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Στη δέκατη τρίτη χρονιά των ROOMS που έχουν ως ζητούµενο την ανίχνευση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων τά-
σεων 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 συνάντη-
σης και επικοινωνίας, µια πλατφόρµα διαλόγου και ανάδειξης προβληµατισµών. Ένας χώρος δικός µας, έρευνας και στο-
χασµού, ένας χώρος όπου η ελεύθερη δηµιουργική σκέψη βρίσκει έδαφος να υπάρξει από κοινού, να παράγει δηµόσιο λόγο
και να προσεγγίζει ένα ευρύ κοινό πολιτών που αναζητά την επαφή µε την πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία.

Σε αυτή τη διερευνητική, ευρεία ανίχνευση των σύγχρονων «τόπων», ζητάµε τη συνεργασία όσο το δυνατό περισσότερων
επιµελητών, νεώτερων όπως και καθιερωµένων, ώστε το αποτέλεσµα να συγκεντρώνει και να αποκαλύπτει αρκετές από τις
υπάρχουσες τάσεις της θεωρητικής σκέψης στον χώρο της τέχνης. Οι καλλιτέχνες που στη συνέχεια προτείνονται, πιστεύ-
ουµε ότι αποτελούν σαφείς ενδείξεις της σηµερινής εικαστικής πραγµατικότητας στη νέα σύγχρονη τέχνη καθόσον η σύγ-
χρονη 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 παρου-
σιάσεις 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 συµπαντικό-
τητα του πνευµατικού περιεχοµένου του, την ενδελέχεια της ιστορικότητάς του αλλά και την ανάγνωσή του σαν µια πράξη
ερµηνείας του λόγου του, οικειοποίησης και µεταφοράς, καταδηλώνεται αφ’ ενός η συνενοχή όσων συν-ενέχονται στην δια-
δικασία της εξέλιξης αυτής της πολιτισµικής αξίας και αφ’ ετέρου ο βαθµός εξάρτησης, επιρροής και αλληλεπίδρασης,
καλλιτεχνικής και κοινωνικής, µεταξύ περιφέρειας και κέντρου. Εξετάζεται η ταυτότητα και η µοναδικότητα του έργου τέ-
χνης, που ισχυροποιείται εµπεριέχοντας ταυτόχρονα σηµεία και ιδιότητες πολιτισµικής ανεξιθρησκίας και υπέρ-εθνικότη-
τας. Η εξέλιξη των σχέσεων και των προτάσεων συνέβαλε ώστε να µπορούµε να αναζητούµε και να συνυπάρχουµε
ταυτόχρονα σήµερα και να δηλώνουµε ότι το φαινόµενο της Τέχνης δεν είναι ατοµική υπόθεση αλλά συλλογική.

Με τη βεβαιότητα αυτή αλλά και έχοντας συνείδηση ότι η εξέλιξη των πραγµάτων οφείλεται και στην πρωτοβουλία όσων
εµπλέκονται µε δηµιουργική διάθεση σε αυτό τον ιδιαίτερο πνευµατικό χώρο, συγκεντρωθήκαµε µια ακόµη φορά, για να ανι-
χνεύσουµε και να παρουσιάσουµε, µέσα από αυτή την Έκθεση, τη σύγχρονη πραγµατικότητα στο ευρύτερο εικαστικό περι-
βάλλον µας. Παρουσιάζουµε µε την συνεργασία και τις προτάσεις ενός µεγάλου αριθµού επιµελητών - όχι µόνο θεωρητικών
της τέχνης, αλλά και αρχιτεκτόνων, θεατρολόγων - ένα µεγάλο αριθµό νέων πρωτοεµφανιζόµενων καλλιτεχνών µε τη φι-
λοδοξία αυτή η πρωτοβουλία µας να αποτελεί µια πλατφόρµα διαλόγου και συνύπαρξης του λόγου και του έργου. Ένα όχηµα
για τη συλλογική δράση, ένα κοινό δηµόσιο χώρο για τα προσωπικά οράµατα.

Γεράσιµος Καππάτος
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Βασίλης Γεροδήµος
Tο κυρίως σώµα του έργου του Βασίλη Γεροδήµου (Άρτα, 1977) αποτελείται από µεγάλες εγκαταστάσεις in situ για τις
οποίες ο καλλιτέχνης συχνά χρησιµοποιεί υλικά που βρίσκει επιτόπου, δίνοντας έτσι νέες σηµασίες στον εκθεσιακό χώρο
που τα περιβάλλει. Επαναχρησιµοποιώντας τα υλικά επιδιώκει να προσδώσει µνηµειακότητα στην ύλη, να µετασχηµατί-
σει την πρωτογενή µορφή, να την καταστήσει αφαιρετικό και καθολικό σύµβολο. Ο Γεροδήµος αντλεί τις αναφορές του τόσο
από τη µεγαλοπρέπεια του φυσικού όσο και από την εσωστρέφεια του αστικού τοπίου. Στην ίδια κατεύθυνση, βρίσκονται
και τα έργα που ο Γεροδήµος δηµιουργεί στο εργαστήριο. Το χαρτί και το ξύλο που απαρτίζουν το εικαστικό του λεξιλόγιο
παραπέµπουν στις µορφές του ενισχυµένου σκυροδέµατος (béton armé) και του µετάλλου αντίστοιχα, δυο χαρακτηριστι-
κές αποχρώσεις του αστικού περιβάλλοντος. Η σωµατικότητα του χειρονακτικού, η ηδονική εµµονή µε το υλικό και η κα-
τανόηση της ολότητας του χώρου συντελούν στο να δηµιουργηθεί µια κατασκευαστική πληρότητα.
Κεντρική θεµατική ενασχόληση του Γεροδήµου είναι οι οντολογικές προεκτάσεις που µπορούν να έχουν οι βασικές αρχές
δόµησης. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης θεωρεί πως το φυσικό περιβάλλον αποτελείται από παράλληλες οριζόντιες ευθείες ενώ
κάθε κάθετος που ορθώνεται και τέµνει την οριζόντια είναι µια έλλογη έκφραση που νοηµατοδοτεί το φυσικό περιβάλ-
λον και τις οριζόντιες συντεταγµένες. Στήνοντας επαναλαµβανόµενες οριζόντιες ευθείες, ο καλλιτέχνης δηµιουργεί στη-
ρίγµατα για τις καθέτους. Το τελικό σύνολο, η δοµή της κατασκευής, αποτελεί ένα σκελετό, µια σκαλωσιά, ένα “µέσο
αναπαραγωγής” όπως λέει ο ίδιος. Αυτή η εννοιολογική προσέγγιση ανασύρει από τη µνήµη τις θεµελιώδεις ιδέες που
οδήγησαν τον Λε Κορµπυζιέ στο σχεδιασµό του κατασκευαστικού προτύπου µαζικής παραγωγής, σπίτι-ντόµινο (Maison
Dom-ino). Στα έργα του Γεροδήµου επαναλαµβάνεται το µοτίβο µιας αφηρηµένης µορφής κατοικίας, ενός χώρου προ-
στασίας που στεγάζει τη δυνατότηα του υπάρχειν. Ταυτόχρονα όµως η φθαρτότητα των υλικών δηµιουργεί έντονη την αί-
σθηση της άµεσης προοπτικής του ερειπίου. Οι εγκαταστάσεις του Γεροδήµου στέκουν στον ενδιάµεσο τόπο µεταξύ της
στιβαρότητας και της υπόσχεσης της κατασκευής και της µαταίωσης του χαλάσµατος.
Για τα Rooms 2013 ο Γεροδήµος κατασκευάζει µια παραλλαγή του ξενοδοχειακού δωµατίου της έκθεσης. Το χάρτινο υλικό
του λειτουργεί ως υπαινιχτική αναφορά στο αστικό τοπίο των σηµερινών κοινονικοοικονοµικών µεταβολών. Σε ένα ξενο-
δοχείο, χώρο προσωρινής διαµονής, ο καλλιτέχνης στήνει µε χαρτί ένα είδος αρνητικού οµοιώµατος που παραπέµπει στα
ηµιµόνιµα, παράνοµα και εξίσου προσωρινά παραπήγµατα των αστέγων. Κοινός παρονοµαστής των δυο καταλυµάτων είναι
η λειτουργία τους, η πρόσκαιρη ανάγκη άµεσης προστασίας για µια διανυκτέρευση, ένα τυπικό αλλά αναγκαίο διαχωρι-
στικό ανάµεσα στον άνθρωπο και την πόλη. Ωστόσο οι αυτοσχέδιες κατασκευές των αστέγων βρίσκονται στις πιο αθέατες
γωνιές των πόλεων και όχι στην κεντρική τοποθεσία του ξενοδοχείου η οποία επιτρέπει την πανοραµική επιτήρηση της
πόλης. Μεταφέροντας το χάρτινο δωµάτιο στο ξενοδοχειακό, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να επανοηµατοδοτήσει τον εκθεσιακό
χώρο.
Σκοπός του έργου του Γεροδήµου δεν είναι η µελοδραµατική απεικόνιση της αντίθεσης των εχόντων και των µη εχόντων
αλλά της συνύπαρξης τους τη δεδοµένη χρονική στιγµή σε µια πόλη που επαναπροσδιορίζει καθηµερινά τους όρους δια-
βίωσης. Το οίκηµα, χάνει ολοένα και περισσότερο την ικανότητα να προσδιορίζει την ταυτότητα του κατοίκου του και το
ρόλο αυτό αναλαµβάνει πια η ίδια η πόλη. Τα στηρίγµατα των χάρτινων τοίχων δείχνουν σαθρά. Ο κοινός µας τόπος παύει
να είναι το κλειστό κοινωνικοοικονοµικό σχήµα στο οποίο ο καθένας θεωρούσε µέχρι πρότινος πως ανήκει. Ο κοινός µας
τόπος γίνεται η Αθήνα.

Εβίτα Τσοκάντα
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Ναταλί Γιαξή
Το δωµάτιο της Ναταλί Γιαξή µετατρέπεται σε ένα εν δυνάµει µνηµείο των εκάστοτε ενοίκων του δωµατίου 506, τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια. Η καλλιτέχνις µεθοδικά συλλέγει και αρχειοθετεί την εφήµερη παραµονή στο δωµάτιο και καταγράφει
την µεταβατική κατάσταση του «εγκλεισµού» που εµπεριέχει ένας χώρος φιλοξενίας, δηµιουργώντας ένα ενδιάµεσο (in-
framince) µουσειολογικό περιβάλλον, µια ετεροτοπία, αφιερωµένη στην καθηµερινά (επαναλαµβανόµενη) ανθρώπινη
δραστηριότητα και στη µυθολογία που αυτή υπονοεί.

Όπως λέει η ίδια η καλλιτέχνις: «Το έργο αυτό ξεκίνησε ως µια έρευνα της έννοιας του inframince του Marcel Duchamp,
στα πλαίσια του δεδοµένου χώρου, ο οποίος αµφιταλαντεύεται διαρκώς µεταξύ απουσίας και ανώνυµης παρουσίας. Η πιο
προφανής σε µένα στρατηγική για να γίνει αντιληπτό αυτό το πέρασµα από την απουσία στην παρουσία, το οποίο εκφρά-
ζει και κάποιου είδους «inframinceness» ήταν να αποκτήσουν υπόσταση οι φιλοξενούµενοι του δωµατίου 506, αντί να
παραµένουν ένα αόριστο σύνολο. Ακόµα και µε ελάχιστα στοιχεία - το µικρό όνοµα, και ο συνολικός αριθµός των επισκε-
πτών που είχε το δωµάτιο τα τελευταία 5 χρόνια – έχουν, πιστεύω, την ικανότητα να µετατρέψουν τον συγκεκριµένο ‘µη-
χώρο’ (non-place) σε τοποθεσία µε ιστορία και συνέχεια. Χρησιµοποιώντας την πληροφορία ως υλικό για την
"αναδηµιουργία" του παρελθόντος του δωµατίου 506, δηµιούργησα µια εγκατάσταση-µνηµείο από χαρτί, ένα υλικό εφή-
µερο και κοινότυπο, µια απτή έκφραση της µόνιµης προσωρινότητας που χαρακτηρίζει τον συγκεκριµένο χώρο, και ως
κάποιο βαθµό την ίδια τη ζωή.»

Η Γιαξή εκπορεύεται από τον Marc Augé και το θεµελιώδες έργο του Non –Places (Μη-Τόποι). Για τον Augé «Το µνηµείο,
όπως καταδεικνύει η Λατινική ετυµολογία της λέξης, είναι µια προσπάθεια για την απτή έκφραση της µονιµότητας, ή του-
λάχιστον της διάρκειας.”

Με τον τρόπο αυτό, το δωµάτιο του ξενοδοχείου Saint Georges και κατ’ επέκταση το δωµάτιο της Ναταλί Γιαξή αποτελεί
τον ενδιάµεσο χώρo, ο οποίος προκύπτει από την ένωση, αφενός του αρχιτεκτονικού (Ευκλείδειου) γεωµετρικού χώρου
του δωµατίου 506 και αφετέρου του κοινωνικού χώρου του ιδίου δωµατίου, όπως αυτός καθορίζεται από τον Henri Lefeb-
vre και όπως εγγράφεται και οριοθετείται από τις δραστηριότητες - σωµατικές και πνευµατικές - των ενοίκων του τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Η “µόνιµα προσωρινή” και εφήµερη υπόσταση αυτού του µνηµείου φιλοξενίας εµπεριέχει ένα όλο
και αυξανόµενο corpus δράσεων, µια µεγάλη ποικιλία ανθρώπινης γνώσης και εµπειρίας, µια συνεχή παραγωγή και-
νούργιου και ζωτικού χώρου, ο οποίος δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην µε τις πεπερασµένες γεωµετρικές συντεταγµένες του
Ευκλείδειου χώρου του περί ου ο λόγος δωµατίου, αλλά ενυπάρχει σε αυτόν.

Πρόκειται για ένα µνηµείο στην ηµέρα, ένα µνηµείο στον (επαναλαµβανόµενο) χρόνο και στον (αναπαραγόµενο) χώρο.

Γιάννης Τουµαζής
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Ιωάννα Γκούµα, Καλλίνα Μαϊοπούλου,
Έλµα Πετρίδου

Φαίη Τζανετουλάκου
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James Enox
CCrryyssttaall  CClleeaarr
Ο James Enox δεν αυτοπροσδιορίζεται ως καλλιτέχνης. 
Σχεδιάζει µε µαρκαδόρους παντού και ασταµάτητα. Σε έπιπλα, ρούχα, χαρτιά, κονσόλες και ενισχυτές, σε σώµατα, στο
µυαλό του. 

Η εµµονή του είναι το σχέδιο, και το καθένα από αυτά είναι µία αυτοτελής ιστορία, αλλά και µε το ξεκίνηµα µίας επό-
µενης. Τα σχέδια που παρουσιάζει στα φετινά Rooms είναι στην ουσία ένα' µία εγκατάσταση, που λειτουργεί σαν ένα
γιγαντιαίο κρυσταλλικό σύστηµα, όπου όλα ενώνονται σε ένα νέο, εξευγενισµένο πλέγµα, χωρίς αναγκαία ακολουθία. 
Επινοεί γιγαντιαίες οντότητες µε θρησκευτική πίστη στη µουσική, στην αγάπη, στον ουρανό. Αθώες, οργισµένες, χαµο-
γελαστές ή θλιµµένες, σκοπεύουν να γίνουν πολύτιµες, να αλλάξουν τον κόσµο, να του προσδώσουν κρυσταλλική κα-
θαρότητα. Σχεδιάζει µικρούς και µεγάλους µεσσίες, αυτούς που θα αλλάξουν τον κόσµο, θα εναρµονίσουν την
τεχνολογία µε τον απογειωτικό έρωτα και τους γαλαξίες µε την πιο πεζή πραγµατικότητα. Κάπως έτσι είναι και ο κόσµος
του Enox, αφοσιωµένος στον ήχο, την εικόνα και στην ιδανική συνάντησή τους. 

Το δωµάτιο του ξενοδοχείου, γεµάτο από άκρη σε άκρη µε τις ζωγραφικές κατασκευές του Enox, αποτελεί στην πράξη
µία γιγαντιαία δοµή που συγκροτείται από το πλέγµα όλων των παραπάνω και αποτελεί στην ουσία έναν ιδανικό σταθµό
µετεπιβίβασης από ένα κόσµο µικροδοµών σε έναν άλλο, αποκρυστάλλωσης. Στο εγχείρηµα αυτό, ο ήχος αποτελεί πα-
ράλληλα µε την εικόνα έναν καταλύτη, ένα όχηµα. Οπότε το µόνο που µένει είναι ο θεατής να ταξιδέψει µε –και µαζί-
µε αυτό.

Ο James Enox (γεν. 1975) ζει, εργάζεται, φτιάχνει ήχους, µουσική και εικόνες στη Θεσσαλονίκη.

Αρετή Λεοπούλου
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∆ήµητρα Κονδυλάτου
Η συλλογική µνήµη, το είδωλο της πόλης και τα δηµόσια όρια ενοικούν στον κατασκευασµένο χώρο και στα αντικείµενα
που µαρτυρούν την παρουσία και το ίχνος µιας κατάληψης. Τα σηµάδια που αφήνονται πίσω µετά την παρεµβολή στο
χώρο, το «αναβάπτισµα» των εικόνων που µένουν µετά τη διαδικασία–περφόρµανς της κατοίκησης, µαρτυρούν τη συ-
ναισθηµατική διέγερση και τη συγκρουσιακή κατάσταση που επιφέρει η συνδιαλλαγή µε τον αστικό τόπο, σε τελετουρ-
γικό επίπεδο.
Η ∆ήµητρα Κονδυλάτου συνδυάζει προσωπικό υλικό µε την υποκειµενική «κίνηση» στο χώρο κι εξετάζει τις διαδικασίες
που συνθέτουν σταδιακά τη µνήµη του ατόµου σε σχέση µε την καθηµερινή πρακτική. ∆ιερευνά τα όρια, τα όρια της τέ-
χνης και της καθηµερινότητας, τη σχέση του 'µέσα' µε το 'έξω', του ανθρώπινου και του ζωικού. Επαναπροσδιορίζει τα
σηµεία της "κατασκευασµένης" πραγµατικότητας και του πολιτισµού, της "φύσης" και των ενστίκτων. Την ενδιαφέρει να
εντοπίσει την αλληλεπίδραση, καθώς και τους περιορισµούς που επιβάλλει το ένα στο άλλο και τις πειθαρχήσεις που τε-
λικά δέχεται ο άνθρωπος λόγω αυτών των σχέσεων. Ενεργοποιεί – µέσω της πολυήµερης δράσης – το προσωπικό νόηµα
του χώρου και του χρόνου και της χωροταξικής αντίληψης µε βάση τη διαδικασία της καταγραφής της ύπαρξης.
Σε κάθε εξέλιξη µίας πλοκής ή διήγησης εκτυλίσσεται αυτόµατα η «προοπτική της προσοµοίωσης» την οποία ορίζει ο
Γάλλος φιλόσοφος Jean Baudrillard ως µέρος ενός σεναρίου φαντασιακής πραγµατικότητας, ένα παρατηρητήριο µιας
ιδιωτικής στιγµής, ένα οµοίωµα εµπειρικής προσοµοίωσης. Η περφόρµανς και τα ίχνη αυτής, καταφέρονται εναντίον της
διάστασης που έχει λάβει η βιοµηχανοποιηµένη κοινωνία και η αρχιτεκτονική διάταξη που έχει επιβληθεί από δυνάµεις
εξουσίας. Τα αντικείµενα αποκτούν τη µορφή µιας βιωµατικής οφθαλµαπάτης, διατηρώντας τη φανταστική τους διά-
σταση ως µέσα ενός σεναρίου που ενδέχεται να µην σταµατάει στην καταγραφή.  Ένεκα των συνθηκών επίκειται να υπάρ-
χει µόνιµη εξέλιξη και συνέχεια στην προσέγγιση και ερµηνεία της χωρικότητας από το υποκείµενο.
Με επιρροές από γυναίκες καλλιτέχνες όπως η Cindy Sherman, η Barbara Kruger, η Sherrie Levine και η Janine Αntony,
η καλλιτέχνις ανασυνθέτει τη σχέση του ατόµου µε το σώµα και την παραγωγή δηµοσίου λόγου. Σήµερα, ο µητροπολιτι-
κός χώρος, η διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα και η αντίληψη αυτής – λόγω των χωροταξικών συµβιβασµών και
της αλλοίωσης του φυσικού και του αστικού τοπίου – δίνει το έναυσµα για αυτοκριτικό σχεδιασµό.
H Κονδυλάτου επιτελεί λειτουργικές πράξεις στο χώρο για να επανα-ορίσει τη δεδοµένη κοινωνική διάσταση του χώρου
και κατ’επέκταση τις σχέσεις που αναπτύσσονται µε την τριβή και το συγχρωτισµό µε το «έξω» και µε το «Άλλο».
Σύµφωνα µε τον Αµερικάνο φιλόσοφο Εdward S. Casey o τόπος αποτελεί κοινωνικό κατασκεύασµα της ίδιας της ταυτό-
τητας και καταγράφει τη διαδροµή του σώµατος και την ιστορία του. Στο έργο της Κονδυλάτου διαφαίνεται ότι η µνήµη είναι
σύµφυτη µε τις έννοιες του χρόνου, του χώρου και του γεωγραφικού τόπου. Κάθε αντικείµενο γίνεται σύνθηµα για κάτι
άλλο, για κάποια συναισθηµατική σχέση, για κάποια ανάµνηση που θα µπορούσε να είναι σηµαντική, αλλά κατά κάποιο
τρόπο παραµένει καταφανώς φευγαλέα για την οικοδόµηση µιας συνεκτικής αφήγησης από τα θραύσµατα της προσωπι-
κής ή της συλλογικής µνήµης. Ο αστικός χώρος γίνεται προσωπικός.

Μαργαρίτα Καταγά
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Λία Κουτελιέρη
Η εγκατάσταση “ περιβάλλον βυθού ” της Λίας Κουτελιέρη, αποτελεί έργο ξεκάθαρα βιωµατικό. Η καλλιτέχνις, αποµακρυνόµενη από
τα παραστατικά µέσα, οδηγείται στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, παράλληλου σύµπαντος, απροσπέλαστου κατά κύριο λόγο, από
τη µέση ανθρώπινη εµπειρία, οπού όλες οι σταθερές του δικού µας κόσµου , αλλοιώνονται ή και παύουν να υπάρχουν. ∆ιασχίζοντας
την είσοδο του δωµατίου, ο επισκέπτης  µπαίνει σ’ ένα κόσµο “ παλαιόθεν οικείο ” , σ’ ένα πεδίο µακρία από τον πραγµατικό τόπο και
χρόνο, όπου έννοιες όπως το ανιστορικό και το υπερβατικό, κυριαρχούν.

Symptoms move horizontally,causes run vertically 
Kurt Brereton

Σκοπός της εγκατάστασης αυτής, η οποία θέτει το σώµα, κάτω από την επιφάνεια και µέσα στο βυθό, είναι η βουτιά στα απύθµενα
της ψυχής, µέσω της επιστροφής σε µιά αρχέγονη  µήτρα, οπού ο καθένας καλείται ν’ αφουγκραστεί ό,τι ξεχασµένο ή καταπιεσµένο
µέσα τού, τον ίδιο τού τον Εαυτό, εντελώς απογυµνωµένος από το πλαίσιο που τον καθορίζει, εκτός του δωµατίου. Και, ενώ το έργο
αυτό, αποτελεί πεδίο αναστοχασµού και επανατοποθέτησης απέναντι σε προσωπικές σταθερές αλλά και απέναντι στην ίδια την
Ύπαρξη, τα παραπάνω επιδιώκονται µέσω µιας περισσότερο βιωµατικής προσέγγισης , κι όχι τόσο, µέσω διανοητικών διεργασιών.
Ζητούµενο : η αίσθηση απόλυτης ελευθερίας, έννοιας σχεδόν α-βίωτης, άρα και δύσκολα διαχειρίσιµης από πλευράς του Υποκειµέ-
νου.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, µέσα σ΄αυτή την εσωτερική απεραντοσύνη, όλες οι πιθανές εναλλαγές στη διάθεση και τα συναισθήµατα
του επισκέπτη είναι θεµιτές, , εφόσον αποτελεί πεδίο απο-χαλίνωσης της σκέψης. Χώρος οικείος και ανοίκειος, ικανός να προξενή-
σει από ανάταση έως δυσφορία.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται, µέσω µίας πολυ-αισθητηριακής εγκατάστασης, για τη βίωση της οποίας, το βλέµµα, δε παίζει σηµαί-
νοντα ρόλο, αλλά µάλλον ακολουθεί τις υπόλοιπες αισθήσεις.Βασικό τµήµα της εγκατάστασης, αποτελεί το γλυπτικό περιβάλλον που
συνθέτει η καλλιτέχνις, δοµηµένο από πλαστικά ποτήρια , τα οποία, αναπτυσσόµενα από τα µέσα προς τα έξω µές απ’το µοτίβο της
σπείρας – όπως τα κοχύλια- συνθέτουν, οργανικές µορφές , διάσπαρτες Παρουσίες  που, εν τέλει, καταλαµβάνουν το « περιβάλλον
βυθού» και έναντι των οποίων, στέκεται ο επισκέπτης, ως έτερη Παρουσία, ως σώµα, ως Υποκείµενο. 
Η επιλογή της αποστασιοποίησης από τα ποικίλα και κρίσιµα κοινωνικο-πολιτικά τεκταινόµενα του σήµερα , είναι συνειδητή και δεν
έγκειται στην έλλειψη ενδιαφέροντος , αλλά στην πεποίθηση πως η λύση, πιθανόν να βρίσκεται , κάτω από την επιφάνεια των πραγ-
µάτων , µακριά από το πώς έχουµε µάθει να τ’ αναγνώρίζουµε και να τ’ αντιλαµβανόµαστε, στο συλλογικό ασυνείδητο, στην κυττα-
ρική µάς µνήµη, σ’ ένα υδάτινο και ρευστό περιβάλλον, µέσα µας. 
Άλλωστε, το έργο αποκτά πολιτικό νόηµα, µέσω της ίδιας τού της σύστασης, εφόσον , το βασικό υλικό που χρησιµοποιείται για τη συ-
γκρότηση ενός φυσικού περιβάλλοντος, είναι το πλαστικό ποτήρι, δοµικό υλικό, νεκρό από τη στιγµή της «γέννησής» τού, ξεκάθαρα
ταυτισµένο µε την έννοια του απορρίµατος.
Κατ’αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται « η Υπέρβαση µέσω µιας αντίφασης» . Η Λία Κουτελιέρη, συνθέτει έναν ονειρικά φυσικό κόσµο –
ως αποτύπωµα της φαντασίωσής τής- ο οποίος τέµνεται τελικά µε την εµπειρία του επισκέπτη , οδηγώντας από τον επαναπροσδιο-
ρισµό, στην ανάσυρση της αλήθειας µας  πάνω από την επιφάνεια, µέσω της επαναχρησιµοποίησης και ανανοηµατοδότησης ενός
ευτελούς βιοµηχανικού υλικού, χαρακτηριστικού του υπερ-καταναλωτικού περιβάλλοντος στο οποίο µάθαµε να ζούµε. 
Σκοπός λοιπόν, της εγκατάστασης αυτής ,δεν είναι  η φυγή από την καθηµερινότητα και τα προβλήµατα, χωρίς επιθυµία ή περιθώ-
ριο επίλυσής τούς, αλλά η δηµιουργία µιας γέφυρας µεταξύ ονειρικού και πραγµατικού, ασυνείδητου και συνειδητού, ως πεδίου στο-
χασµού και αναθεώρησης , µε απώτερο σκοπό την «αλίευση» πιθανών λύσεων.

Ισαβέλλα Κλαδάκη
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∆ήµητρα Λιάκουρα
KKoollmmaannsskkoopp

Πόσες εκπλήξεις µπορεί κάθε φορά να επιφυλάσσει το παιχνίδι των συνειρµών µε την ουδετερότητα ενός ακα-
τοίκητου δωµατίου ξενοδοχείου και µε την ταυτόχρονη αίσθηση του προσωπικού και του απρόσωπου, του ιδιω-
τικού και του δηµόσιου, του βιωµένου και του εφήµερου, της µνήµης και της λήθης; Και πώς διακρίνεται ένα
"θεατρικό" δωµάτιο από τα άλλα Rooms της έκθεσης;
Η αυθόρµητη απάντηση της ∆ήµητρας Λιάκουρα στο πρώτο ερώτηµα είναι η θύµηση µιας φωτογραφίας από
ένα διαβρωµένο, µισοβυθισµένο στην άµµο σπίτι στο στοιχειωµένο Kolmanskop της Ναµίµπια.
Στη συνέχεια, ένα αόρατο νήµα, φαίνεται να απαντά στη δεύτερη ερώτηση, οδηγώντας τη συζήτησή µας στη
βαριά, γεµάτη άµµο 
βαλίτσα που κουβαλάει ο Λάκυ στο µπεκετικό Περιµένοντας τον Γκοντό, ενώ ο δυνάστης Πότζο τον τραβάει από
ένα σκοινί περασµένο στον λαιµό.
Με την άµµο ως βασικό υλικό, η νεαρή σκηνογράφος (απόφοιτος του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών και του Central St Martin's College του Λονδίνου) παρεµβαίνει στο δωµάτιο 513.
Ποια συναισθήµατα και ποιους νοηµατικούς απόηχους θα ανακαλέσει στον επισκέπτη αυτό "το σύνολο από µι-
κρούς διαχωρισµένους κόκκους ορυκτών ή πετρωµάτων που σχηµατίζονται από τη διαβρωτική ενέργεια της θά-
λασσας των ποταµών, των ανέµων και των παγετώνων" στον εσωτερικό χώρο ενός κεντρικού ξενοδοχείου;
Ποιές φωνές θα ακουστούν, κάνοντας "ένα σούσουρο σαν φτερά, σαν φύλλα, σαν άµµος";

∆ηώ Καγγελάρη
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Ηλίας Μαµαλιόγκας
Τα µαθηµατικά, η γλώσσα και η µουσική ως νοητικές αρχές χρήσιµες για τη διαµόρφωση των συλλογισµών, των κρίσεων
και των εννοιών που επεξεργάζεται η λογική˙ αυτή είναι η νοηµατική αφετηρία και µε αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η µελέτη
του Ηλία Μαµαλιόγκα καθώς συγκεντρώνει στοιχεία όπως το µέτρο, την αρµονία, την ακολουθία, τη µετατροπία, το µέγε-
θος και δηµιουργεί κώδικες όµοιους µε τους µαθηµατικούς, γλωσσικούς και µουσικούς κώδικες για να παρουσιάσει τις
σχέσεις τους µε τη διαµόρφωση της λογικής. 

Εκκινώντας από την ορθότητα της κατασκευής των βάσεων, απαραίτητων για την ανάπτυξη και στήριξη των ανωδοµών,
που παρουσιάζουν τα µαθηµατικά, η γλώσσα και η µουσική, ορίζει τις τρεις αυτές νοητικές αρχές ως συγγενείς κώδικες
µε δυνατότητες δηµιουργίας άπειρων συνδυασµών. Τόσοι είναι ίσως και οι τρόποι για να κατανοήσουµε και να καταγρά-
ψουµε αυτό που υποδεχόµαστε ως πραγµατικότητα. Μια επιστήµη, ένα όργανο και µια τέχνη όπου συστήµατα, πράξεις,
πρόοδοι, ακολουθία, συνδυασµοί, τόνοι και κλίµακες λειτουργούν µε πανοµοιότυπο τρόπο στοχεύοντας, αφενός στην ανά-
λυση του χώρου που µας περιβάλλει και των στοιχείων του και αφετέρου στην επικοινωνία των πληροφοριών που µπορεί
κανείς να συλλέξει µέσα από την παρατήρηση. Μέσα από αυτή την αντίληψη, χρησιµοποιώντας αυτό για λογισµικό, δηµι-
ουργεί τα έργα του ο Ηλίας Μαµαλιόγκας µε τέµπο, συνέχειες και ασυνέχειες, µεταβάσεις στους τόνους και τις κλίµακες,
εφευρίσκοντας και καταγράφοντας νέους κώδικες. Όλα αυτά τα ερευνά λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις, µε ιδιαίτερη
προσοχή στο χώρο αλλά και το χρόνο, και αποτυπώνει στη δουλεία του τις αρχές οι οποίες, σταθερά, επαναλαµβάνονται,
το 0 και το 1, το λόγο και τη σιωπή, τη νότα και την παύση, το κενό και το πλήρες. 

Στη διαδικασία αυτή, αναπόφευκτα, ερευνάται η σχέση της λογικής µε το χώρο, πως δηµιουργείται χώρος µέσα από το
ρυθµό του έργου και πως, τελικά, ο ίδιος ο χώρος µπορεί να ορίζεται ως έργο.

Νίκος Μυκωνιάτης
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Εύα Μαραθάκη
Η  Εύα Μαραθάκη παρουσιάζει στο δωµάτιο 525 το βίντεο µε τίτλο “The next Harry Houdini”, βασισµένο στις αποδράσεις
του διάσηµου εν λόγω µάγου (1874-1926). Το έργο παίρνει τη µορφή ενός βίντεο-παιχνιδιού. Αυτό δίνει στην καλλιτέχνη
τρείς ευκαιρίες να υπερβεί τη γρήγορη και πετυχηµένη απόδραση από σχοινιά που ο  Χουντίνι είχε καταφέρει. Η Μαρα-
θάκη υιοθετεί το ρόλο του µάγου - περσόνα  που η ίδια θαυµάζει – και που αποτελεί ίνδαλµα θαυµατοποιών, γυναικών,
ηθοποιών και µεταναστών και άλλων. Ο Χουντίνι είχε ως γνώµονα επιτυχίας το ακόλουθο: “Ο ευκολότερος τρόπος για να
προσελκύσει κανείς πλήθος είναι να αφήσει να εννοηθεί ότι σε µια δεδοµένη στιγµή και σε µια συγκεκριµένη θέση κά-
ποιος πρόκειται να επιχειρήσει κάτι που σε περίπτωση αποτυχίας θα σηµάνει αιφνίδιο θάνατο.” Η Μαραθάκη µοιάζει συ-
νεπαρµένη από την ιδέα της µαγείας και τη δύναµη που τέτοιες ακραίες πρακτικές κρύβουν. Το έργο συνιστά ένα reality
show ψυχαγωγίας και πρόκλησης. Με αγωνία, η καλλιτέχνης καλείται να διεκπαιρεώσει το εγχείρηµα της, κρατώντας σε
εγρήγορση τον θεατή  µέχρι την έκβαση του. Η Μαραθάκη επιχειρεί µια, τόσο κυριολεκτική όσο και µεταφορική αποδέ-
σµευση, διατυπώνοντας πρωτίστως το ψυχικό εγκλεισµό του σύγχρονου Υποκειµένου. Αυτό συνιστά τη βάση της θεµατι-
κής του έργου “The Next Harry Houdini”. Παράλληλα µετατοπίζει και µεταφέρει την ιδιότητα και το ρόλο του µάγου καθώς
και τη σαγηνευτική σχέση του µε το κοινό στο κέντρο του ίδιου του χαρακτήρα που η ίδια υποδύεται και συνεπώς στον πυ-
ρήνα του έργου της, επιχειρώντας πολλαπλές ερµηνείες του ρόλου και της ιδιότητας του δηµιουργού και της σχέσης του
µε το θεατή / αποδέκτη.

Το βίντεο συνοδεύεται από σειρά σχεδίων γύρω από αντικείµενα, λέξεις ή φράσεις -  κυρίαρχα συστατικά της ιδεολογίας
και των θέσεων του Χουντίνι. Την παρουσίαση της Μαραθάκη συµπληρώνει ένας άβατος ιστός. Πρόκειται για  µια εγκα-
τάσταση στο χώρο, ένα πυκνό ασφυκτικά δωσµένο πλέγµα, µια σαφή παραποµπή σε αδιέξοδα και σε φραγµούς  του σώ-
µατος και της ψυχής. Ο Χουντίνι ξυπνά  αναµφίβολα στη Μαραθάκη ερωτήµατα γύρω από κοινωνικές, πολιτικές και
οικονοµικές πίεσεις που οι άνθρωποι επιδέχονται, ανεξάντλητες στον τόπο και το χρόνο.

Ο θεατής, τέλος, καταλαµβάνει τη καρέκλα του Χουντίνι και της Μαραθάκη. Προς- καλείται, µε άλλα λόγια,  να « µετα-
µορφωθεί » σε Χάρρυ Χουντίνι. Όντας ο ίδιος ο « επόµενος µάγος », αποδεχόµενος την ιδέα της παγίδευσης του, µπορεί
πλέον µε µια κίνηση του µυαλού του να λευτερωθεί. Επιβεβαιώνοντας έτσι την πεποίθηση του Χουντίνι ότι  "Το µυαλό µου
είναι το κλειδί που καθορίζει τη διαφυγή µου.”

Μαρία Στάθη
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Έλενα Μαρίνου  -  Γιώργος Παπαφίγκος
Είναι δύσκολη και πολύ συχνά µάταιη η απόπειρα αποσπασµατικής ερµηνευτικής προσέγγισης έργων τα οποία ακόµα δεν
έχουν βρει το στίγµα τους µέσα σε µια ευρύτερη εννοιολογική ενότητα. Στην περίπτωση της Έλενας Μαρίνου και του Γιώρ-
γου Παπαφίγκου, δεν µπορεί όµως να γίνει διαφορετικά, αφού και οι δύο ακόµα δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές του
στο τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του ΑΠΘ. 

Είναι ωστόσο δυνατόν, έκτος από τη µορφολογική τους ανάγνωση, να στρέψουµε την προσοχή µας, έστω και ως πρόσκαιρο
εγχείρηµα, στο πλαίσιο από το οποίο αναδύονται οι εικόνες και των δύο καλλιτεχνών. 
Το πλαίσιο, που προς το παρόν, µετουσιώνεται περισσότερο η «εικαστική» διαίσθηση και όχι η ενδελεχής καλλιτεχνική
έρευνα και γνώση, είναι ο παράγοντας που αφενός προσδίδει το εννοιολογικό έρµα στην εικονογραφία, τους αφετέρου απο-
καλύπτει, έστω και πρόσκαιρα, το διαφαινόµενο προσανατολισµό τους. 

Το κοινό στοιχείο και στους δύο είναι η συγκρότηση της έννοιας του σύγχρονου ανθρώπου: οντολογικά η πρώτη γνωσιο-
λογικά ο δεύτερος. Είναι ο άνθρωπος που αλλοιώνεται από τη βίαιη µετα - νεοτερική επιβολή µοντέλων, δοξασιών, αξιών
και συνθηκών πρόσληψης του πραγµατικού. Ο  άνθρωπος που ως άτοµο, πλέον, εµποδίζεται να ενταχθεί σε συλλογικές
δράσεις (έχοντας απολέσει την υποκειµενικότητά του) και εξωθείται στην αυτοσυγκρότησή του - εξατοµικευµένα - στο
πλαίσιο συλλογικοτήτων που  του προσφέρει, φυσικά, το σύστηµα. Συλλογικότητες που είναι τυλιγµένες στο µανδύα του
συστήµατος και άλλοτε  µε το περίβληµα αντί-συστηµικών αντιλήψεων. 

Η Έλενα Μαρίνου, προσελκύεται από τις µετα-εννοιολογικές αναζητήσεις της σύγχρονης τέχνης, προσεγγίζοντας µε σαρ-
κασµό τον ανθρώπινο εγκέφαλο  σχεδιασµένο σε µαυροπίνακα. Ο σαρκασµός διαµοιράζεται σε πικρές αναγνώσεις των κέ-
ντρων του εγκεφάλου που διαµορφώνουν την ατοµικότητα του καινούργιου άνθρωπου, συγκροτηµένη από δεκάδες
εγκεφαλικά υπόκεντρα. Οι διασυνδέσεις τους τυχαίες ή ανατοµικά ορθές δεν έχουν µεγάλη σηµασία. Σηµασία µορφολο-
γική και σηµασιολογική έχουν τα αρκτικόλεξα, γιατί το έργο απαρτίζεται από την προτεινόµενη «ανάγνωσή τους» µέσα στις
δαιδαλώδεις γραµµές και την επεξήγησή που συνοδεύει το έργο.

Ο Γιώργος Παπαφίγκος στρέφεται κι αυτός στον καθηµερινό άνθρωπο και τις νοητικές, σεξιστικές, συναισθηµατικές του
φυλακές. Η παράλογη σουφραζέτα, µε την καπνογόνο κεφαλή επιβαίνουσα αγέρωχης στρουθοκαµήλου ξεπροβάλλει από
το υποστήριγµά αχνών µάλλον αναίτιων µοτίβων – πίξελ ή µονάδων παζλ.  Οι πρόδηλη επίκληση  της σχεδιαστικής δει-
νότητας συγκροτεί βέβαια το χειρόπλαστο αντικείµενο να κυριαρχεί στο υποστήριγµά του παραπλανητικά, αφού το πουλί
που υποκρίνεται τη γενναιότητα, όλοι γνωρίζουµε πως θα αντιδράσει στην πρώτη αντιξοότητα. 
Όσο δε για την καπνώδη κεφαλή της επιβαίνουσας που κατατίθεται ως µορφολογικός εταίρος στο λυγερό λαιµό , δε χρει-
άζεται και πολύ να ταυτιστεί µε το εγκεφαλικό περιεχόµενο της στρουθοκαµήλου.

Χάρης Σαββόπουλος 
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Rilène Markopoulou
EEXX  VVOOTTOO  
Το ριζόχαρτο λειτουργεί, σε όλα τα έργα που παρουσιάζονται στο δωµάτιο, ως φορέας νοηµάτων. Η καλλιτέχνις καταφέρνει, χρησι-
µοποιώντας το ως πρώτη ύλη µε αρκετά απροσδόκητο τρόπο, να ενεργοποιήσει σε αυτό ιδιότητες που φαντάζουν αταίριαστες στην
ευθραυστη φύση του. Η επιλογή του υλικού είναι απολύτως συνειδητή και κινητοποιεί ‘πράξεις’ που καταλήγουν σε νοηµατικές µε-
τατοπίσεις. Το ριζόχαρτο αποκτά ανατρεπτικό χαρακτήρα και ενθαρρύνει µία κατάσταση δυναµική που αποµακρύνει από την κοι-
νωνική απραξία και την απλή παρατήρηση. Τυλίγει, σµιλεύει, αποτυπώνει, δηµιουργεί  νέες ταυτότητες, κατασκεύαζει κοινωνικούς
ρόλους, σχολιάζει, εναποθέτει νοήµατα : µε λίγα λόγια µεταµορφώνει. Γίνεται συνέχεια των προβληµατισµών της καλλιτέχνιδος και
ταυτόχρονα καθιστά εφικτή την έκφραση τους. Τι εξυπηρετεί όµως αυτή η σχεδόν εµµονική επιλογή; 

‘Ενα ζευγάρι τακούνια, ως κοινωνικό σύµβολο της γυναικείας ταυτότητας, κατασκευάζονται από ριζόχαρτο, ανοίκειο υλικό για
υποδήµατα. Η καλλιτέχνις τυλίγει δηλαδή ένα πραγµατικό ζευγάρι παπούτσια µε ριζόχαρτο και διατηρεί το αρχικό τους σχήµα, εκ-
θέτοντας όµως το εκµαγείο τους. Από την πρώτη στιγµή που θα φορεθούν, γιατί αυτή είναι η αρχική τους χρήση, είναι καταδικασµένα
να καταρρεύσουν. Η καταστροφή τους γίνεται συνεπώς  ζωτικό στοιχείο της ίδιας τους της ύπαρξης. Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό,
τυλίγοντας δηλαδή καθηµερινά αντικείµενα, η καλλιτέχνις συλλέγει κοµµάτια µαρµάρου από τους δρόµους της Αθήνας µέτα από
επεισόδια και δηµιουργεί τα εύθραυστα ανάλογα τους. Στη νέα τους µορφή όµως οι πέτρες αυτές στερούνται των πρωταρχικών τους
χαρακτηριστικών. Ενώ αρχικά λειτουργούσαν ως υλικά όπλα κατά των αστυνοµικών, πλέον είναι αδύναµα αντικείµενα που έχουν απο-
µακρυνθεί από τον απειλητικό τους χαρακτήρα. Εντούτοις, η νέα τους σύσταση µπορεί να ιδωθεί ως ένα µη κυριολεκτικό όπλο, ως
τη σελίδα του διανοούµενου που περιµένει να γεµίσει µε κριτικές σκέψεις.

Τα frottage ex voto (τάµατα) από εκκλησίες, συνιστούν ένα άλλο παράδειγµα ‘κριτικής χρήσης’ του ριζόχαρτου. Αποτελούν µέρος
ενός γενικότερου πρότζεκτ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αποσκοπεί στην αποτύπωση δηµόσιων χώρων σε δίαφορα σηµεία ευ-
ρωπαïκών πόλεων που επισκέπτεται η καλλιτέχνις. Εκτός της βασικής του λειτουργίας που συνίσταται στη σκιαγράφηση ιδιότυπων
εκδοχών ενός τόπου, το έργο αυτό µπορεί να ιδωθεί και ως σχόλιο στην σταδιακή παρακµή του δηµόσιου χώρου στα σηµερινά αστικά
κέντρα. Ο δηµόσιος χώρος, ως έννοια απειλούµενη που συρρικνώνεται σταθερά, µεταµορφώνεται σε κάτι το φορητό που εµπεριέ-
χει µνήµες συνδεδεµένες µε έναν τόπο, δηµόσιο ή µη. Τι αποµένει από αυτόν σήµερα; Η αρχική του ιδιότητα ως χώρος δηµόσιου
διαλόγου µοιάζει να έχει τελείως χαθεί. Παρεµβαίνοντας  συνεπώς µε αυτό τον τρόπο δηµιουργείται διάδραση µε τους περαστι-
κούς, των οποίων τα βήµατα συµπληρώνουν το έργο. Το ίδιο συµβαίνει και στην παρούσα έκθεση καθώς ο θεατής περπατάει πάνω
στα επιδαπέδια  ex voto συµβάλλοντας στην ολοκλήρωση τους αλλά και σβήνοντας σταδιακά τις επιγραφές τους. Ο επισκέπτης κα-
λείται να βγάλει τα παπούτσια του όταν εισέρχεται στο δωµάτιο, επιτελώντας έτσι µια πράξη άρρηκτα συνδεδεµένη τόσο µε τον ιδιω-
τικό χώρο όσο και µε τόπους λατρείας. Πέρα από την αµφισβήτηση του δίπολου ιδιωτικό-δηµόσιο, το γεγονός πως τα εκµαγεία των
µαρµάρινων κοµµατιών επι-τίθενται, χωρικά και µεταφορικά στα ex voto, αιωρούµενα από την οροφή, δηµιουργεί µία ακόµη νοη-
µατική αλληλουχία. Και τα δύο λειτουργούν ως υλικές µαρτυρίες, τεκµήρια συγκεκριµένων ιστορικών εποχών.  Τα µεν ex voto ως
τάµατα από την Αυστρία του 1930-1936, ενώ τα κοµµάτια µαρµάρου ως σιωπηλοί µάρτυρες των επεισοδίων στην Αθήνα του 2011-
2012.

Τι µπορεί να προσφέρει µια καλλιτεχνική χειρονοµία σαν και αυτή; Υπό µία έννοια, µπορεί κάποιος να µιλήσει για την εκ νέου
ενεργοποίηση του δηµόσιου χώρου, καθώς αυτός χρησιµοποιείται µε σκοπό την εικαστική δηµιουργία. Η δραστηριότητα που εκτυ-
λίσσεται σε αυτήν την χρονική στιγµή που δηµιουργεί η καλλιτέχνις, και ο θεατής µε τον τρόπο του, µετατρέπεται σε καλλιτεχνικό
ερέθισµα και κάπως έτσι ο δηµόσιος χώρος ανακτά το  ρόλο του. 

Όλα τα παραπάνω, κατά παράδοξο τρόπο, τοποθετούνται σε ένα δωµάτιο ξενοδοχείου. Αυτός ο κατεξοχήν ιδιωτικός χώρος µετα-
µορφώνεται, έστω και προσωρινά, σε χώρο δηµόσιας αντιπαράθεσης και διαλόγου.

Μαρία Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου
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Φωτεινή Παλπάνα – Γιάννης Χειµωνάκης
““HHiissttoorryy  iiss  aa  nniigghhttmmaarree  ffrroomm  wwhhiicchh  II  aamm  ttrryyiinngg  ttoo  aawwaakkee””

James Joyce, Ulysses
Μύθος και ιστορία. Αν επιχειρήσει κανείς να συνοψίσει τις βασικές λειτουργίες τους προκύπτει ότι, ενώ η ιστορία βασίζεται
σε πραγµατικά στοιχεία µελετώντας επιστηµονικά το παρελθόν µε υποκειµενικά κριτήρια, ο µύθος απορρέει από κοινωνικές
αρχές και θεωρίες των πολιτισµών και καθορίζεται από τη διαχρονικότητα, την ταύτιση της φαντασίας και της πραγµατικής
αντίληψης. Η υποκειµενικότητα της ιστορίας συνδέεται µε απαντήσεις στηριγµένες σε συµπεράσµατα πάνω στο τι είναι εφι-
κτό ή λογικό στην ανθρώπινη ύπαρξη, προβάλλοντας µια ολοκληρωµένη εκδοχή της κατάστασης των πραγµάτων, που καθο-
δηγεί την πίστη µας για το τι µπορεί να συνέβη στο παρελθόν. Αντίθετα ο µύθος, όπως και η λογοτεχνία κατά τον Αριστοτέλη,
είναι ένας τρόπος περισσότερο προσιτός για να διαδώσεις αφηρηµένες αλήθειες, να κατανοήσεις και ερµηνεύσεις τον κόσµο
µε τρόπο εµπειρικό - µη επιστηµονικό. Λειτουργεί µε µεταφορές συνδέοντας το παρελθόν µε το παρών, το έµφυτο και το υπερ-
βατικό, την καθηµερινότητα µε την τέχνη. Από την άλλη πλευρά η τέχνη, ως αντικείµενο της γνώσης, συνιστά µια συγκεκρι-
µένη µορφή πνευµατικής και ιστορικής έκφρασης που δεν αποσκοπεί στην επιβεβαίωση κατεστηµένων αξιών, σχέσεων και
εξουσίας, αλλά ενίοτε ασκεί κριτική και ειρωνεύεται, αµφισβητεί και διαψεύδει, αποδοµεί και ανασυνθέτει, επερωτάει και
απαιτεί, δηµιουργώντας ζητήµατα πάνω στις καθιερωµένες ιδεολογίες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η Φωτεινή Παλπάνα  και ο Γιάννης Χειµωνάκης συνθέτουν ένα περιβάλλον µνηµειακού χαρακτήρα αποτελούµενο από εγκα-
ταστάσεις µε φυσικά υλικά, βιοµηχανικά αντικείµενα και επεξεργασµένες φωτογραφίες. Κοινή τους αφετηρία αποτελεί η
αναδροµή και µελέτη της ιστορίας και του πολιτισµού, από όπου αντλούν στοιχεία επανεξετάζοντας, αµφισβητώντας, αποδο-
µώντας ή ανασκευάζοντας µύθους µέσα από τους κανόνες της καλλιτεχνικής έκφρασης. Λογοτεχνικά κείµενα και αρχειακό
υλικό, ζωγραφικά ή γλυπτικά έργα, ιστορικά και κοινωνικά συµβάντα που κατατάχθηκαν στη συνείδηση µας ως σηµαντικά ή
καινοτόµα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, ανιχνεύονται και περισυλλέγονται για να συστήσουν
το βασικό κορµό, το «πρωτογενές σχήµα», πάνω στο οποίο ο καθένας λειτουργεί µε διαφορετική πρόθεση και σκεπτικό. Η δια-
χείριση και ανασύνθεσή τους στην περίπτωση της Φ. Παλπάνα καταλήγει στη δηµιουργία ενός φαντασιακού ντοκουµέντου, µιας
υποθετικής και υποκειµενικής εκδοχής ενός σύγχρονου συµβάντος ή µιας µη βιωµένης εµπειρίας. Ανατρέποντας τη συµβα-
τικότητα τους και αποκτώντας έτσι το χαρακτήρα ευρήµατος ή εκθέµατος ανακαλούν στο θεατή µνήµες ενός κοντινού παρελ-
θόντος, ενός αναχρονιστικού ίσως χώρου αναµονής, µιας περιστασιακής µετάβασης ή ενός εφήµερου βιώµατος. Αντίστοιχα
ο Γ. Χειµωνάκης επιχειρεί να επικαιροποιήσει τη βιωσιµότητα καθιερωµένων πολιτισµικών γεγονότων ή έργων της πνευµα-
τικής δηµιουργίας, όπως ενδεικτικά των Franz Kafka, Rainer Maria Rilke και Adolf Loos, και εστιάζοντας επιλεκτικά σε συ-
γκεκριµένες πτυχές τους επαναδιαπραγµατεύεται µε κριτική διάθεση την ιστορία των κοινωνικών και αισθητικών αξιών.
Παρατακτικά διατεταγµένες δυσδιάστατες εικόνες, διαβρωµένες µέσα από τον µαθηµατικό κώδικα του υπολογιστή, φυσικά
υλικά και αποσπάσµατα βιοµηχανικών αντικειµένων αναπτύσσουν ένα τελετουργικό ρυθµό µέσα στον οποίο η αναπαράσταση
και η αφαίρεση δεν συνιστούν πλέον αντίφαση. Μολονότι η ανάδειξη και επανεκτίµηση του προϋπάρχοντος, η οικειοποίηση
της συλλογικής µνήµης, η ανασύσταση και µίµηση του αρχειακού υλικού, η αµφισβήτηση, διάψευση ή αναθεώρηση της ιστο-
ρίας µπορούν να ανιχνευθούν κατά περίπτωση στις προθέσεις των δύο καλλιτεχνών, ωστόσο η λειτουργία του προτεινόµενου
συνόλου αποκτά χαρακτήρα µνηµειακό, καθώς αναφερόµενο σε διαχρονικές αξίες και συλλογικά πρότυπα και συνδέοντας
ταυτόχρονα το κοινότοπο µε το σηµαντικό καταλήγει στην αφήγηση ενός σύγχρονου µύθου.

Τάσος Κουτσουρής
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Monika Pavlechova
Όπως αναφέρει και ο David Kinsley στη Μαχαµπαγκαβάτα-Πουράνα, η θεά παίρνει την τροµερή µορφή της για να δοκι-
µάσει τους τρεις θεούς του ινδουιστικού πανθέου. Απ’ αυτούς ο Βράχµα γυρίζει το κεφάλι του για να µην τη δει, ο Βισνού
κλείνει τα µάτια και πέφτει στο νερό, ενώ ο Σίβα την κοιτά. Όταν η θεά παρουσιάζεται ως εν σήψει πτώµα, ο Σίβα και πάλι
την παίρνει στο στήθος του εκλαµβάνοντας την αποφορά της ως θύµιαµα.
Ρηγοπούλου Π., Το Σώµα

Αnd wilt thou be the school where Lust shall learn?
Must he in thee read lectures of such shame?
Wilt thou be glass wherein it shall discern 
Authority for sin, warrant for blame,
To privilege dishonour in thy name?
William Shakespeare, The Rape of Lucrece

Το ∆εκέµβριο του 2012  στην Ινδία µια νεαρή φοιτήτρια βιάζεται οµαδικώς και στη συνέχεια δολοφονείται. Το συµβάν πυ-
ροδοτεί πολυπληθείς διαδηλώσεις ενάντια στην καταπάτηση των γυναικείων δικαιωµάτων και τους αδιανόητα πολυάριθ-
µους βιασµούς που λαµβάνουν χώρα ατιµωρητί στη σύγχρονη Ινδία.
Από τα µοτίβα του βιασµού που συναντάµε στο µύθο (η Λήδα και η ∆ανάη που βιάζονται από το ∆ία – σε ένα καλλωπισµένο
µυθολογικό πλαίσιο-, η αρπαγή των γυναικών των Λαπιθών από τους ακόλαστους κένταυρους, η Ντοστογιεφσκική ανή-
λικη Ματριόσα και η Σαιξπηρική Λουκρητία που αυτοκτονούν µετά την ατίµωσή τους, µεταξύ πολλών άλλων), µέχρι την
ωµή πραγµατικότητα, τόσο των γεγονότων της Ινδίας  όσο και της πρόσφατης εντόπιας επικαιρότητας του εγκλήµατος της
Ξάνθης, αλλά και πάµπολλων άλλων περιπτώσεων που δε γίνονται ευρέως γνωστές ή και δεν µαθαίνονται ποτέ- µόνο στην
Ινδία γίνονται δεκάδες χιλιάδες βιασµοί το χρόνο- αφού η βιασµένη θεωρείται ατιµασµένη, η γυναίκα θήραµα ασέλγειας,
µαστροπείας, κακοποίησης, πορνογραφίας και γενικότερης- ενδο- ή έξω οικογενειακής - βίας, αποτελεί σύµβολο της
απανταχού εκµετάλλευσης του αδύναµου από τον ισχυρό και της κυριαρχίας µέσω του φόβου, στο σεξουαλικό αλλά και
σε ένα ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.
Με έναυσµα τα γεγονότα της Ινδίας καθώς και µία ανάλογης αγριότητας  περίπτωση που συνέβη στην πατρίδα της, την Τσε-
χοσλοβακία, το 1976  η καλλιτέχνις Monika Pavlechova δηµιουργεί ένα τέµπλο στη βιασµένη θεά, υπογραµµίζοντας αφε-
νός την υπεράνω εποχής  τραγικότητά της µέσω του ποιητικού λόγου του Σαίξπηρ, αφετέρου την ωµότητα του σύγχρονου
βιώµατος αυτής µέσω της χρήσης του κραγιόν. 
Το έργο έτσι ανάγει την πράξη του βιασµού ως κατεξοχήν πολιτική, µια πράξη όχι απλώς σεξιστική αλλά πρωτίστως βίαιη
και εξουσιαστική – ο βιαστής της Λουκρητίας είναι ο γιος του αυτοκράτορα -  αποτίοντας φόρο τιµής όχι µόνο στην κακο-
ποιηµένη γυναίκα ανά τους αιώνες, αλλά και στον καταπιεσµένο και βιασµένο άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, από κάθε
µορφή εξουσίας.

Ας µη ξεχνάµε πάντως ότι ο βιασµός και η επακόλουθη αυτοκτονία της Λουκρητίας οδήγησαν τελικά στην πτώση του αυ-
τοκράτορα Ταρκήνιου της Ρώµης. 

Γκέλυ Γρυντάκη
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Βασίλης Ρίζος
Ο Βασίλης Ρίζος παρουσιάζει ένα απρόβλεπτο κοµµάτι της δουλειάς του: έπιπλα που έφτιαξε µε τα χέρια του. Νέος τα-
λαντούχος αρχιτέκτονας, που ξεκίνησε µε τις καλύτερες προοπτικές, ήρθε σε επαφή µε την κατασκευή στις επιβλέψεις
κτιρίων, καθώς και στις διαµορφώσεις χώρων.

Η υλοποίηση της µελέτης σου, των σχεδίων σου, µε όλα τα προβλήµατα µικρά και µεγάλα που αναδεικνύονται στην πράξη,
δηλαδή στην κλίµακα 1:1, κρύβει µια αγωνία, αλλά και µια µαγεία.
Αυτό τον ώθησε, στον κάποτε περιορισµένο ελεύθερο χρόνο του, να δοκιµάσει, να µελετήσει και να υλοποιήσει µόνος του
µικρά έργα, είτε για δική του χρήση, είτε χωρίς αποδέκτη, ά-σκοπα.
Έσκυψε πάνω στα υλικά και µε πολλή υποµονή και µεράκι, δοκιµάζοντας ξανά και ξανά, τα πλησίασε – µελετώντας πα-
ράλληλα τη δουλειά άλλων, όπως του Alvar Aalto – ψάχνοντας κατασκευές, µορφές που να τον εκφράζουν.

Έτσι το ξύλο, ένα υλικό ζεστό και αγαπηµένο – µασίφ παλιότερα, καπλαµάς αργότερα –µε τη µορφή µιας καµπύλης / µο-
νοκοντυλιάς αποκτά ελαφράδα χάρη στο καλούπι και στα λεπτά φύλλα, που πρεσάρονται το ένα πάνω στο άλλο. Κι αυτό
γίνεται καρέκλα – δύσκολο έπιπλο – γίνεται καλόγερος.

Και το ταξίδι συνεχίζεται.
Ένας σταθµός η παρουσίαση αυτή, έκθεση µιας σχεδόν µοναχικής πορείας, µια κοινοποίηση.

Αγνή Παπαϊωάννου
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∆ηµήτρης Σαρλάνης
ΗΗ  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  σσεε  σσυυννααννττάάεειι  σσττοο  δδωωµµάάττιιόό  σσοουυ
Ο ∆ηµήτρης Σαρλάνης βάζει στο δωµάτιο του ξενοδοχείου γλυπτά-εισβολείς και προτείνει/σκηνοθετεί ένα σενάριο από
το θέατρο του παραλόγου που ζούµε. Στην πλατφόρµα τέχνης που στήνεται θεσµικά πια κάθε χρόνο στα Rooms, η νεότερη
τέχνη δείχνει τους πειραµατισµούς, το πνεύµα και τις πρώτες κατακτήσεις της. 

Ο Σαρλάνης παρουσιάζει µια από τις κυρίαρχες όψεις της σύγχρονης τέχνης.  Γλυπτική που κατεβαίνει στον δρόµο, παίρ-
νει την θεµατική της από την καθηµερινότητα, φέρει τη φόρµα του hyper-real οικείου. Ακόµα, έχει χρώµα, αγνοεί το
βάθρο ή το χρησιµοποιεί εµφατικά και ειρωνικά µε στόχο να το ανατρέψει, έχει πειραµατισµό, γκροτέσκο χιούµορ και
δυνατή εικόνα/αφήγηση. Κλασσική γλυπτική στη βάση της, δουλεύεται µε τωρινά υλικά, καινούργια φόρµα, επινοητική τε-
χνοτροπία. Σαφώς τα γλυπτά του εγγράφονται στην επιρροή της pop τέχνης µε τη στενή –απενοχοποιηµένη- όσµωση µα-
ζικής κουλτούρας και υψηλής τέχνης, είναι σε διάλογο µε τα ρεύµατα της διεθνούς τέχνης, φλερτάρουν µε τον
υπερρεαλισµό. 

Σε αντίθεση όµως µε τα υπερρεαλιστικά γλυπτά του Hundson για παράδειγµα που ο ακραίος ρεαλισµός τους έβγαινε από
την ακριβή αληθοφάνεια, στα έργα που φτιάχνει η νέα γενιά γλυπτών, η αλήθεια υπονοµεύεται από την καρικατούρα, τα
τραβηγµένα, διαστρεβλωµένα χαρακτηριστικά, τα αλλόκοτα στοιχεία που µπαίνουν πάνω στο έργο, το «πειραγµένο» µέ-
γεθος, µικρότερο από την κανονική αναπαράσταση. Τα γλυπτά παίζουν στο 1,30-1,40 µ. ύψος. Είµαστε στην περιοχή της
τέχνης και ο ψευδο-ρεαλισµός τους είναι η επιλεγµένη φόρµα που κουβαλάει το επιδιωκόµενο περιεχόµενο: Το γλυπτό-
statue γίνεται παράσταση του κοινωνικού, πολιτικού status, στάση ηθική και αισθητική. Τι να τα κάνουµε σήµερα τα µάρ-
µαρα; Η γλυπτική στο δωµάτιο του ∆ηµήτρη Σαρλάνη είναι up-to-the-point. 

Γιώτα Κωνσταντάτου
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Felix Delandre
ΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΟΟ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΩΩΝΝ
Στο δωµάτιο ενός ξενοδοχείου, έναν χώρο σχεδιασµένον µε τρόπον ώστε αφ΄ενός να προσοµοιάζει στους γνώριµους τό-
πους της καθηµερινής µας εµπειρίας, αφ’ ετέρου όµως να µη δηµιουργεί την ίδια οικειότητα—είτε µε την ουδετερότητα,
είτε µε την υπερβολή της διακόσµησής του—,βρίσκουν απόλυτη εφαρµογή και πεδίο ύπαρξης όλα εκείνα τα αντικείµενα
που ο J. Searle θα χαρακτήριζε ότι ανήκουν στο πεδιο της «αόρατης οντολογίας». Πράγµατα, που ενώ είναι καθηµερινής
τριβής, γνώριµα, επειδή ακριβώς αποτελούν µία monnaie courante περνάν απαρατήρητα, παραβλέπονται επειδή ακριβώς
είναι παρόντα, ενυπάρχουν στον συγκεκριµένο χώρο, ο οποίος µε τη σειρά του, καίτοι είναι συνάµα εννοιολογικά και συ-
ναναστρέψιµα δηµόσιος και προσωπικά ιδιωτικός, παραµένει «αχαρακτήριστος», περαστικός, κι ως εκ τούτου εν µέρει
αµελητέος.

Τούτα τα πράγµατα, που σηµασιολογικά έχουν απολέσει την ιδιότητα του ‘πυκνού ενδείκτη’ (rigid designator) της φύσεως
και της λειτουργίας τους µέσα στον συγκεκριµένο χώρο—γιατί ναι µεν είναι γνώριµα, δεν είναι όµως οικεία: η λάµπα του
δωµατίου, είναι µία λάµπα, δεν είναι όµως η δική µου, η δική σου, κ.ο.κ, µε τη σηµασία που της προσδίδει η δικαιοχρη-
σία κι η ιδιαίτερη αναφορά µας σε αυτή.

Τούτη η σηµασιολογική διαφορά ανάµεσα στην υποστατική οντολογία και τη γραµµατική περιγραφή των πραγµάτων, δη-
µιουργεί µία λογική σχέση κι εµπλοκή στη δήλωσή τους και την περιγραφή τους ανάλογη µε εκείνην των ίδιων των λέξεων
και της γλώσσας ανάµεσα στην δηµόσια χρήση του λόγου και την ιδιωµατική αντίληψη του ατοµικού λόγου. Σε τούτον τον
χώρο, ουσιωδώς έρχεται να επέµβει δια-δραστικά µε τα έργα του κι ο Félix Délandre, ιδιοοποιούµενος τη γενικότητα της
µορφής που έχουν οι λέξεις και τα πράγµατα, τη δισηµία, ή πολυσηµία του νοήµατός τους, εξερευνώντας εάν τα καθηµε-
ρινά «γλωσσικά παίγνια» µπορούν να αποδώσουν την οντολογική και τυπικά λογική σηµασία των εννοιών που διαρκώς ξε-
πηδούν από µία αντιπαράθεση δηµόσιου/κοινωνικού κι ιδιωτικού/προσωπικού στη νοηµατοδότηση των πραγµάτων, των
πράξεων, των σκέψεων, των συναισθηµάτων και των αποφάσεών µας. 

Μέσα από την πολυσηµία, που η οντολογική υφή των εκφάνσεων του κόσµου και των παραγώγων της ανθρώπινης επίνοιας
µέσα στον χώρο του κοσµικού βίου, ο Délandre εξετάζει εάν είναι δυνατή η οµογενής αντίληψή τους σ’ ένα ενιαίο—όχι
ενικό—σχήµα(νοητό, µορφικό, αδιάφορο) απ’ όλα τα υποκείµενα της εµπειρίας των προτάσεών του, ανεξάρτητα από τον
χώρο (ή ίσως ίσως «εξοστρακισµένων» µέσα στον συγκεκριµένο χώρο). Άλλωστε η ‘ιδέα’ της καρδιάς, είτε τη σκεφτούµε
σχηµατικά, είτε τη διαβάσουµε ως λέξη, είτε τη δούµε ως εικονα, ή τη νοιώσουµε ως πόνο, όµοια εξακολουθεί να πάλλει
εντός µας….

Γιώργης-Βύρων ∆άβος

kappatos:Layout 1 copy  1/21/13  11:37 AM  Page 40



2013

kappatos:Layout 1 copy  1/21/13  11:37 AM  Page 41



2013

Μαρίνα Τρουπή
ΚΚάάλλιιµµππαανν,,  22001122
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η εγκατάσταση της Μαρίνας Τρουπή, µε τίτλο, Κάλιµπαν, είναι η αναπαράσταση ενός µο-
νόπρακτου µε θέµα τη διαπάλη µεταξύ της ισχύος του αντικειµένου και του κενού ή πιο συγκεκριµένα µεταξύ της πα-
ρουσίας και της απουσίας, µεταξύ της δεδοµένης γνώσης και της µυστικής, ακόµη και απόκρυφης. Πρωταγωνιστές αυτού
του σκηνικού είναι η γλυπτική κατασκευή και το απόν σώµα. Το γλυπτό Κάλιµπαν εγκαθίσταται στο χώρο σαν το ορατό
µισό µιας εικόνας, που η ολοκλήρωσή της µπορεί να γίνει µόνο µέσα από την υποδήλωση µιας ανήσυχης, πολύπλευρης
σχέσης, αδιατύπωτης σε πάγια και ολοκληρωµένη ενότητα. Πρόκειται για µια σχέση µεταξύ του συγκεκριµένου και του
αδιαµόρφωτου.  Σε αυτό το σηµείο µη-επαφής των δυο αντικειµένων συµπυκνώνεται η ένταση και ξεκινά η αφήγησή της
ατελούς γνώσης της πραγµατικότητας και του µη-αναπαραστάσιµου. 
Μια µοναχική αλλά σκληρή κατασκευή, ο Κάλιµπαν, σαν ένα υβριδικό ον σύνθετης µορφής, οργανικής και µηχανικής συ-
νάµα, ένας ξύλινος κορµός καλυµµένος µε µεταλλικά λέπια, µε απόληξη σε µια δαγκάνα, ανυψώνεται πίσω από το κεφα-
λάρι ενός κρεβατιού και απειλητικά σκύβει πάνω από το άδειο στρώµα. Τί άραγε έρχεται να δώσει ή να επικαλύψει, τί
απειλεί να υφαρπάξει ή να συνθλίψει; 
Σε αυτό το ερώτηµα η καλλιτέχνης αρνείται να συνεργήσει επιβάλλοντας µια µοναδική απεικόνιση της υποκειµενικής της
σχέσης.  Η ίδια, άλλωστε, έχει διαπλάσει τη δική της ευαισθησία επιλέγοντας πολλαπλούς εξειδικευµένους τοµείς καλ-
λιέργειας της γνώσης: την κοινωνική πολιτική, τον κινηµατογράφο, τη σκηνογραφία, τις εικαστικές τέχνες.  Επιχειρεί,
αντίθετα, να διεγείρει στον θεατή την αντίληψη της γέννησης του λόγου σε αντιστοιχία µε την εµπειρική γνώση της ζωής,
µέσα από το ένστικτο, όπως και τις «τεχνολογίες» της σεξουαλικότητας, της λογικής, της επιστήµης.  Για κάθε ξέχωρο
θεατή, δίνει χώρο για την ανάδυση µιας διαφορετικής εικόνας, πολλαπλασιαστικής των διαφορετικών και πολλαπλών
αφηγήσεων που έχουν να κάνουν µε την απαρχή του λόγου, την ιστορία, την επιθυµία, της απέχθεια, όπως και των εναλ-
λακτικών διόδων κατανόησης του κόσµου.  Η αναζήτηση µιας ενότητας µεταξύ της οργανικής φύσης από τη µια πλευρά,
και της µηχανικής λειτουργίας του πολιτισµικού περιβάλλοντος, από την άλλη, προβάλλεται σαν το πεδίο µιας υπαρκτής
αλλά ατελούς αναπαράστασης, αφηµένης στο χώρο σα λευκή σελίδα.  Το βλέµµα αναγνωρίζει το κενό, το µη-αναπαρα-
στάσιµο, ως σηµείο εκκίνησης για την αναζήτηση των διαφόρων σταδίων διαµόρφωσης της διαφορετικής ατοµικής ευ-
αισθησίας. 
Η Μαρίνα Τρουπή προσεγγίζει την τέχνη στην εποχή της µε ένα διαπεραστικό αλλά και παιγνιώδες βλέµµα, αµφισβητώ-
ντας τη δυνατότητα απόδοσης µιας µονοδιάστατης συνθήκης ύπαρξης.  Με συνείδηση της ιδεολογικής ασάφειας των και-
ρών, έλκεται από τα σταυροδρόµια της εµπειρικής µε την επιστηµονική γνώση. Η αιώρηση της απειλητικής δαγκάνας
πάνω από το κενό στρώµα εντείνει το πεδίο αναγνώρισης του ατόµου ως υποκειµένου των εξουσιαστικών πιέσεων που
ασκούνται στο σώµα, την ψυχή και τη νόηση από τα διάφορα µηχανιστικά εργαλεία της γνώσης, που επιβάλλουν οι δια-
φορετικές κοινωνικές και πολιτικές δοµές. 
Με σαφήνεια, απέριττα και δηκτικά απαρνείται την παραγωγική διαδικασία του καλλιτέχνη ως αντικατοπτρισµού των εξου-
σιαστικών γλωσσικών και αισθητικών προτύπων.  Αντίθετα, τοποθετεί το καλλιτεχνικό αντικείµενο στο χώρο ως κεντρικό
πρόξενο µιας ταυτόχρονης έλξης-απώθησης προς το οικείο και το ανοίκειο.  Με το έργο Κάλιµπαν, η Τρουπή δίνει ένα
άλλο, διαφορετικό φινάλε στο θέατρο της τέχνης. Η συνύπαρξη της επιθυµίας και του φόβου πάνω στο ίδιο στρώµα µε-
ταβάλλουν την αλληλένδετη εξάρτηση της παραγωγής της επιθυµίας και της επιθυµίας της παραγωγής σ’ ένα δυνητικό
πεδίο διαφυγής.

΄Εφη Στρούζα
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Μαρία Τσάγκαρη
II  wwiisshh  yyoouurr  wwiisshh

Τα λουλούδια που µάζεψε
άνθισαν τη σύντοµη λαµπερή ώρα τους,

ύστερα έραναν τα πέταλά τους
σε µια σιωπηλή βροχή.

RRiicchhaarrdd  RRoowwee  ((11882288--11887799))

Το λουλούδι, σύµβολο του εφήµερου και της ευθραυστότητας, που έχει όµως µέσα του την ανανεωτική δύναµη της ανα-
γέννησης και της δηµιουργίας, είναι το υλικό µε το οποίο η Μαρία Τσάγκαρη δηµιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον προ-
σφοράς και εκµυστήρευσης επιθυµιών, ευχών κι ευχαριστιών. Κινούµενη στο εννοιολογικό πλαίσιο προηγούµενων
εφήµερων εγκαταστάσεών της µε πρώτη ύλη τη στάχτη, παρουσιάζει κι αυτή τη φορά ένα έργο που πραγµατώνεται µέσα
από µια διαδικασία έντονου χειρωνακτικού χαρακτήρα, βιώνοντας µια εµπειρία που βασίζεται στην αυτοσυγκέντρωση και
την εσωτερική αναζήτηση, επενδύεται από επίµονη και συστηµατική εργασία, απαιτεί τη διαρκή προσήλωση του σώµα-
τος και της ψυχής έως τη γέννηση της τελικής δηµιουργίας.
Η σύντοµη ζωή του εύθραυστου υλικού της εγκατάστασης της Τσάγκαρη ενισχύει ακριβώς τη σηµασία που δίνει η ίδια στη
βιωµατική εκφραστικότητα της διαδικασίας, παράγοντας ένα έργο «ζωντανό» για όσο µπορεί να διαρκέσει, και ανοικτό
να δεχθεί την αναπόφευκτη κατάληξη µαρασµού του. Στο χρόνο της «δεδοµένης» ζωής τους, τα κοµµένα λουλούδια χα-
ρίζουν στο δωµάτιο την ένταση του χρώµατος και του αρώµατός τους, ενώ µε την παρουσία τους λειτουργούν ως φορείς
κωδικοποιηµένων µηνυµάτων εκφράζοντας όσα δεν µπορούν µε λόγια να ειπωθούν. «Υφαίνοντας» το άνθινο πλέγµα του
έργου της µέσω ενός ιδιότυπου τελετουργικού προσφοράς, η Τσάγκαρη αφήνει να διεισδύσουν σε αυτό τα µεταφορικά
νοήµατα των λουλουδιών, χαρίσµατα, αρετές και αδυναµίες που οι ίδιοι οι άνθρωποι τους έχουν χαρίσει. Το λουλουδένιο
πέπλο που προκύπτει συγκεντρώνει αφιερώµατα, ευχές και προσφορές, παραπέµποντας ως περιβάλλον στη σφαίρα της
πίστης, στην έκφραση της ευγνωµοσύνης και στην εκδήλωση της λατρείας.
Σε δεύτερο χρόνο, καθώς η σύνθεση διαλύεται από την καλλιτέχνιδα και τα εναποµείναντα λουλούδια αφήνονται να µα-
ραθούν, η συνειδητοποίηση της παροδικότητας του εφήµερου στρέφει την προσοχή του θεατή ακόµα περισσότερο προς
τη βιωµατική, άµεση επαφή µε τα πράγµατα έτσι όπως τα αντιλαµβάνεται µε τις αισθήσεις παρά όπως τα γνωρίζει. Ενόσω
το έργο σταδιακά «εξαϋλώνεται», η οσµή λαµβάνει κυρίαρχο ρόλο, παρέχοντας µία διαφορετική, πρωταρχική και αγνή αί-
σθηση των πραγµάτων, καταρρίπτοντας κάθε διαχωρισµό µεταξύ θεατή και αντικειµένου, εαυτού και άλλου, εσωτερικού
και εξωτερικού. Σε ένα εικαστικό περιβάλλον που έχει ήδη χαρτογραφηθεί µέσω της µνήµης, της σκέψης και της ευερ-
γετικής εκφοράς του συναισθήµατος, η απελευθέρωση της οσµής µοιάζει να οδηγεί σε µια διαφορετική µορφή «συναι-
σθησίας», µε τη µυρωδιά να είναι ικανή να ανακαλέσει εκ νέου κοινές αναµνήσεις και συγκινήσεις στο συνειδητό και το
ασυνείδητο, αυτή τη φορά ως µία ακόµα πιο δυνατή µεταφορά. Είναι η εφήµερη ζωή του έργου και το ελάχιστο αποτύπωµα
που αποµένει –από την ολοζώντανη «σάρκα» του λουλουδιού που προσφέρεται µέχρι το λεπτό άρωµα που θυµίζει την κί-
νηση της προσφοράς του– που µας καλούν να εκτιµήσουµε τη στιγµή και να είµαστε καθ’ όλα παρόντες στην εµπειρία του
έργου, µε οξυµένες τις αισθήσεις και το συναίσθηµα, ενδίδοντας στο πέρασµα του χρόνου και τιµώντας τον τρόπο µε τον
οποίο το απτό βίωµα µετατρέπεται σε  µνήµη.

Χάρις Κανελλοπούλου
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Πυθαγόρας Χατζηανδρέου
∆∆ιιόόρρααµµαα
Η εικαστική δηµιουργία του Πυθαγόρα Χατζηανδρέου χαρακτηρίζεται από ένα κατασταλαγµένο και επεξεργασµένο πλαίσιο, τόσο σε θε-
ωρητικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο. Το θεωρητικό κοµµάτι είναι επηρεασµένο και ουσιαστικά βασίζεται σε επιλογές από την διε-
ρεύνηση και µελέτη διαφόρων ανακαλύψεων θετικών επιστηµών, φυσικοµαθηµατικών δεδοµένων, φιλοσοφικών θεωριών, πολιτικών
και ιδεολογικών ζητηµάτων. Η δηµιουργία του έχει ως άξονα την ανάδειξη µορφών, οι οποίες βασίζονται στην επεξεργασία αλγορίθ-
µων και τη διαδοχή σειράς, δοµής, αλληλουχίας κινήσεων. Η σχέση του µέρους και του όλου αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην ουσία της
δηµιουργίας του. Ένα δεύτερο κυρίαρχο στοιχείο είναι η οικειοποίηση και η χρήση του έτοιµου αντικειµένου, του παιχνιδιού, κάποιων
τµηµάτων playmobil ή lego, τα οποία  ουσιαστικά αποτελούν την προσωπική του «παλέτα».
Η σειρά στο έργο του είναι µία ακολουθία πραγµατικών αντικειµένων µε µία διάταξη που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από τον ίδιο
το δηµιουργό. Πρόκειται για ένα σειραϊκό σύστηµα µε πρότυπο την επανάληψη ενός µέρους. Ο τρόπος συγκόλλησης, ένωσης και ανά-
πτυξης των τµηµάτων, των σειρών και των µοτίβων του είναι απαρέγκλιτα συγκεκριµένος µε επαναλαµβανόµενη δοµή. Η αλληλουχία
στο έργο του Πυθαγόρα, είναι ο σύνδεσµος µε τα προηγούµενα και τα επόµενα στοιχεία, είναι η συνοχή, η συνάφεια, η επαλληλία, η σχέση
µεταξύ των αντικειµένων, των ποιοτήτων, των ιδιοτήτων, των σχηµάτων, των χρωµάτων τους. Η έννοια αυτή της αλληλουχίας ενέχει δια-
στάσεις φιλοσοφικές, από τους προ-σωκρατικούς, αλλά και από τον διαλεκτικό υλισµό, ο οποίος ανάγει την αλληλουχία σε µεθοδολο-
γική αρχή και προϋπόθεση κάθε επιστηµονικής έρευνας και πρακτικής εφαρµογής. Όλα αυτά απασχολούν το νεαρό καλλιτέχνη κατά την
ερευνητική διαδικασία της δηµιουργίας του, όπου εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στις µορφές, τις δοµές, τα σχήµατα, δέχεται επιδρά-
σεις σε αναπάντεχους συνδυασµούς, όπως αυτή του διαλόγου µεταξύ του υλισµού µε το κινέζικο Tai- chi. Όλο αυτό το θεωρητικό υπό-
βαθρο και η αναζήτηση, καθορίζει και το αισθητικό αποτέλεσµα το οποίο υπόκειται σε απόλυτους κανόνες. 
Τα πέντε έργα που δηµιούργησε ειδικά για τα Rooms 2013, αν και διαφορετικά χαρακτηρίζονται από τους ίδιους κανόνες. Το πρώτο, χρο-
νολογικά, έργο, µία ασπρόµαυρη κεκλιµένη  πυραµίδα, φτιαγµένη αποκλειστικά από lego, ύψους 1 µ., δηµιουργεί άπειρα γεωµετρικά
σχήµατα, τρίγωνα, ρόµβους, σε ένα οπτικό παιγνίδι γραµµών και επιφανειών. Το ίδιο συµβαίνει µε το δεύτερο έργο, µε διαφορετικό υλικό
και µέσο, αλλά την ίδια έµφαση στην ολιγοχρωµία, στο µίνιµαλ, στο γεωµετρικό και στο οπτικό στοιχείο. Πρόκειται για ένα απλό, σιδε-
ρωµένο, τετράγωνο πανί, που µε τον κατάλληλο φωτισµό, αναδεικνύει άπειρα, τρίγωνα, τετράγωνα, ρόµβους. Τα δύο επόµενα έργα, µε
τελείως διαφορετικά υλικά και χρήση µέσων, παίζουν µε τα έντονα χρώµατα και σχήµατα. Το πρώτο είναι ένα επιτοίχιο, µε επικολλη-
µένα κοµµάτια playmobil, σε δίχρωµη λινάτσα, διαστάσεων 1,50Χ2,60µ., µε αλληλουχία γεωµετρικών σχηµάτων και πολυχρωµία, πα-
ραπέµποντας στο λαογραφικό στοιχείο και τη λαϊκή τέχνη. Το δεύτερο είναι µία πολύχρωµη γλυπτοκατασκευή, ύψους 29 εκ., από
ανάµικτα κοµµάτια playmobil και  lego που σχηµατίζει ένα ιδιότυπο στέµµα µε αναπάντεχα χρώµατα και σχήµατα, σαν από ινδιάνικο
περιβάλλον. Το πέµπτο έργο είναι το ίδιο ένα έτοιµο αντικείµενο, ένα αρχαίο κράνος, επιζωγραφισµένο µε έντονα χρώµατα και µια ιλου-
ζιονιστική ζωγραφική, όπου από το πίσω και άνω µέρος ξεχύνονται άπειρα, ποικίλα, µικρά, πολύχρωµα  playmobils.
Ακόµη και ο τίτλος των έργων ∆ιόραµα 1, 2, 3, 4, ένας όρος που χρησιµοποιείται από τους µοντελιστές και όσους φτιάχνουν τρισδιάστατες
αναπαραστάσεις, είναι µελετηµένος, µιας και παραπέµπει στο γαλλικό Diorama, του 19ου αιώνα, των Daguerre και  Bouton, µε την πα-
νοραµική ζωγραφική παράσταση δύο όψεων σε µουσαµά, την ψευδαισθησιακή απόδοση της πραγµατικότητας και της κίνησης, χάρη στα
παιχνιδίσµατα του φωτός. Η επιτυχής ταύτιση µε τον τίτλο έγκειται τελικά στο ότι τα έργα του Πυθαγόρα αφορούν ψευδαισθησιακές κα-
ταστάσεις. 
Πολλοί οι δανεισµοί του Πυθαγόρα, από τα ready –made και την εξέλιξή τους, την Op Art, την Object Art, την Minimal Art, την Folk Art,
µε απλότητα, µε πολλή έρευνα και µελέτη, µε αναζήτηση της γενεσιουργού αιτίας, εστιάζοντας στις θεωρητικές επιλογές του, µέσα από
τη διαχείριση της φόρµας που παραπέµπει στην ύλη, σεβόµενος απόλυτα τις δοµές του αντικειµένου, προσπαθεί πάντα να δώσει κάτι
νέο. Το παλιό, το θεωρητικό και το αντίστοιχο, η νύξη στο σύγχρονο, στη σύγχρονη ζωή, στην τεχνολογία, αλλά και στο λαϊκό, στο βιω-
µένο, χαρακτηρίζουν όλες τις πτυχές και τις παραµέτρους της διαδικασίας της δηµιουργίας του Πυθαγόρα, που µοιάζει απλή, αλλά είναι
πολυεπίπεδη και σύνθετη.

Λίνα Τσίκουτα
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Βασίλης Ψαρράς
OO  ΛΛυυκκααββηηττττόόςς  σσεε  έένναα  ∆∆ωωµµάάττιιοο
Emotive Circle-Συναισθηµατικός Κύκλος.

«Η γλώσσα, είναι σαν ένας δρόµος. ∆εν µπορεί να γίνει αντιληπτή µονοµιάς, γιατί ξεδιπλώνει το χρόνο, ως ακοή ή ως
ανάγνωση.» Rebecca Sοlnit. [2001]

Προσκαλώντας τον Βασίλη Ψαρρά να εκθέσει στο ξενοδοχείο Saint George Lycabettυs, στο πλαίσιο του θεσµού των Rooms
είχα µια ευχάριστη έκπληξη. Την διάθεσή του, να παράξει ένα νέο έργο πάνω στο ζήτηµα της εµπειρίας της διαδροµής στην
γύρω από το ξενοδοχείο περιοχή. Περπάτησε επτά ώρες επί δύο ηµέρες, παρακολούθησε τους ήχους και τις συνοµιλίες
των ανθρώπων συζήτησε ο ίδιος µε το φίλο του Σπύρο Ντζιώρα και κατέγραψε ψηφιακά το περιβάλλον.
Στην περιγραφή της ιδέας του για το καινούργιο έργο [τον γνώρισα από τη δασκάλα του στο Ιόνιο Μαριάννα Στραπατσάκη,
η οποία µου έδειξε µε καµάρι ολοκληρωµένα ψηφιακά έργα] ξεκινά µε τη διάθεση να προσεγγίσει τη φράση του Walter
Benjamin « για τον περιπατητή flaneur, η πόλη ήταν τώρα το τοπίο, το δωµάτιο..» χρησιµοποιεί το περπάτηµα ως µέρος
της καλλιτεχνικής πράξης, σαν τους παλιούς καλούς land artists και επικεντρώνει την προσοχή του σε µια κυκλική δια-
δροµή γύρω από το Λυκαβηττό, έχοντας ως αφητηρία το ξενοδοχείο Saint George Lycabettus.  Ο λόφος του Λυκαβηττού
ενώνει µέσα από την ενιαία θέα του αστικού ορίζοντα αλλά και χωρίζει σηµεία, γειτονιές, καθηµερινές ζωές, στην κάθε
πλευρά των προπόδων του.
Οι δύο περιπατητές, συνοµιλούν για τον ουρανό, τα κλειστά µαγαζιά του Κολωνακίου, τους µετανάστες στις παρυφές της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τους άστεγους και τους επαίτες, αλλά και εγκλωβίζουν φράσεις και διαλόγους των περαστικών.  
Στην διαδροµή, το αρχιτεκτονικό στοιχείο, οι έρηµοι ή οι πολυπληθείς δρόµοι, ο θόρυβος της κίνησης, οι διαφορετικές
ατµόσφαιρες της κάθε γειτονιάς αλλά και τα σηµεία του ιστορικού παρελθόντος, επηρεάζουν τον ρυθµό του βαδίσµατος
αλλά και τον διάλογο.
Πολλές φορές αναρωτιόµαστε πόσο τα ζητήµατα της τέχνης εµπλέκονται µε την πραγµατική ζωή και αν η ίδια η καθηµε-
ρινότητα αποκτά την βαρύτητα µιας εµπειρίας της τέχνης. Εδώ, ο περίπατος, αποκτά την βαρύτητα µιας εµπειρίας ζωής,
που εκφράζεται µε την εικόνα και το  χειροποίητο.
Στο δωµάτιο του ξενοδοχείου, ένα ακόµη χώρο µετάβασης  µεταφέρεται η οπτικο-ακουστική συναισθηµατική εµπειρία
αυτής της πράξης ή άλλως η συναισθηµατική γεωγραφία που ο καλλιτέχνης επιθυµεί να µοιραστεί µε τον θεατή του.
Η Αθήνα για τον περιπατητή έγινε το δωµάτιο όπως και στη φράση του W. Benjamin στον οποίο ο Βασίλης Ψαρράς ανα-
φέρεται µε την ελπίδα το δωµάτιο γίνεται «η πόλη» για τον επισκέπτη-θεατή.
Εδώ, υπάρχει και µια άλλη ταυτοσηµία. Η τηλεόραση, το κύριο αντικείµενο-µέσον δουλειάς για τον καλλιτέχνη, σηµείο
αναφοράς του κόσµου για την πλειοψηφία των ανθρώπων. Η ψηφιακή εικόνα προβάλλεται στη τηλεόραση, άρα ο θεατής
διατηρεί την ατοµικότητά του απέναντι στο γεγονός ότι παρακολουθεί τις εικόνες της πόλης που, σίγουρα γνωρίζει αλλά,
στην δική του διαδροµή, παραβλέπει.
Η αντίφαση πάλι, της  ψηφιακής εικόνας από την µια και της χειροποίητης  από την άλλη, στις σηµειώσεις της διαδροµή
στο τοίχο  του δωµατίου, υποστηρίζουν µε διαφορετικά µέσα, το γεγονός ότι δυό φίλοι περπάτησαν για ώρες,  σε µια πε-
ριοχή όπου γειτνιάζει µε το  Λύκειο του Αριστοτέλη.      
Το έργο « Συναισθηµατικός Κύκλος»  του Ψαρρά, διαθέτει εγγραφές  της συλλογικής µνήµης, ανοίγοντας και κλείνοντας
κύκλους πολλαπλής εµπειρίας.

Μαρία Μαραγκού
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Είκοσι Επιµελητές προτείνουν Νέους Καλλιτέχνες

∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
503 Εβίτα Τσοκάντα Βασίλης Γεροδήµος
504 Αρετή Λεοπούλου James Enox
506 Γιάννης Τουµαζής Ναταλί Γιαξή
507 Έφη Στρούζα Μαρίνα Τρουπή
508 Αγνή Παπαϊωάννου Βασίλης Ρίζος
509 Χάρις Κανελλοπούλου Μαρία Τσάγκαρη
510 Γιώτα Κωνσταντάτου ∆ηµήτρης  Σαρλάνης
511 Ισαβέλλα Κλαδάκη Λία Κουτελιέρη
512 Μαρία Μαραγκού Βασίλης Ψαρράς 
513 ∆ηώ Καγγελάρη ∆ήµητρα Λιάκουρα
514 Τάσος Κουτσουρής Φωτεινή Παλπάνα

Γιάννης Χειµωνάκης
515 Χάρης Σαββόπουλος Έλενα Μαρίνου 

Γιώργος Παπαφίγκος
516 Μαργαρίτα Καταγά ∆ήµητρα Κονδυλάτου 
517 Λίνα Τσίκουτα Πυθαγόρας Χατζηανδρέου
519 Νίκος Μυκωνιάτης Ηλίας Μαµαλιόγκας
520 Φαίη Τζανετουλάκου Ιωάννα Γκούµα

Καλλίνα Μαϊοπούλου
Έλµα Πετρίδου

521 Μαρία - Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου Rilène Markopoulou
522 Γκέλυ Γριντάκη Monika Pavlechova
525 Μαρία Στάθη Εύα Μαραθάκη
526 Γιώργος ∆άβος Felix Delandre
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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.

Copyright Αίθουσα Τέχνης Καππάτος
All rights reserved, Ιανουάριος 2013

Φωτογράφιση: Charlie Makkos

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

2013

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με την υποστήριξη
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