώνεται.Κενά χαρτιά, ευθραυστα και αέρινα, που κρέµονται, ολοµό-
ναχα µαζί, συνοµιλούν µεταξύ τούς, και προσκαλλούν το θεατή ν’ αντέξει το βάρος  της γνώσης-Αλήθειας που αυτά εµπεριέχουν.
Μέσω του έργου, το ένα χαρτί διαδέχεται το άλλο, όµοιο και διαφορετικό, αφήνοντας τη δυνατότητα επιλογής στο θεατή , να κα-
θρεφτίσει µέσα τού, πτυχές του εαυτού τού. 
Τί συµβολίζει ο άδειος χώρος µέσα στό χαρτί? Μπόρει να τον κοιτάξει κανείς χωρίς να πρέπει να τον γεµίσει? – ο εγκέφαλος
έχει την τάση να γεµίζει τα κενά. Το «κενό», απαλλαγµένο από τον τρόµο που προκαλλεί ασυνείδητα, δυνητικά µπορεί να εµπε-
ριέχει το άπειρο...όλες οι δυνατότητες, οι µνήµες , οι επιθυµίες , τα όνειρα, οι φόβοι. Ο,τι βαθύτερο και ουσιώδες, τα πιο απρο-
σπέλαστα µυστικά.
Ίσως η πιο βαθειά γνώση, η λιγότερο αντικειµενική, να είναι άπιαστη, ρευστή και πολυσήµαντη. Άρα, κενή λέξεων και προτά-
σεων. Περ’ από τη διανοητική γνώση, υπάρχει και αυτή των αισθήσεων, της µνήµης του σώµατος (που ενεργοποιείται διαµέσω
του έργου): το σώµα, καταγράφει πληροφορίες και αντιδρά σε αυτές δίχως γράµµατα και σύµβολα, ασυνείδητα και σπασµωδικά.
Στο άδειο χαρτί, ο καθένας αντικρύζει τη δική τού προσωπική και εξατοµικευµένη γνώση. Το κενό χαρτί, µας χωρά όλους.
Μεσ’ από διαφορετικές υφές, διαφορετικές διαστάσεις – και χρώµατα- αλλά µε κοινό άξονα, τον άδειο χώρο µέσα τούς, τα χαρ-
τιά που θα γεµίσουν το δωµάτιο, εµπεριέχουν διαφορετικές και άκρως αντίθετικές µεταξύ τούς, ποιότητες. Η διαφάνειά τούς
τα κάνει ανάλαφρα και αέρινα, προσπελάσιµα, ο κενός  χώρος όµως  που αυτά πλαισιώνουν, τα φορτώνει και µ’ ένα βάρος:
βάρος επιλογών και δυνατοτήτων , νοητικών διαδροµών και επιθυµιών, δυνητικών φόβων. Τα χαρτιά ως ενιαίο σύνολο, δηµι-
ουργούν έναν ζώντα οργανισµό: τη Γνώση, ως Παρουσία, µέσω της πλήρους απουσίας λέξεων και συµβολισµών, χωρίς εικαστική
παρέµβαση.. Άδεια φύλλα, που δίνουν την εντύπωση πως κινούνται αέναα προς κάθε ενδεχόµενη κατεύθυνση, σαν πιθανές
απάτητες διαδροµές.
Τα χαρτιά, µπορεί να αιωρούνται µέσα στο δωµάτιο, µπορεί και να ξεπροβάλλουν από τον τοίχο. Μπορεί το ένα πάνω στ΄άλλο,
να δηµιουργούν ένα βιβλίο ,χωρίς αρχή και τέλος. Μία γέννα πιθανοτήτων, αν µπορεί κανείς να ισορροπήσει µεταξύ των αντι-
θετικών στοιχείων της Γνώσης, όπως αυτή εκφράζεται µέσω του εν λόγω έργου. 

Ισαβέλλα Κλαδάκη
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Σωτήρης Φωκέας
FFeeeelliinngg  uuppssyy--ddaaiissyy??
Εγκλωβισµένοι από ένα καταιγισµό πληροφοριών και διαφηµίσεων, που προβάλλονται σαν ταµπέλες που αναβοσβήνουν,
αφοµοιώνουµε τη σύγχρονη εποχή των εικόνων και της επικοινωνίας ως την ιδεολογική εκδήλωση της καταναλωτικής κοι-
νωνίας. Η οικονοµία και τα συστηµικά µέσα της, συνδεδεµένα µε την εµπορευµατοποίηση και την ανταγωνιστικότητα,
τροφοδοτούν το βασικό τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς από τον 20ο αιώνα, στοχεύοντας στην ικανοποίηση ατέρµονων
επιθυµιών και πλασµατικών αναγκών σε επιλεγµένα αγαθά. Έτσι η προβολή και αποδοχή της τέχνης λειτουργεί όλο και
περισσότερο µέσα από το πρίσµα της οικονοµικής της υπόστασης, καθώς το έργο τέχνης προτείνεται ως εµπορικό προϊόν
απευθυνόµενο στις πνευµατικές ανάγκες του αποδέκτη.  
Με σαφείς αναφορές στην εκφραστική αµεσότητα της τέχνης του δρόµου και των comics ο Σωτήρης Φωκέας οικειοποι-
είται την τεχνολογική πρακτική της διαφήµισης, µεταφέροντας ουσιαστικά την επικοινωνιακή ένταση του marketing στο
επίκεντρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Σχόλια, σηµειώσεις, σχεδιάσµατα και ελεύθερες γραφές, που προκύπτουν από
την γενικότερη πορεία και άποψή του πάνω σε θέµατα που αφορούν στις αισθητικές και κοινωνικές αξίες, αναπαράγονται
σε έγχρωµες φωτεινές επιγραφές νέον και προτεινόµενα σε ένα συµβατικό περιβάλλον, µεταµορφώνονται σε ένα σύγχρονο
εικαστικό λεξιλόγιο, που ενσωµατώνει ταυτόχρονα τις έννοιες της αµφισβήτησης, ενίοτε δε της διακωµώδησης και της
ειρωνείας. Το περιεχόµενο καθορίζεται από την πρόθεση του καλλιτέχνη και συνδέεται µε την επιλογή του µέσου και την
ανάπτυξή του, ενώ η αναλογική δοµή της αφήγησης εγκαταλείπεται ως απόρροια της σύγχρονης µαζικής εµπειρίας χάριν
της αποσπασµατικής εικονιστικής τυποποίησης. Μέσα από αυτή την απρόσµενη ανατροπή η εικαστική του εγκατάσταση
υποβάλλεται ως δυνητικό σύµπλεγµα εφαρµογών πάνω στην καλλιτεχνική πρακτική και τις συνθήκες διαχείρισης, παρα-
πέµποντας σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον κατάθεσης και ανταλλαγής απόψεων, όπου οι αισθητικές αξίες κάµπτονται
από την ανάγκη και τη δυναµική της επικοινωνίας. Η βεβαιότητα της γνώσης κλονίζεται και η αντίληψη µετατοπίζεται σε
ένα τόπο σε κατάσταση αναστολής. ∆εσµευµένος σε µια εξελικτική διαδικασία που εµπεριέχει την πρόκληση και την αντί-
φαση ο θεατής οδηγείται στην ανάγκη αναθεώρησης της προσέγγισής του, να αναζητά δηλαδή ότι η πολιτιστική µας παι-
δεία θεωρεί άξιο αναγνώρισης, αφού το έργο τέχνης αποκαλύπτεται πλέον ως µια παράσταση αποδόµησης της
αναπαράστασης.

Τάσος Κουτσουρής
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Κατερίνα Κονταρίνη

Η ΟΟιικκοοννοοµµίίαα  ΤΤίίττλλωωνν  είναι µια λεττριστική εγκατάσταση που απλώνεται στον χώρο µε γλυπτά-γράµµατα σε χρώµατα
από την τηλεοπτική παλέτα και µε φρασεολογία ειδησεογραφική. Yλικά (ψεύτικο φελιζόλ ή σίδερο), fluorescent
τόνος που παραπέµπει στα «πυροτεχνήµατα λάµψης» των τίτλων ειδήσεων, γραµµική, διασταυρούµενη διευθέτηση
των γραµµάτων/λέξεων που δίνει την αίσθηση της ροής, της κίνησης και µίξης των συµβάντων στο µηντιακό σύ-
µπαν.  Οι λέξεις –από το στερεότυπο λεξιλόγιο των ηµερών- «τρέχουν» στο δωµάτιο του ξενοδοχείου σε µια ευέλι-
κτη, µεταβλητών διαστάσεων εγκατάσταση.
Η Κατερίνα Κονταρίνη είναι από την νέα γενιά καλλιτεχνών που κάνουν γλυπτική στον χώρο µε έντονη, σαφή φόρµα,
καθαρό χρώµα (και πολύ συχνά  µονοχρωµία), πολλαπλά, παρόµοια στοιχεία και επαναλαµβανόµενα µοτίβα, Στις
εγκαταστάσεις αυτής της «γλυπτικής στο έδαφος» που είναι συνήθως µεταβλητές και τροποποιήσιµες, έχουµε σχε-
δόν πάντα την µεταφορά και οπτική ανάπτυξη µιας νοητικής ιδέας, ενός concept.  Αυτή η τάση των «conceptual
εγκαταστάσεων»  που βλέπουµε σταθερά τα τελευταία χρόνια στους αποφοίτους της ΑΣΚΤ τονίζει και την επιµέ-
ρους φόρµα των κοµµατιών που συνιστούν το έργο όσο και την τελική µορφή του συνόλου, συνδέει ιδέες + αισθη-
τική, δηλαδή conceptual art και sculpture και το κάνει µε αρκετή ελευθερία, δοκιµή και σύγχρονο πνεύµα.

Γιώτα Κωνσταντάτου 
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Μιχάλης Κιούσης

Ο Μιχάλης Κιούσης χτίζει κυκλωτικά και πολλαπλών ερµηνειών περιβάλλοντα: µε κύριο όπλο του τη ζωγραφική, καταπιάνε-
ται µε γκραφίτι, animation, σε κάθε διαθέσιµο χώρο, ιδιωτικό ή δηµόσιο˙ και όσο µεγαλύτερος, τόσο το καλύτερο.
Στο περιβάλλον που παρουσιάζει στα φετινά Rooms, κατασκευάζει αφενός µια αλληγορική ιστορική επισκόπηση του καρνα-
βαλιού και αφετέρου ξεδιπλώνει µε σαφήνεια την πρόθεσή του να προ(σ)χωρήσει στις τρεις διαστάσεις µε εργαλείο τη χει-
ρονοµιακή ζωγραφική.
Η διττή αυτή προσέγγιση µπορεί να επεκταθεί και στις ίδιες τις φιγούρες που απαρτίζουν την όλη εγκατάσταση (σχεδιασµέ-
νες και βαµµένες µε ακρυλικό σε ξύλο mdf, ελαφρώς µεγαλύτερο από την ανθρώπινη κλίµακα και κοµµένες στο χέρι µε ηλε-
κτρικό πριόνι): ένας σκλάβος στηρίζεται στον κατακτητή του -ή το αντίστροφο-, µια σατανική µορφή σε έναν κληρικό, µια
νεαρή γυναίκα παίζει ντέφι στηριζόµενη σε ένα σάτυρο κ.ο.κ. 
Χτίζεται ένα αµφίσηµο διαχρονικό καρναβάλι, λοιπόν, όπου κάθε ιστορική ή µυθική φιγούρα συνυπάρχει µε µια άλλη, είναι
άρρηκτα δεµένη µαζί της και ταυτόχρονα διχοτοµείται εξαιτίας της. Αντιστρέφοντας κοινωνικούς και ιστορικούς ρόλους, χα-
ρακτήρες και στερεότυπα, ο Μιχάλης Κιούσης ενσωµατώνει κυριολεκτικά, αλλά και µεταφορικά, µορφές που παραπέµπουν
σε πολιτισµούς άλλων τόπων και ποικίλων  ιστορικών ή µυθολογικών αφηγήσεων. 
Είναι σαφείς και ευδιάκριτες οι εννοιολογικές αναφορές και η διαχείριση των µηνυµάτων: πρόκειται για αλληγορικά πορ-
τραίτα του κόσµου και της αλλόκοτης, ιµπεριαλιστικής ιστορίας του, αυτής που σπάνια επιλέγουµε να κοιτάξουµε κατάµατα,
που συντηρείται δεµένη αρχετυπικά µε τις πολιτισµικές αντιφάσεις αλλά και νοµοτελειακά µε την ανθρώπινη συνύπαρξη. 
Ο λόγος και οι αναφορές τού Μιχάλη Κιούση στρέφονται τρυφερά και συνάµα σαρκαστικά προς τις διαχρονικές βεβαιότητες
του δυτικού κόσµου. Κληρικοί και σάτυροι, σκλάβοι και ηγέτες, µορφές ποικίλων διηπειρωτικών αφηγηµάτων µίσους, πόνου
και θανάτου ή αγάπης, γλεντιού και ζωής (που ακόµη µοιάζουν στιγµατίζουν την µετα-αποικιακή κουλτούρα) στροβιλίζονται
δυο-δυο και όλες µαζί στο άλλοτε γκροτέσκο και άλλοτε θλιβερό τσίρκο της ανθρωπότητας και απαρτίζουν ένα διαφορετικό
θέατρο σκιών στους τριγύρω τοίχους� κάπου εκεί µπορούµε να σταθούµε κι εµείς µαζί τους.

Αρετή Λεοπούλου
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Ιωάννα Νεοφύτου
RRoooomm  551188
««  OOnn  ddooiitt  éécchhaappppeerr  àà  ll''aalltteerrnnaattiivvee  dduu  ddeehhoorrss  eett  dduu  ddeeddaannss  ::  iill  ffaauutt  êêttrree  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess..  »»
MMiicchheell  FFoouuccaauulltt11

Η Ιωάννα Νεοφύτου εκπλήσσει, παραπλανώντας εν µέρει τον θεατή, µέσα από τη νέα της βίντεο-εγκατάσταση. Αναφέρεται σ΄ένα δω-
µάτιο ξενοδοχείου, εστιάζοντας όµως σε µία αθέατη συνιστώσα του, την καθαρίστρια. Οι περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες
αποτελούν προνοµιούχο πεδίο δράσης των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών. Συνεχίζοντας την ενασχόληση της µε εύθραυστες
κοινωνικές κατηγορίες, το έργο της Ιωάννας Νεοφύτου προτείνει µια εκ του σύνεγγυς ανάγνωση αυτής της θεµατολογίας. Αντίθετα
µε την άποψη που επιβάλει στον σύγχρονο καλλιτέχνη να αποµακρυνθεί ταξιδεύοντας από το τόπο του για να δηµιουργήσει, όταν της
δόθηκε η ευκαιρία να εκθέσει σε ένα δωµάτιο ξενοδοχείου επέλεξε να συνεργαστεί µε έναν ήσσονα µεν, καίριο δε, συντελεστή του:
την καθαρίστρια. Μια µορφή κάθε άλλο παρά ανώδυνη στην σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Το έργο, συγγενεύοντας µε το ντο-
κιµαντέρ, οικεία επιλογή στη σύγχρονη τέχνη, ταλαντεύεται ανάµεσα σε πρακτικές όπως αυτές της Hito Steyerl ή της Emily Jacir και
στην παράδοση του cinéma direct.
H καλλιτέχνις ακολουθεί µε την κάµερα της την Ελένη Μπάλιου, καµαριέρα και συγγραφέα2. Ενώ παρακολουθούµε το καθάρισµα του
δωµατίου, ακούµε ταυτόχρονα τους ήχους της δραστηριότητας της και τις συζητήσεις της µε µία ανώνυµη καθαρίστρια γνωστού καλ-
λιτεχνικού ιδρύµατος. Οι προφορικές µαρτυρίες συγκροτούνται αρχικά γύρω από την εµπειρία τους στον εργασιακό χώρο του ξενο-
δοχείου και του εκθεσιακού χώρου. Η αισθητική πρόσληψη των έργων, από κάποιον που διατηρεί µια λειτουργούσα σχέση µε το
δωµάτιο ως χώρο εργασίας, αποκτά εδώ  µια πιο υποκειµενική διάσταση. Η σχέση που διατηρεί η καθαρίστρια στο ξενοδοχείο µε τα
αντικείµενα του δωµατίου είναι όµως αποκαλυπτική και βρίσκει την απόλυτη έκφραση της στην παρουσία, ηχητική και φυσική, µιας
ηλεκτρικής σκούπας Hoover. Το αντικείµενο συνιστά το άγραφο υπόµνηµα της γυναικείας « κίβδηλης » απελευθέρωσης και συµβο-
λίζει τη προέκταση της προσωπικότητας της στον υλικό κόσµο. Η εµµονική επαφή µε τα αντικείµενα καθαρισµού, που τόσο εύστοχα
εµφανίζεται στο Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles της Chantal Ackerman, µεγεθύνεται στην περίπτωση της
Ιωάννας Νεοφύτου. Η µηχανική και επαναλαµβανόµενη χρήση των εργαλείων καθαρισµού από την πρωταγωνίστρια αποκτά παροξυ-
στικό χαρακτήρα µέσα από τα κοντινά πλάνα στα χέρια της. Η οικιακή εργασία, οριακά συνώνυµη της γυναικείας απασχόλησης, κα-
λύπτει τον θεµατικό πυρήνα του έργου. Αντίθετα όµως µε την σιωπή της Jeanne Dielman, εδώ πρωταγωνιστεί η δυναµική αφήγηση
της Ελένης Μπάλιου.
Το σηµαντικό στη συγκεκριµένη επιλογή της εικαστικού είναι ότι το δωµάτιο ενός ξενοδοχείου, ενσαρκώνει µια διττή λειτουργία : ενώ
για τον πελάτη αποτελεί ένα χώρο (προσωρινά) προσωπικό ή στην περίπτωση µας εκθεσιακό, για την αφηγήτρια εκπροσωπεί τον µό-
νιµο χώρο εργασίας της. Η εικαστικός οικειοποιείται το δωµάτιο ως εργασιακό χώρο όπου αναπτύσσει το έργο της, επιµένοντας ταυ-
τόχρονα πως ο καλύτερος συνοµιλητής είναι εκείνος που τον χρησιµοποιεί σε µόνιµη βάση. Ενώ η πραγµατικότητα της εργασίας µιας
καθαρίστριας, είτε στο ξενοδοχείο είτε στον εκθεσιακό χώρο, µας διαφεύγει, η συζήτηση των δύο γυναικών συχνά µέσα από την
ανεκδοτολογική φύση των λεγοµένων τους, έρχεται να την φανερώσει. Η εικαστικός εκµεταλλεύεται τον ρόλο του χώρου και την
φύσης της συγκεκριµένης απασχόλησης, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήµατα που ξεπερνούν κατά πολύ το εργασιακό. Η στρατηγική
της Ι.Νεοφύτου παραπέµπει στην πρωταρχική ιδιότητα του δωµατίου: χώρος εργασίας. Και η ίδια αυτή στρατηγική επιτρέπει την (προ-
σωρινή) γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ θεατού και αθέατου στη γυναικεία εργασία. Έτσι η αφήγηση της Ελένης Μπάλιου καταργεί
το σύνορο ανάµεσα στην κλειστή συνθήκη του δωµατίου και στον κοινωνικό χώρο.

Μαρία-Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου

11  ««  ΟΟφφεείίλλοουυµµεε  νναα  ξξεεφφύύγγοουυµµεε  ααππόό  ττηηνν  εεννααλλλλαακκττιικκήή  ττοουυ  µµέέσσαα  κκααιι  ττοουυ  έέξξωω  ::  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλέέξξοουυµµεε  τταα  σσύύννοορραα  »»  ((εελλεεύύθθεερρηη  µµεεττάάφφρραασσηη  ττηηςς  γγρράάφφοουυσσααςς))..  MMiicchheell  FFoouuccaauulltt,,  DDiittss  eett  ééccrriittss  ((11995544--  11999988)),,  ttoommee  II  ::  11995544--11997755,,  CCoolllleeccttiioonn  QQuuaarrttoo,,  GGaall--
lliimmaarrdd,,  PPaarriiss,,  22000011..
22  ΗΗ  ΕΕλλέέννηη  ΜΜππάάλλιιοουυ  ππεερριιγγρράάφφεειι  ττιιςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  ττηηςς  ωωςς  κκααµµααρριιέέρραα  σσττοο  ββιιββλλίίοο  ""ΤΤιι  ττρρααββοούύνν  κκιι  ααυυττοοίί  οοιι  ππλλοούύσσιιοοιι"",,  πποουυ  κκυυκκλλοοφφοορρεείί  ααπποο  ττιιςς  εεκκδδόόσσεειιςς  BBooookkssttaarr  --  ΓΓιιωωγγγγααρράάςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  22001155..
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Όλγα Ευαγγελίδου

∆∆ηηµµιιοουυρργγώώννττααςς  ΣΣυυννθθήήκκεεςς  ΕΕππααννααφφοορράάςς
Στο έργο της η Όλγα Ευαγγελίδου χρησιµοποιεί αυτοβιογραφικά θέµατα, µέσα από τα οποία εστιάζει κυρίως στην ει-
κονική, ουτοπική ερµηνεία ενός γεγονότος, αναιρώντας σχεδόν τη γραµµική µνηµονική πορεία του. Το µαγικό ως
στοιχείο µιας πραγµατικότητας, το οικείο και το ανοίκειο, προσεγγίζονται στην πρακτική της ως βασικά αφηγηµα-
τικά µέσα.

Το έργο ∆ηµιουργώντας Συνθήκες Επαναφοράς αποτελείται από δύο βίντεο και µια σειρά αντικειµένων ενός επι-
νοηµένου χαρακτήρα, µε το όνοµα Γλαύκη Χαλαζάκου που, χρησιµοποιώντας ως οδηγό το βιβλίο του Μάρκο Για-
κούζεφ, κατασκευάζει τη µηχανή Επαναφοράς. Αν και φαινοµενικά λειτουργική, η µηχανή αδυνατεί να εκπληρώσει
το σκοπό της και να διεκπεραιώσει την επαναφορά. Το έργο λειτουργεί ως µια αφηγηµατική πορεία επανάληψης και
ως µία ατέρµονη προσπάθεια επιστροφής στην παρελθοντική συνθήκη.
Η εµµονική και τελετουργική της σχέση µε τη δυνητική εκπλήρωση του τελικού σκοπού της, δρα τελικά ως ψευδαί-
σθηση, άµυνα στην αβεβαιότητα του µέλλοντος, το χρόνο, τη φθορά και το θάνατο.

Βανέσσα Μελισσουργάκη & Ιωάννα Γερακίδη
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Βαλίνια Σβορώνου
''kkaallttee  kkllaarree  ffllâânneeuussee''
Αντλώντας βασικές επιρροές από τον Μπωντλερικό flâneur και τις σύγχρονες βιοπολιτικές του δυνατότητες, µέσα από έναν πε-
ριστασιακά ιδιωτικό χώρο όπως είναι ένα  δωµάτιο ξενοδοχείου δηµιουργείται µια διαµεσολάβηση πεδίων µεταξύ του ιδιωτι-
κού και δηµόσιου, διαρρηγνύοντας τα όρια εσωτερικού και εξωτερικού.
Η flâneuse (περιηγήτρια) βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση µε το πλήθος των αναφορών και των δικτύων, ως διαρκώς µε-
ταβλητών και εν κινήσει. Ο κόσµος είναι ιδωµένος µέσα από την οντότητά της, καθώς η ίδια αποτελεί το επίκεντρό του. Ταυτό-
χρονα όµως, διεκδικεί να παραµείνει κρυµµένη µέσα σε αυτόν, επιδιώκοντας έτσι εξελικτικά, µέσω της διάσπασής της στο
άπειρο, τη διαφάνεια σε βαθµό εξαφάνισης. Αποτυπώνει µακροκοσµικά, από µια αµερόληπτη ψυχρή σκοπιά το αστικό περι-
βάλλον, µε διαρκή έµφαση στους αντικατοπτρισµούς που προκύπτουν από αυτό. Ενσαρκώνει τον απόλυτο καθρέφτη του πλή-
θους σαν ένα εγώ που δε χορταίνει το µη-εγώ, αλλά το αποδίδει και το εκφράζει αδιάκοπα µε εικόνες πιο ζωντανές και από την
ίδια τη πραγµατικότητα. Ακροβατεί στο όριο µιας διπλής εκπροσώπησης τόσο του εαυτού της, όσο και του πλήθους.  Καθοδη-
γείται από µια ορµή που βιώνεται ως µια σχεδόν εξωσωµατική εµπειρία, η οποία µέσω της δικτυακής εκπροσώπησης καθιστά
εν τέλει  διπλή τη  φετιχιστική της θέαση, αφού αυτή η διαχείριση της ιδιωτικότητάς της ως αντικειµένου προβολής, αποκτά συγ-
χρόνως και εµπορεύσιµη ιδιότητα.
Ο θεατής καλείται να περιηγηθεί διερευνητικά σε αυτό το πεδίο αναψυχής.  Τα έργα τοποθετηµένα στους χώρους του δωµατίου
επικοινωνούν µεταξύ τους ιδιοσυγκρασιακά, παράγοντας ένα δίκτυο αναφορών παράλληλων σηµείων, που εντάσσονται στο
πλαίσιο µιας κατακερµατισµένης αφήγησης. Αυτές οι τοποθετήσεις, επιτρέπουν την ελευθερία κινήσεων στο χώρο, για πολλα-
πλές πιθανές µεταβάσεις. Στην εγκατάσταση στο µπάνιο του δωµατίου βρίσκεται ένα γλυπτό από πάγο, που σχηµατίζει το λογό-
τυπο 'kalte klare flâneuse', ενώ στον ίδιο χώρο, ο καθρέφτης φέρει µια αµυδρή επιγραφή, στο χρώµα του δέρµατος, µε
απόσπασµα του επεξηγηµατικού κειµένου ως σηµείο αναφοράς.
Μπαίνοντας στον κυρίως χώρο, η οθόνη της τηλεόρασης του δωµατίου παίζει ένα video essay. Το βίντεο, περιέχει µια φωτο-
γραφική καταγραφή αστικών ταξιδίων από τη σκοπιά µιάς σύγχρονης flâneuse,  µε µια επένδυση τρίγλωσσης αφήγησης (γερ-
µανικά, ελληνικά, αγγλικοί υπότιτλοι). Η λεκτική αφήγηση έχει αναφορές σε γενερικές εκφράσεις, στις καταβολές της έννοιας
της δηµοσιότητας, και στο υποκειµενικό βίωµα της εκπροσώπησης.  Αυτό το απο- υποκειµενοποιηµένο βλέµµα καθοδηγείται
από «Τα προκαταρκτικά υλικά για τη θεωρία ενός νεαρού κοριτσιού». Από αυτό προκύπτουν ατέρµονοι  αντικατοπτρισµοί µέσω
διαθλάσεων και φυσικών παραµορφώσεων που δίνουν την αίσθηση της διαφάνειας των ορίων. Πίσω από αυτά τα περιηγητικά
σηµεία µπορούν να διαφανούν αναγνωρίσιµα αστικά τοπία, ίχνη επιγραφών και µουσειακοί χώροι. Τα γλυπτά είναι εµβληµατικά
µιας µη εκπληρωµένης ενσωµάτωσης, καθώς µέσω µίας σύνθεσης στοιχείων ( γυαλιστερή υφή, χρώµα δέρµατος, ξύλο, µπε-
τόν)  αποδίδουν µια οµοιογενοποιηµένη εντύπωση που διεγείρει την απτικότητα. Τα στοιχεία αυτά αποκωδικοποιούνται από την
πραγµατική τους διάσταση, στην ισοδύναµή τους ψηφιακή. Πρόκειται για ένα βίντεο  του οποίου το υλικό παραπέµπει άµεσα σε
µια περιήγηση στο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων. Η επεξεργασία που έχει υποστεί εισάγει µια αφύσικη πρόσθεση στην εικόνα,
η οποία τελικά αποκαλύπτει και την ίδια της την κατεργασµένη µεταπαραγωγή. Το εισαγόµενο υγρό στοιχείο αντικατοπτρίζεται
ως προς την ποιότητά του στην επιφάνεια των γλυπτών, ενώ συγχρόνως αποτελεί προσθήκη, όπως ακριβώς τα ένθετα συνθε-
τικά ακατέργαστα διαµάντια των γλυπτών. Τα διαµάντια αυτά, έχοντας ακριβώς την ίδια χηµική σύσταση µε τα γεωλογικά σχη-
µατισµένα διαµάντια, λειτουργούν ως αντικείµενα-τρόπαια µιας άλλης τεχνολογικής εποχής, οδηγώντας στο τρίτο βίντεο του
χώρου, που αποτελεί µια παράθεση  και άλλων τέτοιων αντιπροσωπευτικών αντικειµένων.  Στο σύνολό τους, τα σηµεία αυτά αλ-
ληλεπιδρούν µε διαγραµµατικές σχέσεις, παράγοντας αντηχήσεις  µε τις -διαφορετικής διακύµανσής τους- εντάσεις. Η περιή-
γηση του θεατή στον ιδιοσυγκρασιακό χώρο της  flâunese ισοδυναµεί µε µια διαρκή  δυνατότητα ενσάρκωσής της, καθιστώντας
τον µια επιπλέον µεταβλητή αυτού του δικτύου.

‘Aννα Μαρία Παπαγιαννάκου
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Φίλιππος Παπαδόπουλος
Το έργο του Φίλιππου Παπαδόπουλου είναι αµιγώς ζωγραφικό – µια δουλειά της εικόνας που ισορροπεί τη χειρο-
νοµία µε το γκροτέσκο για να οδηγήσει σε έναν κόκκινο αποπροσανατολισµό: µέσα στο κόκκινο το µικρό και το µε-
γάλο δεν έχουν σηµασία, ούτε το ζωντανό, το νεκρό, το υπαρκτό, το ανύπαρκτο, το καθαρό, το βρώµικο, το αστείο, το
σοβαρό, το τραγικό, το επώνυµο, το ανώνυµο, η ιστορία, η ερµηνεία, η επιφάνεια, το βάθος, η διαφάνεια, το προ-
σωπικό, το κοινωνικό, το ιδιωτικό, το δηµόσιο, το σηµάδι, ούτε το σύµβολο. Ο κόκκινος αποπροσανατολισµός είναι
χώρος στον οποίο συνεχίζεται το παιχνίδι. Εκεί η ζωγραφική µπορεί να χαρακτηρίζεται από όλα τα παραπάνω µαζί.

Αλέξιος Παπαζαχαρίας
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Αλέξανδρος Τουλιόπουλος

Τα τελευταία χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία καλλιτεχνών επιδιώκει περισσότερο την παραγωγή εικόνων, σηµά-
των και συστηµάτων σηµείων παρά την εις βάθος περιπλάνηση στην ουσία της ύλης. 
Κάρβουνο, νερό, αλάτι, πλαστικό είναι οι βασικές ύλες που διαχειρίζεται ο Αλέξανδρος Τουλιόπουλος.  Επικουρικά,
εµφανίζεται το ξύλο και περιστασιακά µερικές ακόµη σταθερές ύλες που στην ουσία ενισχύουν τις γνωστικού χα-
ρακτήρα περιπλανήσεις του στις ακµές του τετραγώνου των ασταθών υλικών που έχει επιλέξει. 
Οι εικόνες του, επιτοίχιες ή στο χώρο, µέσα από ανασυγκροτήσεις υλικών που είτε κείνται σε απέναντι και διαγώ-
νιες ακµές είτε σε ενδιάµεσες, αντί να αφηγούνται ή να ερµηνεύουν το εννοιολογικό πεδίο που παράγεται από τις σχέ-
σεις τους, απλά το περιγράφουν. Βέβαια, επειδή στην τέχνη η ουσία κρύβεται στο απλό, οι διαυγείς διαπιστώσεις
απαιτούν διαυγείς αισθητικές. Και ο Τουλιόπουλος αυτό  καταθέτει χωρίς τεχνολογικές  ακρότητες, εξεζητηµένες
τεχνολογίες ή υβριδικές επεξεργασίες. 
Στην ιδιότυπη οντολογία της ύλης του, η µέθοδος έρευνας και παρατήρησης παράγει εικόνες. Αν στην επιστήµη η επι-
λογή της µεθόδου οδηγεί στα πρωτόκολλα της γνώσης, στο έργο του νέου καλλιτέχνη (απόφοιτος της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΑΠΘ), η αντικατάσταση της µε µορφολογικές αρχές επεξεργασίας ή παράθεσης της ύλης οδηγεί απ' ευ-
θείας  στο έργο τέχνης. 

Χάρης Σαββόπουλος
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Έκτωρ Ντουράκος
""FFaaiirr  ppllaayy""
Η συµµετοχή του αθλητισµού, και ειδικά του ποδοσφαίρου, στους µηχανισµούς αναπαραγωγής της εθνικής ιδεολο-
γίας συνιστά εδώ και δεκαετίες αντικείµενο ιστορικοπολιτικής µελέτης. Ποικίλες δικτατορίες και αυταρχικά καθε-
στώτα επένδυσαν στο ποδόσφαιρο σαν µια σφαίρα εκτόνωσης των κοινωνικών παθών και αφοµοίωσης διαφορετικών
ταξικών στρωµάτων εντός µιας ενιαίας ταυτότητας/αναπαράστασης – από τη ναζιστική Γερµανία, µέχρι την Βραζι-
λία, την Αργεντινή και την Ελλάδα. Οι σηµαίες, τα σύµβολα, οι ύµνοι συγκροτούν µια παράλληλη κοσµική θρησκεία
που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και τάξη στο βαθµό που προσφέρει ένα πεδίο ταύτισης, αποσπώντας ταυτό-
χρονα τη προσοχή από κοινωνικές αδικίες και εγκλήµατα. Οι επιδώσεις της εθνικής οµάδας οφείλουν να συµβάλ-
λουν στην εθνική ανάταση, να διασφαλίζουν την εθνική υπεροχή. Όλες οι εξουσίες θα χαιρετίσουν τις διεθνείς
επιτυχίες µιας εθνικής οµάδας και θα υποδεχθούν τους αθλητές ως ήρωες πολέµου. 
Υπάρχει ωστόσο ένα υπάλληλο πεδίο του ιδεολογικού µηχανισµού του αθλητισµού το οποίο δεν βρίσκεται συχνά στο
επίκεντρο της ανάλυσης. Πρόκειται για το πεδίο του λόγου γύρω από την αθλητική (υπό)κουλτούρα και ζωή. Πρό-
κειται για τις ρηµατικές αρθρώσεις των οπαδών, των παραγόντων, των δηµοσιογράφων, του αθλητικού τύπου - αρ-
θρώσεις που λειτουργούν φυσικοποιητικά και καθορίζουν την κοινωνική καθηµερινότητα µέσα από διάφορα σχήµατα
και επικοινωνιακούς κώδικες. Το αδιόρατο αυτό πεδίο του λόγου βρίσκεται στο επίκεντρο της κυρίως ηχητικής εγκα-
τάστασης του Έκτορα Ντουράκου. Ο επισκέπτης έρχεται αντιµέτωπος µε ένα ηχητικό mash up - προϊόν µιας ανάλυ-
σης λόγου που αξιοποιεί υλικό από τον λόγο αθλητών, οπαδών, παραγόντων κ.ο.κ. Ο Ντουράκος επιχειρεί να
αναδείξει την διαδικασία αναπαραγωγής κοινωνικής ηθικής και στερεοτύπων ως καθηµερινοποίηση εκφράσεων
και ιδιωµατισµών. Στο χώρο, ένα πάνθεον από φωτογραφίες αθλητών µε κοινοβουλευτική και υπουργική θητεία
απαθανατίζει το συνεχές της «διαπλοκής» ανάµεσα στη πολιτική τάξη και την ιδεολογία. 

Κωστής Σταφυλάκης
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Σπυριδούλα Ασηµάκη
PPlleeaassuurree,,  ppaaiinn  aanndd  vviiddeeoo  ggaammeess
“I am the sword in the darkness

I am the watcher on the walls
I am the fire that burns against the cold
The light that brings the dawn
The horn that wakes the sleepers
I am the shield that guards the realm of men”
-George R.R. Martin, Song of the Night’s Watch, A Game of Thrones

Η έννοια του Υψηλού-Sublime σε αντιπαραβολή µε το καθηµερινό, η όσµωση του φόβου µε την απόλαυση, του θετικού που
απορρέει από το αρνητικό, ενδηµεί σε κείµενα και ζωγραφικά έργα, τα οποία, προσπερνώντας την πρώτη επίκρουση στον αµ-
φιβληστροειδή, επιδιώκουν να εισχωρήσουν βαθιά µέσα στο Θυµητικό και στο Ασυνείδητο, καθιστώντας την εµπειρία υπεράν-
θρωπη και υπερ-κόσµια. Το Υψηλό, όπως πρωτοεµφανίστηκε στα γραπτά του Λογγίνου και αργότερα οριοθετήθηκε από τους
Burke και Kant επηρεάζοντας τη φιλοσοφική σκέψη του Ροµαντισµού των αρχών του 19ου αιώνα, κυρίως µέσα από τις εντυ-
πωσιακές τοπιογραφικές εκφάνσεις των εκφραστών του, υφίσταται µία µεγάλη αναβίωση στις µέρες µας, υιοθετηµένο κυρίως
από την popular κουλτούρα των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία µίας σύγχρονης µυθοπλασίας. 
Η αισθητική του µορφολογία µέσα από τα οπτικά αφηγήµατα της κινούµενης εικόνας του κινηµατογράφου και των video games,
περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός sturm und drag κλίµατος, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένη µεθοδολογία που αφορά την αφή-
γηση (η οποία συνήθως αναφέρεται σε έναν ά-χρονο ηρωικό κόσµο µε ψευδο-µυθολογικές και ηρωικές αναφορές), τον καλλι-
τεχνικό σχεδιασµό, τη δηµιουργία χαρακτήρων, και βεβαίως τα νέα εικαστικά µέσα ενός state of the art hardware interface
εξοπλισµού. Λόγω της διαδραστικής φύσης, η απόσταση µεταξύ θεατή και εικόνας µειώνεται, καθώς η δεύτερη εξαρτάται από
τους χειρισµούς του πρώτου, ενώ η ένταση του ίδιου του Υψηλού καθορίζεται από τις συναισθηµατικές αντοχές και τη δυνατό-
τητα επιλογών του χρήστη. Όταν το Σήµερα χαρακτηρίζεται από έναν συνεχόµενα προβαλλόµενο ισοπεδωτικό κατακερµατισµό
εικόνων που εναλλάσσουν το µπανάλ µε τη φρίκη, το Υψηλό γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ, στην αναζήτηση, κατανόηση και
οριοθέτηση ενός ρευστού εαυτού, έτοιµου για µία συνειδητά επιλεγµένη απόδραση. Μέσα από αριστοτεχνικά κατασκευασµέ-
νες νέες εικονικές Μετροπόλεις, το µετα-ανθρώπινο Υψηλό υπερβαίνει τη λογική εκφραζόµενο από πολύπλοκα έξυπνες µηχα-
νές που η ανθρώπινη λογική δηµιούργησε.   
Το sublime αφήγηµα της Σπυριδούλας Ασηµάκη, αποφοίτου της ΑΣΚΤ το 2012, είναι επηρεασµένο από την παρα-µυθολογία
διηγηµάτων φαντασίας, ψευδό-ιστορίας και αλλόκοτων αφηγήσεων. Έχοντας ασχοληθεί µε παιχνίδια ρόλων σε επιτραπέζια
παιχνίδια και στον υπολογιστή, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στη διαδικασία του να µπει κανείς σε ένα ρόλο ακολουθώ-
ντας ένα σενάριο ή αλλάζοντάς το, µε παρόµοιο τρόπο που οργανώνεται µία θεατρική παράσταση. Μέσα από αυτήν τη απαιτη-
τική διαδικασία, η καλλιτέχνης, συνδυάζοντας τα RPGs (Role Playing Games) µε τις αγαπηµένες της µυθοπλαστικές πηγές που
προέρχονται από Σκανδιναβικές, Ελληνικές, Κέλτικες και Ανατολικές κουλτούρες, φτιάχνει δικούς της κορµούς φανταστικών
ιστοριών, τις οποίες αρχικά προσχεδιάζει σε µορφή κόµικ έτσι ώστε να έχει έναν αξιόπιστο οδηγό για την κάθε αφήγηση που
επιθυµεί να µεταφέρει στον τρισδιάστατο κόσµο, ως πολυεπίπεδη εγκατάσταση.
Με το να αναπτύσσει στο χώρο τις περιηγήσεις που φαντάζεται στις ιστορίες της, η Σπυριδούλα Ασηµάκη, επιχειρεί να δώσει
στον κόσµο την αίσθηση που λαµβάνει η ίδια από το συναίσθηµα ταξιδιού και ανακαλύψεων σε ένα άλλο τόπο, χρόνο και πραγ-
µατικότητα, προσκαλώντας το κοινό να ενδυθεί το ρόλο του περιηγητή-πλάνητα, βιώνοντας έντονα την εµπειρία ότι διασχίζουν
οι ίδιοι τους απόκοσµους αυτούς ‘ιερούς κλειστούς κήπους-horti conclusi’ µε τη δύναµη της φαντασίας τους, συµβάλλοντας µε
αυτόν τον τρόπο στην ολοκλήρωση του έργου τέχνης.

Φαίη Τζανετουλάκου
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Σάββας Θεοφάνους, Μιρένα Λιακούση, 
Μάριος Παύλου

Τρεις νέοι καλλιτέχνες, φίλοι, συµφοιτητές και συνοδοιπόροι, συνεκθέτουν, δηµιουργούν έναν ενιαίο χώρο στο δωµάτιο του ξενο-
δοχείου. Έχουν πολλά κοινά και πολλές ιδιαιτερότητες και διαφορές. Περίπου συνοµήλικοι, υπήρξαν συµφοιτητές στο Η’ Εργαστή-
ριο, είχαν και έχουν καθηγητές τους ξεχωριστούς καλλιτέχνες και εµπνευσµένους δασκάλους, Ζάφο Ξαγοράρη και Γιάννη Κονταράτο.
Χρησιµοποιούν και εκφράζονται µε διαφορετικά µέσα, βίντεο, γλυπτική και ζωγραφική αντίστοιχα. Η συλλογική δηµιουργία, µε την
συνύπαρξη, τη συνοµιλία και την εναλλαγή των διαφορετικών αυτών µέσων, αποδίδει  ικανοποιητικά ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό
της σύγχρονης τέχνης. 
Ο Μάριος Παύλου (1989) δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο βίντεο, το οποίο τεχνικά βασίζεται στη σχέση ψηφιακού µε αναλογικό, εικονο-
γραφικά παρουσιάζει εικόνες από τη σύγχρονη αστική πραγµατικότητα, µε ουδέτερα εσωτερικά, µε ανδρικές και γυναικείες παρου-
σίες, οι οποίες αν και µοιάζουν συνηθισµένες, εµπεριέχουν το στοιχείο του αιφνιδιασµού και του αναπάντεχου. ∆ηµιουργείται η
αίσθηση της αποξένωσης του ανθρώπου, µε ιδιαίτερες µορφές, µε «περσόνες» του διαδικτύου που αποδοµούν τον εαυτό τους.  Αν-
δρικές φιγούρες σε οριζόντια παράταξη, όπου η θέση του προσώπου και της κεφαλής έχει αντικατασταθεί από ένα στρογγυλό καρ-
πούζι που κρατούν στα χέρια. Μοντέρνα εσωτερικά οικισµών µε γυναικείες παρουσίες, µε έντονο το ελκυστικό, το ερωτικό στοιχείο
του σώµατός τους. Η ροή του βίντεο στηρίζεται στην επανάληψη της εικόνας, µε πλάνα από 3D παιχνίδι, µε συνδυασµό από πλάνα µε
αντικείµενα µε  έµφαση στη διαφάνεια και τις διαθλάσεις σε διαφορετικά αντικείµενα, όπως διαµάντι, κρύσταλλο, γυάλινα ποτήρια.
Το παιχνίδι µε την ψευδαίσθηση και το υπερρεαλιστικό στοιχείο εντείνεται µε την προσθήκη ενός κινούµενου βίντεο στη θέση ενός
πίνακα του δωµατίου. 
Η Μιρένα Λιακούση (1991) παρουσιάζει ένα αναπάντεχο γλυπτό, που δηµιουργείται από µερικά ζευγάρια πόδια, τα οποία εκτείνονται
προς τα επάνω. Τα πόδια, γάµπες και µηροί µε λυγισµένα τα γόνατα, σε έντονα χρώµατα, δηµιουργούνται από γυψόγαζα, µε εκµαγεία
από τα δικά της πόδια ή και γνωστών της. Το καλούπι από τα πόδια, µε εµµονική προσήλωση στο υλικό και στην χρονοβόρα τεχνική,
η καλλιτέχνης καλύπτει µε φανταχτερές, γυαλιστερές, πολύχρωµες πούλιες. Η διάταξη των ποδιών είναι πάντα αναπάντεχη. Άλλοτε
σαν να ξεπετάγονται από τους τοίχους, ενώ στο έργο των Rooms 2016, µε την κάθετη ανοδική τους τοποθέτηση, σαν να κλείνουν το
µάτι στην µνηµειακή γλυπτική, στους κλασικούς ανδριάντες. Ένα χαριτωµένο παιχνίδι του νέου µε το κλασικό. Η Μιρένα έχει ενδια-
φέρον για το ανθρώπινο σώµα, για το υλικό, για την επανάληψη. Οι διαστάσεις είναι µεταβλητές, µιας και µπορούν να προστίθενται
και άλλα ζευγάρια πόδια, ενώ ανάλογα µε το χώρο, το γλυπτό µπορεί να αναπτύσσεται ποικιλοτρόπως. 
Οι δύο αυτοί καλλιτέχνες, ο Μάριος και η Μιρένα συνοµιλούν αρµονικά και συνυπάρχουν µε ήπια διαδοχή, µιας και βασίζονται σε
µια pop αντίληψη. Οι εικόνες, το περιεχόµενο, παρά τη διαφορά του µέσου, αντανακλούν κάποια χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής. 
Ο Σάββας Θεοφάνους, (1990), στο δωµάτιο παρουσιάζει µία πολύ διαφορετική πρόταση. Τα έργα του, είναι µεγάλες επιφάνειες φτιαγ-
µένες µε γραφίτη σε χαρτί. Η επίπονη αυτή, επαναλαµβανόµενη τεχνική, δίνει έµφαση στο έντονα µινιµαλιστικό στοιχείο. Έµφαση
στο αφαιρετικό και το άµορφο. Με την επιµονή σε γραφές, υφές, σε τρεις επάλληλες στρώσεις, ο Σάββας προσφέρει την επανάληψη
της πληροφορίας, µε ρίγες και γραµµώσεις. Έντονο το εννοιολογικό στοιχείο, µε τη µινιµαλιστική διάσταση, να ακουµπά στις γρα-
φές, τις ρίγες, τις υφές, σε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί χώρος και χρόνος. Πρόκειται για µία εµµονική κατάσταση που, παρά τη
λιτότητα που τη χαρακτηρίζει, έλκει το θεατή να εισχωρήσει, να βυθιστεί µέσα στη βελούδινη µονοχρωµατική, ενιαία σύµβασή της. 
Η σχέση των τριών κοινών προτάσεων στηρίζεται ακριβώς σ’ αυτή την αντίθεση, παραστατικότητας και αφαίρεσης, πληθωρικότητας
εικόνας και ερµητικής σιωπής. 
Οι δηµιουργίες τους µε έντονο το προσωπικό στοιχείο, µε τη χρήση των τριών αυτών διαφορετικών µέσων καταφέρνουν να συνοµι-
λήσουν αρµονικά δηµιουργώντας ένα παράδοξο όλον.

Λίνα Τσίκουτα
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Φοίβος Άγγελος Κόλλιας & Lara Verena Bellenghi

Οι αξίες και οι κλασικοί κανόνες του έργου τέχνης ανατρέπονται, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι έννοιες καλλιτέχνης / θεα-
τής-ακροατής / µέσο καταργούνται. Ο θεατής γίνεται ο καλλιτέχνης και ο καλλιτέχνης το µέσον. Η ηχητική εγκατάσταση
του συνθέτη Φοίβου Άγγελου Κόλλια παρουσιάζεται στον ίδιο χώρο µε το εικαστικό έργο της νεαρής αυστριακής καλλι-
τέχνιδος Lara Verena Bellenghi. Μια εικαστική παρέµβαση που προσπαθεί να οπτικοποιήσει τους ήχους ενός µουσικού
έργου. Μια site specific εγκατάσταση που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του χώρου αλλά και του τρόπου µε
τον οποίο αντιλαµβανόµαστε το έργο τέχνης.
O Φοίβος Άγγελος Κόλλιας (Ρόδος, 1982) µας καλεί να συµµετάσχουµε σε ένα πείραµα, σε ένα παιχνίδι, προκαλώντας τα
όρια µας. O ίδιος ο καλλιτέχνης προκαλεί µε τη σειρά του τα δικά του όρια, αποφασίζοντας να συµµετέχει στο πείραµα,
περιορίζοντας τον φυσικό του χώρο από µια αίθουσα συναυλιών σε ένα δωµάτιο και το ευρύ συναυλιακό κοινό του σε
έναν ακροατή κάθε φορά. Προσφέρει στον ακροατή τα απαραίτητα µέσα, τα βασικά εργαλεία, για να τον αφήσει στη συ-
νέχεια ελεύθερο και να δηµιουργήσουν µαζί το έργο. Είναι σαν ένα µουσικό έργο να γεννιέται και να αναπτύσσεται ως ένας
ζωντανός µουσικός οργανισµός, ανάµεσα στους ακροατές. Το έργο Εphémèron εξελίσσεται στον χρόνο και προσαρµόζε-
ται στον εκάστοτε χώρο. Ένα έργο του οποίου ο ήχος επηρεάζεται από µια συγκεκριµένη κατάσταση και αλληλεπιδρά
άµεσα µε τους ακροατές του. Μια διαδραστική µουσική εγκατάσταση µέσα σε έναν κοινό, καθηµερινό χώρο ενός δωµα-
τίου ξενοδοχείου. Μια προσπάθεια να γεφυρωθεί η εξωτερική-καθηµερινή πραγµατικότητα µε την εσωτερική, προσωπική
εµπειρία. Μια µουσική παρέµβαση στην κοινή συνισταµένη του χώρου που την µεταµορφώνει σε µια εµπειρία µοναδική
για τον ακροατή. Ένα µουσικό έργο που δηµιουργείται από και υπό συγκεκριµένες χωρο-χρονικές συνθήκες. 
Η αυστριακή καλλιτέχνης Lara Verena Bellenghi (Βιέννη, 1991) επισκέπτεται για πρώτη φορά την Αθήνα µε αφορµή την
έκθεση. Μέσα από το έργο της Views with a room προσπαθεί να ερµηνεύσει την εµπειρία του να είσαι ταξιδιώτης, να επι-
σκέπτεσαι για πρώτη φορά ένα άγνωστο µέρος, έχοντας ως καταφύγιό σου – ως τόπο περισυλλογής - το δωµάτιο ενός ξε-
νοδοχείου. Τοποθετώντας τέσερα έργα, τέσσερις όψεις – views σε µη αναµενόµενα σηµεία του δωµατίου δοκιµάζει την
αντίληψή µας, ανατρέποντας τον χώρο και παίζοντας µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του. Τα τέσσερα έργα αποτελούν ένα
οπτικό ηµερολόγιο, αποτυπώνοντας την εφήµερη εµπειρία του ταξιδιώτη – περιηγητή. Η καλλιτέχνης, γνήσια απόγονος της
βιεννέζικης σχολής, δηµιουργεί έργα µε έντονο ροµαντικό στοιχείο, εκσυγχρονίζοντάς τα και τοποθετώντας τα στο σήµερα.   

Ελένη Τσοποτού
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Είκοσι ∆ύο Επιµελητές Προτείνουν Νέους Καλλιτέχνες.

∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
501 Ισαβέλλα Κλαδάκη Κατερίνα Πασχαλίδου
503 Κωστής Σταφυλάκης Έκτωρ Ντουράκος
504 Γιώτα Κωνσταντάτου Κατερίνα Κονταρίνη
506 Νάσια Καλαµάκη Ανδρέας Κοκκαλιάρης
507 Ανθή Αργυρίου Ανθούλα Μπουρνά, Ζώης Λουµάκης
508 Βάνα Βερροιοπούλου Νίκος Τοπαλίδης
509 ∆ανάη Γιανόγλου Βασίλης Παπαγεωργίου
510 Αννα Μαρία Παπαγιαννάκου Βαλίνια Σβορώνου
511 Αρετή Λεοπούλου Μιχάλης Κιούσης
512 Αλέξιος Παπαζαχαρίας Φίλιππος Παπαδόπουλος
513 Φαίη Τζανετουλάκου Σπυριδούλα Ασηµάκη
514 Χάρης Σαββόπουλος Αλέξανδρος Τουλιόπουλος
515 ∆ηώ Καγγελάρη Κατερίνα Αριανούτσου
516 Μαργαρίτα Καταγά Αναστασία-Ζωή Σουλιώτου
517 Χάρις Κανελλοπούλου Μαίρη Παππά
518 Μαρία Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου Ιωάννα Νεοφύτου
520 Λίνα Τσίκουτα Σάββας Θεοφάνους,

Μιρένα  Λιακούση, Μάριος Παύλου
521 Ελένη Τσοποτού Φοίβος Άγγελος Κόλλιας

& Lara Berena Bellenghi
522 Βανέσσα Μελισσουργάκη Όλγα Ευαγγελίδου

& Ιωάννα Γερακίδη
524 Βάλια Κατσίµπα Εύη ∆αµιανάκη & Κική Παυλικιάνη
526 Τάσος Κουτσουρής Σωτήρης Φωκέας
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Eυχαριστούµε πολύ όσους συµµετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, τους
Επιµελητές, τους Καλλιτέχνες και ασφαλώς το ξενοδοχείο St George Lycabettus

και την οικογένεια Ειρήνης Βασιλοπούλου για τη θερµή
φιλοξενία που µας παρέχει για ακόµα µια φορά και για το σταθερό

ενδιαφέρον τους για τη σύγχρονη τέχνη και τη συνεχή και πολύπλευρη
υποστήριξη και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
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