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Korakrit Arunanondchai

w i t h  h i s t o r y  i n  a  r o o m
f i l l e d  w i t h  p e o p l e
w i t h  f u n n y  n a m e s  4
2 0 1 7
HD v ideo,  προγραμματ ισμός,  κόκκ ινο 
φυσητό γυαλί, φώτα led, αντικείμενα που 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια παραγωγής 
του βίντεο, παλιά τεύχη περιοδικού Hello, 
παντόφλες,  ξύλ ι να  πα ι χν ίδ ια ,  23 ’ 3 1 ’ ’

Με ένα συνδυασμό εγκατάστασης και φιλμ, αναλογικού 
και ψηφιακού, συμβατικών και ψυχικών υλικών, ο 
Arunanondchai αναφέρεται στις απρόσμενες οικολογίες 
που δημιουργεί η συνάντησή μας με τον αναδυόμενο, 
άγνωστο, νέο κόσμο. Η διαφορετική αίσθηση της φύσης 
και της απόλαυσής της, οι καινούργιες ανιμιστικές 
φιλοσοφίες, οι συμπεριφορές που συνδέονται με τις 
αθρόες μετακινήσεις ανθρώπων, δεδομένων και υλικών, 
οδυνηρές απώλειες στα πεδία του πολιτικού, του 
πολιτιστικού και του προσωπικού, εμπειρίες 
απο-υλικοποίησης, επίβλεψης και ελέγχου, συγκροτούν 
μια κρίσιμη μάζα η οποία έχει χαρακτηριστικά αναπάντεχα, 
αμφίσημα, τοξικά: η δράση της μπορεί να είναι 
αποσαθρωτική, καταστρεπτική ή επωφελής, θεραπευτική.
Στο νέο του έργο υπάρχουν πολλά από τα στοιχεία του 
καλλιτεχνικού του σύμπαντος όπως: ο υπερτροφικός 
ποντικός που έχει επιζήσει της Αποκάλυψης, το  
πνεύμα-φίδι Naga που συμβολίζει το πνεύμα που δεν 
υποτάσσεται στη δύναμη της εξουσίας, το πνεύμα-drone 
Chantri –το οποίο μιλά με τη φωνή της γλωσσολόγου 
μητέρας του καλλιτέχνη και– με το οποίο αναπτύσσεται 
ένας υπνωτικός διάλογος για τη δυνατότητα αναγέννησης, 
επανασύνδεσης με τον χαμένο μας εαυτό. Το βίντεο 
ανοίγει με μια κοντινή λήψη στα χέρια της γιαγιάς του 
καλλιτέχνη η οποία πάσχει από άνοια. Την παρακολουθεί 
στην αναδιάταξη αντικειμένων που έχουν απορριφθεί 
από τη μνήμη της ως δείκτες μιας συγκεκριμένης ζωής και 
έχουν γίνει ανοίκεια είδη χωρίς νόημα. 
«Το παρόν έχει πάψει να ισχύει για μένα,» είναι η 
φράση που περιγράφει το αμνησιακό μυαλό της, ενώ ο 
Arunanondchai ξεδιπλώνει γύρω της τις αχρονικότητες 
που ρίχνουν σε ίλιγγο τον κόσμο μας. Επιδιώκοντας να 
συντάξει μια νέα συμφωνία με την αρχαία Μνημοσύνη και 
να κατανοήσει το ‘ακραίο παρόν’ που συχνά βιώνουμε, 
εστιάζει σε συγκεκριμένα επεισόδια όπως οι πρόσφατες 
διαδηλώσεις στην Αμερική, ένα σαφάρι στη Νότια 
Αφρική, ο θάνατος του βασιλιά της Ταϊλάνδης, μια 
επίσκεψή του στον αμφιλεγόμενο βουδιστικό ναό Wat 
Phra Dhammakaya, ο επικεφαλής του οποίου πιστεύεται 
ότι στεγάζει αντικαθεστωτικούς και κατηγορείται για 
καταχρήσεις ενώ διακηρύσσει την πίστη στον πλούτο και 
την μετεμψύχωση. 
Όλη η εγκατάστασή του στην έκθεση, διαμορφωμένη 
με προσωπικά αντικείμενα–οικογενειακά κατάλοιπα, 
και γυάλινα, αυτόφωτα γλυπτά, συντονίζεται στον ήχο 
μιας αναπνοής, αβέβαιου χαρακτήρα: είναι αποτέλεσμα 
πανικού ή ένδειξη διαλογισμού;
Πώς διαχειρίζονται (αποβάλλουν και διασώζουν) οι 
τεχνολογίες που σχεδιάσαμε τις ευπαθείς μνήμες και 
ευμετάβλητες εμπειρίες μας; Ποιες διαδικασίες θρήνου 
μάς είναι απαραίτητες για να συνδυαστούμε με τα 
πνεύματα του κόσμου;
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Βασίλης Π. Καρούκ

P r i m a  M a t e r i a
2 0 1 6
a n i m a t e d  H D  v i d e o  /  i n s t a l l a t i o n  
σ ε   λ ο ύ π α   2 ’ 4 0 ’ ’

Το έργο Prima Materia συγκροτείται σαν μια ψηφιακή 
μετώπη, μια κινούμενη υπερδομή, η αέναη αφήγηση της 
οποίας εκτυλίσσεται σε ένα πολυσύμπαν, σε πολλούς 
τόπους και σε διαφορετικούς χρόνους, εντός και εκτός της 
οθόνης. 
Στο κέντρο αυτού του αφηγηματικού τοπίου βρίσκεται 
ένα θηλυκό ον στην αρχετυπική εικόνα της Γαίας ή 
Αφροδίτης, ένα πρωταρχικό στοιχείο (prima materia), το 
οποίο μπορεί να αποτελεί ζωογόνο, τροφοδότη οργανισμό 
ή να μεταλλάσσεται φθίνοντας και καταστρέφοντας. Η 
κυρίαρχη αυτή μορφή μπορεί να είναι η ίδια η απειλούμενη 
φύση αλλά και η ανθρώπινη παρουσία, η οποία έχει 
επέμβει στο περιβάλλον με τέτοιους όρους εκμετάλλευσης 
και άνισης ανάπτυξης ώστε να έχει αναδειχθεί μια νέα 
εποχή γεωλογικών δεδομένων και δυσοίωνων πλανητικών 
μετασχηματισμών, γνωστή ως Ανθρωπόκαινος.
Ο καλλιτέχνης έχει συλλέξει πραγματικό υλικό από πολλές 
περιοχές με ρυπαντικές δραστηριότητες και επικίνδυνα 
απόβλητα στην Ελλάδα και έχει συνθέσει, με όρους 
ζωγραφικούς και διαδικασία χειροποίητου κολάζ, ένα 
ψηφιακό και συμβολικό συνεχές. Σε αυτό αναμοχλεύονται 
συμβαίνοντα και πιθανότητες ενώ αναδύεται η ευθύνη μας 
απέναντι στον κόσμο καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με 
την εμψύχωσή του.
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Mika Rottenberg

M i n u s  Y i w u
2 0 1 7
V i d e o  σ ε  λ ο ύ π α ,  π ε ρ ί π ο υ  7 ’ 

Γυρισμένο στην Κίνα και συγκεκριμένα στα χιλιόμετρα των 
καταστημάτων που πουλάνε χριστουγεννιάτικα κυρίως 
στολίδια και πλαστικά παιχνίδια στην αγορά της πόλης 
Yiwu, το έργο της Rottenberg συνιστά ένα περιβάλλον 
όπου ο θεατής βρίσκεται ταυτόχρονα εμπρός και εντός 
ενός αλλόκοτου, ψυχεδελικού περιβάλλοντος χρωματικής 
έκρηξης και συνθετικής ευδαιμονίας. Στην πόλη όπου ένα 
τμήμα της κρίσιμης μάζας του δυτικού καταναλωτισμού 
κατασκευάζεται και διατίθεται σε λαβυρινθώδεις, 
γκροτέσκους διαδρόμους εκατοντάδων χιλιομέτρων, 
τα υλικά μνημειοποιούνται και ασημαντοποιούνται σε 
ένα όργιο διαθεσιμότητας και ανταλλαξιμότητας πριν 
διασπαστούν και ανακυκλωθούν από το παγκόσμιο κοινό, 
το φαντασιακό, τις εστίες και συνήθειες των μελών του σε 
όλα τα σημεία του ορίζοντα. 
Σε αυτή την πλημμυρίδα διαρκούς εορταστικότητας, 
η οποία συναγωνίζεται τις αλλόκοτες δυστοπίες της 
επιστημονικής φαντασίας, οι εργαζόμενοι άνθρωποι 
εμφανίζονται απαθείς, εγκλωβισμένοι σε έναν σύγχρονο 
μύθο χωρίς χαρακτήρες και πλοκή, συντονισμένοι με τις 
οθόνες τερματικών και κινητών, απορροφημένοι σε μια 
άλλη, απο-υλικοποιημένη πραγματικότητα και τη διαρκή 
υπόσχεσή της. Όπως έχει παρατηρήσει ένας εκ των 
επικεφαλής των χώρων αυτών, «η καθημερινή παρουσία 
των ανθρώπων σε ένα τέτοιο περιβάλλον στολισμού 
κάνει μεγάλο καλό στη διάθεση». Η καλλιτέχνιδα 
αντικατοπτρίζει αυτή την ‘παρουσία’ με την ουδετερότητα 
της κάμεράς της, η οποία διασχίζει την παραδοξότητα 
αυτού του τοπίου χωρίς να γίνεται αντιληπτή – ένα 
ακόμα φάντασμα το οποίο πλανιέται στο ασυνειδησιακό, 
αχρονικό παρόν της κινεζικής υπερ-αγοράς. Όπως σε 
όλη τη δουλειά της Rottenberg, ο συναισθηματισμός και 
ο διδακτισμός αποφεύγονται επιμελώς ενώ υφέρπει το 
είδος του μαύρου χιούμορ που αποσταθεροποιεί, τέρπει 
και ενοχλεί ταυτόχρονα, ακριβώς όπως τα στολίδια-
σκουπίδια και η διασπορά-μόλυνση που προοιωνίζονται. 
Όπως σημειώνει η ίδια, στα πάνω από 100 επιμέρους 
‘καταστήματα’ που κινηματογράφησε στην αγορά Yiwu, 
γυναίκες επιχειρηματίες κλείνουν πυρετικά εμπορικές 
συμφωνίες, εξασφαλίζοντας μια καλή διαβίωση χάρη 
στην πολύχρωμη αυτή χωματερή και την ταφή τους στις 
αδιέξοδες συγκρούσεις του καπιταλισμού.
Η είσοδος στον χώρο της προβολής του έργου συντελείται 
μέσα από ένα βέλο φτιαγμένο από κινέζικες κορδέλες, 
αγορασμένες από τη συγκεκριμένη αγορά για τη 
συγκεκριμένη έκθεση. Η εμπειρία του βασίζεται έτσι 
στη διαπερατότητα μιας ακόμη οθόνης και στη σταδιακή 
μετάβαση από την ευφορία στη δυσφορία, από την 
απόλαυση στην αηδία, καθώς η διαστροφή του ίδιου του 
υλικού της ζωής γίνεται αντιληπτή, σωματοποιημένη και 
ανυπόφορη. 
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Εύα Παπαμαργαρίτη

A l w a y s  a  B o d y
A l w a y s  a  T h i n g
2 0 1 7
H D  v i d e o ,  ήχο ς ,  χ ρ ώ μ α ,  1 5 ’ 2 5 ’ ’  κα ι
χ υ τ ό  κ ό μ μ ι  σ ε  ε ι δ ι κ ή ς  κ α τ α σ κ ε υ ή ς 
χαλύβδινα μέρη,  ποικ ίλων δ ιαστάσεων

«…περισσότερο από ουσία, το πλαστικό είναι η 
ίδια η ιδέα της αέναης μεταμόρφωσής του· [...] 

είναι η οπτικοποίηση της πανταχού παρουσίας. [...] 
λιγότερο πράγμα και περισσότερο το ίχνος μιας 

κίνησης. [...] Η ιεραρχία των ουσιών καταργείται: 
μία ουσία τις αντικαθιστά όλες: όλος ο κόσμος 
μπορεί να πλαστικοποιηθεί, ακόμα και η ίδια η 

ζωή αφού, όπως μας πληροφορούν, αρχίζουν να 
κατασκευάζουν πλαστικές αορτές.» 
― Roland Barthes, Mythologies, 1957 ―

Μέρος μιας γενιάς που διαχειρίζεται με νέους όρους τη 
σχέση «μαλακού»-«σκληρού», επιφάνειας και βάθους, 
την οποία εισήγαγαν η σημειολογία και η κοινωνιολογία 
τον προηγούμενο αιώνα με αφορμή και το πλαστικό (την 
καταγωγή του από τα πετρελαϊκά παράγωγα, τη χρήση 
αλλά και τη μεταφυσική ερμηνεία του), η Παπαμαργαρίτη 
ξεκινά από τα εμβληματικά κείμενα του Roland Barthes για 
τη «μαγική ουσία» με τις «αλχημικές ιδιότητες».
Η έρευνά της εστιάζει στην έννοια της αμορφίας ως 
είδος αντίστασης στη μορφολόγηση και ταυτοποίηση 
και στον τρόπο με τον οποίο το πλαστικό προέρχεται 
από τη φύση και επιστρέφει σε αυτή ως μη διασπώμενο 
απόβλητο, έχοντας με βαμπιρικό τρόπο απορροφήσει 
στοιχεία της ζωής και του χρόνου στις μεταμορφώσεις 

και περιπλανήσεις του, σε μια διαδικασία βιοφαγίας 
και χρονοφαγίας. Στο νέο έργο της η Παπαμαργαρίτη 
εξετάζει τη μεταμόρφωση και τη μορφολογική/οντολογική 
ρευστότητα και μέσα από μια σειρά παράδοξων –
καταγεγραμμένων ή και φανταστικών– περιστατικών 
με κοινό χαρακτηριστικό την κατάποση πλαστικού από 
έμβιους οργανισμούς (ψάρια, βατράχους), οι οποίοι 
έτσι μεταλλάσσονται, καθώς και την εμφάνιση πλήθους 
αχαρακτήριστων άμορφων μαζών σε φυσικά τοπία 
(λιβάδια, λίμνες).
Χρησιμοποιώντας εργαλεία της κινούμενης εικόνας 
(ψηφιακό animation, τρισδιάστατες προσομοιώσεις, 
ηχοτοπία κατασκευασμένα με υπολογιστές), τα 
οποία απηχούν και μεταφράζουν το υλικό αυτό στις 
συνθήκες του 21ου αιώνα, αλλά και αντικείμενα-γλυπτά 
που μεταφέρουν την υλικότητα από το ψηφιακό στο 
πραγματικό περιβάλλον, η καλλιτέχνιδα μάς συστήνει 
τοξικούς απογόνους του έμβιου κόσμου καθώς και τα 
queer μέλλοντα που αυτοί προοιωνίζονται.
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Saskia Olde Wolbers

P f u i  −  P i s h , 
P s h a w  /  P r r 
2 0 1 7 
Δ ι κ ά ν α λ ο  H D  v i d e o ,  2 0 ’

Για αυτό το έργο μυθοπλασίας η καλλιτέχνιδα άντλησε 
έμπνευση και στοιχεία από θαλάσσιες καταστροφές 
οφειλόμενες σε διαρροές πετρελαίου, όπως αυτή την 
οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία αντιμετώπισης θαλάσσιων 
ρυπάνσεων Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. στο 
ναυάγιο του Sea Diamond στη Σαντορίνη. Η Wolbers, με 
τη μεσολάβηση του PCAI, παρακολούθησε τις διαδικασίες 
καθαρισμού, οι οποίες μετρούν ήδη μια δεκαετία στην 
περιοχή αυτή, και μίλησε ιδιαίτερα με έναν από τους 
αρχαιότερους εργαζόμενους της εταιρείας στον τομέα 
αυτό, τον κ. Θεοδόση Αλιφραγκή. 
Το υλικό της ταινίας της προέρχεται από τρεις πηγές: 
– Το ίδιο το εικοσαετές αρχειακό ερασιτεχνικό υλικό του 
κ. Αλιφραγκή, στο οποίο εναλλάσσονται με τυχαίο τρόπο 
πλάνα από καθαρισμούς πετρελαιοκηλίδων και υλικό από 
την οικογενειακή ζωή του (χριστουγεννιάτικες γιορτές 
και συναθροίσεις τις ίδιες χρονικές περιόδους με τις 
επαγγελματικές κλήσεις για περιβαλλοντικά ατυχήματα). 
– Υλικό από την καταγραφή υποβρύχιων εικόνων από 
το συγκεκριμένο ναυάγιο όσο και από άλλα υποβρύχια 
τοπία με συσκευές σόναρ, μια τεχνολογία η οποία 
χρησιμοποιείται και από την ενάλια αρχαιολογία. 
– Εικόνες τραβηγμένες με μικροκάμερα μέσα στη 
δεξαμενή που βρίσκεται στο στούντιο της καλλιτέχνιδας, 
όπου έχει δημιουργηθεί ένα ναυάγιο σε μικρογραφία, 
λουσμένο σε πρισματικές χρωματικές ουσίες και 
συμπληρωμένο από οστρακοειδείς κατασκευές και 
τεχνητά φερρομαγνητικά μύδια. 
Ο μονόλογος του σεναρίου εκφέρεται εκ μέρους ενός 
εργάτη ειδικού σε τέτοια ατυχήματα, αλλά είναι ένα 
κείμενο που επεκτείνεται σε συλλογισμούς γύρω από την 
ύλη και το πνεύμα, σε αρχαία τελετουργικά καθαρισμού 
της θάλασσας και ‘εξαγνισμού’ του φυσικού στοιχείου, 
περιλαμβάνει εκφράσεις αγάπης για τα θαλάσσια ναυάγια 
και αναμνήσεις ηρωικών πράξεων προστασίας του 
περιβάλλοντος έναντι μιας τετριμμένης καθημερινότητας, 
ακόμα και εκφράσεις από την παράξενη ορολογία που 
σχετίζεται με τον εξοπλισμό καταγραφής υποβρύχιων 
εικόνων και λέξεις με ειδική μυθολογική αναφορά και 
καταγωγική σημασία για την ελληνική γλώσσα, όπως η 
Ανάγκη.
Ο τίτλος του έργου είναι ένα απόσπασμα από μια φράση 
φτιαγμένη από λεκέδες μελανιού που χρησιμοποίησε 
σε επιστολή του ο D.H. Lawrence, εγκαταλείποντας τη 
γλώσσα προκειμένου να εκφράσει θυμό.
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Agnieszka Polska

W h a t  t h e  S u n
H a s  S e e n
2 0 1 7
H D  a n i m a t i o n ,  1 0 ’

Το έργο δανείζεται τον τίτλο του από ένα ποίημα της 
Πολωνής ποιήτριας του ρεαλιστικού/θετικιστικού 
στυλ Maria Konopnicka (1842-1910). Στο ποίημα «Ό,τι 
έχει δει ο ήλιος» περιγράφονται με παιδιάστικο ύφος 
οι καθημερινές, ειρηνικές αγροτικές ασχολίες και η 
ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή του έθνους στην επαρχία, 
όπως τις παρατηρεί ο ήλιος στην ημερήσια διαδρομή του 
στον ουρανό. 
Η Polska φτιάχνει μια δική της, σκοτεινή, ειρωνική εκδοχή 
του ποιήματος και πραγματεύεται τη μόλυνση δια της 
πληροφορίας (information waste) και τον ρόλο του 
‘ανήμπορου παρατηρητή’ ο οποίος, όπως ο «Άγγελος της 
Ιστορίας» στη γνωστή αναφορά του Walter Benjamin, 
μπορεί μόνο να κοιτάζει τα ερείπια που σωριάζει ο 
βιωμένος χρόνος χωρίς να μπορεί να παρέμβει. 
Στον κατακλυσμό των δεδομένων και τον θόρυβο των 
πληροφοριών που στοιχειώνουν και κατέχουν τον 
σύγχρονο άνθρωπο τίποτα δε ‘χωνεύεται’ πραγματικά 
αλλά όλα καταναλώνονται ως αντικείμενα και η 
επανάληψη εθίζει με τρόπο τοξικό όπως η βία. 
Το editing του έργου ακολουθεί τη ροή μιας συνηθισμένης 
διαδικτυακής πλοήγησης, όπως διασχίζει τους τόπους 
θεωριών συνωμοσίας, πορνό, χαριτωμένων κατοικίδιων, 
κοινωνικών δικτύων, ευγενούς φύσης και μαζικής 
κουλτούρας. Η δυσοίωνη, ρυπογόνος αίσθηση παγιώνεται 
μέσα στον ορυμαγδό των εικόνων, ακόμη και αν αυτές 
είναι προσωρινά ευχάριστες ή παράδοξα σαγηνευτικές. 
Σε κάποιο σημείο ο ήλιος ακούγεται να λέει: «Έχω 
δει την ομορφιά τέτοιας μεγαλοσύνης που δεν έχω 
μια γλώσσα ικανή να την περιγράψει. Το βλέμμα μου 
κινούνταν σε σταθερή ταχύτητα και καθετί γινόταν 
μη αναστρέψιμο τη στιγμή που το παρατηρούσα». Με 
αυτή την αναφορά στην πλέον ανανεωμένη θεωρία των 
κβάντων και το φαινόμενο της ‘υπέρθεσης’, σύμφωνα 
με το οποίο οι γεωμετρίες του χωροχρόνου επισύρουν 
διαδικασίες κατάρρευσης ανεξάρτητες από την παρουσία 
οποιουδήποτε παρατηρητή με συνείδηση, η Polska 
αναρωτιέται για τη φύση και τη μετάδοση της γνώσης, 
ακόμη περισσότερο για τη ‘δημοκρατία της γνώσης’ στην 
εποχή της απόλυτης προσβασιμότητάς της. «Κυριευμένος, 
γίνομαι κι εγώ ο ίδιος απόβλητο της ίδιας μου της 
συνείδησης», παρατηρεί ο φιλόσοφος των επιστημών 
Michel Serres (Malfeasance: Appropriation Through 
Pollution? 2008), ενώ η καλλιτέχνιδα φέρνει στην οθόνη 
της την εικόνα μιας δακρυσμένης Ayn Rand (1905-1982), 
της Ρωσοαμερικανίδας φιλοσόφου και λογοτέχνιδας 
που διαμόρφωσε με τις θεωρίες της το ρεύμα του 
νεοφιλελευθερισμού και τις συντηρητικές τάσεις της 
ηθικής της αυτοεκπλήρωσης και του Αντικειμενισμού.
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Μία διοργάνωση της
Polyeco Contemporary
Art Initiative (PCAI) 
σε συνεργασία με το
Μουσείο Μπενάκη

Επιμέλεια:
Νάντια Αργυροπούλου
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« Ό λ ε ς  μ α ς  ο ι  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  μ α ς 
παρουσιάζουν την πραγματικότητα μέσα 
από το δίκτυο των προ-υποθέσεων που 
τη δημιουργούν… Αυτό το πραγματικό 
για το οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν θα 
γνωρίζουμε τ ίποτα,  το καλύπτουμε όχι 
μόνο με σκουπίδια, σημεία και σημάδια, 
αλλά και  με ευγενέστερες κατασκευές 
δια των οποίων δεν το βλέπουμε, δεν το 
αισθανόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε, 
αλλά μάλλον το καταλαμβάνουμε στο 
όνομα της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της σκέψης:  με εκατοντάδες χάρτες.»

— Michel Serres, Malfeasance: Appropriation 
Through Pollution?, Stanford University 
Press, California, USA, 2011 (πρώτη έκδoση: 
Editions Le Pommier, Paris, 2008)

«Το πάρτυ που γ ιόρτασε το τέλος της 
παλ ιάς  ανάγκης. . .  έχε ι  ως  σ υνέχε ια 
τ η ν  α υ γ ή  μ ι α ς  ν έ α ς  δ ι ε υ θ έ τ η σ η ς 
λογα ρ ι α σ μ ών,  σ τ ην  ο π ο ί α  η  α νά γ κ η 
επιστρέφει, μέσα από μια ιδιωτική είσοδο, 
μέσα στην ίδια την έννοια του “εμείς”.» 

— Michel Serres with Bruno Latour: 
Conversations on Science, Culture and Time,
The University of Michigan Press, USA, 1995 
(μετάφραση από το γαλλικό πρωτότυπο του 
1990, Editions François Bourin)

0 7

Λουκία Αλαβάνου

B a n a n a l a n d
2 0 1 7
Μ ο ν ο κ ά ν α λ ο  H D  v i d e o  μ ε  ή χ ο , 
D C P ,    1 6 ’ 3 0 ’ ’

Η ταινία της Αλαβάνου περιλαμβάνει υλικό γυρισμένο στο 
μικρό αγροτικό χωριό Los Ángeles στο Νότιο Εκουαδόρ, 
εικόνες που καταγράφουν τα προπαγανδιστικά διοράματα 
ιστορικού περιεχομένου στο μουσείο του Guayaquil και 
ένα μίγμα εικόνων και ήχων από αμερικανικά παιδικά 
ντοκιμαντέρ και σειρές των ’50s όπως το Journey to 
Bananaland.
Η καλλιτέχνιδα ξεκίνησε την έρευνά της, με τη βοήθεια του 
PCAI, από τις περιοχές του Εκουαδόρ –της πρώτης χώρας 
που έχει αναγνωρίσει στο Σύνταγμά της τα δικαιώματα 
της φύσης– όπου η εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων Polyeco έχει αναλάβει την απομάκρυνση 
τοξικών φυτοφαρμάκων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
παρασιτοκτόνα στις αγροτικές καλλιέργειες. 
Οι επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων εκεί αλλά και οι 
συμπεριφορές και πρακτικές που προπαγανδίζουν υπέρ της 
παρουσίας Δυτικών συμφερόντων σε βάρος των ιθαγενών 
κοινοτήτων εκλαμβάνονται στο έργο ως δείγματα ενός 
είδους ‘τοξικής αποικιοκρατίας’ η οποία αλλοιώνει την ίδια 
τη ζωή πολύ πέραν της βλάβης του φυσικού περιβάλλοντος. 
Τα παρασιτικά χαρακτηριστικά τέτοιων μηχανισμών 
αναδεικνύονται στο βίντεο της Αλαβάνου μέσα και από 
τον ήχο, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως επιπλέον σύνθετη 
ύλη δημιουργημένη χάρη στην αλληγορική ανακύκλωση 
στοιχείων από πολλές και διαφορετικές πηγές της ποπ 
κουλτούρας. Σε αυτό το σκοτεινά παιγνιώδες περιβάλλον 
η φωνή του ομιλητή της ταινίας λογοκρίνεται με συνεχή 
“cut”, επιμέρους animation παραπέμπουν στις γλώσσες 
σωματικής επικοινωνίας και οι κάτοικοι του Los Ángeles 
εμφανίζονται φωτισμένοι κλεφτά, με φακό, και από τη θέση 
ενός παιδιού που κοιτάζει από χαμηλά, παραπέμποντας στις 
ηρωικές φιγούρες σοσιαλιστικού ρεαλισμού που υψώνονται 
στο χωριό Milagro. 
Η Αλαβάνου θέτει έτσι υπό αμφισβήτηση και το 
βλέμμα του ίδιου του καλλιτέχνη ο οποίος επεμβαίνει 
και αναπαριστά ενώ συχνά μετατρέπεται σε ένα είδος 
‘συλλέκτη απορριμμάτων’ (‘waste picker’) και συμμετέχει 
στους εναλλακτικούς τρόπους πολιτιστικής οικονομίας και 
οικολογίας διασώζοντας όσα απορρίπτουν οι θεσμικές ή 
οικονομικές πρακτικές και η επίσημη ρητορική.

0 8

Eva Kot’átková 

S t o m a c h  o f 
t h e  W o r l d
2 0 1 7
V i d e o ,    4 4 ’ 5 0 ’ ’

To έργο Το στομάχι του κόσμου λειτουργεί σαν μια 
αλληγορία για τον κόσμο ως σώμα, ως οργανισμό, τη 
λειτουργία του οποίου εξασφαλίζουν οι άνθρωποι, 
ανώνυμοι, συνεργαζόμενοι. Οι αρρυθμίες στη διαδικασία 
αυτή και η έλλειψη συντονισμού ή ενσυναίσθησης 
δημιουργεί εσωτερικές κακώσεις, ανωφελή διάλυση κάτω 
από την ακατάσχετη έκλυση γαστρικών υγρών, ή ακόμα και 
κακοήθειες οι οποίες οδηγούν τελικά στην κατάρρευση 
ή την προσωρινή στάση της ζωής του οργανισμού. Στη 
διαδικασία αυτή, άλλοι ‘υπάλληλοι’ είναι επιφορτισμένοι με 
την πρόσληψη και χώνεψη υλικών, άλλοι με τη διαχείριση, 
ανακύκλωση και απόρριψή τους. Το «στομάχι του 
κόσμου» εμφανίζεται έτσι ως μια χαοτική χωματερή, μια 
λαίμαργη ‘μηχανή’ η οποία καταβροχθίζει ως άνουν ον το 
καταραμένο απόθεμα της ανθρώπινης παρουσίας.
Το φιλμ χρησιμοποιεί τις τεχνικές του animation, του 
‘μαύρου θεάτρου’ και της μαριονέτας, πρακτικές με 
πλούσια παράδοση στην Τσεχία, χώρα καταγωγής της 
Kot’átková. Βασίζεται στη ζωντανή performance, με τη 
συμμετοχή παιδιών νεαρής ηλικίας, ώστε να δομήσει 
ένα τρωτό, αναλώσιμο κολάζ σωμάτων και αντικειμένων 
σε συνθήκες εργαστηριακής οργάνωσης και υπνωτικής 
αλληλεπίδρασης εργασιακού χαρακτήρα και γνωσιακής 
υπερκατανάλωσης. Πρέπει να ξοδεύουμε αλλά δεν πρέπει 
να δημιουργούμε ξόδεμα (we must waste but we must not 
create waste): η ίδια η γλώσσα βρίσκεται ένοχη για την 
ασθένεια του σώματος.
Οι διαβρωτικές διαδικασίες διαπαιδαγώγησης και 
συμμόρφωσης, ο έλεγχος και ο σωφρονισμός όπως 
επιβάλλονται από διάφορα συστήματα εξουσίας στις 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές, είναι το στοιχείο που 
διατρέχει όλη τη δουλειά της Kot’átková. Στο έργο αυτό 
και με αφορμή την έννοια του τοξικού αποβλήτου, η 
καλλιτέχνιδα διενεργεί ένα είδος κλινικής ανατομίας και 
αυτοψίας και, με ιδιαίτερα κριτικό και αμφίσημο χιούμορ, 
αναφέρεται στην έννοια του σώματος του κόσμου όπως 
αυτή έχει αναπτυχθεί από την αρχαία ελληνική σκέψη (ο 
ουροβόρος όφις) μέχρι τη λογοτεχνία του 16ου αιώνα (π.χ. 
το έργο του Ραμπελαί Γαργαντούας και Πανταγκρυέλ) και 
τις σύγχρονες προσεγγίσεις περί πολιτικού και κοινωνικού 
σώματος. Ακόμη και η συνθήκη του παιχνιδιού γίνεται, 
για το σύγχρονο σώμα, ένα είδος κανονιστικού μοτίβου, 
μια εγγαστριμυθία, ενώ η φαντασία και η πρωτοβουλία 
απορρίπτονται ως άχρηστα συστατικά, σκουπίδια.

1 1

Sophia Al Maria

T h e  M a g i c a l  S t a t e 
2 0 1 7
Μ ο ν ο κ ά ν α λ ο  v i d e o ,  6 ’ 9 ’ ’

Γυρισμένο στην Κολομβία, το έργο ερευνά την εξόρυξη 
ορυκτών καυσίμων από τη συλημένη γη ως ένα είδος 
τελετουργικού, βίαιου εξορκισμού ο οποίος επιβάλλεται 
πάνω στο αποτρόπαιο (abject) ‘θηλυκό’ σώμα. 
Χρησιμοποιώντας τo genre/τρόπο της αλληγορίας 
αυτής η καλλιτέχνιδα, με καταγωγή από την περιοχή 
του Αραβικού Κόλπου, μελετά την ίδια τη σημασία ενός 
πνεύματος το οποίο ‘καλείται’ επιτακτικά και επιθετικά 
για να χρησιμοποιηθεί εντατικά και να γίνει τελικά μιαρό 
απόβλητο, σε μια διαδικασία διαρκούς σύγκρουσης με την 
ύλη και άγνοιας ή/και αδιαφορίας για ό,τι την εμψυχώνει 
και τελικά συγκροτεί και συνέχει.
Η  Sophia Al Maria, η οποία έχει επανειλημμένα εκφράσει 
τον φόβο της μπροστά στην περιβαλλοντική καταστροφή 
όπως την επέτειναν οι υπερβολές του πρώιμου αλλά και 
του ύστερου καπιταλισμού, οδηγήθηκε από την έρευνά 
της  στην περιοχή της La Guajira της Κολομβίας, κοντά 
στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, όπου βρίσκεται ένα από 
τα μεγαλύτερα ανοιχτά ορυχεία κάρβουνου της Λατινικής 
Αμερικής και μια από τις πλέον πληγείσες περιοχές στον 
πλανήτη στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης 
και παγκοσμιοποίησης. Όπως επισημαίνουν οργανώσεις 
που έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις στο συνολικό 
οικοσύστημα, με τις σύνθετες κοινωνικοπολιτικές 
διαστάσεις του, μετά από 30 χρόνια συνεχούς 
εξόρυξης οι βλάβες είναι μόνιμες και συνοδεύονται από 
πολλαπλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων στη ζωή των 
αρχαίων ιθαγενών πληθυσμών, καθώς αναγκάζονται 
να απομακρυνθούν ή να ζήσουν κάτω από το πέπλο 
μολυσματικής σκόνης που καλύπτει τα πάντα. 
Στο έργο της Al Maria, πρωταγωνιστεί μια νεαρή ιθαγενής 
της περιοχής η οποία μιλά στη σπάνια γλώσσα Wayuunaiki 
μητρογραμμικής καταγωγής και αρχαίας προέλευσης. 
Κυριευμένη από το πνεύμα του ‘ακατέργαστου’, εξαπολύει 
τη μανία της καθώς αυτό απελευθερώνεται στη διαδικασία 
διύλισης. 
Όταν η οικογένειά της την υποβάλλει στη δοκιμασία του 
εξορκισμού, η φωνή της γίνεται ένα τρομακτικό όπλο 
αλλογλωσσίας, το σώμα της ματώνει με τις ιριδίζουσες 
αποχρώσεις του πετρελαίου που αντανακλά το φως. 
Ερωτώμενη δεν αναγνωρίζει καμιά ταυτότητα ως δική της 
παρά ξερνά μια αλλόκοτη προφητεία σπινθηρίζοντας και 
στροβιλίζοντας, δυσανάλογη στις διαστάσεις της μέσα στο 
τοπίο. Μισή δαίμονας και μισή ηρωίδα, η νεαρή γυναίκα 
στο έργο Μαγική κατάσταση είναι ταυτόχρονα η ουσία 
και το αποτέλεσμα της εξόρυξης, αλλά και μια δυνατή 
φεμινιστική αλληγορία για κάθε γυναίκα, κάθε ον, που 
καταπιέζεται ασφυκτιώντας στα όρια μιας επιβαλλόμενης 
συνθήκης και της βίας της, λύοντας κάποτε τον πανικό της 
πάνω σε όσους βρεθούν στο διάβα της.
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23 Μαρτίου  
— 21 Μαΐου
2O17

Είναι η σχέση με τον κόσμο το πλέον 
αμφιλεγόμενο, δύστροπο και ημιτελές έργο της 
ανθρωπότητας;

Η μακριά ιστορία ιδεών, επιστημών, τε-
χνών, πολιτικών, φιλοσοφικού λόγου και παγκό-
σμιων γεγονότων μοιάζει να επιβεβαιώνει τόσο 
την ταραχώδη σχέση όσο και τα εκκρεμή στοι-
χεία της, καθώς γίνεται όλο και πιο φανερό ότι 
η αντίληψη του «πολιτικού» ως δεσμού ανάμεσα 
σε ανθρώπους και μόνο είναι ανεπαρκής, αφού 
όλα τα στοιχεία του κόσμου θα έπρεπε να αντι-
προσωπεύονται στη διαμόρφωση οποιασδήποτε 
συμβίωσης.

Η έκθεση Paratoxic Paradoxes 
(Παρατοξικά Παράδοξα) παρουσιάζει νέα 
έργα κινούμενης εικόνας (moving image) τα 
οποία ερευνούν το παραπάνω κρίσιμο ερώτημα 
μέσα από μια διαφορετική, σύγχρονη οπτική 
πολιτικής οικολογίας και οικοκριτικής, όπως αυτή 
διαμορφώνεται σήμερα στο σημείο τομής τέχνης, 
πολιτικής, κοινωνικοοικονομικών αιτημάτων, 
παιδαγωγικής και ακτιβισμού, υπερβαίνοντας 
απλοϊκές ταξινομήσεις,  μονοσήμαντες 
αναγνώσεις και παρωχημένες στρατηγικές.

Η έκθεση αποτελείται από μια πρωτό-
τυπη «κάψουλα» έργων έντεκα καλλιτεχνών από 
όλο τον κόσμο, όπως αυτή συγκροτήθηκε έπειτα 
από αναθέσεις της πολιτιστικής, μη κερδοσκοπι-
κής πλατφόρμας τέχνης Polyeco Contemporary 
Art Initiative, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυ-
ροπούλου. Η έρευνα που ξεκίνησε πριν από δύο 
χρόνια και παρουσιάζεται με τα έργα της έκθε-
σης Paratoxic Paradoxes εντάσσεται, στο μέτρο 
που της αναλογεί, στην παγκόσμια κινητοποίηση 
καλλιτεχνών, θεωρητικών, επιστημόνων, ακτιβι-
στών, εκπροσώπων δημιουργικών πρωτοβουλιών 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης έναντι των πε-
ριβαλλοντικών κρίσεων όπως αυτές συνδέονται 
με κάθε έκφανση της σύγχρονης ζωής. 

Όντας η πρώτη σε μια σειρά αντίστοι-
χων πειραματικών συγκροτήσεων-ανταποκρίσε-
ων, όπως τις επιδιώκει η πλατφόρμα PCAI (στα 
πλαίσια της συλλογής που αρθρώνει με αφορ-
μή τη διαχείριση επικίνδυνων απορριμμάτων / 
hazardous waste management), η κάψουλα αυτή 
ξεκινά από τη μελέτη των υλικών παραμέτρων 
και επιπτώσεων, των συμβολικών, ψυχολογικών 
και κοινωνικοοικονομικών συμπαραδηλώσεων 
δύο –φαινομενικά απλών αλλά στην πραγματι-
κότητα αρκετά ασαφών και αμφίσημων– όρων 
και της πολυσήμαντης πραγματικότητας που ορί-
ζουν: ‘τοξικό’ και ‘απόβλητο’.

Ερευνά τις παράλληλες αναγνώσεις 
αυτού που περισσεύει και αυτού που απορρίπτε-
ται, αυτού που είναι διαχειρίσιμο ενώ διαφεύγει, 
του άμορφoυ και του άναρχου, του αποθεματι-
κού και του φθίνοντος, του απωθητικού και του 
απωθημένου, του υπερβολικού και του γκροτέ-
σκου, του μεταδοτικού και του μεταφερόμενου, 
του επεξεργασμένου και του ‘κυριευμένου’ (the 
processed and the possessed).

Οι καλλιτέχνες, επιλεγμένοι ώστε να 
συνθέτουν ένα ανοιχτό σύνολο σημαντικά δι-
αφορετικών θεωρήσεων και πρακτικών πέραν 
της αναμενόμενης περιβαλλοντικής ατζέντας, 
αντιμετώπισαν την ασυνήθιστη πρόκληση ενός 
ελάχιστου επιμελητικού δεδομένου (2 λέξεις: το-
ξικό, απόβλητο) και μιας μέγιστης δυνατότητας 
διαχείρισής του στη γεωγραφική, ιδεολογική ή 
υλική συνθήκη της επιλογής τους.

Η διαχείριση αυτή μπορούσε να έχει 
χαρακτηριστικά ανάλυσης, διαχωρισμού, επίσκε-
ψης, αναστροφής, διαρροής, μετασχηματισμού, 
απόρριψης, μελέτης στο φως αντικρουόμενων 
διαλεκτικών, ανάρτησης σε υφιστάμενους προ-
βληματισμούς, discourse και διεθνή οικονομικά 
δεδομένα, συνάρτησης με ιθαγενείς κοσμολογί-
ες ή καπιταλιστικούς εφιάλτες, με επιστημονικά 
ευρήματα, καλλιτεχνικά sub-genres και ‘μαλα-
κές’ ή ‘σκληρές’ θεωρίες αλληλεπίδρασης του 
ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου. Η διαχεί-
ριση αυτή μπορούσε να επεκταθεί στη δια-των- 
αισθήσεων σκέψη, στην αμφισβήτηση μορφών 
και σύγχρονων πολιτικών για την ταυτοποίηση 

και την αναπαράσταση, στην ανατομία των τρό-
πων της νεοαποικιακής μυθιστορίας και βίας, 
της υπερ-αστικοποίησης, του καταναλωτισμού, 
του ρατσισμού και της ανισότητας. Μπορούσε 
να φανταστεί τρόπους αλλοίωσης, επιρροής, μί-
ξης, εμπλοκής, έτσι ώστε να αναφανεί το παρά-
δοξο της ίδιας της έννοιας της (απο)μόλυνσης  
[(de)contamination] πέραν του προφανούς. 

Κοινό εκφραστικό μέσο η κινούμενη ει-
κόνα (φιλμ, βίντεο, animation, ψηφιακές πρακτι-
κές), η οποία στα σύγχρονα σύνθετα είδη της και 
χάρη στη ρευστή, ασταθή φύση και δυνατότητά 
της να συνδέεται με τον χρόνο, να αναπτύσσεται 
μεταμορφικά, να διατίθεται εύκολα και να μετα-
δίδεται γρήγορα, εκφράζει αποτελεσματικά και 
με τρόπο καινοφανή τη σχέση μας με το συνεχές 
του κόσμου. Παραδόξως απειλεί την ίδια αυτή 
σχέση με μια μόλυνση (από εικόνες και δεδομέ-
να) εξίσου καινοφανή –αφηρημένη, ασύλληπτη, 
αναπόδραστη, τρομερή– ενώ αναδιατάσσει βί-
αια τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ύλη και 
την οντολογία της.

Η διοργάνωση Paratoxic Paradoxes 
αναγνωρίζει ως επείγον και ουσιαστικό το αί-
τημα σκεπτόμενων ανθρώπων, ακτιβιστών, καλ-
λιτεχνών, επιστημόνων, grass roots κινημάτων 
και παραγωγικών δυνάμεων να «μείνουμε στην 
ανάγκη» του κόσμου με συμβιωτικούς όρους (με 
τα λόγια της Donna Haraway), να συνάψουμε 
ένα νέο «φυσικό συμβόλαιο» συλλαμβάνοντας 
εκ νέου τη σχέση μας με τα υλικά, με τις μη αν-
θρώπινες μορφές ζωής και τα περιβάλλοντα 
και να απομακρύνουμε τα απορρίμματα της ιδι-
οποίησης και εκμετάλλευσης έως της έλευσης 
της «κοσμοκρατίας» (“Mundus res nullius” με τα 
λόγια του Michel Serres), να ανατρέψουμε την 
αποικιοκρατική χειραγώγηση, την εξαντικειμε-
νικοποίηση της φύσης και να ενεργοποιήσουμε 
νέες ηθικές-πολιτικές πράξεις δέσμευσης με τον 
κόσμο (με το σκεπτικό των Paulo Tavares, T.J. 
Demos, Vandana Shiva, την ποιητική φιλοσοφία 
του Édouard Glissant κ.ά.).

Η διοργάνωση προσθέτει ένα ακόμη, 
αναπάντεχο σημείο εκπομπής από την «Ελλάδα 
της κρίσης» θεωρώντας ότι μια τέτοια ενέργεια 
είναι χρήσιμη ακριβώς γιατί μοιάζει παράδοξη, 
υπερβολική, περιττή, πολυτελής ή ακόμη και ‘ρυ-
πογόνα’, σπάταλη. Και είναι καίρια όχι παρά την 
κρίση αλλά εξαιτίας αυτής.

Πραγματοποιείται σε αναγνώριση του 
ότι η τέχνη αφορά πάντα τη ζωή και την από-
λαυσή της, του ότι η φύση είναι συστατικό της 
ίδιας της αντίληψής μας για το τι συγκροτεί τη 
ζωή αυτή και για το ριζικά δημοκρατικό και ευ-
ρύτατο «εμείς» που πρέπει να τη συνέχει. Αντα-
ποκρίνεται στην ανάγκη για τη συγκρότηση των 
μεγαλύτερων δυνατών συμμαχιών προκειμένου 
να επινοηθούν νέα μετα-ανθρωποκεντρικά, αλ-
λόγλωσσα παραδείγματα, να αναδειχθούν οικο-
νομίες συμβιωτικών και βιώσιμων συλλογικών 
δράσεων, να καταπολεμηθεί η τοξικότητα κοινω-
νικο-οικολογικών καταστροφών, νεοφιλελεύθε-
ρων επιταγών, ιστορικών στρεβλώσεων, αισθητι-
κών εξισώσεων, λαϊκίστικων ιδεολογημάτων και 
δηλητηριωδών φονταμενταλισμών. 

Επιβεβαιώνει την πίστη ότι η τέχνη 
μπορεί να είναι περιβάλλον ριζοσπαστικής ενερ-
γοποίησης, ελεύθερης σκέψης και δικαιοσύνης 
εφόσον επινοήσει και συνεχίσει να επινοεί νέες 
γλώσσες για τη σχέση μας με τον κόσμο.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλι-
τέχνες: Λουκία Αλαβάνου, Sophia Al Maria, 
Korakrit Arunanondchai, Βασίλης Π. Καρούκ, 
Anja Kirschner, Eva Kot’átková, Saskia Olde 
Wolbers, Εύα Παπαμαργαρίτη, Agnieszka Polska, 
Mika Rottenberg, Wu Tsang. 
Δημιούργησαν τα έργα τους τα δύο τελευταία 
χρόνια, σε διαφορετικά σημεία στον γνωστό κό-
σμο (Εκουαδόρ, Ελλάδα, ΗΠΑ, Κίνα, Κολομβία, 
Τσεχία, Ταϊλάνδη) και με αναφορά σε πολλούς 
άλλους ακόμη.

Η έκθεση, την οποία σχεδίασε η αρχιτέ-
κτονας και καλλιτέχνιδα Μαλβίνα Παναγιωτίδη, 
πλαισιώνεται από ομιλίες ειδικών που δραστηρι-
οποιούνται στον χώρο της πολιτικής οικολογίας 
(το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα), εκπαι-
δευτικές δράσεις και έντυπο υλικό.

Η διοργάνωση Paratoxic Paradoxes 
συμπληρώνεται από μια ψηφιακή χωμα-
τερή, σε σχεδιασμό της Εύας Παπαμαρ-
γαρίτη και της Βασιλικής Μαρίας Πλαβού, 
ως ένα διαδικτυακό παρασιτικό σώμα το 
οποίο επιβιώνει μέσα στο σάιτ του  PCAI 
(www.pcai.gr). Οι επισκέπτες καλούνται να το 
αναγνώσουν όπως τον «Περιττωματικό Άτλα» 
(“Stercorian Atlas”) του Michel Serres, όπου «η 
αυξανόμενη οικειοποίηση έχει σωρεύσει εκατο-
ντάδες δικτύων από σημάδια, λεκέδες και ση-
μάνσεις».
Η ομάδα που συνδέεται με το πρότζεκτ (καλ-
λιτέχνες, επιμελήτρια, οργανωτές, ντιζάινερς, 
συνομιλητές) θα εναποθέτει εκεί υλικά που ‘επι-
κοινωνούν’ με την έκθεση αμφισβητώντας (ή 
μολύνοντας) τη θεωρία, το περιεχόμενο και τη 
μορφή της. Σύνδεσμοι, εικόνες, κείμενα, αναφο-
ρές, ανεξιχνίαστα σύμβολα, στοιχειώματα, ακά-
θαρτες αντιθέσεις, οιονεί αντικείμενα, πράγματα 
απεχθή και γοητευτικά, περιττά  (με τη διπλή έν-
νοια του άχρηστου αλλά και του ανισόρροπου, 
αυτού που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια), θα 
συσσωρεύονται άναρχα, ασύμμετρα, υποκείμε-
να στο ενδεχόμενο και την περίσταση. Οι επι-
σκέπτες μπορούν να τα ανασκαλέψουν και να 
αποφασίσουν τι να διασώσουν, ανακυκλώσουν, 
κριτικάρουν, θάψουν βαθύτερα ή αγνοήσουν. 
Μπορούν να δοκιμάσουν πώς η απόρριψη μπορεί 
να γίνει απο-οικειοποίηση, απελευθέρωση, μίας 
τουλάχιστον τοποθεσίας. 

Η Πρωτοβουλία για τη Σύγχρονη Τέχνη 
Polyeco Contemporary Art Initiative είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει 
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοι-
νού μέσα από ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα με αφορμή το κρίσιμο ζήτημα της διαχεί-
ρισης αποβλήτων.
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Anja Kirschner

M o d e r a t i o n
2 0 1 6
H D   v i d e o ,   1 4 3 ’

Η ταινία Moderation διαδραματίζεται στην Αίγυπτο, 
την Ελλάδα και την Ιταλία και στρέφεται γύρω από την 
ιστορία μιας σκηνοθέτιδας ταινιών τρόμου και των 
συνεργατών της. Το τελευταίο τους έργο στοιχειώνουν 
συναπαντήματα με την ‘πρώτη ύλη’ του, η κλιμάκωση 
αλληλοσυγκρουόμενων επιθυμιών και ο τρόπος με τον 
οποίο ο τρόμος διατέμνει τις πραγματικότητες της ζωής 
τους εντός και εκτός οθόνης.
Μεγάλο μέρος της ταινίας είναι γυρισμένο με κάμερα 
χειρός, συνδυάζοντας low-fi ειδικά εφέ με HD camcorder, 

Skype και βίντεο από κινητό τηλέφωνο, προκειμένου 
να εντείνει την αίσθηση της αμεσότητας και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων μυθοπλασίας, 
πραγματικότητας και genre.
Σύμφωνα με ορισμένες τάσεις στο σινεμά τρόμου 
της ψυχροπολεμικής Ευρώπης, της Αιγύπτου της 
εποχής της Infitah επί Σαντάτ και της μεταπολιτευτικής 
Ελλάδας, η βιωμένη εμπειρία δεν αναπαριστάται 
νατουραλιστικά ούτε εξιδανικεύεται με αναγωγή στο 
παράλογο. 
Αντίθετα, το ‘παράλογο’ χρησιμοποιείται προκειμένου 
να εξωτερικευτεί και να απο-υποκειμενοποιηθεί αυτό 
που ‘στοιχειώνει’ τους πρωταγωνιστές, προκειμένου 
να επαναθεμελιωθεί το ενδεχόμενο του ορθολογικού 
φορέα που δρα στα όριά του.
Η περιέργεια της Kirschner στρέφεται επίσης και 
προς τον τρόπο με τον οποίο ο πάσης φύσεως τρόμος 
(ιστορικός, πολιτικός, κλιματικός, συγκυριακός) 
κυριεύει τους αρχαίους, πλούσιους και περίπλοκους 
πολιτισμούς των ακτών της Μεσογείου –όπου 

διαδραματίζεται η ταινία– και τους ρίχνει σε έναν 
ανεμοστρόβιλο αλλαγών· ωστόσο η προσοχή της εστιάζει 
στην ατόφια ενέργεια που απελευθερώνεται σε τέτοιες 
περιπτώσεις, στις δυνατότητες που αποκαλύπτονται σε 
αυτή την υπερπληθώρα του εξαθλιωμένου, ακατέργαστου 
και σπαταλημένου, στα δίκτυα που ενεργοποιούνται 
αιφνίδια από αυτές τις δυνατότητες.
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Wu Tsang

w e  h o l d  w h e r e  s t u d y 
2 0 1 7
Δικάναλο  HD v ideo,  ήχος  ste reo,  19 ’

Η επικινδυνότητα της κίνησης, 
του να κινούμε και να κινούμαστε, 

του να ξέρουμε ότι συν-κινούμαστε, 
ότι συν-κινούμε.
 ― Fred Moten ―

Το we hold where study είναι μια πειραματική ταινία 
μικρής διάρκειας που επιλέγει μια χορογραφική 
προσέγγιση στη δημιουργία της εικόνας (image making) 
και στη διαδικασία του πένθους. Στην ταινία εκτελούνται 
μια σειρά από ντουέτα, τόσο εντός όσο και μεταξύ 
των εικόνων, σε χορογραφία της boychild με τον Josh 
Johnson και της Ligia Lewis με τον Jonathan Gonzalez, σε 
πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Bendik Giske.
Το έργο βασίζεται στον εν εξελίξει διάλογο της Wu Tsang 
με τους συνεργάτες της θεωρητικούς Fred Moten και 
Stefano Harney, συγγραφείς του The Undercommons, 
και ιδίως του πρόσφατου δοκιμίου τους με τίτλο “Leave 
Our Mics Alone” («Αφήστε τα μικρόφωνά μας ήσυχα»). 
Αυτό το δοκίμιο διατυπώνει ένα (α)δύνατο σύνολο 
εικόνων αντίστασης, μέσα από ποιητικές θεωρήσεις περί 
του ‘μαύρου’ (blackness) ή/και του ‘τρανς’ (transness) 
ή/και του ‘κουίρ’ (queerness) ως μια αυτοσχεδιαστική 
κατάσταση ύπαρξης, από κοινού με άλλους, δουλεύοντας 
διαμέσου του περιβάλλοντος και από αυτό. Σύμφωνα με 
αυτή την πρόταση, οι όροι blackness ή/και transness  
ή/και queerness δε νοούνται ως εναλλακτικοί, αλλά ως 
ανεπίδεκτοι απεμπλοκής, και η ταινία αποσκοπεί στο να 
διατυπώσει αυτή τη διαφορά χωρίς διαχωρισιμότητα.
Παίρνοντας υπόψη μία από τις αναλογίες του Moten, 
αν οι κατασκευές περί Δυτικού/Ευρωπαϊκού ‘λευκού’ 
(whiteness) μπορούν να νοηθούν ως το σύνολο 
(διακριτών, ατομικών) διαπροσωπικών σχέσεων, τότε 
μπορεί κανείς να προτείνει μια αντίληψη του ‘μαύρου’ 
(blackness) [ή/και του ‘τρανς’ (transness) ή/και του ‘κουίρ’ 
(queerness)] ως εμπλοκή. 
Η εμπλοκή δεν είναι διαθέσιμη στην εικόνα. Ταυτόχρονα, 
όμως, η εμπλοκή μπορεί δυνητικά να εκδηλώνεται σε κάθε 
εικόνα. Δεν μπορεί να απεικονιστεί αλλά ταυτόχρονα 
εμποτίζει την εικόνα.
Η ταινία της Wu Tsang επιδιώκει μετάβαση στην 
κοινωνικότητα μέσω του ανοίγματος αδύνατων εικόνων. 
Τι θα γινόταν αν η κάμερα δεν ήταν ένας παντογνώστης 
οφθαλμός ή κεντρικός αφηγητής – αλλά ήταν απλώς ένα 
ακόμη στοιχείο της εμπλοκής;
Όπως επισημαίνει η καλλιτέχνιδα στις σημειώσεις της 
για μια συζήτηση με τον Fred Moten: όταν θέλουμε να 
μιλήσουμε για την κοινωνικο-οικολογική καταστροφή, 
στο μυαλό μας έρχονται πιθανά πρώτα εικόνες βίας και 
πλανητικής καταστροφής. Όμως θα μπορούσαμε να 
μιλήσουμε και για αυτοφαγία (τη διαδικασία που επιτρέπει 
την ομαλή αλλοίωση και ανακύκλωση των συστατικών 
των κυττάρων) και για την ιδέα ότι η διάρθρωση και η 
φύση της ζωής είναι βία απέναντι στον εαυτό της, μια 
διαρκής παρακμή και αναγέννηση. Τι θα γινόταν αν 
αντιλαμβανόμαστε τη βία όχι απλά ως επιθέσεις εναντίον 
έγχρωμων ή τρανς σωμάτων ή σαν τοξικά απόβλητα που 
διαβρώνουν τη γη, αλλά ως διαφοροποιήσεις βίας; Ως μια 
δεοντολογία βιώσιμης καταστροφής;  
Τι είδους παρεμβάσεις μπορούν σήμερα να διαπεράσουν 
τις συνήθεις αναπαραστάσεις και αντιλήψεις περί 
«περιβάλλοντος»;
Όπως προτείνει η Wu Tsang με το έργο της, αυτό 
που επείγει τώρα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε την 
τραγωδία, αλλά να μιλήσουμε για το πώς ζούμε. Αυτό που 
χρειαζόμαστε είναι άφθονη σκέψη με όρους ‘αντίστροφης 
μηχανικής’, άφθονη αντιστροφή ισχυρών διατυπώσεων 
που εγκλωβίζουν τη φαντασία.

σε
συνεργασία 
με:


