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DOROTA GAWEDA
Ophidians, 2015.
Ερπετολάτρες, 2015.
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Επιλέγει την τεχνολογία της: έναν βαθύ
υποδόριο ύπνο και μετά ένα αιφνίδιο
ξύπνημα σαν να έχει ηχήσει μια σάλπιγγα,
ένα σήμα, ένας συναγερμός, μια κραυγή,
ένα άρωμα, ένα θρόισμα, ένα αεράκι,
ένα έντομο ή φίδι, ένας παλμός από ένα
θήραμα ή ο απειλητικός παλμός του
θανάτου-θυσία χωρίς είδωλο. Ένα λαμπερό μαύρο φίδι με πορφυροκόκκινα
δαχτυλίδια βρίσκεται κουλουριασμένο
στο γρασίδι κάτω από τον ήλιο. Το σώμα
της φαίνεται μεταλλικό, σαν τζετ.
Αν το άγγιζε με την άκρη του δακτύλου
της μετά βίας θα σάλευε. Μόλις που
σαλεύει, ακόμα και όταν το σηκώνει για
να το χρησιμοποιήσει σαν στολίδι, όταν
το τυλίγει γύρω από το λαιμό, το στήθος,
τη μέση. Δείχνει έτοιμο για ύπνο. Και
τότε θυμάται την ύπαρξη μιας αρχαίας
αίρεσης. Ονομάζονταν Ophidians και
συνήθιζαν να λατρεύουν τα φίδια. Χειρονομεί κάνοντας μια από τις τελετουργικές
τους κινήσεις: Φιλάει το φίδι. Στη συνέχεια, βάζει τα χείλη της στο λαιμό της,
απολαμβάνοντας βαθιά την αίσθηση των
μαύρων φολίδων.
DOROTA GAWEDA
Turritopsis dohrnii, 2015.
Η αθάνατη μέδουσα, 2015.

Είναι θερμή θαυμάστρια των LAQ*
δερμάτων, όπου μπορεί να χρησιμοποιεί
το δικό της σχήμα και περνάει ατέλειωτες
ώρες μπροστά στο AVI** για να φτάσει
στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν
βέβαια τόσα πολλά ωραία δέρματα για
να διαλέξει, αλλά πρέπει να συνεχίσει να
ψάχνει μέχρι να βρει αυτό που ταιριάζει

απόλυτα στη μορφή της. Το σώμα της είναι
ενσωματωμένο με τους ιστούς που το
συνδέουν, αλλά εκείνοι είναι αρκετά πιο
σύνθετοι από δύο απλές συνεκτικές κλωστές. Τα πολύποδα -που είναι η πρώιμη
φάση της- μεγαλώνουν μέσα από την
εξέλιξη ενός κυστιδίου με γενετικά πανομοιότυπους κλώνους. Δεμένοι με μια
κόκκινη κλωστή.
Αν εκτεθεί σε περιβαλλοντικό στρες
ή σε σωματική επίθεση, αν αρρωστήσει ή
γεράσει, αυτή μπορεί να επανέλθει στο
στάδιο του πολύποδα, σχηματίζοντας μια
νέα αποικία πολύποδων. Το κάνει αυτό
μέσω της διαδικασίας της κυτταρικής
επαναδιαφοροποίησης, η οποία μεταβάλλει τη διαφοροποιημένη κατάσταση των
κυττάρων της και τα μετασχηματίζει σε
νέους τύπους κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα
δημιουργούν μεμβράνες που εναρμονίζονται με το πλέγμα του σώματός της.
Αν της αρέσει ένα σχήμα, τότε διπλασιάζεται, και το ένα μέρος πάει εκεί όπου
μπορεί να βρει μια ποικιλία από πολλαπλά
σχήματα που ταιριάζουν στα δέρματά της.
Αγαπά προσωπικά τα δέρματα Elysium.
Της αρέσουν επίσης τα δέρματα Dreese,
Νέα Πρόσωπα και Βλέμματα. Θεωρητικά,
αυτή η διαδικασία της απολέπισης μπορεί
να συνεχιστεί επ’ αόριστον, καθιστώντας
την ουσιαστικά βιολογικά αθάνατη. Η
κόκκινη γραμμή κυκλώνει τη γραμμή της
ζωής, κι έτσι δεν βλέπει αρχή και τέλος.

θα μπορούσε να είναι θεά, ένας πάσχων
από αμνησία, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ένα θηλυκό κυβερνο-τέρας, η
συναίσθηση της Γης και της Θάλασσας,
ένας ακόλουθος του Ήλιου, ένας προγραμματιστής Η/Υ, ένας σαρωτικός τυφώνας, μια όμορφη μάγισσα, ένα άγαλμα
από τα νησιά του Πάσχα. Το καθένα
σε απόλυτη σχέση με το άλλο, σε απόλυτη
σύνδεση με τα ζώα, τη βλάστηση, την
πέτρα. Παρότι εθελόντρια, δεν είναι σε
θέση να συμμετέχει σε ό,τι συμβαίνει
στο νησί -είναι απόμακρη. Καθώς βλέπει
τη νέα γεωγραφία να εκτοπίζει την παλαιά
και τα ψηφιακά αντικείμενα να είναι
περισσότερο ορατά από τα φυσικά, εύχεται η γεωγραφία και η φαντασία να γίνουν
ένα. Εύχεται, τα χιλιάδες της μικροσκοπικά φύλα, επιθήλια και οστά, ο περιβάλλων χώρος, τα ξίφη, οι καμβάδες της
για να ζωγραφίζει, τα χέρια με τους τουλάχιστον οκτώ δονητές, τα πόδια-πλοκάμια,
οι λοβοί της, τα χόρτα της, οι λαοί της,
να γίνουν μέρος αυτού του τοπίου. Γι΄
αυτούς που η νέα εποχή δεν έχει ακόμα
ανατείλει, Αυτή θα είναι η ύστατη επιλογή τους.
EGLE KULBOKAITE
Hypersea I // To escape the banalterrestrial like angels, 2015.
Υπερθάλασσα Ι // Απόδραση από τα

* LAQ: είναι ένα δημοφιλές ψηφιακό
κατάστημα που ειδικεύεται σε ρεαλιστικά
δέρματα και σχήματα προσώπου για ανδρικά και γυναικεία ψηφιακά είδωλα.
Έχει επίσης ξεχωριστούς χώρους για μαλλιά, κοστούμια, και άλλα ενδύματα.
** AVI: Multimedia εφαρμογή εικόνας και ήχου που σχεδιάστηκε για την
Μicrosoft στο περιβάλλον των WIndows
τη δεκαετία του 1990.
DOROTA GAWEDA &
EGLE KULBOKAITE
She wanders through the cities of
deserted islands. Video, 2015.
H περιπλάνησή της στις πόλεις των
έρημων νησιών. Video, 2015.
Tα έργα της Dorota Gaweda και της Egle
Kulbokaite σχεδιάστηκαν σε στενή σχέση
με τη διαδικτυακή έκθεση στο Μουσείο
των μετα-ψηφιακών Τεχνών. Παρουσιάστηκε το video «Η περιπλάνησή της
στις πόλεις των έρημων νησιών», καθώς
και έξι επεισόδια από το Young Girl
Reading Group που πραγματοποιήθηκαν
από τον Μάιο έως τον Ιούνιο ανάμεσα
στα Υστέρνια της Τήνου στην Ελλάδα,
το Βερολίνο στη Γερμανία και τη Βασιλεία
στην Ελβετία.
Ζουν ανθρώπινα όντα εκεί. Αλλά είναι
ασυνήθιστα, μοναδικά, απόλυτοι δημιουργοί, εν ολίγοις μια ιδέα της ανθρωπότητας, ένας προπομπός, μια γυναίκα που

oooσσς. Ξεχύνεται στα βράχια: σιισοο,
χρσσς, ρσσιισσς, oooσσς στριμώχνεται στα
βαρέλια σιισοο, χρσσς, ρσσιισσς, oooσσς.
Αν η ιστορία των βακτηρίων προχωρούσε όχι παράλληλα, αλλά μαζί με την
ιστορία των πολυκύτταρων και αν έπρεπε
-σιισοο, χρσσς, ρσσιισσς, oooσσς- να
αντιληφθεί τους εαυτούς της στη βάση
ενός συν-βιοτικού πληθυσμού μικροοργανισμών, τι σχήμα θα έπαιρνε άραγε στη
νέα εποχή η ζωή που θα ερχόταν ορφανή
από μάνα και πατέρα...
—Γεννημένη στην Πολωνία η DOROTA
GAWEDA, συγγραφέας και εικαστικός,
ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και στη
Βασιλεία. Μαζί με την Egle Kulbokaite
ίδρυσαν το YOUNG GIRL READING
GROUP και επινόησαν την Agatha
Valkyrie Ice (έναν πολυδιάστατο ψηφιακό
χαρακτήρα). Η Gaweda είναι απόφοιτη
του Πανεπιστήμιου RCA του Λονδίνου
και συν-διευθύντρια του χώρου τέχνης
ΟSLO10.
—Γεννημένη το 1987 στη Βίλνιους της
Λιθουανίας, η EGLE KULBOKAITE
είναι εικαστικός, συγγραφέας και επιμελήτρια. Έχει αναπτύξει επιλεκτικά κάποιες
εμβριθείς συνεργασίες, ανάμεσά τους
η Dorota Gaweda με την οποία ανέπτυξε
τον ψηφιακό χαρακτήρα της Agatha
Valkyrie Ice, καθώς και τα περιοδικά
Good Times & Nocturnal News, σε
συνεργασία με τον Carl Palm. Με ‘όχημα’
την Agatha Valkyrie Ice, η Kulbokaite
συνδιευθύνει το χώρο τέχνης OSLO10
στη Βασιλεία της Ελβετίας.
CARL PALM

τετριμμένα γήινα των Αγγέλων, 2015.
Συνεχίζει το γρήγορο διάβασμα για εκείνες,
μιλάει εκ μέρους τους, τις ενσωματώνει
στους πληθυντικούς της: Ένα βαμπίρ, μία
Λούση που έτρωγε τα πάντα, ενσωμάτωνε
τα πάντα, που κρύβεται σαν τον Διογένη,
βγάζει το νερό με τις παλάμες της. Πρωτοεμφανίστηκε στις θάλασσες ξαφνικά. Αμέσως
γέμισε τους ωκεανούς από το βυθό της
θάλασσας μέχρι τις ακτογραμμές. Άρχισε
να παρεισφρέει στις εκβολές των ποταμιών
και στο περιβάλλον του γλυκού νερού
και ήταν έτοιμη να βρεθεί κάτω από τις
υγρές πέτρες και τελικά, χιλιόμετρα από
κάτω …..σσσς! η ανάγκη …..χσσς η
ανάγκη της ύπαρξης, …..χσσσς, αααδύνατο! Με αυτή τη γλώσσα βουτούσε μέσα
στη θάλασσα με τα χέρια της να αιωρούνται
εδώ κι εκεί, καταλήγοντας να είναι κάτι
ανάμεσα στην υδαρή της κινούμενη ενέργεια και την ανθρώπινη φύση που μιμείτο.
Άκου: ένα κουαρτέτο λέξεων απ’ τα λόγια
των κυμάτων: σιισοο, χρσσς, ρσσιισσς,

I CAN‘T SEE WHY NOT SAID THE
SNOWBLIND SHISHA CHAINCHOKING SEASHELL SHELLY
SCHUMACHER & CHILLELY
SHIVERED HER SHOESHINED
SCHOTTISCH SHOULDERS
SHABBY- CHICLY IN A
CHILLAXED SHANGHAIAN
CHIMICHURI SHELTER. Ύφασμα,
2015.
—Γεννημένος το 1980 στη Σουηδία ο
CARL PALM ζει και εργάζεται στη Στοκχόλμη. Δημιουργεί υβριδικά έργα που
προκύπτουν από τη συνομιλία αντικειμένων με πολυδιάστατη φύση.
Η έννοια των «μικτών μέσων» διατυπώνεται σαφέστερα στο έργο του, καθώς
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία: οι σχέσεις
της συγγένειας και αντίθεσης στο εσωτερικό του εκθεσιακού χώρου, η ‘άλλη
χρήση’ των αντικειμένων μέσα από
τις αλλαγές και την μετακίνησή τους στο
χώρο καθώς και η εγγενής μνήμη της
γλυπτικής.
Κοντά σε μια ανιμιστική πρόσληψη,
ο Palm προσεγγίζει μια ευρεία γλυπτική

πράξη με μια μετά-επιμελητική συμπεριφορά, ερευνώντας την εσωτερική ικανότητα των αντικειμένων να αλληλεπιδρούν
στο εσωτερικό του κενού χώρου, αντιμετωπίζοντας ωστόσο με ιδιαίτερη ευαισθησία,
την προηγούμενη ιστορία τους, έξω από το
μουσειακό περιβάλλον.
PAKUI HARDWARE
Mei Piech Chi, 2015.
Μάρμαρο Διονύσου, μάρμαρο Τήνου, τρίποδο, σπορ τσάντα NIKE,
διάφορα υφάσματα.

PAKUI HARDWARE
Toop Toop Toop.ppt
Power Point template, loop, 2015.
Αυτή η μετάλλαξη ήταν διάσημη κάποια
εποχή. Τώρα η μόνη διέξοδος είναι να
την επιστέψουμε φευγαλέα πίσω. Πίσω
στους κανόνες της αστικής μυθολογίας.
Να χαράξουμε στο μάρμαρο αντί
να βάψουμε με σπρέι τους τοίχους του
υπόγειου σιδηρόδρομου. Η Mei Piech
Chi είναι η νέα Αφροδίτη.
—PAKUI HARDWARE -μια επινόηση
του Alex Ross- είναι το όνομα του καλλιτεχνικού ντουέτου των Neringa Cerniauskaite
και Ugnius Gelguda. Η δουλειά τους
είναι μια αναζήτηση ανάμεσα στα όργανα
και τα υλικά. Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις
τους έχουν φιλοξενηθεί στο Μουσείο
MUMOK της Βιέννης, το Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης της Ρίγας, στη γκαλερί Jenifer
Nails της Φρανκφούρτης, στο Κέντρο
Μοντέρνας Τέχνης της Βίλνιους, στην
γκαλερί 321 της Νέας Υόρκης καθώς και
στον οργανισμό ΝΑDA της Νέας Υόρκης.
MIKO KUORINKI
Τα αντικείμενα περιγράφηκαν
με λέξεις που αποτυπώθηκαν σε
ένα μαρμάρινο γλυπτό, σε ένα
κεραμικό και σε ένα υφαντό, 2015.
Σε συνεργασία με τους Γιώργο
Αγάλου (μαρμαρογλύπτης), Bernhard
Aicher (κεραμίστας) και Αικατερίνη
και Μαριέττα (υφάντριες).
Οδηγίες που δόθηκαν στον μαρμαρογλύπτη: Επιλογή κατάλληλου μαρμάρου για
το αντικείμενο, (από λευκό ή ανοικτό
γκρι μάρμαρο), με μέγιστες διαστάσεις:
Ύψος 2cm, μήκος 35 cm και πλάτος

20cm, χωρίς ευθυγραμμισμένο κόψιμο
αλλα αμοιβαδοειδές (ασύμμετρο), με
χαραγμένο έναν μικρό ρόμβο και μια
μικρή έκκεντρη τρύπα που διαπερνά όλη
την επιφάνεια δίνοντας την αίσθηση της
σκιάς ή της λακκούβας.
Οι οδηγίες που δόθηκαν προς τον
κεραμίστα: Χωρίς χρώμα ή γυαλιστερή
επίστρωση, ο πηλός θα πρέπει να
σχηματοποιηθεί με το χέρι ώστε να έχει
ακανόνιστη επιφάνεια και μέγιστες
διαστάσεις: ύψος 30 cm, μήκος 10 cm,
πλάτος 13 cm. To γλυπτό θα πρέπει
να μπορεί να σταθεί σταθερά πάνω σε
μια επίπεδη επιφάνεια, ενώ χωρίζεται
σε δύο θαλάμους, ο ένας μεγαλύτερος
από τον άλλον, οι οποίοι θα πρέπει να
είναι ελαφρώς άμορφοι.
Το γλυπτό κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με την αίσθηση ενός χεριού ενώ θα
πρέπει να έχει ένα κυματοειδές μοτίβο
ως διακόσμηση.
Οι οδηγίες που δόθηκαν στις υφάντριες: μέγεθος περίπου 100 cm × 100
cm, το χρώμα του υφάσματος πρέπει να
είναι λευκό — φυσικό λευκό (η υφάντρια
μπορεί να επιλέξει την ακριβή απόχρωση), όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί
ένα μικρό μοτίβο στο φυσικό πράσινο
χρώμα των φυτών (η υφάντρια μπορεί
να επιλέξει την ακριβή απόχρωση):
δύο λεπτοί, ελαφρώς κυρτοί μίσχοι λουλουδιών στο μήκος των χεριών των
υφαντριών, τοποθετούνται κοντά στις
γωνίες στις αντίθετες πλευρές του τραπεζομάντιλου (οι υφάντριες μπορούν να
επιλέξουν την ακριβή θέση και το σχήμα
των μοτίβων).
MIKO KUORINKI
Κοιτάζεις τα κόκαλά σου που
χαλάρωσαν και σκόρπισαν σε όλες
τις κατευθύνσεις, 2015.
Ποίημα 279 λέξεων. Η απόδοση
στα ελληνικά έγινε από τον Βασίλη
Νούλα.
είσαι ψηφιακή σιωπή
είσαι αυτιστική φύση
είσαι σιωπηλός χρησμός
είσαι μια μετριότητα
είσαι βυθισμένος σε ανόητες μαλακίες που
		τις φετιχοποιείς
είσαι ένα κοντέινερ
είσαι απαλό φως
είσαι ιχνηλάτης
οδηγείσαι από άνθη
έχεις κάνει λάθος
είσαι κοντά
είσαι μια αδρή ακανόνιστη επιφάνεια
είσαι περικυκλωμένος από πλαστικά
		μπουκάλια νερό και μασκότ
είσαι το αστειάκι μεταξύ μητέρας και κόρης
ξεπλένεις τη χειραψία
κουβαλάς κάτι στην άλλη άκρη του
		δωματίου
(Συνέχεια στην άλλη πλευρά)

Κάποτε, το χρόνο τον μετρούσαν με το τρεχούμενο
νερό. Όπως επίσης με το διάστημα που διένυε ένα
βέλος ή ακόμα με τη ροή του ποταμού ή τη ροή της
άμμου στην κλεψύδρα. Με το άγγιγμα της οθόνης
του τάμπλετ βλέπουμε το χρόνο, την ίδια στιγμή που
τον χάνουμε καθώς χανόμαστε σε αυτόν, ενώ δεν
είναι υπερβολή να υποθέσουμε πως αυτή η οθόνη
κατασκευάστηκε από την ίδια άμμο.
Το 1984 ο Αργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς
Μπόρχες, επισκέφτηκε τις πυραμίδες της Αιγύπτου.
Έβαλε στο χέρι του λίγη άμμο και την άφησε να
φύγει μέσα απ’ τα δάχτυλά του. Όταν τον ρώτησαν
τι ακριβώς έκανε, εκείνος αποκρίθηκε: «Τροποποιώ
τη Σαχάρα». Όπως το διαδίκτυο ή οποιοσδήποτε
τεράστιος όγκος -υλικός ή και άυλος-, η έρημος
και ο ωκεανός δεν έχουν αρχή και τέλος. Έτσι
λοιπόν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπεραντικείμενα, όρο που χρησιμοποίησε ο Τίμοθι
Μόρτον για να περιγράψει φαινόμενα και συνθήκες
που κατακλύζουν το χώρο και το χρόνο και
υπερβαίνουν τα επιμέρους χωροχρονικά συμβάντα,
όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, το φελιζόλ ή
το ραδιενεργό πλουτώνιο. Ζώντας με αυτά τα υπεραντικείμενα, ή και μέσα σε αυτά, όπως το πλαγκτόν
που ζει στον ωκεανό, η άμμος που διατρέχει την
έρημο ή σκορπίζεται από μια ανθρώπινη παλάμη,
τροποποιούμε τη Σαχάρα αλλά και τη Θάλασσα.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά, ή μήπως όχι;
Αν θέλετε, ακόμα ένα παράδειγμα, είναι ο
καιρός. Στη φυσική αλλά και σε άλλες επιστήμες,
μη γραμμικό σύστημα θεωρείται εκείνο όπου τα
αρχικά δεδομένα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στο παραγόμενο αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας
το φαινόμενο της τυχαιότητας. Έτσι λοιπόν και η
έκθεσή μας ακολουθεί μία μη γραμμική αφήγηση:
οι άλγες, η μαγιά ως ενεργό στοιχείο, οι μέρες και
η θέση της Σελήνης, της Αφροδίτης και του Δία που
δημιουργούν το τέλειο τρίγωνο λίγο πριν την έναρξη
τούτης της έκθεσης εν μέσω λατομείων μαρμάρου
και συγχρόνως το δημοψήφισμα, το ζευγάρωμα των
κατσικιών, ο άνεμος και πλείστοι όσοι παράμετροιπαράγοντες που συνεχίζουν να επιδρούν.
Το να ρωτάς μία ανθρώπινη ύπαρξη να
αποτιμήσει το χρόνο δεν είναι πολύ διαφορετικό
από το να ρωτάς το πλαγκτόν που επιπλέει για τον
ωκεανό. «Πώς όμως το πλαγκτόν παρασύρεται στις
όχθες;» αναρωτιούνται οι Raqs Media Collective
ενώ προβληματίζονται για το ποιόν του χρόνου και
παράλληλα αρθρώνουν μια οικολογική-ποιητική
παρέμβαση, συνδέοντας τη βιοκοινωνία του
πλαγκτόν με την ανθρώπινη ύπαρξη. Και συνεχίζουν:
Τι είναι Χρόνος;
Τι ώρα είναι;
Ο χρόνος είναι όπως τον θες

Ή και όχι
Ο χρόνος είναι α-χρόνος
Το πλήρωμα του χρόνου
Ο χρόνος πρέπει ν’ αλλάξει
Τέλος χρόνου
Ο χρόνος είναι κυκλικός
Το πέρασμα του χρόνου
Δεν είναι ο σωστός χρόνος
Έχεις χρόνο στη διάθεσή σου (;)
Ο χρόνος που κερδίθηκε
Ο χρόνος που χάθηκε
Δεν υπάρχει χρόνος
Έχει ωριμάσει ο χρόνος
Ο χρόνος εκμηδενίστηκε
Ο χρόνος είναι το παρόν
Τι ώρα είναι;
Αλλάζοντας γωνία θέασης, από το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου κερδίζονται και χάνονται
τεράστια ποσά σε νανοδευτερόλεπτα, ένας μήνας
στο κυκλαδίτικο νησί της Τήνου μπορεί να συγκριθεί
με μια δραματικά μεγαλύτερη περίοδο από
οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αν πάλι εξετάζαμε το θέμα
από την οπτική γωνία του πλαγκτόν, ένας μήνας
στην Τήνο για έναν καλλιτέχνη θα περνούσε τόσο
γρήγορα, όσο και ένα νανοδευτερόλεπτο στη Γουώλ
Στρητ.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας και η έκθεσή δεν
επιζητούν από τους καλλιτέχνες ή από το κοινό να
αποτιμήσουν το χρόνο, αλλά επικεντρώνονται στο να
δημιουργήσουν καλλιτεχνικές-ποιητικές διαδρομές
ανάμεσα στο έμψυχο και το άψυχο, στο επιμέρους
και το συνολικό (όπως στην περίπτωση του πλαγκτόν
και του ωκεανού), οικοδομώντας διαφορετικές
οπτικές γωνίες προσέγγισης του εαυτού, μέσα από
την πρόσληψη του χώρου και του χρόνου όπως
αυτή επιδρά στην περίπτωση ενός ophidian, της
ψήφου στο δημοψήφισμα ή της ‘αθάνατης μέδουσας’
Turritopsis dohrnii1 που επαναδιαφοροποιείται
συνεχώς μέσα στο χρόνο.

1. Η μέδουσα του είδους Τurritopsis
dohrnii φαίνεται ότι αποτελεί το μόνο
ζώο το οποίο έχει ανακαλύψει το μυστικό
της αιώνιας νεότητας. Η συγκεκριμένη
μέδουσα έχει την ικανότητα να περνά από
το ώριμο ενήλικο στάδιό της στο ανώριμο
στάδιο του πολύποδα και πάλι από την
αρχή. Έτσι, ουσιαστικά, δεν υπάρχει όριο
στο προσδόκιμο επιβίωσής της. Σύμφωνα
με τους επιστήμονες, αποτελεί το μόνο
γνωστό ζώο το οποίο μπορεί συνεχώς
να γυρίζει πίσω το ρολόι του χρόνου. Το
«κλειδί» αυτής της θαυμαστής ικανότητας
κρύβεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται συνεχής επαναδιαφοροποίηση.

TINOS QUARRY PLATFORM
Το πρόγραμμα φιλοξενίας του Tinos
Quarry Platform, προσφέρει την ευκαιρία
σε διεθνείς εικαστικούς καλλιτέχνες της
σύγχρονης τέχνης από διαφορετικές
χώρες να φιλοξενηθούν και να εργαστούν
στο νησί της Τήνου, σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Πέτρος
Τουλούδης
Πολιτιστική διαχείρηση: Βασίλης Νάσης
www.tinosquarryplatform.com
info@tinosquarryplatform.com

Τηνιακού Πολιτισμού
84 200, Τήνος, Κυκλάδες, Ελλάδα
+3022830 24742-3
info@itip.gr / www.itip.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού
Ππόεδρος: Νικόλαος Διαμαντάκης
Αντιρπόεδρος: Ελευθερία Ντεκώ
Γραμματέας: Βασίλειος Καρπέτας
Ταμίας: Ιωάννης Δάβιος
Μέλη: Γεώργιος Κουμεντάκης, Σταύρος
Μανιατάκος, Μαρίνα Ξυπολιτίδου
Προϊστάμενος: Μάρκος Βιδάλης
Τεχνικές Εργασίες, Φωτισμός Έκθεσης:
Γεώργιος Φωτόπουλος
Η έκθεση πραγματοποιείται στο Ίδρυμα

Ευχαριστούμε θερμά τους: Γεωργία
Αλεβιζάκη, Γρηγόρη Αμοιραλή, Χρήστο
Αγγελάκο, Σωτήρη Μπακαγιάννη,
Γιώργο Αγάλου, “Λορέντζο” εργαστήριo
μαρμάρου, Βιοτεχνική Σχολη Σύλλογος
Κυριών “ο Ευαγγελισμός”, Αγγειοπλαστείο
Bernard Aicher, Γιάννη Καμολίνο,
Βασιλική Σώχου, Κυρία Τερέζα, Μαρία
Λαμέρα, Ιάκωβο Μαλακατέ, Άννα &
Νίκο Ρήγο, Γιώργο Καραγιάννη, Βένια
Παπαθανασοπούλου

Καλλιτέχνες: Dorota Gaweda, Egle
Kulbokaite, Carl Palm (Μάϊος); Pakui
Hardware, Mikko Kuorinki (Ιούνιος); Goda
Budvytyte, Lorenzo Cirrincione, Jennifer
Teets (Ιούλιος)
Αρχιτέκτων: Viktorija Rybakova
Επιμελητής: Valentinas Klimasauskas
Σχεδιαστής: Goda Budvytyte

Κύριος χορηγός:

Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

(Συνέχεια από την άλλη πλευρά)
ξαπλώνεις στο κρεβάτι και μιλάς
στερείσαι νοήματος
τρίβεις το δεξί σου μάτι
πας να κρατηθείς από φευγαλέα πράγματα
αγοράζεις εξοπλισμό υπαίθρου για να
		μείνεις άστεγος
κοιτάζεις τα κόκαλά σου που χαλάρωσαν
		και σκόρπισαν σε όλες τις κατευθύνσεις
ξέρεις περισσότερα απ’ όσα ξέρω εγώ
τρίβεις κίτρινη μαρμελάδα με τα πόδια σου
		στα πόδια του τραπεζιού
χάνεις σταδιακά το νόημα
λες «γαμώτο, συγγνώμη ρε φίλε»
πίνεις μια μη-αλκοολούχα μπύρα
ραγίζεις το γυαλί
λιώνεις το χάλυβα
αναζητάς ζεστασιά
νιώθεις την έλξη
νιώθεις άδειος
πηγαίνεις για τρέξιμο
παρατηρείς τον ουρανό
παρατηρείς τα δέντρα
μασάς ένα χάπι μελατονίνης
τρως την ομιλία
δίνεις εύκολες απαντήσεις
παραδίνεσαι στο κενό
ξεκλειδώνεις το κινητό
ξυπνάς σ’ ένα κοίλο δωμάτιο
βιώνεις τον μη χρόνο
δεν γνωρίζεις τι σημαίνει «απτό»
κατεβάζεις απ’ το διαδίκτυο φωνές και
		ψίθυρους
τρως ένα χοτ ντογκ
σκέφτεσαι αν κάνει να ανακατέψεις
		παρακεταμόλη με αλκοόλ
κάθεσαι μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο με ένα
		ελαφρά θρυμματισμένο παράθυρο
έχεις ευγενικό πρόσωπο
έχεις μάτια
δεν εισακούγεσαι
έχεις πόδια
τα χείλη σου γυαλίζουν λίγο
το μάτι σου στομώνει
—Γεννημένος στη Φινλανδία το 1977,
ο MIKKO KUORINKI είναι απόφοιτος
της Ακαδημίας Turku Art, από όπου πήρε
πτυχίο φωτογραφίας, ενώ στη συνέχεια
απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του από το Πανεπιστήμιο Τεχνών
και Ντιζάιν στο Ελσίνκι.
Προσωπικές εκθέσεις του έχουν διοργανώσει το Κέντρο Τεχνών του Βίλνιους
και το Φινλανδικό Μουσείο Φωτογραφίας
στο Ελσίνκι. Έχει επίσης συμμετάσχει
σε ομαδικές εκθέσεις διάφορων σημαντικών εκθεσιακών χώρων ( Malmö Konsthall,
Kiasma Museum of Contemporary
Art, Kunsthalle Helsinki, Ursula Blickle
Stiftung κ.α.).
JENNIFER TEETS
The contingency of cheese
(Tinos), 2015.
Τυρί, κορδέλα, σκουπόξυλο,
σφραγίδα, τρία πλεκτά καλάθια.

Energy and disjunction, metabolics,
political crutches and ambulations,
body tapping, and the lactic process
as an activity on Tinos Island , 2015.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους
τυροκόμους κατσικίσιου τυριού και
στους κτηνοτρόφους της Τήνου,
που συνάντησε και μίλησε μαζι τους
τον Ιούλιο του, 2015.

—Γεννημένη στο Τέξας των ΗΠΑ το 1978,
η JENNIFER TEETS είναι επιμελήτρια
εκθέσεων, συγγραφέας και ερευνήτρια. Η
ενάσχολησή της συνδυάζει έρευνα, επιστήμες, φιλοσοφία και αφηγηματική κριτική,
αντικείμενα που συνθέτουν το επιστημονικό της εφαλτήριο για την επιμέλεια εκθέσεων. Το 2014 ίδρυσε σε συνεργασία με τον
Lorenzo Cirrincione το Elusive Earths μια
μεθοδολογική έρευνα σε συνδυασμό με
μια συνεχώς εξελισσόμενη έκθεση.
LORENZO CIRRINCIONE
Heures sans soleil, 2015.
Ανήλιες Ώρες, 2015.
Ντουλάπι, σχολείο, βιβλία, διδακτική
ύλη, αρχειακό υλικό εκλογών, που
βρέθηκαν στο πρώην δημοτικό σχολείο των Υστερνίων της Τήνου.
Λευκό μάρμαρο, ηλεκτρικός
λαμπτήρας “Rough Service Special”
75 Watts.
Μπρελόκ, σκόνη.

—Γεννημένος στο Παρισι το 1973, ο
LORENZO CIRRINCIONE είναι φιλόσοφος, επιμελητής εκθέσεων και εικαστικός
καλλιτέχνης. Αυτή την περίοδο γράφει
ένα σύγγραμμα με θέμα την επίδραση
της φιλοσοφίας της επιστήμης του 16ου
-18ου αιώνα στη διαμόρφωση μιας
νέας καλλιτεχνικής συνείδησης. Από το
2004 ο Lorenzo Cirrincione συν-σκηνοθετεί ταινίες μυθοπλασίας και με τη
διπλή ιδιότητά του ως καλλιτέχνης και
επιμελητής εκθέσεων έχει διοργανώσει
ή συμμετάσχει σε πάνω από ογδόντα
εκθέσεις στη Γαλλία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

