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Στην τρίτη δεκαετία των ROOMS από την πρώτη διοργάνωση το 1999, η   Αίθουσα  Τέχνης
Καππάτος    και η Πολιτιστική Εταιρεία Πάνθεον διοργανώνουν την Ετήσια Έκθεση
«PERFORMANCE ROOMS2020» στην οποία Performers από τις Εικαστικές και Παραστατικές
Τέχνες, το Θέατρο, τον Χορό, τη Μουσική, τα Multimedia  και άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, µε
τη συµµετοχή Επιµελητών, Ιστορικών Τέχνης και Θεωρητικών,  παρουσιάζουν τα έργα τους στα
δωµάτια του Ξενοδοχείου St George Lycabettus, δίνοντας  έτσι τη δυνατότητα να δηλωθούν και
να καταγραφούν συστηµατικά οι σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στον καλλιτεχνικό χώρο της
Performance, καλλιτεχνικά και θεωρητικά και να δηµιουργηθεί ένας ουσιαστικός και γόνιµος
διάλογος µεταξύ των συµµετεχόντων.

Στη εικοστή δεύτερη 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 συνάντησης και επικοινωνίας, µια πλατφόρµα
διαλόγου και ανάδειξης προβληµατισµών. Ένας χώρος δικός µας, έρευνας και στοχασµού, ένας
χώρος όπου η ελεύθερη δηµιουργική σκέψη βρίσκει έδαφος να υπάρξει από κοινού, να παράγει
δηµόσιο λόγο και να προσεγγίζει ένα ευρύ κοινό πολιτών που αναζητά την επαφή µε την
πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία. 

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

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης



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

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

Γεράσιµος Καππάτος







Κατερίνα ∆ρακοπούλου
22 stops

Το project 22 stops είναι µια solo, site-specific, Butoh performance µακράς διάρκειας που διερευνά την αλληλεπί-
δραση του σώµατος µε το αστικό και φυσικό τοπίο αλλά και τη ρευστότητα των ορίων µεταξύ του µέσα και του έξω, της
ταυτότητας και της ετερότητας, του δηµόσιου και του ιδιωτικού, του παρελθόντος και του παρόντος, του διαµεσολαβη-
µένου και του «ζωντανού», του εφήµερου και του αιώνιου.
Το 22 stops παρουσιάστηκε αρχικά στο In Progress Feedback Festival τον Απρίλιο του 2016 όπου σε 12 ώρες δηµι-
ουργήθηκαν 22 αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις χορού Butoh σε 22 σηµεία κοντά σε σταθµούς του Μετρό. ‘Εκτοτε «ταξί-
δεψε» µε περιηγητική και εξερευνητική διάθεση σε διάφορους τόπους όπως Θεσσαλονίκη, ∆ελφοί, Ζάκυνθος, Βενετία
και αλλού. Για κάθε τόπο, δηµιουργήθηκε µια περιπατητική διαδροµή κατά τη διάρκεια της οποίας το Βutoh σώµα
ανταποκρινόµενο στο περιβάλλον δηµιούργησε 22 αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις Βutoh για 22 σηµεία. Στο πλαίσιο µιας
νέας χαρτο/χορο-γράφησης, το Βutoh σώµα µε οδηγούς την βραδύτητα, την ακινησία, τις γλυπτικές φόρµες, τη µετα-
µόρφωση και τις ποιητικές εικόνες, «δεν χορεύει τον τόπο, αλλά γίνεται ο τόπος» (Min Tanaka) µε στόχο να αναδείξει
στοιχεία που έχουν µείνει κρυµµένα ή έχουν λησµονηθεί, να φωτίσει την οµορφιά του οικείου, γνώριµου και ίσως κα-
θηµερινού τοπίου και να δώσει στο κοινό τον χώρο και το χρόνο να δουν µε «καινούρια µάτια» γνωστά σηµεία της
πόλης. 
Οι “performative” αυτές διαδροµές καταγράφηκαν µέσω της φωτογραφίας και από το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε ένα
slide-show video στο οποίο αποτυπώνονται οι µέχρι τώρα διαδροµές αλλά και η ιστορία του 22 stops συνολικά. Με
έναυσµα το υλικό αυτό, το Butoh σώµα θα θυµηθεί, θα επανασυνδεθεί και θα δηµιουργήσει 22 χορευτικές συνθέσεις
Butoh σε 5 µέρες στο Performance Rooms 2020. Το Βutoh σώµα θα επιχειρήσει να  ξανα-θυµηθεί, να ξανα-επισκε-
φθεί, να ανα-καλέσει, να ανα-δηµιουργήσει και να ανα-κατασκευάσει στον παρόντα χρόνο τόπους, ιστορίες και δια-
δροµές που βρίσκονται χαραγµένες στη µνήµη του (συλλογικού) σώµατος ούτως ώστε να ξανα-δούµε και να
ξανα-φανταστούµε οικείους, καθηµερινούς χώρους, πρακτικές και µορφές τέχνης µακριά από τη λογική του τουριστι-
κού cliché, µε µια φρέσκια οπτική αντίληψη που συνδέει τον εαυτό µας µε τον κόσµο γύρω µας σε ένα βαθύτερο επί-
πεδο γνώσης, αντίληψης και κατανόησης.
Το αστικό και φυσικό τοπίο στο χώρο και στο χρόνο, µεταφέρεται στο δωµάτιο ενός ξενοδοχείου του σήµερα. Η µετα-
τόπιση αυτή, σε συνδυασµό µε την αλληλεπίδραση του Butoh σώµατος µε τη φωτογραφική του εικόνα, δηµιουργεί µια
νέα χαρτο/χορο-γράφηση και έναν καινούριο τόπο ή µια καινούργια δυστοπία συνεύρεσης, µεταξύ του παρελθόντος και
του παρόντος, του εφήµερου και του αιώνιου, της µνήµης και της έκπληξης του αναπάντεχου.
Μουσική Σύνθεση: Vago Tedosio

Επιµέλεια: Ιουλία Λαδογιάννη, Τάσος Παπαδόπουλος





Άννα-Μαρία Μαντά, Κωνσταντίνος ∆ερβένης
ADULT IN THE ROOM

Το έργο του Κωνσταντίνου ∆ερβένη "ADULT IN THE ROOM" (ΕΝΗΛΙΚΗ ΣΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ) είναι µια
παραστατική επιτέλεση µιας ζωής της διπλανής πόρτας, που µυεί το θεατή στην τέχνη της περ-
φόρµανς, απαντώντας σε ένα µεγάλο ζητούµενο της τέχνης του εικοστού αιώνα: να ξαναφέρει την
τέχνη στην καθηµερινή ζωή και την καθηµερινή ζωή στην τέχνη, "κάνοντας τον καλλιτέχνη ένα
ηµερολόγιο του καιρού µας" (Robert Wilson).
Ένας οικείος χώρος, ένα δωµάτιο ενός ξενοδοχείου, ένα δωµάτιο ενός ενήλικα, ένα φοιτητικό
σπίτι, που ο ήχος, το φως και η κίνηση µεταµορφώνουν σε ανοίκειο, στοχεύοντας σε ένα αίσθηµα
µιας "ανησυχητικής παραξενιάς" (L'inquiétante étrangeté), όπως αναλυτικά αποδίδεται στα γαλ-
λικά, "το ανοίκειο" (Das Unheimliche), τίτλος δοκιµίου του Σίγκµουντ Φρόιντ.
Μια καθηµερινή "χορογραφία", που είναι γνωστή και γνώριµη στον καθένα, δείχνεται µε ένα τρόπο
τέτοιο, που είναι ταυτόχρονα πρωτόγνωρη και πρωτοφανής. Μια περφόρµανς που διαρκεί λίγα
λεπτά, για ένα τελετουργικό που διαρκεί µια µέρα, για µια µέρα από την οποία περνάει µια ολό-
κληρη ζωή. "Γιατί µόνο αν είσαι απολύτως ειλικρινής µε τον εαυτό σου, µπορεί να βρεις τα πράγ-
µατα που όλοι µοιραζόµαστε" (Pina Bausch).
Ένα σύµπαν όπου ζει ένα σύγχρονο κορίτσι, µια τελειόφοιτη φοιτήτρια, µαζί µε τις αγάπες της, τις
εµµονές της, τις ανασφάλειες, τα απωθηµένα της. Ένα δωµάτιο όπου εκτίθενται "τα αντικείµενα
που κείτονται ανάµεσα στην αιωνιότητα και στον κάδο  των απορριµµάτων" (Tadeusz Kantor). Ένα
δωµάτιο όπου επιτελούν τα υποκείµενα, το εσύ και το εγώ, και ίσως το αυτό, που συνθέτουν την
εσωτερική ζωή ενός σύγχρονου νέου, που παλεύει να υπάρξει σε ένα κόσµο που τον πιέζει, ενώ
αυτός "νιώθει εξαντληµένος και θέλει να εξαφανιστεί".
Ένα ταξίδι του σήµερα, στο χθες, για αύριο.

Performed by Άννα-Μαρία Μαντά, Ηρώ Τζιντρούδη και Κωνσταντίνος ∆ερβένης
Sound Design by Μελένια Μάγγου και MKBM studio
Special thanks to Αγγελική Γερµακοπούλου, Μιχάλης Βραζιτούλης και TIS

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος ∆ερβένης 





Χριστίνα Ζαχαράκη, Αλκινόη Ζαχαρόγιωργα,
Βιβή Κασαρά, Σέβη Κρητικού, 

Αγγελική Τουρκοχωρίτη
To Compose compose beds

Το δωµάτιο του ξενοδοχείου µετατρέπεται σε έναν ιδιωτικό χώρο που φιλοξενεί ένα παράδοξο συµβάν.
Με αφορµή την εικόνα ενός παιδιού που εγκυµονεί ένα φίδι και τον συµβολισµό του ερπετού στη λαογρα-
φία, οι καλλιτέχνες φέρνουν στο δωµάτιο στοιχεία τα οποία έχουν ως σκοπό την απεικόνιση της φύσης της
γυναίκας και της σχέσης της µε το ίδιο της το σώµα.
Ένα πορτατίφ δηµιουργεί δέσµες φωτός και λέπια φιδιού κατακλύζουν τον χώρο. Το µπάνιο λειτουργεί ως
ένας ασφαλής αλλά και περιορισµένος χώρος σωµατικής ανακάλυψης. 
Το σώµα είναι το σύµπτωµα η αυτό που εγκυµονεί?  
Το γυναικείο σώµα ως πεδίο σιωπής µετά τη µάχη και πριν την επόµενη. Η κοιλιά, κοιλότητα που περι-
κλείει διαδικασίες ζύµωσης, ωρίµανσης, το µαλακό και ευάλωτο, το ζωοφόρο.
Ένα παιδί κυοφορεί ένα φίδι, µια αλλόκοτη κατάσταση. Ενώ το σώµα επιτελεί, το παραµύθι εκπληρώνεται.
Το πλάσµα που φέρει την αφήγηση καταλήγει να πλαισιώνεται της ιστορίας, να την αναθυµάται. Γυρνά στο
δωµάτιο και σαν άδειο δοχείο σε άγνοια των κοινωνικών επιταγών, αδυνατεί να κατανοήσει το λανθάνον,
τη δυσλειτουργία, το φορτισµένο σώµα που κοιµάται στο κρεβάτι.
Το φίδι, ως το αιχµηρό κοινωνικό στοιχείο, σύµβολο της επιβληθείσας απαίτησης, ένα ξένο σώµα που
όµως αναντίρρητα µεγαλώνει εντός.
Η περφόρµερ, σαν άλλη αφηγήτρια που σαρκώνεται και εµφανίζεται στη συνθήκη µιας θραυσµατικής αφή-
γησης, ενός παγωµένου χρόνου της ιστορίας που η ίδια εκκίνησε, κάνει προσπάθειες να επικοινωνήσει µε
ακατανόητη λαλιά.
Το µπάνιο µια αφορµή ορισµού µια άλλης συνθήκης, αυτής του σώµατος. Αποδοχή της σάρκας θα πει να
ψηλαφούµε κάτω από αυτή τους όγκους του θανάτου, να χαρτογραφούµε την ευφορία, να βιώνουµε συ-
νειδητά τον χώρο που καταλαµβάνει.
Η µυρωδιά του γάλακτος σπάει τα ρουθούνια της συλλογικής µας µνήµης.
Εγώ είµαι εγώ, όµως πριν οριστώ και αφού τι µένει;

Επιµέλεια: Χριστίνα Ζαχαράκη





Ηλέκτρα Σταµπούλου
“Call it a Night” 

ΤΤοο  έέρργγοο  ““CCaallll  iitt  aa  NNiigghhtt””  εείίννααιι  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  εειικκαασσττιικκόό  pprroojjeecctt  ττηηςς  ΗΗλλέέκκττρρααςς  ΣΣττααµµπποούύλλοουυ  ηη  οοπποοίίαα  ααππόό
ττοο  ΝΝοοέέµµββρριιοο  ττοουυ  22001199  έέχχεειι  ξξεεκκιιννήήσσεειι  µµίίαα  ppeerrffoorrmmaannccee  δδιιααρρκκεείίααςς  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  ττηηλλεεφφωωννιικκήήςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς  όόπποουυ  ππααρροοττρρύύννοοννττααιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν  όόσσοοιι  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα  ααϋϋππννίίααςς..  ΟΟιι  σσυυµµ--
µµεεττέέχχοοννττεεςς  κκααλλώώννττααςς  αακκοούύνν  ττηηνν  εειικκαασσττιικκόό  νναα  ττοουυςς  δδιιηηγγεείίττααιι  φφαανντταασσττιικκέέςς  ιισσττοορρίίεεςς..  ΜΜεε  ααφφεεττηηρρίίαα  ττοο
ππααρρααµµυυθθιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  κκααιι  ττηη  σσυυχχννήή  σσύύννδδεεσσήή  ττοουυ  µµεε  ττοονν  ύύππννοο  κκααιι  ττηηνν  ππρροοφφοορριικκόόττηητταα,,  σσττόόχχοοςς  εείίννααιι
νναα  ααννααδδυυθθοούύνν  σσττααδδιιαακκάά  σσύύγγχχρροονναα  ααφφηηγγήήµµαατταα  δδιιααµµέέσσοουυ  ττοουυ  ππααρρααµµυυθθιιαακκοούύ,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  ααπποοκκααλλυυ--
φφθθοούύνν  λλιιγγόόττεερροο  γγννωωσσττέέςς  ππττυυχχέέςς  λλααϊϊκκώώνν  κκααιι  ππααρρααµµυυθθιιαακκώώνν  ααφφηηγγηηµµάάττωωνν  τταα  οοπποοίίαα  σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  µµεε
ττηηνν  κκοοιιννήή  άάπποοψψηη  εείίννααιι  ιισσττοορρίίεεςς  µµεε  ββίίααιιοο  κκααιι  σσκκλληηρρόό  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο,,  εειιδδιικκάά  σσττιιςς  ααρρχχιικκέέςς,,  µµηη  ππρροο--
σσααρρµµοοσσµµέέννεεςς  γγιιαα  ττοο  εευυρρύύ  ααννααγγννωωσσττιικκόό  κκοοιιννόό  εεκκδδοοχχέέςς  ττοουυςς..
ΣΣττηηνν  έέκκθθεεσσηη  PPeerrffoorrmmaannccee  RRoooommss22002200  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  µµίίαα  έέκκφφααννσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααµµ--
ββάάννεειι  κκααιι  εειικκαασσττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη..  ΤΤοο  δδωωµµάάττιιοο  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  εείίννααιι  δδιιααµµοορρφφωωµµέέννοο  µµεε  ττέέττοοιιοο
ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  σσυυννθθήήκκηη  αακκόόµµηη  µµεεγγααλλύύττεερρηηςς  χχααλλάάρρωωσσηηςς,,  εεννώώ  ηη  εειικκαασσττιικκόόςς  ααννττιι--
σσττρρέέφφοοννττααςς  ττηη  σσυυννηηθθιισσµµέέννηη  υυππηηρρεεσσίίαα  ααφφύύππννιισσηηςς  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ,,  κκααλλεείί  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  έέκκ--
θθεεσσηηςς  σσττηηνν  ττηηλλεεφφωωννιικκήή  γγρρααµµµµήή  ττοουυ  δδωωµµααττίίοουυ  κκααιι  ααφφηηγγεείίττααιι  ιισσττοορρίίεεςς  σσττοουυςς  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς,,
ππρροοττρρέέπποοννττάάςς  ττοουυςς  έέµµµµεεσσαα  νναα  ααφφεεθθοούύνν  κκααιι  ιιδδααννιικκάά  νναα  κκοοιιµµηηθθοούύνν..

Επιµέλεια: Νάσια Καλαµάκη





Μαρίνα Γκενάντιεβα
GELINA* -Like from another world…

H Μαρίνα Γκενάντιεβα στην performance για τα PERFORMANCE ROOMS2020, αναπαράγει το in process
έργο µεταµόρφωσής της σε αλλόκοτη περσόνα που εκτελεί τα τελευταία χρόνια σε δηµόσιους χώρους σε
διάφορες χώρες. «Φορώντας» απευθείας µια µάσκα στο πρόσωπό της αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της
εξερευνώντας βασικά θέµατα για το σώµα, την παραµόρφωση και κακοποίησή του ως υπακοή στις επιτα-
γές της βιοµηχανίας της οµορφιάς, τους φυλετικούς ρόλους, τον αισθητικό και κοινωνικό χαµαιλεοντισµό,
την αλλοτρίωση της ταυτότητας. Η µάσκα κατασκευάζεται από δεκάδες µικροσκοπικά, λαµπερά χαρτιά πε-
ριτυλίγµατος που κολλά απευθείας στο δέρµα -µια επώδυνη, αργή τελετουργία αισθητικού καµουφλάζ.

Στο “Gelina – Like from another world…” συνδέει τις performances/ακτιβιστικές της δράσεις µε την πα-
ραδοσιακή τελετή του γάµου των Ποµάκων στα Βαλκάνια -συγκεκριµένα στην Βουλγαρική Ροδόπη. Η νύφη
σε αυτήν την κοινωνία λέγεται Gelina. Ο γάµος διαρκεί τρεις µέρες και συνιστά ένα ανοιχτό θέαµα που ξε-
κινά µε την δηµόσια έκθεση της προίκας όπου συµµετέχει όλη η κοινότητα. Κεντρικό σηµείο είναι η σχο-
λαστική διακόσµηση του προσώπου της νύφης µε ζωγραφική, µακιγιάζ, πούλιες και ένθετα στολίδια που
την µεταµορφώνει σε µια αγνώριστη «ζωντανή κούκλα» πριν παραδοθεί στον σύζυγό της. 

Η Μαρίνα Γκενάντιεβα αναπαράγει τα βασικά µέρη αυτής της γαµήλιας ιεροτελεστίας σε καλλιτεχνικό πε-
ριβάλλον ενσαρκώνοντας στο σώµα της καίρια ζητήµατα γύρω από το άγχος της οµορφιάς, τον κοµφορµι-
σµό σε επιταγές και πρότυπα, την αντικειµενοποίηση των γυναικών, την “the strass and the stress”
διαταραχή του καιρού µας.  

*Gelin στην Τουρκική σηµαίνει νύφη. Σε θρύλους η Γκελίνα είναι ένα θηλυκό φάντασµα που σχετίζεται µε
τραγικές ιστορίες. Το πιο κοινό στοιχείο αυτών των ιστοριών είναι ο χαµός του συζύγου ή η προδοσία του.
Επίσης, το φάντασµα της Γκελίνα συνδέεται µε ιστορίες νεαρών κοριτσιών που πέθαναν µε βίαιο τρόπο ή
βίωσαν την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους ή µια ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη ενώ ήταν ανύπα-
ντρες µε αποτέλεσµα να δώσουν οι ίδιες τέλος στην ζωή τους. 

Επιµέλεια: Γιώτα Κωνσταντάτου





ReCompulsive Behaviours
Greektopia 

∆εχόµαστε σχεδόν αδιαµφισβήτητα την αναγωγή της γέννησης της επιστηµονικής σκέψης (ταξινόµηση, ερ-
µηνεία κ.ο.κ.) στην ακλόνητη εµπιστοσύνη στο µάτι ως το βασικό αισθητηριακό όργανο αντίληψης του κόσµου.
Η έλευση των νέων µέσων και η ευρεία «κατανάλωση» ψηφιακών κόσµων και εικόνων κάνει ακόµα πιο εµ-
φανή τη δύναµη που αυτές έχουν στον τοµέα της επικοινωνίας. 
Η εκµετάλλευση και η κατάχρηση της όρασης από τη νεωτερική µαζική κουλτούρα της διαφήµισης και της πο-
λιτικής προπαγάνδας έχει επισηµανθεί και δεχτεί κριτική ήδη από τα µέσα του περασµένου αιώνα τόσο από
θεωρητικούς του πολιτισµού όσο και από τους ίδιους τους παραδοσιακά (;) παραγωγούς εικόνων, τους καλλι-
τέχνες. 
Στον απόηχο των παραπάνω και µε γνώµονα την κριτική που έχει ασκηθεί στην «αποτελεσµατικότητα» των
«(επι)κριτικών» καλλιτεχνικών παρεµβάσεων που αγκαλιάζονται από τους θεσµούς της τέχνης, οι ReCom-
pulsive Behaviours στήνουν µια περφόρµανς που αντλεί από τη σηµερινή κουλτούρα της αποθέωσης της ψη-
φιακά κατασκευασµένης εικόνας του ∆ιαδικτύου, δίνοντάς της σάρκα και οστά. 
Με τον πλέον παιχνιδιάρικο και χιουµοριστικό τρόπο µας συστήνουν τρεις µοναδικές φιγούρες στις οποίες
συµπυκνώνεται η µαταιοδοξία της σύγχρονης εικόνας· η αυτοαναφορικότητα της κίνησης· η στροφή όχι προς
τα έξω ούτε προς τα µέσα –η στροφή γύρω από τον εαυτό· ο µονόλογος· η απουσία νοήµατος, σκοπού και ορι-
σµού. Κι όσο και αν το αέναο κοίταγµα στον ανούσιο αντικατοπτρισµό του σήµερα µας µουδιάζει, αυτός δεν αλ-
λάζει. 
Άλλωστε,
Μια σκιά που περπατάει / είναι µόνο η ζωή: ένας φτωχός θεατρίνος / που θορυβεί και σοβαρεύεται ένα δυο

ώρες / απάνω στη σκηνή, και δεν ακούγεται πια. / Είναι ένα παραµύθι, λόγια ενός τρελού / γεµάτα θόρυβο
και λύσσα, δίχως νόηµα.

(Shakespeare, Μάκβεθ, µτφρ. Κ. Καρθαίος)

Performers: Μυρτώ Σαρµά, ∆ήµητρα Τρούσα, Λυδία Λαµπροπούλου
Character creation & design: Μυρτώ Σαρµά
Motion Coach: ∆ηµήτρης Μοσχονάς

Επιµέλεια: Άλκηστις Μαρία Κοντοπούλου





ANIMATERRA
Βασιλική Κούκου, Πέννυ Μηλιά, 

Αικατερίνη Παυλάκη, Claudia Rodriguez
«A Metamorfosis?»

Η performance «A Metamorfosis?» της οµάδας ANIMATERRA πραγµατεύεται την έννοια του ερειπίου, την ιε-
ρότητα και την αξία του στο «εδώ και τώρα».
Ιερό, πολιτισµικό, ανθρώπινο, το ερείπιο αποτελεί στο πέρασµα του χρόνου ένα υλικό σηµείο που σηµατοδο-

τείται και νοηµατοδοτείται αρχικά από την εποχή του και τις συνθήκες που το γεννούν και συνεχίζει την πορεία
του µέσα στις εποχές που για τους δικούς τους λόγους το επιλέγουν, προσπαθώντας  να το αποκαταστήσουν και
να το επανανοηµατοδοτήσουν.  
Πως στέκεται ένας καλλιτέχνης απέναντι σε αυτό; Οι ANIMATERRA στο «A Metamorfosis?» δηµιουργούν και
καταστρέφουν ένα µνηµείο-ιερό, ανα-δηµιουργώντας από τα αποµεινάρια του κάτι νέο. Η πρώτη ύλη µε τα ανε-
πανάληπτα σηµάδια του τόπου και χρόνου που γεννήθηκε, µε τις αλλοιώσεις της και τις µεταγενέστερες χρή-
σεις και οικειοποιήσεις της στο πέρασµα των εποχών, αναπλάθεται χωρίς να χάνει τον ουσιαστικό πυρήνα, την
γνησιότητά της. Παρά τις αλλαγές, η πρωταρχική πυρηνική αξία του έργου, µεταβάλλεται σε ένα ερώτηµα- απο-
γυµνωµένη από την αρχική της σηµασία,  την θεµελιωµένη στην τελετουργία µε χρηστική και πρακτική αξία.
Καθώς αλλάζει ο τρόπος αντίληψης του κόσµου µέσα στους αιώνες , η µετατόπιση της αξίας  είναι αναπόφευ-
κτη. Η λατρευτική αξία δίνει τη θέση της στην εκθετική αξία , αφού πρώτα ο χρόνος το έχει απεκδύσει από τις
αρχικές του λειτουργίες προσδίδοντάς του αυτήν του έργου τέχνης.
Με αυτή την έννοια, η ιερότητα στον σύγχρονο πολιτισµό έχει µεταβληθεί, όπως και η αξία της. Οι καλλιτέχνες
παίρνουν το ρίσκο να την αποδοµήσουν  επεµβαίνοντας  ως καταλύτης,  ανα- δηµιουργώντας την υπάρχουσα ύλη,
νοηµατοδοτώντας την µε τις αξίες του σήµερα και σχολιάζοντας µε καυστικό τρόπο το αποτέλεσµα του εγχει-
ρήµατος. Η καθοριστική αυτή παρέµβαση της «A Metamorfosis?» προτείνει αλλαγή τρόπου παρατήρησης του
ιερού και της πορείας του, αλλά και διάλογο µε τις αµφισηµίες  που δηµιουργεί η πρόθεσή τους.  
Στην πορεία Λατρευτική Αξία- Έργο  Τέχνης- Εκθετική Αξία, τι έπεται;

Εικαστική εγκατάσταση- Επιµέλεια: Βασιλική Κούκου
Μουσική-Ήχος: Phil Iliades 

Επιµέλεια: Βασιλική Κούκου





Μαρία Ζησοπούλου, ∆ήµητρα Οικονόµου
#INTERFACE 

«Η performance δεν είναι (και ποτέ δεν ήταν) ένα µέσο, όχι κάτι που ένα έργο τέχνης δεν µπορεί να είναι,
αλλά είναι µία σειρά ερωτήσεων και προβληµατισµών για το πώς η τέχνη σχετίζεται µε τους ανθρώπους και
µε τον ευρύτερο κοινωνικό κόσµο» - Jonah Westerman, 2016
INTERFACE/∆ΙΕΠΑΦΗ: το κοινό σύνορο επικοινωνίας µεταξύ δύο λειτουργικών µονάδων που διαθέτει κα-
θοριστικά χαρακτηριστικά σχετικά µε τη λειτουργία τους και τη µεταξύ τους επικοινωνία, το σηµείο όπου
δύο συστήµατα συναντιούνται και αλληλοεπιδρούν.
Οριοθετηµένες από έναν κύβο, η Μαρία Ζησοπούλου και η ∆ήµητρα Οικονόµου, χωροθετούν υπαινικτικά το
περιβάλλον όπου συντελείται η δράση τους, εικαστική και παράλληλα σωµατική, δηµιουργώντας η µία µέσω
της άλλης και συγχρόνως µαζί εντός του αυτοσχέδιου πλαισίου τους. Έχοντας ως µέσο την επαφή, µεταβαί-
νουν σε µία πιο σωµατική εµπειρία, µία ρέουσα εικαστική διεπαφή µε την οποία επιβεβαιώνουν ότι η per-
formance είναι «κάτι υπάρχον», απλώς συµβαίνει, επαναφέροντας τον αρχέτυπο δεσµό µεταξύ τέχνης και
σώµατος.      
H εξατοµικευµένη εικαστική τους θέαση και έκφραση αλληλοεπιδρά και αυτοθεσµίζεται δηµιουργώντας
ένα νέο εικαστικό σύστηµα που έχει ως κεντρικό άξονα την αλληλενέργεια µε το θεατή. Υπογραµµίζουν την
ανωτερότητα του καθαρού συναισθήµατος και του αυτοµατισµού στη σύνθεση, στη κίνηση, στη δράση. Η ροή
της πράξης και η παροδικότητα τους προσφέρει πολυειδείς εναλλακτικές, η performance τους είναι ένας
τρόπος σύνδεσης µε την παρούσα κοινωνική πραγµατικότητα, µετουσιώνεται σε έναν πολυµεσικό διάλογο µε
σκοπό την διευρένηση της ταυτότητάς τους, ατοµικής και συλλογικής. Είναι µία δράση, µία κατάσταση, κάτι
που συµβαίνει µεταξύ τους, µία αλληλεπίδραση, χωρίς αποτέλεσµα, µία επανάληψη, µία σύνδεση αλλά ταυ-
τόχρονα και µία απόρριψη της µιας απέναντι στην άλλη. Οπτικοποιούν το τί βιώνουν, ανταποκρινόµενες στους
προβληµατισµούς του σήµερα, προσωπικούς και κοινωνικούς, τους οποίους µεταφράζουν µέσω της δράσης
τους, οπτικοποιούν τις ιδέες τους ως σύγχρονες γυναίκες εικαστικοί µε τρόπους πολυεπίπεδους και διαµέ-
σου πολλαπλών αφηγήσεων, προκαλώντας τα παραδοσιακά όρια του µέσου και του είδους.  
Η επιµεληµένη από τις ίδιες τις δηµιουργούς video προβολή, καθώς και η πρωτότυπη µουσική παραγωγή των
Droids on Acid, συνθέτουν µία εφαπτόµενη εικαστική προσέγγιση όπου ο θεατής-χρήστης του έργου καλεί-
ται να ψηφιοποιήσει τη προσωπική του εµπειρία µοιραζόµενοι το δικό τους, κοινό σύνορο επικοινωνίας, στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης: #διεπαφή #interface 
Video: Μαρία Ζησοπούλου, ∆ήµητρα Οικονόµου, Σωτήρης Παππάς 
Ήχος: Droids on Acid 

Επιµέλεια: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου





Κυριάκος Αποστολίδης, Βασίλης ∆αγκλής
INVERSE

Η performance 'Inverse' εστιάζει στην έννοια της αποσπασµατικότητας του χώρου και του χρόνου. Κατά
την απόδοση της δράσης καταγράφεται η παρουσία παράλληλων διαστάσεων, οι οποίες διαµορφώνονται
σε αντίστροφες θέσεις από την οπτική γωνία θέασης ενός αντικειµένου στο περιβάλλον. Ακολουθώντας
όρους εικαστικής αναπαράστασης οι δηµιουργοί διατυπώνουν την καλλιτεχνική τους γλώσσα, αναζη-
τώντας τις αντιστοιχίες και τις αναλογίες των πλαστικών στοιχείων σε µια ζωντανή, σωµατική τέχνη.
Με πρωταρχικά υλικά το σώµα και το φως οι δυο performer αναπτύσσουν την δράση τους, µέσο της
σχηµατοποίησης ενός αυτοσχεδιαστικού µοτίβου αλληλεπίδρασης κατά τον µεταξύ τους διάλογο.

Το φως ως πρωταρχικό στοιχείο της οπτικής αντίληψης διαµορφώνει την αντιληπτική δοµή του
χώρου και της κίνησης µέσα σε αυτόν. Επεξεργάζοντας την χρήση του φωτός (VJing) ο ένας performer
(∆αγκλής) καταγράφει την δράση του δεύτερου performer (Αποστολίδης). Ο τελευταίος αναπτύσσει τον
κινητικό του ιδιωµατισµό, αναφορικά µε την σχέση ρυθµού, κατεύθυνσης και ροής, ερµηνεύοντας το
σώµα ως εξελισσόµενη τρισδιάστατη µορφή. Η συνθήκη συνύπαρξης συνθέτει ένα οπτικά µεταβαλλό-
µενο µοτίβο, µέσο του οποίου γίνεται αισθητή η χρονική θέση του δρώντος ως στιγµιότυπο και η χωρική
όψη από τις διαφορετικές πλευρές του. Η γραφή της δράσης διατυπώνει την έννοια του ίχνους στη µη
υλική του υπόσταση, µεταβαίνοντας µέσω του βιώµατος της διαδικασίας στο πεδίο της εµπειρίας. Η
φόρµα µετασχηµατίζεται στην  τετραδιάστατη εκδοχή της όπου η µεταβλητή του χρόνου αναδιαµορφώ-
νει την  προβολή της κάνοντας αντιληπτή την παρουσίας της διαµέσου της πνευµατικής διεργασίας.

Επιµέλεια: Κυριάκος Αποστολίδης





Αθηνά Κανελλοπούλου
«Curing Fragility»

Ένα δωµάτιο σκοτεινό,  µε τα έπιπλα του τυλιγµένα από bubble rap και διαφάνειες να καλύπτουν
τον χώρο, µια αλληγορία που µας παραπέµπει σε ένα µικρόκοσµο προστατευµένο από κινδύνους.
Η Αθηνά Κανελλοπούλου χρησιµοποιεί διαφανή υλικά προβάλλοντας το πόσο εκτεθειµένη είναι η
σύγχρονη ιδιωτικότητα.  Ταυτότχρονα, το ιδιωτικό περιβάλλον γίνεται δηµόσιο µέσα από τα διαφανή
υλικά  και µπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτό. 
Οι πλαστικές επιφάνειες  σε συνδυασµό µε τις επιγραφές «fragile» είναι φενάκη, δηλαδή  είναι

περισσότερο ψήγµατα ανασφάλειας, παρά προστασία. Οι διαφάνειες που περικυκλώνουν το δω-
µάτιο, σαν ένα πλαστικό πέπλο,  µεταφέρουν την ατµοσφαιρικότητα του « Γυάλινου Κόσµου» του
Τένεσι  Ουίλιαµς, κάτω από το φίλτρο της παραβίασης της ιδιωτικότητας µέσα από την τεχνολογία. 
Το Curing Fragility δεν είναι ένα απλό περιβάλλον, εντάσσει µέσα του την ενέργεια και την διάρ-
κεια. H καλλιτέχνης, βρίσκεται στον χώρο, ντυµένη µε ρούχα που θα φορούσε στο δικό της υπνο-
δωµάτιο και µετατρέπει το ανοίκειο περιβάλλον των bubble raps, σε υπνοδωµάτιο ενός
καθηµερινού ανθρώπου.  Μπορεί να την δει κανείς να ράβει πάνω στις διαφάνειες, να πλέκει ή  να
σκάει τις πλαστικές φούσκες και να µιλά στο κοινό.  
Σταδιακά το διαφανές υλικό γεµίζει λέξεις, φράσεις και έντονα χρώµατα που φωτίζονται από το πε-
ριορισµένο φως του δωµατίου.  Η καλλιτέχνης θέτει ένα µυστικό ερώτηµα σε κάθε θεατή που µπαί-
νει στο δωµάτιο, ο θεατής θα γράφει στην διαφάνεια µια λέξη που θα απαντά στο ερώτηµα,
καταθέτοντας την δική του µαρτυρία, ενώ παράλληλα ακούγονται διακριτικά και επαναλαµβανόµενα
οι µαρτυρίες άλλων ανθρώπων.

Επιµέλεια: Αγγελική Μπάρα





Eremus
“And all that remains is a desert”

Το project “And all that remains is a desert” αποτελεί µία οπτικοακουστική performance οδηγιών, κατά
την οποία το δωµάτιο του ξενοδοχείου µετασχηµατίζεται σε όχηµα εξερεύνησης ενός κόσµου µετά την κα-
ταστροφή. Ο καλλιτέχνης δηµιουργεί ψηφιακές ερήµους τις οποίες περικλείει µε ακουστικά περιβάλλοντα,
και προσκαλεί τους επισκέπτες να εισέλθουν στο όχηµα και να αφεθούν στα αισθητηριακά ερεθίσµατα. Οι
ψηφιακές προβολές ως “παράθυρα” του οχήµατος επιδιώκουν έναν επαναπροσδιορισµό της δυστοπίας
ως έναν τόπο ηρεµίας και ενδοσκόπησης.
Το βασικό ερώτηµα πίσω από το έργο αφορά στη σωµατική εµπειρία ενός ολογράµµατος. Ο επισκέπτης
καλείται να επανεξετάσει τη σύγχρονη εµπειρία σωµατικότητας µέσα από τα µάτια του ολογράµµατος, το
οποίο αποτελεί µάλλον έναν φαντασιακό χαρακτήρα. Ωστόσο, η επικράτηση των ψηφιακών µέσων, η κουλ-
τούρα της διαρκούς καταγραφής και µετατροπής του αναλογικού σε ψηφιακό, η ταυτόχρονη µετάδοση πλη-
ροφορίας και η τάση υποβάθµισης της ιδιωτικότητας, µετασχηµατίζουν τη σωµατική εµπειρία σε µία
κατακερµατισµένη εκδοχή της, που θυµίζει περισσότερο την εµπειρία του ολογράµµατος.
Πριν εισέλθει στο δωµάτιο, ο επισκέπτης καλείται να κλείσει το κινητό του, να βγάλει τα παπούτσια του, και
στη συνέχεια να βρει ένα σηµείο του χώρου στο οποίο νιώθει άνετα. Είναι ελεύθερος να ξαπλώσει ή να στα-
θεί όρθιος� να ακολουθήσει το βλέµµα του ολογράµµατος ή να κλείσει τα µάτια του και να χαθεί στο ηχη-
τικό τοπίο. Στόχος είναι η δηµιουργία µίας ετεροτοπίας στην οποία οι επισκέπτες έχουν τον χώρο και τον
χρόνο να σκεφτούν για το αναλογικό µέσω του ψηφιακού, για το έµβιο µέσω του ερηµωµένου, για το σώµα
µέσω του ολογράµµατος. Ο Eremus προσφέρει κι επισκέπτες αντιδράνε� κι οι δική τους αντίδραση, προ-
καλεί µε τη σειρά της τη δική του αντίδραση.
Το µόνο που αποµένει είναι η έρηµος. Ή όχι;
Σηµείωση: Το ολόγραµµα είναι µία οντότητα, της οποίας η ύλη (συσκευή προβολής του ολογράµµατος) απο-
συνδέεται από το σώµα (τρισδιάστατη προβολή στον χώρο). Στο παρόν έργο, αποτελεί αναλογία για τη σύγ-
χρονη σωµατική εµπειρία, η οποία είναι διασπασµένη µεταξύ του υλικού σώµατος και του διαµοιρασµού
της εικόνας του, µέσω του διαδικτύου.

Επιµέλεια: Βέρα Ιόνα (Παπαδοπούλου)





Αντώνης Αντωνίου  
Boylesque

Η περφόρµανς ‘’Boylesque ’’ πραγµατεύεται την έκθεση του σώµατος ως ερωτικού, βιολογικού, εν-
νοιολογικού και υλικού αντικειµένου. O Αντώνης Αντωνίου δηµιουργεί µια συνθήκη συνάντησης µε
ένα θεατή κάθε φορά, θέτοντας ερωτήµατα για τις κυρίαρχες σηµασίες που αποδίδονται στο σώµα. Η
δράση του ξεκινά µε ένα χορευτικό κάλεσµα, ερωτικό και παιχνιδιάρικο, όπου σαν άλλη Σαλώµη απο-
καλύπτει και χρησιµοποιεί το σώµα και τις κινήσεις του για να σαγηνεύσει τον θεατή. Η εγγύτητα των
σωµάτων παύει να υφίσταται όταν ο περφόρµερ κρύβεται από τα µάτια του θεατή και το χώρο κατα-
λαµβάνει η προβολή µεγεθυµένων εικόνων ενός µικροσκοπίου που το κινεί στην επιφάνεια του σώ-
µατος του. Τότε αποκαλύπτεται η επιδερµίδα σε µια άλλη πλέον έκθεση, ένα διαφορετικό στριπτίζ σε
micro απόσταση.
Τι υπόσχεται και πώς προδίδεται η επιφάνεια; Τι µας γεννά η όψη της επιδερµίδας, τα σηµάδια και οι
ουλές του εφήµερου στην πραγµατικότητα σώµατος; Αν το καταναλωτικό σώµα προτείνεται ως αψε-
γάδιαστο, σφριγηλό, υγιές και νέο, η περφόρµανς το προσεγγίζει ακροβατώντας ανάµεσα στη θελ-
κτικότητα και τη φθαρτότητα, την επιθυµία και την ευαλωτότητα, περνώντας από το σώµα ως σύνολο
στις κάποτε αποκρουστικές του λεπτοµέρειες και από την ερωτική αποκάλυψη του κορµιού ως αντι-
κειµένου του πόθου στην τεχνολογική ανακάλυψη των -αόρατων µε γυµνό µάτι- ατελειών του.

Επιµέλεια: Σοφία Σιµάκη





Παναγιώτης Κοστρίβας
Notes on a taksim

The valley is not overflowing,
respecting the previous level.
Without fault.

Πώς σχετίζεται η µουσική µε τον θόρυβο και τη σιωπή; Πόσο τυχαίος είναι ένας αυτοσχεδιασµός; Το
Notes on a taksim είναι µια performance για την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια, µε αφετηρία
την αιρετική συναυλία σιωπής-θορύβου 4΄33'' του John Cage και την αντιπολεµική δράση-απραξία
Bed in της Yoko Ono και του John Lennon. 
Πρόκειται για µια long duration performance που απαρτίζεται από τρεις παράλληλες δράσεις, µια
ζωντανή, µια βιντεοσκοπηµένη και µια ηχογραφηµένη, που συνυπάρχουν και συνδέονται χωρίς να τέ-
µνονται, περιστρεφόµενες γύρω από µια κοινή θεµατική. Η ζωντανή δράση, η ερµηνεία στο ούτι ιδιό-
τυπων υβριδικών ταξιµιών στο µεταίχµιο των ανατολίτικων και των δυτικών µουσικών δρόµων, αφορά
στην αναζήτηση διεξόδου µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και την επανάληψη. Ο performer Παναγιώ-
της Κοστρίβας αναζητά live στο ούτι την ιδανική παραλλαγή µιας µελωδίας που βασίζεται σε παρτι-
τούρες-σχέδια I Ching . Η βιντεοσκοπηµένη προβολή συνοµιλεί µε τη µουσική ερµηνεία σαν ανάποδος
καθρέφτης που την αναιρεί, καθώς συνίσταται στη σταδιακή αφαίρεση της φωνής του οργάνου µέσα
από το ράψιµο των χορδών του. Την ίδια ώρα µια ηχογραφηµένη φωνή αναζητά αενάως στο site
https://www.eclecticenergies.com/iching/virtualcoins µια ερµηνεία, µε βάση τους καθολικούς νό-
µους της τυχαιότητας της αρχαίας κινέζικης µαντικής µεθόδου I Ching και του google translate.
Ψίθυροι, θόρυβοι και ένας σωρός ακυρωµένων σχεδίων πλαισιώνουν µια δράση στο µεταίχµιο της
εικαστικής εγκατάστασης, της µουσικής και της κίνησης.

Επιµέλεια:  Άννα Στρούλια, Φιόνα-Έλλη Σπαθοπούλου





Γιώργος Βουδικλάρης
Φαίη Τζανετουλάκου
AMAZON SILENCED

Μάτι-Αµαζόνιος
Αρχές ‘80. Ταξίδι από τη Μεσογείων προς Γέρακα, Μάτι, Νέα Μάκρη, πίσω η Πεντέλη κατάφυτη, οι ατέλειωτες κουκουναριές
του Σχοινιά, Κάτω Σούλι, Amazonia. Για ένα παιδί εγκλωβισµένο σε ένα διαµέρισµα στην Αθήνα και στο Ρίο, αυτή η εκδροµή
στο αρχέγονο δάσος ήταν η ύψιστη απόλαυση.
Και εκεί στεκόταν. Ένας απέραντος πράσινος θόλος µακριά από όλους και από όλα. Εκεί όπου όλα ξαφνικά αποκτούσαν µια ιδι-
αίτερη σηµασία. Ο ίδιος ο χρόνος άλλαζε διάσταση, η µέρα άρχιζε µε την ανατολή και έληγε µε τη δύση του ηλίου, µα έµοιαζε
να διαρκεί µία αιωνιότητα. Το πρωί όλα ήταν καθαρά, λαµπερά, αρωµατισµένα, ολόγιοµα, απτά, ζωντανά και βουτηγµένα σε µία
πλήρη συναισθησιακή πληρότητα. Εκεί που δεν χώραγε τίποτα εξωγενές, εκεί που όλοι άνηκαν σε όλα. Ανάµεσα στους θάµνους
και τις µανγκρόβιες, αντίκρυ σε µία αιώνια έκπληξη. Πάντα νόµιζα ότι έφτανα στην κορυφή του βουνού και µία καινούργια ορ-
θώνονταν εµπρός µου. Πάντα ένιωθα ότι πλησίαζα την κοίτη του Αµαζονίου µα το νερό κελάρυζε και πιο µακριά. Αυτό το τοπίο
δεν µπορούσα να το κατακτήσω. Μου έφτανε όµως ότι γινόµουν µέρος του, κοµµάτι µιας αλυσίδας πανάρχαιων, µεταφυσικών
συµβάντων που η Λήθη έσβηνε επιµελώς τα ίχνη τους. 
Όλος ο πλούτος βρισκόταν εκεί επάνω, στο θόλο που σχηµάτιζαν οι κορυφές των δέντρων από όπου απλώνονταν οι δαντελω-
τές παραλίες της Ανατολικής Αττικής και το σµαραγδένιο arabesque του Αµαζονίου. Και εκεί ψηλά, στην κορυφή του δέντρου
που άνοιγε σαν βεντάλια, µε τα µάτια µισάνοιχτα στους ηλιακούς ιριδισµούς, απορροφούσα φως και βούλιαζα στην πράσινη
αγκαλιά, οραµατιζόµενη νεράιδες που υφάνθηκαν κι αυτές στην εξιδανίκευση της πιο υψηλής Et in Arcadia Ego ανάµνησης. 
Ο πατέρας-σαµάνος αφουγκραζόταν κάτω από τα χώµατα τον αχό κάποιου πανάρχαιου πολιτισµού, και χτύπαγε το χώµα µε ένα
ραβδί για να ακούσει την καρδιά του δάσους. Το βράδυ, όταν όλα αποχτούσαν την αύρα του θρύλου, µε καλούσε για ρεµβασµό
κάτω από την έναστρη σκέπη και τους ήχους των γρύλων, µε τη λάµπα θυέλλης να θυµιατίζει καρυδέλαιο.
Κάποιες τυχαίες συναντήσεις µε κυνηγούς οδήγησαν στη συνειδητοποίηση ότι το δάσος ίσως να µην αποτελεί µόνο έναν ιερό
κήπο-hortus conclusus, αλλά µία πλουτοπαραγωγική πηγή που κάποιοι θεωρούν ανεξάντλητη. Και οι δεντροκορφές άρχισαν
να καψαλίζονται στην αδηφάγο φωτιά. Πεντέλη, Λίµνη Μαραθώνα, Καπανδρίτι, Πάρνηθα, Κινέττα, Μάτι. Ο Αµαζόνιος είχε ξε-
κινήσει το ταξίδι προς την καταστροφή, η απώλεια της οποίας µετριόταν πλέον µε µεγέθη ποδοσφαιρικών σταδίων, σηµατο-
δοτώντας τις επιδράσεις της µεγαλύτερης αλλαγής που έχει βιώσει ποτέ ο άνθρωπος. Της Ανθρωπόκαινου εποχής, που
απαρνήθηκε τη φυσική της υπόσταση και ανδρώθηκε µέσα σε µία τεχνητή συνθήκη ύπαρξης. Μπορούµε να υποσχεθούµε ότι
δεν θα χάσουµε ότι απέµεινε ως πραγµατικά απαραίτητο για την πολυτιµότητα της ύπαρξή µας;
#rebelforlife
Το κείµενο που διαβάζεται στην performance είναι από το διήγηµα The Encounter, Amazon Beaming, του Petru Popescu, εκ-
δόσεις Pushkin Press, Λονδίνο, 2016

Επιµέλεια: Φαίη Τζανετουλάκου





Περσεφόνη Νικολακοπούλου (Anna Wanderer)
Αποστόλης Φιλίππου

MATERIA PRIMA 

Στο δωµάτιο ο χρόνος κυλά αδιάκοπα µη ξεχωρίζοντας τη µέρα ή τη νύχτα. Μια γυναίκα και ένας
άντρας επί σκηνής, σένα δωµάτιο. Βλέπουν το φωτεινό εκείνο τετραγωνάκι δειγµατολόγιο σε σχήµα
βιβλίου, να αλλάζει χρώµατα, σαν να το φυλλοµετρά το αόρατο χέρι ενός µπεκετικού Θεού. ∆ύο σώ-
µατα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν µέσα από την ανακάλυψη ξεχασµένων και άγνωστων
ιστοριών, γεγονότων, εικόνων  ποιητικών και φιλοσοφικών αφηγήσεων, που βρίσκονται  κρυµ-
µένα σε µεταχειρισµένα βιβλία των µικρών βιβλιοπωλείων. Βιβλία που κατέληξαν ξανά στο ράφι
, αναζητώντας µια δεύτερη ζωή από έναν καινούριο αναγνώστη, θα αποτελέσουν στο έργο των Φι-
λίππου και Νικολακοπούλου το βασικό υλικό για την δράση τους. Η επικοινωνία των δύο χαρα-
κτήρων πραγµατοποιείται µέσα από την ανταλλαγή φράσεων που ανακαλύπτουν στα βιβλία.
Πρόκειται για µια επαναληπτική σιωπηλή κραυγή από έναν άντρα και µια γυναίκα, που ξεπερνούν
τα όρια του σώµατος, και επιχειρούν να πλησιάσουν µέσω µιας νοητικής διεργασίας µε αφορµή τα
βιβλία που θα τοποθετήσουν στο δωµάτιο ως κέλυφος και καταφύγιο, ως πρόταση ενός δικού τους
κόσµου υπό κατασκευή. Το βιβλίο, λειτουργεί στη δράση ως φετιχιστικό αντικείµενο µε µυθολο-
γικές και φρουδικές αναφορές. Χρησιµοποιείται από τους δύο καλλιτέχνες ως σύµβολο της αν-
θρώπινης σχέσης µε το χρόνο, µέσα από την πάλη τους να διασώσουν τις αποτυπωµένες σκέψεις
εκείνων που δεν υπάρχουν σήµερα και όσων δεν θα υπάρχουν αύριο. Το βιβλίο, ως αντικείµενο
συνδεδεµένο άρρηκτα µε τον κόσµο της διανόησης εντάσσεται στον πυρήνα της προτεινόµενης
δουλειάς, µέσα από την επιθυµία σχολιασµού της έµφυλης διάσταση µιας διαφορετικής επικοι-
νωνίας µεταξύ των δύο ηρώων που δηµιουργούν οι καλλιτέχνες, µακριά από τις στερεοτυπικές
αναπαραστάσεις των σχέσεων των δύο φύλων.
Συµµετοχή στη δράση: Νικόλας Κωστής (σε ρόλο «Monsieur Polaroid»)

Επιµέλεια: Μαρία Ξυπολοπούλου





∆ιδώ Γκόγκου

Άµλετ:  «Ο κόσµος γέρνει     γκρεµίζεται
Γιατί έπρεπε να γεννηθώ εγώ για να τον  στερεώσω;»

Μια εγκατάσταση προστίθεται στο παλίµψηστο Άµλετ: συνοµιλώντας µε την τραγωδία του Σαίξ-
πηρ, η σκηνογράφος ∆ιδώ Γκόγκου επιχειρεί να δηµιουργήσει ένα βασίλειο υπό κατάρρευση. 
Το κάστρο είναι µία οχυρωµένη κατασκευή, που περικλείει τη βασιλική κατοικία· ένα απροσπέλα-
στο ψηλό κτίσµα που αποτέλεσε σύµβολο ισχύος ανά τους αιώνες. Η νέα σκηνογράφος προτείνει,
σε αντίθεση µε αυτήν τη συµπαγή δοµή, ένα κτίσµα από ένα υλικό ευµετάβλητο, τα τραπουλάχαρτα,
που συνειρµικά προκαλεί παιχνίδια βασισµένα στην τύχη και τη στρατηγική. Τα τραπουλόχαρτα το-
ποθετούνται έτσι, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι αρκεί µία και µόνο κίνηση για να καταρρεύσει
το «σάπιο» βασίλειο της ∆ανίας. Είναι ή φαίνεται απόρθητο αυτό το παλάτι που κρύβει µέσα του
µυστικά, φόνους και σκευωρίες, κατακτητικούς πολέµους και οικογενειακά δράµατα, υπαρξιακά
και ερωτικά αδιέξοδα; Η αντίθεση πραγµατικότητας και ψευδαίσθησης, που διατρέχει το σαιξπη-
ρικό κείµενο, φανερώνεται αναπάντεχα στο θεατρικό δωµάτιο των Rooms. Το ασταθές της κατα-
σκευής δοκιµάζει να µετονοµάσει µια διάσταση του δράµατος, αποδίδοντας κυρίως την τελευταία
πράξη, αυτή που οδηγεί στην ολοκληρωτική καταστροφή.
Αρκεί να τραβήξεις ένα χαρτί ώστε όλη η ελέω Θεού βασιλική εξουσία και η δύναµη µιας ολό-
κληρης εποχής να ακυρωθεί.. Το ερώτηµα πώς θα µπορούσε ένα φαινοµενικά ακλόνητο οικοδό-
µηµα να καταστραφεί µε µια κίνηση, αποτέλεσε άξονα έρευνας για την συγκεκριµένη εγκατάσταση.
Υπάρχει κάποιος που µπορεί να στηρίξει τούτο το κάστρο και ποιός θα πάρει το ρίσκο να το κατα-
στρέψει για να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή;
Η ∆ιδώ Γκόγκου µοιράστηκε αυτά τα ερωτηµατικά µε τη σκηνοθέτρια Μαριλένα Κατρανίδου και
τους σπουδαστές του τρίτου έτους της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, προετοιµάζοντας
την περφόρµανς που συνδιαλέγεται µε αυτό το κάστρο του Άµλετ από τραπουλόχαρτα.

Επιµέλεια: ∆ηώ Καγγελάρη







∆ΕΚΑΟΧΤΩ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
Άννα Στρούλια  Παναγιώτης Κοστρίβας
Φιόνα-Έλλη Σπαθοπούλου
Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου Eremus
Ιουλία Λαδογιάννη    Κατερίνα ∆ρακοπούλου
Τάσος Παπαδόπουλος  
Άλκηστις Μαρία Κοντοπούλου  Μυρτώ Σαρµά

∆ήµητρα Τρούσα
∆ηµήτριος Μοσχονάς

Γιώτα Κωνσταντάτου Μαρίνα Γκενάντιεβα
∆ηώ Καγγελάρη ∆ιδώ Γκόγκου 
Ευτυχία (Φαίη) Τζανετουλάκου Γιώργος Βουδικλάρης  

Φαίη Τζανετουλάκου
Βασιλική Κούκου  Πέννυ Μηλιά

Βασιλική Κούκου
Αικατερίνη Παυλάκη
Claudia Rodriguez

Κυριάκος Αποστολίδης Κυριάκος Αποστολίδης                                                                                 
Βασίλης ∆αγκλής 

Μαρία Ξυπολοπούλου Αποστόλης Φιλίππου
Περσεφόνη Νικολακοπούλου (Anna Wanderer) 

Σοφία Σιµάκη  Αντώνης Αντωνίου 
Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου Μαρία Ζησοπούλου

∆ήµητρα Οικονόµου
∆όµνα Γούναρη Χριστίνα Ζαχαράκη 

Αλκινόη Ζαχαρόγιωργα
Βιβή Κασαρά
Σέβη Κρητικού
Αγγελική Τουρκοχωρίτη

Νάσια Καλαµάκη Ηλέκτρα Σταµπούλου  
Αγγελική Μπάρα  Αθηνά Κανελλοπούλου  
Κωνσταντίνος ∆ερβένης Άννα-Μαρία Μαντά  

Κωνσταντίνος ∆ερβένης  

ROOM
101

104
105

106

109
110
111

112

113

114

115
116

117

118
119
120 
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Επεξεργασία Καταλόγου Χρήστος Τράκας
Φωτογράφιση Nikos Libertas

Ευχαριστούµε 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 δραστηριοτήτητων.



18 Curators propose 30 Performance Artists

Kappatos Gallery
Pantheon Cultural Company

12 Athinas st, 10554 Athens, Greece
T:+210 3217931, 6932463131 F:+210 3212745

gallery@kappatosgallery.com  pan8eon@otenet.gr
www.kappatosgallery.com www.athensartresidency.com

@St George Lycabettus Hotel


