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In this eleventh year of the «Action Field Kodra» existence, the municipality of Kalamaria sup-

Φέτος για ενδέκατη χρονιά, ο δήμος Καλαμαριάς, σε συνθήκες πολιτικής και οικονομικής

ports the event, under these difficult political and economic circumstances of the crisis. It is

κρίσης στηρίζοντας το «Πεδίο Δράσης Κόδρα», τη θεσμοθετημένη πλέον στην συνείδηση του

institutionalizing the public awareness of the city, meeting visual arts as part of «Para thin

κοινού της πόλης μας συνάντηση εικαστικών τεχνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Παρά

alos», by pushing through the contemporary art enhance, the catalytic role for social cohesion

θιν΄ αλός», δίνει βήμα στη σύγχρονη τέχνη ενισχύοντας τον καταλυτικό ρόλο της για κοινωνική

and re-consideration.

συνοχή και αναστοχασμό.

Since 2011, «Action Field Kodra» integrated into a five-year program of the National Strategic

Από το 2011, ενταγμένο σε πενταετές πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα», χρηματοδοτούμενο

Reference Framework (NSRF), funded by the European Union which is mapping its strategic de-

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρώνει το σχεδιασμό του σε βάθος χρόνου ώστε να ανταποκριθεί

sign over the time, in order to reflect the difficults of the culture, unter present circumstances.

στο αίτημα που οι δύσκολες συγκυρίες υποβάλλουν στον πολιτισμό.

Pluralism and cooperation, are the key demands that someone is able to address in art. This

Η πολυφωνία και η συνεργασία είναι το βασικό αίτημα που μπορεί κανείς να απευθύνει στην

is the need that «Action Field Kodra» support this year, through the expanding of its artistic

τέχνη. Την ανάγκη αυτή υπηρετεί φέτος το «Πεδίο Δράσης Κόδρα», μέσα από τη διεύρυνση των

horizons, the opening toward the city and the collaborations with other cultural institutions of

καλλιτεχνικών οριζόντων, το άπλωμά του στην πόλη, τις συνέργειες με άλλους πολιτιστικούς

the area of Thessaloniki.

φορείς της Θεσσαλονίκης.

I welcome you all in this year’s happenings of «Action Field Kodra» and I wish to the curators

Σας καλωσορίζω και φέτος στις εκδηλώσεις του «Πεδίου Δράσης Κόδρα» και εύχομαι σε επιμελητές

and participants, all the best of success.

και συμμετέχοντες καλή επιτυχία.

Theodosis Bakoglidis

MAYOR OF KALAMARIA

Θεοδόσης Μπακογλίδης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
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In ten years of journey, «Action Field Kodra», has managed to become one of the most

Στα δέκα χρόνια διαδρομής του το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» κατόρθωσε να αναδειχθεί ως ένα από

important visual art events in Greece. It has been a creative workshop and, yet, a friendly

τα σπουδαιότερα εικαστικά γεγονότα στην Ελλάδα. Αποτέλεσε δημιουργικό εργαστήρι και συνάμα

expression forum for young artists.

φιλόξενο βήμα έκφρασης για νέους καλλιτέχνες.

This year, apart from traditional forms of artistic creation, «Action Field Kodra» is opening to

Φέτος, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές εικαστικής δημιουργίας το «Πεδίο Δράσης Κόδρα»

music, dance, and to non-primarly artistic forms of creation, including actions of social activ-

ανοίγεται στη μουσική, το χορό, αλλά και σε μη πρωτογενείς καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης,

ism and Environmental Intervention. Furthermore, «Action Field Kodra» is opening to the public

όπως οι δράσεις κοινωνικού ακτιβισμού και περιβαλλοντολογικής παρέμβασης. Αναπτύσσεται και

sphere, beyond the limits of Kalamaria, co-organizing with «Demetria», thus inaugurating a

στο δημόσιο χώρο, υπερβαίνοντας τα όρια της Καλαμαριάς, διοργανώνοντας συμπαραγωγές με τα

policy of cooperation with the Municipality of Thessaloniki.

«Δημήτρια», εγκαινιάζοντας έτσι μια πολιτική συνεργασιών με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Moreover, «Action Field Kodra» begins one year cycle of conferences and debates related to con-

Επιπλέον, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» ξεκινά από φέτος έναν κύκλο συνεδρίων και συζητήσεων γύρω

temporary art, political and philosophical presuppositions, aiming to highlight issues that

από τη σύγχρονη τέχνη, τις πολιτικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της, με στόχο να υπογραμμίσει

complement the artistic creation.

ζητήματα που συμπληρώνουν την καλλιτεχνική δημιουργία.

I welcome this year’s upgraded «Action Field Kodra» and I wish both, the curators and the

Χαιρετίζω το φετινό αναβαθμισμένο «Πεδίο Δράσης Κόδρα» και εύχομαι σε δημιουργούς και κοινό να

audience to enjoy every moment of this artistic festival.

απολαύσουν κάθε στιγμή του εικαστικού φεστιβάλ.

Nikos Zachariadis

DEPUTY MAYOR OF KALAMARIA

Νίκος Ζαχαριάδης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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Ten years ago, when Action Field Kodra first started, it was just an alternative art event, under

Όταν πρωτοξεκίνησε, πριν από δέκα χρόνια ως μια εναλλακτική εικαστική συνάντηση υπό τον αρχικό

the original title «TRASH-ART», which was a small part of «Para thin alos» (meaning by the sea in

τίτλο «TRASH-ART», δεν ήταν παρά μια μικρή συνιστώσα του «Παρά θιν’ αλός». Χρόνο με το χρόνο

ancient Greek), a short film festival. Year after the year, «Action Field Kodra» deformed, grew

το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» μεταλλάχθηκε, ωρίμασε, γιγαντώθηκε και, διανύοντας μια εξαιρετική

up, became gigantic and was set as a great course.

πορεία, κατόρθωσε να αναδειχθεί σε σπουδαίο εικαστικό γεγονός, με πανελλήνια αναγνώριση και
διεθνή υπόσταση.

In our days, AFK is a very important art event, with nationwide recognition and international
standing. This year’s event is greatly highlighted as part of this evolutionary growing., because

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί σταθμό σε αυτήν την εξελικτική πορεία. Διότι το «Πεδίο Δράσης Κόδρα»:

«Action Field Kodra»:

• εμπλουτίζεται με νέες πρωτότυπες δράσεις, πέρα από το παραδοσιακό εκθεσιακό πρόγραμμα.

• has been enriched with new original actions, beyond the traditional exhibition program.

• απλώνεται υπερβαίνοντας τα όρια του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα και της Καλαμαριάς,

• is reaching out, going beyond the boundaries of the former «Military Camp of Makedon-

μεταφέροντας το «άρωμα» και το «μήνυμα» της διοργάνωσης ως το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

omahou Kodra» and Kalamaria, carrying the essence and the message of the event, to the

• καινοτομεί, αναζητώντας μέσω της διοργάνωσης συνεδρίου, το σύγχρονο πρόσωπο της τέχνης, της

center of Thessaloniki.

αισθητικής και της πολιτικής, καθώς και τη μεταξύ τους διαλεκτική σχέση.

• innovates, by researching through the organization of a conference, the contemporary site of

• συνδιαλέγεται με τα «Ανοιχτά Παράθυρα», το καθαρά μουσικό σκέλος του «Παρά θιν’ αλός».

Art, Aesthetics and Policy, and the dialectical relationship of them.

• συνεργεί για πρώτη φορά με τα «Δημήτρια» παραδίδοντας ως ο τελευταίος δρομέας τη σκυτάλη του

• converses with the «Anihta Parathira» (Open Windows)- the purely musical part of «Para thin alos».

«Παρά θιν’ αλός» στον πλέον ιστορικό πολιτιστικό θεσμό της Θεσσαλονίκης.

• for the first time, collaborates with «Demetria», passing the baton as the last runner of the
torch of «Para thin alos», to the most important historic cultural event of Thessaloniki.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν με ενθουσιασμό για την επιτυχία της φετινής διοργάνωσης,
η οποία πιστεύω ότι θα αποτελέσει σταθμό στην περαιτέρω εξέλιξη του «Πεδίου Δράσης Κόδρα».

I want to thank everyone who worked enthusiastically for the success of this year’s event, which
I believe it will be a watershed for the futur development of «Action Field Kodra».

Γιώργος Καζαντζής

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Yorgos Kazantzis

ARTISTIC DIRECTOR
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Κύριο πρόγραμμα
Main Program
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COLLABORATIONS UNDER THE SURFACE
Curators: Μaria Kenanidou, Dimitris Michalaros, Theophilos Tramboulis

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
Επιμελητές: Μαρία Κενανίδου, Δημήτρης Μιχάλαρος, Θεόφιλος Τραμπούλης

«Αction Filed Kodra» is now in its 11th edition. The ten-year period in which this art festival has
been in existence coincides with the consolidation of contemporary art in Greece. Or, more accurately, with the emergence of contemporary art in Greece as an autonomous, distinctive field: it was
during this decade that contemporary art museums were established, private and public art-related
entities came into being, major events were regularly organized, with the explicit or implicit intention to document, to promote, or to determine movements, regularities, and turning points.

Αυτή εδώ είναι η ενδέκατη έκδοση του «Πεδίου Δράσης Κόδρα». Τα δέκα χρόνια της διοργάνωσής
του συμπίπτουν με την εδραίωση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Ακριβέστερα μάλλον, με την
ανάδυσή της ως αυτόνομου πεδίου με ιδιαίτερα και διακριτά χαρακτηριστικά: τη δεκαετία αυτή
ιδρύθηκαν μουσεία σύγχρονης τέχνης, εγκαινιάστηκαν δημόσιοι και ιδιωτικοί θεσμοί, ξεκίνησε η
συστηματική διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων που είχαν τη ρητή ή άρρητη πρόθεση να καταγράψουν,
να αναδείξουν ή να διαμορφώσουν τάσεις, κανονικότητες και τομές.

Yet, this growth did not merely coincide with the decade of «Αction Filed Kodra»; the art festival was indeed one of its contributing agents. Focusing on young artists from its very inception, largely sourcing its strength and potential from the course studios of the schools of fine
art, hosting early appearances of artists, curators and theorists who have risen to eminence,
«Αction Filed Kodra» finds itself in the privileged position to have become one of the supreme
objects of desire of both curators and artists in this decade: the archive.

Η ανάπτυξη αυτή ωστόσο δεν συνέπεσε απλώς με τη δεκαετία της διοργάνωσης. Το «Πεδίο Δράσης
Κόδρα» ήταν ένας από τους συντελεστές της. Στραμμένο από τα πρώτα του κιόλας βήματα στους
νέους δημιουργούς, αντλώντας το δυναμικό και τη δυναμική του σε μεγάλο βαθμό από τα εργαστήρια
των σχολών, φιλοξενώντας στις πρώτες τους εμφανίσεις καλλιτέχνες, επιμελητές και θεωρητικούς
που πλέον εκπροσωπούν ισχυρά σημεία θέασης, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» βρίσκεται στο προνομιακό
σημείο να ενσαρκώνει μια από τις δεσπόζουσες επιμελητικές και καλλιτεχνικές φαντασιώσεις της
δεκαετίας αυτής: το αρχείο.

Since 2011, «Αction Filed Kodra» has come under a five-year European funding programme. This
fact has a strong symbolic and political meaning. On the symbolic level, it reflects the official
recognition of the cultural and social contribution made by this art festival. On the political level,
it corroborates a specific central plan for the position intended for culture to occupy in public life.
Indeed, there is growing defiance with respect to public funding of cultural events and entities,
evident in a specific dialectical reasoning that the dysfunctional public authority must mainly
be credited for the social and political crisis. At first sight, this persistent attack against a public
sector that absorbs relatively minimal funds would seem incomprehensible. And it appears to
be even less grounded considering that this reasoning does not reject the educational value of
culture nor claims, in a sort of a platonic, aristocratic haughtiness, that art should be banished
from a supposedly ideal, non-publicly funded Republic. Yet, it systematically attacks, in the
guise of either criticism or general political evaluation, a specific kind of cultural discourse: the
most experimental, investigative, scholarly, esoteric one. This is, in effect, a political opposition:
it is not artistic endeavour per se that comes under fire – it is the political stance reflected, expressed,
constructed by this endeavour through aesthetic forms.
None of those who participate in public discourse can afford to ignore the urgency of the period in
which we live, and all of those who are involved with culture ought to take a stance with respect to this
political opposition. Yet, a stance does not necessarily mean to reproduce a certain political content in
the form of a declaration of activism, or to convey a curatorial concept of an explicitly political nature.
First of all, because this opposition does not take place at the forefront of political activity; it is not
localized in an identifiable section of the political range in between the left and right wings, or in one
of the recognizable powers that possess, or claim political representation, whether in an official, or
anti-establishment capacity. On the contrary, this is a case of non-transparent ideological conglomerates,
poles of social position-taking and opposition of which the privileged mode of expression is art, in such a
way that one might claim that art is also their privileged means of perception. It has to do more with what
is implicit and in flux, non-transparent and non-descript; it involves aesthetics as the political construction under the surface. On the other hand, because it is most probable that such engagements may
bring about the contrary result: they chart a confined world, in which any statement, even the most pure
of intention, even the most clear of tone, acquires the moral laxity of a commonplace.
On the contrary, the political stance taken here is an act of search and demand.
Search for a framework, first of all, able to enhance the discourse we seek to articulate; search,
secondly, for the kind of artistic statement, irrespective of genre or theme, that voices this
same discourse; and search, finally, for the historical, social and political requirements for the
interpretation of this stance.
Demand for the largest possible portion of public realm addressed by cultural goods. This demand can
assume many guises. In a period when certainties are shaken and the social body tends to become fragmented, it becomes an urgent priority to promote art as a means to foster social cohesion. To join all
those who share these priorities, who express the same principles.To cooperate in artistic endeavours,
evidently, but also work with individuals, entities and related events.

Από το 2011, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» εντάχθηκε σε πενταετές πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή έχει κατ’αρχάς ένα ισχυρό συμβολικό και πολιτικό περιεχόμενο.
Σε συμβολικό επίπεδο, αποτελεί θεσμική αναγώριση της πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς της
διοργάνωσης. Σε πολιτικό επίπεδο, συνιστά επιβεβαίωση ενός συγκεκριμένου κεντρικού σχεδιασμού
για τη θέση που οφείλει να κατέχει ο πολιτισμός στη δημόσια ζωή.
Πράγματι, τον τελευταίο καιρό η αμφισβήτηση της δημόσιας χρηματοδότησης πολιτιστικών
διοργανώσεων και θεσμών έχει δεσπόζουσα θέση σε μια συγκεκριμένη διαλεκτική που ισχυρίζεται
πως η δυσλειτουργική κρατική εξουσία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινωνική και
πολιτική κρίση. Σε πρώτο επίπεδο φαίνονται ακατανόητες οι βολές με τόση επιμονή εναντίον ενός
τομέα της δημόσιας ζωής ο οποίος απορροφά συγκριτικά ελάχιστα κεφάλαια. Ακόμη περισσότερο
ακατανόητες φαίνονται, αν συνυπολογίσουμε πως η διαλεκτική αυτή δεν αρνείται τον παιδευτικό
ρόλο του πολιτισμού ούτε ισχυρίζεται με κάποιου είδους πλατωνικά αριστοκρατική υπεροψία πως
η καλλιτεχνική δημιουργία θα πρέπει να εξοριστεί από την τάχα ιδανική μη κρατικοδίαιτη πολιτεία.
Στρέφεται, ωστόσο, συστηματικά, είτε με τη μορφή κριτικής είτε με τη μορφή συνολικής πολιτικής
αποτίμησης, εναντίον ενός συγκεκριμένου είδους πολιτιστικού λόγου: του πιο πειραματικού,
διερευνητικού, λόγιου, εσωτερικού. Πρόκειται κατ’ουσίαν για μια πολιτική εναντίωση: δεν κρίνεται
η καλλιτεχνική δημιουργία ως τέτοια, κρίνεται η πολιτική θέση που αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία
αποτυπώνει, εκφράζει, συγκροτεί με υλικό της τις μορφές.
Κανείς από όσους εκφέρουν δημόσιο λόγο δεν μπορεί να αγνοήσει την κρίσιμη περίοδο στην οποία ζούμε
και κανείς από όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό δεν μπορεί να μην πάρει θέση στην πολιτική αυτή
εναντίωση. Ωστόσο, θέση δεν σημαίνει αναπαραγωγή κάποιας πολιτικής θεματολογίας με τη μορφή
διακήρυξης στράτευσης ή διατύπωσης κάποιου επιμελητικού σκεπτικού ρητά πολιτικού χαρακτήρα.
Αφενός, γιατί δεν πρόκειται για μια αντιπαράθεση που διεξάγεται στο προσκήνιο, για να το πούμε
έτσι, της πολιτικής πράξης. Δεν εντοπίζεται σε ένα προσδιορίσιμο τμήμα του φάσματος στον άξονα
αριστεράς δεξιάς ή σε κάποια από τις αναγνωρίσιμες δυνάμεις που διαθέτουν ή διεκδικούν πολιτική
εκπροσώπηση είτε σε θεσμικό είτε σε αντισυστημικό επίπεδο. Αντίθετα, πρόκειται περισσότερο για
αδιαφανείς ιδεολογικές συσπειρώσεις και συγκλίσεις, πόλους κοινωνικής θεσιληψίας και εναντίωσης
των οποίων προνομιακό πεδίο έκφρασης είναι η τέχνη, με τέτοιον τρόπο που θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς πως η τέχνη είναι και ο προνομιακός τρόπος κατανόησής τους. Αφορά περισσότερο ό,τι είναι
υπαινικτικό και ρευστό, αδιαφανές και μη περιγράψιμο, την αισθητική ως πολιτική συγκρότηση του
υπεδάφους. Αφετέρου, γιατί είναι πολύ πιθανόν τέτοιες στρατεύσεις να έχουν το εντελώς αντίθετο
αποτέλεσμα: περιχαρακώνουν έναν κλειστό κόσμο στον οποίον κάθε δήλωση, ακόμη και η αγνότερη,
ακόμη και η σαφέστερη, αποκτά την ηθική πλαδαρότητα του κοινού τόπου.
Αντίθετα, η πολιτική αυτή θέση είναι μια πράξη αναζήτησης και διεκδίκησης.
Αναζήτησης του πλαισίου αρχικά το οποίο μπορεί να ενισχύσει και να κάνει ευκρινέστερο
το λόγο τον οποίο θέλει κανείς να αρθρώσει· αναζήτησης δευτερευόντως της καλλιτεχνικής
δημιουργίας, ανεξαρτήτως ειδολογικής ή θεματικής ταξινόμησης, η οποία διατυπώνει τον ίδιο
αυτό λόγο· αναζήτησης, τέλος, των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών προϋποθέσεων υπό τις
οποίες η θέση αυτή γίνεται κατανοητή.
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The prospect of a five-year long financial independence for «Αction Filed Kodra», therefore,
enables the art festival to plan in the long term, based on these principles: search, demand,
cooperation. This agenda is not artistic, or, rather, it is not overly artistic. It has to do with
the festival structure, the identification of the audience to which it is addressed, other art
forms that the festival intends to embrace, promoting its relationship with other entities, in
other words the position that it intends to occupy in the visual scene and cultural production,
in the public realm of Thessaloniki.
In this context, «Αction Filed Kodra» pursues two lines of action:
On the one hand, a historical/theoretical line of action: investigating the history of contemporary
art in Greece in the context of the political, social, economic and cultural aspects of public life is
one of the key objectives of «Αction Filed Kodra». To this effect, the festival agenda comprises
a series of conferences, panel discussions, archive research and historical exhibitions aiming at
establishing an archive of words and forms. Thus, a conference on a theoretical issue will be held
every year, each organized by an acclaimed theorist. Moreover, exhibitions of a historical interest
accompanied by panel discussions and workshops will be held. Finally, a body of essays, both in the
original language and in translation, will be made available online, aiming to provide an accessible
reference library for contemporary art and theory.
On the other hand, a contemporary line of action: organizing exhibitions in Kodra former
army barracks: Kodra fresh exhibition, featuring works by students or recent graduates of the
Greek schools of Fine Arts; guest-curator exhibitions of an international character; smaller
exhibitions; works in progress and experimental projects. Yet, in addition to the exhibition
agenda, as part of the contemporary line of action the festival also pursues a multiple outreach
programme: first, to other genres, including music, theatre, dance – art forms that share a
common audience as well as a common way in which they deal with aesthetic form; second, to
the public realm, with the conviction that art can no longer be merely a receptacle for leisure;
third, to other art-related entities and organizations.
Finally, «Αction Filed Kodra» aspires to develop an online exhibition agenda. Virtual Kodra will
not merely be a digital reflection of the physical event, but a new power for growth in the actual
space of the Internet.
«Αction Filed Kodra» hosts this year seventeen different shows and events. It is not a maximalist ambition in disagreement with these demanding times that supposedly impose prudent management and withdraw, almost fear. On the contrary, it is an effort to define a
place, coordinates for the journey to come in the following years. The many voices that constitute this year’s exhibition program create through proximities, distances, familiarities,
rupture, explosions, silences a spontaneous internal cohesion. Polyphony and cooperation
is the principal demand that one can address to art. Art’s opening to the social space.

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ2011

Και διεκδίκησης όσο γίνεται μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χώρου στον οποίον απευθύνεται
το πολιτιστικό αγαθό. Η διεκδίκηση αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Σε μια περίοδο
που κλονίζονται οι βεβαιότητες και το κοινωνικό σώμα τείνει να διασπαστεί, προέχει η προβολή
της τέχνης ως μηχανισμού κοινωνικής συνοχής. Η συσπείρωση με όσους συμμερίζονται τις ίδιες
προτεραιότητες, διατυπώνουν τις ίδιες αρχές. Οι συνεργασίες σε επίπεδο καλλιτεχνικής πράξης
προφανώς, αλλά και με φυσικά πρόσωπα, με φορείς και όμορρες εκδηλώσεις.
Η πενταετής, λοιπόν, οικονομική ανεξαρτησία του «Πεδίου Δράσης Κόδρα» δίνει στη διοργάνωση τη
δυνατότητα να οργανώσει τον προγραμματισμό της σε βάθος χρόνου με βάση αυτές τις αρχές: της
αναζήτησης, της διεκδίκησης, της συνεργασίας. Ο προγραμματισμός αυτός δεν είναι καλλιτεχνικός ή
δεν είναι κατεξοχήν καλλιτεχνικός. Έχει να κάνει με τη δομή της διοργάνωσης, τον προσδιορισμό του
κοινού στο οποίο απευθύνεται, τις άλλες τέχνες τις οποίες προτίθεται να φιλοξενήσει, τις σχέσεις με
άλλους φορείς τις οποίες θέλει να καλλιεργήσει, με άλλα λόγια τη θέση την οποία θέλει να καταλάβει
στο δημόσιο χώρο της πόλης, στο πεδίο των εικαστικών και στην πολιτιστική δημιουργία.
Στο πλαίσιο αυτό, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» αναπτύσσει τις δραστηριότητές του σε δύο άξονες.
Αφενός, έναν άξονα ιστορικό/θεωρητικό. Η διερεύνηση της ιστορίας, τόσο της γέννησης του
πεδίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, όσο και της σχέσης του πεδίου αυτού με τις γενικότερες
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνιστώσες του δημόσιου βίου είναι μια από
τις προτεραιότητες του «Πεδίου Δράσης Κόδρα». Για το λόγο αυτό εμπλουτίζει το πρόγραμμα των
δραστηριοτήτων του με ένα πλέγμα συνεδρίων, συζητήσεων, αρχειακής έρευνας και ιστορικών
εκθέσεων που θα έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός αρχείου λόγων και μορφών. Θα διοργανώνει
έτσι κάθε χρόνο ένα συνέδριο θεωρητικής κατεύθυνσης η επιμέλεια του οποίου θα ανατίθεται σε έναν
θεωρητικό εγνωσμένου κύρους. Επιπλέον, θα φιλοξενεί εκθέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς
και αντίστοιχες συζητήσεις και εργαστήρια. Τέλος, διαμορφώνει στο διαδικτυακό του χώρο ένα σώμα
κειμένων το οποίο θα φιλοξενεί πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις με τη φιλοδοξία να καταστεί μια
εύκολα προσβάσιμη βιβλιοθήκη βάσης για τη σύγχρονη τέχνη και τη θεωρία που σχετίζεται με αυτήν.
Αφετέρου, έναν άξονα της συγχρονίας. Στον άξονα αυτό εντάσσονται βέβαια οι εκθέσεις που
διοργανώνονται στους χώρους του παλαιού στρατοπέδου Κόδρα: η έκθεση Κόδρα fresh με
έργα φοιτητών ή πρόσφατα αποφοίτων των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας οι εκθέσεις με
προσκεκλημένους επιμελητές και διεθνή χαρακτήρα· μικρότερες εκθέσεις, έργα εν προόδω και
πειραματικές προσπάθειες. Εκτός όμως από το εκθεσιακό πρόγραμμα, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα»
επιχειρεί στο συγχρονικό αυτόν άξονα ένα πολλαπλό άνοιγμα: καταρχάς, προς άλλα είδη τέχνης,
όπως τη μουσική, το θέατρο, το χορό κ.τ.λ., είδη που επικοινωνούν τόσο ως προς το κοινό στο οποίο
απευθύνονται όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίζονται τις μορφές· κατά δεύτερο
λόγο, προς τον δημόσιο χώρο, με την πεποίθηση πως η τέχνη δεν μπορεί πλέον να είναι ένας χώρος
υποδοχής του ελεύθερου χρόνου· κατά τρίτον, προς άλλους καλλιτεχνικούς φορείς και θεσμούς.
Τέλος, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» φιλοδοξεί να καλλιεργήσει ένα παράλληλο εκθεσιακό πρόγραμμα στο
διαδίκτυο. Το Virtual Kodra δεν θα είναι απλώς η ψηφιακή αντανάκλαση της ένυλης δραστηριότητας
αλλά μια καινούργια δυναμική η οποία θα αναπτύσσεται στον πραγματικό χώρο του διαδικτύου.
Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» φιλοξενεί φέτος δεκαεφτά διαφορετικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Δεν πρόκειται για έναν μαξιμαλισμό σε δυσαρμονία με την εποχή η οποία επιβάλλει τάχα συνετή
διαχείριση και αναδίπλωση, σχεδόν φόβο. Είναι μια προσπάθεια, αντίθετα, να οριστεί ένας τόπος,
οι συντεταγμένες στις οποίες θα κινηθεί η διοργάνωση τα επόμενα χρόνια. Οι πολλές φωνές
που συνθέτουν το φετινό εκθεσιακό πρόγραμμα δημιουργούν μέσα από εγγύτητες, αποστάσεις,
οικειότητες, ρήξεις, εκρήξεις, σιωπές μια αυθόρμητη, εσωτερική συνοχή. Η πολυφωνία και η
συνεργασία είναι το βασικό αίτημα που μπορεί κανείς να απευθύνει στην τέχνη. Το άνοιγμά της
στον κοινωνικό χώρο.
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For centuries art has depicted beauty, severing it from reality. This idealization resulted in placing the work of art in a position equal and greater to nature’s creations. The fixation for symmetry and perfection led to the search of the golden ratio, even calculating harmony mathematically, while at the same time defined taste. Fatefully, desire for beauty evolved in demand by
the public in the art world, that learnt to function in total subjectivism, deducing value judgments to matters of individual conscience.

Για αιώνες η τέχνη αποτύπωνε την ομορφιά, αποκόπτοντάς την από την πραγματικότητα. Η
εξιδανίκευση είχε ως αποτέλεσμα να τοποθετηθεί το έργο τέχνης σε θέση ίση και ανώτερη από τις
δημιουργίες της φύσης. Η εμμονή για συμμετρία και τελειότητα οδήγησε στην αναζήτηση της χρυσής
αναλογίας, υπολογίζοντας ακόμη και μαθηματικά την αρμονία, ενώ ταυτόχρονα ήταν αυτή που όριζε
το γούστο. Μοιραία η επιθυμία για το ωραίο εξελίχθηκε σε απαίτηση στο χώρο της τέχνης από το
κοινό, το οποίο έμαθε να λειτουργεί με απόλυτο υποκειμενισμό, να ανάγει δηλαδή τις αξιολογικές
κρίσεις σε καταστάσεις της ατομικής συνείδησης.

In the twentieth century, artists gradually stop being expressed by beauty and idealization and
thereby art historians stop referring to grace, harmony and consequently aesthetics. Thus, began a conversation based on knowledge, for the sum of characteristics or traits that describe art,
a conversation about quality.
A sum that consists of traits such as conception, consistency, perfection, communication. It
starts with the birth of the idea, the greater it is served, the more it secures the basis of creation
in order for it to develop either in a refuge or a prison, from which the artist is finally broken
out, to freedom. Viewers interact with the works of art using experience and perception. They
observe the media, the materials, the technique, the dexterity, the execution and the application of ideas while the artworks function as intermediaries in their passage.
Thinking creates policy whereas knowledge constitutes history. The function of thinking made
it so that everyone can have an opinion about art and be able to use that to exercise power. The
function of knowledge has, fortunately, proven that these opinions are lost at the moment they
are expressed. It may be that art historians do not follow a rule of writing art history, but they
are the ones who will eventually record it.
It is however, important to note that in the past, art history found the reason of its existence in
the appreciation of contemporary art. Vasari admired Giotto according to the standards of MIchelangelo, Bellori admired Raffaello according to the standards of the Caracci and Pousin, and
Mengs admired Correggio and Tiziano according to his own standards. Winckelman reversed
the position so the perfection of art was displaced from the present to the past, and modern
art was judged by the standards of the ancients Greeks. It was the ancient art or the art of the
Middle ages that was highly respected and not modern art. The idealists declared modern art to
be dead because it was dissolved in philosophical science. Philologists and connoisseurs bend
their attention to past art because their philological and analytical ability found problems to
resolve only in past art. Comparing the situation back in the nineteenth century to the present
reality, we shall find more or less the same issues. Contemporary art is judged by the standards
of the art of a recent past, and the philological or philosophical theories are arbitrarily used to
interpret works of art or to discover the artists’ intentions.
Kodra Fresh is an exhibition where young artists create art without any bounds, free of vows
given to theories, where they aren’t forced to serve specific ideas. They are chosen to present
their work in a group exhibition and every artist is treated equally. We focus on an artistic expression based on the freedom of creativity that we encourage and support. The artists and the
co-ordinator of this exhibition work together to achieve one goal; to present an exhibition in the
most decent way, where the visitors won’t feel alienated.
Hans Belting asked in 1984 «Das Ende der Kunstgesichte?» and he made a remark that art is produced in undiminished volume, and that the academic discipline survives with less vitality and
more self-doubt than ever. Years later things have not dramatically changed, also what seems
to be extremely important and rather encouraging, is that all these years the protagonists in art
remain the same, artists and art historians.
July 2011

Τον εικοστό αιώνα η ομορφιά και η εξιδανίκευση σταματάει σταδιακά να εκφράζει τους καλλιτέχνες
με αποτέλεσμα και οι ιστορικοί τέχνης να μην αναφέρονται στη χάρη, την αρμονία και κατά συνέπεια
την αισθητική. Έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση βασισμένη στη γνώση, για το σύνολο των γνωρισμάτων
ή ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν την τέχνη, μια συζήτηση για την ποιότητα.
Ένα σύνολο που αποτελείται από ιδιότητες όπως η σύλληψη, η συνέπεια, η αρτιότητα, η
επικοινωνία. Η αρχή γίνεται με τη γέννηση της ιδέας, η οποία όσο υπηρετείται τόσο στερεώνει
τη βάση της δημιουργίας για να εξελιχθεί άλλοτε σε καταφύγιο και άλλοτε σε φυλακή από την
οποία ο καλλιτέχνης θα οδηγηθεί τελικά στην ελευθερία. Οι θεατές αλληλεπιδρούν με τα έργα
τέχνης καθώς χρησιμο-ποιούν την εμπειρία και την αντίληψη. Παρατηρούν τα μέσα, τα υλικά,
την τεχνική, τη δεξιότητα, την εκτέλεση και την εφαρμογή των ιδεών και παράλληλα τα έργα
λειτουργούν σαν μεσάζοντες στη διακίνησή τους.
Η κρίση δημιουργεί πολιτική ενώ η γνώση συγκροτεί ιστορία. Η λειτουργία της κρίσης μάς οδήγησε
στο να μπορούν όλοι να παίρνουν θέση για την τέχνη, και να τη χρησιμοποιούν για να ασκήσουν
εξουσία. Η λειτουργία της γνώσης μάς απέδειξε, ευτυχώς, ότι αυτές οι απόψεις χάνονται την ίδια
στιγμή που εκφράζονται. Μπορεί οι ιστορικοί τέχνης να μην ακολουθούν έναν κανόνα γραφής της
ιστορίας της τέχνης, αλλά είναι αυτοί που θα την καταγράψουν τελικά.
Είναι, παρ’ όλα αυτά, σημαντικό να σημειωθεί ότι στο παρελθόν η ιστορία της τέχνης έβρισκε
το λόγο της ύπαρξής της στην εκτίμηση της σύγχρονης τέχνης. Ο Vasari θαύμαζε τον Giotto
σύμφωνα με τα πρότυπα του Michelangelo, ο Bellori εκτιμούσε το Raffaello σύμφωνα με τα
δεδομένα του Caracci και του Poussin, και ο Mengs θαύμαζε τον Correggio και τον Tiziano
ακολουθώντας τα δικά του πρότυπα. Ο Winckelman αντέστρεψε αυτή τη θέση, η τελειότητα στην
τέχνη μετατέθηκε από το παρόν στο παρελθόν και έτσι η σύγχρονη τέχνη κρινόταν σύμφωνα με
τα πρότυπα των αρχαίων Ελλήνων. Είχαν σε υψηλή εκτίμηση την αρχαία τέχνη και την τέχνη του
Μεσαίωνα και όχι τη σύγχρονη τέχνη. Οι ιδεαλιστές δήλωναν ότι η σύγχρονη τέχνη είναι νεκρή
καθώς διαλυόταν από τη φιλοσοφική θεωρία. Οι φιλόλογοι και οι connoisseurs έστρεφαν την
προσοχή τους στο παρελθόν καθώς οι φιλολογικές και αναλυτικές τους ικανότητες μπορούσαν να
λύσουν μόνο προβλήματα της τέχνης του παρελθόντος. Κάνοντας μια σύγκριση της κατάστασης
που επικρατούσε το δέκατο ένατο αιώνα με τη σημερινή πραγματικότητα, θα βρεθούμε μπροστά
στα ίδια θέματα. Η σύγχρονη τέχνη κρίνεται με τα πρότυπα μιας τέχνης του πρόσφατου
παρελθόντος ενώ οι φιλολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες χρησιμοποιούνται αυθαίρετα για την
ερμηνεία των έργων τέχνης ή για να ανακαλύψουν τις προθέσεις των καλλιτεχνών.
Το Kόδρα Fresh είναι μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν έργα τέχνης χωρίς δεσμούς,
ελεύθεροι από όρκους που δίνονται σε θεωρίες, χωρίς να εξαναγκάζονται να υπηρετήσουν
συγκεκριμένες ιδέες. Επελέγησαν για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε μια ομαδική έκθεση
που λειτουργεί ισότιμα για όλους. Επικεντρωνόμαστε στην καλλιτεχνική έκφραση την οποία
ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε. Οι καλλιτέχνες και ο οργανωτής της έκθεσης δουλεύουν μαζί
για να πετύχουν ένα στόχο, να παρουσιάζουν μια έκθεση με τον πιο συνεπή τρόπο όπου οι
επισκεπτες δε θα αισθανθούν αποξενωμένοι.
Ο Hans Belting ρώτησε στο 1984 «Das Ende der Kunstgesichte?» και έκανε μια παρατήρηση
πάνω στο γεγονός ότι η τέχνη παράγεται με αμείωτο ρυθμό ενώ η ακαδημαϊκή πειθαρχία
επιβιώνει με λιγότερη ζωντάνια και περισσότερη αυτο-αμφισβήτηση από ποτέ. Χρόνια αργότερα
τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει δραματικά, αλλά αυτό που παραμένει εξαιρετικά σημαντικό και
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι πρωταγωνιστές στην τέχνη παραμένουν
οι ίδιοι, οι καλλιτέχνες και οι ιστορικοί τέχνης.
Ιούλιος 2011
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Βαγιατασ Χρiστοσ / Vagiatas Christos

Βιδαλη Αθανασια / Vidali Athanassia

Χωρίς τίτλο, 2010 / Untitled, 2010
χαρτί canson, 350 x 100 εκ. / canson paper, 350 x 100 cm

Εν-θέτω, 2011 / In-sert, 2011
εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές / installation, diamensions variable
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Στόχος είναι να προσεγγίσω χωρικές συνθήκες της γραμμής, τον τρόπο που η ίδια η γραμμή σχεδιάζει το
χώρο μέχρι να αφομοιωθεί ολοκληρωτικά από αυτόν, καθώς και την ιδιότητα να θέτει όρια στην κίνηση και
στην οπτική αντίληψη του χώρου. Με τις εγκαταστάσεις αυτές και χρησιμοποιώντας υλικά που από μόνα
τους συνθέτουν τη γραμμή, (καλώδιο, σχοινί, σπάγκο, σύρμα) δημιουργώ εκ νέου μια οποιαδήποτε διαδρομή
προσπαθώντας να παραμείνω συνεπής σε μια τρισδιάστατη καταγραφή της υποκειμενικής οπτικής αντίληψης
του χώρου. Χρησιμοποιώντας δυο σημαντικά χαρακτηριστικά της γραμμής, την οριακή λιτότητα και τον
κινησιακό δυναμισμό δημιουργώ ένα νέο, εμβόλιμο χώρο που ορίζεται από τις εμφανείς πλέον γραμμές.

My aim is to approach spatial conditions of line, the way in which the line itself designs space until it
is completely integrated into it, as well as its quality to appose limits to movement and to the visual
conception of space. With these installations, and by using materials, which on their own comprise
a line (cable, rope, cord, wire), I create anew a random route, trying to remain consistent to a threedimensional recording of the subjective visual conception of space. By using two important features of
the line, the borderline austerity and the kinesic dynamism, I create a new interstitial space, which is
being defined by the now noticeable lines.

Η συγκεκριμένη δουλειά ξεκίνησε από ένα προβληματισμό πάνω στη δόμηση της μνήμης. Εύθραυστες
διακλαδώσεις, όμοιες κατά μια έννοια με τις νευρωνικές συνδέσεις, δημιουργούν λαβυρινθώδη επίπεδα,
που προκύπτουν μέσα από μια κοπιαστική διαδικασία αφαίρεσης. Το τελικό αποτέλεσμα προσεγγίζει
μια αίσθηση ημιδιαφάνειας, που αποκαλύπτει, ενώ συγχρόνως συγκαλύπτει, ό,τι βρίσκεται από πίσω,
κάνοντας έτσι ένα σχόλιο πάνω στη λειτουργία της ίδιας της ενθύμησης.

This work started from a self-examination on the structure of memory. Fragile junctions, in a
sense similar to the neuronic conexions, create labyrinthine levels, which emerge from an exhausting process of extraction. The final result approaches a sense of semi-transparency, which
both exposes and conceals whatever lies behind, thus making a remark on the function of remembrance itself.
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Δελαγραμματικασ Γιαννησ / Delagrammatikas Giannis

Η συλλογή μου από λαγούς, 2011 / My collection of hares, 2011
εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές / installation, dimensions variable

Δασκαλακησ-Λεμοσ Μανολησ / Daskalakis-Lemos Μανολισ

L.E.M.O.S., 2010
10 περιοδικά 16 σελίδων, 10,5 x 7 εκ. / 10 magazines of 16 pages, 10,5 x 7 cm
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Η συλλεκτική μου δραστηριότητα ξέκινησε το 2010 όταν άρχισα να συλλέγω έργα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την
έννοια του λαγού. Στη δημιουργία της συλλογής δεν τίθεται κανένα αισθητικό κριτήριο επιλογής και η πρακτική
συγκέντρωσης των έργων είναι η ανταλλαγή. Στόχος είναι η ανοιχτή διαδικασία του συλλέγειν με την απουσία κάθε
προσπάθειας πληρότητας. Η συλλόγη αριθμεί 80 έργα. Παράλληλα, δημιουργώ ένα αρχείο εικόνων του λαγού απο
το διαδίκτυο, από βιβλία τέχνης, καθώς και μια συλλογή κείμενων, καρτποστάλ και μικροαντικειμένων. Ο λαγός ως
σύμβολο της γονιμότητας, σύμβολο της θυσίας του εγώ, και της ερωτικής προσφοράς αποτελεί την αφορμή για να
ενεργοποιηθούν ολες εκείνες οι παραγωγικές διαδικασίες που προάγουν νέες αντιπαρατάξεις και δραστηριοτήτες.
Το L.E.M.O.S. ήταν ένα αυτοεκδιδόμενο μηνιαίο περιοδικό το οποίο παρήγαγα και διένεμα δωρεάν το
2010. Τυπωνόταν σε φωτοτυπικό μηχάνημα και οι διαστάσεις του ήταν 10,5 x 7 εκ.. Κάθε τεύχος είχε 16
σελίδες και προέκυπτε από ένα φύλλο Α4 τυπωμένο και στις δύο όψεις.

L.E.M.O.S. was a self-published monthly magazine, which I was editing and distributing for free
in 2010. It was printed in a photocopy machine and its dimensions were 10,5 x 7 cm. Each issue
had 16 pages and it was the result of a A4 paper, printed in both sides.

My collection activity started in 2010, when I begun collecting works that refer, directly or indirectly, to the
notion of the hare. In the creation of the collection there is no aesthetic criterion of choice and the practice
of the gathering of the works is through exchange. The aim is the open process of collecting without the
presence of any attempt of completeness. The collection counts 80 works. At the same time, I am creating an
archive of images of hare from the internet and from art books, as well as a collection of texts, card postals,
and small items. The hare as a symbol of fertility, a symbol of the sacrifice of the ego, and of the erotic offering is the cause for the activation of all those productive processes that advance new debates and activities.
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Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
καρμπόν σε καμβά, 75 x 55 εκ. / carbon paper on canvas, 75 x 55 cm

ACTION FIELD ΚΟDRA2011 / KODRA FRESΗ

Η αδερφή μου κι εγώ στις ηλικίες των 4 και 21, 2009
My sister and myself at the age of 4 and 21, 2009
φωτογραφία, 9 x 13 εκ. / photograph, 9 x 13 cm

Δημοπουλου Κρηνη / Dimopoulou Krini

Δημοπουλου Δημητρα / Dimopoulou Dimitra
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Σειρά φωτογραφιών που προέκυψαν από μια προσπάθεια παρατήρησης και επαναπροσδιορισμού της σχέσης
μου με τη δίδυμη αδερφή μου συγκρίνοντας το παρόν με το παρελθόν. Παραθέτω τρεις φωτογραφίες μας
στην ηλικία των τεσσάρων ετών και τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις τους στην ηλικία των 21.

Μέρος μιας σειράς έργων στα οποία αποτυπώνεται με καρμπόν η φωτογραφία ενός στιγμιοτύπου από
έναν αναγνωρίσιμο δημόσιο χώρο της Ελλάδος στην καθημερινότητα του οποίου προστίθενται στοιχεία
από άλλα περιβάλλοντα.

A series pf photographs that were the result of an attempt to observe and redifine my relationship
with my twin sister, by comparing the present with the past. I am presenting three photographs
of us at the age of 4 and their respective representations at the age of 21.

A part of a series of works in which it is imprinted with carbon paper the photograph of an instance from an identifiable public space of Greece; in its daily round elements from other environments are being added.
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Ζουφιληντα Νικολετα / Ζoufilinda Nikoleta

Χωρίς τίτλο, 2010 / Untitled, 2010
μολύβι σε χαρτί, 160 x 150 εκ. / pencil on paper, 160 x 150 cm

Eυσταθιαδησ Αλεξανδροσ / Efstathiadis Aleksandros

Χωρίς τίτλο / Untitled
Χωρίς διαστάσεις, υλικά και ημερομηνία / Without size, materials or date
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Από τα φυσικά κάγκελα στο παράθυρο του Διοικητηρίου του παλιού στρατοπέδου Κόδρα στα ηθικά,
πνευματικά, πολιτικά, οικονομικά και πάσης φύσεως κάγκελα της καλλιτεχνικής πραγματικότητας που έχει
να αντιμετωπίσει ένας/μία νέος/νέα και όχι μόνο καλλιτέχνης στη Θεσσαλονίκη. Μια κίνηση προκειμένου να
εντοπίσει, αποκρυσταλλώσει και εν τέλει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τo τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει
η τέχνη στην πόλη, μια κατάσταση άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενικότερη κατάσταση της τέχνης
στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη, βαθύτερη κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική κοινωνία, παράλληλα
με ολόκληρο τον κόσμο.

From the natural barriers in the window of the Commander’s building in the old action field Kodra to
the ethical, spiritual, political, economical and every kind of barriers of artistic reality that a young or
not artist has to confront in Thessaloniki. An act in order to locate, disambiguate and finally try and
face the swamp in which art in the city has been drowning, a situation straightforwardly and inextricably connected to the general condition of art in Greece, but also the broader, deeper crisis Greek society
is going through, along with the world.

Η μνήμη φέρνει τον πόνο ή ο πόνος επαναφέρει τη μνήμη; Ο νούς σαν ένας πλανήτης που σέρνεται
από σκέψεις σμιλεύοντας τη μνήμη του, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι οι αισθήσεις
ερεθίζονται, φθείροντας την ύλη μέσα από αισθητικές παραμορφώσεις.

Memory brings pain or pain brings back memory? The mind as a planet, which is being dragged
by thoughts, thus curving its memory, in the past, the present, and the future. In this way, the
senses are kindled, impairing the matter through aesthetical distortions.
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Ζωιδου Αλεξια / Ζoidou Aleχia

Aναπαραγωγή ενός φυσικού φαινομένου, 2010
Reproduction of a natural phenomenon, 2010
βίντεο σε λούπα, 4΄ / video in repeat, 4΄

Κακλαμανοσ Αλεξανδροσ / Καklamanos Aleχandros

Stainless, 2011
εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητες / installation, dimensions variable

30

Πρόθεση του έργου είναι η αναπαραγωγή και μελέτη του φαινομένου της δίνης, η οποία εμφανίζεται
σε εξωτερικούς χώρους με την μορφή περιστρεφόμενων φύλλων, κινούμενων με την ώθηση του
ανέμου. Ξεκινώντας από λογικά σχήματα, έγινε η σταδιακή προσπάθεια ανάπτυξης του φαινομένου.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαv, πέντε μηχανές εκτόξευσης αέρα, διατέθηκαν δωρεάν από το δήμο της
Αμβέρσας. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δέκα ατόμων.
Ελπίζω σε εκείνες τις στιγμές όπου οι «χρυσοί» κανόνες καταρρίπτονται, όπου επιβολές και καταδίκες
παύουν να υπάρχουν και η μόνη προσπάθεια που γίνεται, είναι απλώς να καταλάβουμε.

I am hoping for those moments, when the «golden» rules are falling apart; when impositions
and convictions stop existing, and the only attempt that it is taking place is just the process of
understanding.

The work’s intention is the propagation and examination of the swirl phenomenon, which appears in open-air areas in the shape of revolving leaves that are being moved by air thrust. The
gradual attempt for the evolution of the phenomenon started from logical schemes. The materials
that were used – five devices of air ejection were given free of expense by the Municipality of Antwerp. The action took place with the participation of ten persons.
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Spolia 7, 2010
ψηφιακή εκτύπωση, 35 x 50 εκ / digital print, 35 x 50 cm

Κουβουκλιωτη Χριστινα / Kouvouklioti Christina

Μιχαλακοπουλου Αντιγονη / Michalakopoulou Antigoni

Χωρίς τίτλο, 2010 / Untitled, 2010
τσιμέντο, ρητίνες, ύφασμα, 150 x 70 εκ. / cement, gum resin, cloth, 150 x 70 cm
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Ο όρος spolia και η χειρονομία που συμπυκνώνει είναι η αφετηρία αυτής της σειράς έργων. Θέλησα να μιμηθώ κατά
κάποιον τρόπο αυτήν τη χειρονομία. Γίνομαι συλλέκτης, ένας διακριτικός κατακτητής του τοπίου ο οποίος μεταφέρει
τη λεία του στο εργαστήριο (αντικείμενα που έχει διαβρώσει η θάλασσα και ο καιρός). Τα παρατηρώ και πάνω στη
φυσική φόρμα χτίζω τη δική μου. Δημιουργώ προσχέδια και προπλάσματα και έπειτα γυρίζω στο τοπίο από όπου
συλλέχθηκε η πρώτη ύλη. Η φυσική, πρώτη ύλη επιστρέφει στο περιβάλλον που ανήκε, ούσα πια κομμάτι ενός νέου
συνόλου.Με μια μη μόνιμη παρέμβαση προσπαθώ να εναρμονίσω τη γεωμετρία του σήμερα με το φυσικό τοπίο.
Μια προσπάθεια να εκφραστεί η ένταση, η φόρτιση της σκέψης με αδρά οικοδομικά υλικά. Σκληρά,
ψυχρά, ανθεκτικά υλικά να μετατρέπονται σε αποτυπώματα εύθραυστα, ευάλωτα, τρωτά, θνητά. Ένας
συνδυασμός, μια συνύπαρξη αφθαρσίας και θνητότητας - δύναμης και αδυναμίας.

An attempt to express the tension, the charge of thought with vague building materials. Hard,
cold, durable materials are being transformed into imprints that are fragile, susceptible, vulnerable, and mortal. A combination, a co-existence of imperishability and mortality – power and
weakness.

The term spolia and the gesture that it concentrates is the point of departure for this series of works. I wished
to, in a way, act ditto of this gesture. I become a collector, a discreet conqueror of the landscape, who carries his
prey to the lab – objects that have been corroded by the sea and the weather. I observe them and on their natural
form I am building my own. I create drafts and patterns and, then, I return to the landscape from where the
raw material was gathered. The natural, raw material returns to its original environment, but now as part of a
new ensemble. With a non-permanent intervention I am trying to harmonize the geometry of today with the
natural landscape.
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Μουραβασ Γιαννησ / Μouravas Giannis

All you need is LOL, 2011
νέον, μεταβλητές διαστάσεις / neon, dimensions virable

Μπαλλα Εριφυλη / Balla Erifili

Romantic dinner, 2007
βίντεο εγκατάσταση, 180 x 123 x 85 εκ.
video and mixed media installation, 180 x 123X85 cm
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Η μετααφήγηση (όχι αυτή του Lyotard) είναι η διαδικασία που δημιουργείται όταν ένας χρήστης προσεγγίζει
μια είκονα μέσω του ίντερνετ που δεν είναι η αρχική (source image) αλλά μια μεταγραφή της από κάποιον
άλλο χρήστη και όταν αυτή η μεταγραφή/μεταμόρφωση είναι τόσο διαδεδομένη για αυτή την εικόνα όπου
πια η αρχική έχει υπερκαλυφθεί από στρώματα νέων εικόνων χωρις γνωστό δημιουργό. Αυτή η νεα αφήγηση
της αρχικής εικόνας είναι μια νέα αφήγηση και μια κατάσταση συγχρόνως. Η διαδικασία σαν σύνολο είναι
επεξηγηματική για την εικόνα και μπορεί κάποιες φορες να γίνει ιστοριογραφική. Η δράση των χρηστών με
ένα εικογραφικό τρόπο κάνει όλη την μετααφηγηματική ιστορία διαδραστική και παλλομενη.

The meta-narration (not that of Lyotard) is the process that it is being created when a user approaches an
image through the internet, which is not the source image but a transcription made by another user;
and when this transcription/transformation is so wide spread for this image, which by now the initial
image has been over-covered by layers of new images without a known creator. This new narration of
the source image is a narration and a condition simultaneously. The overall process is explanatory for
the image and sometimes it can be historiographic. The activity of the users with an iconographic way
makes the whole meta-narrational history interactive and vibrating.

Το «Romantic dinner» προβάλλει τη σχέση που έχουμε με αντικείμενα που μας περιβάλλουν και τον
τρόπο που επικοινωνούμε μέσα από αυτά. Tα αντικείμενα είναι περισσότερο αναφορές καθημερινών
δεδομένων του υλικού μας πολιτισμού παρά αισθητικές προσεγγίσεις. Η αμυδρή χρηστική υπόσχεση
που μας δίνουν διαφέρει από μια καθαρά αισθητική εμπειρία απέναντι σε ένα γλυπτό. Οι γλυπτικές
προτάσεις παραπέμπουν στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, ανοίγοντας έναν διάλογο
ανάμεσα στην «τέχνη» και στην «πραγματικότητα» όπου ανακαλύπτουμε ξανά την αυθεντικότητα
της καταναλωτικής μας κουλτούρας.

The «Romantic Dinner» projects the relationship we have with the objects that surround us, as
well as the way in which we communicate with them. The objects are references of everyday
data of our material culture rather than aesthetical approaches. The dim promise that they
give to us regarding their usage differs from a clearly aesthetic experience against a sculpture.
The sculptural suggestions refer to the reality of the everyday life, opening up a dialogue between «art» and «reality», where we discover anew the authenticity of our consumer society.
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Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
γλυπτική εγκατάσταση, μαλλί, διαστάσεις μεταβλητές
sculpture installation, wool, dimensions variable

Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
γύψος, 70 x 76 x 76 εκ. / plaster, 70 x 76 x 76 cm

Μπουτου Αφροδιτη / Boutou Afroditi

Μυστακιδου Μαρια / Μystakidou Maria
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Κεντρικός άξονας είναι η ανθρώπινη φιγούρα και η σχέση του ατόμου με τον εαυτό του, αποτυπώνοντας τις πιο
προσωπικές του στιγμές, όταν στρέφεται μέσα του και έρχεται αντιμέτωπος με φόβους, εμμονές, αδυναμίες και
ενοχές. Το κουτί-κύβος είναι ο προσωπικός χώρος, τα όρια που θέτει ο καθένας για να προστατευτεί, δημιουργώντας
ένα καταφύγιο ή μια φυλακή. Η φιγούρα βρίσκεται εγκλωβισμένη στον δικό της κύβο, πιέζοντας τις πλευρές του
προσπαθεί να σπάσει τα όρια και να δραπετεύσει. Δεν είναι μια κίνηση αποφασιστική και δυναμική, αλλά μια πάλη
με τον εαυτό της, καθώς δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει στην «ασφάλεια» του καταφυγίου της ή αν
θέλει να δραπετεύσει από το κουτί της, που πλέον έχει γίνει μια ασφυκτική φυλακή.

Central pivot is the human figure and the relationship between the person and itself, by impressing his most
personal moments, when he turns to his inside and faces the fears, obsessions, weaknesses, and guilts. The
box-cube is the personal space, the limits that each person sets in order to protect himself, thus creating a
shelter or a cell. The figure is pent inside its own cube, and by pressing against its sides it tries to break the
limits and escape. It is not a decisive and dynamic movement; rather, it is a struggle with itself, since it has
not yet decided if it wishes to remain within the safety of its shelter or to escape from the box, which by now
is a suffocating prison.

Σφαιρικές οντότητες, οι οποίες γεννιούνται, κινούνται, συγκρούονται, λιώνουν, παραμορφώνονται,
πεθαίνουν μέσα σε ένα υπερβατικό περιβάλλον.

Orbicular entities, which are being born, move, collide, melt, deform, and die inside a transcendental environment.
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To Sons and Daughters, 2010
εγκατάσταση, 210 x 300 εκ. / installation, 210 x 300 cm

Σινιορογλου Γιαννησ / Sinioroglou Giannis

Πεττασ Κωνσταντινοσ / Pettas Konstantinos

Χωρίς τίτλο, 2010 / Untitled, 2010
φύκια, χαρτί, ξύλο, 55 x 55 x 12 εκ. / seaweed, paper, wood, 55 x 55 x 12 cm
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Με αφετηρία μια πεσιμιστική πραγματικότητα και με αφορμή το φαινόμενο της υπερτροφίας, σκοπός δεν
είναι απαραίτητα ένα σχόλιο στην όλη κατάσταση, αλλά ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας της καταστροφής,
προτείνοντας μια νέα ανάγνωση η οποία προκύπτει απο μια βιωματική σχέση με το υλικό. Η νέα προσέγγισή,
προτείνει μια «γεωμετρική» πραγματικότητα κατα την οποία η μονάδα μετατρέπεται σε μάζα μέσω της ταξινόμησης,
της κατεύθυνσης, της φοράς και της πλέξης. Μέσω μοτίβων τα οποία θα μπορούσαν να συνεχίζονται επ’ άπειρον,
υπερτονίζεται η αίσθηση της μεγέθυνσης ενός μέρους μιας σύνθεσης, ενώ, μέσω της διαδικασίας της ταξινόμησης,
δίνεται έμφαση στην ζωτικότητα του υλικού.

With a pessimistic reality as the starting point and the phenomenon of hypertrophy as the cause, the aim
is not necessarily a comment for the overall situation, but the redefinition of the image of destruction, by
suggesting a new reading that comes from an experiential relationship with the material. The new approach
proposes a «geometrical» reality according to which the unit transforms into a mass through classification,
orientation, direction, and knit. Via patterns, which could be continued indefinitely, the sense of magnification of a part of a synthesis is being emphasized, while through the process of classification emphasis is given
to the activity of the material.

Το έργο αποτελεί μια κατασκευή που αφορά το διφορούμενο αξιακό φορτίο του «ατυχήματος» και τις
συνθήκες παραγωγής του. Το ατύχημα ως εκτροπή αλλά και ως επιβεβαίωση του συστήματος. 520
πλαστικές σακούλες κόπηκαν σε λωρίδες, πλέχτηκαν με βελονάκι δημιουργώντας ένα πολύχρωμο δίκτυο
αλληλοεξαρτώμενων συναρμογών. Ένας αριθμός από τις σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχεται
από βιοδιασπώμενο υλικό. Σε 12 μήνες αυτή η γεννόσημη μορφή κόμπων θα παραδοθεί «ατυχηματικά»
στην απώλεια μετασχηματίζοντας τη φαινομενική κανονικότητα σε συμβάν.

The work consists of a construction that refers to the ambiguous pertaining to the value weight of
the «accident» and the conditions of its production. The accident as deflection but also as affirmation of the system. 520 plastic bags were cut into strips and weaved, thus creating a multicoloured
web of inter-depending assembly. A number of the bags that were used come from bio-splitted
material. In 12 months, this created form of knots will be «accidentally» given to deprivation,
transforming the superficial normality into an event.
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Σουμα Αλικη / Souma Aliki

Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
σουσάμι και πολυεστέρας, μήκος 35 εκ.
sesame and polyester, length 35 cm

Tοπαλιδησ Νικοσ / Τopalidis Nikos

The list of Phobias, 2010
μικτή τεχνι κή, 76 x 78 εκ. / mixed media, 76 x 78 cm
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Τα συγκεκριμμένα έργα είναι το αποτέλεσμα κάποιων σκέψεων, που σχετίζονται με τη ζωτική ανάγκη του ανθρώπου
για σίτιση και το αρχέγονο ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Οι εικόνες, αναδυόμενες από έναν κενό-άπειρο χώρο,
σαν μνήμες που ανακαλώνται, έχουν κύριο γνώρισμά τους την εμφάνιση των πρώτων τροφών, όπως το γάλα και
το σουσάμι. Το παράδοξο αυτών των παραστάσεων προσλαμβάνεται και τείνει να αφομοιωθεί από τον θεατή, λόγω
της οικείας σχέσης του με την τροφή. Το έργο, εν τέλει, εγκολπώνεται από αυτόν, όπως χωνεύει την τροφή. Παρ’
όλα αυτά, παραμένει ασαφές και όχι πλήρως κατανοητό, με αποτέλεσμα το κρυφό νόημα να αποτελέσει την βάση
περαιτέρω στοχασμού και αναζητήσεων.
Η λίστα με τις φοβίες είναι υπαρκτή. Βρίσκεται δημοσιευμένη σε διάφορες παραλλαγές στο ίντερνετ
και αποτελείται από διακόσιες περίπου φοβίες. Εδώ αναφέρονται εικοσιτέσσερις από αυτές. Για την
ακρίβεια εικοσιτρείς, καθώς μια είναι επινοημένη από εμένα.

The list of phobias exists. It is published in various variations in the internet and consists of about
two hundred phobias. Here ony twenty-four are mentioned. To be precise, twenty-three, since one
of them is a creation of mine.

These works are the result of some thoughts that are related to the vital need of man for food and the primordial instinct for self-preservation. The images, emerging from an empty-infinite space, like memories that
are being recalled, have the appearance of the first food, like milk and sesame, as their main characteristic.
The paradox of these representations is being employed and tends to be assimilated by the viewer, due to his/
her known relationship with food. In the end, the viewer is integrating the artwork, just like he/she digests
the food. Nevertheless, it remains unclear and not fully comprehensible, with the following result: the hidden meaning will constitute the basis for further contemplation and pursuits.
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Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
καλαμάκια, 180 x 85 x 25 εκ. / straws, 180 x 85 x 25 cm

Τουλιοπουλοσ Αλεξανδροσ / Touliopoulos Alexandros
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Το παρόν είναι η επιφάνεια. Το μέλλον είναι η συνείδηση. Το παρελθόν είναι η απόδειξη.

The work is a surface. Consciousness is the future. Proof is the past.
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FORCE WOULD VANISH
FROM THE RELATIONS OF MEN
επιµελητησ / curator:
edward salem
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FORCE WOULD VANISH FROM THE RELATIONS OF MEN
(An exhibition in two parts)
Curator: Edward Salem

FORCE WOULD VANISH FROM THE RELATIONS OF MEN
(Μια έκθεση σε δύο μέρη)
Επιμελητής: Edward Salem

The works included in the exhibition use performance, agit-prop, social collaboration and
documentary strategies to viscerally address a wide range of concerns. The works are driven by
deeply-felt political ideas. Realism and symbolism are accreted. Body and culture, physical and
psychic wounds converge in acts of poetic resistance.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση χρησιμοποιούν την περφόρμανς, την πρόκληση, την
κοινωνική συνεργασία και τις στρατηγικές του ντοκιμαντέρ για να οπτικοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα
προβληματισμών. Κίνητρο των έργων είναι πολιτικές ιδέες που οι καλλιτέχνες τις έχουν νιώσει βαθιά
στο πετσί τους. Ο ρεαλισμός και ο συμβολισμός είναι ιδιαίτερα έντονοι. Το σώμα και η κουλτούρα, τα
σωματικά και τα ψυχικά τραύματα συγκλίνουν σε πράξεις ποιητικής αντίστασης.

In the second component of the exhibition, I engage curation as a mode of artistic expression.
I solicit written instructions from select international artists, some under travel restrictions
(as in the West Bank artists), for a sculptural work that can be constructed remotely, in their
absence, and in which participants’ help is needed to implement the plan. I then give the
instructions to a crew of local workers, non-specialized with regard to art, and ask that they use
their creative input to change the pieces based on their preferences, whims, or ideas of beauty,
to create a new, collaboratively conceived work.
It is traditional practice in galleries for workers to be hired to physically prepare the space and
install the exhibition, often constructing whole set pieces in the artist’s absence, as in Francis
Alys’ large, worker-constructed Bolero (Shoe Shine Blues) at Chicago’s Renaissance Society in 2008.
In this project, however, the local workers engaged to construct the sculptures have artistic
agency and final say, asked to make artistic changes to the artist’s original instructions and/or
to change the piece however they wish in the process of building it. The end status and look of
each piece rests with the workers.
This component of the exhibition involves working with groups of people in their immediate
environments and asking them to wield great influence on the project. The equal status given
to the workers as collaborators reverses traditional models of artist/worker, remote/local, and
authority/employee. While sending written instructions for the performed execution of a work
relates tangentially to the written scores of the Fluxus movement, the participants’ role in this
project will be not only that of «executor» but also «co-creator». Along with the collaborative
sculptural works, the artists’ original written instructions will be displayed.

Στη δεύτερη συνιστώσα αυτής της έκθεσης, καταπιάνομαι με την επιμέλεια ως τρόπο καλλιτεχνικής
έκφρασης. Ζητώ γραπτές οδηγίες από επίλεκτους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής (σε κάποιους από
αυτούς μάλιστα, όπως στους καλλιτέχνες της Δυτικής Όχθης, απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα) για
ένα γλυπτικό έργο το οποίο θα κατασκευαστεί από απόσταση, εν τη απουσία τους, ένα έργο το οποίο
απαιτεί τη συμμετοχή τρίτων για να εγκατασταθεί. Στη συνέχεια, δίνω οδηγίες σε ένα συνεργείο ντόπιων
εργατών, που δεν είναι ειδικευμένοι στην τέχνη και τους ζητώ να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργική
τους έμπνευση για να αλλάξουν το έργο, ανάλογα με τις προτιμήσεις, τις ιδιοτροπίες ή τις απόψεις τους
για το ωραίο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καινούργιο, συλλογικά διαμορφωμένο έργο.
Παραδοσιακά οι γκαλερί προσλαμβάνουν εργάτες για να ετοιμάσουν το χώρο και να εγκαταστήσουν
την έκθεση, κατασκευάζοντας συχνά ολόκληρα τμήματα του έργου εν τη απουσία του καλλιτέχνη,
όπως στο μεγάλων διαστάσεων έργο του Francys Alys Bolero (Shoe Shine Blues) στο Chicago’s
Renaissanace Society το 2008. Στο έργο αυτό ωστόσο οι εργάτες που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή των γλυπτών δούλεψαν ως καλλιτέχνες και είχαν λόγο επί του τελικού αποτελέσματος,
τους ζητήθηκε να επέμβουν καλλιτεχνικά στις αρχικές οδηγίες του καλλιτέχνη και/ή να αλλάξουν
το έργο κατά το δοκούν όσο κατασκευαζόταν. Η τελική μορφή και η όψη του έργου εξαρτήθηκε από
τους εργάτες.
Η συνιστώσα αυτή της έκθεσης περιλαμβάνει τη συνεργασία με ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν στο
άμεσο περιβαλλον τους και την πρόσκληση να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στο έργο. Αναγνωρίζεται
στους εργάτες μια θέση ισότιμου συνεργάτη που αντιστρέφει τα παραδοσιακά μοντέλα καλλιτέχνη/
εργάτη, απομακρυσμένου/τοπικού και εξουσίας/υπαλλήλου. Ενώ η αποστολή γραπτών οδηγιών για
την εκτέλεση ενός έργου θυμίζει ιδιαίτερα τις γραπτές εντολές του κινήματος Fluxus, οι συμμετέχοντες
σε αυτό το έργο δεν θα έχουν απλώς το ρόλο του «εκτελεστή» αλλά επίσης του «συνδημιουργού». Θα
εκτεθούν όχι μόνον τα συνεργατικά γλυπτικά έργα αλλά και οι πρωτότυπες οδηγίες των καλλιτεχνών.
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WHEN IS ART ACTIVISM AND ACTIVISM ART?
by Mary Patten

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Ο ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ;
της Mary Patten

Artists are citizens, and thus have no more or less «social responsibility» than anyone else. However, artists, writers, or anyone claiming to be a critical thinker, have a responsibility to foster
complexity of thinking and feeling. Many of us worry as we try to balance the need for swift
responses and complex articulation; urgency as well as depth. But let’s resist the idea that art is
either a weapon or a luxury. Art and art-making is both useless and necessary. Some of us worry
that «art» is too much of a floating signifier - that it can be co-opted and deployed and marketed
to fit all kinds of terrible agendas. But so can virtually any other human endeavor. The free play
of imagination is worth the risk.

Οι καλλιτέχνες είναι πολίτες και ως εκ τούτου δεν έχουν περισσότερη ή λιγότερη «κοινωνική ευθύνη»
από τους άλλους. Ωστόσο οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, όποιοι τέλος πάντων ισχυρίζονται πως
διαθέτουν κριτική σκέψη, έχουν την ευθύνη να προάγουν περίπλοκες σκέψεις και συναισθήματα.
Πολλοί προβληματιζόμαστε, καθώς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη μας
για άμεσες απαντήσεις και στην ανάγκη μας για περίπλοκη διατύπωση· ανάμεσα στην αίσθηση
του επείγοντος και στο βάθος. Ας αντισταθούμε όμως στην ιδέα πως η τέχνη μπορεί να είναι είτε
όπλο είτε πολυτέλεια. Η τέχνη και η δημιουργία της τέχνης είναι άχρηστες και αναγκαίες. Κάποιοι
προβληματιζόμαστε πως η «τέχνη» είναι ένα ρευστό σημαίνον, πως ενίοτε τη σφετερίζονται, την
υιοθετούν, τη χρησιμοποιούν, τη διαχειρίζονται, έτσι ώστε να ταιριάξει ακόμη και στην πιο φριχτή
ατζέντα. Το ίδιο όμως ισχύει για οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Το ελεύθερο παιχνίδι της
φαντασίας αξίζει τον κόπο.

The war in Iraq has revived debates about the uses of images during wartime. Many have
accused broadcast media of sanitizing the war by refusing to show images of bloodshed, torn
bodies, civilian casualties, and the draped coffins of U.S. soldiers who have been killed. If
only people could see these images, then they would turn against the violence. But horror and
revulsion, in and of themselves, produce nothing but a kind of numbness. One’s politics will
shape how, and what, one sees and feels. This is the problem of anguished pictures: what Susan
Sontag, in Regarding the Pain of Others, has characterized as «’the gruesome’ (inviting) us to be
either spectators or cowards, unable to look».
There are other dangers: of aestheticizing war, or trauma; or quoting already-saturated images, emptied of power by endless repetition. At the least, let’s hope that other pictures have
meaning, too, besides our own: let’s ask what we can do to change those pictures.

Ο πόλεμος στο Ιράκ έχει ανατροφοδοτήσει τις συζητήσεις γύρω από τη χρήση των εικόνων κατά
την περίοδο του πολέμου. Πολλοί έχουν κατηγορήσει τα μέσα πως αποστειρώνουν τον πόλεμο,
πως αρνούνται να δείξουν εικόνες από αιματοβαμμένα, διαμελισμένα σώματα, απώλειες αμάχων
και φέρετρα σκοτωμένων αμερικανών στρατιωτών καλυμμένα με την αμερικανική σημαία. Αν,
λένε, έβλεπαν οι άνθρωποι αυτές τις εικόνες, θα στρέφονταν εναντίον της βίας. Αλλά η φρίκη και
η αποστροφή αυτές καθαυτές δεν προκαλούν τίποτε άλλο εκτός από μούδιασμα. Μόνον η πολιτική
θέση του καθενός μας διαμορφώνει πώς και τι θα δούμε και θα νιώσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα
των φορτισμένων με αγωνία εικόνων: ό,τι η Suzan Sontag έχει χαρακτηρίσει στο Παρατηρώντας τον
πόνο των άλλων «η φρίκη που μας καλεί να γίνουμε είτε θεατές είτε δειλοί, ανίκανοι να κοιτάξουμε».
Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι: η αισθητικοποίηση του πολέμου ή του τραύματος· ή η επίκληση ήδη
κορεσμένων εικόνων που έχουν αδειάσει από τη δύναμή τους εξαιτίας της ατελείωτης επανάληψής
τους. Τουλάχιστον ας ελπίσουμε πως και άλλες εικόνες έχουν νόημα εκτός από τις δικές μας: ας
αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτές τις εικόνες.

Η Mary Patten είναι εικαστική καλλιτέχνης, δημιουργός βίντεο, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
και περιστασιακά επιμελήτρια. Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε δημόσια, ομαδικά έργα κατά
Mary Patten is a visual artist, video-maker, writer, educator, and occasional curator. She has led

τα τελευταία 25 χρόνια. Από το 1993 είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλμ/

and participated in public, collaborative projects for the last 25 years. Since 1993, Mary Patten has

Βίντεο/Νέων Μέσων της Σχολής του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της

been on the faculty of the Film/Video/New Media Department of the School of the Art Institute

ενήλικης ζωής της, έχει υπάρξει πολιτική ακτιβίστρια, έχοντας πολλά χρόνια εμπειρίας σε ζητήματα

of Chicago. She has also been a political activist for most of her adult life, with years of work on

που σχετίζονται με τις φυλακές, το AIDS και τον ακτιβισμό σε σχέση με ζητήματα ομοφυλόφιλης

prison issues, AIDS and queer activism, and solidarity work with various liberation struggles.

ταυτότητας και έχει αρραγώς συνεργαστεί με διάφορα απελευθερωτικά μέτωπα. Πρόσφατα έργα της

Recent projects include «Project Enduring Look» and «Feeltank Chicago», where she direly claims

περιλαμβάνουν τα «Project Enduring Look» και «Feeltank Chicago», όπου ξεκάθαρα υποστηρίζει πως

to be «politicizing depression since 2003».

«πολιτικοποιεί την ύφεση από το 2003».
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Η Laura Boushnak είναι παλαιστίνια φωτογράφος και γεννήθηκε στο Κουβέιτ. Ξεκίνησε την καριέρα
της το 1999, καλύπτοντας τα ειδησεογραφικά γεγονότα για το Associated Press (AP) στο Λίβανο.
Αργότερα εργάστηκε ως φωτογράφος για το γαλλικό Agence France-Presse (AFP) στα κεντρικά γραφεία
του στο Παρίσι καθώς και στην έδρα του στη Μέση Ανατολή (Κύπρος). Η εννεαετής εμπειρία της ως
απεσταλμένης συμπεριλαμβάνει την κάλυψη του πολέμου στο Ιράκ και τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και
Χεζμπολάχ το 2006. Η δουλειά της έχει δημοσιευθεί στους New York Times, την The Guardian, στο National
Geographic και στη Le Monde. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της ομάδας Rawiya, η οποία συγκεντρώνει το
έργο και τις εμπειρίες πέντε γυναικών φωτογράφων από τη Μέση Ανατολή.

Cluster Bomb Survivors, 2006
c-prints, μεταβλητές διαστάσεις / c-prints, dimensions variable

www.lauraboushnak.com

Boushnak Laura

Boushnak Laura

Laura Boushnak is a Palestinian photographer born in Kuwait. She began her career in 1999 covering news for the Associated Press (AP) in Lebanon. She later worked as a photographer for Agence
France-Presse (AFP) at its Paris headquarters and its Middle East hub in Cyprus. Her nine-year wire
service experience included covering the war in Iraq and the 2006 Israel-Hezbollah war. Her work
has been published in the New York Times, The Guardian, The National Geographic and Le Monde. She is
also a founding member of the Rawiya collective, which brings together the work and experience
of five female photographers from the Middle East.
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Ο Michael Cheatwood γεννήθηκε στο Bowling Green του Οχάιο. Ασχολείται με τη ζωγραφική, τη
γλυπτική και τις εγκαταστάσεις. Πρόσφατα εξέθεσε τη δουλειά του στη gκαλερί Zolla/Lieberman στο
Σικάγο και στην Dark Fair στη Κολονία της Γερμανίας. Το 2009 του απονεμήθηκε η Υποτροφία Burnham
της Σχολής του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου, από την οποία έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα.

Firm, 2009
χρησιμοποιημένη μαξιλαροθήκη, 28 x 16 εκ. / used pillow cover, 28 x 16 cm

www.michaelcheatwood.com

Cheatwood Michael

Cheatwood Michael

Michael Cheatwood was born in Bowling Green, Ohio. He is a painter, sculptor, and installation
artist who has recently exhibited at Zolla/Lieberman Gallery in Chicago and the Dark Fair in Cologne, Germany. He is a recipient of a 2009 Burnham Fellowship award from the School of the Art
Institute of Chicago, where he earned his MFA.
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Η Dana DeGiulio έχει εκθέσει ευρέως στις Η.Π.Α. τα τελευταία δέκα χρόνια πίνακες, έργα σε χαρτί
και βίντεο. Έχει εκθέσει στην γκαλερί Susanne Hilberry στο Μίσιγκαν· στο Roots & Culture, στο
Ιλλινόις· στο Κέντρο Τεχνών Riverside, του Ιλλινόις· στο Πανεπιστήμιο Dominican, του Ιλλινόις· στο
Κέντρο Τεχνών Hyde Park, του Ιλλινόις και αλλού. Ζει στο Σικάγο, διδάσκει στη Σχολή του Ινστιτούτου
Τέχνης του Σικάγου και είναι συνεπιμελήτρια της γκαλερί Julius Caesar, του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου
καλλιτεχνών που λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια. Επιπλέον γράφει και προσφάτως δημοσίευσε κείμενά
της σε καταλόγους της Sabina Ott και της Judith Geichman.

The cry collapses to form, 2010
ψηφιακό βίντεο, 3’ / digital video, 3’

www.danadegiulio.com

DeGiulio Dana

DeGiulio Dana

Dana DeGiulio has been showing her paintings, works on paper and videos extensively in the US
for almost 10 years. She has shown at Susanne Hilberry Gallery in MI; Roots & Culture, IL; the Riverside Arts Center, IL; Dominican University, IL; the Hyde Park Art Center, IL and many more. She
lives in Chicago, teaches at the School of the Art Institute of Chicago and co-operates Julius Caesar,
3 year old artist run exhibition space. She also writes and recently contributed catalog essays for
Sabina Ott and Judith Geichman.
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Η Regina José Galindo είναι από τη Γουατεμάλα. Ασχολείται με την περφόρμανς και ειδικεύεται στο
body art. Έχει εκθέσει ευρέως, πιο πρόσφατα, στην Exit Art, στη Νέα Υόρκη. Εκπροσωπείται από την
γκαλερί Prometeo. Γεννήθηκε στην Πόλη της Γουατεμάλα το 1974.

Ενώ αυτοί παραμένουν ελεύθεροι, 2007 / Mientras ellos siguen libres, 2007
c-prints, μεταβλητές διαστάσεις / c-prints, variable dimensions

www.reginajosegalindo.com

Galindo Regina José

Galindo Regina José

Regina José Galindo is a Guatemalan performance artist who specializes in body art. She has exhibited widely, including recently at Exit Art in New York. She is represented by Prometeo Gallery.
She was born in Guatemala City in 1974.
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Η Lora Gordon είναι φωτογράφος και ερευνήτρια. Ζει στο Παρίσι και σπουδάζει στην École des hautes
études en sciences sociales. Η φωτογραφική της πρακτική αποπειράται να ανατρέψει τον τρόπο με
τον οποίο η παραδοσιακή φωτοδημοσιογραφία εικονογραφεί τους τόπους συγκρούσεων, ιδιαίτερα
στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της αφαίρεσης ως γέφυρα προς μια πιο προσωπική,
ιδιοσυγκρασιακή και μη αφηγηματική οπτική εμπειρία. Έχει εκθέσει τη δουλειά της στο Παρίσι, στη
πόλη Saratov της Ρωσίας, στη Ραμάλλα της Ιερουσαλήμ και στην πόλη της Γάζας, στην Παλαιστίνη. Η
ακαδημαϊκή της έρευνα αναζητά εναλλακτικές ιστορικές αφηγήσεις του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστίνης, διερευνώντας την επιθυμία για εθνική συμβίωση. Το βιβλίο της, The End of Abu Jameel
Street, θα εκδοθεί το 2012.

2 από 3 c-prints, μεταβλητές διαστάσεις
2 of 3 c-prints, dimensions variable

Zone Chene Pointu, 2011

www.loragordon.com

Gordon Lora

Gordon Lora

Lora Gordon is a photographer and researcher who lives in Paris and studies at the École des hautes
études en sciences sociales. Her photographic practice attempts to subvert traditional photojournalistic imagery of conflict spaces, particularly in the Middle East, using the language of abstraction as a bridge to a more personal, idiosyncratic, and non-narrative viewing experience. She has
shown in Paris, France; Saratov, Russia; and Ramallah, Jerusalem, and Gaza City, Palestine. Her
academic research explores alternative historical narratives in the Israeli-Palestinian conflict,
probing the urge for national cohabitation. Her forthcoming book, The End of Abu Jameel Street, will
be released in 2012.
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Η Inas Halabi είναι παλαιστίνια καλλιτέχνης και ζει στην Ιερουσαλήμ. Αποφοίτησε από την Ακαδημία
Τεχνών και Σχεδίου Bezalel της Ιερουσαλήμ και δραστηριοποιείται στην καλλιτεχνική ομάδα Ανοιχτό
Εργαστήριο (Open Studio) του Πολιτισμικού Κέντρου Khalil Sakakini στη Ραμάλα της Παλαιστίνης.

Holes, 2010
καταγραφή περφόρμανς, τρυπάνι, γυψοσανίδα, ψηφιακό βίντεο, 22’
performance documentation, drill, drywall, digital video, 22’

Halabi Inas

Halabi Inas

Inas Halabi is a Palestinian artist living in Jerusalem. She graduated from Bezalel Academy of Arts
and Design in Jerusalem and is active in the Open Studio collective of artists at the Khalil Sakakini
Cultural Center in Ramallah, Palestine.
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Ο Shadi Al Hareem γεννήθηκε στην παλαιστινιακή πόλη Salfit της Δυτικής Όχθης το 1977.
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Al Najah το 2001, με πτυχίο της Σχολής Καλών Τεχνών. Έχει
συμμετάσχει, από το 1996, σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις, και εκπροσωπείται από την γκαλερί
al-Mahatta στη Ραμάλα. Άλλες σημαντικές εκθέσεις του περιλαμβάνουν την έκθεση στην πόλη
Salfit το 2002 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και την έκθεση των εγκαινίων
της Γκαλερί Al Hallaj στη Ραμάλα.

Barriers, 2011
μικτή τεχνική, συνεργατικό γλυπτό / mixed media, collaborative sculpture

Al Hareem Shadi

Al Hareem Shadi

Shadi Al Hareem was born in the West Bank Palestinian town of Salfit in 1977. Al Hareem
graduated from Al Najah University in Nablus in 2001 with a BA in Fine Arts. Al Hareem
has participated in a number of group exhibitions since 1996, and is affiliated with alMahatta Gallery in Ramallah. Other notable showings include a Ministry of Culture exhibition in Salfit in 2002, as well as the 2003 opening of the Al Hallaj Gallery in Ramallah.
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Ο Dave Leggett έχει πτυχίο από το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Κολέγιο
Τεχνών και Γραφικών Τεχνών Savannah. Επηρεάστηκε κατεξοχήν από τους Εικονιστές του Σικάγου (Chicago Imagists), μια ομάδα αναπαραστατικών καλλιτεχνών, το έργο των οποίων έγινε γνωστό εξ αιτίας της
πλήρους μη ανάμιξής τους με τις τάσεις του καλλιτεχνικού κόσμου της Νέας Υόρκης. Ο Leggett ασχολείται
με τη ζωγραφική, το σχέδιο, τις εκτυπώσεις, την κατασκευή βιβλίων και τις εγκαταστάσεις. Έργα του έχει
εκθέσει στο Hyde Park Art Center καθώς και σε πολλές άλλες γκαλερί του Σικάγου.

Σχέδια από τη σειρά Coco River Fudge Street, 2011
Drawings from the Coco River Fudge Street series, 2011

www.davidleggettart.com

Leggett Dave

Leggett Dave

Dave Leggett holds an MFA from the School of the Art Institute of Chicago and a BFA from Savannah College of Art and Design. He was greatly influenced by the Chicago Imagists, a group of representational artists whose work was known for its complete un-involvement with New York art
world trends. Leggett works in painting, drawing, printmaking, bookmaking and installation.
He has shown at the Hyde Park Art Center along with many other galleries in Chicago.
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Ο Charles Mahaffee γεννήθηκε το 1980 στην πόλη Decatur της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σπούδασε στο Κολλέγιο LaGrange της Γεωργίας, από όπου πήρε πτυχίο Τεχνών το 2002. Το 2004 σπούδασε
στη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου, από όπου πήρε πτυχίο το 2005 και μεταπτυχιακό το
2007. Έκτοτε έχει εκθέσει στη γκαλερί Julius Caesar και έχει κάνει περφόρανς στη γκαλερί 1900 καθώς
και σε άλλα σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο. Ζει και εργάζεται στο Σικάγο.

18 Self Portraits, 2011,
κάρβουνο σε χαρτί, 18 σχέδια, κάθε έργο 15 x 10 εκ.
charcoal on paper, 18 drawings, 15 x 10 cm each

www.charlesmahaffee.com

Mahaffee Charles

Mahaffee Charles

Charles Mahaffee was born in 1980 in Decatur, Georgia. He attended LaGrange College in LaGrange, Georgia, completing his B.A. in Art in 2002. In 2004 he studied at the School of the Art
Institute of Chicago, earning a B.F.A. in 2005 and an M.F.A. in 2007. Since graduating he has
shown at Julius Caesar Gallery, and has performed at 1900 Gallery as well as other sites around
Chicago. He lives and works in Chicago.
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Η Regina Mamou είναι εικαστική καλλιτέχνης που ζει στο Σικάγο και ασχολείται με τη φωτογραφία
και το video. Το 2009 έλαβε 15μηνη Υποτροφία από το Ίδρυμα Fullbright για την Ιορδανία, με σκοπό
να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ μεθόδων ναυσιπλοΐας και μνήμης στο Αμμάν. Είναι πτυχιούχος της
Σχολής Σχεδίου του Rhode Island (2005) και μεταπτυχιακή διπλωματούχος της Σχολής του Ινστιτούτου
Τέχνης του Σικάγο (2007). Στα πρόσφατα έργα της περιλαμβάνονται μια έκθεση που συνεπιμελήθηκε
με τον Scott Patrick Wiener στο Κέντρο Κυβερνητικών και Διεθνών Σπουδών του Χάρβαρντ. Έχει κάνει
εκθέσεις στη Μέση Ανατολή και στις Η.Π.Α. και θα συμμετάσχει σε μια έκθεση video το φθινόπωρο του
2011, μαζί με άλλους δύο καλλιτέχνες.

Pull, 2006
ψηφιακό βίντεο, 4’ 15’’ / digital video, 4’ 15’’

www.reginamamou.com

Mamou Regina

Mamou Regina

Regina Mamou is a Chicago-based visual artist working in photography and video. In 2009 she received
a 15-month Fulbright Fellowship to Jordan to explore navigational methods and memory in Amman.
She holds an MFA (2007) from the School of the Art Institute of Chicago and a BFA (2005) from Rhode Island School of Design. Recent projects include an exhibition that Mamou co-curated with Scott Patrick
Wiener at Harvard’s Center for Government and International Studies. She has exhibited in the Middle
East and the United States and will be featured in a 3-person video exhibition in Fall 2011.
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Η Linda Mary Montano είναι εμβληματική μορφή της σύγχρονης φεμινιστικής περφόρμανς και η
δουλειά της, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
του βίντεο από γυναίκες, για γυναίκες και σχετικά με τις γυναίκες. Η επιρροή της Montano εκτείνεται
σε πολλούς τομείς – έχει προβληθεί σε μουσεία, συμπεριλαμβανομένων του New Museum της Νέας
Υόρκης, του MOCA του Σαν Φρανσίσκο και του ICA του Λονδίνου.

Mitchell’s Death, 1977
βίντεο, 22’ 20’’ / video, 22’20’’

www.lindamontano.com

Montano Linda Mary

Montano Linda Mary

Linda Mary Montano is a seminal figure in contemporary feminist performance art and her work
since the mid 1960s has been critical in the development of video by, for, and about women. Montano’s influence is wide ranging - she has been featured at museums including The New Museum
in New York, MOCA San Francisco and the ICA in London.
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Η Nissreen Najjar είναι παλαιστίνια καλλιτέχνης και ζει στην Ιερουσαλήμ. Έχει εκθέσει διεθνώς,
καθώς και τοπικά στην γκαλερί Al-Hoash στην Ιερουσαλήμ. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Τεχνών και
Γραφιστικών Τεχνών Bezalel της Ιερουσαλήμ και δραστηριοποιείται στην καλλιτεχνική κολεκτίβα Open
Studio στο Πολιτιστικό Κέντρο Khalil Sakakini Cultural στη Ραμάλα της Παλαιστίνης.

Zeit ou Zift, 2011
μικτή τεχνική / mixed media

Najjar Nissreen

Najjar Nissreen

Nissreen Najjar is a Palestinian artist living in Jerusalem. She has exhibited internationally and
locally at Al-Hoash Gallery in Jerusalem. She graduated from Bezalel Academy of Arts and Design
in Jerusalem and is active in the Open Studio collective of artists at the Khalil Sakakini Cultural
Center in Ramallah, Palestine.

Ο Naufus Ramirez-Figueroa είναι από τη Γουατεμάλα και το έργο του καλύπτει διάφορους τομείς, το
βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις περφόρμανς. Η δουλειά και η ερευνά του εστιάζει στον φολκλορισμό,
τη σεξουαλικότητα, τις μαγικές πρακτικές, το εμπόριο παιδιών κατά τη διάρκεια πόλεμων, τις εμπειρίες
προσφύγων και την ποίηση. Έλαβε το πτυχίο του από το Ινστιτούτο καλών Τεχνών Emily Carr το 2006
και το μεταπτυχιακό του από τη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου το 2008. Έχει κάνει διάφορες
ατομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τις La Reina Ha Muerto, el Alce la Mato (Proyectos Ultra Violeta,
2010), Para Ti El Banano Madura Al Peso De Tu Dulce Amor (Des Pacio, 2008), και Children’s Tears Laid Out To Dry
(grunt gallery, 2007). Έχει λάβει διάφορα βραβεία, μεταξύ άλλων το Franklin Furnace Performance
Art Fund για το έτος 2007. Ζει μεταξύ της Πόλης του Μεξικού και του Βανκούβερ (Καναδάς).

Ramirez-Figueroa Naufus

Naufus Ramirez-Figueroa is a Guatemalan interdisciplinary artist, working in video, installation,
and performance. His work and research delves into folkloricism, sexuality, magical practices, the
welfare of children in war, the experiences of refugees, and poetry. He obtained a BFA from Emily
Carr Institute in 2006 and an MFA from the School of the Art Institute of Chicago in 2008. He has
had various solo exhibitions, including La Reina Ha Muerto, el Alce la Mato (Proyectos Ultra Violeta,
2010), Para Ti El Banano Madura Al Peso De Tu Dulce Amor (Des Pacio, 2008), and Children’s Tears Laid Out To
Dry (grunt gallery, 2007). He is a recipient of various awards including the 2007 Franklin Furnace
Performance Art Fund. Currently he lives between Mexico City and Vancouver, Canada.

www.naufus.com
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Η Βασίλισσα πέθανε, την σκότωσε ο τάρανδος, 2010 / La Reina Ha Muerto, El Alce La Mato, 2010
3 c-prints, διαστάσεις μεταβλητές / 3 c-prints, dimensions variable
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Ramirez-Figueroa Naufus
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Ο Edward Salem είναι αμερικανοπαλαιστίνιος καλλιτέχνης και επιμελητής που ζει μεταξύ Παρισίου
και Βηρυτού. Έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Καλές Τέχνες από τη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης
του Σικάγου. Οι ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνουν: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Παρίσι, Khalil Sakakini Cultural Center, Ραμάλλα, Arab Cultural Forum, Ραμάλλα, and Eel Space,
Σικάγο. Πρόσφατα, ο Salem ήταν οικότροφος καλλιτέχνης στο Artellewa Space for Contemporary Art,
Κάιρο και το επόμενο φθινόπωρο θα μετέχει στο Πρόγραμμα Οικιακού Χώρου Εργασίας (Home Workspace Program) στο Ashkal Alwan της Bηρυτού.

He Came to Stay, 2010
c-print, μεταβλητές διαστάσεις / c-print, dimensions variable

www.edwardsalem.com

Salem Edward

Salem Edward

Edward Salem is a Palestinian American artist and curator living between Paris and Beirut. He
received his MFA from the School of the Art Institute of Chicago. Solo exhibitions include: Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Khalil Sakakini Cultural Center, Ramallah, Arab
Cultural Forum, Ramallah, and Eel Space, Chicago. His work has been exhibited and screened
in Paris, Berlin, Jerusalem, Madrid, Chicago, and New York. Recently Salem was the artist-inresidence at the Artellewa Space for Contemporary Art in Cairo and this fall he will join the Home
Workspace Program at Ashkal Alwan in Beirut.
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Η Isabelle Schiltz γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη Virton του Βελγίου. Σπούδασε στη Σχολή Καλών
Τεχνών της Ακαδημίας Gerrit Rietveld του Άμστερνταμ, με ειδίκευση στις περφόρμανς, ενώ έλαβε
το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, με ειδίκευση στην Αγγλική και
Ολλανδική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Ο Joseph Clark, με τον οποίον και σπούδασε, την έφερε σε επαφή
με τη χρήση της φωνής της.

Punching Song (La Vie en Rose), 2007
βίντεο, 2’ / video, 2’

www.isabelle-schiltz.com

Schiltz Isabelle

Schiltz Isabelle

Isabelle Schiltz was born and raised in Virton, Belgium. She completed a Master degree in English
and Dutch Languages and Literature at the University of Brussels, and a BFA from Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam, specializing in performance. She was introduced to the use of her voice
by Joseph Clark, with whom she studied.
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|

ΣΧΕ∆ΙΑ

επιµελητρια:
γεωργια κοτρετσοσ
curator:
georgia kotretsos
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ΣΧΕΔΙΑ

D/RAFT
Curator: Georgia Kotretsos

D/RAFT | ΣΧΕΔΙΑ
Επιμελήτρια: Γεωργία Κοτρέτσος

When the «Action Field Kodra» curators approached me about an exhibition curated by a practicing
artist and supported by an art theorist, I instantly became fond of the idea. At a time of
political, social, and economic upheaval when a ‘way-out’ is on most people’s minds – the challenge of curating an exhibition was exactly what I needed over the summer. This overall crisis
occupied my head-space both as an artist and a resident and citizen of Greece so «Action Field
Kodra» offered me the opportunity to address the matter through an exhibition, I entitled D/
RAFT. The desire to escape, to leave, to be elsewhere is routed in all age groups of the community,
yet most are left to drift aimlessly. Based on the current circumstances, one is called to consider
dystopias, utopias and heterotopias here and elsewhere – whether these are geographical, historical,
socio-political, psychological, emotional, physical, or imaginary.

Όταν οι καλλιτεχνικοί επιμελητές του «Πεδίου Δράσης Κόδρα» με προσέγγισαν σχετικά με μια
έκθεση που θα επιμελούνταν ένας καλλιτέχνης με τη βοήθεια ενός θεωρητικού της τέχνης, η ιδέα
με προσέλκυσε άμεσα. Σε μια εποχή πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ανακατατάξεων, όταν
η ιδέα της «απόδρασης» βρίσκεται στο νου των περισσότερων ανθρώπων – η πρόκληση να επιμεληθώ
μια έκθεση ανταποκρινόταν σε ό,τι αναζητούσα για τη θερινή περίοδο. Αυτή η συνολική κρίση
απασχολούσε το μυαλό μου ως καλλιτέχνη, κάτοικο και πολίτη της Ελλάδας, επομένως το «Πεδίου
Δράσης Κόδρα» μου προσέφερε την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα μέσω μιας έκθεσης,
την οποία ονόμασα d/raft ή, καλύτερα, ΣΧΕΔΙΑ, στα ελληνικά. Η επιθυμία για απόδραση, να φύγει
κάνεις ή να βρίσκεται αλλού είναι έκδηλη σε κάθε ηλικιακή ομάδα της κοινότητας, παρ’ όλ’ αυτά,
οι περισσότεροι καταλήγουν σε μια άσκοπη περιφορά. Με βάση τις σημερινές συνθήκες, καλείται
κανείς να εξετάσει τις δυστοπίες, τις ουτοπίες και τις ετεροτοπίες τόσο εδώ όσο και αλλού – είτε
πρόκειται για γεωγραφικές, ιστορικές, κοινωνικοπολιτικές είτε για ψυχολογικές, συναισθηματικές,
φυσικές ή φανταστικές.

As an artist, selecting artworks for D/RAFT by my peers has been the result of my initial
interest in their work. In addition, a pivotal factor for my selections has been the attitude,
ethos, and class in which all of the participating artists navigate the art world and operate
within it, namely: Adelheid Mers, Adonis Volanakis, Alexis Avlamis, Christoforos Doulgeris,
Dimitris Skalkotos, Gregory Grozos, Nadia Kalara & Martin Alexander Carlé, Pesce Khete and
Wendelin Pressl.
As for the theoretical support, having Elpida Karaba by my side contributing her insightful
thoughts on the topic at stake as an independent entity rather than describing the works on show
- should be considered and treated as a work on its own that takes us s step forward on our quest.
Karaba text’s speaks about the design (of art, or not), the plan, the future, the abandonment of the
fantasy for utopia, the contortions and the changes of direction, which protect us from quibbles.

Ως καλλιτέχνης, η συλλογή έργων τέχνης για την έκθεση ΣΧΕΔΙΑ, από τους συναδέλφους μου,
είναι το αποτέλεσμα του αρχικού ενδιαφέροντός μου για το έργο τους. Παράλληλα, ένας αξονικός
παράγοντας των επιλογών μου είναι η συμπεριφορά, το ήθος και το επίπεδο, με τα οποία όλοι οι
συμμετέχοντες καλλιτέχνες ταξιδεύουν μέσα στον κόσμο της τέχνης και λειτουργούν εντός του·
συγκεκριμένα οι: Adelheid Mers, Αντώνης Βολανάκης, Αλέξης Αβλάμης, Χριστόφορος Δουλγέρης,
Δημήτρης Σκαλκώτος, Γρηγόρης Γρόζος, Νάντια Καλαρά και Martin Alexander Carlé, Pesce Khete
και Wendelin Pressl.
Ως προς τη θεωρητική υποστήριξη, η ύπαρξη της Ελπίδας Καραμπά στο πλάι μου, ως πρόσωπο, η
οποία συνεισέφερε τις διορατικές σκέψεις της επάνω στο καίριο ζήτημα αντί να περιγράφει τα έργα
της έκθεσης, θα πρέπει να θεωρηθεί και να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο έργο που πηγαίνει
το εγχείρημά μας ένα βήμα μπροστά. Το κείμενο της Καραμπά μιλάει για το σχέδιο (της τέχνης ή και
όχι), τα πλάνα, το μέλλον, την εγκατάλειψη της φαντασίωσης της ουτοπίας, τις συστρέψεις και τις
αλλαγές κατεύθυνσης που μας προστατεύουν από τις υπεκφυγές.
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DIAGRAMS, CHARTS, TOPOLOGIES, AND MAPS:
The passage from the art of drawing to the art of draft.
By Elpida Karaba

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ:
Η μετάβαση από τη τέχνη σχεδίου στη τέχνη σχεδιάσματος.
της Ελπίδας Καραμπά

Drawing has been for art one of its earliest expression. During the centuries of the glorification of
painting, drawing was often regarded as a secondary form of art but, eventually, found its place as
a distinct artistic medium. Artists and architectures were basing the execution of their «works of
art» on detailed and consummated preliminary drawings/drafts; nevertheless, these drawings were
not always destined for a public (ex)position (exhibition). Since the 18th century, though, the artists
presented their drawings as completed, autonomous art works, acknowledging that drawing is itself
a masterwork.

Το σχέδιο υπήρξε για την τέχνη μια από τις πιο πρώιμες εκφράσεις της. Στους αιώνες που δόξασαν τη
ζωγραφική το σχέδιο θεωρήθηκε συχνά μια επικουρική μορφή τέχνης, σταδιακά, όμως, βρήκε τη θέση του
ως ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό μέσο. Καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες βάσιζαν σε λεπτομερή και αριστοτεχνικά
προσχέδια την εκτέλεση των «αριστουργημάτων» τους, εντούτοις τα προσχέδια αυτά δεν προορίζονταν
πάντα για δημόσια (εκ)θέση. Από το 18ο αιώνα, όμως, οι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τα σχέδια τους ως
ολοκληρωμένα, αυτόνομα έργα τέχνης, αναγνωρίζοντας ότι ο σχεδιασμός μπορεί να είναι και αυτός ένα
αριστούργημα (masterwork).

Attempting a leap: also since the 18th century, another design technique – visualization technique –
started to blossom, mainly as an another manifestation of the bureaucratic and bio-political arrangement of modernism. The technique of visualization, mind maps, charts, diagrams, cartography, and
topographies of any kind were a particularly ravishing way for the representation and understanding
of composite social, economic, administrational and other phenomena. We will focus on this form of
(artistic) drawing/draft; the swirling that was created by the passage from drawing to draft.
Visualization method concerns a number of techniques, ranging from statistical tables to experimental installations in natural spaces, to diagrams and drawings of extraordinary aesthetic, and in
its most contemporary version, computer applications, which is something difficult for someone to
describe when he/she does not deal with the complicated and composite world of new technologies.
Most of the times, these practices celebrate the most dominant logic of the cognitive approach to
social phenomena, thus expressing an instrumentalised scientism. This kind of draw ins require an
accurate description of arithmetical, numerical, and statistical data of reality, without any available
space for the meaning of things outside their measurable versions, especially without the necessary
space for everything that it is missed. The visualization of abstract meanings that are visualized
through their configuration into images, schemas, and diagrams, defines and confines them. Thus,
the characteristics of art of visualization seem to oppose visual arts’ aspirations. Or not?

Επιχειρώντας ένα άλμα: από το 18ο, επίσης, αιώνα μια άλλη τεχνική σχεδίου, η τεχνική της γραφικής
αναπαράστασης (visualization) γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση, κυρίως ως μια ακόμα εκδήλωση της
γραφειοκρατικής και βιοπολιτικής οργάνωσης της νεωτερικότητας. Η τεχνική της οπτικοποίησης,
η χαρτογράφηση και οι τοπογραφίες κάθε είδους, υπήρξαν ένας ιδιαίτερα ελκυστικός τρόπος για να
παρασταθούν και να γίνουν κατανοητά σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά, οργανωτικά και άλλα φαινόμενα.
Θα επικεντρωθούμε σε αυτήν τη μορφή (καλλιτεχνικού) σχεδίου. Στο στροβίλισμα που δημιουργεί το
πέρασμα από το σχέδιο στο σχεδίασμα.

Visualization and cartography are not identical but, indeed, they are two designing manifestations
that find, within the field of arts, a differentiated perspective. By referring to Foucault’s work, by
the term «new cartographer» (in the manner of the «new archivist»), Deuleze indicated a way of
research and writing, which would not seek to detect representations of reality, but which would
seek to construct new maps that re-design the relationships in ways that accentuate new, alternative worlds that offer a way, a possibility «for someone to think differently».1 When they are seen
under this horizon, visualization and cartography are not only a tool in the hands of bureaucrats,
but also a new means for activists, social movements, and artists who attempt to endue knowledge
and power with human qualities, such as the understanding of the needs, the acts, and the desires
of the people, as well as institutions, by designing models of perception and understanding – new
aspects of the world.
The advantage of art is its ability to resile towards new directions, which open up new horizons
in the face of unanticipated and new challenges. In other words, the method of visualization and
mindmap, when adopted by visual arts, it contains a paradox, which reverses the instrumentalism of such practices. The representation of representational arts is a redundancy/an excess. But
with a proper usage/handling, this redundancy is transformed into an advantage, and reaffirms the
establishment/recognition of an art work into a space, which is more and more disconnected from
the visual or spatial analogue of the work, i.e. the final result/work (that is presented in a design,
drawing, painting, sculpture, installation etc.) and the space in which it is being exhibited. This
redundancy/excess establishes the work of art beyond an enclosed geography of the artistic field.
Through different artistic expressions, that could be formalistic, linguistic, visual, or conceptual,
the art of representation could be translated in many ways; it could mean creative transformations
and generative interconnections.

Η μέθοδος της οπτικοποίησης αφορά ένα πλήθος τεχνικών από στατιστικούς πίνακες, μέχρι πειραματικές
εγκαταστάσεις σε φυσικούς χώρους, υψηλής αισθητικής σχεδιαγράμματα και σχέδια και, στην πιο σύγχρονη
εκδοχή της, εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τις οποίες είναι δύσκολο να φανταστεί και να
περιγράψει κανείς έξω από τον σύνθετο και πολύπλοκο κόσμο των νέων τεχνολογιών. Τις περισσότερες
φορές αυτές οι πρακτικές αποθεώνουν την πιο κυρίαρχη λογική της γνωσιακής (cognitive) προσέγγισης των
κοινωνικών φαινομένων, εκφράζοντας έναν εργαλειακό επιστημονισμό. Αυτού του τύπου τα σχεδιάσματα
απαιτούν μια ακριβή περιγραφή αριθμητικών, στατιστικών δεδομένων της πραγματικότητας, χωρίς να
περισσεύει χώρος για το νόημα των πραγμάτων έξω από τη μετρήσιμη εκδοχή του, κυρίως χωρίς να δίνεται
ο απαραίτητος χώρος για ό,τι διαφεύγει. Η οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών που γίνονται φανερές μέσα
από το σχηματισμό τους σε εικόνες, σχήματα, διαγράμματα τις ορίζει και τις περιορίζει. Τα χαρακτηριστικά
λοιπόν, αυτής της τέχνης (της οπτικοποίησης) φαίνεται να αντιτίθενται στην αποστολή των εικαστικών
τεχνών. Ή μήπως όχι;
Η οπτικοποίηση και η χαρτογράφηση δεν είναι ταυτόσημες είναι όμως δύο εκδηλώσεις σχεδιασμού που
βρίσκουν στο πεδίο της τέχνης μια διαφοροποιημένη προοπτική. Αναφερόμενος στο έργο του Foucault,
με τον όρο ο νέος χαρτογράφος (κατά τα πρότυπα του νέου αρχειοθέτη), ο Deuleze υπέδειξε έναν τρόπο
έρευνας και γραφής που δεν θα επιζητούσε να εντοπίσει αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, αλλά να
κατασκευάσει χάρτες που επανασχεδιάζουν τις σχέσεις με τρόπους που αναδεικνύουν νέους, εναλλακτικούς
κόσμους, που προσφέρουν έναν τρόπο, μια δυνατότητα «να σκέφτεται κανείς διαφορετικά».1 Ιδωμένες
σε αυτόν τον ορίζοντα η οπτικοποίηση και η χαρτογράφηση δεν είναι μόνο ένα εργαλείο στα χέρια των
γραφειοκρατών, αλλά και ένα νέο μέσο για ακτιβιστές, κοινωνικά κινήματα, καλλιτέχνες που επιχειρούν
να πλαισιώσουν τη γνώση και την εξουσία με τα ανθρώπινα, με την κατανόηση δηλαδή, της επιθυμίας
των ανθρώπων, των πράξεων και της θέλησης τους, των θεσμών, σχεδιάζοντας νέα μοντέλα νόησης και
κατανόησης, νέες όψεις του κόσμου.

These interconnections cannot, within, the arts frame (canon), be understood outside the experimentations of groups, such as Art & Language; even more so by the conceptual tradition, which,

Το πλεονέκτημα της τέχνης είναι η δυνατότητά της να αναδιπλώνεται προς κατευθύνσεις που ανοίγουν
τους ορίζοντές μας σε απρόσμενες και νέες προκλήσεις. Με άλλα λόγια η μέθοδος της οπτικοποίησης και
της νοητικής χαρτογράφησης υιοθετημένη από τις οπτικές τέχνες ενέχει ένα παράδοξο που αντιστρέφει την
εργαλειακότητα αυτής της πρακτικής. Η απεικόνιση των απεικονιστικών τεχνών είναι ένας πλεονασμός.
Αυτός ο πλεονασμός με τον κατάλληλο χειρισμό μετατρέπεται σε πλεονέκτημα και επιβεβαιώνει την
εγκατάσταση του έργου τέχνης σε ένα χώρο που είναι ολοένα και περισσότερο αποσυνδεδεμένος από το
οπτικό ή χωρικό ανάλογο του έργου, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα-έργο (που παρουσιάζεται σε σχέδιο,
ζωγραφική, γλυπτική, εγκατάσταση κοκ) και το χώρο στον οποίο αυτό εκτίθεται. Αυτός ο πλεονασμός
τοποθετεί το έργο σε ένα χώρο εγκατάστασης έξω από μια περιχαρακωμένη γεωγραφία του καλλιτεχνικού
πεδίου. Η πρακτική της απεικόνισης μπορεί μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές διατυπώσεις,
φορμαλιστικές, γλωσσικές, οπτικές, εννοιολογικές να έχει ποικίλες μεταφράσεις, να σημαίνει δημιουργικές
μεταμορφώσεις και γενεσιουργές διασυνδέσεις.

1

1

E. Kaufman & K. J. Heller (επιμ.) (1998), Deleuze and Guattari, New Mappings in Politics, Philosophy and Culture, University of Minesota Press,
Mineapolis, London: 147.

E. Kaufman & K. J. Heller (επιμ.) (1998), Deleuze and Guattari, New Mappings in Politics, Philosophy and Culture, University of Minesota Press,
Mineapolis, London: 147.
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momentarily, identifies the work with its idea, or even the objects with language. The postwar
artistic tradition could be, mainly, described as a transition from drawing to draft. Different studies
that are in favor of the first or the latter do not prove any antecedence of either practice, but they
manifest that the nature of this conflict is more about the potential radical perspectives of these
practices and the meaning that they acquire at different times. This meaning schematically may
be at the one edge, presenting this practice as depending from a visual system, subjected to its own
rules, immanent to intellectualism; or, may be at the other edge as a product/an outgrowth of the
relationship between this practice and the creator, its viewers2 and their intentions and their will.
During the 60’s, the Situationists (Internationale situationniste) developed a number of methods
for their wanderings, suggesting arbitrary and coup d’état drawings, which led to the unorthodox
peripatetic re-designs of the city (the known derives/drifts). Their drawings were pointing towards
a kind of «spatial alienation» that would create an estranging experience of the city through which
new and more politicized ways of habituation would evolve.3
The adoption of the practice of drawing, or better, the extension of art drawing to draft, is nothing
more than another challenge, another experimentation, an improvisation. Afterall, it is a process
that is structural and self-evident for all forms of art. Through the appropriation of these (seeimingly
scientific) methods, one can find a model of practice for the acquirement of new structures of noesis,
which will allow us to inscribe reality in a better way. A model that urges us to ask ourselves regarding the ability of the people to adapt these informational tools in their own needs, in order to accomplish personal and social development and empowerment (as forms of resistance to the schemes
of reality that are imposed from above).
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Οι διασυνδέσεις αυτές δεν μπορούν, τουλάχιστον μέσα στον κανόνα της τέχνης να γίνουν κατανοητές έξω
από τους πειραματισμούς ομάδων όπως το Art & Language, ακόμα περισσότερο από την εννοιολογική
παράδοση που προς στιγμή ταυτίζει το έργο με την ιδέα του ή ακόμα τα αντικείμενα με τη γλώσσα. Όλη
η μεταπολεμική καλλιτεχνική παράδοση θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια μετάβαση από το σχέδιο στο
σχεδίασμα. Σχετικές μελέτες υπέρ του πρώτου έναντι του δεύτερου και τούμπαλιν δεν αποδεικνύουν το
προβάδισμα της μίας ή της άλλης πρακτικής αλλά φανερώνουν ότι ο χαρακτήρας αυτής της διαπάλης αφορά
περισσότερο τη δυνάμει ριζοσπαστική προοπτική αυτών των πρακτικών και της εκάστοτε νοηματοδότησης
τους. Μια νοηματοδότηση που σχηματικά μπορεί να βρίσκεται στο ένα άκρο παρουσιάζοντας αυτή την
πρακτική εξαρτημένη από ένα οπτικό σύστημα, υποκείμενο στους δικούς του κανόνες, εμμενές στη
διανοητική διαδικασία ή στο άλλο άκρο ως παράγωγο της σχέσης αυτής της πρακτικής με το δημιουργό, το
θεατή του 2 και τις προθέσεις τους, τη βούλησή τους. Τη δεκαετία του ’60 οι Καταστασιακοί ανέπτυξαν ένα
πλήθος μεθόδων για τις περιπλανήσεις τους, προτείνοντας σχεδιάσματα αυθαίρετα και πραξικοπηματικά,
που οδήγησαν στους ανορθόδοξους περιπατητικούς επανασχεδιασμούς της πόλης (τα περίφημα dérives). Τα
σχεδιάσματα τους ωθούσαν σε ένα είδος «χωρικής αλλοτρίωσης» που θα δημιουργούσε μια εμπειρία ξένωσης
της πόλης προκειμένου να αναδειχθούν νέοι και πιο πολιτικοποιημένοι τρόποι κατοίκησής της.3

The artist Mark Lombardi calls as «narrative structures» his elaborated drawing, his drawn charts which
have to do with sophisticated financial transactions, governmental policies, and conspiracy theories.
The narrative structures are not cold numerical sums but they narrate the close relationship of drawn
charts to both programmatization and arbitrariness. From a plethora of possibilities, from an infinite number of interfaces and drafts, the delineator/chartist – or the cartographer – utilizes some
strategies in order to arrive to specific choices or even in order to guide the users of those drawings
towards specific conclusions. This kind of art balances between logic, arbitrariness, and manipulation. The drawings speak about the choices and the omissions their construction presupposes. Every
researcher, cartographer, as well as every user of those drawings is obliged to follow the course of the
reasonings and the acts that describe the line of thinking, the culmination of the facts; to pose a basic question regarding his methods and his desires in relation to the object. These drawings are both
cognitive tools that disperse technical information, which, until lately, it was possible for someone
to detect them only in restricted and specialized studies, and are also designated «to act as subjective shocks, energy potentials, informing the protest-performances as they are passed from hand to
hand, deepening the resolve to resist», as Brian Holmes argues.4 Resistance starts from those points
that disclose the holes of the system. Drawings allow us to grasp, to explore and to suggest a radically
different map, a radically different drawing of the world in which we live. 5
Under this scope, the drawing can describe the transition of art in the expanded field, according to
the well-known expression of Rosalind Krauss, and it can be traced in the graphic and spatial deridian modes of writing,6 even in the lacanian topologies. It can also mean the claim of art to participate
in the art of governmentality, by suggesting another possibility of «exodus», not to another country,
to a different field, or an escape in the fantasy of utopia, but a flight that betrays the rules of the
game, demanding to participate to the adventures of the transforming of the institutions, of the
articualtion of new meaning, in a way that transverse the fields, the structures and the institutions,
as Gerald Rauning argues.7

1. G. Debord, Ψυχογεωγραφικός οδηγός των Παρισίων /
Psychogeographical Guide of Paris

Η υιοθέτηση της πρακτικής του σχεδιάσματος, ή μάλλον η προέκταση του σχεδίου σε σχεδίασμα δεν αποτελεί
τίποτα παραπάνω από μια ακόμη πρόκληση, έναν πειραματισμό, έναν αυτοσχεδιασμό (για να παίξουμε άλλη
μια φορά με τις λέξεις). Διαδικασία όμως που είναι δομική και αυτονόητη για κάθε τέχνη. Στην οικειοποίηση
αυτής της μεθόδου μπορεί κανείς να βρει ένα μοντέλο άσκησης για την απόκτηση νέων δομών νόησης που θα
μας επιτρέψουν να εγγράψουμε πιο ολοκληρωμένα την πραγματικότητα. Ένα μοντέλο που μας παρακινεί να
διερωτηθούμε σχετικά με τη δυνατότητα των ανθρώπων να προσαρμόζουν αυτά τα πληροφοριακά εργαλεία
στις δικές τους ανάγκες προκειμένου να επιτύχουν προσωπική και κοινωνική διεύρυνση και ενδυνάμωση
(ως μορφές αντίστασης στα εκ των άνω επιβεβλημένα σχήματα της πραγματικότητας).

2

S. Buchman, Response to W. J. T. Michell στο Daniel, B. & Isabelle, C. (2008) Under Pressure. Pictures,Subjects and the New Spirit of Capitalism,
Berlin, New York, Sternberg Press οπ.: 28.

3

Βλ. σχετικά L. Manovich, The Anti-Sublime Ideal in Data Art, August 2002, www.manovich.net/DOCS/ data_art.doc, τελευταία επίσκεψη 6/2011.

4

Brian Holmes, ‘Maps for the Outside: Bureau d’Etudes, or the Revenge of the Concept’, στο Ursula Biemann (επιμ.), Geography and the Politics of
Mobility, Koln: Generali Foundation, 2003, p. 167.

5

Βλ. Holmes, οπ.

6

Βλ. σχετικά W. J. T. Michel, Four Fundamental Concepts of Image Science στο Daniel, B. & Isabelle, C. (2008) Under Pressure. Pictures,Subjects
and the New Spirit of Capitalism, Berlin, New York, Sternberg Press: 18

7

Βλ. σχετικά G. Raunig, (2009) Instituent Practices, No. 2: Institutional Critique, Constituent Power,
and the Persistence of Instituting. στο Rauning, G. & Ray, G. (Eds.) Art and Contemporary Critical
Practices. London, MayLayBooks..

2

S. Buchman, Response to W. J. T. Michell στο Daniel, B. & Isabelle, C. (2008) Under Pressure. Pictures,Subjects and the New Spirit of Capitalism,
Berlin, New York, Sternberg Press οπ.: 28.

3

Βλ. σχετικά L. Manovich, The Anti-Sublime Ideal in Data Art, August 2002, www.manovich.net/DOCS/ data_art.doc, τελευταία επίσκεψη 6/2011.
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The phrase «to visualize», can give its place to the words paint, draw, sketch, design, represent,
envisage, imagine, reflect, describe, conceive, acquire a clear image, manifest, being insightful; it
can also describe the ability to be far-sighted, or it could be about the icon/idol or the image – the list
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Ο καλλιτέχνης Mark Lombardi ονομάζει τα σύνθετα σχέδια, σχεδιάσματα του, που αφορούν πολύπλοκες
οικονομικές δοσοληψίες, κυβερνητικές πολιτικές, θεωρίες συνωμοσίας, «αφηγηματικές δομές».
Οι αφηγηματικές δομές δεν είναι ψυχρά αριθμητικά σύνολα, διηγούνται την προγραμματικότητα αλλά και
την αυθαιρεσία αυτών των σχεδιασμάτων. Από ένα πλήθος δυνατοτήτων, από έναν απεριόριστο αριθμό
διαπροσωπειών και σχεδίων, ο σχεδιαστής, ο χαρτογράφος χρησιμοποιεί ορισμένες στρατηγικές προκειμένου
να καταλήξει σε συγκεκριμένες επιλογές ή ακόμα να κατευθύνει τους χρήστες αυτών των σχεδιασμάτων
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η τέχνη αυτή ισορροπεί μεταξύ του ορθού λόγου, της αυθαιρεσίας και
της χειραγώγησης. Τα σχεδιάσματα μιλούν για τις επιλογές και τους αποκλεισμούς που προϋποθέτει η
κατασκευή τους. Κάθε ερευνητής, χαρτογράφος, αλλά και κάθε χρήστης αυτών των σχεδιασμάτων είναι
αναγκασμένος, για να παρακολουθήσει την πορεία των συλλογισμών, των ενεργειών που περιγράφουν την
έκβαση των γεγονότων, να θέσει ένα βασικό ερώτημα σχετικά με τις μεθόδους και τις επιθυμίες του απέναντι
σε ένα αντικείμενο. Αυτά τα σχεδιάσματα όσο είναι γνωστικά εργαλεία και διασπείρουν εξειδικευμένες
πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν πιθανό να τις εντοπίσει κανείς μόνο σε περιορισμένες και ειδικές
μελέτες, άλλο τόσο προορίζονται να «δρουν ως υποκειμενικά σοκ, ενεργειακά δυναμικά που διαμορφώνουν
τις εκδηλώσεις διαμαρτηρίας, καθώς περνούν από χέρι σε χέρι ενισχύοντας την απόφαση για αντίσταση»
όπως λέει ο Brian Holmes.4 Η αντίσταση εκκινεί από το σημεία εκείνα που φανερώνουν τις τρύπες του
συστήματος. Τα σχεδιάσματα μας επιτρέπουν να συλλάβουμε, να εξερευνήσουμε και να προτείνουμε ένα
ριζικά διαφορετικό χάρτη, ένα ριζικά διαφορετικό σχεδίασμα του κόσμου στον οποίο ζούμε. 5
Υπό αυτό το πρίσμα, το σχεδίασμα περιγράφει τη μετάβαση της τέχνης στο «διευρυμένο πεδίο», σύμφωνα με
την περίφημη έκφραση της Rosalind Krauss και ανιχνεύεται στη γραφική και χωρική ντεριντιανή γραφή,6
ακόμα στις λακανικές τοπολογίες Μπορεί επίσης να σημαίνει την αξίωση της τέχνης να συμμετέχει στην ίδια
την τέχνη της κυβερνησιμότητας, προτείνοντας μια άλλη δυνατότητα «φυγής» όχι σε μια διαφορετική χώρα,
σε ένα διαφορετικό πεδίο ή μια δυνατότητα διαφυγής στη φαντασίωση της ουτοπίας, αλλά μιας φυγής
που διαταράσσει τους κανόνες του παιχνιδιού, αξιώνοντας να συμμετάσχει, δηλαδή, στις περιπέτειες του
μετασχηματισμού των θεσμών, της άρθρωσης ως νέου νοήματος με τρόπο που διαπερνά εγκάρσια τα πεδία,
τις δομές και τους θεσμούς, όπως λέει ο Gerald Rauning.7

2. Mark Lombardi, Draft of Reagan, Bush, & Thatcher and the Arming of Iraq, 1983-91.

is long. Within this circuit, one traces the shift from the traditional art drawing to the art draft, via
a series of ‘happy permutations’. These permutations led to broadenings for both fields (both in the
scientific as well as in the artistic, which were sealed with unorthodox, until now, collaborations).
These collaborations led to strategic co-operations, interdisciplinary in nature, with the adoption and
the emergence of unorthodox practices and methods within the art field and beyond, which were
aiming exactly at the disruption of the rules of the game.
Hence, the draft games, in analogy to the language games, are connected to a number of activities,
in which the subjects are engaged. Especially in their most eccentric form, they denote their new
productive role, primarily as fields of struggle and dispute of the dominant power relationships, of
legitimatization and naturalization. Drafts (sketches, diagrams, plans, mindmaps, charts) are a poetic combination, in the sense of creative construction, of which the apparent rationalistic aesthetic
does not entrap into a rational dogmatism.
These drafts are futuristic but not utopian. They do not describe a negative flee, an exodus (from the
anathema of power, they themselves are the pretence/claim of power and possibility/potentiality); they
reorganise, invent, re-establish, they articulate a different order. The drafts are not about an imaginary
condition of stability, on the basis of the objectivity and of the truth of their findings; they are about the

Η φράση «απεικονίζω νοερά» (visualize), μπορεί να αντικαταστήσει τη λέξη ζωγραφίζω, σχεδιάζω,
αναπαριστώ, οραματίζομαι, φαντάζομαι, ανακαλώ με τον νου μου, περιγράφω, σχηματίζω σαφή εικόνα,
φανερώνω, διορώ με προαίσθημα, μπορεί να περιγράψει την προορατικότητα ή τη διορατικότητα, μπορεί
να αναφέρεται στο είδωλο, στην εικόνα, ο κατάλογος είναι εκτενής. Μέσα σε αυτή την τροχιά, εντοπίζει
κανείς τη μετατόπιση από το παραδοσιακό καλλιτεχνικό σχέδιο στο σχεδίασμα μέσα από μια σειρά
ευτυχών αντιμεταθέσεων. Οι αντιμεταθέσεις αυτές οδήγησαν σε διευρύνσεις και για τα δύο πεδία (τόσο
το επιστημονικό, όσο και το καλλιτεχνικό) και σφραγίστηκαν με ανορθόδοξες μέχρι πρότινος συμπράξεις.
Οι συμπράξεις αυτές οδήγησαν σε στρατηγικές συνεργασίας, διατομεακότητας, στην υιοθέτηση και την
ανάδειξη ανορθόδοξων πρακτικών και μεθόδων στους κόλπους του κάθε πεδίου καλλιτεχνικού ή μη, που
στόχευσαν, ακριβώς, στη διατάραξη των κανόνων του παιχνιδιού.
Τα σχεδιαστικά παίγνια, λοιπόν, κατά αναλογία των γλωσσικών, συνδέονται με ένα πλήθος δραστηριοτήτων
στις οποίες τα υποκείμενα εμπλέκονται. Ειδικά στην πιο εκκεντρική τους μορφή καταδεικνύουν τον νέο
παραγωγικό τους ρόλο, πρωτίστως ως πεδία διαμάχης και αμφισβήτησης των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας,
νομιμοποιήσεων και πολιτογραφίσεων. Τα σχεδιάσματα είναι ένας ποιητικός συνδυασμός, με την έννοια
της δημιουργικής κατασκευής, τις οποίας η φαινομενική ορθολογιστκή αισθητική δεν παγιδεύεται σε έναν
ορθολογικό δογματισμό.
Τα σχέδια αυτά είναι φουτουριστικά αλλά δεν είναι ουτοπικά. Δεν σχεδιάζουν μια αρνητική φυγή, μια έξοδο
(από το ανάθεμα της εξουσίας), είναι τα ίδια αξίωση ανάληψης δύναμης και δυνατότητας, επανοργανώνουν,
επινοούν, επανασυγκροτούν, αρθρώνουν μια άλλη τάξη πραγμάτων. Τα σχεδιάσματα δεν αφορούν μια
φαντασιακή συνθήκη σταθερότητας, στη βάση της αντικειμενικότητας και της αλήθειας των πορισμάτων
τους, αφορούν την «εγκαθίδρυση αρένων συλλογισμού», προκειμένου να επιτυγχάνεται μια νέα κάθε φορά

4

Brian Holmes, ‘Maps for the Outside: Bureau d’Etudes, or the Revenge of the Concept’, στο Ursula Biemann (επιμ.), Geography and the Politics of
Mobility, Koln: Generali Foundation, 2003, p. 167.

5

Βλ. Holmes, οπ.

6

Βλ. σχετικά W. J. T. Michel, Four Fundamental Concepts of Image Science στο Daniel, B. & Isabelle, C. (2008) Under Pressure. Pictures,Subjects
and the New Spirit of Capitalism, Berlin, New York, Sternberg Press: 18.

7

Βλ. σχετικά G. Raunig, (2009) Instituent Practices, No. 2: Institutional Critique, Constituent Power,
and the Persistence of Instituting. στο Rauning, G. & Ray, G. (Eds.) Art and Contemporary Critical
Practices. London, MayLayBooks.
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«establishment of arenas of reflection», in order to achieve, each time, a new meaning for the world, a
new way of living for the society, to act on itself. In these matters an anti-utopian prespective is present,
which seeks a two-fold strategy: engagement and commitment in a process of a «daring reconstruction»
and, at the same time, an ascesis of intense self-examination,8 which is conscious of the partiality of the
scheme that it suggests, of incompleteness, of the impossibility of a final solution.
The visualization of the visual arts does not confirm the concern for the ways with which we will be
able to create a better, complete image; a more accurate representation of reality and of the world. It
is about the diversity of representations that describe the need for new relationships, new enunciations, new definitions, and new usages. These visualizations are facts, inventions, erosions, situations, incidents; they are not ways of representation of the reality but they may be tools of the production of reality.9 The technique of visualization and cartography, beyond the apparent, is abstract
since it does not show what is exact and decided; it is a field of potential space, a disposition of ability
and dynamics that uses the real, it is a «machine» that brings in touch the heterogeneous and unanticipated elements of a system, as Deuleze has shown.

4. Bureau d’ etudes, Τhe Bohemian Club, 2006

3. Josh On & Futurefarmers, They Rule, 2001

σημασία για τον κόσμο, ένας καινούργιος τρόπος για την κοινωνία να ζει, να δρα αφ’ εαυτού. Σε αυτά
βρίσκεται ακριβώς μια αντι-ουτοπική προοπτική, η οποία επιζητά μια διπλή στρατηγική: την εμπλοκή
και τη δέσμευση σε μια διαδικασία «ριψοκίνδυνης ανακατασκευής» και ταυτόχρονα την άσκηση σκληρής
αυτόεξέτασης,8 που έχει επίγνωση της μερικότητας του σχήματος που προτείνει, της ατέλειας, του
ανέφικτου μιας οριστικής λύσης.
Η απεικονιστική μέθοδος των οπτικών τεχνών δεν επιβεβαιώνει τη μέριμνα για τρόπους με τους οποίους θα
μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη, πλήρη εικόνα, μια πιο ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας
και του κόσμου. Αφορά την ποικιλία αναπαραστάσεων που περιγράφουν την ανάγκη νέων σχέσεων, νέων
διατυπώσεων, νέων ορισμών και νέων χρήσεων. Οι οπτικοποιήσεις αυτές είναι γεγονότα, επινοήσεις, διαβρώσεις,
καταστάσεις, επεισόδια, δεν είναι τρόποι αναπαράστασης της πραγματικότητας αλλά μπορούν να είναι εργαλεία
παραγωγής της πραγματικότητας.9 Η τεχνική της οπτικοποίησης και της χαρτογράφησης, πέρα από τα φαινόμενα,
είναι αφηρημένη καθώς δεν δείχνει τι είναι ακριβές και αποφασισμένο, είναι ένα πεδίο δυνητικού χώρου, μια
παράταξη δυνατότητας και δυναμικής που χρησιμοποιεί το πραγματικό, είναι μια «μηχανή» που φέρνει σε επαφή
τα ετερογενή και απρόβλεπτα στοιχεία ενός συστήματος, όπως έδειξε ο Deleuze.

5. Atlas Group, οπτικοποίηση της αναφοράς Mehli σχετικά με τη δολοφονία του πρώην Λιβανέζου
πρωθυπουργού Rafik Hariri και 22 άλλων ατόμων στη Βυρηττό / Visualisation of Mehli Report about
the assassination of former Lebanese Prime Minister Rfik Hariri and 22 other persons in Beirut

In place of epilogue. The futurologist Buckminster Fuller conceived a different designing of a map,
which presents the world in an unorthodox flattened/two dimensional development (Dymaxion
Map). The undertakings of the eccentric intellectual futurologist, however, did not only lead him to
suggestions regarding practical and economical ways of habitation and mobility; they also led him to
new grammatical suggestions, neologisms and a plethora of linguistic experimentations. Fuller suggested the choice of words in and out, instead up and down (in regard to the globe, the world in which
we reside); he also suggested the word worldaround instead of worldwide and tried out a number of other
neologisms. In other words, his map indicates that it is, primarily, an exercise of creation of meaning
and notion attribution, on the basis of which an array of new beginnings could be articulated. The drawing-map is a suggestion and simultaneously a guide for the reading of the material that it utilizes and
includes, a guide for the interpretation of the world. As such, it affirms the «grammar of the political
vocabulary».10 Our political vocabularies, every kind of (political) plans, regardless the fact that they find
their roots in the everyday language, in the dominant everyday images of the world, of the global map,
they are not completely inflexible, neither that much supple. For someone to achieve a satisfying understanding of the possibilities and the restrictions of changes in the vocabularies, and the subsequent
changes in subjectivity, one must primarily admit that it is not enough to utilize a particular grammar;
at the same time, one must also contemplate anew on the nature of that grammar.11

Εν είδει επιλόγου. Ο μελλοντολόγος Buckminster Fuller εμπνεύστηκε ένα διαφορετικό σχεδίασμα, χάρτη
που παρουσίαζε τον κόσμο, σε ένα ανορθόδοξο, επίπεδο ανάπτυγμα (Dymaxion Map). Το εγχείρημα του
εκκεντρικού διανοητή, διαποτισμένο από τα οράματα του μοντερνισμού, για έναν ριζικό επανασχεδιασμό
του κόσμου βρήκε πολλούς οπαδούς και άλλους τόσους επικριτές. Οι μελέτες του Fuller, όμως, δεν τον
οδήγησαν μόνο σε προτάσεις σχετικά με πρακτικούς και οικονομικούς τρόπους κατοίκησης και κινητικότητας,
τον οδήγησαν σε νέες γραμματικές προτάσεις, νεολογισμούς και πλήθος γλωσσικών πειραματισμών. Ο Fuller πρότεινε να προτημώνται οι λέξεις μέσα και έξω αντί των πάνω και κάτω (αναφορικά με την υδρόγειο,
τον κόσμο που κατοικούμε), ακόμα εισηγήθηκε τη λέξη worldaround αντί worldwide (περιγκόσμιος
αντί παγκόσμιος;) και δοκίμασε πλήθος άλλων νεολογισμών. Ο χάρτης του με άλλα λόγια δείχνει ότι είναι
πρωτίστως μια άσκηση δημιουργίας νοηματοδοτήσεων και εννοιών στη βάση των οποίων θα μπορούσε
να [συν]αρθρωθεί μια σειρά νέων εκκινήσεων. Το σχεδίασμα, ο χάρτης είναι μια πρόταση και ταυτόχρονα
ένας οδηγός ανάγνωσης του υλικού που αξιοποιεί και περιλαμβάνει, ένας οδηγός ερμηνείας του κόσμου.
Ως τέτοιος επιβεβαιώνει με άλλα λόγια την «γραμματική του πολιτικού λεξιλογίου».10 Τα πολιτικά μας
λεξιλόγια, τα κάθε λογιών (πολιτικά) σχεδιάσματα όσο και αν βρίσκουν τη ρίζα τους στην καθημερινή μας
γλώσσα, στις κυρίαρχες καθημερινές εικόνες του κόσμου, του παγκόσμιου χάρτη, δεν είναι ούτε παντελώς
άκαμπτα, ούτε τόσο εύπλαστα. Για να επιτύχει κάποιος μια ικανοποιητική κατανόηση των δυνατοτήτων
και των περιορισμών αλλαγής στα λεξιλόγια και τις επακόλουθες αλλαγές στην υποκειμενικότητα, πρέπει
πρωτίστως να παραδεχτεί ότι δεν αρκεί να αξιοποιεί μια συγκεκριμένη γραμματική αλλά ταυτόχρονα να
αναστοχάζεται πάνω στη φύση αυτής της γραμματικής.11
Ιούνιος 2011

June 2011
Elpida Karaba is a theoretical art curator. She teaches art theory while working as a researcher. As a curator

Η Ελπίδα Καραμπά είναι θεωρητικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων. Διδάσκει θεωρία τέχνης και παράλληλα

she is mainly interested in organizing collaborative and cross-art projects and also developing alternative

εργάζεται ως ερευνήτρια. Ως επιμελήτρια ενδιαφέρεται κυρίως για την οργάνωση συνεργατικών και διατομεακών

exhibitional practices.

καλλιτεχνικών πρότζεκτ και τη διαμόρφωση εναλλακτικών εκθεσιακών πρακτικών.

8

8

Βλ. Rauning, οπ.

9

Βλ. Rauning, οπ.

Art and Mapping: Special Issue of Cartographic Perspective, Article 3: Art-Machines, Body-Ovens and Map-Recipes: Entries for a Psychogeographic
Dicitonary, http://www.deniswood.net/content/papers/catalog.pdf, τελευταία επίσκεψη 6/2011.
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Norval, A. J. (April 2006) Democratic Identification: A Wittgensteinian Approach. Political Theory, 34, 229-255: 231.
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Norval, A. J. (April 2006) Democratic Identification: A Wittgensteinian Approach. Political Theory, 34, 229-255: 231.
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Art and Mapping: Special Issue of Cartographic Perspective, Article 3: Art-Machines, Body-Ovens and Map-Recipes: Entries for a Psychogeographic
Dicitonary, http://www.deniswood.net/content/papers/catalog.pdf, τελευταία επίσκεψη 6/2011.
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Τα έργα του Αλέξη Αβλάμη ανήκουν στην τεχνοτροπία του νεοσουρεαλισμού. Ξεκινώντας από το μηδέν
και επεξεργαζόμενος τη φαντασία, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες του, δημιουργεί «τοπία του νου»,
προσκαλώντας το θεατή να δει τόσο τα μέρη του όλου όσο και το σύνολο των μερών. Το ζωγραφικό έργο
Duality εστιάζει στη διπλή όψη της ανθρώπινης ψυχής, την anima και το animus. Σύμφωνα με τη σχολή
αναλυτικής ψυχολογίας του Καρλ Γιουνγκ η anima και ο animus είναι τα δύο πρωταρχικά ανθρωπομορφικά
αρχέτυπα του ασύνειδου μυαλού. Ειδικότερα, έλκουν τη δύναμή τους από το συλλογικό ασυνείδητο αλλά
καθορίζονται εξίσου από τις ατομικές εμπειρίες του ανθρώπου. Στο ασυνείδητο του άντρα εκφράζεται ως η
θηλυκή εσωτερική του προσωπικότητα: anima· αντίστοιχα, στο ασυνείδητο της γυναίκας εκφράζεται ως η
αντρική εσωτερική προσωπικότητα: animus.

Αβλάμης Αλέξης / Avlamis Alexis

Duality, 2010
μικτή τεχνική σε καμβά, 200 x 200 εκ.
mixed media on canvas, 200 x 200 cm

Αβλάμης Αλέξης / Avlamis Alexis

Alexis Avlamis’ artwork falls under the genre of neo-surrealism. Starting from scratch and elaborating
on his imagination, memories and experiences, he produces «landscapes of the mind», inviting the
viewer to to see both the parts of the whole as well as the sum of the parts. The painting Duality focuses
on the dual aspects of the human psyche, the anima and the animus. According to Carl Jung’s school
of analytical psychology, anima and animus are the two primary anthropomorphic archetypes of the
unconscious mind. They draw their power especially from the collective unconscious, but they are also
conditioned by a person’s individual experiences. In the unconscious of the male, it finds expression as
a feminine inner personality: anima; equivalently, in the unconscious of the female it is expressed as a
masculine inner personality: animus.
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Η βίντεο περφόρμανς Διάλογος των σκύλων είναι η συνέργεια που πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο της
διεπιστημονικής πλατφόρμας και έκθεσης blinddate12.blogspot.com. Οι δύο συνδαιτυμόνες στη φωτεινή
τράπεζα εγείρουν θέματα ταυτότητας με την ζωώδη τοπολογία των προσωπείων. Εννοιολογικός πυρήνας είναι
ο «Διάλογος των Σκύλων» του Θερβάντες, ένα λογοτεχνικό κείμενο με πολλαπλές φιλοσοφικές προεκτάσεις:
πόσο αξιόπιστα είναι τα φαινόμενα; Πόσο αξιόπιστος είναι ο λόγος και οι ηθικές μας κατηγοριοποιήσεις περί
του καλού και του κακού και πώς εναλλάσσονται οι κοινωνικοί ρόλοι του κυνηγού και του θηράματος; Πέρα
από πολιτική αλληγορία, το έργο αποτελεί ταυτόχρονα ένα στοχασμό πάνω στα όρια της ανθρώπινης και της
ζωικής φύσης. Πόσο απάνθρωπος μπορεί να είναι ο ανθρωπισμός μας;

Διάλογος των σκύλων, 2008 / Dialogue of the Dogs, 2008
περφόρμανς βίντεο σε συνεργασία με τη φιλόσοφο Ελένη Φιλιππάκη
video performance in collaboration with philosopher Eleni Philipaki

Βολανάκης Αντώνης / Volanakis Adonis

Βολανάκης Αντώνης / Volanakis Adonis

This video performance Dialogue of the Dogs was created in the context of the interdisciplinary platform
and joint exhibition blinddate12.blogspot.com. It is an allegory inspired by Cervantes’s story The «Dialogue of the Dogs», a multi-layered literary text ladden with philosophical questions: can we rely on
how things appear to be? Can we, in turn, rely on reason and rational discourse? What is the foundation of our moral distinctions between good and evil, «hunter» and «prey»? Relying on the topology of
animal masks, the work raises issues of personal, social and political identity, but also calls on us to
rethink the human/animal boundary and the limits of our presumed humanism.
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Τα δύο έργα έχουν ως πηγή έμπνευσής τους μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις του σύγχρονου
κόσμου, τη δίωξη του φαλούν γκονγκ στην Κίνα. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που πασχίζει να
κερδίσει πνευματική διαύγεια και να επιτύχει την ανάταση του νου στον πολύπλοκο και καλειδοσκοπικά
μεταβαλλόμενο κόσμο μας, συναντά ωστόσο μια παράλογη εκστρατεία τρόμου και βίαιες διώξεις. Η
ιστορία αυτή ρίχνει φως στην αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να ανέλθει και να παλέψει για ό,τι
είναι καλύτερο και στις αντιδραστικές εκείνες δυνάμεις που, εξαιτίας κάποιου εγωιστικού συμφέροντος,
μοχθούν να υποτάξουν το μυαλό και το πνεύμα του κάθε ανθρώπου στην κυριαρχία και τον έλεγχό τους.
Στο έργο υπάρχουν τρία επίπεδα. Τα ουράνια απεικονίζουν συμβολικά την ανώτερη κλίση του ανθρώπου
όπου επιτυγχάνεται η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Ο πραγματικός κόσμος είναι αυτός στον οποίον
ξετυλίγεται το δράμα και η πάλη και ο υπόγειος κόσμος εκείνος όπου όλα τα πράγματα που δεν ήταν
κατάλληλα να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην ιστορία εξοβελίζονται από την ίδια την ιστορία.

Between Worlds, 2011
μικτή τεχνική, διάμετρος 40 εκ., ύψος 62 εκ.
mixed media, 40 cm diameter, 62 cm height

Γκροζοσ Γρηγορησ / Grozos Gregory

Γκροζοσ Γρηγορησ / Grozos Gregory

The two works draw inspiration from one of the biggest human rights crises of the modern world,
the persecution of Falun Gong in China. It is the story of man trying to regain spiritual clarity
and attain elevation of mind in our ever-complicated and kaleidoscopically changing world that
however meets with an irrational campaign of terror and brutal persecution. This tale throws into
stark relief the eternal effort of man to ascend and strive toward what is better and those reactionary forces that out of selfish interest aspire to put even man’s mind and spirit under their dominion and control. There are three layers in the work. Heaven symbolically portrays the highest
aspiration of man, where freedom and justice are attained. The real world is where the drama and
struggle unfold and the underworld where all things unfit to play a part in history are naturally
cast down by history itself.
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Όταν ο κινηματογράφος συναντά την φωτογραφία. Η σειρά φωτογραφιών με τίτλο Scenary δημιουργήθηκε
μετά απο ένα τυχαίο ταξίδι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τις Σέρρες. Πρώτη έκπληξη μου ήταν η χιονισμένη
και παγωμενη λίμνη Κερκίνη, μια λίμνη που σήμερα έχει μετατραπεί σε τεχνητή. Η δεύτερη μεγάλη
έκπληξή μου ήταν τα κινηματογραφικά σκηνικά απο την ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το λιβάδι
που δακρύζει. Η έννοια της «εγκατάστασης» και του «τόπου», της αρχιτεκνονικής μέσα στο φυσικό τοπίο,
αποτελούν τα βασικά συστατικά της δουλειάς μου. Μέσα απο της φωτογραφίες αυτές διαπραγματεύομαι
ένα θέμα που ταλαντέυεται ανάμεσα σε δύο έννοιες: α) Τον χρόνο δίχως «χρόνο», β) τον τόπο δίχως
«τόπο». Μια ποιητική παρέμβαση που έχει σαν βάση της την κινηματογραφική αναπαράσταση και το
απροσδόκητα φυσικό τοπίο.

Τhe artwork is reproduced on a 90ο rotation

Scenary, 2001
Aρχειακή εκτύπωση inkjet σε αλουμίνιο, μεταβλητές διαστάσεις, σειρά 14 φωτογραφιών
Archival inkjet print mounted on aluminum, dimensions variable, series of 14 photographs

Το έργο αποτυπώνεται σε περιστροφή 90ο

Δούλγερης Χριστόφορος / Doulgeris Christoforos

Δούλγερης Χριστόφορος / Doulgeris Christoforos

When cinema meets photography. The photography series entitled Scenary was created following a
random trip of mine to my hometown, Serres. The snowy and frozen lake Kerkini (an ancient lake
that has now been converted to an artificail one) was what initially surprised me. My second big
surprise were the settings of the film The Weeping Meadow by director Theo Aggelopoulos. The notions of «installation» and «place», architecture in the natural landscape, comprise the basic components of my practice. Through these photographs I negotiate a theme that oscillates between
two concepts: i. time without «time», ii. place without «place». A poetic intervention based on
cinematic representation and the unexpectedly natural landscape.
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Κατανοώντας ότι ο ιστός της ιστορίας μετέχει σε μια οικονομία του δώρου, μπορούμε να αντιδιαστείλλουμε
τρία στάδια σε σχέση με το ιερό και την μεσολάβησή του i) την αδιαμεσολάβητη δυνατότητα της θέωσης
στον έρωτα ii) την ενδιάμεση καθιέρωση του αντίδωρου και iii) την σημερινή, πανταχού παρούσα,
κυρίως τεχνολογική, διανομή της ιερότητας των υπολειμμάτων. Εφ’ όσον κάθε διαδικασία ανανέωσης
εξαρτάται από την διαμεσολάβησή της, τα τρία αυτά στάδια έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην
λειτουργία του έργου τέχνης. Αναστοχαζόμενοι πάνω στην διαφοροποίηση της τέχνης του site-specific
στο φαινομενολογικό, το κοινωνικο-κριτικό και το διαλογικό παράδειγμα, καλούμε τον επισκέπτη να
επανεμπλακεί στην πάντοτε site-specific πράξη της αποδοχής των δώρων.

Αντίδωρον, 2011 | γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, 200 x 100 x 75 εκ
Antidoron, 2011 | sculpture and audio installation, 200 x 100 x 75 cm

Kalara Nadia & Carlé Martin Alexander

Καλαρά Νάντια και Carlé Martin Alexander

Kalara Nadia & Carlé Martin Alexander

Καλαρά Νάντια και Carlé Martin Alexander

By understanding that the history web partakes in an economy of gift, we can discriminate three
stages with reference to the sacred and its mediation: i) the unmediated possibility of deification
in love ii) the intermediary introduction of the antidoron (gift in return) iii) today’s omnipresent,
mainly technological, delivery of the holiness of the leftovers. Since every procedure of regeneration depends on its mediation, these three stages have a substantial impact on the function of the
work of art. Reflecting on the differentiation of site-specific art in the phenomenological , the
social-critical and the dialectical paradigm, we invite the visitor to re-engage in the constantly
site-specific action of gift acceptance.
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Λάθη, συνείδηση, αφαίρεση, απεικονιστική αναπαράσταση, μπορούν είτε να συνυπάρχουν είτε να
δημιουργούν αντιθέσεις, ανάλογα με τη στιγμή και με εκείνες τις άγνωστες προσωπικές ανάγκες που
ειλικρινά και εσκεμμένα αγνοώ. Κάθε σχέδιο είναι το αποτέλεσμα του άλματος σε ένα κενό γεμάτο
κανόνες. Ένα στοίχημα. Όλα αμφισβητούνται και, καθώς γίνεται αυτό, η καλλιτεχνική μου διαδικασία
παραμένει όσο πιο ανοιχτή γίνεται, χωρίς να προφυλάσσει τον εαυτό της από νέες δυνατότητες. Έτσι,
το δίπτυχο αυτό είναι μια εξαίρεση στον τρόπο που δουλεύω, καθώς τα δύο έργα έγιναν λαμβάνοντας
υπόψη τους τη συμμετοχή μου σε αυτήν την έκθεση. Πάνω και κάτω, ανατάσεις και πτώσεις πίσω στο
έδαφος, τα πάνω και τα κάτω της ευτυχίας μας ως μια ουτοπία και κατασκευή πλαισίων.

Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
λαδοπαστέλ και χαρτοταινία σε βαμβακερό χαρτί, 153 x 122,5 εκ
oilstick and masking tape on cotton paper, 153 x 122,5 cm
Παραχώρηση / Courtesy The Flat-Massimo Carasi. Φωτογραφία / Photo credit: Davide Vergnano

Khete Pesce

Khete Pesce

Errors, consciousness, abstraction, figurative representation – they can either co-exist or create
contrasts, depending on the moment and those unknown personal needs that I both sincerely
and deliberately ignore. Each drawing is the result of a leap into an emptiness filled with rules. A
gamble. Everything is questioned, and in so doing, my artistic process remains as open as it can
be, never closing itself off from new possibilities. From this point of view, this diptych is an exception in my way of working, since they were made considering my participation in this exhibition.
Down and up, including lifting and slips to the ground, the ups and downs of our happiness as a
utopia and frames’ constriction.
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Περιγράφει εντός συμφραζομένων την ιστορία του εργαστηρίου του καλλιτέχνη και βασίζεται σε υλικό
για την έκθεση που μου παρείχαν οι επιμελητές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας· περιλαμβάνει μια
προδημοσίευση του βιβλίου The Studio Reader: On the Space of Artists, μια κοινή έκδοση των Πανεπιστημιακών
εκδόσεων του Σικάγου και της Σχολής του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου σε επιμέλεια Mary Jane Jacob
και Michelle Grabner. Το έργο που θα παρουσιαστεί στο Κόδρα δεν θα αφορά το εργαστήριο ως τόπο
παραγωγής, αλλά τη διαδικασία της κριτικής, την οποία ο Deleuze διαπραγματεύεται ως «μάχη». Θα
αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες μιλάνε για αυτό που κάνουν.

The Studio, 2009
ψηφιακός φάκελος δημιουργία του καλλιτέχνη, μεταβλητές διαστάσεις
digital file created by the artist, dimensions variable

Mers Adelheid

Mers Adelheid

It sketches out the history of the artist studio in context, based on materials about the show the
curators provided me with during the planning phase, including an advance copy of the book The
Studio Reader: On the Space of Artists, a co-publication of the University of Chicago Press and the School
of the Art Institute of Chicago, edited by Mary Jane Jacob and Michelle Grabner. The work shown
in Kodra will not be about the studio as a place of production, but about the process of critique,
discussed by Deleuze as «combat». It will be about how artists speak about what they do.
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Τι αναζητούμε; Εκεί πάνω; Μέσα από ποιο χάος θέλουμε να δούμε; Τι υπάρχει από την άλλη πλευρά;
Πού υπάρχει τάξη; Τι είναι;
Παιδικές ευχές. Περιστρεφόμενα αλογάκια. Ένας βρόγχος.
Είναι η σβούρα.

Whirligig, 2009
αναμνηστικό πιάτο από το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο της Ευρώπης
περιστρεφόμενο από ηλεκτρικό κινητήρα σε βάθρο, 15 x 10 x 10 εκ.
souvenir plate from Europe’s largest radio telescope
rotating by electrical motor on pedestal, 15 x 10 x 10 cm

Pressl Wendelin

Pressl Wendelin

What are we looking for? Up there? Which chaos do we want to see through? What is on the other
side? Where is order? What is it?
Childlike wishes. It is a carrousel. A loop.
It is the whirligig.
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Η έξοδος ως εσχάτη λύση δημιουργεί ή κατασκευάζει την πιθανότητα να στραφούμε στον εαυτό μας,
στην ψυχή μας, ανακαλύπτοντας την πραγματική μας ταυτότητα. Και αν δεν υπάρχει το πραγματικό,
το καθαρό, το πρωτότυπο-πρότυπο καλούμαστε να το γεννήσουμε καθορίζοντας το αυτό ως την
«ιδανικότερη λύση» δίνοντας και παίρνοντας πραγματικές αξίες στον τόπο-γη-land. Ειναι η αέναη
προσπάθεια του ανθρωπου να ορίσει τον τόπο και όχι να τον εγκαταλείψει. Το έργο δημιουργείται απο
μάρμαρο- καθρέφτη – γραφή. Έτσι δημιουργούνται αντιθέσεις που ίσως να μη ταιριάζουν μεταξύ τους
μέσα απο την ιστορία την διαδρομή και την καταγωγή. Ο γραφικός χαρακτήρας, οι λέξεις, η γραφή και
οι αντανακλάσεις τους ως είδωλα, έρχονται σε μια διαπάλη με αντίρροπες δυνάμεις και κατευθύνσεις.

Καθρέφτες, 2008 / Mirrors, 2008
ανοξείδωτος καθρέφτης και μάρμαρο, 220 x 150 x 100 εκ.
inox mirror and marble, 220 x 150 x 100 cm

Σκαλκωτοσ Δημητρης / Skalkotos Dimitris

Σκαλκωτοσ Δημητρης / Skalkotos Dimitris

Exiting as the final resolution creates or constructs the possibility to turn against ourselves, our
souls, discovering our real identity. And if the real, the clear, the prototype-model does not exist,
we are called to give birth to it determining it as the «ideal resolution» giving and taking true values to place-earth-land. It is man’s perpetual effort to define place instead of abandon it. The work
is created by marble-mirror-scripture. Thus contrasts arise that might not match with eachother
through history, course and origin.
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Alexis Avlamis is a painter (b.
1979 in Athens, Greece) based in
Athens, Greece. Avlamis holds
a BFA (hons) degree in Painting from Athens School of Fine
Arts (2002). In 2004 he was accepted to the master’s program
in Furniture Design and Manufacturing at the Rhode Island
School of Design (Fellowship),
but a year later he deferred his
admission due to personal reasons. Throughout 2009-2010, he
was interviewed for Art21’s blog
: Inside the Artist’s Studio; ERT3
(Greek national radio); Chinese
newspaper: Global Times; landed a solo show at Zina Athanassiadou gallery, Thessaloniki and
worked as an artist-in-residence
at the Vermont Studio Center
(awarded an Artists’s Grant),
USA and later on at the Beijing
Studio Center, China, respectively. He is currently represented
by Zina Athanassiadou Gallery
in Thessaloniki, GR. In 2004 he
participated in «Athens by art»,
83 contemporary artists in public
space, in 2006 was part of the
show: «An Outing», works from
The Beltsios Collection and also
participated in «Visual Arts in
Greece - Crossing the Borders» at
the State Museum of Contemporary Art. His work can be found
in major collections in Greece
and abroad such as: Beltsios Collection, Emfietzoglou Collection,
Kitis collection, Liakounakou
collection, Djurhuus collection
(Denmark) and many others.
Adonis Volanakis (born in Athens in 1976) is trained at: ΒA
(Hons)- Wimbledon College of
Art, ΜΑ- Central Saint Martins
College of Art, School of Motion
Picture- Helsinki. PhD candidate at the University of Athens. Scholarships/ Distinctions:
AHRB, University of Surrey, London Institute and foundations:
A. S. Onassis, Vardinogiannio,
A.G.Leventis, Propontis, Spyropoulos, Goulandris. He has directed performances among other
I AM LI-eaVING at the Royal Opera House-Covent Garden 2003.
Has exhibited in: Centre of Contemporary Art/Thessaloniki, European Cultural Centre of Delphi,
ASFA, Contemporary Art Museum of Crete, National Theatre
London- Linbury Prize 2003, galleries, site-specific projects and
independent exhibition spaces.
He has designed amongst other
for the National Theatre, Greek
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National Opera and Athens Festival. Since 2007 he curates BLIND
DATE#12, a collaboration project
and exhibition, where fine artists had collaborations with writers and philosophy researchersblinddate12.blogspot.com.
He
lectures since 2004 at University
of Peloponnese/ Nafplio and at
the University of Patras.
Gregory Grozos is a mixed media
artist currently based in Athens
Greece. He received his BA from
the Athens School of Fine Arts in
2008. His main work consists of
mixed media assemblies as well
as drawing, collage and etching. He is represented by Elika
Gallery in Athens. Some recent
exhibitions he has participated
in, include the 2009 Franje Festival in Amersfoort, Netherlands,
«Utopia», a two-man exhibition
in B93, Enschede, Netherlands
in 2010 and Summer 10, a group
exhibition at Elika Gallery, Athens in 2011.
Christoforos Doulgeris was
born in Serres, northern Greece
in 1975. He is a professional photographer based in Athens. He
has studies Sociology at the University of Crete (Rethymno) and
Photography at the Cardwell College of Arts, London. His works
include photography of architectural spaces and institutions,
within either a natural or an
urban environment. During his
studies he founded the photography group composed of students
of the University of Crete, while,
later on, he founded the photography group of young people,
based at the village of Anogeia,
Crete. He taught photography
theory and technique in both
groups respectively. In 1996, during the course of his studies,
he participated to the Erasmus
exchange programme, where
he attended courses at the John
F. Kennedy Institute for North
American Studies, Free University of Berlin, Germany. Among
his recent exhibitions are the
following: May 2010: Art Athina; Art Fair of Athens, Greece;
«W-Boxes», London UK; Gallery
Elika, Athens, Greece. April-May
2010: «Topos», Photo Bienalle
2010, Museum of Photography,
Greek Ministry of Culture, Thessaloniki, Greece. February 2010:
«Who We Are», Portraits, Gallery
TAF & Lightroom Gallery Project,

Athens, Greece. December 2008
– June 2009: «Silent Dialogues:
Multimedia Portraits Through
Time», organized by the American College of Greece «DEREE».
June 2003: «Look Out», Athens;
group exhibition «Visual Projections» onto public space, Greek
Ministry of Culture.
Nadia Kalara lives and works
in Athens, Greece. She studied
painting at the School of Fine
Arts of the Aristotle University
of Thessaloniki, Greece and Fine
Arts at the University of East
London (MA). She is a Phd candidate at the University of Thessaly. Touring to the Greek suburban landscape is an important
artistic practice for Kalara. This
experience is formed by the attempt of its representation. The
landscape is constructed the very
moment it is traversed. Like a
retrospective traveller in contemporary Greece, she discovers the
unseen fold of places, expressing
the historical anxiety that dwells
in them. Since 2003 she has been
teaching visual arts at the University of Thessaly, department
of Architecture. She also taught
visual arts at the University of
Patras, department of Architecture. She taught in international
workshops of art and architecture (UIA_Istanbul, CAM_Crete,
AOO projects_ Athens) Solo and
group shows include Beton7
(Athens 2011), the Museum of
Freud’s, St Petersburg (2010), the
2nd Athens Biennial (2009), 7th
Architecture Biennial (Sao Paolo,
2007).
Martin Alexander Carlé (Germany/Greece) is a media scientist,
musicologist and philosopher.
After his studies in Hamburg and
Berlin he worked as research assistant on the «Trigonometry of
Image and Sound» with Friedrich
Kittler. 2003-2008 he taught Media Theory assisting Wolfgang
Ernst to establish the Media
Studies Department at Humboldt-University Berlin. 2009 he
moved to Athens where he works
on his PhD. For his studies on
epistemology and computation
in ancient Greek music theory
he earned a grant of the Onassis
Foundation 2010. His research
covers music technology, timecritical simulations and acoustic
archaeology. Recent publications
include: Signalmusik MKII (Kad-

Ο Αλέξης Αβλάμης είναι ζωγράφος
και γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα,
όπου και κατοικεί. Είναι απόφοιτος
της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Το
2004 εισήχθη, ως υπότροφος, στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Σχεδίου και Κατασκευής Επίπλου της
Σχολής Σχεδίου του Rhode Island,
αλλά το επόμενο έτος αποποιήθηκε
την υποτροφία του για προσωπικούς
λόγους. Κατά τα έτη 2009-2010, έδωσε
συνεντεύξεις στο blog Art21’s: Inside
the Artist’s Studio (Στο Εργαστήριο του
Καλλιτέχνη)· στην ΕΡΤ3· στην κινεζική
εφημερίδα Global Times· έκανε ατομική
έκθεση στη γκαλερί Ζίνας Αθανασιάδου
στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε ως
οικότροφος καλλιτέχνης στο Vermont Studio Center (όπου και έλαβε
το χρηματικό βραβείο καλλιτεχνών)
των Η.Π.Α. και στο Bejing Studio
Center, στην Κίνα. Εκπροσωπείται
από την Γκαλερί Ζίνας Αθανασιάδη,
στη Θεσσαλονίκη. Το 2004 συμμετείχε
στο Athens by art – 83 σύγχρονοι
καλλιτέχνες στο δημόσιο χώρο· το 2006
συμμετείχε στην έκθεση An Outing –
έργα από τη Συλλογή Μπέλτσιου, καθώς
και στο Visual Arts in Greece - Crossing the
Borders στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης. Έργα του βρίσκονται σε
μεγάλες συλλογές της Ελλάδας και του
εξωτερικού, όπως: Συλλογή Μπέλτσιου,
Συλλογή
Εμφιετζόγλου,
Συλλογή
Κίτη, Συλλογή Λιακουνάκου, Συλλογή
Djurhuus (Δανία) κ.ά.
Ο Αντώνης Βολανάκης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1976. Σπουδές: ΒA
(Hons)- Wimbledon College of Art,
ΜΑ- Central Saint Martins College
of Art, School of Motion PictureHelsinki. Υποψήφιος διδάκτορας
στο
Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Έχει διακριθεί από: Βρετανική
Ακαδημία (AHRB), University of
Surrey, Institute of London και
από τα ιδρύματα: A. Σ. Ωνάσης,
Βαρδινογιάννειο,
Προποντίς,
A.G.Leventis, Σπυρόπουλος και B.
& E. Γουλανδρή. Έχει σκηνοθετήσει
μεταξύ άλλων
I AM LI-eaVING
στο Royal Opera House-Covent Garden 2003. Συμμετοχή
σε εκθέσεις: Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, ΑΣΚΤ,
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης,
Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας- Linbury Prize 2003, γκαλερί, sitespecific projects, ανεξάρτητους
εκθεσιακούς χώρους. Έχει σχεδιάσει
μεταξύ άλλων για το Εθνικό Θέατρο,
την Εθνική Λυρική Σκηνή και το
Φεστιβάλ Αθηνών. Από το 2007
επιμελείται την διεπιστημονική
διοργάνωση και έκθεσης BLIND
DATE#12 όπου εικαστικοί έως τώρα
έχουν συνεργαστεί με συγγραφείς

και ερευνητές φιλοσοφίας - blinddate12.blogspot.com.
Από
το
2004 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου/ Ναύπλιο και στο
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ο
Martin
Alexander
Carlé
(Γερμανία/Ελλάδα) είναι επιστήμων
των μέσων, μουσικολόγος και
φιλόσοφος. Μετά τις σπουδές του
στο Αμβούργο και στο Βερολίνο
εργάστηκε ως βοηθός ερευνητή
με τον Friedrich Kittler πάνω
στην «Τριγωνομετρία της εικόνας
και του Ηχου». Απο το 2003
έως το 2008 δίδαξε Θεωρία των
Μέσων βοηθώντας τον Wolfgang Ernst στην εγκαθίδρυση του
Τμήματος Επιστημών των Μέσων
στο πανεπιστήμιο Humboldt, στο
Βερολίνο. Το 2009 εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα όπου εργάζεται πάνω
στη διδακτορική του διατριβή. Για
τις σπουδές του στην επιστημολογία
και τον υπολογισμό στην αρχαία
ελληνική μουσική θεωρία έλαβε
υποτροφία από το Ιδρυμα Ωνάση για
το ακαδ. έτος 2010-11. Τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα καλύπτουν την
τεχνολογία της μουσικής, τις χρονικά
κρίσιμες προσομοιώσεις και την
ακουστική αρχαιολογία. Πρόσφατες
δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν: Signalmusik MKII (Kadmos, 2006);
«Time of the media & parasémantiké techné» (Fink 2007); «Song and
Island of the Sirens: travelogue of
an media archaeological research
expedition» (Kehrer 2010); CatNotation [με την Joulia Strauss]
(Merve, 2011). Καλλιτεχνικά projects περιλαμβάνουν: «iGate», Spiral Gallery, Tokyo 1999; formation
of «Codelab—generative systems
& internship foundation» [with
Ulrike Gabriel], Berlin 2000-2003;
«Preparing the arrival of the gods»,
lecture-performance [με την Joulia
Strauss], Tate Μοdern, Λονδίνο.
Ο
Γρηγόρης
Γκρόζος
είναι
καλλιτέχνης μικτής τεχνικής και ζει
στην Αθήνα. Έλαβε το πτυχίο του
από τη Σχολή Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008.
Βασικός πυρήνας του έργου του
είναι οι συνθέσεις μικτής τεχνικής,
καθώς και η ζωγραφική, τα κολάζ
και η χαρακτική. Εκπροσωπείται
από την γκαλερί Elika, Αθήνα.
Μεταξύ των πρόσφατων εκθέσεων,
στις οποίες έχει συμμετάσχει, είναι
το Φεστιβάλ Franje στο Amersfoort της Ολλανδίας, η έκθεση
Utopia, η διπλή έκθεση στο Β93
στη πόλη Enschede της Ολλανδίας
(2010), καθώς και η Summer 10,
ομαδική έκθεση στην Γκαλερί Elika, στην Αθήνα (2011).
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Ο Χριστόφορος Δουλγέρης γεννήθηκε το 1975 στις Σέρρες στη βόρεια
Ελλάδα. Είναι φωτογράφος με
βάση την Αθήνα. Έχει σπουδάσει
κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης στο Ρέθυμνο και φωτογραφία
στο Camberwell College of Arts,
στο Λονδίνο. Στην δουλειά του
φωτογραφίζει αρχιτεκτονικούς χώρους και εγκαταστάσεις μέσα σε
φυσικό ή αστικό περιβάλλον. Κατα
την διάρκεια των σπουδών του ίδρυσε
τη φωτογραφική ομάδα φοιτητών
του Πανεπιστημίου Κρήτης και
αργότερα την Φωτογραφική ομάδα
παίδων στα Ανώγεια της Κρήτης.
Και στις δύο όμάδες δίδαξε θεωρία
και τεχνική της φωτογραφίας. Το
1996 κατα την διάρκεια των σπουδών
του συμμετείχε στο πρόγραμμα
ανταλλαγής ERASMUS, στο ελεύθερο
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στο
τμήμα John Ford Kennedy (JFK)
βορειαμερικανικών σπουδών (θεωρία
του κινηματογραφου). Μερικές απο
τις πρόσφατες εκθέσεις του: 2010
Mάιος, Art Athina, Αθήνα. W- BOXES, Λονδίνο, γκαλερί Elika, Aθήνα.
2010 Απρίλιος – Μάιος, Τόπος,
Photo Biennale 2010, Mουσείο
Φωτογραφίας, Ελληνικό Υπουργείο
Πολιτισμού,
Θεσσαλονίκη.
2010
Φεβρουάριος, Who we are, γκαλερί
Taf και Lightroom Gallery Project,
Αθήνα. 2008 Δεκέμβριος – 2009
Ιούνιος, «Silent Dialogues: Multimedia Portraits Through Time»,
Αμερικανικό Κολλέγιο (ACG ) DEREE.
2003 Ιούνιος, , «Look Out», Ομαδική
έκθεση, εικαστικές προβολές σε
δημόσιο χώρο. Ελληνικό Υπουργείο
Πολιτισμού.
Η Νάντια Καλαρά γεννήθηκε στην
Αθήνα όπου ζει και εργάζεται.
Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή
Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, και Καλές
Τέχνες στο University of East London (ΜΑ). Ειναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Βασική καλλιτεχνική πρακτική για
την Καλαρά αποτελεί η περιήγηση
στο ελληνικό περιαστικό τοπίο. Η
εμπειρία αυτή συνδιαμορφώνεται από
την προσπάθεια αναπαράστασής της.
Το τοπίο κατασκευάζεται τη στιγμή
που διατρέχεται. Σαν αναδρομικός
περιηγητής στη σύγχρονη Ελλάδα,
ανακαλύπτει τις αόρατες πτυχές
της ζωής των τόπων, αποδίδοντας
την ιστορική ανησυχία που κατοικεί
σε αυτούς. Από το 2003 διδάσκει
Εικαστικές Τέχνες στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Δίδαξε επίσης Εικαστικές
Τέχνες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει
διδάξει σε διεθνή εργαστήρια τέχνης
και αρχιτεκτονικής (UIA Κων/πολη,
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mos, 2006); «Time of the media
& parasémantiké techné» (Fink
2007); «Song and Island of the
Sirens: travelogue of an media
archaeological research expedition» (Kehrer 2010); Cat-Notation [with Joulia Strauss] (Merve
2011). Art projects comprise: «iGate», Spiral Gallery, Tokyo 1999;
formation of «Codelab—generative systems & internship foundation» [with Ulrike Gabriel],
Berlin 2000-2003; «Preparing the
arrival of the gods», lecture-performance [with Joulia Strauss],
Tate Modern, London 2008.
Pesce Khete (b. 1980 in Rome,
Italy) is a Swiss-Italian painter
based primarily in Rome, Italy.
He has made Classical Studies
at the Liceo Ginnasio Torquato
Tasso in Rome and graduated at
the Istituto Europeo di Design
in Rome. His statement is ironically the lack of a statement.
Seemingly
uncompromising
painting, free to roam between
different genres and purposes,
the opening becomes its epicentric. Everything is questioned
and each drawing is the result
of a leap into an emptiness filled
with rules. A gamble. In 2011 he
attended a show at Mars, Milan
Artist Run Space and was chosen
for a summer residency in Cars,
Cusio Space Artist Residency in
Northern Italy. He is represented
by The Flat Massimo Carasi gallery in Milan, Italy, and Van der
Stegen gallery in Paris, France.
His work is exhibited across Europe (France, Italy, Spain and the
UK) and in the USA, including:
2011 «Pesce Khete», Mars, Milan,
(ITALY) 2010 «If you can hold your
breath», Ceri Hand Gallery, Liverpool, (ENGLAND) 2010 «Impresa Pittura» at the CIAC Museum
in Genazzano (Rome), (ITALAY)
2009 Volta New York, Solo Show
c/o booth The Flat-Massimo Carasi, (USA) 2009 Prague Biennal 4,
«No more than a point of view»,
Prague, (CZ). His work is now
part of prestigious art collections
such as the Golinelli Foundation,
and the Gianferrari Collection.
Adelheid Mers (b. 1960, Düsseldorf, Germany) lives and works
in Chicago. She graduated with
an MFA from the Kunstakademie Düsseldorf and attended
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the University of Chicago with
a stipend from the German Academic Exchange Service. A visual artist with an interpretive and
performative approach to events
and organizations, Mers creates
mostly site-specific diagrams
that are poetic and analytic records of art institutions, exhibitions, public lectures, studio
visits and written texts. Mers’
Diagrams emerge from texts and
fully come to live when again
engaged in conversation. An Associate Professor and currently
the chair of the Department of
Arts Administration and Policy
at the School of the Art Institute
of Chicago, Mers teaches across
topics of grant writing, curatorial practice, cultural and media policy, and arts economies.
Mers has widely participated in
conferences and exhibited work,
curated and co-organized exhibitions. In preparation is a curatorial project that addresses how
the visualization of time impacts
thinking about resources, at the
Hyde Park Art Center in Chicago,
to open in April 2012. Mers received grants from the DAAD,
the British Council, the NEA,
the IAC, the SAIC and the City of
Chicago. In 2007, she was voted
teacher of the year at SAIC. Mers
has edited a book, «Useful Pictures», and is also working on a
series of essays about studio critique in academic contexts, particularly in relation to the discussion around Art as Research/
Art based Research. The diagram
presented in Kodra has been prepared in this context.
Wendelin Pressl (b. 1971 in Graz,
Austria) is based in Vienna. After
studies at the master school for
painting in Graz and at the academy of fine arts in Vienna he developed his effort in the direction
of objects, installation, video and
photography with conceptual approach. One could read his works
like test arrangements. It always
seems to be about fractionizing
reality into several particles in
order to reassemble them in individual ways, combine them in
rich associations and generate reinterpretations respectively new
meanings. Like the work shown
at d/raft, where something new
is formed through the simple
combination of a souvenir-plate

from a radio telescope and an
electrical motor. What is coming
into existence is a kind of radar
station, scanning the exhibition space, of course placed on
a pedestal, as it is traditional in
exhibition rooms. Beside a lively
exhibition activity (Neue Galerie,
Graz; Galerie 5020, Salzburg;
The Art Foundation, Athens; Das
Weisse Haus; Vienna, Galerie
Cortéx
Athletico,
Bordeaux)
Wendelin Pressl is doing art projects in public space (Revue, Vienna; Paradise Lost, Graz) and
his works are part of official collections (Universalmuseum Joanneum Neue Galerie, Graz; MUSA,
Vienna; Museum of Contemporary Art Stift Admont; Austrian
Governmental Art Collection).
2011 he got the Austrian governmental grant for visual arts.
Dimitris Skalkotos was born
in Athens in 1970. He studied
marble sculpture at the School
of Fine Arts at Panormos, Tinos
and at the School of Fine Arts of
the University of Athens, at the
sculpture laboratory A, under
the guidance of Professor Th.
Papagiannis. He has carried out
two personal exhibitions (Tinos
2008 – Hilton 2010), and he has
participated in group exhibitions
as well as in sculpture symposia
in Greece and abroad. In 2008 he
received the first place prize at
the international art symposium
in Dubai. In 2011 taught courses
on sculpture at the Department
of Plastic Arts and Art Sciences,
University of Ioannina, as nontenure track scientific personnel
(according to act PD 407/80). In
2012, Skalkotos will present his
new project at the gallery Siakos –
HANAPPE house of art. His sculpture art contain the integral and
authentic inherited technique of
marble sculpture. In his creations
the art of sculpture is translated
into a three dimensional «language». In his work the notion of
art as a means, which desires to
communicate untold experiences, i.e., all those things that verbal or written language fails to
actualize, is identified with the
sculpture object itself, with the
work itself according to the way
it is presented to us via words-riddles but also via lines «straight or
finishing strokes».

ΚΑΜ Χανιά, AOO Project Αθήνα).
Εκθέσεις και συμμετοχές της περιλαμβάνουν: Μπετόν7 (Αθήνα, 2011),
Museum of Freud’s Dreams (St.
Petersburg, 2010), the 2nd Athens
Biennial (2009), 7th Architecture
Biennial (Sao Paolo, 2007).
Ο Pesce Khete γεννήθηκε στη Ρώμη
το 1980. Είναι ζωγράφος με έδρα τη
Ρώμη. Ακολούθησε κλασικές Σπουδές
στο Liceo Ginnasio Torquato Tasso
της Ρώμης και αποφοίτησε από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Σχεδίου της
Ρώμης. Η θέση του ως καλλιτέχνη είναι,
με μια δόση ειρωνείας, πως δεν έχει
καμία θέση. Μια κατά τα φαινόμενα
ασυμβίβαστη ζωγραφική, ελεύθερη
να περιδιαβαίνει μεταξύ διαφορετικών
τεχνοτροπιών και επιδιώξεων, το
άνοιγμα γίνεται το επίκεντρό της. Όλα
αμφισβητούνται και κάθε σχέδιο είναι
το αποτέλεσμα του άλματος σε ένα
κενό γεμάτο κανόνες. Ένα στοίχημα.
Το 2011 συμμετείχε σε μια έκθεση στο
Mars, τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο
τέχνης του Μιλάνου και επιλέχθηκε ως
υπότροφος του θερινού προγράμματος
στο Cars, Cusio Space Artist Residency, στη βόρεια Ιταλία. Τα έργα του
έχουν εκτεθεί σε χώρες της Ευρώπης
(Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο
Βασίλειο) και στις Η.Π.Α., σε εκθέσεις
όπως: 2011, «Pesce Khete», Mars,
Μιλάνο (Ιταλία) 2010, «If you can hold
your breath», Γκαλερί Ceri Hand,
Λίβερπουλ (Αγγλία) 2010, «Impresa
Pittura», Μουσείο CIAC, Genazzano
(Ρώμη, Ιταλία) 2009, Volta Νέα Υόρκη,
Ατομική Παράσταση, c/o booth
The Flat-Massimo Carasi (Η.Π.Α.)
2009, 4η Biennal της Πράγας, «No
more than a point of view», Πράγα
(Τσεχία) Έργα του βρίσκονται σήμερα
σε συλλογές εγνωσμένου κύρους, όπως
στο Ίδρυμα Golinelli και στη Συλλογή
Gianferrari.
Η Adelheid Mers γεννήθηκε το 1960
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Ζει
και εργάζεται στο Σικάγο. Έλαβε το
πτυχίο της από την Ακαδημία Τέχνης
του Ντίσελντορφ και παρακολούθησε
μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του
Σικάγου, ως υπότροφος της Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών.
Ως εικαστική καλλιτέχνιδα, με κριτική
και επιτελεστική
προσέγγιση σε
εκδηλώσεις και οργανισμούς, η Mers
κατά κύριο λόγο δημιουργεί site specific διαγράμματα, που αποτελούν
ποιητικές και αναλυτικές καταγραφές
ιδρυμάτων τέχνης, εκθέσεων, δημόσιων διαλέξεων, επισκέψεων
σε καλλιτεχνικά εργαστήρια και

κειμένων. Τα Διαγράμματα της
Mers προκύπτουν από κείμενα και
σχηματοποιούνται όταν εκ νέου
γίνονται αντικείμενο συζητήσεων.
Αναπληρώτρια καθηγήτρια και
πρόεδρος του τμήματος Καλλιτεχνικής
Διαχείρισης και Πολιτικής στη Σχολή
του Ινστιτούτου Τέχνης (SAIC) του
Σικάγο, η Mers διδάσκει μαθήματα
που εκτείνονται σε ένα εύρος
θεμάτων, όπως τη σύνταξη αιτήσεων
για επιχορηγήσεις, τις πρακτικές
καλλιτεχνικής
επιμέλειας,
την
πολιτισμική πολιτική και τις πολιτικές
των μέσων, καθώς και οικονομίες των
τεχνών. Η Mers έχει συμμετάσχει
σε πολλά συνέδρια και σε εκθέσεις
τέχνης, ενώ έχει επιμεληθεί και
συνδιοργανώσει πολλές εκθέσεις.
Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται
μια έκθεση που η ίδια επιμελείται,
που αφορά τον τρόπο με τον οποίο
η οπτική αναπαράσταση του χρόνου
επηρεάζει τις σκέψεις που έχουμε
όσον αφορά τους πόρους, στο Κέντρο
Τέχνης Hyde Park του Σικάγο, που
πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της τον
Απρίλιο του 2012. Η Mers έχει λάβει
υποτροφίες και επιχορηγήσεις από τη
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών
Ανταλλαγών (DAAD), το Βρετανικό
Συμβούλιο, καθώς και από τα NEA,
IAC, SAIC και το Δήμο του Σικάγο.
Το 2007, ψηφίστηκε από τους
φοιτητές της Σχολής του Ινστιτούτου
Τέχνης ως καθηγήτρια της χρονιάς.
Είναι επιμελήτρια του βιβλίου Useful Pictures, ενώ ετοιμάζει μια
σειρά μελετών που αφορούν την
εργαστηριακή κριτική στα πλαίσια
του πανεπιστημίου, ιδιαίτερα σε
σχέση με το ζήτημα που συνδέεται
με την Τέχνη ως Έρευνα/Έρευνα με
βάση την Τέχνη. Το διάγραμμα που
παρουσιάζεται στο Πεδίο Δράσης
Κόδρα έχει ετοιμαστεί εντός αυτού
του πλαισίου.
Ο Wendelin Pressl γεννήθηκε το
1971 στο Γκρατς της Αυστρίας και
ζει στη Βιέννη. Σπούδασε στη Σχολή
Ζωγραφικής του Γκρατς και στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης
και επικεντρώθηκε στα αντικείμενα,
στην εγκατάσταση, στο βίντεο και
στη φωτογραφία με εννοιολογική
προσέγγιση. Μπορεί κανείς να δει τα
έργα του ως δοκιμαστικές διατάξεις.
Δίνεται
πάντοτε
η
εντύπωση
πως πρόκειται για διάσπαση της
πραγματικότητας σε μόρια, με σκοπό
την επανασυναρμολόγησή τους με
ιδιαίτερους τρόπους, το συνδυασμό
τους έτσι ώστε να γεννούν πλούσιους
συνειρμούς και τη γέννηση νέων
ερμηνειών και νέων νοημάτων. Όπως
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το έργο που παρουσιάζεται στο D/
Raft, όπου διαμορφώνεται κάτι
καινούργιο από τον απλό συνδυασμό
ενός αναμνηστικού πιάτου, ενός
ραδιοτηλεσκοπίου και ενός ηλεκτρικού
κινητήρα. Αυτό που δημιουργείται
είναι ένα είδος ραδιοσταθμού, ο
οποίος διερευνά τον εκθεσιακό χώρο
και που, βέβαια, είναι τοποθετημένος
επάνω σε ένα βάθρο, όπως είθισται
στους εκθεσιακούς χώρους. Εκτός από
μια έντονη εκθεσιακή δραστηριότητα
(Neue Galerie, Γκρατς, Galerie 5020,
Σάλτσμπουργκ, The Art Foundation,
Αθήνα, Das Weisse Haus, Βιέννη,
Galerie Cortéx Athletico, Μπορντώ) ο
Wendelin Pressl εκθέτει καλλιτεχνικά
έργα σε δημόσιους χώρους (Revue,
Βιέννη, Paradise Lost, Γκρατς)
και έργα του ανήκουν σε επίσημες
συλλογές (Universalmuseum Joanneum Neue Galerie, Γκρατς, MUSA,
Βιέννη, Museum of Contemporary
Art Stift Admont, Austrian Governmental Art Collection). Το 2011 έλαβε
την αυστριακή κρατική επιχορήγηση
εικαστικών τεχνών.
Ο Δημήτρης Σκαλκώτος γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε
αρχικά μαρμαρογλυπτική στην σχολή
καλών τεχνών Πανόρμου Τήνου
και με υποτροφία στην Α.Σ.Κ.Τ
στο Ά εργαστήριο γυπτικής με
καθηγητή τον Θ. Παπαγιάννη. Έχει
πραγματοποιήσει
δύο
ατομικές
εκθέσεις (Τήνος 2008- Hilton 2010).
Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις
όπως και σε συμπόσια γλυπτικής
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (1ο
βραβείο γλυπτικής international art
symposium Dubai 2008). Το 2011
δίδαξε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- τμήμα πλαστικών τεχνών ως ΠΔ
407/80 επιστημονικό προσωπικό στο
μάθημα της γλυπτικής. Πρόκειται να
παρουσιάσει την νέα του εικαστική
δουλειά στην gallery SIAKOS HANAPPE house of art το 2012. Η
γλυπτική του εμπεριέχει την άρτια
και γνήσια κληρονομημένη τεχνική
του μαρμάρου. Στα γλυπτά του η
τέχνη της γλυπτικής μεταφράζεται
σε τρισδιάστατη «γλώσσα». Η έννοια
της τεχνης ως μέσου που επιθυμεί να
επικοινωνεί ανομολόγητες εμπειρίες,
δηλαδή όσα δεν καταφέρνει να
πραγματοποιήσει η προφορική και
γραπτή γλώσσα, ταυτίζεται με το
ίδιο το γλυπτικό αντικείμενο, με
το έργο αυτό καθαυτό, έτσι όπως
μας παρουσιάζεται μέσα από λέξεις
γρίφους αλλά και από γραμμές
«μονοκοντυλιά».
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POSTER GROUP
Curators: Maria Kenanidou, Theophilos Tramboulis

POSTER GROUP
Επιμελητές: Μαρία Κενανίδου, Θεόφιλος Τραμπούλης

Starting from the more general theoretical focus, the «Action Field Kodra» suggested to visual arts groups that
are active today in Greece to submit their presentations in the form of posters.1 The groups that were invited
are producing works that are artistically original, or of a theoretical orientation, or are moving within fields
that are coterminous with visual arts (i.e., performance, architecture, graphic design).

Με εκκίνηση τον γενικότερο θεωρητικό του προβληματισμό το «Πεδίο Δράσης Κόδρα», πρότεινε σε ομάδες
εικαστικών τεχνών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν την παρουσίασή τους υπό
μορφή poster.1 Οι ομάδες αυτές που προσκλήθηκαν είναι πρωτογενούς καλλιτεχνικής δημιουργίας, θεωρητικού
προσανατολισμού ή κινούνται σε όμορους χώρους προς τα εικαστικά (π.χ. περφόρμανς, αρχιτεκτονική,
γραφιστικός σχεδιασμός).

The approach towards the groups was made through open call, during activities that are part of the synchronic pivot of the exhibitional part of the festival, in a sense of detecting collective efforts of action in the
contemporary artistic scene; not necessarily in terms of coherence like in the past years in a sphere of common matters, but with an attempt of artistic action approach outside the sphere of the «private (privato),
which primarily means deprived (privo): without voice, without public presence».2
It is a research in the field, in order to detect and examine: the models of artistic communication according to
their ways of functioning and the aims of the group in the respective moments; the strategies that it utilizes
and adopts in order to affect public opinion; its function as a factor of manipulation, consciousness, involvement, and coherence according to the symbolic bonds that the research itself creates.
Data may emerge through the process of observing the interaction between their members, the conditions
of acceptance of new members, the recognition of the membership identity by third parties, the homogeneity or the incongruity regarding the existence of a common artistic practice on the level of production or
approachment/management/reception of the artwork, or the pursuit of common or no common targets.
The groups as agents, as networks of suffusion of cultural cogitation or of a cultural product, contribute to
the creation of new forms of collective identities, as models of artistic/cultural intervention with a concessive, co-operative, or even hybrid character. Without necessarily common rational, ethical, and aesthetic
principles, the paths these groups follow are harmonized with the social developments, which continually
determine anew their role. Their cohesion is often an unresolved amalgam of aphorisms or just some mutual
engagement of slogans and of ideological positions that act as a common starting point of a mental set-up.
The making up of each groups’ identity that is always particularly diverse and complex, usually
constitutes a miniature of our social system, without necessarily a homogeneous agreement or a
cohesion that is prone to the non-viability/survival of the group in time, often with the unfortunate ending of idleness and dissolution.
This research constitutes an attempt to trace their existence as a terminal cultural symptom, simply with
cohesive terms the following: notions, terms, thinking-forms – not always resulting into something good or
efficient, delineating the area of human activity that it has contributed to the emancipation of the contemporary artistic scene through the advancement of new ways of critical conception.
The casuistic detection of the aura of these patterns on a first level, with the examination of their essential
elements in time, deletes their route in the process of the making up of the contemporary artistic reality,
through the attribution of meaning to their artistic activity and their framing, for the agitation of resources,
the engagement of citizens, the ways of connexion and communication that they use for their action in the
sociopolitical space.
By recording their attempt, maybe the role of art will be more evident as a capacitor of social cohesion against
the lassitude that has led to the annihilation of thought in the public sphere and to the lack of compliance in
the context of every form of cohabitation. Maybe we will finally find through the collective cultural attempt
fragments of writing for «the place where Quixote and Panza abide and live, equally, happy».3

Η προσέγγιση των ομάδων πραγματοποιήθηκε με open call μέσα στο πλαίσιο των δράσεων που εντάσσονται στο
συγχρονικό άξονα του εκθεσιακού μέρους του φεστιβάλ, με μία έννοια ανίχνευσης συλλογικών προσπαθειών
δράσης στη σύγχρονη εικαστική κοινότητα, όχι αναγκαστικά με όρους συνοχής της κοινότητας του παρελθόντος
αλλά με την προσπάθεια προσέγγισης της εικαστικής δράσης έξω από τη σφαίρα του «ιδιωτικού (privato) που
σημαίνει πριν απ΄ όλα στερημένο (privo): δίχως φωνή, δίχως δημόσια παρουσία».2
Αποτελεί έρευνα επί του πεδίου, ώστε να εντοπιστούν και να διερευνηθούν τα μοντέλα καλλιτεχνικής
επικοινωνίας με κριτήριο τους τρόπους λειτουργίας και στόχους της εκάστοτε ομάδας, τις στρατηγικές στις
οποίες εστιάζει προκειμένου να επηρεάσει την κοινή γνώμη, τη λειτουργία της ως παράγοντα χειραφέτησης,
συνειδητοποίησης, εμπλοκής και συνοχής σύμφωνα με τους συμβολικούς δεσμούς που η ίδια δημιουργεί.
Μπορεί να προκύψουν δεδομένα μέσα από την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών τους,
τους όρους αποδοχής των μελών, την αναγνώριση της ιδιότητας ως μέλη από τρίτους, την ομοιογένεια ή
ανομοιογένεια ύπαρξης κοινής καλλιτεχνικής πρακτικής σε επίπεδο παραγωγής ή προσέγγισης/διαχείρισης/
υποδοχής του καλλιτεχνικού έργου ή επιδίωξης κοινών ή μη στόχων.
Οι ομάδες ως φορείς, ως δίκτυα διάχυσης του πολιτιστικού στοχασμού ή προϊόντος, συμβάλλουν στη δημιουργία
νέων μορφών συλλογικών ταυτοτήτων, ως μοντέλα εικαστικής/πολιτισμικής παρέμβασης με εναντιωματικό,
συνεργατικό ή και υβριδικό χαρακτήρα. Εκκινώντας, χωρίς αναγκαστικά κοινές ορθολογικές, ηθικές και
αισθητικές αρχές, η πορεία τους συμβαδίζει με τις κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν διαρκώς
το ρόλο τους. Η συνοχή τους είναι συχνά ένα αξεδιάλυτο κράμα αφορισμών ή απλά κάποια αμοιβαία εμπλοκή
συνθημάτων και ιδεολογικών θέσεων που λειτουργούν ως κοινή αφετηρία μιας νοητικής συγκρότησης.
Η συγκρότηση της ταυτότητας της κάθε ομάδας που σίγουρα προκύπτει ιδιαίτερα ποικιλόμορφη και σύνθετη,
συνήθως αποτελεί μικρογραφία του κοινωνικού μας συστήματος, χωρίς αναγκαστικά ομοιογενή συναίνεση ή
συνοχή επιρρεπή στην μη βιωσιμότητα-επιβίωση της ομάδας μέσα στο χρόνο, με ατυχή συχνά κατάληξη την
απραξία και τη διάλυση.
Η έρευνα αυτή αποτελεί προσπάθεια ιχνηλάτησης της ύπαρξής τους ως οριακό πολιτισμικό σύμπτωμα, απλά
με συνεκτικούς όρους τις έννοιες, τους όρους, τα σχήματα σκέψης- με αποτέλεσμα όχι πάντα ευοίωνο ή
αποτελεσματικό, σκιαγραφώντας την περιοχή ανθρώπινης δραστηριότητας που έχει συμβάλει στη χειραφέτηση
της σύγχρονης εικαστικής σκηνής μέσω προώθησης νέων τρόπων κριτικής αντίληψης.
Η περιπτωσιολογική ανίχνευση της αύρας των μορφωμάτων αυτών σ’ ένα πρώτο επίπεδο, με διερεύνηση των
συστατικών τους στοιχείων στο χρόνο, διαγράφει τη διαδρομή τους στη διαδικασία συγκρότησης του σύγχρονου
καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, μέσα από την νοηματοδότηση της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας και της
πλαισίωσής τους, για την κινητοποίηση πόρων, εμπλοκή πολιτών, τους τρόπους σύνδεσης και επικοινωνίας
που χρησιμοποιούν για τη δράση τους στον κοινωνικοπολιτικό χώρο.
Καταγράφοντας την προσπάθειά τους, ίσως γίνει πιο εμφανής ο ρόλος της τέχνης ως συμπυκνωτής κοινωνικής
συνοχής ενάντια στην αποχαύνωση που έχει επιφέρει την εκμηδένιση της σκέψης στο δημόσιο βίο και στην
έλλειψη ανεκτικότητας στο πλαίσιο κάθε μορφής συμβίωσης. Ίσως τελικά να βρούμε μέσω της συλλογικής
πολιτισμικής προσπάθειας, ψήγματα γραφής για «το μέρος όπου και ο Δον Κιχώτης και ο Πάντσα κατοικούν
και ζουν, εξίσου, ευτυχισμένοι»3.

1
1

According to the international practice, poster is the presentation of an artwork or a text, of a research that it is being displayed in a specially arranged
space during a conference or an exhibition.
2

Paolo Virno, A Grammar of the Multitude: for an Analysis of Contemporary Forms of Life, Semiotext(e), 2004.

3

Giorgio Agamben, The Coming Community, University of Minnesota Press, 1993.

Ως poster εννοείται, κατά τη διεθνή συνεδριακή πρακτική, η παρουσίαση ενός έργου ενός κειμένου, μιας έρευνας που αναρτάται σε ειδικό χώρο κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου ή της έκθεσης.

2

Paolo Virno, Γραμματική του Πλήθους, Για μια ανάλυση των σύγχρονων μορφών ζωής, μετ.Βασίλης Πασσάς, θεώρηση:Γιώργης-Βύρων Δαβός ,εκδ.
Αλεξάνδρεια-Οδυσσέας, Αθήνα, 2007,σελ.16

3

Giorgio Agamben, Η κοινότητα που έρχεται, εις.-μετ.Θάνος Ζαρταλούδης, Ίνδικτος, Αθήνα, 2007, σελ.46
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Οι errands είναι μια ομάδα αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών, κοινωνιολόγων που ασχολείται με
ζητήματα που αφορούν το χώρο έξω από το σχεδιασμό. Μέσω μεθόδων όπως συνεντεύξεις,
επιτόπια έρευνα, μελέτη πλαισίων και κανονισμών, επικεντρώνεται στους μηχανισμούς που
βρίσκονται πίσω από την υλοποιήση, χωρίς να εμπλέκεται και να καταπιάνεται με την ίδια την
διαδικασία της υλοποιήσης αυτή καθ’αυτή.

http://errands07.blogspot.com/

Errands

Errands

Errands is a group of architects, artists, sociologists dealing with matters that are related to
space beyond design. Through methods such as interviews, field research, study of frameworks and regulations, Errands are focusing on mechanisms that determine implementation, though they are not involved with the process of implementation itself.
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Η ομάδα Kangaroo Court συστάθηκε την άνοιξη του 2010, στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ανοιχτή ομάδα
- κολλεκτίβα, με έναν βασικό πυρήνα, που στόχο της έχει την παρουσίαση δράσεων (δημόσιων και
ιδιωτικών), όπου συνδιαλέγονται και λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία διάφορα εκφραστικά
μέσα και είδη τέχνης (εικαστικά, λογοτεχνία, παραστατικές τέχνες, μουσική). Την ενδιαφέρουν τα
όρια της (ανα)παράστασης, ο αισθητικοποιημένος λόγος, το έλλογο σώμα, και τα νοήματα - συνειρμοί
που σχηματίζονται (ή χάνονται) στον ενδιάμεσο χώρο συνεύρεσής τους, χρησιμοποιώντας σχήματα και
δομές όχι απαραίτητα καλλιτεχνικές. Τον Ιούνιο του 2011 παρουσίασε στη Ναύπακτο, στα πλαίσια του
συμποσίου «(Επι)Κοινωνία της Κρίσης» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις Παραστατικές
Τέχνες, την περφόρμανς «Press Conference». Τον Ιούνιο του 2010 παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, τη
δημόσια δράση «ΜελόδραμαΘες».
Δημήτρης Αμελαδιώτης, Σίμος Βέης, Φίλιππος Γκούντζος, Έλενα Κουκόλη, Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Νάνα Σαχίνη
και Ιωάννα Στρατόγλου.

The Kangaroo Court group was established in the spring of 2010, in Thessaloniki. It is an open
collective group, with a certain core, aiming at the presentation of activities (both public and private), in which various expressional means and kinds of art (for example, visual arts, literature,
representational arts, music) confer and act as communicating vessels. The group is interested in
the limits of (re-)presentation, the aestheticized speech, the rational body, and the concepts/associations of ideas that are being formed (or lost) in the intermediate space of their contact, using
forms and structures that are not necessarily artistic. In June 2011, the group presented the «Press
Conference» performance in the city of Naupaktos, within the frame of the symposium «Communication of the Crisis», organized by the Research Center for Representational Arts. In June 2010,
the group presented in Thessaloniki the public event «ΜελόδραμαΘες/Melodramathes».

Kangaroo Court

Kangaroo Court

Dimitris Ameladiotis, Simos Veis, Filippos Gkountzos, Elena Koukoli, Iordanis Papadopoulos, Nana Sahini, and Ioanna Stratoglou.
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Το Κέντρο Απόκεντρο είναι εικαστική ομάδα, που δημιουργήθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται στην
Αθήνα. Προέκυψε απ’ το κοινό ενδιαφέρον των μελών της να προσεγγίσουν προβληματισμούς σχετικούς
με την πόλη και την εμπειρία της. Μέσω των μεθόδων και των εργαλείων της καταγραφής, της
συστηματικής μελέτης και έρευνας επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε και να κατανοήσουμε τη λειτουργία
της πόλης. Η δράση της ομάδας οργανώνεται υπό τη μορφή πρότζεκτ. Τα πρότζεκτ αυτά υποστηρίζονται
από ξεχωριστές ομάδες εργασίας και αναπτύσσονται μέσ’ από ανοιχτές συζητήσεις, διαλέξεις, προβολές,
εκθέσεις, καθώς και εκδόσεις. Για τις ανάγκες της έρευνας αλλά και του σχεδιασμού των πρότζεκτ η
ομάδα συχνά συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και ειδικών από ποικίλους επιστημονικούς
κλάδους. Φιλοδοξούμε να εντείνουμε την αντίληψη του χώρου στον οποίο ζούμε και κινούμαστε και τις
πιθανές του ερμηνείες δημιουργώντας μια ανοιχτή πλατφόρμα διαλόγου και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ομάδας αναπτύσσουμε μία σειρά προτζεκτ η θεματολογία και η
μεθοδολογία των οποίων επιλέγεται με γνώμονα το ενδιαφέρον μας για την αποκωδικοποίηση του
αστικού περιβάλλοντος, των σημείων του και των λειτουργιών του. Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός
διαρκώς εξελισσόμενου λεξιλογίου-εργαλείου-κώδικα που να μπορεί δυναμικά να συμβάλλει στην
ερμηνεία της πόλης, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

www.kentroapokentro.gr

Κέντρο Απόκεντρο / Kentro/Apokentro

Κέντρο Απόκεντρο / Kentro/Apokentro

Kentro/Apokentro is an artistic group that was created in 2008 and takes action in Athens. It was
the result of the common interest of its members to approach matters pertaining to the city and its
experience. Through the methods and the tools of recording, the systematic study and research,
we attempt to clarify and comprehend the city’s function. The group’s activity is organized according to projects. These projects are supported by distinct working-groups and they are developed
through open discussions, lectures, projections, exhibitions, as well as publications. For the needs
of the research and of the design of the projects, the group often collaborates with a wide range
of people, specialists from various scientific disciplines. Our ambition is to make the conception
of space, in which we live and move, more intense, as well as its possible interpretations, thus
creating a platform of open dialogue and artistic creation. In the context of the group’s activities,
we develop a series of projects, the theme and methodology of which is chosen according to our
interest for the decipherment of the urban environment, its points, and its functions. We want to
create a continually developing vocabulary-tool-codex, which it will dynamically contribute to the
interpretation of the city, which we understand as an environment, which changes continuously.
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Η Lo and Behold είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχει ως άξονα την πολιτιστική δράση με επίκεντρο τη σύγχρονη τέχνη.
Σκοπός της Lo and Behold είναι να στρέψει την προσοχή στο έργο τέχνης και να το προβάλει ως αποτέλεσμα
καλλιτεχνικής διερεύνησης και όχι ως εμπορικό προϊόν. Ως ομάδα και πλατφόρμα επικεντρώνεται στην
έρευνα και τον πειραματισμό γύρω από νέες μεθόδους και στρατηγικές δημιουργίας και διαχείρισης του
σύγχρονου έργου τέχνης, ενώ στοχεύει στο διάλογο και την άμεση εμπλοκή διαφορετικών κοινωνικών
και καλλιτεχνικών δομών από όλη την Ευρώπη. Ο διάλογος αυτός είναι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε,
σημαντικός τώρα, λόγω της παρούσας οικονομικής και πολιτισμικής συνθήκης.

www.loandbehold.gr

Lo and Behold

Lo and Behold

Lo and Behold is an artist-run non-profit organization based in Athens, Greece, serving as a platform for the production of cultural activities, both in Greece and abroad, with a focus on contemporary art. LaB’s objective is to highlight the work of art itself as the outcome of artistic inquiry,
rather than as a commercial product. LaB is concerned with research and experimentation regarding new methods and strategies of contemporary art production and management. It aims at
dialogue and direct involvement with diverse social and cultural frameworks from all over Europe.
Given current socio-economic circumstances, this dialogue is now more important than ever.
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Salon De Vortex
Μοφερισμός: σχέδια δράσης για το άμεσο μέλλον
Στις αρχές του 2011 ξεκίνησε το εγχείρημα του Salon De Vortex στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο
σκοπεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει συνεργασίες από τον χώρο των εικαστικών, της ποίησης
και του κοινωνικοπολιτικού στοχασμού, με επίκεντρο την αναπτυσσόμενη ελληνική σκηνή στον 21ο
αιώνα. Ο Μοφερισμός, μια ακόμη συνεργασία των Γιάννη Γρηγοριάδη και Γιάννη Ισιδώρου, εγκαινίασε
τη δράση του Salon De Vortex τον Ιανουάριο του 2011. Η εγκατάσταση που παρουσιάζεται στο «Πεδίο
Δράσης Κόδρα» αποτελεί μια σύνοψη του έργου, στο οποίο αναπτύχθηκαν ποικίλες πρακτικές με
κοινούς νοηματικούς μηχανισμούς. Το έργο περιλαμβάνει μπροσούρες με τα κείμενα του Μοφερισμού
(που ήδη έχουν διανεμηθεί στο διαδίκτυο με σταθερή περιοδικότητα τους προηγούμενους μήνες),
γλυπτικές αναδιατυπώσεις του αστικού εξοπλισμού της Μητρόπολης, μια βιντεοεγκατάσταση σε σχέση
με την δυσφορία μέσα στον πολιτισμό και η οπτικοακουστική προδημοσίευση του «Ονειροκρίτη για το
μέλλον της διακυβέρνησης». Το φυσικό μέγεθος (κλίμακας 1:1) και ο πραγματικός χρόνος συμπλήρωσαν
μια σχολαστική αποτύπωση της ζωής μέσα στην συνθήκη του παρόντος. Ο Μοφερισμός διατυπώνει
ένα απλό και εύχρηστο σύστημα διαχωρισμού ανάμεσα στο ιδεώδες του Εγώ και την ναρκισσιστική
τελειότητα της παιδικής ηλικίας, αναδεικνύει μια νέα γλώσσα, ανοίκεια και ιδιοσυγκρασιακή, κάνει
απτό το τυφλό αποτύπωμα που φέρουν οι συμπεριφορές του ανθρώπου.
Γιάννης Γρηγοριάδης - Γιάννης Ισιδώρου

Salon De Vortex
Mofferism: plans for action in the immediate future

Yiannis Grigoriadis – Yiannis Isidorou

http://salondevortex.wordpress.com

Μοφερισμός / Mofferism

Μοφερισμός / Mofferism

In the beginning of 2011, in the center of Athens, the Salon De Vortex enterprise begun, which aims
at presenting and advancing cooperations within the fields of visual arts, poetry, and sociopolitical thinking, primarily focusing on the developing Greek arena of the 21st century. Mofferism, one
more cooperation between Giannis Grigoriadis and Giannis Isidorou, initiated the actions of Salon
De Vortex in January 2011. The installation that it is being presented in the «Action Field Kodra» is
a summary of the artwork, in which various practices with common notional mechanisms were
developed. The work had brochures containing the texts of Mofferism (that were already distributed
in the internet on a stable pace during the previous months), sculptural rephrases of the urban
equipment of the metropolis, a video-installation that was related with the displeasure within
civilization, and the audio-visual pre-publication of the «Oneiromancer for the future of government». The natural size (scale 1:1) and the real time completed a scholastic imprinting of life in the
conditions of the present. Mofferism offers a simple and usable system of discriminating between
the ideal of Ego and the narcissistic perfection of childhood; promotes a new language, uncommon
and idiosyncratic; it makes the blind imprint of man’s behaviours concrete.
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The self-contained action, under the general title «Secondary Coins», deals with the designing,
production, and suspension in public spaces of the Exarheia two posters, 70 x 50 cm. Each poster
depicts money of the «Exarheia Lirette», an imaginary currency the distribution of which is being
announced with this action. In June 2011 took place an extensive billposting in the wider area of
Exarheia, neighborhood in Athens, with two posters/paper money. One has the portrait of the
poet/artist Leonida Hristaki, and the other the portrait of the poet Katerina Gogou. They both are
two important personalities of this neighborhood. The paper money are accompanied by a brief informative text, which presents the new currency and relates its circulation with the circulation of
the secondary currencies of Argentina, in the beginning of the previous decade. The poster and this
action uses as a starting point the creation of a parallel currency exchanger in Argentina during the
first years of the financial recession (2001-2002). During this period, due to the dramatic decrement
in the offering of money, secondary currencies were circulated in the markets, simultaneously with
the national currency (peso), which were printed either by agencies of the local authorities or by
private companies.

Ζαζρα Χαλεντ - Ιλαν Μανουαχ / Jazra Khaleed - Ilan Manouach

Ζαζρα Χαλεντ - Ιλαν Μανουαχ / Jazra Khaleed - Ilan Manouach

Η αυτοτελής δράση υπό τον γενικό τίτλο «Δευτερογενή Νομίσματα» αφορούσε τον σχεδιασμό, την
παραγωγή και την ανάρτηση σε δημόσιους χώρους των Εξαρχείων δύο πόστερ διαστάσεων 70 x 50 εκ.
Το κάθε πόστερ απεικόνιζε χαρτονόμισμα της «Λιρέτας Εξαρχείων», ενός φανταστικού νομίσματος η
κυκλοφορία του οποίου προαναγγέλθηκε με την εν λόγω δράση. Τον Ιουνιο του 2011 πραγματοποιήθηκε
εκτεταμένη αφισοκόλληση στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, με δύο αφίσες-χαρτονομίσματα.
Το ένα φέρει την προσωπογράφια του ποιήτη-καλλιτέχνη Λεωνίδα Χρηστάκη και το άλλο αυτήν της
ποιήτριας Κατερίνας Γώγου. Πρόκειται για δύο σημαίνουσες μορφές της γειτονιάς. Τα χαρτονομίσματα
συνοδεύονταν από σύντομο ενημερωτικό κείμενο το οποίο παρουσιάζε το νέο νόμισμα και συνέδεε την
κυκλοφορία του με την κυκλοφορία δευτερογενών νομισμάτων (secondary currencies) στην Αργεντινή,
στις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας. Το πόστερ και η δράση αυτή χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης
τη δημιουργία παράλληλης αγοράς νομισμάτων στην Αργεντινή τα πρώτα χρόνια της οικονομικής
ύφεσης (2001- 2002). Την περίοδο αυτή, λόγω της δραματικής μείωσης στην προσφορά χρήματος,
κυκλοφόρησαν στην αγορά, παράλληλα με το εθνικό νόμισμα (πέσο), δευτερογενή νομίσματα, τα οποία
τυπώνονταν είτε από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από ιδιωτικές εταιρίες.
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Ιστορίες Συνόρων και Εδάφους. Διεκδικώντας τους κοινούς πόρους.
«Η αγάπη είναι ένα ζήτημα που προσφέρει μια άλλη προοπτική για το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την παραγωγή
των κοινών. Η αγάπη είναι ένας τρόπος να ξεφεύγεις από τη μοναξιά και από τον ατομικισμό…»
Κοινότητα, Μ. Ηardt, Τ. Νegri, σελ.11

Η Νομαδική Αρχιτεκτονική δημιουργήθηκε το 2005. Πολλές από τις αρχές μας βασίζονται στην
παλαιότερη ομάδα Αστικό Κενό. Αποτελείται από διαφορετικά υποκείμενα που δημιουργούν μικρές
κοινότητες συλλογικής δράσης σε διαφορετικούς τόπους. Γκαζοχώρι, Λαύριο, στο Κέντρο υποδοχής
αιτούντων άσυλο, Μεταξουργείο, Πλατεία Κουμουνδούρου, οδός Μενάνδρου, Νέα Υόρκη, Βερολίνο,
Σίφνος, Ύδρα, Θεσσαλονίκη. Η Νομαδική Αρχιτεκτονική υπερασπίζεται τα κοινά αγαθά στις συνθήκες
του πλήθους και παρεμβαίνει μαζί με τις κοινότητες. Η φτώχεια, ο αποκλεισμός, η μετανάστευση, τα
σύνορα, ο εκτοπισμός, αλλά και η γη, το νερό, τα σκουπίδια αποτελούν ζητήματα που μας απασχολούν
και παρεμβαίνουμε. Επικεντρωνόμαστε στην ανθρώπινη κατάσταση, όπως ορίζεται από τη Hanna
Arendt, o άνθρωπος δηλαδή ως κοινωνικό και πολιτικό ον μέσα στην ύπαρξη της δημόσιας σφαίρας.
Το έργο σε αυτή την περίπτωση είναι η παρεμβολή, συχνά πρόκειται για χαρτογράφηση, αυτή η κοινή
κατάσταση που δημιουργείται εφήμερα με τους ανθρώπους και διεκδικεί τη συμμετοχή και την αγάπη.
Παρουσιάζονται εδώ οι πρόσφατες καταστάσεις «πλατεία Κουμουνδούρου, ένας κοινός φιλόξενος τόπος
διασχίζοντας τα σύνορα» - Λουίζα Αναγνώστου, Νικος Καζέρος, Θαλεια Νινιού, Φανή Σοφολόγη, Ελενη
Τζιρτζιλάκη, Στέφανος Χανδέλης και «Σίφνος Μadreterra socialecology», 2011 (Evemar Lopes, Laura
Swinn, Γιώργος Ντοκόπουλος, Ελένη Τζιρτζιλάκη).

Stories of Borders and Territories. Claiming the Common Resources
«Love provides another path for investigating the power and productivity of the common.
Love is a means to escape the solitude of individualism…»

www.nomadikiarxitektoniki.net

Nomadic Architecture

Nomadic Architecture was formed in 2005. Many of our principles are grounded in those of our former group, Urban Void. It is constituted by diverse subjects who create small communities of collective actions in diverse places: Gazohori (the village of Gazi), the refugee center for asylum seekers in Lavrio, Metaxourgio, Koumoundourou Square, Menandrou Street, New York, Berlin, Sifnos,
Hydra, and Thessaloniki. Nomadic Architecture defends the common goods in the condition of the
multitude and intervenes together with the communities. Poverty, exclusion, immigration, borders, displacement, territories, water, and garbage, are the issues preoccupying us, and in which
we intervene. We focus on the human condition (la vita activa), as defined by Hanna Arendt, that
is man as a social and political being within the public sphere. The work, in this occasion, is the
interpolation, which often involves mapping, namely this common condition which comes into
being fleetingly through people and lays claim to participation and love. Here are presented two
recent projects: «Koumoundourou Square, A Common Hospitable Place Upon Crossing the Border»
(Louisa Anagnostou, Nikos Kazeros, Thalia Niniou, Fani Sofologi, Eleni Tzirtzilaki, and Stefanos
Handelis), and «Sifnos Madreterra Socialecology», 2011 (Evemar Lopes, Laura Swinn, Giorgos Dokopoulos, and Eleni Tzirtzilaki).

Νομαδική Αρχιτεκτονική /

Νομαδική Αρχιτεκτονική

/ Nomadic Architecture

Commonwealth, Michael Hardt–Antonio Negri
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Το 1981 γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα Διεθνής Έκθεση Οπτικής Ποίησης (Gallery 3, Αθήνα) στην οποία
συμμετέχουν και έλληνες οπτικοί ποιητές. Στα χρόνια που ακολουθούν οργανώνονται ομαδικές και
ατομικές εκθέσεις Οπτικής Ποίησης (στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα), και συγκροτείται
η ελληνική «ομάδα οπτικής ποίησης», ομάδα ανοικτή σε καλλιτέχνες με έργο ανάλογης προσέγγισης.
Τα έργα των μελών της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκφραστικών μέσων, όπως κείμενα, ζωγραφική,
κολάζ, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, βίντεο και εικαστικές δράσεις. Η ανάπτυξη της Οπτικής Ποίησης
τις δεκαετίες 1960/70 είναι συνδεδεμένη με την γενίκευση της τεχνικής του offset, η οποία αντικαθιστά
αυτή της παραδοσιακής τυπογραφίας, πράγμα που επιτρέπει να εισαχθεί στο κείμενο η φωτογραφία ή
η γράμμωση (tapuscrit). Γεννήθηκε στη Φλωρεντία το Μάιο του 1963 με την ευκαιρία του συνεδρίου
«Τέχνη και επικοινωνία» στο Forte di Belvedere, με τον Eugenio Miccini και τον Lamberto Pignotti,
και του συνεδρίου «Τέχνη και Τεχνολογία» τον Ιούνιο του 1964 στο οποίο συμμετείχε ο Umberto Eco
με θέμα την «Επικοινωνία». Δεν πρέπει να συγχέεται η Οπτική Ποίηση με τα ποιήματα με εικόνες της
αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ή με τα Calligrammes του Απολλιναίρ ακόμα και αν ξαναανακαλύπτονται
τέτοιες φόρμες ποίησης από έναν οπτικό ποιητή όπως ο Dick Higgins για παράδειγμα.
Μέλη της ομάδας οπτικής ποίησης: Δημοσθένης Αγραφιώτης, Γιούλια Γαζετοπούλου, Βασιλική Γεροκώστα, Αλεξάνδρα Κατσιάνη,
Σοφία Μαρτίνου, Μιχαήλ Μήτρας, Κύριλλος Σαρρής, Έρση Σωτηροπούλου, Κωστής Τριανταφύλλου, Νατάσα Χατζιδάκι, Θανάσης

In 1981 took place in Greece, for the first time, the National Exhibition of Visual Poetry (Gallery 3,
Athens), in which Greek visual artists participated. In the following years, group and individual
exhibitions of visual poetry are being organized (in Athens), and the Greek «group of visual poetry» is being established, Visual Poetry Group is an open group for every artist who creates with
a similar approach.The artworks of the group members cover a wide range of visual means, like
texts, painting, collage, installations, photography, video, and visual actions. The development of
Visual Poetry during the 1960’s and 70’s is connected with the general usage of offset technique,
which replaced the traditional typography, a fact that allows for the introduction of photography
or of tapuscrit in the text. Visual Poetry imerged in Florence in May 1963, on the occasion of two
conferences: «Art and Communication», in the Forte di Belvedere, with Eugenio Miccini and Lamberto Pignotti; and «Art and Technology» in June 1964, with the participation of Umberto Eco on
the general subject of «Communication». Visual Poetry should not be muddled with the poems
with images coming from antiquity and the Middle Ages or with the Calligrammes of Apollinaire,
even though such forms of poetry are being rediscovered by a visual poet such as Dick Higgins.
Members of the visual poetry group: Dimosthenis Agrafiotis, Gioulia Gazetopoulou, Vasiliki Gerokosta, Alexandra Katsiani,
Sofia Martinou, Mihael Mitras, Kyrillos Sarris, Ersi Sotiropoulou, Kostis Triantafyllou, Natasa Hatzidaki, Thanasis Hondros,
Stathis Hrysikopoulos, and Tilemachos Hytiris.

Ομάδα Οπτικής Ποίησης / Group Visual Poetry

Ομάδα Οπτικής Ποίησης / Group Visual Poetry

Χονδρός, Στάθης Χρυσικόπουλος και Τηλέμαχος Χυτήρης.
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Η Ομάδα Φιλοπάππου είναι μια ανοιχτά διαμορφωμένη καλλιτεχνική συλλογικότητα που λειτουργεί μη
ιεραρχικά, στη βάση της αυτοδιοργάνωσης. Οι δράσεις της είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου εθελούσιων
μη αμειβόμενων συνεργατικών προσπαθειών, πολυάριθμων αυτοδιευθυνόμενων ανθρώπων, που
εργάζονται ισότιμα από κοινού, χωρίς συγκεντρωτική οργάνωση ή ηγεσία, χωρίς επίσημα και σταθερά
μέλη, με καθοδήγηση μόνο από την προσωπική συνείδηση, ή από αποφάσεις που λαμβάνονται
μέσω ανοιχτών συζητήσεων μεταξύ των εκάστοτε συμμετεχόντων. Οι τελευταίοι δεν αναλαμβάνουν
κάποιον συγκεκριμένο ρόλο ή κάποια δεδομένη ατζέντα. Κάθε ιδέα και κάθε πρόταση ενεργοποιεί νέες
πρωτοβουλίες και λόγους, οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη συναινετικοί. Η συνύπαρξη των εμπλεκομένων
δεν ορίζει μία κοινότητα, αλλά μία δικτυακού τύπου συνάρθρωση, της οποίας οι μετέχοντες ρέουν
στις διαδρομές και τα σημεία αυτού του δικτύου. Οι πιθανές αντιπαρατιθέμενες θέσεις και προθέσεις
δεν αποτελούν τροχοπέδη στη δημιουργία των διαφόρων δράσεων ή σχεδιασμάτων. Απεναντίας, οι
αντιπαραθέσεις και οι διαφορές οφείλουν να αναδεικνύονται, αποτελώντας πρώτη ύλη για την πρακτική
της εν λόγω συλλογικότητας.
Κατά καιρούς στην Ομάδα Φιλοπάππου, άλλοτε επισταμένα και άλλοτε σποραδικά, ενασχολήθηκαν, δραστηριοποιήθηκαν και
ενεργοποιήθηκαν στις διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν οι: Μάντυ Αλμπάνη, Θόδωρος Ασημακόπουλος, Αντώνης
Βολανάκης, Κατερίνα Γάκα, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Πένυ Γκέκα, Γεωργία Δεσύλλα, Νίκος Δούλος, Άγγελος Ζάβαλης, Μιχάλης
Ζαχαρίας, Μπέτυ Ζέρβα, Μαίρη Ζυγούρη, Γιώτα Ιωαννίδου, Νάντια Καλαρά, Νίκος Καναρέλης, Ηλίας Κοέν, Τίνα Κότση, Χριστόφορος
Μαρίνος, Ντόρα Οικονόμου, Ελένη Πανουκλιά, Αποστόλης Παπαγεωργίου, Νίκος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαϊωάννου, Τερέζα
Παπαμιχάλη, Γεωργία Σαγρή, Κώστας Σαχπάζης, Αγγελική Σβορώνου, Φανή Σοφολόγη, Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, Άννα Τσουλούφη,
Μαρία- Ανδρομάχη Χατζηνικολάου και Κώστας Χριστόπουλος.

Ομάδα Φιλοπάππου- Καλοκαίρι 2011

The Filopappou Group is an open art collective that operates in a non- hierarchical, self-organized
way. Its projects arise from the collaborative efforts of a number of self-directed individuals who
work together on a non-profit basis. The group acts consciously according to decisions taken in
open discussions where there is no leader, nor centralized organization and no official or permanent members. The participants do not take up any particular role or any given agenda. Every
new idea or proposal stimulates new initiatives and reasoning that are not a priori consensual.
The coexistence of those involved does not form a community but rather a kind of network whose
members flow through its routes and hubs. Any potentially contradicting positions and intents do
not hinder the making of various actions or projects. On the contrary, contradictions and differences are very much welcomed, as they provide raw material for the group’s practice.
Αll the people who have been involved regularly or periodically in the various activities performed under the name of the Filopappou
Group are (in alphabetical order): Adamantia Albani, Theodoros Asimakopoulos, Georgia Chatzivasileiadi, Maria – Adromachi
Chatzinikolaou, Kostas Christopoulos, Ilias Coen, Georgia Desylla, Nikos Doulos, Dora Economou, Katerina Gaka, George Giannakopoulos, Penny Geka, Yota Ioannidou, Nadia Kalara, Nikos Kanarelis, Tina Kotsi, Christoforos Marinos, Eleni Panouklia,
Apostolos Papageorgiou, Nikos Papadopoulos, Eleni Papaioannou, Tereza Papamichali, Georgia Sagri, Kostas Sahpazis, Angela
Svoronou, Fani Sofologi, Anna Tsouloufi, Adonis Volanakis, Angelos Zavalis, Michalis Zacharias, Betty Zerva, Theodoros Zafeiropoulos and Mary Zygouri.

Filopappou Group – Summer 2011
Τhe text is a prepublication of the forth coming book Filopappou Group, Evrasia editions.

www.omadafilopappou.net

Ομάδα Φιλοπάππου / Filopappou Group

Ομάδα Φιλοπάππου / Filopappou Group

Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα σε προδημοσίευση από το βιβλίο Ομάδα Φιλοπάππου, εκδόσεις Ευρασία.
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Αστρονομία. Η νοητή γραμμή γύρω από μια μαύρη τρύπα, πέρα από την οποία η βαρύτητα γίνεται τόσο
ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει.
Κβαντική Φυσική. Το σημείο στο οποίο η διαστολή του χρόνου είναι τόσο μεγάλη που τα πάντα
συμβαίνουν ταυτόχρονα.
Πολιτισμός. Μια πρωτοβουλία ανθρώπων από το χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης με
αντικείμενο τη διάχυση της τέχνης στην καθημερινή ζωή αλλά και την έρευνα πάνω στις αντιφάσεις της
μεταβατικής εποχής που ζούμε.
Κοινωνία. Μια διαρκώς διευρυνόμενη παρέα περισσοτέρων των 300 εικαστικών, φωτογράφων,
αρχιτεκτόνων, γλυπτών, λογοτεχνών, μουσικών και πολλών άλλων.
Νομικά. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2006 στην Ηλεία, με πολιτιστικές δράσεις
σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

http://orizontasgegonotwn.blogspot.com

|

katehaki54@yahoo.gr

Ορίζοντας Γεγονότων / Horizon of Facts

Ορίζοντας Γεγονότων / Horizon of Facts

Astronomy. The imaginable line around a black hole, beyond which, gravity becomes so powerful
that nothing can escape from it.
Quantum Physics. The point in which time’s dilatation is so big that everything happens
simultaneously.
Culture. An initiative taken by people from the field of culture and education with the aim to
diffuse art into everyday life, and also to do research on the contradictions of the transitional era
in which we live.
Society. A continuously expanding companionship of more than 300 visual artists, photographers, architectures, sculptors, penmen, musicians, and more.
Jurisprudence. Civil non-Profit Corporation established in 2006 in the district of Ilia, organizing
cultural activities in Greece and abroad.
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Η Μετα-Προγραμματισμένη Πόλη_Τοπίο/ (Post Programmed City_Territory) PPC_T/Φαρκαδόνα,
είναι ένα διεπιστημονικό, αυτοδιαχειριζόμενο, συμμετοχικό εγχείρημα. Απαρτίζεται από μία σειρά
πολιτιστικές δραστηριοτητες, εργαστήρια, μηχανισμούς αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και
δημόσιων συμβάντων. Επιπλέον, είναι επικεντρωμένο σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης όπως εκείνη
του οικισμού των παλιννοστούντων Ελληνοποντίων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στη
Φαρκαδόνα Τρικάλων.
Ο οικισμός δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα της κρατικής πολιτικής
περιφερειακής διασποράς των προσφύγων σε απομονωμένους καταυλισμούς. Δεκαπέντε χρόνια μετά
τη μετεγκατάστασή τους, οι ομογενείς κάτοικοι της κοινότητας εξακολουθούν να ζουν σε container, σε
συνθήκες εξαθλίωσης, περιθωριοποίησης και «εξαίρεσης».
Θεμελιωμένο στην αντίληψη του τοπίου και του εδάφους ως «υποδοχέα» της ανθρώπινης δραστηριότητας,
το PPC_T/Φαρκαδόνα διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η περιθωριοποιημένη κοινότητα μπορεί να
επανεγκατασταθεί και να ενταχθεί στο υπάρχων περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία και στην οικονομική,
πολιτιστική και πολιτική της ζωή.

http://ppc-t.blogspot.com

PPC_T/Φαρκαδόνα / PPC_T/Farkadona

PPC_T/Φαρκαδόνα / PPC_T/Farkadona

Post Programmed City_Territory: PPC_T/Farkadona is an interdisciplinary, self-administrated collaborative project. It consists of a series of cultural activities, workshops, devices of interaction
with territory and public events. Moreover, it focuses primarily on Emergency Case Situations as
seen at the settlement of the repatriated community of Greek-Pontians from the former Soviet
Union in Farkadona, in the district of Trikala, Thessaly-Greece.
The settlement was created in the early 90s as a result of a state policy of peripheral dispersion of
refugees in organized camps and units. Fifteen years after their rehabilitation the residents of the
community still live under conditions of degradation, ghettoization and «exception».
Based on the significance of territory as a «reception» of human activity, PPC_T/Farkadona examines the ways in which the marginalized community can be rehabilitated and incorporated in the
existing landscape, the local society and in the economic, cultural and political life.
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Το Société Anonyme ξεκίνησε ως Art Night το Σεπτέμβριο του 2008 από την επιμελήτρια Stephanie Bertrand και τη
Λυδία Χατζηιακώβου (ArtBOX.gr). Δημιουργήθηκε με στόχο να ανταποκριθεί στην έλλειψη της αίσθησης «κοινότητας»
ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τους επιμελητές και άλλους εκπροσώπους της καλλιτεχνικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, και να
συμβάλει κατά συνέπεια, μέσα από μια σειρά εβδομαδιαίων συναντήσεων και συζητήσεων, στη δημιουργία μιας κοινότητας
που θα συμπεριελάμβανε, δυνητικά, όλους τους ασχολούμενους με τους διαφορετικούς τομείς του σύγχρονου πολιτισμού
της πόλης (καλλιτέχνες, επιμελητές, designers, αρχιτέκτονες κ.λπ. – πέρα από προσωπικές οπτικές, προτιμήσεις, φιλίες
και συμμαχίες). Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής της πρωτοβουλίας, ένα νέο ζήτημα αναδύθηκε: η ανάγκη
για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα τεκταινόμενα της σύγχρονης τέχνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για
την ανάπτυξη βαθύτερου διαλόγου γύρω από θεματικές που απασχολούν τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Απαντώντας
στο αίτημα αυτό, το Art Night μεταλλάχθηκε σε λέσχη ανάγνωσης, οργανώνοντας συζητήσεις γύρω από θεωρητικά
κείμενα, κείμενα από καταλόγους εκθέσεων, άρθρα, συνεντεύξεις, μανιφέστο κ.ά., καθώς και επισκέψεις σε εκθέσεις
και συζητήσεις με καλεσμένους ομιλητές. Στα μέσα του 2010, δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Art Night κλήθηκε για
ακόμη μια φορά να ανταποκριθεί στα ζητήματα που τέθηκαν από τα μέλη του, καθώς και στο διαρκώς ανανεούμενο προφίλ
της τοπικής σκηνής της τέχνης, οι δημιουργικές δυνάμεις της οποίας χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εναλλακτικές
πρακτικές για να προωθήσουν τη δουλειά τους και να συνδιαλλαγούν με το κοινό. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2011, μετά
από μια σύντομη μεταβατική περίοδο, το Art Night μετονομάστηκε Société Anonyme και πρόσθεσε ένα τρίτο στοιχείο
στην αποστολή του: την προώθηση της δουλειάς των μελών του και την οργάνωση δράσεων ανοιχτών στο κοινό που, σε
συνδυασμό με ένα blog για την καταγραφή τους, αποσκοπούν στην εντονότερη παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή.
Η πρώτη από τις δημόσιες δράσεις του Société Anonyme, μια ημερίδα με τον τίτλο «Συλλογικές πρωτοβουλίες και δράσεις
στο δημόσιο χώρο», πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στις 19 Μαρτίου 2011. Πρόσφατα, το
Société Anonyme προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο project «The Others», στο πλαίσιο της Artissima στο Τορίνο, μαζί με
άλλες ομάδες μη κερδοσκοπικού, συλλογικού και εναλλακτικού χαρακτήρα από όλο τον κόσμο.

Société Anonyme was initiated as Art Night in September 2008 by curator Stephanie Bertrand and Lydia Chatziiakovou (ArtBOX.gr). It was created in order to respond to Thessaloniki artists’ and curators’ lack of a sense of community
within the local arts scene. Taking action, Art Night was introduced as a means of contributing to the formation
of an inclusive community among Thessaloniki’s creative practitioners (artists, curators, designers, architects etc.)
beyond personal friendships, animosities, preferences, opinions and allegiances, through a series of weekly meetings and discussions. Within the first year, another concern emerged out of Art Night’s ongoing conversations:
the need to disseminate more information and promote greater dialogue around issues of current relevance within
the contemporary art world. Consequently, Art Night became primarily structured as a reading group, generating
discussions around theoretical texts, catalogue essays, articles, interviews, manifestos etc., while also organizing
exhibition visits and discussions with guest participants. Two years after its inception, Art Night has once again
adapted to reflect the evolving concerns of its participants and the changing nature of the local art scene, which has
started to increasingly use alternative formats to promote new work and engage the public. Thus, in January 2011,
after a short transitional period, Art Night was relaunched as Société Anonyme, adding a third element to its scope
and mission: to publicly promote the work of its members and to become increasingly present within the art scene
by organizing a series of public outputs beyond its closed discussions, including a blog documenting its activities
and special events open to the public. The first of these actions, a conference titled «Collective initiatives and public interventions», took place at the Macedonian Museum of Contemporary Art on March 19, 2011. More recently,
Société Anonyme was invited to participate in the project «The Others», organized in the frame of Artissima in
Turin, alongside other non-profit, collective and alternative initiatives from around the world.
As part of its communication with the public and the promotion of the work of its members, Société Anonyme has
initiated the production of a series of posters advertizing its various activities. The logo and poster were designed, as
an offering to the group, by designersunited (Dimitris Koliadimas and Dimitris Papazoglou), while the work for the
poster of its first action was created especially by artist Lena Athanasopoulou.
www.societeanonyme.gr

Société Anonyme

Société Anonyme

Ως μέρος της επικοινωνίας του με το κοινό και της προώθησης της δουλειάς των μελών του, το Société Anonyme ξεκίνησε
την παραγωγή σειράς πόστερ με αφορμή τις διάφορες δράσεις του. Ο σχεδιασμός του λογοτύπου και του πόστερ έγινε,
αφιλοκερδώς, από τους designersunited (Δημήτρη Κολιαδήμα, Δημήτρη Παπάζογλου), ενώ η εικόνα για την αφίσα της
πρώτης δράσης είναι έργο, φτιαγμένο ειδικά, της εικαστικού Λένας Αθανασοπούλου.
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Η ομάδα Τοτέμ είναι μια συνάντηση / Μια προσπάθεια πριν πράξουμε να κατανοήσουμε / Να
διακρίνουμε αυτό που υπάρχει πριν από εμάς / Το κέντρο που αναδύεται πλήρες νοήματος /
Ή δίχως νόημα /
Γουζέλη Ιωάννα, Δελαγραμμάτικας Γιάννης, Κακλαμάνος Αλέξανδρος, Μπόζου Αγγελική, Παπλάνα Φωτεινή, Χειμωνάκης Γιάννης

The Totem group is a meeting / An attempt to understand before acting / To discern what
exists before our existence / The center that emerges meaningful / Or without any meaning whatsoever/

Totem

Totem

Gouzeli Ioanna – Delagrammatikas Giannis – Kaklamanos Alexandros – Bozou Aggeliki – Palpana Foteini – Heimonakis Giannis
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Πυκνωτές
Το έργο αυτό ξεκίνησε ως καταγραφή του αστικού τοπίου του κέντρου των Αθηνών, με σκοπό την
αποτύπωση των πυκνώσεων που δημιουργούνται από τη συνεχή ροή των μαζών και των επεμβάσεών
τους στον αστικό ιστό. Θεωρώντας τις όψεις των κτιρίων ως σταθερή πλατφόρμα, ο χρήστης της
διαδραστικής εφαρμογής θα εισάγει ως δεδομένα τους αστικούς πυκνωτές της επιλογής του και το
αποτέλεσμα που θα εξάγεται θα δημιουργεί μια τυχαία ακολουθία εικόνων. Η σταθερή εικόνα είναι
μια όψη κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, η οποία αποτελεί τον κάναβο επέμβασης του χρήστη. Κάθε
κομμάτι του κανάβου αποτελεί την όψη των διαμερισμάτων του κτιρίου. Στον χρήστη παρέχονται ως
εργαλεία οι επιλεγμένοι αστικοί πυκνωτές που συναντώνται εν γένει στις όψεις των κτιρίων. Μέσω μίας
διαδραστικής εφαρμογής καλείται ο χρήστης να επιλέξει το κομμάτι του κανάβου στο οποίο θέλει να
παρέμβει και να κατασκευάσει την όψη σύμφωνα με τις επιλογές του. Σκοπός αυτής της πλατφόρμας
είναι η απεικόνιση ενός ουτοπικού αστικού τοπίου που θα διαμορφωθεί σε έναν ψηφιακό τόπο και ο
οποίος θα έχει την δυνατότητα να αναπτύσσεται συνεχώς. Αυτός ο ουτοπικός χώρος θα φέρει ναι μεν την
προσωπική σφραγίδα του καθενός αλλά ταυτόχρονα θα την «αφαιρεί» αφού θα καθιστά ολοένα και πιο
δύσκολη τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσα σε αυτή την χαοτική συρραφή όλων των χρηστών.
Iωάννα Αγγελοπούλου, Νεφέλη Γεωργακοπούλου, Μαρία Δημοπούλου, Ηλίας Κούλαλης

Capacitors
This artwork begun as a recording of the urban landscape of Athens’ centre, aiming at the impression of the inspissation that is being created by the continuous flow of masses, and of their interferences to the urban web. By viewing the buildings’ appearance as a stable platform, the user of
the interactive application will introduce as data the urban capacitors of his/her choice, and the
upcoming result will be a random slide of images. The stable image is the appearance of a building downtown Athens, which is the κάναβος of the user’s interference. Each part of the κανάβου,
constitutes the appearance of the apartments of the building. The chosen urban capacitors, which
are usually present on the appearances of building, are offered as tools to the user. Through an
interactive application, the user is called to choose the part of the κανάβου in which he/she wants
to intervene and construct the appearance according to his choices. The aim of this platform is the
depiction of an utopian urban landscape that will be turned into a digital landscape, which will
also has the ability to develop continually. This utopian space will convey the personal «touch» of
every user, but at the same time it will «abstract» it, since it will make the process of identification
more and more difficult, given the chaotic compilation of all the users.

We Mix Views

We Mix Views

Ioanna Aggelopoulou, Nefeli Georgakopoulou, Maria Dimopoulou, Ilias Koulalis
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KO∆ΡΑ OUTDOORS
KODRA OUTDOORS
επιµελητησ:
νικοσ µυκωνιατησ
curator:
νικοs µυκoνιατis

148

ACTION FIELD ΚΟDRA2011 / KODRA OUTDOORS

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ2011 / KOΔΡA OUTDOORS

KODRA OUTDOORS
Curator: Nikos Mykoniatis (Art Historian)

KOΔΡΑ OUTDOORS
Επιμελητής: Νίκος Μυκωνιάτης (Ιστορικός Τέχνης)

The idea of the project is based on a simple use of observation. There is something beyond obvious when works of public art are presented. What’s obvious is the motive, what’s more obvious
is the lack of criterion. Memory manipulation, politics, decoration and other memory games
can be motives, and of course, the absence of all the above consists the most powerful non-motive. Among all these what we miss is the criterion; the criterion that leads to several decisions
such as, who is going to be the artist creating the work is going to be, where it will be exposed,
what it will represent, when is the right time for it to be presented and erected, and finally and
most importantly, when is a work considered to be a piece of art that can become a monument
and can be presented as public art. Using common sense everyone can come to the following
conclusion and ask «who is deciding and is he qualified enough to do so?»

Η ιδέα για το εγχείρημα του συγκεκριμένου project ήρθε από μια απλή χρήση της παρατήρησης.
Στο πλαίσιο της παρουσίας των έργων τέχνης σε δημόσιο χώρο παρατηρείται κάτι πέρα από
το προφανές. Το προφανές είναι το κίνητρο, το πιο προφανές είναι η έλλειψη κριτηρίου.
Κίνητρα είναι η διαχείρηση της μνήμης, η άσκηση πολιτικής, η διακόσμηση και άλλα
παρεμφερή, συνήθως, παιχνίδια με τη μνήμη όπως βέβαια και η ενδεχόμενη απουσία όλων
των προηγουμένων αποτελεί ένα κίνητρο, το ισχυρότατο μη κίνητρο. Όλα τα παραπάνω είναι
κατανοητά, αυτό που λείπει στο σύνολο των περιπτώσεων είναι το κριτήριο. Το κριτήριο επιλογής
της θέσης που τοποθετείται, του καλλιτέχνη που επιλέγεται, του θέματος που παρουσιάζει, της
χρονικής στιγμής που τοποθετείται στο δημόσιο χώρο, το κριτήριο εν κατακλείδι, με το οποίο
αποφασίζεται ότι αυτό μπορεί να είναι τέχνη, μνημείο και άξιο να παρουσιάζεται στο δημόσιο
χώρο. Πολύ λογικά θα σκεφτεί κανείς ποιος λοιπόν τα επιλέγει και κατά πόσο είναι αρμόδιος.

Outdoors gives the opportunity to every person related to art to choose an artist and one of his/
her works so it can be presented in the area of Kodra during the visual arts festival. The experiment will be to use the former army-field of Kodra as a simulation of urban public space and
works of art will be presented into the open space, it could also be named an open air exhibition
or even an art park.

Ένα φυσικό πρόσωπο με αφετηρία τη σχέση του με την τέχνη επιλέγει έναν καλλιτέχνη και ένα
έργο το οποίο θα τοποθετηθεί στο χώρο του Κόδρα για τη διάρκεια της έκθεσης. Πειραματικά,
λοιπόν, ο χώρος του στρατοπέδου Κόδρα θα λειτουργήσει σαν προσομοίωση του δημόσιου
αστικού χώρου και θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε υπαίθρια έκθεση ή πάρκο τέχνης.

August 2011

Αύγουστος 2011
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Επιμελήτρια: Κλέα Χαρίτου, Φιλόλογος - Ιστορικός Τέχνης
Curator: Klea Charitou, Philologist - Art Historian

Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
σίδηρος, 204 x 14 x 280 εκ. / iron, 204 x 14 x 280 cm
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Κουκοπουλοσ Φοιβοσ / Koukopoulos Fivos

Επιμελήτρια: Χριστίνα Δημητριάδη, Εικαστικός Καλλιτέχνης
Curator: Christina Dimitriadis, Visual Artist

Staircase, 2008
βίντεο, χρώμα, ήχος, 5’ 30” / video, colour, sound, 5’ 30’’

Greschner Pia
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Επιμελήτρια: Λενιώ Παπαντωνοπούλου, Ιστορικός Τέχνης - Gallery Management
Curator: Lenio Papantonopoulou, Art Historian - Gallery Management

Χωρίς τίτλο, 2009 / Untitled, 2009
λαμαρίνα, 180 x 60 x 60 εκ., / tinplate, 190 x 60 x 60 cm
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Σπανοσ Θοδωρησ / Spanos Thodoris

Επιμελήτρια: Θέμις Βελένη, Ιστορικός Τέχνης / Curator: Themis Veleni, Art Historian

Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
εγκατάσταση, σωλήνες φυσικού αερίου, σίδηρος, διαστάσεις μεταβλητές
installation, gas pipes, iron, dimensions variable

Πασχαλιδησ Κωστασ / Pashalidis Kostas
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Επιμελήτρια: Νικολέττα Ιωάννου, Αρχιτέκτων / Curator: Nikoletta Ioannou, Architect

Χωρίς τίτλο, 2009 / Untitled, 2009
εγκατάσταση, ξύλο, σίδηρος, διαστάσεις μεταβλητές
installation, wood, iron, dimensions variable
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Φούρναρης Μάριος / Fournaris Marios

Επιμελήτρια: Νίνα Μακρή, Εικαστικός Καλλιτέχνης / Curator: Nina Makri, Visual Artist

Χωρίς τίτλο, 2011 / Untitled, 2011
εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές / installation, dimensions variable

Συμεωνίδου Μαρία / Symeonidou Maria
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ΗΧΟΠΟΛΙΣ ΙΙ
SOUNDCITY II
επιµελητρια:
εύη µπανιωτοπούλου
curator:
εvi Baniotopoulou
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SOUNDCITY ΙΙ: Thessaloniki
Curator: Evi Baniotopoulou (Art Historian – Curator)

ΗΧΟΠΟΛΙΣ ΙΙ: Θεσσαλονίκη
Επιμελήτρια: Εύη Μπανιωτοπούλου (Ιστορικός τέχνης – Επιμελήτρια)

Soundcity II: Thessaloniki is the sequel of the Soundcity exhibition that took place during
«Action Field Kodra» 2010. This time the project focuses exclusively on the city of Thessaloniki, which the exhibition explores through sound - a less commonly employed, but
important medium in contemporary art. The exhibition consists of two sound art installations, which engage in indirect ‘dialogue’ from a distance, occupying two different spaces
of the ex-military camp and inviting visitors to move between them as they desire.

Η Ηχόπολις ΙΙ: Θεσσαλονίκη αποτελεί συνέχεια της έκθεσης Ηχόπολις που έλαβε χώρα στο
«Πεδίο Δράσης Κόδρα» 2010. Το πρότζεκτ εστιάζει αυτή τη φορά αποκλειστικά στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, την οποία εξερευνά με ένα όχι ιδιαίτερα διαδεδομένο, αλλά σημαντικό μέσο
δημιουργίας της σύγχρονης τέχνης, τον ήχο. Αποτελείται από δύο εγκαταστάσεις ηχητικών έργων
(sound art installations) που διαλέγονται μεταξύ τους από απόσταση, καθώς καταλαμβάνουν
δύο διαφορετικούς χώρους του πρώην στρατοπέδου και προ(σ)καλούν τους επισκέπτες να
κινηθούν ανάμεσά τους κατά βούληση.

Dani Joss, a Thessaloniki-based artist, presents Urban Portrait: Thessaloniki, 2008, at the Sofouli entrance, in the old guard-houses of the camp. The work is a surround sound interactive installation with a selection of sound «scenes» from the city (the port, the Old
City, Tsimiski street, the waterfront, the railway station and the Kapani-Modiano Market).
These have been edited by Joss with an extended sound palette of music instruments and
everyday objects. The aim of this editing was a denaturation of direct spatial correlations
and the highlighting, instead, of a sense and memory of the local. Having in their disposal
a number of different audio-spatial and audio-temporal focal points laid out on a computer
screen, visitors can choose to transport themselves virtually to two other locations of the
city through the touch of a button. In this way they activate a complex network of navigation possibilities and the opportunity to create various combinations of soundscapes. The
experience that emerges from this interaction has been coined psychosonography by the artist.
This term can be thought of as parallel to the psychogeographic practice in contemporary
art, which is characterized by drifting in the city, followed by the recording and observation of the psychic reactions of the drifter, who acquires a different, visceral perception
of the urban landscape. The virtual sonic drifting offered by Joss’s installation achieves a
similar detachment of the visitors from natural geography. It thus underlines the sonic
relationships of spaces as products of memory and their sense.
diF (Konrad Bayer/Ish Shehrawat) return to Kodra with Resonance Chamber, 2011, further
afield in the military camp grounds, in the distinctive hexagonal guard-house. The work is
a collaboration between diF and the Thessaloniki-based Panayotis Dimotikalis, Anni Kaltsidou and Aimilia Karapostoli, the result of a joint endeavour borne out of the Sound Stories
workshop, delivered by Konrad Bayer in 2010 in the context of Soundcity. Various sounds of
Thessaloniki, both from the natural environment and human activity, were collected and
chosen by the group, who subsequently processed them with special technological means
and transformed them, after a series of experiments, into brief autonomous music compositions. Their random playing via the «shuffle» mode of a sound system creates a sonic
mosaic, which acts as a condensed urban soundscape, challenging the memory and senses
of visitors through continuous, unanticipated changes that are beyond their control. The
song of crickets, the voices of a Roma woman and of the street vendors at the open-air
markets, extracts from masses of different religions of the city, and the rustling of the
wind are some of the sounds that become entangled in the visitors’ consciousness, combining the familiar with the unfamiliar. The all-white, industrially-lit space accentuates this
interplay between the soul and memory, evoking associations that range from the sterile
isolation of an experiment laboratory to the high spirituality of a Tibetan Bardo – namely,
the unconscious, intermediate stage between two lives or, according to the Western civilization, the period during which a person willingly retreats, geographically or spiritually,
from his or her daily life.

Στην είσοδο της Σοφούλη, στα παλαιά κτίρια των φυλακίων του στρατοπέδου παρουσιάζεται το
Urban Portrait: Θεσσαλονίκη, 2008, του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη Dani Joss. Η διαδραστική αυτή
εγκατάσταση παρουσιάζει με ήχο surround μια επιλογή ηχητικών «σκηνών» της πόλης (λιμάνι,
Άνω Πόλη, οδός Τσιμισκή, παραλία, σιδηροδρομικός σταθμός, Καπάνι-Αγορά Μοδιάνο), τις
οποίες έχει επεξεργαστεί ο Joss με μια διευρυμένη ηχητική παλέτα μουσικών οργάνων και
καθημερινών αντικειμένων. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής ήταν η αλλοίωση των άμεσων
χωρικών συσχετισμών και η ανάδειξη, αντίθετα, της τοπικής αίσθησης, καθώς και της ανάμνησής
της. Ο επισκέπτης, έχοντας μπροστά του, σε μια οθόνη υπολογιστή, ένα πλήθος διαφορετικών
ηχητικών χωρικών και χρονικών εστιών παρατήρησης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να
μεταβεί εικονικά σε δύο άλλες τοποθεσίες της πόλης. Ενεργοποιείται, έτσι, ένα πολύπλοκο
δίκτυο δυνατοτήτων πλοήγησης και δημιουργίας ποικίλων συνδυασμών «ηχητικών τοπίων».
Η εμπειρία που προκύπτει από τη διάδραση αυτή ονομάζεται από τον καλλιτέχνη ψυχοηχογραφία
(psychosonography), η οποία παραλληλίζεται με την ψυχογεωγραφική πρακτική στη σύγχρονη
τέχνη - μια επί τούτου «άσκοπη» περιπλάνηση (drifting) εκτός γνωστών διαδρομών μέσα στην
πόλη. Η συνακόλουθη καταγραφή και παρατήρηση των ψυχικών αντιδράσεων του περιπατητή
του δίνει έτσι μια διαφορετική, «εσωτερική» αντίληψη του αστικού τοπίου. H εικονική ηχητική
περιπλάνηση που προσφέρει η εγκατάσταση του Joss επιτυγχάνει μια παρόμοια απόσπαση από
τη φυσική γεωγραφία, υπογραμμίζoντας έτσι τις ηχητικές σχέσεις των τόπων ως παράγωγα της
ανάμνησης και αίσθησής τους.
Στα ενδότερα του στρατοπέδου, στο χαρακτηριστικό εξαγωνικό φυλάκιο επιστρέφουν οι diF
(Konrad Bayer/Ish Shehrawat) με το Resonance Chamber, 2011, μια συνεργασία τους με τους
Θεσσαλονικείς Παναγιώτη Δημοτικάλη, Άννη Καλτσίδου και Αιμιλία Καραποστόλη. Το πρότζεκτ
είναι αποτέλεσμα μιας από κοινού προσπάθειας των καλλιτεχνών, που προέκυψε μετά το
workshop Sound Stories (Ιστορίες Ήχων), που παρέδωσε στο πλαίσιο του Ηχόπολις ο Konrad Bayer το 2010. Διάφοροι ήχοι της Θεσσαλονίκης, τόσο από το φυσικό περιβάλλον όσο και
από την ανθρώπινη δραστηριότητα, συνελέγησαν κι επελέγησαν από την ομάδα, η οποία τους
επεξεργάστηκε με ειδικά τεχνολογικά μέσα και τους μετέτρεψε, έπειτα από σειρά πειραματισμών,
σε σύντομες αυτόνομες μουσικές συνθέσεις. Το μωσαϊκό των συνθέσεων αυτών, που προκύπτει
από το τυχαίο παίξιμό τους μέσω της λειτουργίας Shuffle ενός ηχητικού συστήματος, λειτουργεί
σαν ένα συμπυκνωμένο αστικό ηχητικό τοπίο, προκαλώντας τη μνήμη και τις αισθήσεις του
επισκέπτη μέσω συνεχών, απρόσμενων αλλαγών που είναι έξω από τον έλεγχό του. Το τραγούδι
των τριζονιών, οι φωνές μιας Ρομ γυναίκας και των μικροπωλητών στις υπαίθριες αγορές,
αποσπάσματα από λειτουργίες διαφόρων θρησκειών της πόλης και το θρόισμα του άνεμου είναι
κάποιοι από τους ήχους που εμπλέκονται στη συνείδηση του επισκέπτη, συνδυάζοντας το οικείο
με το ανοίκειο. Ο πάλλευκος, βιομηχανικά φωτισμένος χώρος εντείνει το παιχνίδι αυτό ανάμεσα
σε ψυχή και μνήμη, προκαλώντας συνειρμούς που εκτείνονται από τη στείρα απομόνωση ενός
πειραματικού εργαστηρίου ως την υψηλή πνευματικότητα ενός θιβετιανού Bardo - το ασύνειδο,
δηλαδή, ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα σε δύο ζωές ή, κατά το δυτικό πολιτισμό, την περίοδο που ο
άνθρωπος αποσύρεται οικειοθελώς, γεωγραφικά ή ψυχικά, από την καθημερινή του ζωή.

August 2011
Αύγουστος 2011
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Urban Portrait: Θεσσαλονίκη, 2008 / Urban Portrait: Thessaloniki, 2008
Διαδραστική ηχητική εγκατάσταση με ήχο surround quadraphonic, βασισμένη σε ήχους της Θεσσαλονίκης
Interactive audio installation with surround quadraphonic sound based on sounds of the city of Thessaloniki

ACTION FIELD ΚΟDRA2011 / SOUNDCITY ΙΙ

Joss Dani

Resonance Chamber, 2011
Ηχητική εγκατάσταση βασισμένη σε ήχους της Θεσσαλονίκης, λάμπες φθορίου
Audio installation based on sounds of the city of Thessaloniki, fluorescent lights

with Panayotis Dimotikalis, Anni Kaltsidou and Aimilia Karapostoli

με τους Παναγιώτη Δημοτικάλη, Άννη Καλτσίδου και Αιμιλία Καραποστόλη

diF (Konrad Bayer/Ish Shehrawat)
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BINARY ART GROUP
Curators: Achilleas Kentonis and Maria Papacharalampous

BINARY ART GROUP
Επιμελητές: Αχιλλέας Κεντώνης και Μαρία Παπαχαραλάμπους

Attic Ideographs*

Ιδεογραφήματα Σοφί[t]ας

BINARY CODE: it is the language of digital technology [codes made up of combinations
of the numbers ‘0’ and ‘1’], i.e. the relationship of the emptiness and the complete. An
age-long relationship that remains a diachronic reality, even though it has not been
extensively studied at the appropriate degree. It is so diachronic as ancient tragedy or even
as much as love and death. Thus, with this intuitive thought we experience, we design,
we create and, generally, we live. In its essence, Binary Art Group acts for us ONLY as an
ideas-gatherer and as a biographer of our actions, which remain «automatic», «impulsive»,
and in many cases «extremely targeted», with the social and «state of mind» change as
the ultimate goal. Through this Group, everything that we, as artists, want to say, that we
choose to share or offer are noted down (with a different code each time). At the same time
we note down our loud voices of resistance to the socio-political developments, since we
believe that inaction contributes to the perpetuation of social injustices.

BINARY CODE: είναι η γλώσσα της ψηφιακής τεχνολογίας [κώδικες αποτελούμενοι από
συνδυασμούς των αριθμών ‘0’ και ‘1’], η σχέση δηλαδή του κενού με το πλήρες. Μια προαιώνια
σχέση που παραμένει διαχρονική πραγματικότητα, αν και δεν έχει διερευνηθεί στο βαθμό που
θα έπρεπε. Είναι τόσο διαχρονική όσο και η αρχαία τραγωδία ή ακόμη τόσο όσο ο έρωτας και
ο θάνατος. Με αυτή λοιπόν την διαισθητική σκέψη βιώνουμε, σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και
γενικότερα ζούμε. Στην ουσία το
Binary Art Group λειτουργεί για μας, ΜΟΝΟ ως ιδεοσυλλέκτης και βιογράφος των δράσεών μας που παραμένουν «αυτόματες», «αυθόρμητες» και
σε πολλές περιπτώσεις «εξαιρετικά στοχευμένες» με απώτερο σκοπό την κοινωνική και «state
of mind» αλλαγή. Μέσα από αυτό το Group καταγράφονται όλα αυτά τα οποία οι δύο μας ως
καλλιτέχνες θέλουμε να πούμε (με διαφορετικό κώδικα κάθε φορά) ή αυτά που επιλέγουμε
να μοιραστούμε ή να προσφέρουμε. Ταυτόχρονα καταγράφεται και η φωνή αντίστασης που
υψώνουμε στις κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις πιστεύοντας ότι η απραξία συμβάλλει στη διαιώνιση
των κοινωνικών αδικιών.

Its basic principles are the following: absolutely free thought, meaning, consistency, selfcriticism with the disposition to cause change and reformation to the contemporary view
of the routine aspects of our life, through an ethics of truths, which according to the
Marxist / Platonist philosopher Alain Badiοu, it creates the truth of love, of art, of science,
of rebellion. A particular ethics of the truths and of the events – a fact that leads us to
decide a new way of being, i.e. a big scientific discovery, a revolution, a great and absolute
love – which terrifies the dominant powers of the elites (Ethics, A. Badiou, Scripta, 1998).
With this approach, Binary Art Group:
- creates independent entities and networks (ARTos Foundation, ResArt, microARTos Madrid, Cultural observation towers, festivals, movements, «Urban Heroes», etc.)

Βασικές αρχές του είναι: η απόλυτα ελεύθερη σκέψη, το νόημα, η συνέπεια, η αυτοκριτική με
διάθεση πρόκλησης αλλαγής και ανασχηματισμού στη σύγχρονη θέαση της πεπατημένης της
ζωής μας, μέσα από μια ηθική των αληθειών, που σύμφωνα με τον μαρξιστή / πλατωνιστή
φιλόσοφο Α. Μπαντιού δημιουργεί την αλήθεια του έρωτα, της τέχνης, της επιστήμης, της
εξέγερσης. Μια συγκεκριμένη ηθική των αληθειών και των συμβάντων – ένα γεγονός που μας
οδηγεί στο να αποφασίσουμε ένα καινούργιο τρόπο ύπαρξης, π.χ. μια μεγάλη επιστημονική
ανακάλυψη, μια επανάσταση, έναν μεγάλο και απόλυτο έρωτα - που τρομάζει τις κυρίαρχες
εξουσίες των ελίτ (Ηθική, Α. Μπαντιού, Scripta, 1998).
Με αυτή την προσέγγιση το Binary Art Group:

- participates into other groups and networks (both on a local and an international level)

- δημιουργεί ανεξάρτητες οντότητες και δίκτυα ( Ίδρυμα ARTos, ResArt, microARTos Madrid,
Πολιτιστικά παρατηρητήρια, φεστιβάλ, κινήματα, «Urban Heroes» κλπ)

- produces / creates personal work.

- μετέχει σε άλλες ομάδες και δίκτυα (σε τοπικό και διεθνές επίπεδο)

On this instance, we suggest and present a philosophical and socio-artistic approach /
stand, by referring to the unpredictable and difficult times in which we live daily. A position / opposition that re-evaluates and re-determines everything, aiming to the preservation of what is basic and self-evident. A work-in-eternal-progress, where thousands
information, ideas, criticisms, and opinions trigger off a continuous calling for dispute,
reconsideration, and arousement. It is a cry for a different examination, for another relationshp of «ME» and «WE», which in essence it is an inversion of «M» to «W». An ideocartography and a resistance to time, which invites us to see within a bigger time scope;
in the future. Only now exists, and change is our reality in the future. From pain[t] = pain
+ [t] to here and [t]here and, now, to the attic, where once again the abstraction of time [t]
redeems us from the attic to the wisdom.

- παράγει / δημιουργεί προσωπικό έργο

Our need to lighten the values… brings us against a series of philosophical opinions, ideas,
and works. Therefore, next to these things we put forth our work via exhibitions, interventions, movements, activistic actions, and propositions. Common denominator is the
anthropocentric approach, the sharing, and the disposition and the need for personal internal change: be the change you want to see in the world (Gandhi), the others will eventually follow…
Schopenhauer says: «This hoax is endless! My innocence is enough to make me tear. Life is
the hoax we all must play», and elsewhere «my philosophy has never given me anything,
but it has rescued me from many things».

* Binary Art Group was presented in the attic of the exhibition space at the old dormitories. The writers
make an untranslatable pun between the words sofita (= attic) and sofia (=wisdom). Later in the text they
come back to the same word paly and create couples such as paint/pain and here/there.

Στην προκειμένη περίπτωση προτείνουμε και παρουσιάζουμε μια φιλοσοφική και κοινωνικοκαλλιτεχνική προσέγγιση / τοποθέτηση αναφερόμενοι στους απρόβλεπτους και δύσκολους
καιρούς που βιώνουμε καθημερινά. Μια θέση-αντίθεση που επαναξιολογεί και επαναπροσδιορίζει
τα πάντα με σκοπό να διαφυλάξει τα βασικά και αυτονόητα. Ένα έργο σε αέναη εξέλιξη
όπου χιλιάδες πληροφορίες, ιδέες, κριτικές, απόψεις, πυροδοτούν ένα συνεχές κάλεσμα για
αμφισβήτηση, αναστοχασμό, αφύπνιση. Μια κραυγή για μια διερεύνηση διαφορετική, για μια
άλλη σχέση του «ME» και του «WE» που στην ουσία είναι μια αναστροφή του «Μ» σε «W». Μια
ιδεοχαρτογράφηση και μια αντίσταση στον χρόνο η οποία μας προκαλεί να δούμε σε μεγαλύτερο
βάθος χρόνου. στο μέλλον. Υπάρχει μόνο το τώρα και η αλλαγή είναι η πραγματικότητα μας στο
μέλλον. Από το pain[t] = pain + [t] στο here and [t]here και τώρα στη σοφί[t]α όπου για μια
ακόμη φορά η αφαίρεση του χρόνου [t] μας απελευθερώνει από την σοφί[t]α στην σοφία.
Η ανάγκη μας να φωτίσουμε τις αξίες... μας φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά φιλοσοφικών
απόψεων, ιδεών, έργων. Έτσι δίπλα σε αυτά παραθέτουμε και το δικό μας έργο υπό μορφή
εκθέσεων, παρεμβάσεων, κινημάτων, ακτιβιστικών δράσεων και εισηγήσεων. Κοινός
παρονομαστής η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το μοίρασμα, η διάθεση και ανάγκη για
προσωπική εσωτερική αλλαγή: Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στο κόσμο (Gandhi), οι άλλοι
δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν...
Ο φιλόσοφος Σοπενχάουερ λέει: «Τούτη η φάρσα δεν έχει τέλος! Η αθωότητα μου είναι αρκετή να
με κάνει να δακρύσω. Η ζωή είναι η φάρσα που όλοι πρέπει να παίξουμε» και αλλού συνεχίζει...
«Η φιλοσοφία μου δεν μου έχει αποφέρει ποτέ κάτι με έχει γλυτώσει όμως από πολλά...»
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από τη σειρά ReTales, 2006
from the series ReTales, 2006
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Παπαχαραλάμπους Μαρία / Papacharalambous Maria

Ιδεογραφήματα, 2011
Ideographs, 2011

Παπαχαραλάμπους Μαρία / Papacharalambous Maria
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IN BETWEEN
πανοσ φαµελησ
panos famelis

Το έργο του Πάνου Φαμέλη In Between, παραστάθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του Δήμου
Καλαμαριάς και του Δήμου Θεσσαλονίκης ως τελευταία πράξη του «Πεδίου Δράσης Κόδρα» 2011. Επρόκειτο για μια
περφόρμανς πάνω στην τράτα, η οποία επέπλευσε από το Δήμο Καλαμαριάς και κατέπλευσε στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο του κατάπλου ο Πάνος Φαμέλης είχε στήσει το γλυπτό O δρόμος για τον καταρράκτη το οποίο
παρέμεινε στην πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια των Δημητρίων. Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» και ο καλλιτέχνης ευχαριστούν
τον Μάνθο Παγώνη για την παραχώρηση του σκάφους, καθώς και το Σύλλογο Αλιέων Καλαμαριάς «Ο Άγιος Νικόλαος».

Panos Famelis’s In Between was performed on September 14 in the sea area between the municipalities of Kalamaria and Thessaloniki as the closing act of «Action Field Kodra» 2011. This performance took place on the fishing boat
Giannakis, en route from the Kalamaria Municipality to the Thessaloniki Municipality. Panos Famelis installed the
sculpture The Road to the Waterfall at the point of arrival, where it remained throughout the duration of the
Dimitria Festival. «Action Field Kodra» and the artist wish to extend their thanks to Manthos Pagonis for kindly
lending the boat, as well as to the Kalamaria Fishermen’s Association «Aghios Nikolaos».
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IN BETWEEN
Panos Famelis

IN BETWEEN
Πάνος Φαμέλης

In between two moments and two points, in between ten deep breaths, fragments of thoughts
and memories and fragmentary images of the past are entangled with presumptions about
the future, thus creating irrational worlds mainly based on personal experiences or stories
that affected the conscious.

Ανάμεσα από δύο στιγμές και δύο σημεία, ανάμεσα από δέκα βαθιές αναπνοές, θραύσματα σκέψεων
και αναμνήσεων, αποσπασματικές εικόνες του παρελθόντος μπλέκονται με εικασίες για το μέλλον,
δημιουργώντας άλογους κόσμους βασισμένους κατά κύριο λόγο σε προσωπικά βιώματα ή σε ιστορίες που
επηρέασαν το συνειδητό.

These spaces-times that lay between two conscious acts may constitute an interim of
cerebral relaxation and they could be characterized by the absence of full consciousness. We
experience them every day and they could probably constitute some of the fields, in which
the unconscious is being manifested through images.

Αυτοί οι χωροχρόνοι που βρίσκονται μεταξύ δύο συνειδητών πράξεων μπορεί να αποτελούν ένα
μεσοδιάστημα εγκεφαλικής χαλάρωσης και να τους χαρακτηρίζει η απουσία της πλήρους συνειδήσεως.
Τους βιώνουμε καθημερινά και πιθανώς να αποτελούν κάποια από τα πεδία όπου το υποσυνείδητο
εμφανίζεται μέσω εικόνων.

And what happens when the unconscious invades in the surface of consciousness? What
happens when we are in an awaken state but the mind and the senses are so relaxed so
that images without any – seemingly – connection jump into the conscious? What happens
when stories come back alienated due to the «absence of logic» and become «encrypted»
inexplicable flares?

Και τι συμβαίνει, όταν το υποσυνείδητο εισβάλλει στην επιφάνεια της συνείδησης; όταν βρισκόμαστε
σε ξύπνια κατάσταση αλλά το μυαλό και οι αισθήσεις έχουν χαλαρώσει τόσο, ώστε εικόνες χωρίς καμία φαινομενικά - σύνδεση να ξεπηδούν στο συνειδητό; Τι συμβαίνει όταν οι ιστορίες ξανάρχονται αλλοιωμένες
από την «απουσία της λογικής» και γίνονται «κρυπτογραφημένες», ακατανόητες εκλάμψεις;

We have all, at least once, found ourselves in the intermediate space-time in between two
points: the starting point and the end of the destination; a deliberate or an aimless journey,
which can last a lot or even a fraction of a second (this sometimes being enough).
Let us remember the two initial points/moments: the starting point of a journey, in this
case the conclusion of this year’s cultural event «Action Field Kodra», and its end, which
signals the beginning of the cultural event «Dimitria».

Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στον ενδιάμεσο χωροχρόνο μεταξύ δύο σημείων, της αφετηρίας και του τέλους
κάποιου προορισμού. Ενός σκόπιμου ή άσκοπου ταξιδιού, που μπορεί να κρατήσει από ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα έως και ένα κλάσμα του δευτερολέπτου (πολλές φορές είναι αρκετό).
Ας θυμηθούμε λοιπόν, τα δύο αρχικά σημεία – στιγμές: την αφετηρία μιας διαδρομής, που στην
προκειμένη περίπτωση είναι η λήξη του φετινού πολιτιστικού θεσμού «Πεδίο Δράσης Κόδρα» και το τέλος
της, την έναρξη του πολιτιστικού θεσμού των «Δημητρίων».

The artwork focuses exactly on that interim, which belongs to an «inactive» cultural time. No art’s
land. A moment of reflection, review but also of mental relaxation. By creating a displacement, we
experience a passage that connects one event with the other. Narration belongs to the sphere of
the unconscious and, more particularly, into those moments during which we are awaken.1 Thus,
we are transferred in to the waters of the Thermaikos bay, into a boat, navigating the gulf. This
particular contrived metaphor is more like introspection. It is a sailing into the waters, which
leads to relaxation and to the emergence of the specific irrational association of ideas.

Το έργο εστιάζει σε αυτό ακριβώς το μεσοδιάστημα που βρίσκεται σε έναν «ανενεργό» πολιτιστικά χρόνο.
No art’s land. Μια στιγμή περισυλλογής, ανασκόπησης αλλά και νοητικής χαλάρωσης. Δημιουργώντας
στην πράξη μία μετακίνηση, βιώνουμε ένα πέρασμα από το ένα γεγονός στο άλλο. Η αφήγηση υπάγεται στη
σφαίρα του ασυνείδητου και συγκεκριμένα σε εκείνες τις στιγμές που είμαστε ξύπνιοι.1 Μεταφερόμαστε
λοιπόν στα νερά του Θερμαϊκού με μια τράτα και διαπλέουμε μέσα σε αυτήν τον κόλπο. Διασχίζουμε όμως
και αυτό το μεσοδιάστημα των δύο πολιτιστικών γεγονότων. Η συγκεκριμένα σκηνοθετημένη μεταφορά
είναι περισσότερο μια ενδοσκόπηση. Μια διαδρομή μέσα στο υδάτινο στοιχείο που βοηθάει στη χαλάρωση
και στην ανάδυση των συγκεκριμένων μη λογικών συνειρμών.

During a journey or a transition, the consecutive exterior images sometimes are mixed with
the internal cerebral memories and imaginations, thus creating a weird amalgam of images
and senses. It is a moment and a space, where the internal surface means the external one.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ή μιας μετάβασης, οι αλλεπάλληλες εξωτερικές εικόνες καμιά φορά
μπλέκονται με τις εσωτερικές εγκεφαλικές αναμνήσεις και φαντασιώσεις προκαλώντας ένα περίεργο κράμα
εικόνων και αισθήσεων. Μια στιγμή και ένας χώρος που η εσωτερική επιφάνεια συναντά την εξωτερική.

During the transition of the artwork In Between, a fragmentary collection of experiences,
personal or other, are unfolding in front of us. Fetishistic moments of the past, which
through video, performance, autonomous sounds, and even objects, create a collage without
a beginning, middle, or an end. A synthesis of inexplicably connected thoughts and images.
Moments during which consciousness moves away from the field; the senses «buzz»; and
the images pop out one after the other, with incredible speed and without any meaning of
purpose… a cerebral deconstruction.

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης του έργου In Between μας ξεδιπλώνεται μια θραυσματική περισυλλογή
βιωμάτων, προσωπικών και μη. Φετιχιστικές στιγμές του παρελθόντος που μέσω του βίντεο, της
περφόρμανς, αυτόνομων ήχων ακόμα και αντικειμένων, δημιουργούν ένα κολάζ χωρίς αρχή, μέση
και τέλος. Μια σύνθεση από ανεξήγητα συνδεδεμένες σκέψεις και εικόνες. Στιγμές που η συνείδηση
απομακρύνεται από το πεδίο, οι αισθήσεις «βουίζουν» και οι εικόνες ξεπροβάλλουν η μια πίσω από την
άλλη, με απίστευτη ταχύτητα και χωρίς κανένα νόημα και σκοπό… μια εγκεφαλική αποδόμηση.
Έχοντας όμως μία τόσο γλυκιά και αναγκαία αίσθηση... που στο τέλος περνάει απαρατήρητη.

Having such a sweet and necessary feeling… which in the end cannot be noticed.
Finally, the journey leads to a sculpture, to a monument – a tribute to a compact between the
notions of familiar and unfamiliar (as an image and, thus, as a memory). Into a form that
exists sometimes as a point of admiration, other times as a point of mourning, remembrance,
etc., but always as a point of concentration. It shines in order to remind tu us those flares
of the memories and of the imaginary worlds, which must exist into the conscious; thus,
reminding them to us into our unconscious, even for fractions of a second.

1

I am not referring to the R.E.M. (Rapid Eye Movement) condition – the first stage of sleep, in which the stages of conscious and unconscious are
entangled.

Τέλος, η διαδρομή καταλήγει σε ένα γλυπτό, ένα μνημείο – φόρο τιμής σε μια συνθήκη μεταξύ της
έννοιας του οικείου και του ανοίκειου (ως εικόνα και κατ’ επέκταση ανάμνηση). Σε μία φόρμα που
υπάρχει άλλοτε ως σημείο θαυμασμού, άλλοτε ως σημείο θρήνου, αναπόλησης κτλ, αλλά πάντοτε ως
ένα σημείο συγκέντρωσης. Λαμπιρίζει για να μας τονίζει εκείνες τις εκλάμψεις των αναμνήσεων και των
φανταστικών κόσμων που πρέπει να υπάρχουν στο συνειδητό και να μας τις θυμίζει το υποσυνείδητο,
έστω και για κλάσματα του δευτερολέπτου.

1
Δεν αναφέρομαι στη κατάσταση R.E.M. (Rapid Eye Movement) – το πρώτο στάδιο του ύπνου, όπου εμπλέκονται τα στάδια του συνειδητού και του
ασυνείδητου.
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To make some space means: setting spaces free
Martin Heidegger

Κάνω χώρο θα πει: απελευθέρωση τόπων
Martin Heidegger

Virtual Kodra is an exhibition that belongs to the context of the events of the «Action Field
Kodra» 2011. This exhibition, though, is not presented at the old Military Camp of Kodra at
Kalamaria, nor in Thessaloniki, nor in Greece or in another country, but somewhere that
we cannot determine geographically. The space in which Virtual Kodra will be presented is
located within the natural environment in which we live, but we cannot realize with our
eyes or with another of our senses. It is located in another dimension, which nevertheless
is an extension of our own natural world.

Το Virtual Kόδρα είναι μία έκθεση που εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Πεδίου
Δράσης Κόδρα» 2011, η οποία όμως δεν παρουσιάζεται στο πρώην Στρατόπεδο Μακεδονομάχου
Κόδρα της Καλαμαριάς, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Ελλάδα ή άλλη χώρα, αλλά κάπου
που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε γεωγραφικά. Ο χώρος μέσα στον οποίο θα παρουσιαστεί
βρίσκεται εντός του φυσικού περιβάλλοντος που ζούμε, αλλά δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε
με γυμνό μάτι ή άλλη μας αίσθηση. Βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση που είναι όμως προέκταση
του δικού μας φυσικού κόσμου.

It is an exhibition that will be set up and presented in the cyber space. Its entrance is located
on the upper right corner of the website www.actionfieldkodra.gr, of the «Action Field Kodra»
2011. It is being curated by two visual artists, whose work and research focuses in the field of
technology of art. They attempt to examine the cyber-space as a real space, in which we find
the three dimensions of space and the dimension of time, in parallel with the natural forces.

Είναι μια έκθεση που θα στηθεί και θα παρουσιαστεί στο κυβερνοχώρο. Η είσοδος του βρίσκεται
στην πάνω δεξιά γωνία του ιστοχώρου www.actionfieldkodra.gr του «Πεδίου Δράσης Κόδρα»
2011. Το επιμελούνται δύο εικαστικοί καλλιτέχνες, των οποίων η δουλειά και η έρευνα εστιάζεται
στο χώρο της τεχνολογίας της τέχνης. Η πρόθεσή τους είναι να διερευνήσουν τον κυβερνοχώρο
ως χώρο πραγματικό, στον οποίο υφίστανται οι τρεις διαστάσεις του χώρου και αυτή του χρόνου,
παράλληλα με φυσικές δυνάμεις.

Until now, the Cyber-space is being presented and dealt with as a space/dimension of a virtual
reality, with the notion of «virtual» being interpreted as potential, factitious, or spurious.
Cyber-space exists as long as man is a p/c user; its existence seizes when the p/c’s shut down.
Space in Virtual Kodra is being approached through the human Being, as Heidegger
conceives it, and not as virtual in the sense of potential. It does not accept the notion of
virtual reality according to Plato, as a replica of the real, original space/world, delusional.
In this project, cyber-space is conceived as original, real space, but simply with different
data in relation to the notion and the conception of time, or space, and of gravity. It is a
microcosm (just like the one of atom in physics), which beyond the dimensions of space and
time, it is being surrounded by powers of electromagnetism, weak and powerful nuclear
power, and gravity, which does not exist or it just has null indicators. The homelessness of
man that dominates his human Being, has already peddled to this environment in a way
that is familiar to him, directly identical with his future plans to inhabit/conquer other
planets; plans that are based on logic, in which he is called to manipulate the possible
natural phenomena there, including gravity. This intervention through the process of
digital depiction is the only intervention accepted by Virtual Kodra to be made-up, but this
fictitiousness is attached to man but not to the cyber-space.
This space is accessible to man in an experiential manner, but only with the use of special
technological devices (p/c, phones, satellites, etc.), like the ones he has created in order to
examine and travel in space, in the depth of the ocean, to the moon, in the air, etc.
It consists of the three dimensions of space and the one dimension of time. The notion of
Virtual in Virtual kodra is dealt as an optical information that addresses only the one sense
of man, i.e. vision, just like sound addresses to hearing, etc.
The notion of digital environment/cyber-space and the way of reading the stimuli that it produces
in relation to human senses are being examined. Notions such as geographical position, distance,
time, memory, history, home country, culture, etc. that are being redefined by definition in this
dimension, mirrored on the notion of Telepresence as a Teletransfer with restrictions.
Virtual Kodra will attempt to defend the elevation of the notion of locus/topos above
the notion of space, due to its ontological relationship with the actions of the abiding
man – in this particular case, the viewer. As such a locus destined to accept the artwork,
it is detached from the usual representation of the things and facts of our natural
environment/world, seeking what Eduardo Kac mentions to the «Dialogic Telepresence
Art and Net Ecology», as the possibility of Telepresence in Art; a possibility that offers
more dialogical alternatives to the existing soliloquized system of art, by transforming
the telecommunicational links/hubs into a natural bridge that connects the natural and
the cyber space (cyber-space as remote spaces).

Ο κυβερνοχώρος έως σήμερα παρουσιάζεται και αντιμετωπίζεται ως χώρος/διάσταση εικονικής
πραγματικότητας, με το εικονικό να ερμηνεύεται ως δυνητικός, πλασματικός ή ψεύτικος,
ένας χώρος ο οποίος απευθύνεται στον άνθρωπο απλώς ως χρήστη ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παύοντας να υφίσταται, όταν αυτοί (οι Η/Υ) κλείσουν.
Ο χώρος στο Virtual Kόδρα προσεγγίζεται μέσα από το ανθρώπινο Είναι, έτσι όπως το
αντιλαμβάνεται ο Heidegger, και δεν αντιμετωπίζεται ως εικονικός με την έννοια του
δυνητικού. Δεν δέχεται την έννοια της εικονικής πραγματικότητας ως ψευδαισθητικό αντίγραφο
του πραγματικού πρωτότυπου χώρου/κόσμου, δηλαδή όπως θα τη δεχόταν ο Πλάτωνας.
Στο πρότζεκτ αυτό, ο κυβερνοχώρος νοείται ως πρωτότυπος και πραγματικός χώρος, απλά με διαφορετικά
δεδομένα σε σχέση με την έννοια και την αντίληψη του χρόνου, του χώρου, και της βαρύτητας. Είναι
ένας μικρόκοσμος (σαν αυτόν του ατόμου στη φυσική), που πέραν των διαστάσεων του χώρου και του
χρόνου, τον περικλείουν και δυνάμεις ηλεκτρομαγνητισμού, ασθενής και ισχυρή πυρηνική δύναμη και
βαρύτητα, η οποία μάλιστα δεν υφίσταται ή απλά έχει μηδενικές τιμές. Η ανεστιότητα του ανθρώπου
που κυριεύει το ανθρώπινο Είναι του, έχει ήδη διοχετευθεί και στο περιβάλλον αυτό, με τέτοιο τρόπο
που να του είναι οικείο, άμεσα ταυτόσημο με τα μελλοντικά του σχέδια να κατοικήσει/ κατακτήσει
άλλους πλανήτες, σχέδια που βασίζονται στην ίδια λογική, στην οποία καλείται να τιθασεύσει τα όποια
εκεί φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της βαρύτητας. Αυτή η επέμβαση δια μέσου της
διαδικασίας της ψηφιακής απεικόνισης είναι η μόνη που δέχεται ως πλασματική το Virtual Kόδρα, αλλά
η πλασματικότητα αυτή καταλογίζεται στον άνθρωπο, όχι στο κυβερνοχώρο.
Ο χώρος αυτός είναι προσβάσιμος από τον άνθρωπο βιωματικά, αλλά μόνο με την χρήση ειδικών
τεχνολογικών συσκευών (Η/Υ, τηλεφώνων, δορυφόρων κτλ.) όπως αυτές που έχει δημιουργήσει
για να μπορεί αντίστοιχα να εξερευνήσει και να περιηγηθεί στο διάστημα, το βυθό του ωκεανού,
να ταξιδέψει στη σελήνη, τον αέρα κτλ.
Απαρτίζεται από τις τρεις διαστάσεις του χώρου και αυτής του χρόνου. Το Virtual (εικονικό)
για το Virtual Kόδρα είναι η οπτική πληροφορία που απευθύνεται σε μια μόνο αίσθηση του
ανθρώπου, την όραση, όπως αντίστοιχα ο ήχος στην ακοή, κ.τλ.
Διερευνάται η αντίληψη του ψηφιακού περιβάλλοντος/κυβερνοχώρου και οι αναγνώσεις των
ερεθισμάτων που παράγει αυτός σε σχέση με τις ανθρώπινες αισθήσεις. Έννοιες όπως αυτές της
γεωγραφικής θέσης, της απόστασης, του χρόνου, της μνήμης, της ιστορίας, της πατρίδας, της
κουλτούρας κ.τλ., επαναπροσδιορίζονται εξ ορισμού σε αυτή τη διάσταση και αντανακλώνται
στην έννοια της Τηλεπαρουσίας (Telepresence) ως μια υπό περιορισμούς τηλεμεταφορά.
Το Virtual Kόδρα θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί την έννοια του τόπου ως έννοιας ανώτερης
του χώρου, λόγω της οντολογικής σχέσης του τόπου με τα πεπρωμένα του διαμένοντος
ανθρώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του θεατή. Ως τέτοιος τόπος προορισμένος να δεχθεί
το έργο τέχνης, αποστασιοποιείται από τη συνηθισμένη αναπαράσταση των πραγμάτων και των
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This project will develop a digital environment, which as an artwork mostly identified with
Architecture, will defend the reality of cyber-space as a space and as an artwork (sculpture,
according to Heidegger) within-its-work, freeing the places or the one place, which in the
Heideggerian philosophy is elevated and it is more important than the notion of space;
through this logic, the project seeks to argue in favor of the entity of cyber-space as a universe,
space, locus, area, in the dimensions of which art can open up new horizons for its further
exploration and (why not?) to the abolition of the limits between Cyber and Natural locus.
It is about a space that was consciously created in cyber-space in a three-dimensional digital form,
a replica of one of the existing natural spaces of the building of the Chambers at the old Military
Camp Kodra, in Kalamaria, as a conceptional link of our own natural space with the cyber-space.

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ2011 / VIRTUAL ΚΟΔΡΑ

γεγονότων του φυσικού μας περιβάλλοντος/ κόσμου και επιδιώκει αυτό που αναφέρει ο Eduardo
Kac, στο «Dialogic Telepresence Art and Net Ecology»: η τηλεπαρουσiα στη Τέχνη (telepresence art) ως δυνατότητα που προσφέρει πιο διαλογικές εναλλακτικές στο υπάρχον μονολογικό
σύστημα της τέχνης, μετατρέποντας τους τηλεπικοινωνιακούς συνδέσμους/ κόμβους σε μία
φυσική γέφυρα που ενώνει τον φυσικό με τον κυβερνητικό χώρο.
Το πρότζεκτ αυτό θα αναπτύξει ένα ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο ως έργο τέχνης ταυτισμένο
περισσότερο με την Αρχιτεκτονική, θα υπερασπιστεί την αλήθεια του κυβερνοχώρου ως
χώρου και ως έργου τέχνης (γλυπτικής για τον Heidegger) εν-τω-έργο-του (εν-εργω-ποιηση),
απελευθερώνοντας τους τόπους ή τον τόπο εκείνο, που στη χαϊντεγκεριανή φιλοσοφία ανάγεται
σε σημαντικότερης σημασίας από αυτή του χώρου, και μέσω αυτής της λογικής να υποστηριχθεί
η οντότητα του κυβερνοχώρου ως σύμπαντος, χώρου, τόπου, πε+ριοχής, στις διαστάσεις του
οποίου μπορεί η τέχνη να ανοίξει ορίζοντες στη περαιτέρω ανακάλυψή του, και γιατί όχι στην
εξάλειψη των ορίων μεταξύ του κυβερνητικού και του φυσικού χώρου.
Πρόκειται για έναν τόπο που συνειδητά δημιουργήθηκε στον κυβερνοχώρο σε τρισδιάστατη
ψηφιακή μορφή, αντίγραφο ενός από τους ήδη υπάρχοντες φυσικούς χώρους, του κτιρίου των
Κοιτώνων, του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα, στη Καλαμαριά, ως εννοιολογικός
σύνδεσμος του δικού μας φυσικού χώρου, με αυτόν του κυβερνοχώρου.
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In the context of the annual contemporary art festival «Action Field Kodra», which has been
established in the cultural scene of the city, the organizing of a conference is being planned
regarding the intertwining of Art, Aesthetics, and Politics. This ambitious conference intends
to question the current status of Art, Aesthetics, and Politics, including their trends and aims,
in addition to the relationships founded between them in a time whose main feature can be
characterized as a kind of widespread confusion.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ετήσιου φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης «Πεδίο Δράσης Κόδρα»,
που έχει πια καθιερωθεί στην πολιτιστική ζωή της πόλης, φέτος σχεδιάζεται η οργάνωση ενός
συνεδρίου, υπό τη μορφή ημερίδας, με αντικείμενο τη διαπλοκή τριών κατηγοριών της σκέψης και
της πράξης : Τέχνη, Αισθητική, Πολιτική. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα σκοπεύει να ρωτήσει τόσο την
Τέχνη όσο και την Αισθητική αλλά και την Πολιτική, για το σημερινό τους πρόσωπο, τις τάσεις και τις
φιλοδοξίες τους, καθώς και για τις σχέσεις που ιδρύουν ή που ιδρύονται μεταξύ τους, σε μια εποχή
της οποίας το κύριο γνώρισμα μοιάζει να είναι ένα είδος γενικευμένης σύγχυσης.

The multitude of structured concepts that declare that the crisis in art has to do with its captivity
by the supposed trap of theory poses the problem of the relations between art and aesthetics.
The problem itself is everything but new, though today it has taken a form of unusual acuteness
and necessity; therefore, we must search for outlets that aren’t complacent about the solutions
proposed in the past. According to all indications, the field of aesthetics is currently a battlefield
burdened by all the promises of liberation given in the past – promises laden with the hopes,
illusions and disappointments of history. From this perspective, it is not strange that art and
thought, at least the ones which pride their innovative orientation, have diminished into a
kind of nervous and perhaps annoying nostalgia, and that the tradition of critical thought has
transformed into melancholic thought.
The main objective of the conference is the legendary and almost mythical concept of
modernism, which is certainly at risk of reminding one of Spinoza’s expression that refers to
the «asylum of ignorance». Either in its expanded philosophical and historical meaning, or the
narrower one regarding the art movements of the 20th century, modernism and its subsequent
post-modernism, as principals, resemble convenient words that might fight everywhere and
satisfy all kinds of artistic and theoretical desire. They are presented as bright towers or even
as inaccessible fortresses where names are piled at will: Hölderlin and Cezanne shake hands,
Heidegger and Nietzsche converse cordially, the philosophy of Descartes, bastion of rationalism
and the French Revolution is combined with the culture of the masses and with romantic
irrationalism, while the Kantian notion of sublime triumphantly appears on the primal scene
of Freud, at the same time as God is ready to deliver the spirit.
These queries regarding aesthetics and art inevitably cross with what is nowadays called politics,
a place where that which is ferociously visible to the naked eye and the effort to embellish it
– which usually takes the form of consent – coexist. From this perspective, contemporary art
loses every possibility to express liberating speech, and is transformed into a kind of living pet
intended to please the demands of desensitized viewers.
The conference was called to answer these queries, but also to others which may arise in the
process, with the hope that in its conclusion some things will have been clarified.

Ο πολλαπλασιασμός των συγκροτημένων αντιλήψεων που καταγγέλλουν την κρίση της τέχνης υπό
τη μορφή, συχνά, της αιχμαλωσίας της στον παγιδευτικό, υποτίθεται, λόγο της θεωρίας, θέτει
το πρόβλημα των σχέσεων της τέχνης με την αισθητική. Το πρόβλημα αυτό μόνο καινούργιο δεν
είναι, αλλά σήμερα έχει πάρει μορφές ασυνήθιστης οξύτητας και πρέπει, συνεπώς, να αναζητήσει
διεξόδους που δεν μπορούν να επαναπαυθούν σε λύσεις που δόθηκαν στο παρελθόν. Γιατί, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, το πεδίο της αισθητικής είναι σήμερα πεδίο μάχης στο οποίο έχουν μετακινηθεί
οι χθεσινές υποσχέσεις της απελευθέρωσης, φορτισμένες με τις ελπίδες, τις ψευδαισθήσεις και τις
απογοητεύσεις της ιστορίας. Από τη σκοπιά αυτή, δεν είναι παράξενο που η τέχνη και η σκέψη,
αυτές τουλάχιστον οι οποίες επαίρονται για τον πρωτοποριακό τους προορισμό, έχουν συρρικνωθεί
σε ένα είδος νευρικής και ίσως εκνευριστικής νοσταλγίας, όπου η παράδοση της κριτικής σκέψης
μεταμορφώθηκε σε σκέψη μελαγχολίας.
Κεντρικός στόχος του συνεδρίου είναι η πολυθρύλητη και σχεδόν μυθική έννοια του μοντερνισμού,
η οποία κινδυνεύει πολύ να θυμίσει τη σπινοζική έκφραση που κάνει λόγο για «άσυλο της αγνοίας».
Είτε στη διευρυμένη φιλοσοφική και ιστορική του σημασία είτε στην στενότερη εκείνη που
αφορά τα κινήματα της τέχνης κατά τον εικοστό αιώνα, ο μοντερνισμός και ο συνακόλουθός του
μεταμοντερνισμός, ως αρχές, μοιάζουν με βολικές λέξεις που μπορεί να ταιριάξουν παντού και
να ικανοποιήσουν κάθε είδους καλλιτεχνική και θεωρητική επιθυμία. Παρουσιάζονται ως λαμπροί
πύργοι ή ακόμη και απρόσιτα οχυρά, όπου τα ονόματα στοιβάζονται κατά βούληση : ο Χέλντερλιν
και ο Σεζάν δίνουν τα χέρια, ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε συνομιλούν εγκαρδίως, η φιλοσοφία του
Καρτέσιου, προπύργιο του ορθολογισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, συνδυάζεται με τον
πολιτισμό των μαζών και τον ρομαντικό ανορθολογισμό, ενώ η καντιανή έννοια του υψηλού
εμφανίζεται θριαμβευτικά στην πρωταρχική σκηνή του Φρόιντ, την ίδια στιγμή που ο Θεός είναι
έτοιμος να παραδώσει το πνεύμα.
Οι απορίες αυτές που αφορούν την αισθητική και την τέχνη διασταυρώνονται αναπόφευκτα με
αυτό που ονομάζεται σήμερα πολιτική, τόπος στον οποίο συνυπάρχουν αφενός η ορατή δια γυμνού
οφθαλμού αγριότητα και αφετέρου η προσπάθεια εξωραϊσμού της, η οποία συνήθως παίρνει τη
μορφή της συναίνεσης. Στην προοπτική αυτή, η σύγχρονη τέχνη χάνει κάθε δυνατότητα εκφοράς
απελευθερωτικού λόγου και μετατρέπεται σε ένα είδος κατοικίδιου ζωντανού, προορισμένου να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις απονευρωμένων θεατών.
Το συνέδριο κλήθηκε να απαντήσει σε αυτές τις απορίες, αλλά και σε άλλες που θα προκύψουν καθ’
οδόν, με την ελπίδα ότι στην κατακλείδα του κάποια πράγματα θα έχουν αποσαφηνιστεί.
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Στο πλαίσιο τoυ Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε διπλή έκθεση χαρακτικής στον Πολυχώρο Τέχνης Remezzo και στους
χώρους του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, με τη συμμετοχή στην πρώτη έκθεση των ομιλητών του Συνεδρίου και στη
δεύτερη των Χρίστίνα Αγγέλου, Αλέξανδρου Δημητριάδη, Δημήτρη Καρλαφτόπουλου, Τάνιας Γκούρα, Χρύσας
Μπεζιργιαννίδου, Κώστα Σπανόπουλου, Ράνιας Φραγκουλίδου και Ιωάννας Παυλοπούλου.

In the framework of the Conference, a double engraving exhibition took place in gallery Remezzo and in the venues
of the old millitary camp Kodra. The first exhibition included the speakers of the Conference while in the second the
following took part: Christina Aggelou, Chryssa Beziryiannidou, Rania Fragoulidou, Tania Goura, Alexandros Karlaftopoulos, Ioanna Pavlopoulou and Kostas Spanopoulos.
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When photography appeared to the eyes of humanity in the 19th century, some painters thought
that it would be a big problem for them, since it would extract a share of their work and, of course,
their profits. This sounds pretty logical since, until then, the main duty of painting was the
representation and the noting down of our world. Nevertheless, Impressionism had already departed
from the copying and the noting down of this world. Therefore Impressionism was analyzing the
effect of light on objects, through the analysis of the solar spectrum and always based on the power
of light in connection to the progression of the day. And this is exactly the point where, for the
first time, the connection of visual action and thought is presented to have a direct ANALOGY, or
a relationship of an efficient cause not by depicting the environment but via its natural functions.
Thus, regarding painting, at least the thinking artists and not just the technicians, started to realize
its role in a different manner, regarding its function within society. We could say that photography
disentangled painting from its burdens and led to the manifestation of its true powers, since it could
now, free as it was, deal with its own enigmas and its own plastic powers, thus creating fearlessly
the aesthetic movements that were a result of the advancement of visual thought, which was now
free from the word-creation of iconography. These visualistic word-creations were a hindrance, since
the narrative element had to have primacy in the synthesis, thus concealing other visual parameters,
sometimes more important than the declarations of the image’s myth-creation. Eventually artists
were restrained, they let behind the dictations of each authority, religious or secular, and moved
on their own lonely path of the social outcast, who at particular moments was meant to rise to an
eminent personality for the needs of the system that promises a particular life style.

Όταν η φωτογραφία εμφανίσθηκε στα μάτια της ανθρωπότητας τον 19ο αιώνα, κάποιοι ζωγράφοι σκέφθηκαν
ότι γι’ αυτούς θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς θα τους υφάρπαζε ένα μερίδιο από τη δουλειά τους και
φυσικά από τα κέρδη τους. Ακούγεται λογικότατο αφού, έως τότε, το κυριότερο καθήκον της ζωγραφικής ήταν
η αναπαράσταση και η καταγραφή του κόσμου μας. Ωστόσο ο Ιμπρεσσιονισμός είχε ήδη απομακρυνθεί από την
αντιγραφή και την καταγραφή αυτού του κόσμου. Ο Ιμπρεσσιονισμός, λοιπόν, ανέλυε την επίδραση του φωτός
επάνω στα αντικείμενα, μέσω της ανάλυσης του ηλιακού φάσματος και ανάλογα πάντα με τη δύναμη του φωτός
σε σχέση με την πρόοδο της ημέρας. Και εδώ ακριβώς παρουσιάζεται για πρώτη φορά η σύνδεση της εικαστικής
πράξης και σκέψης να έχει μια ευθεία ΑΝΑΛΟΓΙΑ ή μια σχέση αποχρώντος λόγου όχι με την απεικόνιση του
περιβάλλοντος αλλά με τις φυσικές λειτουργίες του. Άρα όσον αφορά τη ζωγραφική, τουλάχιστον οι σκεπτόμενοι
καλλιτέχνες και όχι απλά οι τεχνίτες, άρχισαν να συνειδητοποιούν το ρόλο της διαφορετικά σχετικά με τη
λειτουργία της μέσα στην κοινωνία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φωτογραφία απάλλαξε τη ζωγραφική από τα
βάρη της και την οδήγησε στην ανάδειξη των εγγενών της δυνάμεων, καθώς ελεύθερη μπορούσε να ασχοληθεί με
τα δικά της αινίγματα και τις δικές της πλαστικές δυνάμεις. Η πρόοδος της εικαστικής σκέψης απαλλαγμένη από
τις λογοπλασίες της εικονογραφίας μπόρεσε να δημιουργήσει άφοβα τα δικά της αισθητικά ρεύματα. Αυτές οι
εικονιστικές λογοπλασίες αποτελούσαν τροχοπέδη, καθώς το αφηγηματικό στοιχείο έπρεπε αναγκαστικά να έχει
την πρωτοκαθεδρία στη σύνθεση αφήνοντας πολλές φορές στην αφάνεια άλλες εικαστικές παραμέτρους, ενίοτε
σπουδαιότερους από τις δηλώσεις της μυθοπλασίας της εικόνας. Οι καλλιτέχνες σιγά σιγά χειραφετήθηκαν,
άφησαν πίσω τους τα κελεύσματα της κάθε εξουσίας, θρησκευτικής ή κοσμικής, και προχώρησαν στο δικό τους
μοναχικό δρόμο, αυτόν του παρία που καμιά φορά έμελλε να αναδειχθεί σε μια εξέχουσα προσωπικότητα για τις
ανάγκες του συστήματος που επαγγέλλεται ένα συγκεκριμένο ύφος ζωής.

The Fine Arts student layed his colours on his palette… The red and yellow of cadmium, the blue of
ultramarine, of cobalt, even ceruleum and of Prussia, the earthy, white, black, and then pulled out
his photographic camera and placed it next to them. For him the photographic camera was another
colour, another weapon in his quiver and now he knows very well how to use it; and I am sure that
at least today that camera is digital. Of course, a long time has passed since photograph was used for
the first time and we have come to fully realize its aesthetic power, either as a vehicle towards
the final synthesis or as an intended final result. Photography – and here we are talking
about analog photography – brought a revolution regarding iconography, which until then
only painting was able to administer. Photography even changed the conception and the
reference to the factor of space-time. Let us first imagine Paolo Uccello painting the battle
of San Romano and creating the marvellous clusters of pivots that support the synthesis,
while the artist himself, away from the field of the real battle, delivers its image to history
as an artistic work, thus simultaneously posing and solving visual problems – mainly that of
perspective. Or even better, let us imagine Delacroix creating the paint of Liberty standing
next to the People in the barricades. The painter here has the right to represent himself in his
syntheses, just like Velasquez was becoming a member of his synthesis Las Meninas.

Ό φοιτητής της σχολής καλών τεχνών αράδιασε τα χρώματά του στην παλέτα του... Τα κόκκινα και τα κίτρινα
του καδμίου, τα μπλέ της ουλτραμαρίνας, του κοβαλτίου, ακόμα του σερούλιουμ και της Πρωσίας, τα γαιώδη,
το άσπρο, το μαύρο και μετά έβγαλε τη φωτογραφική του μηχανή και την τοποθέτησε δίπλα τους. Γι’ αυτόν η
φωτογραφική του μηχανή ήταν ένα άλλο χρώμα, ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του και τώρα πια ξέρει καλά πώς
να το χρησιμοποιήσει. Και είμαι σίγουρος πως, σήμερα τουλάχιστον, αυτή η μηχανή είναι ψηφιακή. Βέβαια,
πέρασε πολύς καιρός από τότε που η φωτογραφία πρωτοχρησιμοποιήθηκε και έχουμε ήδη κατανοήσει πλήρως
την αισθητική της δύναμη, είτε ως όχημα προς την τελική σύνθεση είτε ως επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα.
Η φωτογραφία, και τώρα μιλούμε για την αναλογική, έφερε μια επανάσταση σε ό,τι αφορούσε την εικονογραφία
που η ζωγραφική έως τότε ήταν σε θέση να διαχειριστεί. Η φωτογραφία άλλαξε ακόμα και την αντίληψη και
την αναφορά στον παράγοντα του χωροχρόνου. Ας φανταστούμε, πρώτα, τον Paolo Uccello να ζωγραφίζει τη
μάχη του Σαν Ρομάνο και να δημιουργεί τα θαυμάσια συμπλέγματα των αξόνων που στηρίζουν τη σύνθεση,
καθώς ο ίδιος ο καλλιτέχνης, μακριά από το πεδίο της πραγματικής μάχης, παραδίδει την εικόνα της στην
ιστορία ως έργο πια, θέτοντας και επιλύοντας ταυτόχρονα εικαστικά προβλήματα κυρίως αυτό της προοπτικής.
Ή ακόμα καλύτερα ας φανταστούμε τον Delacroix να δημιουργεί τον πίνακα με την Ελευθερία να στέκεται στα
οδοφράγματα μαζί με το Λαό. Ο ζωγράφος, εδώ, δικαιούται να παραθέτει τη μορφή του στις συνθέσεις του,
όπως ακριβώς ο Velasquez γινόταν μέλος της σύνθεσης των Λας Μενίνας.

In the next scene, let us see the photographer Robert Kappa disembarking at Omaha coast along with
the American soldiers in the German occupied Europe in 1944. Here, the presence of the photographer
who is in danger just like the combatants, makes him part of the scene, even though he is behind
the glass. Life in danger creates its own aesthetics, and it has already imposed it as a proposition.
For the shake if history, Kappa was finally killed in Vietnam, while covering with his camera the
operations of the French Army during the liberating anti-imperialistic struggle of the Vietnamese
against the French. Thus it is clear that the painter concocts, while the photographer was recording
in situ, while his sight embraces the flow of events, going through the corridors of camera obscura.

Στο επόμενο πλάνο ας δούμε τώρα το φωτογράφο Robert Kappa να αποβιβάζεται στην ακτή Ομάχα μαζί με
τους Αμερικανούς στρατιώτες στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη το 1944. Εδώ η παρουσία του
φωτογράφου που κινδυνεύει εξ ίσου με τους μαχόμενους, τον κάνει κομμάτι της σκηνής, έστω και αν αυτός είναι
πίσω από το φακό. Ο κίνδυνος της ζωής δημιουργεί τη δική του αισθητική και την έχει ήδη επιβάλει ως πρόταση.
Για την ιστορία ο Κappa τελικά σκοτώθηκε στο Βιετνάμ, όταν με τη μηχανή του κάλυπτε τις επιχειρήσεις του
γαλλικού στρατού κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αντιαποικιακού αγώνα των Βιετναμέζων κατά των
Γάλλων. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο ζωγράφος πλάθει, ενώ ο φωτογράφος κατέγραφε in situ, καθώς το βλέμμα
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του αγκάλιαζε τη ροή των πραγμάτων περνώντας μέσα από τους διαδρόμους της camera obscura. Ωστόσο,
κατά τη γνώμη μου, αυτή η ενδιάμεση απόσταση που το βλέμμα του φωτογράφου διανύει, δεν είναι ικανή να
αλλοιώσει την αμεσότητα και την υποκειμενικότητα του προσωπικού τρόπου αντίληψης και απαθανάτισης ενός
γεγονότος, καθώς αυτό καταγράφεται στην αποθήκη της οπτικής μνήμης.
Μακριά από τους προηγούμενους θορύβους της μάχης, η μνήμη μου πετάει στον Μan Ray, στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα, στον Robert Rauschenberg και στους Gilbert και George. Με χρονικές αποστάσεις
διάφορες ανάμεσά τους οι καλλιτέχνες αυτοί θέτουν τα δικά τους πλαστικά ερωτήματα πότε πηγαίνοντας από
το δημόσιο στο ιδιωτικό, πότε από το ιδιωτικό στο δημόσιο και αυτά σε εποχές που μπορούσε η Δύση να τις
χαρακτηρίσει ως κοινωνικά ασφαλείς. Κοινωνικά ασφαλείς, αφού όλοι οι κίνδυνοι που προέρχονταν από τις
κοινωνικές ανισότητες της Δύσης ελέγχονταν σε μεγάλο βαθμό. Με τη χρονική απόσταση από τον προηγούμενο
αιώνα και τη σχετική αντικειμενικότητα που αυτή μας δίνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μεγάλες εικαστικές
ανατροπές και επαναστάσεις έγιναν τότε, αλλά το μέλλον είναι άδηλο και γεμάτο εκπλήξεις, χωρίς να μπορεί
να μαντέψει κανείς ποιες άλλες τεχνικές δυνατότητες θα έχει ένας καλλιτέχνης στα χέρια του να διαχειριστεί.
Για τους Gilbert και George είναι, τελικά, η προσωπικότητά τους και η εικόνα τους που τίθεται κάτω από το
μικροσκόπιο του διαφράγματος και τελικά παραδίδεται στο βλέμμα του θεατή.
Εννοιολογικά τώρα, ο όρος «τυπώνω», ο οποίος αφορά στις εικαστικές εκτυπώσεις γενικότερα, βρίσκεται
πλησιέστερα στην ιδέα της ψηφιακής δημιουργίας και χρήσης της φωτογραφίας. Η χρήση χρωματικών ψηφιακών
επιστρώσεων, επέχει τη θέση της μήτρας που αντιστοιχεί σε κάθε χρώμα στην αναλογική χαρακτική. Σε αντίθεση

Ξενησ Σαχινησ / Xenis Sachinis
Macht Kunst Arbeit Frei, 2011

Nevertheless, as I believe, this intermediate distance that the photographer’s sight covers is not
capable to garble the immediacy and the subjectivity of the personal way of comprehending and
recording an event, while this is captured in the storage of optical memory.
Away from the previous battle noises, my memory flies to Man Ray, in the beginning of the 20th
century, to Robert Rauschenberg, and to Gilbert and George. In different chronological periods, these
artists posed their own plastic questions, while going from the public to the personal, from the
private to the communal; and all these happened in periods that the West could characterize them
as socially secure. Socially secure since all dangers that came from social inequalities of the West,
were now controled in a great degree. Given the chonological distance from the previous century and
the relative objectivity that this distance provides us, we could say that the great visual subversions
and revolutions took place then, but the future cannot be said and it is full of surprises, without one
being able to guess what other technical possibilities an artist will have in his hands. For Gilbert and
George it is, in the end, their personality and their image that they are going under the microscope
of the diaphragm and they are eventually offered to the eye of the viewer.
Now, semantically, the term «to print», which it is about visual printings in general, is closer to the
idea of the digital creation and usage of photography. The use of chromatic digital layers acts as the

Θοδωρησ Ζαφειροπουλοσ / Τηodoris Zafeiropoulos
The Log I, 2011
Χαρακτική με lazer σε ξύλινη σανίδα Papler, 80 x 60 εκ. / Laser Carving on Papler Wooden Board, 80 x 60 cm
Παραχώρηση, γκαλερί Elika, Αθήνα / Courtesy Gallery Elika, Athens.
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matrix, which corresponds to each color in the analogical engraving. In contrast to the appearance
and the «printing» of the analogical camera film, the process of digital creation and editing of a
photograph is closer to the analogical minute. This element is worth examining, since we would
expect for the opposite outcome, since the analogical and the digital thought are in different camps.

με την εμφάνιση και το «τύπωμα» του φιλμ της αναλογικής φωτογραφίας η διαδικασία της ψηφιακής δημιουργίας
και επεξεργασίας μιας φωτογραφίας βρίσκεται εγγύτερα στο αναλογικό πεπραγμένο. Αυτό το στοιχείο είναι άξιο
παρατήρησης, καθώς θα περιμέναμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο αφού η αναλογική και η ψηφιακή σκέψη
βρίσκονται η μια στον αντίποδα της άλλης.

Concluding, I believe that there does not exist a matter of primary aesthetic ideology between these
two tendencies as well as between the views of things, but only a matter of quality, which determines
the viability of the work in time.

Κλείνοντας, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρωτεύουσας αισθητικής ιδεολογίας μεταξύ των τάσεων αλλά και των
θεωρήσεων των πραγμάτων, αλλά ζήτημα ποιότητας το οποίο και οριοθετεί τη βιωσιμότητα του έργου στο χρόνο.

In the basements of the Administration Building of the KODRA camp, in areas that most likely
were cells, spaces of personal anguish but also of collective memory, a group of young artists,
through visual printings, present their own propositions regarding the politics and the poetics of
memory. I believe that especially engraving, which constitutes part of the visual printings, with
the particularities of its innate plastic values that are presented through the acts of engraving and
printing – especially that of engraving, since in garbling the smooth surface of the matrix it also
makes it unchangeable in time. The engraved signs make the matrix a memory guard-house, from
which one can retrieve, through printing, a visual synthesis, always according to his/her will. To
carve the material means that I create and store memory.
In the case of the exhibition in the basements, the works of personal memory bow in front of the
collective memory, and they gain the special weight of an image of almost religious quality, since they
literally rise from the burden of collective memory that consists of the number of personal stories that
took place in the dark and limited spaces of the basements. In contrast to other exhibitions, where
light and dark hold the role of a stage design, in this exhibition the lighted fragments of memory,
the works, keep away the oblivion as an inactive condition of the human being.

Στα υπόγεια του κτηρίου διοίκησης του στρατοπέδου ΚΟΔΡΑ, σε χώρους που κατά πάσα πιθανότητα ήταν
χώροι κράτησης , προσωπικών μαρτυρίων αλλά και συλλογικής μνήμης, μία ομάδα νέων καλλιτεχνών μέσω
των εικαστικών εκτυπώσεων, παρουσιάζει τις δικές της θέσεις για το θέμα της πολιτικής και της ποιητικής
της μνήμης. Πιστεύω, ότι ειδικά η χαρακτική ως μέρος των εικαστικών εκτυπώσεων, με τις ιδιαιτερότητες
των εγγενών της πλαστικών αξιών που παρουσιάζονται με την εφαρμογή των πράξεων της χάραξης και
της εκτύπωσης (ιδιαίτερα με τη χάραξη, καθώς αλλοιώνει τη λεία επιφάνεια της μήτρας) μένει ταυτόχρονα
αναλλοίωτη στο χρόνο. Τα χαραγμένα σημάδια καθιστούν τη μήτρα ένα φυλάκιο μνήμης από το οποίο μπορείς
να ανασύρεις, με την πράξη της εκτύπωσης, μια εικαστική σύνθεση κατά βούληση. Χαράσσω την ύλη, σημαίνει
δημιουργώ και αποθηκεύω μνήμη.
Στην περίπτωσή της έκθεσης στα υπόγεια, τα έργα της προσωπικής μνήμης υποκλίνονται στη συλλογική και
αποκτούν την βαρύτητα μιας εικόνας σχεδόν θρησκευτικής καθώς ανυψώνονται κυριολεκτικά από το βάρος
της συλλογικής μνήμης και από το πλήθος των προσωπικών ιστοριών που διαδραματίστηκαν στους σκοτεινούς
περιορισμένους χώρους των υπογείων. Αντίθετα, από άλλες εκθέσεις όπου το φως και το σκότος έχουν ένα ρόλο
σκηνογραφικό στην παρούσα έκθεση τα φωτισμένα σπαράγματα της μνήμης, τα έργα, απομακρύνουν τη λήθη ως
μια ανενεργή κατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ιωαννησ Μπελημπασακησ / Ioannis Belibassakis
(αυτή και απέναντι σελίδα) από τη σειρά: On resistance - Untitled / (this and opposite page) from series: On resistance - Untitled, 2009
Φωτο-οξυγραφία και ακουατίντα, 130 x 130 εκ. / Photoetching and Aquatint, 130 x 130 cm
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AN EDITING OF HISTORY AND MEMORY
Curator: Νikos Navridis

ΕΝΑ ΜΟΝΤΑΖ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Επιμελητής: Νίκος Ναυρίδης

An editing of history and memory, as it is shaped by the usage of a series of archives,
photographs, movies (documentaries), and literature.

Ένα μοντάζ της ιστορίας και της μνήμης όπως διαμορφώνεται από τη χρήση μιας σειράς:
αρχείων, φωτογραφιών, ταινιών (ντοκιμαντέρ) και της λογοτεχνίας.

The aim is to present an image of the history of the country by focusing on particular incidentsfacts, moments, behaviors, manipulations, and experiences that, among other matters, deal
with the displacements of people’s identities.

Ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί μια εικόνα της ιστορίας της χώρας εστιάζοντας σε συγκεκριμένα
συμβάντα-γεγονότα, στιγμές, συμπεριφορές, μεθοδεύσεις και εμπειρίες που ανάμεσα στα άλλα
διαπραγματεύονται και τις μετατοπίσεις της ταυτότητας των ανθρώπων.

Personal memory sometimes functions individually (consciousness agent) and other times
socially (social unconscious).

Η προσωπική μνήμη λειτουργεί άλλοτε ατομικά (φορέας συνείδησης) και άλλοτε κοινωνικά
(κοινωνικό ασυνείδητο).

How does the reverse reading of history, which is written as memory, redefine the present.

Πώς η αντίστροφη ανάγνωση της ιστορίας καταγραμμένης ως μνήμης επαναπροσδιορίζει το παρόν.
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Ο φεμινισμός είναι σήμερα μια αμφιλεγόμενη κατάσταση. Ξεκίνησε σαν επανάσταση της γυναίκας
απέναντι στην καταπίεση του άντρα. Η γυναίκα, θέλοντας αρχικά να εξισωθεί με το αντρικό φύλο,
κατάφερε τελικά να εξομοιωθεί με αυτό. Κέρδισε το δικαίωμα ψήφου και τη συμμετοχή στην πολιτική,
ισότιμα εργασιακά δικαιώματα και δυνατότητες συμμετοχής και ανέλιξης στις δομές της κοινωνίας
αλλά τελικά έχασε σε μεγάλο βαθμό την δική της αυθεντική θηλυκή υπόσταση. Άρχισε να αναλαμβάνει
αντρικές δραστηριότητες νομίζοντας ότι έτσι εξισώνεται με το αντρικό φύλλο, ενώ στην ουσία αύξησε
την ανισότητα, αφού, εκτός από την ευθύνη της αναπαραγωγής, ανέλαβε και υποχρεώσεις που ήταν
έξω από τη φύση της. Η προσωπική μου αίσθηση για την πορεία της γυναίκας –φεμινίστριας ήταν η
αφετηρία για το έργο αυτό. Ήθελα να δώσω με τις εικόνες μου το μέγεθος και την τραγικότητα των
επιπτώσεων του φεμινιστικού κινήματος στην προσωπικότητα της γυναίκας.

Φεμινισμός θρίλερ, 2011 / Thriller Feminism, 2011
βίντεο, 2΄34΄΄ / video 2΄34΄΄

Αθανασιου Μαριαννα / athanasiou Μαrianna

Αθανασιου Μαριαννα / athanasiou Μαrianna

Today feminism is an ambiguous condition. It started as a revolution of the woman against the
oppression of the man. The woman, initially desiring to be equated with the masculine gender,
in the end managed to identify herself with the man. She earned the right to vote and her
participation in politics, equal labour rights, and potentialities of participation and ascension
in the social structures, but in the end she lost in a great degree her own authentic feminine
hypostasis. She started to take over masculine activities, thus believing that in this way she is
equated with the masculine gender; in reality, what she accomplished was the increasement of
inequality, since, besides the responsibility of reproduction, she also took over responsibilities
that were outside her nature. My personal perception regarding the course of woman-feminist
was the point of departure for this work. I wanted to give, through my images, the size and the
tragicness of the impacts of th feministic movement in the personality of the woman.
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Δαουτακη Ανθη / Daoutaki Anthi

Δαουτακη Ανθη / Daoutaki Anthi

In late May 2011, while I was watching the violent attacks to immigrants in Athens city-center,
I started to doubt about Greece as I had it in my reality and started to seek for Greece of their
reality. In the video-project Unan, I am discussing with them about how they dreamed of Greece
and how they encountered it and I reach to the conclusion that the immigrants’ hope for a «better
life», as they say, after their extremely difficult trip, winds up into an unexpected and unfair
end without return. Their riven heart for the unaccomplished aim and the loss of redemption
indicates that their paradise contains a hell. Shame, embarrassment, self-criticism, apologies,
reaction, plea for help, pray in the «paradise» of a consumption that has no limits. For the shake
of the dream in which they believed in and are afraid to refute, they are forced to look for a
different image of theirselves, even if it is phoney. This fake identity of themselves they create in
the photo-shop at Menandrou Street. In that place, they take their pictures and then, using tools
like photoshop, they are transformed by changing their clothes and the background of the photos,
which they send to the people they have left behind in their homelands. This transformation and
its accompanying reasons that lead to it constitute the theme of the photographic installation Dark
Room or finding neverland.

1. Unan, 2011 | βίντεο, 10΄ / video, 10΄
2. Σκοτεινός θάλαμος ή βρίσκοντας τη χώρα του ποτέ, 2011 / Dark Room or finding neverland, 2011
φωτογραφική εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις / photographing installation, dimensions variable

Γύρω στα τέλη Μαΐου 2011, παρατηρώντας τις βίαιες επιθέσεις εναντίον των μεταναστών στο κέντρο της
Αθήνας, άρχισα να αμφισβητώ την Ελλάδα της δικής μου πραγματικότητας και να αναζητώ εκείνη της
δικής τους. Στο έργο βίντεο Unan συζητώ μαζί τους για το πώς ονειρεύονταν την Ελλάδα και πώς τελικά
την βρήκαν και καταλήγω πως η ελπίδα των μεταναστών για «μια καλύτερη ζωή», όπως λένε, μετά το
πολύπαθο ταξίδι τους, καταλήγει σε ένα αναπάντεχο και άδικο τέλος χωρίς επιστροφή. Ο σπαραγμός για
τον ανεκπλήρωτο στόχο και η απώλεια της λύτρωσης φανερώνει πως ο δικός τους παράδεισος εμπεριείχε
μια κόλαση. Η ντροπή, οι τύψεις, η αυτοκριτική, η συγγνώμη, η αντίδραση, η έκκληση για βοήθεια,
η προσευχή μέσα στον «παράδεισο» της άκρατης κατανάλωσης που τους περιτριγυρίζει. Για χάρη του
ονείρου το οποίο πίστεψαν και φοβούνται να διαψεύσουν, εξωθούνται να αναζητήσουν μια διαφορετική
εικόνα του εαυτού τους, έστω και αν αυτή είναι πλαστή. Αυτή την πλαστή εικόνα τους δημιουργούν στο
φωτογραφείο της οδού Μενάνδρου. Εκεί φωτογραφίζονται και στη συνέχεια, με εργαλεία όπως το photoshop, μεταμορφώνονται, αλλάζοντας τα ρούχα τους και το φόντο των εικόνων, τις οποίες στέλνουν
σε εκείνους που έχουν αφήσει πίσω στις πατρίδες τους. Αυτή τη μεταμόρφωση και τους λόγους που
τη συντελούν πραγματεύεται η φωτογραφική εγκατάσταση Σκοτεινός θάλαμος ή βρίσκοντας τη χώρα του ποτέ.
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Ένα αρχείο με κοινοτικά έγγραφα από το 1945 έως το 1972 και ένα κτίριο πρώην κοινοτικό γραφείο,
πρώην σχολείο, πρώην «καταφύγιο - κατοικία», νυν εκλογικό κέντρο, μέσα στο οποίο συντίθενται πολλά
στοιχεία που μαρτυρούν τις παλαιότερες χρήσεις του, φθαρμένα και φορτισμένα από το χρόνο και την
ιστορία, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που με γοήτευσε και με οδήγησε σε μια εικαστική έρευνα που
σκοπό της έχει να τα φορτίσει με νέες ιδιότητες, να τα επαναφέρει στη μνήμη, να αναδείξει πόσο
«ζωντανά» είναι. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής θα γίνει μια ταξινόμηση των εγγράφων στο χώρο, η
τοποθέτησή τους εκεί όπου μαρτυρούν ότι ανήκουν, βάσει της φθοράς, της μυρωδιάς, των σημαδιών
τους, της συναισθηματικής φόρτισης που προκαλούν. Το Μεγάλοι θόρυβοι σε μικρό δωμάτιο καταγράφει τη
μνήμη, ό,τι απέμεινε από το παρελθόν και πως αυτό έχει διαμορφώσει και καθορίζει το παρόν.

Μεγάλοι θόρυβοι σε μικρό δωμάτιο, 2011 / Big Noises in a small room, 2011
εγκατάσταση / installation

Κονδυλατου Δημητρα / Kondilatoy Dimitra

Κονδυλατου Δημητρα / Kondilatoy Dimitra

An archive with community documents of the period 1945-1972 and a building, previously a community office, former school, former «shelter/home», now an electoral building, in which various
elements that remind us of its previous usages are being composed, detrited and charged by time
and history, create an atmosphere that fascinated me and led me into an artistic research; its aim
is to charge them with a new quality, to bring them back into memory, to highlight how «alive»
they are. In the context of this research, taxonomy of the documents in the space will take place,
their placement according to their own statement, based on their corrosion, smell, signs, and the
emotional charge that they produce. Big Noises in a small room notes down the memory, whatever is
left from the past and how this has managed to shape and determine the present.
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Λαζαρου Ανδρη / Lazarou Andri

Λαζαρου Ανδρη / Lazarou Andri

Through this video I want to underline a matter that exists in every people: The feelings and the
actions that intertwin and recycle, which go around and return, sirens that determine our life,
the fear, a war… you are just obliged to follow. Your desire to be promoted, to gain, in connection
to anger and passion, brings you in the midst of an aggravated situation. Violence is produced
that leads to psychological and physical destruction, tiredness and weakness. Others impose on
you their opinion, indicate to you how to act, what to say… and you are faced with the ballot-box.
Inessential matters, which, in reality, are diverse. They always appear without pause, remaining
unsolved. Persons who fought bring back images in their memories, coaxing up memories long
placed in the loft. The boots dusted, come down. Little kids, who will eventually be faced with the
same circumstances in different events, play happily with guns without realizing their meaning.
A brain washing is taking place. Everything ineluctable is being recycled! Life, interests, opinions,
reactions. History, Memories!

Εξαναγκασμένος κύκλος ιστορίας-μνήμης, 2011 / Forced Cycle of History-Memory, 2011
δύο βιντεοπροβολές, 2’ 48’’ και 45’’ / two video displays, 2’ 48’’ and 45’’

Μέσα από αυτό το βίντεο, θέλω να επισημάνω ένα θέμα που υπάρχει σε όλους τους λαούς: Τα
συναισθήματα και οι πράξεις που πλέκονται και ανακυκλώνονται, που γυρίζουν και επανέρχονται,
σειρήνες που καθορίζουν τη ζωή μας, ο φόβος, ένας πόλεμος... απλά υποχρεώνεσαι να ακολουθήσεις.
Η επιθυμία να προβληθείς, να αποκτήσεις, σε συνδυασμό με το θυμό και το πάθος, σε φέρνουν σε μια
αντίξοη κατάσταση. Προκαλείται βία που οδηγεί σε ψυχική και σωματική καταστροφή, κούραση και
αποδυνάμωση. Σου επιβάλλουν τη γνώμη τους, σου επιδεικνύουν πώς θα πράξεις, τι θα πεις... και
βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την κάλπη. Επουσιώδη ζητήματα που στην πραγματικότητα είναι ποικίλα.
Πάντα εμφανίζονται ασταμάτητα, παραμένοντας άλυτα. Άτομα που πολέμησαν ξαναφέρνουν στις
σκέψεις τους εικόνες, ανασκαλεύοντας θύμησες καταχωνιασμένες στο πατάρι. Οι αρβύλες σκονισμένες
κατεβαίνουν. Μικρά παιδιά, που θα βρεθούν αντιμέτωπα και αυτά με τις ίδιες καταστάσεις σε
διαφορετικά γεγονότα, παίζουν χαρούμενα με όπλα χωρίς να αντιλαμβάνονται τη σημασία τους. Γίνεται
πλύση εγκεφάλου. Όλα αναπόφευκτα ανακυκλώνονται! Ζωή, συμφέροντα, αντιλήψεις, αντιδράσεις.
Ιστορία, Μνήμες!
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Παπουτσακησ Δημητρησ / Papoutsakis Dimitris

Παπουτσακησ Δημητρησ / Papoutsakis Dimitris

The decay of industrial production and the simultaneous blossoming of electronic means in the
second half of the 20th century constitutes the basis of the problematic of the works that are being
displayed here. They are automatisms that deal with these means in connection to their extensions
in the old industrial world. This reverse route attempts to show elements of the past, which
acquire an irrational function under the context of electronic device. Automatisms that assert the
usefulness in something non useful, an oddness that emerges in the world today, after the end of
its mechanical organisation. In the work Incandescence lamp in inter-action with the national television network
the rates of photoresist are being configured by the brightness of the changing television image.
The random reception opens and closes according to a lighting fixture, which had been pulled back
after a renovation in the building infrastructures of a Greek public University. In Dissatisfactory ore is
being agitated by the national radio network used ore that came from the deserted industrial complexes of
extraction and refinement of magnesite in the area of Mantoudi in northern Evia, is being vibrated
by the oscillation of a resonator, which is being activated by the radio reception.

1. Λάμπα πυράκτωσης σε διάδραση με το εθνικό δίκτυο τηλεόρασης, 2011 | μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές
Incandescence lamp in inter-action with the national television network, 2011 | mixed media, dimensions variable
2. Σκάρτο μετάλλευμα κινητοποιείται από το εθνικό δίκτυο ραδιοφωνίας, 2011 μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές
Dissatisfactory ore is being agitated by the national radio network, 2011 | mixed media, dimensions variable

Η παρακμή της βιομηχανικής παραγωγής και ταυτόχρονα η άνθηση των ηλεκτρονικών μέσων στο δεύτερο
μισό του 20ου αιώνα είναι η βάση της προβληματικής των έργων που παρουσιάζονται. Είναι αυτοματισμοί
που διαπραγματεύονται αυτά τα μέσα σε σχέση με τις προεκτάσεις τους στον πεπαλαιωμένο βιομηχανικό
κόσμο. Αυτή η αντίστροφη πορεία επιχειρεί να δείξει στοιχεία του παρελθόντος που αποκτούν παράλογη
λειτουργία υπό το πρίσμα ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτοματισμοί οι οποίοι διεκδικούν τη χρησιμότητα
σε κάτι μη χρήσιμο, παραδοξότητα η οποία προβάλλει τον κόσμο σήμερα μετά το τέλος της μηχανικής
οργάνωσής του. Στο έργο Λάμπα πυράκτωσης σε διάδραση με το εθνικό δίκτυο τηλεόρασης, οι τιμές της
φωτοαντίστασης διαμορφώνονται από την φωτεινότητα της μεταβαλλόμενης τηλεοπτικής εικόνας. Η
τυχαία λήψη ανοιγοκλείνει ανάλογα ένα φωτιστικό σώμα το οποίο είχε αποσυρθεί ύστερα από ανακαίνιση
στις κτηριακές υποδομές ενός ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Στο έργο Σκάρτο μετάλλευμα κινητοποιείται
από το εθνικό δίκτυο ραδιοφωνίας, χρησιμοποιημένο μετάλλευμα που έχει προέλθει από τις εγκαταλειμμένες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξόρυξης και εκμετάλλευσης λευκόλιθου στην περιοχή Μαντούδι στη βόρεια
Εύβοια, δονείται από την ταλάντωση ηχείου το οποίο ενεργοποιείται από την ραδιοφωνική λήψη.
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Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα με απίστευτη ανυπομονησία να εξουσιάζει, ένα πλάσμα του οποίου
η μοίρα είναι να βασανίζεται αλλά και να βασανίζει. Συνεπής στις παραστάσεις τιμωρίας που δίνει
ανά τους αιώνες, η εξουσία πρωταγωνιστεί, άλλοτε ορατή και άλλοτε αόρατη, αθόρυβη, ανώνυμη,
ανεξιχνίαστη, πράγμα που επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία της.

Η κρυφή ποινή είναι μια ανώφελη ποινή, 2011 / The secret sentence is a futile sentence, 2011
βίντεο, εκτυπώσεις, μεταβλητές διαστάσεις / video, printings, dimensions variable

Ραφτοπουλου Ευαγγελια / Raftopoulou Evagelia

Ραφτοπουλου Ευαγγελια / Raftopoulou Evagelia

Μan is a creature with unbelievable impatience to rule over, a creature whose destiny is to
torture and to be tortured. Consistent to the shows of punishment in the course of the centuries,
power is the protagonist, in some cases visible while in others invisible, soundless, anonymous,
inscrutable; a fact that allows for its continuous function.
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Τα πρότυπα κανονικότητας, οι συμπεριφορές και οι ικανότητες που περιμένουμε από έναν άντρα για
να τον αναγνωρίσουμε ως τέτοιο. Πώς τα αγόρια εκτίθενται και εκπαιδεύονται σε αυτές από μικρά.
(Το αποδεκτό και το μη αποδεκτό, το κανονικό και το παράξενο). Έφτιαξα τέρατα που μοιάζουν με
παιχνίδια για παιδιά, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει έναν από τους ρόλους που πρέπει ο κάθε
άνδρας να υποδυθεί, ώστε να παραμείνει αποδεκτός και κυρίαρχος.

Αρρενωπότητες, 2011 / Masculinities, 2011
εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις / installation, dimensions variable

Στουρνα Κατερινα / Stourna Katerina

Στουρνα Κατερινα / Stourna Katerina

The normality models, the attitudes, and the skills that we expect from a man in order to recognize
him as a man. How the boys are exposed to norms and they are trained according to them from an
early age. (The acceptable and the unacceptable, the normal and the weird). I made monsters that
look like toys for kids, each of which represents one of the roles that each man has to personate,
in order to remain acceptable and dominant.
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Γλυκιά Αναπλήρωση, 2011 / Sweet Substitute, 2011
εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις / installation, dimensions variable

Greece has bankrupted four times until today. The most known bankruptcy took place in 1893,
with the famous quotation, allegedly said by Ch. Trikoupis, «Gentlemen, unfortunately we
bankrupted», due to the raisin crisis that bursted out earlier. The result of this national disaster
was the emigration of approximately 300.000 Greeks mainly towards America. Greece found
itself under the surveillance of the International Economic Control, which collected, on behalf of
the lenders, the taxes of the tariffs of Peiraias and of the national monopoly, which had already
established for basic products such as salt, sugar, matches, light oil, playing cards, tobacco, and
cigarette paper. The Ladies Journal (a newspaper of that period) enounces «Replace sugar with raisin»
and urges the housewives to resolve the problem of the expensive sugar by replacing it with the
thick raisin syrup. The raisin syrup in a cream form, known as threpsini, becomes the regular
box lunch until 1960. In 1936, in order to enhance the raisin producers, Metaxas prohibits with a
decree the use of sugar in the pastry industry while, in the same time, he goes on a suspension of
payments towards the Belgian Bank Societe Commerciale de Belgique, with which he had signed
a loan agreement. The Bank appeals to the International Court of International Law, which the
United Nations had established, accusing Greece for violating its international obligations. The
Greek government replies that it cannot fulfil its obligations because it cannot jeopardize the
people of the country. The International Court accepts the Greek rationale and vindicates Greece,
thus creating a legal precedent that many countries used, like for example Argentina in 2003.

Τσανακου Μαρια / Tsanakou Maria

Τσανακου Μαρια / Tsanakou Maria

Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει εώς σήμερα τέσσερις φορές. Η πιο γνωστή χρεοκοπία είναι αυτή του 1893
με την διάσημη φράση που αποδίδεται στον Χ. Τρικούπη «Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν» εξαιτίας
της σταφιδικής κρίσης που είχε προηγουμένως ξεσπάσει. Το αποτέλεσμα αυτής της εθνικής συμφοράς
είναι η μετανάστευση σχεδόν 300.000 Ελλήνων κυρίως προς την Αμερική. Η Ελλάδα μπαίνει υπό την
επιτήρηση του Διεθνή Οικονομικού Ελέγχου, ΔΟΕ, ο οποίος και εισπράτει για λογαριασμό των δανειστών
φόρους από τους δασμούς του Πειραιά και από το κρατικό μονοπώλιο που εν τω μεταξύ είχε συσταθεί
για βασικά προϊόντα όπως χοντρό αλάτι, ζάχαρη, σπίρτα, φωτιστικό πετρέλαιο, τραπουλόχαρτα, καπνό
και τσιγαρόχαρτα. Η Εφημερίς των Κυριών γράφει «ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΙΝ ΔΙΑ ΣΤΑΦΙΔΙΝΗΣ»
και προτρέπει τις νοικοκυρές να λύσουν το ζήτημα της ακριβής ζάχαρης αναπληρώνοντας την με το
πηχτό σιρόπι της σταφίδας, τη σταφιδίνη. Η σταφιδίνη σε μορφή κρέμας ή αλλιώς θρεψίνη γίνεται το
καθιερωμένο κολατσό μέχρι το 1960. Το 1936 ο Μεταξάς για να ενισχύσει τους σταφιδοπαραγωγούς
απαγορεύει με νόμο τη χρήση ζάχαρης στη βιομηχανία γλυκισμάτων ενώ παράλληλα κάνει στάση
πληρωμών στη Βέλγικη Τράπεζα Societe Commerciale de Belgique με την οποία έχει συνάψει δανειακή
σύμβαση. Η Τράπεζα προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο του Διεθνούς Δικαίου που είχε ιδρύσει η
Κοινωνία των Εθνών κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αθετεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Η Ελλάδα απαντά
ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της γιατί δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κατάσταση
του λαού και της χώρας. Το Διεθνές Δικαστήριο αποδέχεται το σκεπτικό της Ελλάδας και την δικαιώνει
δημιουργώντας νομικό προηγούμενο που χρησιμοποίησαν πολλές χώρες όπως π.χ. η Αργεντινή το 2003.

Το Ίχνος βασίζεται στην προσωπική μου αντίληψη για τη γραφή σε σχέση με την ιστορία, και εκφράζεται
με τη χρήση του ανθρώπινου σώματος και μιας μηχανής, που κινεί μια επιφάνεια γραφής. Καθώς η
επιφάνεια κινείται, το κείμενο είναι αδύνατο να γραφτεί. Η ιστορία χάνεται μέσα στο χρόνο. Προσπαθώ
να δημιουργήσω ένα παιχνίδι μεταξύ ταχύτητας και χρόνου, γραφής και ιστορίας. Κατά την προσπάθεια
μου να εξηγήσω το ρόλο της γραφής στην ιστορία συνειδητοποιώ ότι: γραφή ιστορία και μνήμη είναι
αλληλένδετες. Η ιστορία είναι μια καταγραφή. Η καταγραφή δε νοείται χωρίς την ύπαρξη γραφής και ο
χρόνος στο πέρασμά του αλλάζει και παραμορφώνει τα πάντα. Το Τίποτα για να κρύψουμε, είναι μια έρευνα
σχετική με την ιστορία της πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη, το 1917. Ο Ernest Hebrard επιδίωξε να χτίσει
μια νέα πόλη πάνω στα ερείπια του παρελθόντος, να αναδείξει τη σχέση συνύπαρξης παλιού-καινούργιου
και να δώσει το στίγμα μιας σύγχρονης πόλης με έντονο ιστορικό παρελθόν. Η σχέση συνύπαρξης παλιούκαινούργιου, είναι ένα κομάτι που με βάζει σε διαδικασία να αναρωτηθώ: πώς ο χρόνος μέσα απο την
ιστορία, κατάφερε να ενώσει παλαιότερα μνημεία μέσα σε ενα σύγχρονο αστικό τοπίο;

Τσιφτσοπουλοσ Κυριακοσ / Tsiftsopoulos Kiriakos

Trace is based on my personal conception about writing in conncetion to history and it is being
expressed with the usage of the human body and of a machine, which moves a writing surface.
While the surface is moving, the text cannot be written. History is being lost in time. I am trying
to create a game between speed and time, writing and history. During my attempt to explain the
role of writing in history, I realize that: writing, history, and memory are inter-related. History
is a recording. Recording cannot be conceived without the existence of writing, and time changes
and distorts everything in its course. Nothing to Hide is a research regarding the history of the
conflagration in Thessaloniki (1917). Ernest Hebrard sought to build a new city on the ruins of the
past, to bring out the relationship of co-existence between old and new, and to give the mark of
a contemporary city with an intense historical past. The relationship of co-existence between old
and new is a portion that makes me wonder: how time in history managed to piece together older
monuments within a modern urban landscape?
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1. Ίχνος, 2011 | προβολή βίντεο σε λούπα, ήχος, format 16:9, 2΄ 15’’ / Trace, 2011 | video projection-loop, audio, format 16:9, 2΄ 15’’
2. Τίποτα για να κρύψουμε, 2011 | εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις / Nothing to Hide, 2011 | installation, dimensions variable
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We are just drawings after all..., 2011
εγκατάσταση βίντεο, μεταβλητές διαστάσεις / video installation, dimensions variable

Cartoons were always connected with the innocent amusement for children, something in which
older people may turn to without any cost... I had a first hint of the relationship between pleasure and dangerousness of the cartoons when I was very young, when with my sister we were
waking up very early during the weekends, we were carefully shutting the wooden sliding door
of the living room, and we were walking towards the tv on our toes in order to watch cartoons,
almost unvoiced so we would not wake up our parents; in this way we were prolonging the time
we were allowed to watch tv as much as we could. Later, I discovered that cartoons, besides their
innocence, they served political purposes very often in history. They are also an industrial product
and, thus, they could do nothing more than serve the political and paternalistic ambitions of their
creators. After a research, I collected a number of cartoons that were used as propaganda in order
to amplify the myths and values of a period. Through the material and the use of popular children
heroes as social models is represented the latent pedagogy of the systems through which they were
created, as well as the convenience the means offers for the broader configuration of social groups
and attitudes. In result, we find a violation of the means and of the innocence that it represents.
The material is focused on the american production during the 40’s (where heroes also known
today, become the prototype of the law-abiding American citizen, who pays his taxes and does
his military service), as well as on the Russian production in the years 1924-1979. The Cold War,
Nazism, imperialism, fear for the communist dominance, are running their own war, this time
in the context of narration and cartoon.

Χατζηκομνου Αννι / Hatzikomnou Anni

Χατζηκομνου Αννι / Hatzikomnou Anni

Τα κινούμενα σχέδια ήταν πάντα συνδεδεμένα με την αθώα διασκέδαση, που προορίζεται για τα παιδιά,
κάτι στο οποίο μπορούν να διαφύγουν και οι μεγαλύτεροι χωρίς κανένα κόστος... Μια πρώτη υποψία της
σχέσης απόλαυσης – επικινδυνότητας των κινουμένων σχεδίων είχα σε μικρή ηλικία όταν με την αδερφή
μου ξυπνούσαμε νωρίς τα Σαββατοκύριακα, κλείναμε σιγά την ξύλινη συρόμενη πόρτα του σαλονιού και
πηγαίναμε ακροπατώντας στην τηλεόραση για να δούμε καρτούν, σχεδόν άηχα για να μην ξυπνήσουμε
τους γονείς μας, παρατείνοντας έτσι όσο μπορούσαμε τον χρόνο που μας επιτρεπόταν να παρακολουθούμε
τηλεόραση. Πολύ αργότερα ανακάλυψα πως τα κινούμενα σχέδια, πέρα από την αθωότητά τους, πολύ
συχνά μέσα στην ιστορία υπηρέτησαν πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι κι αυτά ένα βιομηχανικό προιόν
και δε μπορούν παρά να υπηρετούν τις πολιτικές και πατερναλιστικές φιλοδοξίες των δημιουργών τους.
Μετά από έρευνα συνέλεξα ένα σύνολο κινουμένων σχεδίων που χρησιμοποιήθηκαν προπαγανδιστικά
με σκοπό την ενίσχυση των εκάστοτε ισχυόντων μύθων και αξιών. Μέσα από το υλικό και τη χρήση
των δημοφιλών παιδικών ηρώων ως κοινωνικών προτύπων αντανακλάται η άδηλη παιδαγωγική των
συστημάτων που τα δημιούργησαν και η ευκολία που προσφέρει το μέσο για την ευρύτερη διαμόρφωση
κοινωνικών ομάδων και συμπεριφορών. Σαν αποτέλεσμα προκύπτει ένας βιασμός του μέσου και της
αθωότητας που πρεσβεύει. Το υλικό επικεντρώνεται στην αμερικανική παραγωγή της δεκαετίας του ‘40
(όπου γνωστοί και σήμερα ήρωες γίνονται τα πρότυπα του νομοταγή αμερικάνου πολίτη που πληρώνει
τους φόρους του και υπηρετεί το στρατιωτικό του καθήκον) και στην ρώσικη παραγωγή της περιόδου
1924-1979. Ψυχρός πόλεμος, ναζισμός, ιμπεριαλισμός, φόβος της κομμουνιστικής επικράτησης, δίνουν
τη μάχη τους αυτή τη φορά στο πεδίο της αφήγησης και του κινουμένου σχεδίου.
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This exhibition is a draft: on a story that has to be written; on a story that it is difficult
to be written; on a story that we hardly conceive as a story. It starts from a theoretical
position, which of course needs its proof. The field of contemporary art, as we know it in
Greece today, started its formation during the 1980’s. When the re-distribution of power
created new social groups, which needed new forms as new status symbols. When they
started to form new stances and attitudes, which did not draw their rules and models
neither form the post-agrarian awkwardness of the previous decades nor from the postcivil war stratifications. The vocabulary of the visual artists started being accessible to
the wider public and started to communicate more systematically with other countries
– especially with traditions other than the French; it started to break free from the noctambulant visits of the previous generations to the left, to the popular/folklore tradition,
to the ancient history. After mid 1980’s, contemporary art started to acquire new identity
features: it was connected with elements of the culture of the young people, and it asserted an interventional character; not any more on the basis of the political pivot right/
left, but in connection to the horizontal stratifications of a society that was now being
formulated, in its totality, as urban.

Η έκθεση αυτή είναι ένα σχεδίασμα. Πάνω σε μια ιστορία που μένει να γραφτεί, σε μια ιστορία
που είναι δύσκολο να γραφτεί, σε μια ιστορία την οποία με δυσκολία αντιλαμβανόμαστε ως
ιστορία. Ξεκινάει από μια θεωρητική θέση, η οποία βέβαια χρειάζεται την απόδειξή της. Το πεδίο
της σύγχρονης τέχνης, όπως το γνωρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, αρχίζει να διαμορφώνεται
σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Όταν η αναδιανομή της εξουσίας δημιούργησε
νέες κοινωνικές ομάδες οι οποίες χρειάζονταν νέες μορφές ως νέα σύμβολα κύρους. Όταν
άρχισαν να σχηματίζονται νέες συμπεριφορές και στάσεις οι οποίες δεν αντλούσαν τους κανόνες
και τα πρότυπά τους ούτε από τη μετααγροτική αμηχανία των προηγούμενων δεκαετιών ούτε
από τις μετεμφυλιακές διαστρωματώσεις. Όταν το λεξιλόγιο των εικαστικών άρχισε να γίνεται
προσβάσιμο σε ευρύτερο κοινό, να επικοινωνεί συστηματικότερα με το εξωτερικό και, μάλιστα,
με παραδόσεις άλλες εκτός από τη γαλλική, να αποδεσμεύεται από τις υπνοβατικές επισκέψεις

This story that it remains to be written has, just like all the stories, many sides and
points that are not defined; in addition, the fact that it is rather new, that most of its
protagonists are alive and are at the acme of their career, is not something that it always
sheds light to the dark points. This happens mainly for one reason: we have not yet fully
shaped the methodological tools in order to understand not just the shift in the example
of the closed world of visual artists or the extended field of culture, but also the modifications of the social body, with its symbols, habitus, and its mechanics.
An example: often, the policies of PASOK in the 80’s is being judged with the philosopher’s stone, the fluid but still clearly depreciative category of populism. That it managed to modify a rhetoric that aimed to flatter the political and cultural reflections of
those classes that, although they fully participated to the economic exaltation of the
post-world-war period, yet they had not manage until then to enjoy the distribution of
the status symbols of the established order. In addition, its political strategy had as its
only goal this flattering with catastrophic results, as they say, both for the economy and
the social web. Melina Merkouri is often deemed a symbol of this cultural expression of
this political populism, both for her policy as a lifelong Minister of Culture and for everything that she represented with her public image: the appeal to stereotypical forms of
a somewhat folk culture that ontologically was part of the left ideology; the introduction
of elements of strong nationalism into an ecumenical humanism; the merge of models of
femininity of resistance action and of a hollywood-like cosmopolitanism.
On the other hand, the field of contemporary art as we know it today, was benefited
by the cultural policy of PASOK during that period. The Kallidromio (1985), one of the first
exhibitions of new artists in a public space, was financed by the General Secretariat
of New Generation, with Petros Kostopoulos as the general secretary, whom later became the editor of «Klik» magazine, a magazine-symbol of the new models of social
behaviour. The Biennale of new artists that took place in Thessaloniki (1986), attracted
a big part of those artists that today are deemed the successful contemporary artists:
from the ex-dean of ASKT, Giorgos Harvalias, and the vice-dean Panos Haralampous,
to Maria Papadimitriou, Nikos Alexiou, Zafos Xagoraris, and Tasos Matzavinos. In the
beginning of the 1990’s, Melina Merkouri herself visited the Artists’ Building, in order
to watch one of the girst shows of Dimitris Papaioannou; Papaioannou was then a
member of the Foteiniou squat, and Merkouri provided a symbolic asylum to the squat,
but mainly she gave to that promiscuous and raring community of young artists a future institutional establishment. What can we assume? That, in its beginnings, the
still imperfect field of contemporary art constituted a part of that period’s populism? Or
maybe that the tools that we now have, regarding the evaluation both of this field and
of the populist word do not meet the case?
Of course, it is true that the 1980’s is all more often in the foreground. This recall has two
sides. One the one hand, the forms that this period produced in music, fashion design,

Δημοσίευμα του Χάρη Καμπουρίδη για Περφόρμανς της Ομάδας Κατάληψη στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών της
Θεσσαλονίκης, 1986 και δέξια η Ομάδα Κατάληψη
Newpaper note of Haris Kambouridis for a performance of the Squat Group at the Biennale of Young Artists,
Thessaloniki, 1986 and on the right the Squat Group

των παλαιότερων γενιών στην αριστερά, στη λαϊκή παράδοση, στην αρχαία ιστορία. Μετά
τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η σύγχρονη τέχνη άρχισε να αποκτά καινούργια ταυτοτικά
χαρακτηριστικά: συνδέθηκε με στοιχεία της κουλτούρας της νεολαίας, διεκδίκησε παρεμβατικό
χαρακτήρα όχι πια στη βάση του πολιτικού άξονα αριστεράς δεξιάς, αλλά ως προς τις οριζόντιες
διαστρωματώσεις μιας κοινωνίας που γινόταν σχεδόν στο σύνολό της πια αστική.
Η ιστορία αυτή που μένει να γραφτεί έχει, όπως όλες οι ιστορίες πολλές πτυχές και σημεία
απροσδιόριστα και το γεγονός πως είναι πολύ πρόσφατη, πως οι περισσότεροι πρωταγωνιστές
της ζουν και βρίσκονται στην ακμή της σταδιοδρομίας τους δεν φωτίζει πάντα ιδιαίτερα τα
σκοτεινά σημεία. Κυρίως για ένα λόγο: δεν έχουμε ακόμη πλήρως διαμορφώσει τα μεθοδολογικά
εργαλεία για να κατανοήσουμε όχι μόνον την αλλαγή στο παράδειγμα του σχετικά κλειστού
κόσμου των εικαστικών ή στο διευρυμένο πεδίο του πολιτισμού αλλά και τις μεταβολές του
κοινωνικού σώματος, με τα σύμβολα, τις έξεις και τη μηχανική του.
Ένα παράδειγμα: συχνά η πολιτική του ΠΑΣΟΚ της εποχής κρίνεται με λυδία λίθο τη ρευστή
πλην σαφώς υποτιμητική κατηγορία του λαϊκισμού. Πως διαμόρφωσε μια ρητορική που είχε
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ως στόχο της να κολακεύσει τα πολιτικά και πολιτισμικά αντανακλαστικά των τάξεων εκείνων
που παρόλο που συμμετείχαν πλήρως στην οικονομική ανάταση των μεταπολεμικών χρόνων δεν
είχαν καταφέρει μέχρι τότε να απολαύσουν τη νομή των συμβόλων κύρους της καθεστηκυίας
τάξης. Πως, ακόμη περισσότερο, η πολιτική του στρατηγική είχε ως μόνον στόχο την κολακεία
αυτή με καταστροφικά, λένε, αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για τον κοινωνικό
ιστό. Ως σύμβολο της πολιτιστικής έκφανσης του πολιτικού αυτού λαϊκισμού φέρεται συχνά η
Μελίνα Μερκούρη, τόσο για την πολιτική που άσκησε ως ισόβια Υπουργός Πολιτισμού αλλά και
για όλα όσα ενσάρκωνε με τη δημόσια εικόνα της: την επίκληση στερεότυπων μορφών κάποιου
τάχα λαϊκού πολιτισμού οντολογικά αριστερής ιδεολογίας, την εισαγωγή στοιχείων σκληρού
εθνικισμού σε έναν κατά τα άλλα οικουμενικό ανθρωπισμό, τη συγχώνευση κατά κάποιον τρόπο
προτύπων θηλυκότητας, αντιστασιακής δράσης και χολυγουντιανού κοσμοπολιτισμού.
Από την άλλη το πεδίο της σύγχρονης τέχνης, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, επωφελήθηκε από
την πολιτιστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ της περιόδου εκείνης. Το Καλλιδρόμιο, μία από τις πρώτες
εκθέσεις νέων τότε καλλιτεχνών σε δημόσιο χώρο, ήδη το 1985, χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς, με Γενικό Γραμματέα τον Πέτρο Κωστόπουλο, μετέπειτα εκδότη του
«Κλικ», εμβληματικού περιοδικού των καινούργιων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς. Η
Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης το 1986 συγκέντρωσε ένα σημαντικό μέρος των
καλλιτεχνών που σήμερα λογίζονται ως οι καταξιωμένοι δημιουργοί σύγχρονης τέχνης, από τον
νυν πρύτανη της ΑΣΚΤ Γιώργο Χαρβαλιά και τον αντιπρύτανη Πάνο Χαραλάμπους ως τη Μαρία
Παπαδημητρίου, τον Νίκο Αλεξίου, τον Ζάφο Ξαγοράρη αλλά και τον Τάσο Μαντζαβίνο. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, η ίδια η Μελίνα Μερκούρη επισκέφθηκε το Κτίριο Καλλιτεχνών
για να παρακολουθήσει μια από τις πρώτες παραστάσεις του Δημήτρη Παπαϊωάννου, μέλους
τότε της κατάληψης του Φωτεινίου, παρέχοντας συμβολική ασυλία στην κατάληψη, αλλά κυρίως
δίνοντας σε αυτή την ανομοιογενή και ενθουσιώδη κοινότητα νέων καλλιτεχνών οιωνεί θεσμική
κατοχύρωση. Τι να υποθέσουμε; Πως στις απαρχές του το ατελές ακόμη πεδίο της σύγχρονης
τέχνης αποτελούσε μέρος του λαϊκισμού της εποχής; Ή μήπως πως τα εργαλεία που έχουμε τόσο
για την αποτίμηση του πεδίου αυτού όσο και του λαϊκιστικού λόγου δεν επαρκούν;
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and in the cinema seem to have completed a cycle of a primordial life and now they can
return in fashion as a revival, with that cute disjointed that discharges the events of the
recent past from their weight, and recharges them with a kind of a lightsome reminiscence. It happens quite often and it is almost a tick of marketing: each new decade recalls
the decade that existed thirty years ago, as if this measuring unit of the solar calendar is
one of the strongest advantages of the industry of culture. Possibly, this relatively recent
tendency owes its existence to an algorithm that defines the time that has passed in order
to be able for a system to be re-used commercially, without the danger of being repeated.
Maybe it owes its existence into something more human: in thirty years, the young people of the previous era have conquered the economic and social power that allows them
to redeem comfortingly the time that has passed and, at the same moment, to integrate
themselves for the last time into a dynamic purchase public, i.e. one of the par excellence
sociological characteristics of youth.
On the other hand, the 1980’s are being used more and more often as the main argument
of a particular political rhetoric. The current crisis is radically connected to the political
strategy of PASOK of that period and in a way that seems that it is trying more to trace an
inherited trauma rather than to detect a genealogy of social and political changes. With
the exception of very few cases (and here I have in mind the Lexigon of the 1980’s, edited
by Vasilis Vamvakas and Panagis Panagiotopoulos, Perasma Publications) the conversation
is not being conducted in terms of history. Rather, it is conducted in terms of myths,
where the present on the one hand is being explained with a historical perspective – with
a reduction to the generous economic politics of Andreas Papandreou, which acted in an
interceptive manner in regard to development, to the abolition of institutions – like the
judicial or the unionized system, to the national policy that inarched the introversion of
the Left party with the nationalistic grandiloquence; in essence, all those things that are
deemed responsible for the current social and economic dystopia; on the other hand, the
past is described as a Theogony, in which before the assumption of office by PASOK there
was nothing – just like Darkness and Night were born from Chaos, without other parents.

Είναι αλήθεια βέβαια πως η δεκαετία του 1980 βρίσκεται πολύ συχνά πια στο προσκήνιο. Η επαναφορά
αυτή έχει δύο όψεις. Από τη μία, οι μορφές που παρήγαγε εκείνη η εποχή, στη μουσική, στην
ενδυματολογία, στον κινηματογράφο, φαίνεται να έχουν κλείσει έναν κύκλο πρωτογενούς ζωής και
μπορούν πλέον να επανέρχονται στη μόδα ως αναβίωση, με εκείνη τη χαριτωμένη αποσπασματικότητα
που αποφορτίζει τα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος από το βάρος τους και τα επαναφορτίζει
με κάποιου είδους ανέμελη αναπόληση. Συμβαίνει πολύ συχνά πλέον και είναι σχεδόν ένα τικ του
μάρκετινγκ: πλέον κάθε δεκαετία που μπαίνει θυμάται τη δεκαετία προ τριάντα ετών, σαν αυτή
η μονάδα μέτρησης του ηλιακού ημερολογίου να είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά της βιομηχανίας
του πολιτισμού. Ενδεχομένως η σχετικά πρόσφατη αυτή τάση να οφείλεται σε έναν αλγόριθμο που
καθορίζει το χρόνο που έχει περάσει προκειμένου να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί εμπορικά
ένα σύστημα, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο της επανάληψης. Ίσως πάλι να οφείλεται σε κάτι πιο
ανθρώπινο: σε τριάντα χρόνια οι νέοι της παλαιότερης εποχής έχουν κατακτήσει την οικονομική
και κοινωνική δύναμη που τους επιτρέπει να εξαγοράζουν παρηγορητικά το χρόνο που πέρασε και
ταυτόχρονα να εντάσσονται για τελευταία φορά σε ένα δυναμικό αγοραστικό κοινό, ένα από τα
κατεξοχήν δηλαδή κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά πλέον της νεότητας.
Από την άλλη όμως, η δεκαετία του 1980 χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ως το κεντρικό
επιχείρημα μιας συγκεκριμένης πολιτικής ρητορικής. Συνδέεται ριζικά η σημερινή κρίση με την
πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περιόδου και μάλιστα με έναν τρόπο που φαίνεται
περισσότερο να προσπαθεί να ανιχνεύσει ένα καταγωγικό τραύμα παρά να εντοπίσει μια γενεαλογία
κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις (και έχω εδώ υπόψη μου το
Λεξικό της Δεκαετίας του 80 σε επιμέλεια του Βασίλη Βαμβακά και του Παναγή Παναγιωτόπουλου
στις εκδόσεις Πέρασμα) η συζήτηση δεν γίνεται με όρους ιστορίας. Γίνεται με όρους μυθολόγησης,
όπου το μεν παρόν εξηγείται με ιστορική προοπτική – με αναγωγή στη γενναιόδωρη οικονομική
πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου που λειτούργησε ανασχετικά ως προς την ανάπτυξη, στην
κατάλυση των θεσμών, όπως του δικαστικού ή του συνδικαλιστικού συστήματος, στην εθνική
πολιτική που μπόλιασε την εσωστρέφεια της αριστεράς με την εθνικιστική μεγαλοστομία, όλα αυτά
τέλος πάντων που θεωρούνται πως καθόρισαν τη σημερινή κοινωνική και οικονομική δυστοπία–, το
δε παρελθόν ως Θεογονία όπου πριν από την ανάρρηση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία δεν υπήρχε τίποτε,
όπως περίπου από το Χάος γεννήθηκαν το Έρεβος και η Νύχτα χωρίς άλλους γονείς.
Από την άποψη αυτή η εξιστόρηση των συνθηκών υπό τις οποίες συγκροτήθηκε το πεδίο της
σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από το 1980 και μετά είναι ένα ερευνητικό αίτημα που θα
μπορούσε να κινηθεί προς πολλές κατευθύνσεις.
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From this perspective, this narration of the conditions under which the field of contemporary art was shaped in Greece since 1980, constitutes a research demand that could
move towards other directions.
Initially, it can help us shed light onto the changes of the Greek society during this thirtyyears-long fretful inactivity. Just like every cultural field, the almost marginal world of the
visual arts imprints, and creates political and social powers that they could not be realized in
any other way. In contrast to the transformations in other arts – for example, the emergence
of the art-song, a supposed meta-evolution of the music of the 1960’s, which in essence is a
stereotypically emotional after hours version of popular song; the appearance of major publishing houses and the changes in the literature production in relation to this new business
model; the emancipation of theater from the folk-like school of Karolos Koun – the changes
within visual arts did not take place into a field that had strong foundations in the Greek
society. The world of contemporary art, until that period, was more about an environment of
noble initiates that had the ability to often travel abroad, and they had more or less an education of a humanistic orientation – if not of a left orientation. Up to the mid-1990s, when a
few galleries began to actually plan an exhibition agenda, the opportunities for an inquisitive
viewer to come into contact with contemporary art in Greece were scarce. Yet, the younger
artists who were admitted to, or had recently graduated from the schools at that time belong
to a social class of different cultural references and a different background regarding their
relationship to art. Most of them do not belong to any elite as could be described by contemporary tools, yet they articulate a discourse, a behaviour pattern, an aesthetic category that
come into partial conflict with both the norms of the lower or middle class from which they
came and the hierarchies of the realm they joined. They introduced issues of social or sexual
identity into art that reflected the post-modern paradigm in other countries; they took up political stances that might be called anti-systemic today, in the somewhat stereotypical classificatory discourse of journalistic sociology; they were in contact, as far as behaviour, clothing,
music were concerned, with the global model that constantly oscillated between clash and
commercialization. Many of these characteristics are so well grounded in the social consciousness to become almost elements of a rite of initiation to adult society; at the time, they were
unprecedented, almost criminal behaviour. They may be said to have heralded shifts whose
scope was only much later to be realized.
To help us, moreover, to understand how institutions in the realm of contemporary art were
organized and staffed. It is true that the defining role played by Nikos Kessanlis as dean at
the Athens School of Fine Arts is yet to be evaluated outside of family conversations: the way
in which he formed a circle of pupils and established as dominant discourse an almost imported aesthetic system both as regards the visual arts world and, in a broader context, the
way in which the Greek society perceived the visual arts as a status symbol. Kessanlis’s fictional conflict with Marina Lambraki-Plaka (not so fictional, actually: the newspaper Βήμα
της Κυριακής, for instance, over four years, from 1990 to 1994, covered contemporary Greek
art more extensively, except for a few instances of hosted press releases, during the period
of conflict between the two leading functionaries for the visual arts at the time) produced
a strange dichotomy: on the one hand, two categories of artists, otherwise of the same age
and background, emerged –figurative artists and contemporary artists as described by the
incumbent language; conversely, the more recognizable the former became, the more they
joined a dominant aesthetic and political system, the more their aesthetic took on the rigidity of a commonplace, the more status the latter acquired; in this or that way, their position
became the point of view of the elite. The artists who emerged in the 1980s almost produced
a genealogy, with precursor artists such as Kessanlis, or Kaniaris, in order to credit their
past. Today, this genealogy seems self-evident, and the aesthetic system which it opposed
has been illegitimated, at least by a specific elite.
Finally, this 30-year period is more than a history of the emergence of a realm. It is, moreover,
the history of a generation of artists reaching adulthood. As is the case with a bildungsroman of
any period, history is able to deal with acclaim, yet can only treat with embarrassment all that
was left out of the canon. History usually relegates this task to fiction, or to some kind of emotional meta-language able to celebrate individual merit, as history is at a loss regarding artistic
merit. Or, by identifying antinomies, it tends to suggest that it is always some kind of personal
failing that prevented an artist from being established in the canon, leaving it up to future critics to assess, while establishing a new canon, whether the original evaluation was justified or
not. The constitutive antinomy of the realm of contemporary art in Greece from the 1980s on
is, largely, the stance it took vis-à-vis authority mechanisms. This is undoubtedly a realm of
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Να μας βοηθήσει καταρχάς να φωτίσουμε τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας την τριακονταετία
αυτή της ταραγμένης αδράνειας. Όπως κάθε πολιτιστικό πεδίο, ο σχεδόν περιθωριακός κόσμος
των εικαστικών αποτυπώνει, προδίδει, συγκροτεί πολιτικές και κοινωνικές δυναμικές που
δεν θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς αντιληπτές. Σε αντίθεση βέβαια με τις μεταμορφώσεις
στις άλλες τέχνες –την ανάδυση, ας πούμε, του έντεχνου, μιας υποτίθεται μετεξέλιξης της
λόγιας μουσικής του 1960, στην πραγματικότητα μιας στερεοτυπικά συναισθηματικής after
hours εκδοχής του λαϊκού τραγουδιού· τη σταδιακή εμφάνιση μεγάλων εκδοτικών οίκων και
τις αναδιατάξεις της λογοτεχνικής παραγωγής σε συνάρτηση με το νέο αυτό επιχειρηματικό
πρότυπο· τη χειραφέτηση του θεάτρου από τη λαϊκοφανή σχολή του Καρόλου Κουν– οι αλλαγές
στα εικαστικά δεν συντελέστηκαν σε ένα πεδίο με ισχυρά ερείσματα στην ελληνική κοινωνία. Ο
κόσμος της σύγχρονης τέχνης αφορούσε περισσότερο μέχρι την περίοδο εκείνη ένα περιβάλλον
ευγενών μυημένων με δυνατότητα συχνών επισκέψεων στο εξωτερικό και ευρεία κατά το
μάλλον ή ήττον παιδεία, αν όχι αριστερού, σίγουρα ανθρωπιστικού προσανατολισμού. Μέχρι
και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε κάποιες γκαλερί άρχισαν να συστηματοποιούν το
εκθεσιακό τους πρόγραμμα προς αυτήν την κατεύθυνση, οι δυνατότητες να δει ο φιλέρευνος
θεατής σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα ήταν ελάχιστες. Οι νεότεροι καλλιτέχνες ωστόσο που εκείνη
την περίοδο μπαίνουν στις σχολές ή έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει, ανήκουν σε μια κοινωνική
τάξη με διαφορετικές πολιτιστικές αναφορές και διαφορετική αφετηρία ως προς τη σχέση τους
με την τέχνη. Δεν ανήκουν ως επί το πλείστον σε καμία περιγράψιμη με τα εργαλεία της εποχής
ελίτ αλλά διαμορφώνουν ένα λόγο, ένα πλέγμα συμπεριφορών, μια κατηγορία μορφών που
έρχονται σε μερική ρήξη τόσο με τις νόρμες της μικρο- ή μεσοαστικής τάξης από την οποία
κατάγονται όσο και με τις ιεραρχήσεις του πεδίου στο οποίο εντάσσονται. Εισάγουν στην τέχνη
ζητήματα κοινωνικών ή έμφυλων ταυτοτήτων σε αντιστοιχία με το μεταμοντέρνο παράδειγμα
του εξωτερικού, εκφράζουν πολιτικές στάσεις, που σήμερα με τον κάπως στερετοτυπικά
ταξινομητικό λόγο της δημοσιογραφικής κοινωνιολογίας θα ονομάζαμε αντισυστημικές,
επικοινωνούν συμπεριφορικά, ενδυματολογικά, μουσικά, με εκείνο το διεθνές πρότυπο που
πάντα κλονιζόταν ανάμεσα στη ρήξη και την εμπορικότητα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά
αυτά είναι τόσο γειωμένα πλέον στην κοινωνική συνείδηση που αποτελούν σχεδόν στοιχεία
μιας τελετής μύησης στην κοινωνία των ενηλίκων· τότε αποτελούσαν καινοφανείς και σχεδόν
παραβατικές συμπεριφορές. Θα έλεγε κανείς πως προοικονομούνται μεταβολές που η εμβέλειά
τους θα φανεί πολύ αργότερα.
Να μας βοηθήσει επίσης να καταλάβουμε με ποιον τρόπο δομήθηκαν και στελεχώθηκαν οι θεσμοί
στο εσωτερικό του πεδίου της σύγχρονης τέχνης. Είναι αλήθεια πως μένει να αποτιμηθεί, πέρα
από τις ενδοοικογενειακές συζητήσεις, ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξε ο Νίκος Κεσσανλής
ως πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Ο τρόπος με τον οποίον συγκρότησε έναν
κύκλο μαθητών και ανήγαγε σε κυρίαρχο λόγο ένα σύστημα μορφών σχεδόν επείσακτο τόσο
στον κόσμο των εικαστικών όσο και, ευρύτερα, στον τρόπο με τον οποίον η ελληνική κοινωνία
αντιλαμβανόταν τα εικαστικά ως φορέα συμβολικού κύρους. Η μυθολογημένη σύγκρουσή του
με τη Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα (όχι και τόσο μυθολογημένη: το Βήμα της Κυριακής, φερ’ειπείν,
σε μια τετραετία κυκλοφορίας, από το 1990 έως το 1994, ασχολείται συστηματικότερα, πέρα
από κάποιες παρουσιάσεις δελτίων τύπου, με την ελληνική σύχρονη τέχνη μόνον κατά την
περίοδο της αντιπαράθεσης των δύο κορυφαίων εικαστικών φορέων της εποχής) παρήγαγε μια
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aesthetic and behaviour that are constitutively deconstructive of all authority and every power
mechanism; and, at the same time, it is also a realm that was equally constitutively supported
by the rising upper class, which it provided with its symbolic capital, and received from it its
monetary counterpart. For an artistic paradigm, in other words, whose anticonformism and
radical political outlook were its most basic exchange value. This proposition has no evaluative,
much less dismissive, character. One of the traits, in any case, of the dominant post-war ideology is the way it absorbs and processes the critique exercised upon it, whether because it may
thus render it blunt, or because it possesses the skill of reflection. This does not mean, though,
that the people themselves, the agents in the field, have the inclination, the ability, or the versatility to accept or to handle this antinomy. The bildungsroman of the age also includes people
who did not have the scientific sang-froid to live through the passage from a life stance of political and personal dissent to an institutional establishment as an antinomy that is sociologically
describable. People that were refuted, disappointed, people who have withdrawn themselves or
still retain some kind of vigor. The history of the age has equally been written by them.
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περίεργη διπλή διχοτόμηση: από τη μία διακρίθηκαν δύο κατηγορίες καλλιτεχνών, συνομήλικων
και ομόρριζων κατά τα άλλα, οι αναπαραστατικοί και οι σύγχρονοι, όπως τους περιγράφει το
ιδιόλεκτο των παροικούντων την Ιερουσαλήμ· από την άλλη, με αντίστροφη αναλογία, όσο
οι μεν κέρδιζαν σε αναγνωρισιμότητα, εντάσσονταν σε ένα κυρίαρχο αισθητικό και πολιτικό
σύστημα, αποκτούσαν οι μορφές τους τη σταθερότητα του κοινού τόπου, τόσο οι δε αποκτούσαν
συμβολικό κύρος. Οι καλλιτέχνες που αναδύθηκαν στη δεκαετία του 1980 κατασκεύασαν
σχεδόν μια γενεαλογία, με προδρόμους καλλιτέχνες όπως ο ίδιος ο Κεσσανλής ή ο Κανιάρης,
προκειμένου να αναγνωρίσουν στο παρελθόν το πρόταγμά τους. Σήμερα, η γενεαλογία αυτή
φαίνεται αυτονόητη και το σύστημα των μορφών στο οποίο αντιπαρατέθηκε έχει στερηθεί τη
νομιμοποίησή του, από τον κόσμο, τουλάχιστον, μιας συγκεκριμένης ελίτ.
Τέλος, η τριακονταετία αυτή δεν είναι μόνον η ιστορία της γέννησης ενός πεδίου. Είναι και η
ιστορία της ενηλικίωσης μιας γενιάς καλλιτεχνών. Όπως συμβαίνει σε κάθε bildungsroman
μιας εποχής, η ιστορία μπορεί να μιλήσει για την καταξίωση αλλά μπορεί μόνον με αμηχανία
να χειριστεί ό, τι τελικά έμεινε έξω από τον κανόνα. Συνήθως αναθέτει το καθήκον αυτό στη
μυθοπλασία ή σε κάποιου είδους συγκινησιακή μεταγλώσσα που εξαίρει τις προσωπικές αρετές,
επειδή δεν ξέρει τι να κάνει με τις καλλιτεχνικές. Ή, επισημαίνοντας τις αντινομίες, τείνει να
υπονοεί πως είναι πάντα κάποιο προσωπικό έλλειμμα αυτό που στέρησε από τον καλλιτέχνη
την κανονικοποίησή του, αφήνοντας τους αναθεωρητές του μέλλοντος να αποφανθούν, καθώς
κατασκευάζουν έναν καινούργιο κανόνα, εάν η αρχική εκτίμηση ευσταθούσε ή όχι. Η συστατική
αντινομία του πεδίου της σύγχρονης τέχνης, όχι μόνον στην Ελλάδα, είναι εν πολλοίς η θέση
που πήρε απέναντι στους μηχανισμούς εξουσίας. Πρόκειται αναμφίβολα για έναν κόσμο
μορφών και συμπεριφορών συστατικά αποδομητικών απέναντι σε κάθε μηχανισμό κύρους και
εξουσίας· και ταυτόχρονα για έναν κόσμο που εξίσου συστατικά υποστηρίχθηκε από την αστική
τάξη, παρείχε σε αυτήν το συμβολικό της κεφάλαιο και άντλησε από αυτήν το χρηματικό της
αντίστοιχο. Για ένα καλλιτεχνικό παράδειγμα με άλλα λόγια του οποίου ο αντικομφορμισμός
και η πολιτικά ριζοσπαστική στάση ήταν η βασικότερη ανταλλακτική του αξία. Η πρόταση αυτή
δεν έχει αξιολογικό, πόσο μάλλον απαξιωτικό χαρακτήρα. Είναι εξάλλου ένα από τα γνωρίσματα
της κυρίαρχης μεταπολεμικής ιδεολογίας ο τρόπος με τον οποίον απορροφά και επεξεργάζεται
την κριτική που της ασκείται, είτε επειδή έτσι την αμβλύνει είτε επειδή έχει την ικανότητα
του αναστοχασμού. Ετούτο όμως δεν σημαίνει πως οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι συντελεστές του
πεδίου, έχουν τη διάθεση, την ικανότητα ή την ελαστικότητα να αποδεχθούν ή να διαχειριστούν
αυτή την αντινομία. Το bildungsroman της εποχής περιλαμβάνει επίσης ανθρώπους που δεν
είχαν την επιστημονική ψυχραιμία να ζήσουν το πέρασμα από μια στάση ζωής πολιτικής και
προσωπικής αμφισβήτησης στη θεσμική καταξίωση ως κοινωνιολογικά περιγράψιμη αντινομία.
Ανθρώπους που διαψεύστηκαν, απογοητεύτηκαν, αποσύρθηκαν ή διατηρούν ακόμη κάποιου
είδους σθένος. Την ιστορία της εποχής την έχουν γράψει εξίσου και αυτοί.
Αλλά η έκθεση αυτή είναι ένα σχεδίασμα. Δεν έχει την πρόθεση ή τη φιλοδοξία να δώσει
απαντήσεις ούτε καν να θέσει ερωτήσεις με κάποια επιστημονική πληρότητα ή επιμελητική
εμβρίθεια. Περιλαμβάνει υλικό από τρεις διαφορετικές πηγές.

Ομαδα Net Weight (Ευγενια Τσανανα, Κατερινα Τζεδακη, Inka Petersen, Αννα Μανετα)
Net Weight Group (Evgenia Tsanana, Katerina Tzedaki, Inka Petersen,Anna Maneta)
περφόρμανς στην κατάληψη του Kτιρίου Kαλλιτεχνών, 1988 / performance at the Artists’ Building squat,1988

Η πρώτη πηγή είναι η Ομάδα Κατάληψης Θεσσαλονίκης. Το 1986, νέοι φοιτητές τότε της
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ο Στέφανος Καράμπαμπας, ο Κώστας Καρούσος, ο Γιώργος
Νουβάκης και ο Κώστας Τσώλης καταλαμβάνουν ένα παράπηγμα στην Πανεπιστημιούπολη
της Θεσσαλονίκης για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης εργαστηριακού χώρου της
σχολής και ακόμη περισσότερο, όπως λέει ο Γιώργος Νουβάκης, στο κείμενο που συνόδευε την
πρώτη έκθεση της Ομάδας, μετά τη διάλυσή της, στην Γκαλερί Στίγμα το 2003 σε επιμέλεια
Δωροθέας Κοντολεντζίδου, πως «το πρόχειρο στήσιμο των εγκαταστάσεων (προκατασκευασμένες
παράγκες από αλουμίνιο και υαλοβάμβακα) και η δημιουργία μιας σχολής χωρίς βάσεις και μέσα,
η τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και φοιτητών με αμφισβητούμενο τρόπο, η
έλλειψη αξιοκρατίας κτλ, μας ανάγκασαν να νιώσουμε από την αρχή πως η σχολή είχε ιδρυθεί
μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες, υποβιβάζοντας μας στη φολκλορική
έκδοση των υπόλοιπων σχολών του Αριστοτέλειου». Στο ίδιο κείμενο, ο Γιώργος Νουβάκης θέτει
ως δεύτερο λόγο συγκρότησης της Ομάδας «την επαφή με τη σχεδόν ανύπαρκτη καλλιτεχνική
πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης και την τοπική ολιγαρχία διανοουμένων». Τα επόμενα χρόνια
η Ομάδα Κατάληψης, όπως ονομάστηκε από το περιβάλλον της σχολής και όχι από τους ίδιους
τους συμμετέχοντες, θα είναι εξαιρετικά δραστήρια στη Θεσσαλονίκη. Το 1987, θα παρουσιάσουν
τα έργα τους στη Χ.Α.Ν.Θ. σε μια έκθεση με τον τίτλο «8 Άγνωστοι Ζωγράφοι»· την ίδια χρονιά
θα παρέμβουν εικαστικά σε άγαλμα του ΑΠΘ, ενώ το 1988 θα παρέμβουν φράζοντας την είσοδο
της Σχολής Καλών Τεχνών με μια κατασκευή από κέρατα, αυτιά, τσιμέντο και χρώμα· το 1988 ο
πρύτανης Δ. Φατούρος θα τους παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου. Την ίδια χρονιά θα εκθέσουν
στη Μικρή Πινακοθήκη «Διαγώνιο». Στην κορύφωσή της η Ομάδα θα παρουσιάσει μια σειρά
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But this exhibition is a draft. It does not intend or aspire to offer answers, or even to pose questions with
scholarly completeness or curatorial thoroughness. It includes material from three different sources.
The first source is the Thessaloniki Squat Group. It was in 1986 when, young students at the
School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki at the time, Stefanos Karababas,
Kostas Karoussos, Yorgos Nouvakis, and Kostas Tsolis occupied a shed on the campus of the
University of Thessaloniki in order to tackle the lack of studio space in the school; what’s more,
as Yorgos Nouvakis noted in the text that accompanied the Group’s first exhibition, held after
its disbanding, at Stigma Gallery in 2003 and curated by Dorothea Konteletzidou, is that «the
makeshift setting up of the facilities (prefabricated containers made of aluminum and fiberglass) and the establishment of a school without any foundations and means, the placement
of both faculty members and students in a controversial fashion, the lack of meritocracy, and
so on, compelled us to realize, from the very beginning, that the school had been founded only
to serve political expediences, relegating us to a folklore version of the other schools of the
Aristotle University». In the same text, Yorgos Nouvakis posits a second reason for forming the
group: «making contact with the almost non-existent artistic reality of Thessaloniki and the
local oligarchy of intellectuals». In the following years, the Squat Group, as it was named by
school circles, rather than the group’s participants, was actively involved in the Thessaloniki
scene. In 1987 they presented their works at the YMCA of Thessaloniki, in an exhibition entitled «8 Unknown Painters»; in the same year, they staged an artistic intervention on a statue
in the Aristotle University of Thessaloniki, while in 1988 they staged an intervention on the
entrance to the School of Fine Arts with a construction made of horns, ears, cement and color
that blocked the entrance; in 1988 the rector D. Fatouros granted them the right to use the
building. In 1988 they exhibited at the Little Art Gallery «Diagonios». During its peak years, the
Group presented a series of moving exhibitions in train cars, making stops in Alexandroupoli,
Drama, Kozani, and Thessaloniki. These moving exhibitions included lectures, screenings and
printmaking lessons for children. In 1990 the Squat building was burnt down by persons unknown. The Group relocated in the squat on Nikis Street, pursuing for a few more years its activity with exhibitions held in the Nikis Street building, at Mikri Diagonios, and at the Florina
Museum, as an act of support for its threatened closing down, and so forth. The Squat Group
did not develop a political discourse in today’s habitual fashion (i.e. theoretical texts that
evoke political philosophy in circumscribed exhibition frameworks); its activities, however,
were constitutionally political. Without any distinct borders between politics and personal
life, and with many elements of the then counterculture present, the Squat Group is an iconic
formation because of the way in which it conveyed the era’s constitutive dynamics, because of
the way in which visual artists claimed both political ground and the autonomy of their field.
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κινητών εκθέσεων μέσα σε βαγόνια τρένου με στάσεις στην Αλεξανδρούπολη, τη Δράμα, την
Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη. Οι κινητές αυτές εκθέσεις θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, προβολές
και μαθήματα χαρακτικής σε παιδιά. Το 1990 το κτίριο της Κατάληψης θα πυρποληθεί από
αγνώστους. Η Ομάδα θα μεταφερθεί στην κατάληψη της Οδού Νίκης και θα συνεχίσει για λίγα
χρόνια ακόμη τη δράση της με εκθέσεις στο κτίριο της Οδού Νίκης, στη Μικρή Διαγώνιο, στο
Μουσείο της Φλώρινας ως πράξη υποστήριξης στο επαπειλούμενο κλείσιμό του κ.α. Μολονότι,
η Ομάδα Κατάληψης δεν ανέπτυσσε πολιτικό λόγο με τον τρόπο που σήμερα έχουμε συνηθίσει
–θεωρητικά κείμενα που επικαλούνται πολιτική φιλοσοφία σε περιγεγραμμένα εκθεσιακά
πλαίσια– η ίδια η δράση της ήταν συστατικά πολιτική. Χωρίς να είναι πάντα σαφή τα όρια μεταξύ
πολιτικής θέσης και προσωπικής ζωής, με πολλά από τα στοιχεία της αντικουλτούρας της εποχής
παρόντα, η Ομάδα Κατάληψης είναι μια εμβληματική συγκρότηση για τον τρόπο που εκφράζει τη
συστατική δυναμική της εποχής, για τον τρόπο με τον οποίο οι εικαστικοί διεκδίκησαν πολιτικό
χώρο και ταυτόχρονα την αυτονόμηση του πεδίου τους.
Η Ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια συστάθηκε το 1988 και είναι ακόμη ενεργή. Όπως περιγράφει
ο Γιάννης «Γίγας» Θωμάς:

The Karatransavaguardia collective was established in 1988 and is still active. As Giannis
«Gigas» Thomas describes:
Karatransavaguardia* was formulated as a team in 1988 in Athens by the members of a group
of friends wandering the drawing preparation courses. Kids of this group of friends were also
the establishing members the collective Squat Group in Thessaloniki, two of which were included in Karatransavaguardia. Gigas, Stelios Georgiou, Minos Prinarakis were the fathers of
the group. Luck, will and pleasure were the mothers. The group lead the Fotinio squat.
Common life through game, creativity, resistance, always interacted with other collectives is quite fertile.
Karatransavaguardia , the oldest active visual arts collective continues to this day to «melt
lead for honour and liberty».
The Karatransavaguardia collective obviously draws its name and comments on the European movement of Transavaguardia, which was born as a demand to return to the inherent
formalistic virtues of art as opposed to the theoretical orientation of conceptual art. The
members of Karatransavaguardia had a stable political position enlisted in the radical movements of the decades that had intervened. The political orientation of the collective –criticism on institutions of authority, the art system and the mechanisms that manipulate it,
a demand to feature tradition and Hellenism’s inherent cultural characteristics- reserved
for them a special place in the formation of this period. Although contemporary art as
a political declaration has occupied one pole of a constituent antinomy of Greek political
life, that of retrofit, directed to the west, academia, Karatransavaguardia represent another
determining political dynamic of the same time, that which poses terms of greekness and

Μινωσ Πριναρακησ (Καρατρανσαβαγκαρντια) / Minos Prinarakis (Karatransavaguardia)
Η μικρή Λιλή συναντάει στο πάρκο το φάντασμα του πατέρα της να αυνανίζεται
Little Lily meets the ghost of her father at the park mastubating
ακρυλικά σε καμβά / acrilic on canvas
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searches for the radical political speech in a universal confrontation to the western paradigm. The evaluation of the field’s formation must consider this dynamic, especially today
that so many of the terms with which the demand for retrofit seemed to have been formulated, proved their limitations. The debate is open, either side one chooses.
The third source of this exhibition is the most volatile and amorphous. This is the Artists’
Building, the Foteinio squat, the mansion on Avenue 3rd of September. The Foteinio mansion did not house a coordinated group or artists, similar to the Squat Group or Karatransavaguardia, with common goals, political and artistic homogeneity. On the contrary it was
a reception space which in its ten years of operation as a squat, changed character several
times and hosted many of the artists that were students at the time. For a particular period,
however, the limits of the squat had broadened: according to testimonies of the artists that
participated in the squat, at that particular time even vagrants of the Exarhia area lived in
Foteinio - Katerina Gogos spent the last years of her life there- until the point when a rupture
arose, the violence of which is unclear.
Foteinio is a grandiose mansion built by doctor Foteinos in the beginning of the century as
a private residence and gynecological clinic. Half way through the 80s, abandoned at this
point, it came as a donation to the ownership of the University of Athens. As was the case
in Thessaloniki, the problem of space for the studio facilities was particularly pressing, with
classes taking place even in the nearby coffee shops, according to testaments. The first to enter
Foteinio, through the windows, were Haris Kontosphyris with Giannis Gigas, while many
more students raiding the building, when the doors opened. According to Haris Kontosphyris:
«The assembly of the students of the Athens School of Visual Arts rejected the idea of an act of
resistance (squat) against the overaccumulation of students in rented spaces in the vicinity of
the Polytechnic School. Thirty students prearranged the content of a entrepreneurial act, the
squatting of the Fotinio building on Polytechnio Road. They occupied it. This act lead to the
buildings demystification, its public use». The building was impressive, as was its decadance,
with many elements of its initial prestige still alive and present. The students took over the
rooms in which they set up their studios and, at least in the first period of time, the squat operated as a self-managed artist space. It was a space for studios and at the same time, a space
for exhibitions, concerts, plays.
According to the testament of Haris Kontosphyris, the building quickly changed character:
‘…In the third year, I got back to the squatters’ site. Every inch of it was now occupied. Even
the two dilapidated top floors. Exarcheia freaks had moved in. Searching in vain, I found myself on the terrace. The room at the top − 2x2 metres − was sealed by pigeon droppings one metre
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«Καρατρανσαβαγκάρντια* συστάθηκε ως ομάδα το 1988 στην Αθήνα από τα μέλη μιας παρέας
περιπλανώμενης στα φροντιστήρια σχεδίου. Παιδιά της παρέας αυτής υπήρξαν και ιδρυτικά
μέλη της ομάδας «ΚΑΤΑΛΗΨΗ» της Θεσσαλονίκης, δύο από τα οποία εντάχτηκαν αργότερα στην
Καρατρανσαβαγκάρντια. Πατέρες της ομάδας οι Γίγας, Στέλιος Γεωργίου, Μίνως Πριναράκης.
Μητέρες η τύχη, η θέληση και η ευχαρίστηση. Η ομάδα πρωτοστάτησε στην κατάληψη του Φωτεινίου.
Ο κοινός βίος μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα, την αντίσταση και πάντα σε
αλληλεπίδραση με άλλες συλλογικότητες είναι γονιμότατος.
Η Καρατρανσαβαγκάρντια, η μακροβιότερη εν ενεργεία εικαστική ομάδα συνεχίζει μέχρι σήμερα
να “λιώνει μολύβι για την τιμή και την ελευθεριά”».
Η Ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια αντλεί το όνομά της και σχολιάζει, όπως είναι προφανές,
το ευρωπαϊκό κίνημα της Τρανσαβαγκάρντια το οποίο γεννήθηκε ως αίτημα επιστροφής
στις εγγενείς μορφικές αρετές της τέχνης σε αντίθεση με τον θεωρητικό προσανατολισμό
της εννοιολογικής τέχνης. Τα μέλη της Καρατρανσαβαγκάρντια είχαν σταθερή πολιτική θέση
στρατευμένη στα ριζοσπαστικά κινήματα των δεκαετιών που έχουν μεσολαβήσει. Ο πολιτικός
προσανατολισμός της Ομάδας – κριτική των θεσμών εξουσίας, του συστήματος της τέχνης
και των μηχανισμών χειραγώγησής του, αίτημα προβολής της παράδοσης και των εγγενών
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της ελληνικότητας – της επιφυλλάσσει μια ιδιαίτερη θέση στη
συγκρότηση της περιόδου αυτής. Μολονότι η σύγχρονη τέχνη ως πολιτικός λόγος έχει καταλάβει
τον έναν πόλο μιας συστατικής αντινομίας της ελληνικής πολιτικής ζωής, τον εκσυγχρονιστικό,
δυτικοστραφή, ακαδημαϊκό, οι Καρατρανσαβαγκάρντια εκπροσωπούν μια άλλη καθοριστική
πολιτική δυναμική της ίδιας περιόδου, εκείνη που θέτει όρους ελληνικότητας και αναζητά τον
ριζοσπαστικό πολιτικό λόγο σε μια καθολική εναντίωση στο δυτικό παράδειγμα. Η αποτίμηση
της συγκρότησης του πεδίου οφείλει να λάβει υπόψη της τη δυναμική αυτή, ιδίως σήμερα που
πολλοί από τους όρους με τους οποίους φάνηκε να διατυπώνεται το εκσυγχρονιστικό αίτημα
απέδειξαν τα όριά τους. Η συζήτηση, όποια θέση κι αν παίρνει κανείς, είναι ανοιχτή.
Η τρίτη πηγή της έκθεσης αυτής είναι η πιο ρευστή και άμορφη. Πρόκειται για το Κτίριο
Καλλιτεχνών, την κατάληψη του Φωτείνιου, του μεγάρου επί της Οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Στο
Φωτείνιο δεν στεγάστηκε μια συγκροτημένη ομάδα καλλιτεχνών, όπως η Ομάδα Κατάληψης ή
οι Καρατρανσαβαγκάρντια, με κοινές στοχεύσεις, πολιτική ή καλλιτεχνική ομοιογένεια. Ήταν
αντίθετα ένας χώρος υποδοχής ο οποίος στα πάνω από δέκα χρόνια στα οποία λειτουργούσε
ως Κατάληψη άλλαξε πολλές φορές χαρακτήρα και φιλοξένησε πολλούς από τους καλλιτέχνες
που την ίδια περίοδο ήταν φοιτητές. Για ένα διάστημα ωστόσο τα όρια της κατάληψης είχαν
διευρυνθεί: σύμφωνα με τις μαρτυρίες των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην Κατάληψη, στο
Φωτείνιο εκείνη την περίοδο έμεναν πλάνητες της περιοχής των Εξαρχείων, εκεί μάλιστα είχε
ζήσει την τελευταία περίοδο της ζωής της η Κατερίνα Γώγου, και κάποια στιγμή επήλθε ρήξη,
χωρίς να είναι σαφή τα όρια της βιαιότητάς της.
Το Φωτείνιο είναι ένα μεγαλεπήβολο μέγαρο το οποίο έχτισε ο γιατρός Φωτεινός στις αρχές του
αιώνα ως προσωπική του κατοικία και γυναικολογική κλινική. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980
είχε περιέλθει, εγκαταλελειμένο κληροδότημα πια, στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όπως και στη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημα των εργαστηριακών εγκαταστάσεων ήταν ιδιαίτερα
οξύ, μαθήματα γίνονταν ακόμη και στα παρακείμενα καφενεία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Στο
Φωτείνιο μπήκαν πρώτοι, από τα παράθυρα, ο Χάρης Κοντοσφύρης με τον Γιάννη Γίγα, ενώ
πολλοί ακόμη φοιτητές εισέβαλαν στο κτίριο, όταν άνοιξαν οι πόρτες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία
του Χάρη Κοντοσφύρη: «Η συνέλευση των φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της
Αθήνας απέρριψε την ιδέα μιας πράξης αντίστασης (κατάληψη) ενάντια στην υπερσυσσώρευση
φοιτητών σε ενοικιασμένους χώρους πέριξ του Πολυτεχνείου. Τριάντα από τους φοιτητές
προκαθόρισαν το περιεχόμενο μιας ρηξικέλευθης κίνησης, της κατάληψης του Φωτίνειου κτιρίου
στην οδό Πολυτεχνείου. Το κατέλαβαν. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην απομάγευση του κτιρίου,
στη δημόσια χρήση του». Το κτίριο ήταν εντυπωσιακό, όπως εντυπωσιακή ήταν και η παρακμή
του, με πολλά στοιχεία ωστόσο της αρχικής του αίγλης, ακόμη ζωντανά. Οι φοιτητές πήραν
δωμάτια στα οποία εγκατέστησαν τα εργαστήριά τους και, το πρώτο διάστημα τουλάχιστον,
η Κατάληψη λειτουργούσε ως αυτοδιαχειριζόμενος χώρος καλλιτεχνών. Ήταν εργαστήρια και
ταυτόχρονα χώρος εκθέσεων, συναυλιών, παραστάσεων.

σελίδες από κόμικ του Σπύρου Βερύκιου με θέμα το Φωτείνιο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Βαβέλ
pages from a comic strip by Spyros Verykios on the Foteinion Building that was published in the Babel magazine

Σύμφωνα, επίσης με τη μαρτυρία του Χάρη Κοντοσφύρη το κτίριο γρήγορα άλλαξε χαρακτήρα:
«… Επέστρεψα πάλι την τρίτη χρονιά στο κτίριο της κατάληψης. Όλοι οι χώροι πλέον ήταν
κατειλημμένοι. Ακόμη και οι ετοιμόρροποι των τελευταίων δύο ορόφων. Φρικιά από τα Εξάρχεια
τους είχαν καταλάβει. Ψάχνοντας εις μάτην βρέθηκα στην ταράτσα. Το δώμα, ένας χώρος 2 x 2, ήταν
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high. I got in the same way the pigeons did, through the atrium window. I scrubbed it clean,
connected the water and electricity. I fixed a workbench and started working. I would lock up
and leave the key hanging conspicuously on a nail at the door with a note ‘this room is for common use’. Then the Alhambra Theatre behind the property got flooded. So they cut off our water supply for good. For some weeks I carried water from the adjoining car park, next to Rodon
Stage. Later, I stopped using the spot for a while. That’s when the top floor squatters threw the
works out of the room, smashed them up and changed the lock. In reaction to which I decided
to open up the place to everyone, tearing down the walls with a pickaxe. Only the beams remained. During the demolition, Stamatis patrolled the area with a Molotov cocktail in hand.’

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ2011 / ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ

ερμητικά κλειστό με ένα μέτρο κουτσουλιές περιστεριών. Μπήκα στον χώρο από εκεί που μπαίναν
τα περιστέρια, το παράθυρο του ακάλυπτου. Το καθάρισα, έβαλα ρεύμα και νερό. Έφτιαξα έναν
πάγκο εργασίας κι άρχισα να δουλεύω. Το κλείδωνα και άφηνα πάντα το κλειδί κρεμασμένο σε ένα
καρφάκι στην πόρτα, περίοπτο, με ένα σημείωμα «το δώμα είναι για χρήση όλων». Κάποια στιγμή
πλημμύρισε το θέατρο Αλάμπρα στην πίσω μεριά της κατάληψης. Μας κόψαν το νερό για τα καλά.
Κάποιες βδομάδες το κουβαλούσα από το υπαίθριο παρκινγκ δίπλα στο Ρόδον. Μετά σταμάτησα
να χρησιμοποιώ τον χώρο για ένα διάστημα. Τότε οι καταληψίες των τελευταίων ορόφων πέταξαν
τα έργα έξω από το δώμα, τα έσπασαν και άλλαξαν κλειδαριά. Σαν αντίδραση αποφάσισα να ανοίξω
τον χώρο σε όλους, γκρεμίζοντας τα τούβλα του με έναν κασμά. Έμειναν μόνο τα δοκάρια. Όση
ώρα το γκρέμιζα, ο Σταμάτης περιφρουρούσε το χώρο με μια μολότοφ».

From the story of Foteinio during the next years, it is worth mentioning two particular features.
Από την ιστορία του Φωτείνιου τα επόμενα χρόνια αξίζει να επισημάνουμε δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
This is where the Omada Edafous was housed, the group that was formed by Dimitris Papaioannou with the help of Aggeliki Stelatou, when he returned from New York. The Omada
Edafous maintained the central space of the ground floor, the spacious living room of the
building, and there she carried out the rehearsals and her first shows. Among the viewers of
the second show of the Omada Edafous were Melina Merkouri, Manos Hatzidakis, and others. Undoubtedly, the Omada Edafous and Dimitris Papaioannou belong to the same aesthetic
paradigm with the environment of contemporary art, as well as with the political enlistment,
which during all the years of the Sit-in acted as the clear cut or non-said ideological premise.
From this view, the following career of the artist towards an undoubted institutional recognition must be studied under the scope of the official recognition of a system of forms; a route
that from the searching, often at the margin of the social legitimation, leads to the occupation
of the central aesthetic scene.

Εκεί στεγάστηκε αρχικά η Ομάδα Εδάφους την οποία είχε συγκροτήσει με την Αγγελική Στελάτου
ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη. Η Ομάδα Εδάφους κράτησε τον
κεντρικό χώρο του ισογείου, το ευρύχωρο σαλόνι του κτιρίου, και εκεί πραγματοποίησε τις πρόβες
και τις πρώτες παραστάσεις της. Τη δεύτερη παράσταση της Ομάδας Εδάφους παρακολούθησαν η
Μελίνα Μερκούρη, ο Μάνος Χατζιδάκις κ.ά. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Ομάδα Εδάφους και ο
Δημήτρης Παπαϊωάννου ανήκουν στο ίδιο αισθητικό παράδειγμα με το περιβάλλον της σύγχρονης
τέχνης αλλά και της πολιτικής στράτευσης που όλα τα χρόνια της Κατάληψης λειτουργούσε ως ρητή
ή άρρητη ιδελογική προϋπόθεσή της. Από την άποψη αυτή, η μετέπειτα πορεία του καλλιτέχνη
προς μια αδιαμφισβήτητη θεσμική καταξίωση θα πρέπει να μελετηθεί υπό το πρίσμα της επίσημης
αναγνώρισης ενός συστήματος μορφών, μιας πορείας που από την αναζήτηση, στο περιθώριο συχνά
της κοινωνικής νομιμοποίησης, οδηγεί στην κατάληψη της κεντρικής αισθητικής σκηνής.

After 1992 and the definitive usage of Foteinion as Artists’ Building, the squat had the support
of Nikos Kessanlis, Dean of the School of Arts, University of Athens. According to the correspondence of this period, Kessanlis acted as a mediator to the dean office and the building was
ceded temporarily through a silent, but still formal, permission. In the following years, the
Artists’ Building will not only be the housing of the studios but also a systematic self-administrated exhibitional space. According to the testimony of Mihalis Lagouvardos, the exhibitions
of the A-typical Language (Atupiki Glossa) that were organized there in 1998-1999, are of interest for the press, they include artists of diverse origin, function independently and in parallel
with the exhibitional program of the very few institutions and galleries, which nevertheless
they start to organize themselves more systematically. The Foteinio as a Artists’ Building will
stop existing after the uptake of the Olympic Games, when in an official way the Dean Office
of the University will ask for its evacuation for safety reasons.

Μετά το 1992, και την οριστική πλέον χρήση του Φωτείνιου ως Κτιρίου Καλλιτεχνών, η κατάληψη
είχε την υποστήριξη του Νίκου Κεσσανλή ως πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
Σύμφωνα με την αλληλογραφία της περιόδου, ο Κεσσανλής μεσολαβεί στην πρυτανεία και το
κτίριο παραχωρείται προσωρινά με σιωπηρή, πλην επίσημη, άδεια. Τα επόμενα χρόνια το Κτίριο
Καλλιτεχνών δεν θα είναι απλώς ένας χώρος στέγασης εργαστηρίων αλλά και ένας συστηματικός,
αυτοδιαχειριζόμενος, εκθεσιακός χώρος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Μιχάλη Λαγκουβάρδου,
οι εκθέσεις της ομάδας Ατυπική Γλώσσα που διοργανώνονται το 1998-1999 κινούν το ενδιαφέρον
του Τύπου, περιλαμβάνουν καλλιτέχνες ποικίλης προέλευσης, λειτουργούν ανεξάρτητα και
παράλληλα με το εκθεσιακό πρόγραμμα των ελάχιστων ακόμη θεσμών και γκαλερί που ωστόσο τότε
οργανώνονται συστηματικότερα. Το Φωτείνιο ως Κτίριο Καλλιτεχνών θα τελειώσει τη ζωή του μετά
την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν επισήμως πια η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου θα
ζητήσει την εκκένωσή του για λόγους ασφαλείας.

This exhibition is a draft and the Foteinio, as well as the fluctuations of that period, need
more systematical research and a more solid method. I believe that the time has come for such
a research and I hope that these few hints will contribute towards such a possible direction of
research. The nowadays political agitation calls for political thought which, at least in regard
to culture, exceeds the limits of the relationship art-political, as they were defined during the
last years: i.e., as an academic negotiation inside a closed exhibitional environment. If it is
true that a particular politic and social story after the 80’s can be traced with art history and
the forms of that period as the methodological tool, then maybe the opposite is also possible:
the art history of that period could give a measure of political action, not anti-systemic but
with the clear intention to assert another system.

Η έκθεση αυτή είναι ένα σχεδίασμα και το Φωτείνιο, όπως και οι διακυμάνσεις εκείνης της περιόδου,
χρειάζονται συστηματικότερη έρευνα και πιο στέρεα μέθοδο. Πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να γίνει
και ελπίζω οι λίγοι αυτοί υπαινιγμοί να προσφέρουν μια ενδεχόμενη κατεύθυνση. Η σημερινή πολιτική
αναταραχή καλεί για πολιτική σκέψη που, όσον αφορά τουλάχιστον τον πολιτισμό, υπερβαίνει τα
όρια της σχέσης τέχνης - πολιτικού, όπως είχαν καθοριστεί τα τελευταία χρόνια: ως μια ακαδημαϊκή
διαπραγμάτευση δηλαδή εντός ενός κλειστού εκθεσιακού περιβάλλοντος. Εάν είναι αλήθεια πως
μια συγκεκριμένη πολιτική και κοινωνική ιστορία μετά τη δεκαετία του 1980 μπορεί να ανιχνευθεί
με μεθοδολογικό εργαλείο την ιστορία της τέχνης και των μορφών εκείνης της περιόδου, ίσως και
το αντίθετο να είναι δυνατόν: η ιστορία της τέχνης της περιόδου να δίνει και ένα μέτρο πολιτικής
δράσης, όχι αντισυστημικό αλλά με τη σαφή πρόθεση να διεκδικήσει ένα άλλο σύστημα.

In the narrations that I chose in my attempt to present some information on groups and the
Foteinio, many people of the protagonists of that period took part. I would like to thank them
at this point: Stefanos Karababas, Giorgos Nouvakis, and Kostas Tsolis from the Squat Group;
Giannis Gigas and Minos Prinarakis from Karatransavaguardia; Haris Kontosfuris; Dimitris
Papaioannou; Giannis Stefanakis; Hrisanthos Sotiropoulos; Giannis Koutroulis; Mihalis Lagouvardou; Jimmy Efthimiou; Panikos Sideras, Despoina Rantia, and Anna Maneta, who participated into a still ongoing relay race for the story of Foteinion.

Στις εξιστορήσεις τις οποίες συνέλεξα προσπαθώντας να δώσω κάποια στοιχεία για τις ομάδες και το
Φωτείνιο συμμετείχαν πολλοί από τους πρωταγωνιστές της περιόδου τους οποίους ευχαριστώ: τον
Στέφανο Καράμπαμπα, τον Γιώργο Νουβάκη και τον Κώστα Τσώλη για την Ομάδα Κατάληψη· τον
Γιάννη Γίγα και τον Μίνω Πριναράκη από τους Καρατρανσαβαγκάρντια· τον Χάρη Κοντοσφύρη· τον
Δημήτρη Παπαϊωάννου· τον Γιάννη Στεφανάκι· τον Χρύσανθο Σωτηρόπουλο· τον Γιάννη Κουτρούλη·
τον Μιχάλη Λαγκουβάρδο· τον Τζίμη Ευθυμίου· τον Πανίκο Σιδερά, τη Δέσποινα Ράντια και την Άννα
Μανέτα οι οποίοι συμμετείχαν σε μια σκυταλοδρομία ακόμη ανοιχτή για την ιστορία του Φωτείνιου.

But above all, I would like to express my gratitude to Spuros Moshonas, who with his text provides
a solid assessment of the art history of that period and makes this endeavour less vulnerable.

Κυρίως όμως τον Σπύρο Μοσχονά ο οποίος με το κείμενό του παρέχει μια στέρεη αποτίμηση της
ιστορίας της τέχνης της περιόδου και κάνει το εγχείρημα αυτό λιγότερο ευάλωτο.
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CONTINUITY AND CHANGE: Some thought about Greek art in the 1980’s
by Spiros Moshonas (Art Historian)
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ: μερικές σκέψεις για την ελληνική τέχνη στη δεκαετία του 1980
του Σπύρου Μοσχονά (Ιστορικός της Τέχνης)

They all talk about change.
They all dream of something different than what exists.
Everything and everyone is talking about change – this cannot be continued.
Others talk about radical reconstruction, about reformation, about a new condition.
In the end, something has to change in the lying world.1

Όλοι μιλάνε γι’ αλλαγή.
Όλοι ονειρεύονται κάτι άλλο απ’ αυτό που υπάρχει.
Όλα, όλοι μιλάνε γι’ αλλαγή – δεν πάει άλλο.
Άλλοι μιλάνε για ριζική αναδόμηση, γι’ ανανέωση, για μια νέα κατάσταση.
Στο τέλος, κάτι πρέπει ν’ αλλάξει στον ψεύτη ντουνιά.1

The change in which the painter G. Tougias is talking about found, we could say, its fullest
expression – on a political and social level – in the governmental “change/allagi” in 1981, which
seemed to signal the transition of Greece into a new period. Especially regarding artistic matters, two events allow for the manifestation of this attitude for renewal: the publication of the
journal EIKASTIKA (January 1982, just three months after the national elections), and the projection of Greek art abroad, in the exhibition EUROPALIA 1982.

Η αλλαγή, για την οποία κάνει λόγο και ο ζωγράφος Γ. Τούγιας, βρήκε, ίσως, την πληρέστερη
έκφρασή της –σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο– στην κυβερνητική «αλλαγή», το 1981, που
έμοιαζε να σηματοδοτεί ακριβώς τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα περίοδο. Ειδικά σε ό,τι
αφορά στα καλλιτεχνικά ζητήματα, δύο γεγονότα αφήνουν να διαφανεί η διάθεση για ανανέωση:
η έκδοση του περιοδικού ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1982,
μόλις τρεις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές) και η προβολή της ελληνικής τέχνης στο εξωτερικό
με την έκθεση EUROPALIA 1982.

Greek art in 1981: EUROPALIA as a “national” position
The big exhibition EUROPALIA that took place in Belgium between October and November of
1982, undoubtedly defined the notion of “contemporary” Greek art for both the previous period
– dictatorship and the change-over – and the subsequent years, comprising – as far as this is
possible – a “national” proposal about Greece’s stand within the artistic climate of the european
family. This can be seen in the sections that the Greek side presented: exhibitions such as “Four
Teachers/Τέσσερις Δάσκαλοι” (D. Diamantopoulos, G. Moralis, G. Tsarouhis, and N. Hatzikuriakos-Gkikas), “Five Symbolists/Πέντε Παραστατικοί” (G. Gaitis, H. Karas, Al. Pierrakos, Al.
Fasianos, and Tz. Hristoforou), “Art and Dictatorship/Τέχνη και Δικτατορία” (with L. Venetoulia,
D. Gounaridi, H. Dekoulakou, B. Dimitrea, M. Kaniari, B. Karavela, B. Katraki, D. Kokkinidi,
D. Mutaras, S. Sorogkas among the participants), “Realism and Expressionism/Ρεαλισμός και
Εξπρεσιονισμός” (K. Katzouraki, Hr. Mpotsoglou, B. Xenou, M. Polumeri, and G. Psihopaidi),
as well as a retrospective exhibition by G. Mpouziani, tried not only to sum up the Greek art of
the last decades but also to demonstrate the basic artistic dispositions, which were shaped in
Greece during the first years of the change-over; these dispositions had neorealism and neoexpressionism as their main pivots. Two exhibitions in the Palais de Breaux Arts in Brussels, and
the exhibition “Emerging Images/Εικόνες που αναδύονται” (with the participation of D. Alhtheinou, K. Varotsou, G. Diohantis, G. Lazogka, R. Papaspurou, A. Prodromidi, Hr Romanou and
others) curated by E. Stroutza, and finally a sculpture exhibition, concluded the Greek presence
in Brussels, describing the abstract tendencies of contemporary Greek art; tendencies that were
already dominant since the 1960’s.2

Η ελληνική τέχνη το 1981: τα EUROPALIA ως «εθνική» θέση.
Η μεγάλη έκθεση EUROPALIA, που διοργανώθηκε στο Βέλγιο τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο
του 1982, αναμφίβολα οροθέτησε την έννοια της «σύγχρονης» ελληνικής τέχνης, τόσο για
την αμέσως προηγούμενη περίοδο –τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση– όσο και των χρόνων
που ακολούθησαν, αποτελώντας μια, στο μέτρο του δυνατού, «εθνική» πρόταση για τη θέση
της Ελλάδας στο καλλιτεχνικό κλίμα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τούτο φαίνεται, άλλωστε,
από τις ενότητες που η ελληνική πλευρά παρουσίασε: εκθέσεις όπως «Τέσσερις Δάσκαλοι»
(Δ. Διαμαντόπουλος, Γ. Μόραλης, Γ. Τσαρούχης και Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας), «Πέντε
Παραστατικοί» (Γ. Γαΐτης, Χ. Καράς, A. Πιερράκος, Αλ. Φασιανός και Τζ. Χριστοφόρου),
«Τέχνη και Δικτατορία» (με τη συμμετοχή των Λ. Βενετούλια, Δ. Γουναρίδη, Η. Δεκουλάκου, Β.
Δημητρέα, Θόδωρου, Βλ. Κανιάρη, Μ. Καραβέλα, Β. Κατράκη, Δ. Κοκκινίδη, Δ. Μυταρά, Σ.
Σόρογκα κ.ά.), «Ρεαλισμός και Εξπρεσιονισμός» (με έργα των Κ. Κατζουράκη, Χρ. Μπότσογλου,
Β. Ξένου, Μ. Πολυμέρη και Γ. Ψυχοπαίδη), καθώς και μια αναδρομική του Γ. Μπουζιάνη,
επιχείρησαν όχι μόνο να συνοψίσουν την ελληνική τέχνη των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και να
καταδείξουν τις βασικές καλλιτεχνικές τάσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα κατά τα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης με κυρίαρχους άξονες το νεορεαλισμό και το νεοεξπρεσιονισμό.
Δύο εκθέσεις στο Palais des Beaux Arts των Βρυξελλών και η έκθεση «Εικόνες που αναδύονται»
(με τη συμμετοχή των Δ. Αληθεινού, Κ. Βαρώτσου, Διοχάντης, Γ. Λαζόγκα, Ρ. Παπασπύρου, Α.
Προδρομίδη, Χρ. Ρωμανού κ.ά.) με επιμέλεια της Ε. Στρούζα, και τέλος μια έκθεση γλυπτικής,
ολοκλήρωναν την ελληνική παρουσία στις Βρυξέλλες, περιγράφοντας τις αφηρημένες τάσεις στη
σύγχρονη ελληνική τέχνη, τάσεις που είχαν κυριαρχήσει ήδη από τη δεκαετία του ’60.2

Neoexpressionism and Transavanguardi: Greek art and the international conditions
Regardless EUROPALIA’s success abroad and the reactions that took place within the country
regarding the way of choosing the artists,3 it becomes clear that the exhibition came to affirm
that in Greece there were fermentations analogous to those that were making history in european art, even though those fermentations had a starting point based on peculiar conditions.4
In essence, regarding the new artists, who emerged during the second half of the 1970’s or in
the beginning of the 1980’s, there existed two “schools”, in which they could integrate: on the
one hand neorealism, and mainly the “new figurativeness”; on the other hand neoexpression

Νεοεξπρεσιονισμός και μεταπρωτοπορία: η ελληνική τέχνη και οι διεθνείς συνθήκες
Ασχέτως της επιτυχίας των EUROPALIA στο εξωτερικό και τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν στο
εσωτερικό της χώρας αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των καλλιτεχνών3, γίνεται σαφές ότι η
έκθεση ήρθε να επιβεβαιώσει πως και στην Ελλάδα συντελούνταν ζυμώσεις ανάλογες με εκείνες
που σημάδευαν την ευρωπαϊκή τέχνη, μολονότι ίσως οι ζυμώσεις αυτές εκκινούσαν από ιδιαίτερες
συνθήκες.4 Στην ουσία, σε ό,τι αφορά στους νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι έκαναν την εμφάνισή τους
στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’70 ή στις αρχές του ’80, δύο είναι οι κυρίαρχες «σχολές»,

- In such limited space, a text does not of course has the ambition to give answers regarding the 1980’s. Only a few observations are taking place, which
they are as well open for discussion. The 1980’s basically remain outside the research interests of art historians, while at the same time it seems to be
so distanced for the theorists/critics of modern art, who as well have no regard for this period. In essence, we are talking about a “grey” zone between
the years of the change-over and the artistic explosion during the 1990’s. Exactly for this reason, the initiative of the Action Group Kodras must be
welcomed with interest and it must be embraced, in order to continue the examination of this period in the subsequent years as well.
In this article, for reasons of space and time, I used as sources only the journals Neo Sima (New Signal), EIKASTIKA (Visual Arts) and ARTI, as well
as catalogues of mainly collective exhibitions from the archive of EPMAS. It goes without saying that a research in a great depth will give more data
for the fruitful fermentations that took place during that decade.
1
G. Tougias, “Ένα εγκόλπιο του καιρού μας, Αθήνα 79”, Neo Sima 1,9-10/1979, p. 52.
2
Anonymous, «Η Ελληνική Τέχνη στα EUROPALIA ’82», EIKASTIKA 6,6/1982, p. 5. Also see, anonymous, «EUROPALIA ’82: η ελληνική τέχνη σήμερα»,
EIKASTIKA 7-8,7/1982, pp. 5-6, and Em. Maurommatis, “Οι Έλληνες καλλιτέχνες στα EUROPALIA”, EIKASTIKA 7-8,7/1982, pp. 6-22.

-Ένα τόσο περιορισμένης έκτασης κείμενο προφανώς και δεν φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη δεκαετία του 1980. Ελάχιστες μόνο
επισημάνσεις γίνονται, που και αυτές είναι ανοικτές σε συζήτηση. Η περίοδος του ’80 παραμένει κατά βάση εκτός των ερευνητικών ενδιαφερόντων
των ιστορικών της τέχνης, ενώ ταυτόχρονα φαντάζει τόσο μακρινή, για τους θεωρητικούς/κριτικούς της σύγχρονης τέχνης, που επίσης αδιαφορούν
για αυτή. Πρόκειται, στην ουσία, για μια «γκρίζα» ζώνη μεταξύ των χρόνων της μεταπολίτευσης και της καλλιτεχνικής έκρηξης κατά τη δεκαετία του
’90. Ακριβώς για αυτόν το λόγο, η πρωτοβουλία της Ομάδας Δράσης ΚΟΔΡΑ πρέπει να χαιρετιστεί με ενδιαφέρον και να αγκαλιαστεί, προκειμένου να
συνεχιστεί η διερεύνηση της περιόδου και για τα επόμενα χρόνια.
Στο παρόν άρθρο, για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου, χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές μόνο τα περιοδικά Νέο Σήμα, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ και ARTI, καθώς
και κατάλογοι ομαδικών –κυρίως– εκθέσεων από το αρχείο της ΕΠΜΑΣ. Προφανώς, έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος θα δώσει περισσότερα στοιχεία για
τις γόνιμες ζυμώσεις που συντελέστηκαν σε ολόκληρη τη δεκαετία.
1
Γ. Τούγιας, «Ένα εγκόλπιο του καιρού μας, Αθήνα 79», Νέο Σήμα, τχ. 1, 9-10/1979, σ. 52.
2
Ανώνυμος, «Η ελληνική τέχνη στα EUROPALIA ’82», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 6, 6/1982, σ. 5. Επίσης, Ανώνυμος, «EUROPALIA ’82: η ελληνική τέχνη
σήμερα», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 7-8, 7/1982, σ. 5-6 και Ε. Μαυρομμάτης, «Οι Έλληνες καλλιτέχνες στα EUROPALIA», στο ίδιο, σ. 6-22.

3
About the fierce reactions, which were caused regarding the EUROPALIA exhibition, see Anonymus, «Επικρίνεται η μέθοδος επιλογής», EIKASTIKA
7-8/1982, pp. 64-68.
4
See, M. E. Christofoglou, «Ο εκσυγχρονισμός της νεοελληνικής τέχνης και οι μεγάλες διαμάχες (1950-1980)», in: Εθνική Πινακοθήκη 100 Χρόνια.
Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής (ed. Μ. Lampraki-Plaka), Athens 1999, pp. 150-153. Also idem, Τα χρόνια της αμφισβήτησης: η τέχνη του
’70 στην Ελλάδα, Athens 2005.

3

Για τις εκτενείς αντιδράσεις που προκλήθηκαν αναφορικά με την έκθεση EUROPALIA βλ. Ανώνυμος, «Επικρίνεται η μέθοδος επιλογής»,
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 7-8, 7/1982, σ. 64-68.
Βλ. ειδικότερα, Μ. Ε. Χριστοφόγλου, «Ο εκσυγχρονισμός της νεοελληνικής τέχνης και οι μεγάλες διαμάχες (1950-1980)», Εθνική Πινακοθήκη 100
Χρόνια. Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής (επιμ. Μ. Λαμπράκη-Πλάκα), Αθήνα 1999, σ. 150-153. Βλ. επίσης, Μαρίνα Τσέκου, Τα χρόνια της
αμφισβήτησης: η τέχνη του ’70 στην Ελλάδα, Αθήνα 2005.
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ism. One could say that both tendencies were nothing more but the continuity of neorealism
that characterized the generation of the 1970’s, with the most clear example that of the group
of New Greeks Realists. And while the “new figurativeness” received the language of representation abdicating the political character of the work, neoexpressionism continues to have a
political/social character, while at the same time deals with the existential agony of the artist.5
In this context, Greek artists enter dynamically in the conversation about transavanguardi and
the end of modernism, seeking their own position within european art, which is under formation. After all, the relations with Europe, the contacts, and the ongoing communication with
what is happening in countries such as Germany, Italy, and France constitute the beginning
for a new “return” to the frame, as well for the critical study of the movements of modernism,
with an emphasis in expressionism.6 This directions becomes catalytical for a whole generation
of new artists, as one can clearly see through the presentations in art rooms,7 as well as through
the big national exhibitions in Greece and abroad.8
From frame to space: for a new “subjectivity”
But the ambience was gradually changing. Slowly in the beginning, more dynamically thereafter, the focus – due to the work of representatives of the 1960’s generation, as well as more
recent – relocates anew from the frame to the space, from the painting surface to works that
extent to three dimensions. This is evident from a series of exhibitions among which the important II Biennale that took place in Thessaloniki in 1986.9 What is the cause for this change? Up
to a certain point, it is nothing more than a natural development, since most new artists start
from expressionism and the subjective expression, casting doubts about the limits of the frame.
What is at stake now is the breaking of the two dimensions and the new debate between the
artist and the real space, which is again transformed into a social and political space. Notions
such as gesticulations, subjectivity, the relation between art and technology constitute the new
problematic of a series of young artists who turn towards conceptual art. This, of course, does
not mean that installations and constructions were not on display during the previous years.
But after the mid 1980’s and gradually since then, painting seems to step back anew for the sake
of artistic expression of a more conceptual character. The words of A. Kafetsi, on the occasion
of the AntiFestival ’89 exhibition, are characteristic: “[…] they test [the exhibitors] their abilities in the space through an attempt of redefinition of their art in relation to it, to the viewer,

5

M. Stefanidis, «Νέοι Έλληνες ζωγράφοι (1974-1984) και η σχέση τους με τον εξπρεσιονισμό», EIKASTIKA 35, 11/1984, pp. 26-33 (reprinted
in: M. Stefanidis, Μικρή Πινακοθήκη, Athens 2002, pp. 202-216). Also see, E. Vakalo, Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα:
εξπρεσιονισμός-υπερρεαλισμός, Athens 1982, especially pp. 61-70.
6
There exists an impressive bulk of texts that attempt to take on the blossoming of neoexpressionism in Greece, to understand its position in modern
art, to comprehend notions such as the end of modernism or transavanguardi. It is an extremely fertile dialogue among theorists and artists that of course
it is mainly based on the example of the West. For example see, «Προτάσεις πάνω στο νόημα μιας καλλιτεχνικής εργασίας: εικόνες που αναδύονται.
EUROPALIA 1982» , EIKASTIKA 13, 1/1983, pp. 18-23, where E. Strouza, the curator of the exhibition, as well as some of the participating artists
are discussing about modern art; Ch. Ioakeimidis, «Ο Αχιλλέας και ο Έκτορας μπροστά στα τείχη της Τροίας», EIKASTIKA 14, 2/1983, pp. 12-13, a
text referring to the Zeitgeist exhibition that took place in Berlin; E. Strouza, «Μια γενιά Μετα-Μοντέρνα», EIKASTIKA 15, 3/1983, pp. 24-30; 58;
idem, «Μια γενιά Μετα-Μοντέρνα Β΄», EIKASTIKA 16, 4/1983, pp. 18-24, a criticism of the exhibition of new Italian artists at the Municipality of
Genova; E. Machaira, «COBRA: η αναδρομική έκθεση ενός κινήματος», EIKASTIKA 16, 4/1983, pp. 11-17, which deals with the exhibition of works
of members of COBRA at the Museum of Modern Art, Paris; G. Graios, «Προλεγόμενα στη ζωγραφική του ‘80», EIKASTIKA 24, 12/1983, pp. 22-27.
Finally, it is of importance the fact that the journal ARTI dedicated its first volumes in the examination of the 1980’s, in an attempt to examine what
happened during that decade. See ARTI: the Art Today 1, pp. 16-75 (with contributions by D. Dimitriou, V. Misiano, A. Bonito Oliva, P. Restany, and
Ch. Savvopoulos); also, E. Strouza, «Δεκαετία ’80: ανάμεσα στο στυλ και το πνεύμα», ARTI: the Art Today 2, 9-10/1990, p. 42.
7
A series of exhibitions demonstrates this conscious turn of new Greek artists towards expressionism: in February 1983, P. Goulakos, P. Kuriazi, L.
Skarveli, and I. Terlidou exhibit their works in the Sullogi Room; in March 1983, S. Androutsakis, Ch. Antonaropoulos, A. Antonopoulos, and Ch.
Theofilis present their works in Antinor Room; and in April 1983, B. Dionas, D. Zervos, and Ch. Theofilis present their works in Nees Morfes Room.
In the same place, in June 1984, G. Adamakos, S. Daskalopoulou-Thrafia, Ch. Markidis, G. Mihailidis, and N. Houliaras also presented their works; in
October 1984, in Ydrohoos Galleri, St. Androutsakis, D. Zervos, Ch. Theofilis, N. Tranos, and G. Tsokas presented their works; in January 1985, the
Epoches Room mounted an exhibition, under the title “Greek and Foreign Expressionists”. See the archive of EPMAS (1980-1986).
8
During the first half of the 1980’s, expressionism constituted the main tendency projected by Greece abroad. In the 12th Biennale in Paris, we find,
among others, G. Lappas, M. Polimeris, Ch. Tzivelos, A. Prodromidis, Th. Totsikas, St. Koupegos, and Tr. Patraskidis, while for the 150 New Paintes of
the Community, G. Adamakos, L. Vassalou, M. Georgas, An. Gkolfinopoulos, Ch. Teofilis, K. Mavrommati, G. Mokalis, D. Sakellionas, and G. Tsiouris
were chosen (E. Mavromatis, «Η 12η Biennale Νέων στο Παρίσι», EIKASTIKA 3, 3/1982, pp. 10-15). The projection of expressionism in EUROPALIA
and in the context of the exhibitions «Athens-Cultural Capital of Europe», in 1985, is emphatic: for example, in the exhibition New Greek Painters:
Paths, we find works by St. Ioannou, E. Kouzounis, G. Kottis, B. Ksenou, K. Mortarakos, E. Moraitidou, M. Polumeris, E. Sakagian, M. Haros and
others (see the catalogue of the exhibition, Νέοι Έλληνες Ζωγράφοι: διαδρομές, Athens 1985).
9
In the II Biennale of Young artists of the european countries of the Mediterranean (catalogue of the exhibition, Thessaloniki, November 1986), we
find works by P. Tanimanidis, L. Venieri, E. Halyvopoulou, N. Tranos, K. Gintziris, G. Harvalias, G. Lasithiotakis, K. Grammenos, M. Papadimitriou, P.
Haralampous, T. Matzavinos, N. Alexiou, M. Haros, Ai. Papafilippou and others. Just like in the first half of the 1980’s, a series of exhibitions demonstrated the predominance of neoexpressionism in Greek art; after the mid 1980’s, mainly group exhibitions demonstrate this change.
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στις οποίες καλούνται να ενταχθούν: αφενός ο νεορεαλισμός και δη η «νέα παραστατικότητα»
και αφετέρου ο νεοεξπρεσιονισμός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αμφότερες οι τάσεις δεν
αποτελούν παρά τη συνέχεια του νεορεαλισμού που σημάδεψε τη γενιά του ’70, με βασικότερο
παράδειγμα την ομάδα των Νέων Ελλήνων Ρεαλιστών. Και ενώ η «νέα παραστατικότητα»
παρέλαβε τη γλώσσα της αναπαράστασης απεκδυόμενη τον πολιτικό χαρακτήρα του έργου,
ο νεοεξπρεσιονισμός συνεχίζει να έχει πολιτικό/κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα
πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία του καλλιτέχνη.5
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι έλληνες καλλιτέχνες μπαίνουν δυναμικά στη συζήτηση για τη
μεταπρωτοπορία και το τέλος του μοντερνισμού, αναζητώντας τη δική τους θέση στην υπό
διαμόρφωση δυτική/ευρωπαϊκή τέχνη. Άλλωστε, οι σχέσεις με την Ευρώπη, οι επαφές και η διαρκής
επικοινωνία με τα τεκταινόμενα σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, δίνουν το στίγμα για
μια νέα «επιστροφή» στο τελάρο και για την κριτική μελέτη των κινημάτων του μοντερνισμού, με
έμφαση στον εξπρεσιονισμό.6 Αυτή η κατεύθυνση αναδεικνύεται βασική για μια ολόκληρη γενιά νέων
δημιουργών, όπως τεκμηριώνεται όχι μόνο από τις παρουσιάσεις στις αίθουσες τέχνης,7 αλλά και από
τις μεγάλες κρατικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.8
Από το τελάρο στο χώρο: για μια νέα «υποκειμενικότητα»
Όμως το κλίμα σταδιακά αλλάζει. Αργά στην αρχή, πιο δυναμικά στη συνέχεια, το ενδιαφέρον –
χάρη στην εργασία εκπροσώπων της γενιάς του ’60 αλλά και των νεοτέρων– μετατίθεται εκ νέου από
το τελάρο στο χώρο, από τη ζωγραφική επιφάνεια σε έργα που εκτείνονται στις τρεις διαστάσεις.
Τούτο τεκμηριώνεται από σειρά εκθέσεων, μεταξύ των οποίων και η σημαντική Β΄ Μπιενάλε Νέων,
που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1986.9 Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή; Ως ένα σημείο, δεν
πρόκειται παρά για φυσική εξέλιξη, καθώς οι περισσότεροι νέοι εκκινούν από τον εξπρεσιονισμό
και την υποκειμενική έκφραση, αμφισβητώντας όμως τα όρια του τελάρου. Το ζητούμενο είναι πια
το σπάσιμο των δυο διαστάσεων και η εκ νέου αντιπαράθεση του καλλιτέχνη με τον πραγματικό
χώρο, που γίνεται ξανά χώρος κοινωνικός και πολιτικός. Έννοιες όπως η χειρονομιακότητα, η
υποκειμενικότητα, η σχέση τέχνης και τεχνολογίας, αποτελούν το νέο ζητούμενο πολλών νέων
καλλιτεχνών που στρέφονταν προς την εννοιολογική τέχνη. Τούτο, φυσικά, δεν σημαίνει ότι
εγκαταστάσεις και κατασκευές δεν παρουσιάζονταν κατά τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, μετά τα
μέσα της δεκαετίας και σταδιακά έκτοτε, η ζωγραφική φαίνεται να υπαναχωρεί εκ νέου, για χάρη
της καλλιτεχνικής έκφρασης με περισσότερο εννοιολογικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα
5
Μ. Στεφανίδης, «Νέοι Έλληνες ζωγράφοι (1974-1984) και η σχέση τους με τον εξπρεσιονισμό», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 35, 11/1984, σ. 26-33
(αναδημοσιεύεται στο Μ. Στεφανίδης, Μικρή Πινακοθήκη, Αθήνα 2002, σ. 202-216). Επίσης, Ε. Βακαλό, Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης
στην Ελλάδα: εξπρεσιονισμός-υπερρεαλισμός, Αθήνα 1982, ιδίως σ. 61-70.
6
Είναι εντυπωσιακός ο όγκος των κειμένων που επιχειρούν να προσλάβουν την άνθηση του νεοεξπρεσιονισμού στην Ελλάδα, να αντιληφθούν τη
θέση του στη σύγχρονη τέχνη, να κατανοήσουν έννοιες όπως το τέλος του μοντερνισμού ή η μεταπρωτοπορία. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά γόνιμο
διάλογο, μεταξύ θεωρητικών και καλλιτεχνών, που βασίζεται βέβαια εν πολλοίς και στο παράδειγμα της Δύσης. Βλ. χαρακτηριστικά, «Προτάσεις πάνω
στο νόημα μιας καλλιτεχνικής εργασίας: εικόνες που αναδύονται. EUROPALIA 1982», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 13, 1/1983, σ. 18-32, όπου η επιμελήτρια
της έκθεσης, Ε. Στρούζα, και ορισμένοι από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συζητούν για τη σύγχρονη τέχνη· Χρ. Ιωακειμίδης, «Ο Αχιλλέας και ο
Έκτορας μπροστά στα τείχη της Τροίας», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 14, 2/1983, σ. 12-13, κείμενο που αναφέρεται στην έκθεση Zeitgeist, που διοργανώθηκε
στο Βερολίνο· Ε. Στρούζα, «Μια γενιά Μετα-Μοντέρνα», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 15, 3/1983, σ. 24-30, 58 και η ίδια, «Μια γενιά Μετα-Μοντέρνα Β΄»,
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 16, 4/1983, σ. 18-24, κριτική για την έκθεση νέων ιταλών δημιουργών στο δήμο Γένοβας· Ε. Μαχαίρα, «COBRA: η αναδρομική
έκθεση ενός κινήματος», στο ίδιο, σ. 11-17, για την έκθεση με έργα των μελών του COBRA στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού· Γ. Γραίος,
«Προλεγόμενα στη ζωγραφική του ‘80», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 24, 12/1983, σ. 22-27. Τέλος, δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός πως το περιοδικό ARTI
αφιέρωσε τα πρώτα του τεύχη στη μελέτη της δεκαετίας του ’80, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί το τι συνέβη κατά τη δεκαετία που μόλις είχε
περάσει. Βλ. ARTI: η Τέχνη σήμερα, τχ. 1, σ. 16-75 (με άρθρα των Δ. Δημητρίου, V. Misiano, A. Bonito Oliva, P. Restany και Χ. Σαββόπουλου) και
Ε. Στρούζα, «Δεκαετία ’80: ανάμεσα στο στυλ και το πνεύμα», ARTI: η Τέχνη σήμερα, τχ. 2, 9-10/1990, σ. 42. .
7
Μια σειρά από εκθέσεις καταδεικνύει αυτή τη συνειδητή στροφή των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών προς τον εξπρεσιονισμό: τον Φεβρουάριο του
1983 εκθέτουν στην αίθουσα συλλογή οι Π. Γουλάκος, Π. Κυριαζή, Λ. Σκαρβέλη, Ι. Τερλίδου, τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου, στην αίθουσα Αντήνωρ
παρουσιάζουν έργα τους οι Σ. Ανδρουτσάκης, Χ. Αντωναρόπουλος, Α. Αντωνόπουλος και Χρ. Θεοφίλης, και τον Απρίλιο στις Νέες Μορφές εκθέτουν
οι Β. Διονάς, Δ. Ζερβός και Χρ. Θεοφίλης. Στην ίδια αίθουσα, τον Ιούνιο του 1984 εξέθεσαν οι Γ. Αδαμάκος, Σ. Δασκοπούλου, Θράφια, Χρ. Μαρκίδης,
Γ. Μιχαηλίδης και Ν. Χουλιαράς, ενώ τον Οκτώβριο του 1984, στη γκαλερί Υδροχόος, οι Στ. Ανδρουτσάκης, Δ. Ζερβός, Χρ. Θεοφίλης, Ν. Τρανός και
Γ. Τσόκας και τον Ιανουάριο του 1985 η αίθουσα Εποχές διοργάνωσε μια έκθεση με τον τίτλο Έλληνες και ξένοι εξπρεσιονιστές. Βλ. αρχείο ΕΠΜΑΣ,
έτη 1980-1986.
8
Ο εξπρεσιονισμός αποτελούσε κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’80 την κυρίαρχη τάση που προέβαλε η Ελλάδα στο εξωτερικό. Στη 12η
Μπιενάλε Νέων του Παρισιού συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Γ. Λάππας, Μ. Πολυμέρης, Χρ. Τζίβελος, Α. Προδρομίδης, Θ. Τότσικας, Στ. Κουπέγκος
και Τρ. Πατρασκίδης, ενώ για την έκθεση «150 νέοι ζωγράφοι της Κοινότητας» επελέγησαν οι Γ. Αδαμάκος, Λ. Βασσάλου, Μ. Γεωργάς, Αν.
Γκολφινόπουλος, Χρ. Θεοφίλης, Κ. Μαυρομμάτη, Γ. Μόκαλης, Δ. Σακελλίωνας και Γ. Τσιούρης (Ε. Μαυρομάτης, «Η 12η Biennale Νέων στο Παρίσι»,
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 3, 3/1982, σ. 10-15). Εμφατική ήταν η προβολή του εξπρεσιονισμού στα ΕΥΡΩΠΑΛΙΑ αλλά και στο πλαίσιο των εκθέσεων ΑθήναΠολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 1985: π.χ., στην έκθεση «Νέοι Έλληνες ζωγράφοι: διαδρομές» εξέθεσαν μεταξύ άλλων οι Στ. Ιωάννου, Ε.
Κουζούνης, Γ. Κόττης, Β. Ξένου, Κ. Μορταράκος, Ε. Μωραΐτου, Μ. Πολυμέρης, Ε. Σακαγιάν, Μ. Χάρος κ.ά. (Νέοι Έλληνες Ζωγράφοι: διαδρομές,
κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1985).
9
Στη Β΄ Μπιενάλε Νέων των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου (κατάλογος έκθεσης· Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1986) εξέθεσαν μεταξύ άλλων οι
Π. Τανιμανίδης, Λ. Βενιέρη, Ε. Χαλυβοπούλου, Ν. Τρανός, Κ. Γκιντζίρης, Γ. Χαρβαλιάς, Γ. Λασιθιωτάκης, Κ. Γραμμένος, Μ. Παπαδημητρίου, Π.
Χαραλάμπους, Τ. Μαντζαβίνος, Ν. Αλεξίου, Μ. Χάρος, Αι. Παπαφιλίππου κ.ά. Όπως ακριβώς κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’80, μια σειρά
από εκθέσεις καταδείκνυαν την κυριαρχία του νεοεξπρεσιονισμού στην ελληνική τέχνη, μετά τα μέσα της δεκαετίας ομαδικές, κυρίως, εκθέσεις
φανερώνουν αυτή την αλλαγή.
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to the materials, and to the techniques. It is about an ‘extended’ conception about sculpture,
as we rightly understand it in the last two decades, with arte povera or the conceptual, minimalistic art, and mainly the earthworks, the in situ works, the environments/installations.
Even though Greek art did not necessarily go through the same dialectic series of processes and
forms, the 1980’s generation does not hesitate to use, selectively and electively, all those extended ways of expression and, mainly, without ideological reservations and guilts.”10
“History is shaped by groups”: the 1980’s
In this environment the new artists are called to integrate, act, and create, young men in their
20’s or 30’s who take their first steps and are searching for their own path. And as it is usually the case, young people do not walk alone, do not act as units. Collectivity, collaboration,
walking together; these things exist. Maybe not with the facts and the conditions, which were
dominant in the previous period, maybe not with a traditionally organized structure (like that
of a society or a group), but with the freedom and the cosiness offered by a companion, with
the mobility and the dynamism of a companionship. Naturally, this does not mean that important groups did not exist, which acted during the 1980’s. Nevertheless, these groups were the
result of the fermentations that took place in the first years after the change-over, with a clear
political and interventional role, both in artistic and in labour matters. Thus, in the 1980’s, the
Association of Artists – renamed now into Association of Modern Art11 – continues their activity,
and so do the following groups: Modern Art group, SYN Group, 4+ Group, while the Center of
Engraving Group was established in 1988.12 The majority of these groups mainly seek to liberate
artistic creation from the commercial circuit of the galleries, to project in the best way the social
role of the artwork, and to bring into closer contact the public and modern art, without the commercial parameter.13 After all, for this reason, they choose either private spaces (for example,
SYN Group had an extremely active haunt at Tositsa Street, where they organised important
exhibitions) or public/national spaces, with the collaboration of municipalities or other governmental agencies. It must be noted that many of these claims are inherited to the decade of the
80’s since the first years of the change-over, given the fact that in these groups the participants
were not very young at age.
And what about the young? They do not choose the model of the “group”, they do not organize
under a collaborative agent with a specific label and clear targets. Mostly in the spirit of company, of artistic companionship, mainly based on the common expression and the interpersonal
relationships, they exhibit together, presenting their works jointly, both in private art halls and
in anti-conventional spaces, which they impropriate.14
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έγραφε, με αφορμή την έκθεση «Αντιφεστιβάλ ’89», η Α. Καφέτση: «[…] δοκιμάζουν [ενν. οι εκθέτες]
τις δυνατότητές τους στο χώρο μέσα από μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της τέχνης τους σε
σχέση μ’ αυτόν, με το θεατή, με τα υλικά και τις τεχνικές. Πρόκειται για μια “διευρυμένη” αντίληψη
περί γλυπτικής, όπως σωστά τη θεωρούμε τα τελευταία είκοσι χρόνια, με την arte povera ή την
εννοιολογική, μινιμαλιστική τέχνη, και κυρίως τα earthworks, τα έργα in situ, τα περιβάλλονταεγκαταστάσεις. Αν και η ελληνική τέχνη δεν πέρασε αναγκαστικά μέσα από την ίδια διαλεκτική
αλληλουχία διαδικασιών και μορφών, η γενιά του ’80 δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει επιλεκτικά
και εκλεκτικά όλους αυτούς τους διευρυμένους τρόπους έκφρασης και κυρίως χωρίς ιδεολογικούς
ενδοιασμούς και ενοχές.»10
«Την ιστορία τη φτιάχνουν οι παρέες»: η δεκαετία του ’80
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούνται να ενταχθούν, να δράσουν, να δημιουργήσουν οι νέοι
καλλιτέχνες, οι εικοσάρηδες ή οι τριαντάρηδες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αναζητούν τον
δικό τους δρόμο. Και όπως κατά κανόνα συμβαίνει, οι νέοι δεν βαδίζουν μόνοι, δεν λειτουργούν ως
μονάδες. Η συλλογικότητα, η συνεργασία, η συμπόρευση υπάρχουν. Ίσως όχι με τα δεδομένα και
τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, ίσως όχι με μια παραδοσιακά
οργανωμένη δομή (του σωματείου ή της ομάδας), αλλά με την ελευθερία και την άνεση που προσφέρει
η παρέα, με την κινητικότητα και το δυναμισμό μιας συντροφιάς. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπήρχαν σημαντικές ομάδες που έδρασαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο, οι ομάδες
αυτές ήσαν αποτέλεσμα των ζυμώσεων που ακολούθησαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης,
με σαφώς πολιτικό και παρεμβατικό ρόλο, τόσο στα καλλιτεχνικά όσο και στα συνδικαλιστικά
ζητήματα. Έτσι, συνεχίζουν τη δράση τους και στα χρόνια του ’80 ο Σύνδεσμος Καλλιτεχνών, έχοντας
μετονομαστεί σε Σύνδεσμος Σύγχρονης Τέχνης,11 η Ομάδα Σύγχρονης Τέχνης, η Ομάδα ΣΥΝ, η
Ομάδα 4+, ενώ το 1988 ιδρύθηκε η Ομάδα Κέντρο Χαρακτικής.12 Οι περισσότερες από αυτές τις
ομάδες επιδιώκουν κατά κύριο λόγο να αποδεσμεύσουν την καλλιτεχνική δημιουργία από το εμπορικό
κύκλωμα των γκαλερί, να προβάλουν εναργέστερα τον κοινωνικό ρόλο του έργου τέχνης, να φέρουν
σε αμεσότερη επαφή το κοινό με τη σύγχρονη τέχνη, χωρίς την εμπορική παράμετρο.13 Για το λόγο
αυτό, άλλωστε, επιλέγουν είτε ιδιόκτητους χώρους (για παράδειγμα η Ομάδα ΣΥΝ είχε ένα εξαιρετικά
δραστήριο στέκι στην οδό Τοσίτσα, όπου διοργάνωνε σημαντικές εκθέσεις) είτε δημόσιους/κρατικούς
χώρους, με τη συνεργασία Δήμων ή άλλων κρατικών φορέων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από
τα αιτήματα αυτά κληροδοτούνται στη δεκαετία του ’80 από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης,
δεδομένου άλλωστε ότι στις ομάδες αυτές μετείχαν κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία δημιουργοί.
Και οι νέοι; Οι νέοι δεν επιλέγουν το μοντέλο της «ομάδας», δεν οργανώνονται κάτω από έναν
συλλογικό φορέα με συγκεκριμένη επωνυμία και καθορισμένους στόχους. Περισσότερο με το
πνεύμα της παρέας, της καλλιτεχνικής συντροφιάς, με γνώμονα μάλλον το κοινό ύφος αλλά και
τις διαπροσωπικές σχέσεις, εκθέτουν μαζί, παρουσιάζουν από κοινού έργα τους τόσο σε ιδιωτικές
αίθουσες τέχνης όσο και σε αντισυμβατικούς χώρους, τους οποίους οικειοποιούνται.14

10

Α. Καφέτση, «Δέκα νέοι καλλιτέχνες σ’ ένα παλιό εργοστάσιο», Αντιφεστιβάλ ’89. Εργοστασιακός χώρος Πειραιώς 256 (κατάλογος έκθεσης),
Αθήνα 1989, χ.α.σ.

10

An. Kafetzi, «Δέκα νέοι καλλιτέχνες σ’ ένα παλιό εργοστάσιο», AntiFestival ’89. Industrial area Peireos 256 (exhibition catalogue), Athens 1989,
without page numbers.
The Association of Modern Art had seriously brought on the matter of the establishment of a Modern Art Museum in Greece, organizing relative
conferences, public discussions and making interventions in the Press. For the history and actions of the Association of Modern Art, see Association
of Modern Art (exhibition catalogue), Athens 1985. Also, see P. Xagoraris, «Η έλλειψη Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», EIKASTIKA 14, 2/1983, p. 5.
12
For this period’s groups, see T. Spiteris, Τρεις Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης, 1660-1967, vol. 3, Athens 1979, pp. 360-361; P. Kounenaki, Νέοι
Έλληνες Ρεαλιστές (1971-1973): η εικαστική και κοινωνική παρέμβαση μιας ομάδας, Athens 1988, pp. 103-106; E. D. Mathiopoulos, «Από τον
“Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών” στους “Νέους Έλληνες Ρεαλιστές”: Καλλιτεχνικές Ομάδες και Οργανώσεις στην Ελλάδα (1882-1974)», in: )», Εθνική
Πινακοθήκη 100 Χρόνια. Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής (ed. Μ. Lampraki-Plaka), Athens 1999, pp. 170-171. For the history and the positions of 4+ Group, see Ομάδα Τέχνης 4+. Ζωγραφική – Κατασκευές (exhibition catalogue), Thessaloniki 1988.
11

13

It is characteristic that in October 1983, several artists (A. St. Daskalakis, S. Karavouzis, P. Zouboulakis, Sp. Koursaris, Th. Papadoperakis, Th.
Papagiannis, D. Armakolas, B. Moustakas, G. Kalakalas, and others) exhibited their works at the studio of the sculptor D. Armakolas, in order to, as
they highlighted in their text, “for the artwork to stop being regarded a shallow commercial product, which is produced somewhere and it is being sold
elsewhere”. See, Anonymous, «Ομαδική έκθεση την “Άρουρα”», EIKASTIKA 22, 10/1983, p. 55.
14
Among these groups, it is worth mentioning, during the early 1980’s, the common presence of G. Gkolfinos, G. Kottis, and Ch. Lambert in exhibitions. Especially Gkolfinos, Kottis, Lambert, and Fokas exhibit together in ZM Gallerie in November 1982, while in November 1984 Gkolfinos, Kottis, Tz. Kostopoulou, and Tz. Lambert-Charalampatou exhibit at Skironeio Museum. About the latter, see B. Vasilopoulou, «“Συνάντηση Νέων” στο
Σκιρώνειο Μουσείο», EIKASTIKA 35, 11/1984, pp. 48-49.

11
Ο Σύνδεσμος Σύγχρονης Τέχνης είχε προωθήσει έντονα το θέμα ίδρυσης Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα, διοργανώνοντας μάλιστα
σχετικά συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις και παρεμβάσεις στον Τύπο. Για το ιστορικό και τις δράσεις του Συνδέσμου Σύγχρονης Τέχνης, βλ. Σύνδεσμος
Σύγχρονης Τέχνης (κατάλογος έκθεσης), Αθήνα 1985. Βλ. επίσης, Π. Ξαγοράρης, «Η έλλειψη Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 14,
2/1983, σ. 5.
12
Για τις ομάδες της περιόδου βλ. ενδεικτικά, Τ. Σπητέρης, Τρεις Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης, 1660-1967, τ. Γ΄, Αθήνα 1979, σ. 360-361· Π.
Κουνενάκη, Νέοι Έλληνες Ρεαλιστές (1971-1973): η εικαστική και κοινωνική παρέμβαση μιας ομάδας, Αθήνα 1988, σ. 103-106· Ε.Δ. Ματθιόπουλος,
«Από τον “Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών” στους “Νέους Έλληνες Ρεαλιστές”: Καλλιτεχνικές Ομάδες και Οργανώσεις στην Ελλάδα (1882-1974)»,
Εθνική Πινακοθήκη 100 Χρόνια. Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής (επιμ. Μ. Λαμπράκη-Πλάκα), Αθήνα 1999, σ. 170-171. Για το ιστορικό και
τις θέσεις της Ομάδας 4+ βλ. Ομάδα Τέχνης 4+. Ζωγραφική - Κατασκευές (κατάλογος έκθεσης), Θεσσαλονίκη 1988.
13
Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον Οκτώβριο του 1983, εξέθεσαν στο εργαστήρι του γλύπτη Δ. Αρμακόλα, αρκετοί καλλιτέχνες (Άγγελος, Στ.
Δασκαλάκης, Σ. Καραβούζης, Π. Ζουμπουλάκης, Σπ. Κουρσάρης, Θ. Παπαδοπεράκης, Θ. Παπαγιάννης, Δ. Αρμακόλας, Β. Μουστάκας, Γ. Καλακαλάς
κ.ά.), προκειμένου, όπως σημείωναν οι ίδιοι σε κείμενό τους «να παύσει πλέον το έργο τέχνης να θεωρείται ένα στεγνό εμπορικό προϊόν που παράγεται
κάπου και πωλείται κάπου αλλού». Βλ. Ανώνυμος, «Ομαδική έκθεση στην “Άρουρα”», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 22, 10/1983, σ. 55.
14
Από τις παρέες αυτές, αξίζει να σημειωθεί στις αρχές της δεκαετίας η κοινή παρουσία σε εκθέσεις των Γ. Γκολφίνου, Γ. Κόττη και Χ. Λάμπερτ.
Ειδικότερα, οι Γκολφίνος, Κόττης, Λάμπερτ και Φωκάς εκθέτουν στη γκαλερί ΖΜ τον Νοέμβριο του 1982, ενώ τον Νοέμβριο του 1984 οι Γκολφίνος,
Κόττης, Τζ. Κωστοπούλου και Τζ. Λάμπερτ-Χαραλαμπάτου εκθέτουν στο Σκιρώνειο. Για τη δεύτερη έκθεση βλ. Β. Βασιλοπούλου, «“Συνάντηση
Νέων” στο Σκιρώνειο Μουσείο», ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, τχ. 35, 11/1984, σ. 48-49.
Μετά τα μέσα της δεκαετίας, δημιουργοί όπως οι Αλεξίου, Ζαχαριουδάκης, Χάρος, Χαραλάμπους κ.ά. συγκροτούν ανάλογες παρέες και υιοθετούν
συχνά κοινή εκθεσιακή δράση. Έτσι, στην έκθεση Πέντε Έλληνες Καλλιτέχνες, που διοργανώθηκε στα κτήρια της ΕΟΚ στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο
του 1988, εξέθεσαν οι Ν. Αλεξίου, Μ. Χάρος, Μ. Ζαχαριουδάκης, Γ. Λάππας και Β. Μασούρα. Στο Αντιφεστιβάλ ’89, στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο
της οδού Πειραιώς, στον αριθμό 256 (όπου σήμερα στεγάζεται η ΑΣΚΤ) εξέθεσαν οι Ν. Αλεξίου, Ε. Ζαφειρίου, Μ. Ζαχαριουδάκης, Α. Μιχαηλίδης,
Μ. Σπηλιόπουλος, Ν. Τρανός, Κ. Φωτόπουλος, Π. Χανδρής, Π. Χαραλάμπους και Μ. Χάρος.
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KODRA TRAFFICKING
Co-ordinator: Theophilos Tramboulis
Text by Hercules Moskof (Consultant Counsellor, M.F.A.)

KOΔΡΑ TRAFFICKING
Συντονιστής: Θεόφιλος Τραμπούλης
Κείμενο του Ηρακλή Μοσκώφ (Εμπειρογνώμωνος Σύμβουλος ΥΠΕΞ)

On behalf of the Ministry of Foreign Affairs (M.F.A) and the colleagues of the Co-ordinative Association Against Human Trafficking, we would like to thank the Debuty Mayor of Education,
Athletics, Culture, and Youth of the Municipality of Kalamaria and especially the contributors
of the visual part of the Festival «Para thin alos», «Action Field Kodra» for responding to the contemporary demand for collaboration and social susceptibility, and they included into their events
actions that are connected to the general concern regarding the problem of human trafficking.

Εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών και των συνεργατών του Συντονιστικού Μηχανισμού Καταπολέμησης
Εμπορίας Ανθρώπων, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού
και Νεολαίας του Δήμου Καλαμαριάς και ειδικότερα τους συντελεστές του εικαστικού μέρους του
φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός», του «Πεδίου Δράσης Κόδρα», που ανταποκρινόμενοι στο σύγχρονο αίτημα
της συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας, συμπεριλαμβάνουν στις εκδηλώσεις τους δράσεις που
σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση όλων μας στο πρόβλημα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Dear friends, several decades after the abolition of slavery we are facing the contemporary, globalized phenomenon of human trafficking. Slavers do not take into account boarders, laws, or
national prejudices. Their only goal is profit, and their merchandise is the human being. Millions of people are dealt as slaves and as merchandises. Either by kidnapping or through deceitful means, the slavers deceive desperate people, whose dreams for liberation from indigence is
turned into their worse nightmare. Trafficking destroys human dignity, severely harms essential
human rights, entices the consciousness of people by fomenting corruption, undermines national security and development, and brings in huge profits to organized crime. The additional value
of contemporary slavery is the fact that sexual or labour exploitation victims do not cost anything
for the simple reason that, in essence, they «do not even exist». Their passport was taken away,
they are physically abused, and their slavers threaten their families and themselves.

Δεκάδες χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας, βρισκόμαστε μπροστά στο σύγχρονο,
παγκοσμιοποιημένο, εμπόριο ανθρώπων. Οι δουλέμποροι δεν λογαριάζουν ούτε σύνορα, ούτε νόμους,
ούτε εθνικές προκαταλήψεις. Στόχος τους το κέρδος και εμπόρευμα τους ο άνθρωπος. Εκατομμύρια
άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως σκλάβοι και ως εμπορεύματα. Είτε με απαγωγές, είτε με απατηλά
μέσα, εξαπατούν απεγνωσμένους ανθρώπους που το όνειρο τους να απελευθερωθούν από την ανέχεια
μετατρέπεται στον χειρότερο εφιάλτη. Tο Trafficking καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
πλήττει με βάναυσο τρόπο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, εκμαυλίζει συνειδήσεις υποθάλποντας της
διαφθορά, υπονομεύει την διεθνή ασφάλεια και ανάπτυξη και αποφέρει τεράστια έσοδα στο οργανωμένο
έγκλημα. Η προστιθέμενη αξία της σύγχρονης δουλείας είναι ότι τα θύματα σεξουαλικής ή εργασιακής
εκμετάλλευσης δεν κοστίζουν τίποτα για τον απλούστατο λόγο ότι «δεν υπάρχουν». Τους έχουν αφαιρέσει
το διαβατήριο, τους κακοποιούν, απειλούν τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

The M.F.A. has undertaken the initiative of co-ordinating an Action Plan of Greece against Human Trafficking. This Action Plan consists of actions in three thematic pivots: a) Protection and
help to the victims; b) Repression of crime and criminal prosecution of the dealers; c) Prevention of the phenomenon. Probably the most important pylon of actions is about the Prevention
of the phenomenon, which includes campaigns in order to move the public, training seminars
for co-competent agencies (District Attorneys and Judges, Police Officers, Coast Guard, Working
Inspectors) that are called to identify possible victims, collaborative international developmental
actions that aim to the ultimate causes of trafficking (poverty, unemployment, etc.), and initiatives for the social rehabilitation of the victims to their countries of origin.

Το ΥΠΕΞ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία συντονισμού ενός Σχεδίου Δράσης της χώρας μας κατά του
Human Trafficking. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει ενέργειες σε τρείς θεματικούς άξονες: α) την
προστασία και αρωγή των θυμάτων, β) την καταστολή του εγκλήματος και ποινική δίωξη των διακινητών,
γ) την πρόληψη του φαινομένου. Ο σημαντικότερος ίσως πυλώνας δράσεων αφορά στην πρόληψη του
φαινομένου και περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, σεμινάρια επιμόρφωσης
συναρμόδιων φορέων (εισαγγελέων και δικαστών, αστυνομικών, λιμενικών, επιθεωρητών εργασίας)
που καλούνται να αναγνωρίσουν πιθανολογούμενα θύματα, διασυνοριακές αναπτυξιακές δράσεις που
στοχεύουν στις γενεσιουργές αιτίες του trafficking (φτώχεια, ανεργία, κλπ) και πρωτοβουλίες κοινωνικής
επανένταξης στις χώρες προέλευσης θυμάτων.

Despite the good practices and initiatives, what we say and do will never be adequate, especially
when the exploitation of human beings by other human beings continues. We cannot have a
clear consciousness or be proud for our civilization. In order to stop this practice we must bring
on a visible and substantial co-operation and communication with the public and especially
with young people. And Art constitutes the most ideal field for a re-contemplation regarding our
responsibilities on the matter of the exploitation of undefended and vulnerable social groups, as
well as the contribution of everyone for the treatment of this social phenomenon.

Παρά τις όποιες καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες, ποτέ δεν θα είναι αρκετά όσα λέμε και όσα
κάνουμε, όταν η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε
ήσυχοι με τη συνείδησή μας, ούτε περήφανοι για τον πολιτισμό μας. Για να τους σταματήσουμε
πρέπει επιτέλους να προάγουμε την έμπρακτη και ουσιαστική συνεργασία και επικοινωνία με το
ευρύ κοινό και ιδιαίτερα με την νεολαία. Και η τέχνη αποτελεί το ιδανικότερο πεδίο αναστοχασμού
για τις ευθύνες μας έναντι της εκμετάλλευσης ανυπεράσπιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
αλλά και για την συμβολή όλων μας στην αντιμετώπιση της.

Within this framework, we develop campaigns for the sensibilization of the public, which
are aiming at the limitation of the «demand» for services that come from victims of human
trafficking. We seek to contribute with innovative and interactive initiatives, which will be
led by personalities from the whole range of the cultural field. We recognize the essential
power of the people of culture, literature and arts, and of sports, who can contribute to the
global campaign against contemporary slavery by uniting their powers into a common Declaration of Principles and into an Action Plan. In the following months we wish to place a big
bet and organize a series of artistic interventions and events that will convey the message of
support and hope in this difficult moment of crisis, which is very close to flatten our visions
for a just society of decency and fellow-feeling.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού που έχουν στόχο τον
περιορισμό της «ζήτησης» για υπηρεσίες που προέρχονται από θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης.
Επιδιώκουνε να συμβάλλουμε με καινοτόμες και διαδραστικές πρωτοβουλίες, στις οποίες θα ηγούνται
προσωπικότητες από όλο το φάσμα της πολιτιστικής δημιουργίας. Αναγνωρίζουμε την ουσιαστική
δύναμη των ανθρώπων του πνεύματος, των γραμμάτων των τεχνών, του αθλητισμού, να συνεισφέρουν
στην παγκόσμια εκστρατεία κατά της σύγχρονης δουλείας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε μια κοινή
Διακήρυξη Αρχών και ένα κοινό Σχέδιο Δράσης. Στους επόμενους μήνες θέλουμε να βάλουμε ένα μεγάλο
στοίχημα να διοργανώσουμε μια σειρά από καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και δρώμενα που θα μεταφέρουν
το μήνυμα της συμπαράστασης και της ελπίδας, σε αυτήν την δύσκολη ώρα της κρίσης που κινδυνεύει
να μετατραπεί και σε ισοπέδωση των οραμάτων μας για μια δίκαια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

We clearly enunciate the position of zero patience against Human Trafficking. We cannot accept
that in front of our eyes people are being sold and bought by other people for 5 euros. We want
to fight this phenomenon and we call our fellow-citizens to stop putting up with contemporary
slavery that is taking place next door – often with our responsibility. We are apposing a clear target: two years from now, our country will be in position to count itself among the protagonists
that are fighting against human trafficking, with concrete results, by doubling the number of
victims that are set free and also doubling the number of slaver arrests.

Διακηρύττουμε ξεκάθαρα τη θέση της μηδενικής ανοχής ενάντια στην Εμπορία των Ανθρώπων. Δεν
μπορούμε να δεχτούμε ότι μπροστά στα μάτια μας άνθρωποι πωλούνται και αγοράζονται από άλλους
ανθρώπους για 5 ευρώ. Θέλουμε να πολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο και καλούμε τους συμπολίτες μας να
πάψουν να ανέχονται την σύγχρονη δουλεία που συμβαίνει δίπλα μας, αλλά συμβαίνει και εξαιτίας μας.
Θέτουμε έναν ξεκάθαρο στόχο σε 2 χρόνια από σήμερα, ή χώρα μας να είναι σε θέσει να συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές που μάχονται ενάντια στο ανθρώπινο trafficking, με απτά αποτελέσματα
στον διπλασιασμό του αριθμού των θυμάτων που απελευθερώνει και αντίστοιχα στον διπλασιασμό του
αριθμού συλλήψεων δουλεμπόρων.

In this context, the collaboration with the local authorities is valuable. The necessity of collaboration on an inter-municipal level indicates the political criticalness of this social matter, and determines the measure of our success or failure. Our ability for cooperation and
coordination, for the establishment and the application of complete action plans with an
interdisciplinary, inter-departmental, and international character – i.e. the advancement of
a new political culture that will be based on collaboration and coordination – constitutes the
most important bet of all the people who work for the safeguarding of human security, the
protection and help towards susceptible groups of the population.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύτιμη. Η αναγκαιότητα
της συνεργασίας σε διαδημοτικό επίπεδο αναδεικνύει την πολιτική κρισιμότητα του κοινωνικού
αυτού θέματος και καθορίζει το μέτρο της επιτυχίας, ή της αποτυχίας μας. Η δυνατότητα μας
να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε, να θεσμοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη
ολοκληρωμένα σχέδια δράσης με διεπιστημονικό, διυπηρεσιακό και διεθνικό χαρακτήρα, η
προώθηση δηλαδή μιας νέας πολιτικής κουλτούρας που θα βασίζεται στην συνέργεια και τον
συντονισμό, είναι το μεγάλο στοίχημα όλων όσων εργάζονται για την προάσπιση της ανθρώπινης
ασφάλειας, της προστασίας και αρωγής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
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Femme De Dommage, 2010
70 x 47 εκ. / 70 x 47 cm

Φωτεινη Παπαχατζη

Νατασσα Παπαδοπουλου

/ Fotini Papahatzi

Studio Fantasy Ι, 2011
ψηφιακή εκτύπωση 40 x 60 εκ. / digital print, 40 x 60 cm

/ Νatasha Papadopoulou
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«Action Field Kodra» in collaboration with the NGOs A21 and Arsis organised two sets of events in the public space

Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Άρσις και Α21 παρουσίασε δύο δράσεις με

of the Municipalities of Kalamaria and Thessaloniki:

θέμα το trafficking στο δημόσιο χώρο των Δήμων Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης:

Two pavilions in the water front of Thessaloniki with documented material concerning the issue of trafficking along

Δύο περίπτερα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, τα οποία περιελάμβαναν ενημερωτικό υλικό και έκθεση

with a photographic exhibition by artists Chryssa Nikoleri, Natasha Papadopoulou and Fotini Papahatzi.

φωτογραφίας της Χρύσας Νικολέρη, Νατάσσας Παπαδοπούλου και Φωτεινής Παπαχατζή.

Public screenings including documentary and fiction movies.

Δημόσιες προβολές ταινιών (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) με θέμα το trafficking.

242

ACTION FIELD ΚΟDRA2011 / KODRA SOUND

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ2011 / ΚΟΔΡΑ SOUND

KODRA SOUND
Meeting point ΚΟDRΑ
Curator: Antonis Soysamoglou

KOΔΡA SOUND
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | Meeting point ΚΟΔΡΑ
Επιμελητής: Αντώνης Σουσάμογλου

Our intention in this year’s Para Thin Alos is to demonstrate how different ways of expression,
though they may come from different starting points, can meet and coexist creatively.

Πρόθεσή μας στο φετινό Παρά θίν’ αλός είναι να δείξουμε στην πράξη πως διαφορετικοί
τρόποι έκφρασης, από φαινομενικά διαφορετικές αφετηρίες μπορούν να συναντηθούν και να
συνυπάρξουν δημιουργικά.

At the core of this idea, two totally different musical eras, baroque on the one hand and
contemporary improvisation on the other, are in dialogue with two other art forms, video art
and contemporary dance.
The levels on which these meetings take place are multiple: improvisation on one side, intense
theatricality on the other. The classical converses with the temporary, sound with movement,
the notion of beauty with the accidental.
There no uniform concept behind these meetings. Arts and eras may comment on or fill in the
gaps for each other, they may collide or move in parallel tracks.
Our wager is to transcend the limits defined by each art form, as musicians, visual artists,
film makers or dancers, and meet each other. Not just because we think that coexistence and
dialogue is in principle a social necessity, but also because stepping out of the narrow limits of
our art, we may try to redetermine its aesthetics.
Above all, though, because to meet each other is a celebration.

Στον πυρήνα αυτής της ιδέας, δύο εντελώς διαφορετικές μουσικές εποχές, η μπαρόκ από τη
μία, και ο μοντέρνος αυτοσχεδιασμός από την άλλη, συνομιλούν με δύο άλλες μορφές τέχνης,
το video art και τον μοντέρνο χορό.
Τα επίπεδα συνάντησης είναι πολλαπλά: αυτοσχεδιασμός από τη μία, έντονη θεατρικότητα από
την άλλη. Το κλασικό συνομιλεί με το εφήμερο, ο ήχος με την κίνηση, η έννοια της ομορφιάς με
το τυχαίο. Πίσω από αυτές τις συναντήσεις δεν υπάρχει ενιαίο κόνσεπτ. Οι τέχνες και οι εποχές
μπορεί να σχολιάσουν ή να συμπληρώσουν η μία την άλλη, να συγκρουστούν ή να κινηθούν
παράλληλα. Το στοίχημα για μας είναι να βγούμε από το καβούκι μας και τα όρια που η τέχνη
του καθενός μας ορίζει, σαν μουσικοί, εικαστικοί, κινηματογραφιστές και χορευτές και να
συναντηθούμε.
Γιατί έχουμε ανάγκη να μπολιαστούμε με νέες ιδέες και να γνωριστούμε. Γιατί βγαίνοντας
από τα στενά όρια της τέχνης μας μπορούμε να προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε την
αισθητική της εποχής μας. Γιατί θεωρούμε πως η συνύπαρξη και ο διάλογος έιναι κατ’ αρχήν
κοινωνική αναγκαιότητα. Πάνω απ’ όλα όμως, γιατί το να συναντηθούμε είναι γιορτή.

Action Field Kodra organized two joint events with the musical section of «Para Thin Alos».

Διοργανώθηκαν δύο κοινές δράσεις του Πεδίου Δράσης Κόδρα με το μουσικό τμήμα του Παρά θιν’ αλός.

Visual artist Alexandros Mistriotis collaborated with Simos Papanas (baroque violin), Nicholas Spanos (counter

Ο εικαστικός καλλιτέχνης Αλέξανδρος Μιστριώτης συνέπραξε με τον Σίμο Παπάνα (μπαρόκ βιολί), Νικόλα Σπανό (κόντρα

tenor) and the Memorandum Ensemble in a joint concert including works of Antonio Vivaldi.

τενόρο) και το Ensemble Memorandum σε μια κοινή συναυλία με έργα Βιβάλντι.

The music group dissonArt ensemble collaborated with the contemporary dance group Rootlessroot (Linda Kape-

Το μουσικό σχήμα dissonArt ensemble συνέπραξε εικαστικά με την ομάδα σύγχρονου χορού Rootlessroot (Λίντα

tanea & Jocef Frucek).

Καπετανέα & Josef Frucek).
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/ Alexandros Mistriotis

/ Alexandros Mistriotis
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Εικόνες σε μια συναυλία, 2011 / Pictures at a concert, 2011

Εικόνες σε μια συναυλία, 2011 / Pictures at a concert, 2011

Αλεξανδροσ Μιστριοτησ
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SANATORIO PROJECT
Curators: Maria-Andromachi Chatzinikolaou, Nikos Podias
Text by Kostas Christopoulos (Visual Artist)

SANATORIO PROJECT
Επιμελητές: Μαρία-Ανδρομάχη Χατζηνικολάου, Νίκος Ποδιάς
Κείμενο του Κώστα Χριστόπουλου (Eικαστικός)

consumption noun [mass noun] 1. the action of using up a resource:industrialized countries should reduce their
energy consumption, the action of eating or drinking something:liquor is sold for consumption off the premises, [in
singular] an amount of something which is used up or ingested:a daily consumption of 15 cigarettes, the purchase of
goods and services by the public:industry faced a serious challenge in trying to stimulate consumption, the reception
of information or entertainment by a mass audience:his confidential speech was not meant for public consumption. 2.
dated a wasting disease, especially pulmonary tuberculosis: his mother had died of consumption.

φθίση (η) Ι-ης κ. –ίσεως Ι χωρ. Πληθ. Ι (λογ.) 1. η σταδιακή ελάττωση. η βαθμιαία φθορά ΣΥΝ. μείωση. εξαφάνιση.
παρακμή 2. (για προσ.) η κατάσταση μαρασμού ∙ 3. ΙΑΤΡ. η φυματίωση (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) χτικιό. (Γ. Μπαμπινιώτη,
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας)

Every matter, organic or inorganic, is subjected to inevitable decay. Sometimes, the decay
is just a result of the usage and of the passing time, while in other instances it is brought
forward and it is caused voluntarily. It could also be taken as the consequence of the action of
an external factor, i.e. a virus or an extreme weather phenomenon. Finally, it could simply be
the natural result of idleness. Its tenses are simultaneously the imperfect, the present, and the
future progressive.
Sanatorio Project constitutes an artistic project that deals with decay in all the above tenses.
It took place in an old sanatorium, which was established by doctor Georgios Karamanis in
the city of Chania, Pilio, in the beginning of the 20th century. There, patients suffering from
«Koch bacillus» sought for deceleration of the symptoms of a chronic infectuous disease, i.e.
tuberculosis or «consumption» as it was known, due to the slow and consistent calamity that
causes to the organism.
The building itself, as a modern ruin, demonstrates in the best way the effect of decay due to its
perennial abandonment. A number of artists, in the short time limit of one day, were called to
interfere in it ephemerally, to attribute new meanings to its extended deconstruction by highlighting it or by using it as a creative beginning. At the same time others, driven by its
present condition, turned to the usage of the practices of an «archaeology of today», a symbolic
reconstruction or a speeding up of its destruction or even a partial reformation of the ruin; in this
way, they managed to make it viable and hospitable for the artists and guests who were there.
In this way, the artistic interventions, sometime subjected to decay and sometime resisting to
it, response to the different tenses of its impingement. Thus, they are sometime prompt by the
past and, in other instances, they stand and they attack from an undeviating present. But what
about the future, which will continue to promise the inhibition of decay, the escape from it?
An inextricable part of this endeavour is the creation of an idiomorphic archive. The creation of this kind of archives is a very common feature of many relative artistic designs during
the last years. This archive intents to note down whatever it is related to the sanatorium’s
condition after its abandonment, besides what it is connected to the relative activity of Georgios
Karamanis, founder of the sanatorium. This enterprise includes the following: the story of the
building as a ruin, its previous usage, and every following modification or intervention in the
sanatorium complex, artistic or not. In other words, it is an archive that notes down - and will
contnue to do so - the decay itself, on the basis of a particular - though characteristic - example,
which it is capable to constitute a conceptional counterbalance of a creative act of a symbolic
rectification, such as the re-writing of data, signs, and of every kind of interference and of
artistic works within it.

Participating artists: Vernikos Dimitris (film maker), Vlachou Poly (actress), Gerodimos Vasilis, Zafeiropoulos
Vagelis (designer- artist), Zafeiropoulos Thodoris, Kagia Sofia (Mezzo soprano), Kapellos Ioannis, Lyra Eleni,
Masson-Aggelopoulos Lily, Madikou Lina, Belimpasakis Ioannis, Mpourika Maria, Papadimitriou Nikos, Papadopoulou Kalypso, Paschou Isidora, Pepo Salem, Podias Nikos, Stauraki Margarita, Toptsidou, Chatzigianaki Athina (actressartist), Chatzinikolaou Maria-Andromachi, Christopoulos Kostas.

http://sanatorioproject.blogspot.com | http://sanatorio-archives.blogspot.com

Κάθε ύλη, οργανική και ανόργανη, υπόκειται στην αναπόφευκτη φθορά. Κάποιες φορές, η φθορά
είναι απλώς αποτέλεσμα της χρήσης και του χρόνου που περνά, ενώ κάποιες άλλες επισπεύδεται
και προκαλείται εκούσια. Μπορεί επίσης να λογίζεται ως συνέπεια της δράσης ενός εξωγενούς
παράγοντα, ενός ιού ή ενός ακραίου καιρικού φαινομένου. Μπορεί απλά, τέλος, να είναι το φυσικό
επακόλουθο της αδράνειας. Ο χρόνος της είναι ταυτόχρονα ο παρατατικός, ο ενεστώτας και ο
εξακολουθητικός μέλλοντας.
Το sanatorio project αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σχεδίασμα με αντικείμενο τη φθορά σε όλους τους
παραπάνω χρόνους. Έλαβε χώρα σε ένα παλιό, ερειπωμένο σανατόριο ύψους, το οποίο ίδρυσε ο
γιατρός Γεώργιος Καραμάνης στα Χάνια του Πηλίου στις αρχές του περασμένου αιώνα. Εκεί, όπου
ασθενείς από τον «βάκιλο του Koch» αναζήτησαν την επιβράδυνση των συμπτωμάτων μιας χρόνιας
λοιμώδους νόσου, της φυματίωσης ή αλλιώς της «φθίσης», όπως ονομάστηκε, λόγω της αργής και
σταθερής καταστροφής που επιφέρει στον οργανισμό.
Το ίδιο το κτήριο, ως μοντέρνο ερείπιο, επιδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την επίδραση της φθοράς
από τη χρόνια εγκατάλειψή του. Μια σειρά από καλλιτέχνες, στον ελάχιστο χρόνο της μίας ημέρας,
κλήθηκαν να επέμβουν εφήμερα σε αυτό, να ανασημασιοδοτήσουν την παρατεταμένη αποδόμησή
του, είτε αναδεικνύοντάς την, είτε χρησιμοποιώντας την ως δημιουργικό εφαλτήριο. Την ίδια
στιγμή, κάποιοι άλλοι, ορμώμενοι από την σημερινή κατάστασή του, προσέτρεξαν σε πρακτικές μιας
«αρχαιολογίας του παρόντος», μιας συμβολικής αναδόμησής του ή μιας επιτάχυνσης της διαδικασίας
καταστροφής του είτε ακόμα και στην μερική αναμόρφωσή του, καθιστώντας το με τούτον τον τρόπο
βιώσιμο και φιλόξενο για την εκεί παρουσία καλλιτεχνών και επισκεπτών.
Έτσι, οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, άλλοτε υποκείμενες στη φθορά και άλλοτε αντιστεκόμενες σε
αυτήν, απαντούν στους διαφορετικούς χρόνους της επενέργειάς της. Άλλοτε, δηλαδή, παρακινούνται
από το παρελθόν και άλλοτε στέκονται και εφορμούν από ένα απαρέγκλιτο παρόν. Τι γίνεται όμως με τον
μέλλοντα, εκείνον που θα εξακολουθεί να υπόσχεται την αποτροπή της φθοράς, τη διαφυγή από αυτήν;
Αναπόσπαστο κομμάτι του εγχειρήματος αποτελεί η δημιουργία ενός ιδιόμορφου αρχείου. Η
δημιουργία τέτοιων αρχείων απαντάται συχνά τα τελευταία χρόνια ως μέρος πολλών αντίστοιχων
σύγχρονων καλλιτεχνικών σχεδιασμάτων. Το εν λόγω αρχείο προτίθεται να καταγράψει, πέρα από ό,τι
συνδέεται με τη σχετική δραστηριότητα του ιδρυτή του σανατορίου Γεώργιου Καραμάνη και με τη
λειτουργία του χώρου, οτιδήποτε άπτεται της μετά από την εγκατάλειψή του συνθήκης. Η ιστορία του
κτηρίου ως ερείπιου, η προηγούμενη χρήση του, αλλά και κάθε μετέπειτα μεταβολή ή παρέμβαση στο
συγκρότημα του σανατορίου, καλλιτεχνική ή όχι, εμπεριέχονται σε αυτό. Με άλλα λόγια, πρόκειται
για ένα αρχείο που καταγράφει - και θα συνεχίσει να καταγράφει - την ίδια τη φθορά, στη βάση ενός
συγκεκριμένου - όσο και χαρακτηριστικού - παραδείγματος, ικανού να αποτελέσει το εννοιολογικό
αντίβαρο μιας δημιουργικής πράξης συμβολικής αποκατάστασης, όπως είναι η επανεγγραφή
στοιχείων, σημείων, κάθε λογής παρεμβάσεων και καλλιτεχνικών έργων εντός του.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Βερνίκος Δημήτρης (film maker), Βλάχου Πόλυ (ηθοποιός - σκηνική σύνθεση), Γεροδήμος Βασίλης,
Ζαφειρόπουλος Βαγγέλης (designer-εικαστικός), Ζαφειρόπουλος Θοδωρής, Καγιά Σοφία (Mezzo soprano), Καπέλλος Γιάννης,
Λύρα Ελένη, Masson - Aggelopoulos Lily, Μαντίκου Λίνα, Μπελιμπασάκης Ιωάννης, Μπουρίκα Μαρία, Παπαδημητρίου Νίκος,
Παπαδόπουλος Νίκος, Παπαδοπούλου Γιούλα, Παπαδοπούλου Καλυψώ, Πάσχου Ισιδώρα, Πέπο Σάλεμ (φλαουτίστας), Ποδιάς
Νίκος, Σταυράκη Μαργαρίτα, Τοπτσίδου Ολυμπία, Χατζηγιαννάκη Αθηνά (ηθαποιός - εικαστικός), Χατζηνικολάου ΜαρίαΑνδρομάχη, Χριστόπουλος Κώστας.

http://sanatorioproject.blogspot.com | http://sanatorio-archives.blogspot.com
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4,5. Ευρήματα / Findings
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Sanatorio Project

1, 2: Όψη του κτιρίου / Front view
3. Φωτογραφία από ανασκαφή / Picture from the excavation

Sanatorio Project

248
ACTION FIELD ΚΟDRA2011 / SANATORIO PROJECT
249

250

ACTION FIELD ΚΟDRA2011 / PERFORMANCE SHOWREEL 1

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ2011 / PERFORMANCE SHOWREEL 1

THE PERFORMANCE SHOWREEL 1 : Performance and documentation
Curator: Angeliki Avgitidou

THE PERFORMANCE SHOWREEL 1 : Performance και τεκμηρίωση
Επιμελήτρια: Αγγελική Αυγητίδου

In Performance Showreel 1 are being presented taped performances and camera performances of artists who are primarily based in the U.K. The relationship between performance and validation
is engaging matters such as the real, the value/evaluation of the work, the presentation and
the authentic. This performance may as well not engage the public but it may be an «internal
matter» of the performance for which a solution is sought. The act of photography/tape recording itself of the performance is not an objective matter. The «discretion» of validation is not
always possible, since either way the presence of the person in charge for the validation is felt by
those in presence. In some cases, validation is the one that demonstrates the fact. In a non-announced performance, in an action on the street or in another unanticipated place, the eyes do
not necessarily turn towards the action itself but they turn towards the camera: what is going
on = what is being photographed. Several works of the Showreel are camera performances In these
works the public has been replaced by the camera and the notion of «live» is being violated. For
some people, the absence of those two historically established conditions of performance mean
its «declassification». In these works, the conditions are more under control or even managed,
even though sometimes they remain low-fi. If in the first case validation is the work mediated;
in this case validation is the work itself. Namely, the moment of validation determines the performance and the artists themselves face it in this way.

Στο Performance Showreel 1 παρουσιάζονται μαγνητοσκοπημένες περφόρμανς και περφόρμανς
για κάμερα καλλιτεχνών που έχουν σαν βάση τους το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σχέση ανάμεσα στην
περφόρμανς και την τεκμηρίωσή της εμπλέκει ζητήματα όπως αυτά του πραγματικού, της αξίας /
αξιολόγησης του έργου, της παρουσίας και του αυθεντικού. Η σχέση αυτή μπορεί να μην εμπλέκει
καν τον κοινό αλλά να πρόκειται για ένα «εσωτερικό ζήτημα» της περφόρμανς για το οποίο
αναζητείται λύση. H ίδια η πράξη της φωτογράφησης / βιντεοσκόπησης της περφόρμανς δεν είναι
πάντως ένα αντικειμενικό γεγονός. Η «διακριτικότητα» της τεκμηρίωσης δεν είναι πάντα δυνατή,
αφού έτσι κι αλλιώς η παρουσία αυτού που έχει αναλάβει την τεκμηρίωση γίνεται αισθητή από τους
παρευρισκόμενους. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, η τεκμηρίωση είναι αυτή που καταδεικνύει
το γεγονός. Σε μια περφόρμανς που δεν έχει ανακοινωθεί, σε μια δράση στο δρόμο ή σε κάποιον
αναπάντεχο χώρο τα βλέμματα δεν στρέφονται απαραίτητα στη δράση αλλά στην κατεύθυνση του
φακού: τι συμβαίνει = τι φωτογραφίζεται. Αρκετά από τα έργα του Showreel είναι περφόρμανς για
κάμερα. Στα έργα αυτά το κοινό έχει αντικατασταθεί από την κάμερα και η έννοια του ζωντανού
(live) καταστρατηγείται. Για μερικούς η απουσία αυτών των δύο ιστορικά θεμελιωδών συνθηκών της
περφόρμανς σημαίνουν τον «αποχαρακτηρισμό» τους. Σε αυτά τα έργα οι συνθήκες είναι περισσότερο
υπό έλεγχο ή και σκηνοθετούνται, παρότι συνήθως παραμένουν low-fi. Αν στην πρώτη περίπτωση
έργων η τεκμηρίωση είναι το έργο μεσολαβημένο, σε αυτή την περίπτωση η τεκμηρίωση είναι το
έργο. Η στιγμή δηλαδή της τεκμηρίωσης ορίζει την περφόρμανς και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες την
αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο.

List of Partcipants and performances:
Bob Levene, «Experiments for microphones», 2006, 7’ 29’’
Bob Levene, «Depth of Field», 2009, 4’ 13’’
David Sherry, «Running for the bus», 1999, 7’ 33’’
David Sherry, «Coloured Hair» 2009, 4’ 26’’
David Sherry, «Open», 2008, 3’ 03’’
Louise Todd, «Princess Lucie», 2010, 1’
Elena Cologni, «Il Soffio (at the back of my mind)», 2008, 6’ 01’’
Claire Cummings, «Wolf», 4’ 21’’

Συμμετέχοντες και έργα:
Bob Levene, «Πειράματα για μικρόφωνα», 2006, 7’ 29’’
Bob Levene, «Βάθος πεδίου», 2009, 4’ 13’’
David Sherry, «Τρέχοντας για το λεωφορείο», 1999, 7’33’’
David Sherry, «Βαμμένα μαλλιά», 2009, 4’ 26’’
David Sherry, «Ανοικτά» 2008, 3’ 03’’
Louise Todd, «Πριγκήπισσα Lucie», 2010, 1’
Elena Cologni, «Il Soffio (στο πίσω μέρος του μυαλού μου)», 2008, 6’ 01’’
Claire Cummings, «Wolf», 4’ 21’’
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Ιστορικό Πρώην Στρατόπεδο Μακεδονομάχου Κόδρα
Το στρατόπεδο Κόδρα, ένας συναισθηματικά και ιστορικά φορτισμένος χώρος, με την κεντρική
πλατεία, το δασάκι, το Παλιό Διοικητήριο, το τολ, το ΚΨΜ, τους παλιούς κοιτώνες και τα άλλα
στρατιωτικά κτίρια που χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν ο μεγαλύτερος στρατώνας
σε όλη τη Βαλκανική ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους το 1912, εγκαθίστανται στο στρατόπεδο
συμμαχικά στρατεύματα που διαμένουν αρχικά σε σκηνές, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνται
στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή γεμίζει συρματοπλέγματα, τάφρους και
στρατιωτικά παραπήγματα, τα οποία θα αποτελέσουν τους πρώτους χώρους εγκατάστασης και
διαμονής των προσφύγων από το 1915.
Το 1919 με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, στο στρατόπεδο εγκαθίστανται ο ελληνικός στρατός. Το 1928,
με την αποκατάσταση των προσφύγων της Καλαμαριάς, αρχίζει ο κατακερματισμός της έκτασης του
στρατοπέδου, το οποίο περιορίζεται σταδιακά.
Στο χώρο του στρατοπέδου, που σήμερα, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων στρατιωτικών
μονάδων το 1994, καταλαμβάνει μια έκταση 420 περίπου στρεμμάτων, έχουμε σημαντικά αρχαιολογικά
ευρήματα. Οι ανασκαφές που συνεχίζονται κάθε καλοκαίρι, φέρνουν στο φως συνεχώς νέα ευρήματα
και αποδεικνύουν την ύπαρξη στη περιοχή προϊστορικού οικισμού, πιθανότατα της Αλίας Θέρμης.
Η μνήμη του στρατοπέδου όμως είναι και θα είναι πάντα ζωντανή… μέσα από τους έρημους,
σημαδεμένους από το χρόνο, τοίχους του θα αναδύονται αέναα οι νεανικοί στρατιωτικοί πόθοι και τα
όνειρα, αναμεμειγμένα με τα δροσερά καλλιτεχνικά οράματα των νεαρών δημιουργών, του Πεδίου
Δράσης Κόδρα…

History of the Former Military Barracks Kodra
The former military barracks Kodra, a place steeped in history and emotions; it encloses a central
square, the spinney, the old Headquarters, the prefabricated warehouses, the Unit Recreation
Room, the old Dormitories, and other military buildings dating back to the beginning of the
19th century. Kodra was the largest camp in the Balkans already from the time of the Turkish
occupation.
In 1912 Thessaloniki is liberated from the Turkish yoke and allied forces install the camp. Initially
they settled in tents and later, military facilities are built.
During World War I, barbwires cover the entire area, ditches and military barracks are being
constructed. There, in 1915 the first refugees settle.
In 1919 following the Treaty of Versailles, the Greek army reinstalls the camp. In 1928 following
the restoration of the Kalamaria refugees, the camp area is cut into pieces and is gradually
restricted.
Following the withdrawal of the last military units in 1994, important archaeological findings
are discovered in the camp area. Excavations held each summer, bring into light new findings
and prove that a prehistoric settlement existed there, possibly the settlement of Alia Thermi.
However, the memory of the camp is and will be alive… deserted, windswept walls, marked in
time, will endlessly radiate young soldiers’ dreams and desires mixed with transparent artistic
visions of young artists of the Action Field Kodra...
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