Η πλατφόρμα Tinos Quarry Plaform είναι
ένα φόρουμ για τη σύγχρονη τέχνη, η οποία
υποστηρίζει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας
καλλιτεχνών (artist-in-residence) και βρίσκεται
στο νησί της Τήνου. Η TQP προσκαλεί
συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών
και πολιτιστικών πρότζεκτ. Οι συνέργειες που
προκύπτουν μεταξύ καλλιτεχνών και τοπίου
συμβάλλουν στην ανάπτυξη δικτύων που
περιλαμβάνουν τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή
κοινότητα, ενώ ανοίγουν το πεδίο προς ένα
ευρύτερο κοινό.

βρίσκονται στα “event scores”, τα οποία

Ο Γερμανός καλλιτέχνης Raphael

οποίος λειτουργεί σε αντίστοιχη λωρίδα

Ο Adel Abidin χρησιμοποιεί το δημώδες

Παρομοίως, ο καλλιτέχνης Samson

μια κασέτα εικοσιτριών χρόνων που

η φωνή της καλλιτέχνιδας, η οποία

αντικειμένων, που κάποτε θεωρούνταν

εμφανίστηκαν κατά τις δεκαετίες

Sbrzesny με το βίντεο Castel Volturno

χρόνου. Δηλαδή, οι είκοσι μία ημέρες των

τραγούδι για να επαναδιατυπώσει,

Young από το Hong Kong, στο έργο

περιείχε μια ηχογράφηση της ίδιας και

περιγράφει μια άλλη φωνή που ανήκει σε

ζωτικής σημασίας για την ομαλή

του 1960 και 1970, παράλληλα με

(2010), αποτίει φόρο τιμής σε εκείνους που

περιπάτων του Sambolec αντιστοιχούν

με ανατρεπτικό τρόπο, την ιστορία

Muted Situations (2014), αμφισβητεί

του αδερφού της να παίζουν τη σύνθεση

κάποιον που έχει πεθάνει. Η φωνή, λέει η

Η φωνή σου αποτελείται από επιστρώσεις

λειτουργία της σύγχρονης τέχνης,

την εννοιολογική τέχνη και τις πρακτικές

προσπάθησαν και απέτυχαν να διασχίσουν

άμεσα στο έργο όπως το βιώνει ο

του Ιράκ και τις πολιτισμικές της

τις έννοιες της πολιτισμικής

Méditation sur le Premier Prélude de Piano

Dusong, «φέρει εντός της την ίδια της την

Στην αρχή, κόκκοι ανοιχτόχρωμοι,

γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιη σήμερα,

«από-υλοποίησης». Οι συγκεκριμένες

τα σύνορα, εστιάζοντας στον ομώνυμο,

επισκέπτης κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

αναπαραστάσεις μέσα από το ιδίωμα

εσωτερικότητας και εξουσίας μέσα σε

de S. Bach (1853) του συνθέτη Charles

εξαφάνιση». Το έργο της Dusong ξεκινά με

εν συνεχεία μία στρώση πυκνότερη

σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από

φόρμες καταδεικνύουν όχι μόνον

οικονομικά υποβαθμισμένο ιταλικό δήμο

Τελικά, ο θεατής γίνεται μάρτυρας ενός

διαφόρων ειδών δυτικής δημοφιλούς

ένα μετά-αποικιακό πλαίσιο. Η σειρά

Gounod, μια πολύ γνωστή μουσική εκδοχή

την φαινομενικά σολιψιστική χειρονομία

Μια ανάσα περικλείει το σύνολο.

νέες μορφές εθνικισμού, ξενοφοβίας και

τη ρευστότητα ανάμεσα στα μέσα,

βόρεια της Νάπολης. Το μονοκάναλο

είδους κυβερνητικής μετενσάρκωσης του

μουσικής. Στο Three Love Songs (2010), ο

αποτελείται από είκοσι “παρτιτούρες

του Λατινικού κειμένου Ave Maria. Κατά

της κάλυψης του κεφαλιού με μαξιλάρια,

Αναδιπλώνεις τη γλώσσα ελαφρώς

οικονομικής απομόνωσης. Πράγματι,

αλλά αντανακλούν σε μεγάλο

βίντεο απεικονίζει τον καλλιτέχνη να

Brouwn, που επανερμηνεύεται ψηφιακά

Abidin δημιούργησε μουσικά βίντεο για

κειμένου” οι οποίες, σύμφωνα με τον

ειρωνικό τρόπο, το έργο του Gounod είναι

ίσως σαν έναν τρόπο να αποκλείσει τον

αλλά κατά την εκφορά καταλαβαίνω τι λες.

πολλοί καλλιτέχνες που εργάζονται σε

βαθμό το σύγχρονο καθεστώς

εισέρχεται στη θάλασσα, ενώ χτυπάει

ως τα βήματα του ίδιου του καλλιτέχνη

προπαγανδιστικά τραγούδια, τη σύνθεση

Raphael Sbrzesny Castel Volturno (2010)

Young, “αναπροτεραιοποιούν ορισμένα

το ίδιο μια μεταγραφή του μελωδικού

έξω κόσμου σε μια περίοδο πένθους. Όμως

Ακούω το γέλιο της φωνής σου

αυτό το περιβάλλον δυσκολεύονται ή

της υπερ-διασυνδεδεμένης

επανειλημμένα ένα τύμπανο. Ο ήχος του

καταγεγραμμένα από τον μετρονόμο.

των οποίων είχε παραγγείλει ο Σαντάμ

βίντεο, 4:25 min.

επίπεδα ήχου” από περφόρμανς,

αυτοσχεδιασμού που ο συνθέτης εκτέλεσε,

ο θεατής δεν προσλαμβάνει ανακούφιση

και, συνάμα, την ανησυχία της, κάποιες φορές.

και αδυνατούν να διασχίσουν τα άλλοτε

παγκόσμιας απομόνωσης.

τυμπάνου, σύμφωνα με τον Sbrzesny,

Χουσεΐν κατά τη διάρκεια της θητείας

δράσεις και εκδηλώσεις. Στην έκθεση

ενώ ο μελλοντικός του πεθερός έπαιζε

από τη σιωπή, αλλά μια αίσθηση

Η φωνή σου είναι λεπτή,

αδιαμφισβήτητα ανοικτά σύνορα, ή να

Οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται

αντιπροσωπεύει “τις πολλαπλές φωνές

Με το θέμα της μετάφρασης ασχολείται

του ως πρόεδρος του Ιράκ. Τα τραγούδια

περιλαμβάνονται: το Muted Classical

μια τροποποιημένη εκδοχή του Prelude

ανησυχίας, καθώς μια κατανυκτική φωνή

προχωρά με φινέτσα.

μεταφέρουν έργα τους από και προς

στην έκθεση Reassembly αντλούν από

των μεταναστών που, χρόνο με τον χρόνο,

επίσης ο Ιταλό-Καναδός καλλιτέχνης

ενορχηστρώνονται σύμφωνα με τρία

Quartet 消 弦樂 四重奏 - ένα κουαρτέτο

No. 1 in C major (1722) του Johann

περιγράφει τον θάνατο κάποιου άλλου.

Όπως και με τις χειρονομίες σου, μιλάς σιγάˑ

εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε

τη μουσική και διάφορα ψηφιακά (και

προσπαθούν να διασχίσουν τη θάλασσα

Francesco Gagliardi στο μονοκάναλο

διαφορετικά μουσικά στιλ: τη lounge

έγχορδων της κλασικής περιόδου

Sebastian Bach. Στην πολυκάναλη ηχητική

μια κατ’ εξοχήν διεθνή σκηνή. Η έκθεση

ηλεκτρονικά και αναλογικά) μέσα,

για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην

βίντεο Translation #6: Shuang Shuang Yan

μουσική του 1960, τη τζαζ της δεκαετίας

(το οποίο συνέθεσε, σύμφωνα με τις

εγκατάσταση της Wang, ζητήθηκε από τον

Στο Sound Entangled Spaces (2017)

Το τέλος των φράσεων σηματοδοτεί μια παύση.

Reassembly απαντά σε αυτή την κρίση,

προκειμένου να δημιουργήσουν έργα

Ιταλία.” Ο τυμπανιστής εισέρχεται στη

(2009). Το έργο καταγράφει μια εκδήλωση

του 1920 και τη σύγχρονη ποπ. Σε κάθε

οδηγίες του Young, Ευρωπαίος άντρας

κάθε έναν από τους εννέα επαγγελματίες

της Alyssa Moxley, η καλλιτέχνιδα

Διακριτικά ξαναπαίρνεις ανάσα

φέρνοντας το έργο καλλιτεχνών από

που διασχίζουν και υπερβαίνουν εθνικά

θάλασσα από την ακτή και συνεχίζει να

κατά την οποία ο καλλιτέχνης προσκάλεσε

ένα από τα βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή

συνθέτης”) - και το Muted Lion Dance 消

μουσικούς να παραμείνει όσο το δυνατόν

παρουσιάζει ένα άλλο είδος μετάβασης,

Η φωνή σου, εναλλάξ, προχωρά μπρος - πίσω, σύμφωνα με αυτό που λες.

τέσσερις ηπείρους στο νησί της Τήνου με

σύνορα, πολιτισμικά όρια, γλωσσικούς

πορεύεται, μέχρι που βυθίζεται εντελώς.

μια εκτεταμένη κινεζο-καναδική

τραγουδίστρια, η οποία παρουσιάζεται

⾳ 舞獅 - η παραλλαγή του καλλιτέχνη

πιο πιστός/ή στην ηχογράφηση της

εστιάζοντας εδώ στη δυνατότητα

Καθώς προχωρά, μοιάζει να βηματίζει σε πεδίο.

τη συνεργασία ανάμεσα στον καλλιτέχνη,

περιορισμούς, χρονολογικά και άλλα

οικογένεια στο Τορόντο σε δείπνο με

σε μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα

ενός παραδοσιακού κινεζικού εθίμου

κασέτας της, δίνοντας βάση στις διάφορες

του ήχου να επικοινωνεί διαμέσου

Καθώς πισωδρομεί, ανηφορίζει ένα λόφο ήχου προς το τέλος κάθε φραζαρίσματος.

συνθέτη και θεωρητικό G Douglas Barrett,

πλαίσια οριοθέτησης. Ωστόσο, αντί

Μια άλλη μορφή «περιπατητικής»

σκοπό να μεταφράσουν από κοινού

της αντίστοιχης εποχής. Τα τραγούδια

κατά το οποίο οι ερμηνευτές μιμούνται τις

ατέλειες του ντουέτου της με τον αδερφό

γεωγραφικά διαχωρισμένων χώρων. Η

τον καλλιτέχνη Πέτρο Τουλούδη,

να επικεντρώνονται στις συνήθεις

μουσικότητας συναντάμε στο Reading

στα αγγλικά ένα δημοφιλές κινέζικο

ερμηνεύονται σε μια ιρακινή διάλεκτο

κινήσεις του λιονταριού σε συγχρονισμό

της. Μέσα από τις επαναλαμβανόμενες

Moxley, μια πολυταξιδεμένη Αμερικανίδα

την πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης

ερμηνείες όρων όπως μουσική και

Stanley Brouwn (2015-16) του Tao G.

τραγούδι της δεκαετίας του 1930. Το

της αραβικής γλώσσας. Ωστόσο, αν

με τον ρυθμό ενός τύμπανου. Αφενός, το

ηχογραφήσεις και τη διαδικασία

καλλιτέχνιδα, θα βρίσκεται στην Αθήνα

Tinos Quarry Platform, και το Ίδρυμα

μέσα, το περιεχόμενο των έργων τους

Vrhovec Sambolec, μιας εγκατάστασης

τραγούδι παίζει επαναλαμβανόμενα στο

και τα βίντεο είναι υποτιτλισμένα στα

κλασσικό κουαρτέτο εγχόρδων γίνεται

μεταγραφής, η Wang υπογραμμίζει την

κατά τα εγκαίνια του Reassembly. Θα

Τηνιακού Πολιτισμού.

αποπνέει μια αίσθηση δεκτικότητας

που επανερμηνεύει το βιβλίο του

παρασκήνιο, ενώ σερβίρονται πιατέλες με

αγγλικά και οι ερμηνευτές δε μιλούν

ανοίκειο μέσα από την αποκάλυψη

αίσθηση της οικογενειακής οικειότητας,

ξεκινήσει την περφόρμανς της στην

και ρευστότητας. Οι καλλιτέχνες

Ολλανδού εννοιολογικού καλλιτέχνη

κινέζικο φαγητό. Στο μεταξύ, η οικογένεια

αραβικά, έχουν οδηγίες να εκτελέσουν

τυχαίων («μη μουσικών») ήχων και

που διαπερνά ταυτόχρονα γενιές

Αθήνα, με μουσική υπόκρουση τους ήχους

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην

ασχολούνται με έναν αριθμό ξεχωριστών

Stanley Brouwn (1935-2017) με τίτλο

συνομιλεί με τον Gagliardi και μεταξύ

τα τραγούδια σαν να ήταν παραδοσιακά

χορογραφικών χειρονομιών που είναι

και πολιτισμούς και η οποία συχνά

που έχει συλλέξει διασχίζοντας σύνορα,

έκθεση περιλαμβάνουν στα έργα τους

αλλά αλληλένδετων πεδίων όπως:

my steps 12.12.2005 - 1.1.2006 (2014).

τους πάνω στις πιθανές ερμηνείες των

τραγούδια αγάπης. Με τον τρόπο αυτό,

συχνά μοναδικοί ανάλογα με την αντίληψη

μεταβιβάζεται μέσα από τη διαδικασία της

επισκεπτόμενη νησιά και τοποθεσίες

θέματα που άπτονται της διεθνικότητας

ιστορία της τέχνης και της μουσικής,

Το βιβλίο του Brouwn αποτελείται από

στοίχων του τραγουδιού καθώς η κάμερα

ο Abidin επισημαίνει μέσω της μουσικής

περί μουσικότητας του κάθε εκτελεστή.

διδασκαλίας και της εκμάθησης

που σηματοδοτούν μεταβατική κίνηση.

και της παγκοσμιότητας και για τη

εθνομουσικολογία, αστικές μελέτες,

είκοσι μία σελίδες, κάθε μία από τις

περιστρέφεται αργά γύρω από ένα μεγάλο

αναδιατύπωσης, τις ασυμμετρίες μεταξύ

Αφετέρου, ο Young αντιπαραθέτει το

της μουσικής.

Αυτός ο ήχος θα μεταδοθεί μετά στην

δημιουργία τους χρησιμοποιούν μια

πολιτισμική ανθρωπολογία,

οποίες περιέχει μια ημερομηνία και τον

κυκλικό τραπέζι. Αλλά ο Gagliardi, ο

της γλωσσικής πρόσβασης και των

συλλογικό χορό των λιονταριών, με την

σειρά από φορητά ψηφιακά μέσα (βίντεο,

μετα-αποικιοκρατικές σπουδές και

αριθμό των βημάτων που περπάτησε

οποίος είναι και ο ίδιος μετανάστης

τρόπων αναπαράστασης.

φωτογραφία, ήχο, κείμενο), καθώς και

ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Στο σύνολό της

ο καλλιτέχνης εκείνη την ημέρα,

και τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική του

πρακτικές της μουσικής σημειογραφίας

η δουλειά τους αναφέρεται σε θέματα

καλύπτοντας συνολικά μια περίοδο είκοσι

γλώσσα, απέχει σκόπιμα από κάθε έννοια

που παραδοσιακά σχετίζονται με την

μετανάστευσης, χωρικής κινητικότητας,

μία ημερών. Στην ερμηνευτική προσέγγιση

πολιτισμικού ή γλωσσικού κέντρου.

παρτιτούρα. Παρ’ ότι αποκομμένη

εθνικής ταυτότητας, πολιτικής

του Sambolec, ο καλλιτέχνης καταγράφει

Μέσα από μια σειρά διαπραγματεύσεων,

από τη μουσική, η παρτιτούρα στην

οικονομίας, φύλου, σεξουαλικότητας

κάθε βήμα μιας παρόμοιας σειράς

δισταγμών, γλωσσικών ολισθημάτων

περίπτωση αυτή υποδηλώνει τη

και πολιτισμικής υβριδικότητας μέσα

περιπάτων (σε διαφορετική τοποθεσία)

δυνατότητά της να διασχίζει τα χωρικά

από ένα φάσμα διαφορετικών

και χρονικά σύνορα μέσω της εικονικής

καλλιτεχνικών μεθοδολογιών.

ή άυλης κατάστασής της. Προηγούμενα
παραδείγματα σημειογραφίας και οδηγιών

G Douglas Barrett

με τη συνέργεια πολλαπλών μέσων

Adel Abidin Three Love Songs (2010)
We Still Have the Patience, Father of Two
Lions, Enter It! (βίντεο, 9:48)

Francesco Gagliardi Translation #6:

Τήνο όπου θα συνδυαστεί με την ηχητική
Μια διαφορετική αίσθηση οικειότητας

ατμόσφαιρα του εκθεσιακού χώρου

που ιστορικά είθισται να αποδίδει την

απορρέει από το Ta voix (2013) της

πριν επιστρέψει και πάλι στην Αθήνα.

πατρότητά της σχεδόν αποκλειστικά σε

Emma Dusong, ένα έργο που αποτελείται

Το κύκλωμα ανατροφοδότησης της

Ευρωπαίους άντρες.

από δύο μεγάλα λευκά μαξιλάρια, μέσα

τηλεπαρουσίας της Moxley παραπέμπει

στα οποία έχουν τοποθετηθεί ηχεία. Ο

στο έργο πειραματικών συνθετών όπως

Ακολουθώντας μια παρόμοια ιδέα, η

θεατής καλείται να κρατά κάθε μαξιλάρι

η Maryanne Amacher, η οποία στη σειρά

και κοινών αμφιβολιών, αποκαλύπτει

Tαϊβανή καλλιτέχνιδα Hong-Kai Wang,

εκατέρωθεν του κεφαλιού του/της,

της City Links (1968) χρησιμοποίησε

σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας

τον σχετικό και απρόβλεπτο χαρκατήρα

για την δημιουργία της ηχητικής της

όπως απεικονίζεται στις συνοδευτικές

τον ήχο για να συνδέσει διαφορετικούς

μια ψηφιακή συσκευή εντοπισμού. Στην

της μετάφρασης ως διαδικασία που

εγκατάστασης The Broken Orchestra

φωτογραφίες, έτσι ώστε τα ηχεία να

χώρους. Εδώ η Moxley προσθέτει

Samson Young Muted Situations (2014)

εγκατάστασή του, ο Sambolec κωδικοποιεί

ανακαλεί, ίσως, αυτό που η ανθρωπολόγος

(2007), ζήτησε από εννέα μουσικούς να

ακούγονται στερεοφωνικά. Ο ήχος που

περισσότερες διατέμνουσες οδούς στο

παρτιτούρα κειμένου (δεν είναι εμφανής),

το κάθε βήμα ως ένα μόνο χτύπο

Georgina Born όρισε ως «κοινωνικό

Tao G. Vrhovec Sambolec

αναπαραγάγουν ο καθένας ξεχωριστά

μεταδίδεται μέσω των ηχείων είναι

δίκτυο που δημιουργεί από ακουστικά

περφόρμανς, δύο βίντεο,

που παράγεται από ένα ηλεκτρονικά

αυτοσχεδιασμό».

Reading Stanley Brouwn (2015-16)

συνυφασμένους χώρους.

Muted Classical Quartet, βίντεο, 17:10 λ.

Shuang Shuang Yan (2009)
βίντεο, 48:34 min.

βιβλίο, τραπέζι

Το έργο του καλλιτέχνη από το Hong Kong Samson Young συνδυάζει υλικά από τον μουσικό μοντερνισμό με στρατηγικές που
έχουν παρουσιαστεί στα εξής: Venice Biennale, Art Basel Hong Kong, Darmstadt Internationale Ferienkurse für Neue Musik, και Team

Emma Dusong, Francesco Gagliardi,

Gallery (Νέα Υόρκη)
Ο Γερμανός καλλιτέχνης Raphael Sbrzesny, που έχει τη βάση του στο Βερολίνο, σπούδασε εικαστικές τέχνες, σύνθεση και κρουστά

O Francesco Gagliardi είναι ένας καλλιτέχνης που κινείται ανάμεσα στα πεδία της περφόρμανς, του κινηματογράφου, του

στη Στουτγκάρδη, το Παρίσι, το Μόναχο και τη Βέρνη. Τα έργα του, που συνδυάζουν περφόρμανς, βίντεο, εγκατάσταση και γλυπτική,

βίντεο, του θεάτρου και της γραφής. Έχοντας συχνά συνεργασίες με ερμηνευτές και συνθέτες πειραματικής μουσικής, στο έργο του

έχουν εκτεθεί σε ιδρύματα όπως το Kunstmuseum Stuttgart και το Staatliche Kunsthalle Baden-Baden. Από τις αρχές του 2017 είναι

ασχολείται με ζητήματα μνήμης, αναμεσοποίησης (remediation) και μετάφρασης. Ο Gagliardi κατάγεται από το Τορίνο της Ιταλίας και

υπότροφος της Akademie Schloss Solitude στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

έχει τη βάση του στο Τορόντο.

O Tao G. Vrhovec Sambolec, από τη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, είναι ένας καλλιτέχνης και ερευνητής που έχει τη βάση του στο

Ο Adel Abidin γεννήθηκε στη Βαγδάτη και τώρα ζει μεταξύ του Ελσίνκι και του Αμμάν. Στο έργο του χρησιμοποιεί βίντεο, γλυπτική,

και DOX Centre for Contemporary Art.

Επιμέλεια G Douglas Barrett, και Πέτρος

Άμστερνταμ. Με υπόβαθρο στις εικαστικές τέχνες και τη μουσική, σπούδασε στο Royal Conservatory της Χάγης και πρόσφατα

φωτογραφία και ήχο για να διερευνήσει σχέσεις μεταξύ ταυτότητας, τέχνης και πολιτικής. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών

Τουλούδης

ολοκλήρωσε μια υποτροφία στη Bergen Academy of Arts and Design (KHiB) στο πλαίσιο του Προγράμματος Norwegian Artistic

Τεχνών της Βαγδάτης και του Ελσίνκι και το έργο του έχει εκτεθεί στα εξής: MoMA, Venice Biennale, Cairo Biennial, Guangzhou

Η Emma Dusong είναι Γαλλίδα καλλιτέχνιδα και θεωρητικός, και έχει τη βάση της στο Παρίσι. Στο έργο της δουλεύει πολύ με τη φωνή

Research Fellowship.

Triennial και New Museum.

Πλάτωνος, Tao G. Verhovec Sambolec,
Raphael Sbrzesny, Πέτρος Τουλούδης,
Samson Young, Hong-Kai Wang.

μαξιλάρια, ακουστικά, ipod, φωτογραφίες

υιοθετήθηκαν από τη σύγχρονη τέχνη για να πραγματευτεί θέματα διεθνικότητας και μετα-αποικιοκρατικής ταυτότητας. Τα έργα του

Adel Abidin, G Douglas Barrett, Sari Carel,

Melody Nixon, Ντόρα Οικονόμου, Λένα

Emma Dusong Ta voix (2013)

Muted Lion Dance, βίντεο, 7:21 λ.

ηλεκτρονικά τροποποιημένος μετρονόμος,

Καλλιτέχνες:

Γιώργος Κουμεντάκης, Alyssa Moxley,

δεν φοβάσαι να δώσεις χώρο στην ησυχία ανάμεσα στις λέξεις που πήρες το χρόνο να επιλέξεις.

αναφορά σε μια μουσική παράδοση

τροποποιημένο αναλογικό μετρόνομο, ο

https://tinosquarryplatform.com/

Emma Dusong, Η Φωνή σου (Νοέμβριος 2013) [Απόσπασμα]

Η απρόσκοπτη μετακίνηση ατόμων και

Η καλλιτέχνιδα Hong-Kai Wang ζει μεταξύ Βιέννης και Taipei και είναι υποψήφια διδάκτορας της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της
Βιέννης. Ενσωματώνοντας ήχο, κείμενο, βίντεο, εγκατάσταση και συμμετοχικά εργαστήρια, το έργο της Wang ασχολείται με θέματα
γύρω από τη μετα-αποικιοκρατική ταυτότητα, επαναχρησιμοποιώντας συχνά μουσικές φόρμες σε ένα πλαίσιο σύγχρονης τέχνης. Το
έργο της έχει εκτεθεί στα εξής: Venice Biennale, Arnold Schoenberg Center, Contemporary Art Museum Ku-mamoto (Kumamoto, 2012)

τόσο ως υλικό όσο και ως θεματική ύλη μέσα από τη γλυπτική, τις ηχητικές εγκαταστάσεις και την περφόρμανς. Τα έργα της έχουν
εκτεθεί στα εξής: Centre Pompidou, Palais de Tokyo και Laleh June Galerie.

Alyssa Moxley Sound Entangled Spaces (2017)
περφόρμανς, ηχητική εγκατάσταση
Hong-Kai Wang The Broken Orchestra (2007)
πολυκάναλη ηχητική εγκατάσταση

Κείμενα καταλόγου και βιογραφικά καλλιτεχνών: G Douglas Barrett

Η καλλιτέχνιδα και συγγραφέας Melody

ανθρώπινης μετανάστευσης. Το Migration:

κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό.

μουσικότητα, το έργο της Οικονόμου

ήχο μιας χόβολης. Επικαλούμενο την

του μόνο μια οπτική αναπαράσταση της

Μεταφράσεις κειμένων από τα Αγγλικά στα Ελληνικά: Έφη Μπάσδρα, Τρισεύγενη Παπαδάκου

Nixon στο έργο της Alien # 0594039587

Earth and Sky (2017) της Carel είναι ένα

Σύμφωνα με την Πλάτωνος, το Gallop

παραπέμπει στον καλλιτέχνη και συνθέτη

έννοια των acousmatics του συνθέτη

μουσικής, εδώ ο θεατής είναι υπεύθυνος

Μετάφραση ποιητικού κειμένου “Ta Voix” από τα Γαλλικά στα Αγγλικά και στα Ελληνικά: Μυρτώ Δηγόνη

(2017) εξερευνά μια συναφή μορφή

πολύπλευρο έργο που πραγματοποιείται

αποτελεί μια «μελέτη πάνω στη μυθολογία

του κινήματος Fluxus Ben Patterson, του

συγκεκριμένης μουσικής Pierre Schaef-

για να φανταστεί το ηχητικό αποτέλεσμα.

χωρικής βιογραφίας. Το έργο αποτελείται

με συνέργεια πολλαπλών μέσων

του αστικού πληθυσμού της σύγχρονης

οποίου οι περφόρμανς με βάση το χαρτί

fer - όπου οι ηχογραφήσεις θεωρούνται

Έτσι, ποίηση του Two Poems δεν

Ευχαριστούμε θερμά: Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, τον Οργανισμό ΝΕΟΝ, το Δήμαρχο και το Δ.Σ Τήνου, τον πρόεδρο του τοπικού

από την οδηγία προς τους θεατές να

και συγκεράζει διαφορετικά πεδία

μητρόπολης και επίσης ένα βλέμμα στη

εγείρουν θέματα σχετικά με τη φυλή

δυνητικά ικανές να αφαιρέσουν κάθε

βρίσκεται σε κάποιο λογοτεχνικό νόημα,

διαμερίσματος Υστερνίων Ιάκωβο Μαλακατέ, και τον Αλέξιο Παπαζαχαρία.

αφαιρέσουν επιτόπου αποσπάσματα

καλλιτεχνικής, ανθρωπολογικής και

μελλοντική ζωή του». Μια τέτοια μελέτη

μέσα σε ένα εξαιρετικά ευρωκεντρικό

αναφορά στην πηγή του ήχου - το έργο

αλλά στην υπαινικτική ακουστικότητα της

από τον Αμερικανικό «νόμο περί

επιστημονικής έρευνας γύρω από την

αντιπροσωπεύει όμως μόνο ένα μέρος

καλλιτεχνικό κίνημα. Ομοίως εδώ η

ρωτά: σε ποιο βαθμό ο ήχος μπορεί

σελίδας και στα μουσικά της σημεία.

Δ.Σ. του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού, Πρόεδρος: Νικόλαος Διαμαντάκης, Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Ντεκώ, Γραμματέας: Βασίλειος

μετανάστευσης και εθνικότητας» και

περιοχή της κοιλάδας του Hula στο

της μνημειώδους συμβολής της Πλάτωνος

Οικονόμου επανεγγράφει το (έμφυλο)

αξιόπιστα να τεκμηριώσει παραβατικές

Καρπέτας, Ταμίας: Ιωάννης Δάβιος, Μέλη: Γεώργιος Κουμεντάκης, Σταύρος Μανιατάκος, Μαρίνα Ξυπολιτίδου, Προϊστάμενος: Μάρκος

το άρθρου περί «δικαιωμάτων και

βόρειο Ισραήλ. Περιλαμβάνει αναλύσεις

στην ηλεκτρονική μουσική, που σε

σώμα μέσα από τις γεωμετρικές πτυχές

πράξεις; Η Πλευρά Α παρουσιάζει την

Στο A Study for “Mediterranean Desert”

Βιδάλης, Τεχνικές Εργασίες, Φωτισμός Έκθεσης: Γεώργιος Φωτόπουλος, Βοηθός τεχνικού: Μιχαήλ Κουκοβίνης, Ξεναγήσεις & Φύλαξη

υποχρεώσεων του κατόχου πράσινης

δεδομένων για τους τρόπους αποδημίας

μεγάλο βαθμό αγνοείται εκτός του

των λευκών επιφανειών της.

πρωτότυπη ηχογράφηση του καψίματος

(2012) o συνεπιμελητής της Reassembly

Έργων: Αθηνά Πέτκοβιτς, Υποδοχή: Ιωάννα Βιδάλη, Αγγελική Ψάρρου, Τεχνολογίες των Πληροφοριών: Φίλιππος Ρωτσέτης

κάρτας», τα κείμενα των οποίων

των πτηνών, ένα συνοδευτικό ηχητικό

ελληνικού πλαισίου.

της σημαίας του Barrett, ενώ η Πλευρά

Πέτρος Τουλούδης αντιπαραβάλλει το

προβάλλονται από δύο επιδιασκόπια.

ημερολόγιο και μια σειρά «ερευνητικών

Το What is the Sound of One Flag Burning?

Β αποτελείται από δύο πρωτότυπα έργα

τεχνητό και το φυσικό, αναλογιζόμενος

Η Nixon, η οποία συχνά εργάζεται

γλυπτών» που αφορούν στην μερική

Το έργο της Eλληνίδας καλλιτέχνιδας

(2017) του G Douglas Barrett είναι ένα

(Tobacco και Oil) του καλλιτέχνη της Reas-

τη Μεσόγειο και τη μακρά ιστορία των

με πληθυσμούς μεταναστών στην

ανακατασκευή τεχνουργημάτων από τα

Ντόρας Οικονόμου αναφέρεται

συνεργατικό πρότζεκτ ηχογραφημένο

sembly Samson Young.

πολιτισμών που διαμορφώνονται από

Αμερική στο πλαίσιο παιδαγωγικής της

χωριά Βεδουίνων της φυλής Ghawaraneh

στις πολιτισμικά και γεωγραφικά

σε βινύλιο που συνδυάζει μια πολιτική

πρακτικής, είναι και η ίδια Νεοζηλανδή

της προ-Σιωνιστικής περιόδου. Επειδή

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις του

διαμαρτυρία με φιλοσοφικούς

Ο Έλληνας συνθέτης Γιώργος

Αποκρινόμενος στο έργο Mediterra-

που έχει μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. Το

όμως, δεν έχουν διασωθεί πρωτότυπα

φύλου και του φεμινισμού. Η Οικονόμου

προβληματισμούς πάνω στην τεχνολογία

Κουμεντάκης αντλεί στοιχεία από την

nean Desert (1998-2000) του συνθέτη

έργο της κωδικοποιεί λογοτεχνικές και

τεχνουργήματα μετά την αναγκαστική

συνδυάζει γλυπτικές πρακτικές του

της ηχογράφησης. Το 2016 ο καλλιτέχνης

κληρονομιά της γραφικής σημειογραφίας

Γιώργου Κουμεντάκη, που αποτελείται

καλλιτεχνικές φόρμες μέσα σε ένα πλαίσιο

εκκένωση των χωριών των Ghawaraneh,

ευρωπαϊκού μοντερνισμού με επιρροές

ηχογράφησε το δημόσιο κάψιμο μιας

του εικοστού αιώνα στο έργο του

από ένα κύκλο κομματιών για πιάνο,

πολιτικοποίησης. Εδώ, η οδηγία της Nixon

τα γλυπτά της Carel - συμπεριλαμβάνονται

που κυμαίνονται από το κίνημα

σημαίας, αντιδρώντας στο νέο κύμα

Two Poems (1980), μια σειρά από δύο

με στοχασμούς πάνω στη χλωρίδα και

ανακαλεί τις συνθέσεις πειραματικής

εδώ τα: Earth and Sky, Brief nos. 8 (Sitting

“γυναικείας εργασίας” της δεκαετίας του

εθνικισμού στις ΗΠΑ και δεδομένης της

γραφικές παρτιτούρες για ορχήστρα

την πανίδα της Μεσογείου, ο Τουλούδης

μουσικής με παρτιτούρες κειμένου, ενώ

Mat) 9 (An Instrument for Cleaning), and

‘70 ως την Ιαπωνική παραδοσιακή τεχνική

απειλής του νεο-εκλεγμένου Προέδρου

που παρουσιάζονται εδώ ως οχτώ

επιχειρεί να συλλάβει μια αίσθηση

το περικομμένο κείμενό της παραπέμπει

12 (External Wall) - προσφέρουν μόνο μια

του διπλώματος του χαρτιού origami. Στο

να φυλακίσει τους υπεύθυνους για

αποσπάσματα σε κάδρο. Όπως και στα

κίνησης και χρόνου, ενδημική στην

στη λογοτεχνική πρακτική της ποίησης

υποθετική ανακατασκευή ενός σώματος

Her Greatest Misses (2017), η Οικονόμου

παρόμοιες πράξεις. Το έργο αποτίει ένα

έργα των Cornelius Cardew, John Cage,

περιοχή, μέσα από την επαναλαμβανόμενη

της διαγραφής (erasure poetry).

πολιτισμικής γνώσης εξαναγκασμένου

επισημαίνει τα διάφορα επίπεδα

διπλό φόρο τιμής: πρώτον, στο What is

Γιάννη Ξενάκη και Sylvano Bussotti, η

κίνηση ενός κύματος. Όμως, αυτό που

Επιδεικνύοντας και προσκαλώντας το

να εξαφανιστεί.

εγκεφαλικής και σωματικής εργασίας που

the Proper Way to Display a US Flag?

παρτιτούρα του Κουμεντάκη δεν ορίζει

αρχικά εμφανίζεται ως νατουραλιστική

εμπλέκονται στις πρακτικές αναδίπλωσης

(1988) του Αμερικάνου καλλιτέχνη

τόνους και διάρκειες όπως συμβαίνει

απεικόνιση του ωκεανού στη συνέχεια

Dread Scott, ένα έργο που προσκαλούσε

με τους παραδοσιακούς τρόπους της

αποδεικνύεται τεχνητό. Ξεκινώντας με ένα

τους συμμετέχοντες να πατήσουν την

μουσικής σημειογραφίας, αλλά επιτρέπει

κοντινό πλάνο σε μια κυματογραμμή που

Αμερικανική σημαία και το οποίο είχε

ένα εύρος πιθανών μουσικών ερμηνειών.

γεμίζει αργά, η κάμερα απομακρύνεται

ως αποτέλεσμα την επιβολή νομοθεσίας

Σε κάθε νέα εκτέλεση μια τέτοια

σταδιακά στη διάρκεια ενός βίντεο έντεκα

εκ μέρους του προέδρου Μπους του

παρτιτούρα παίρνει μια νέα ηχητική

λεπτών για να αποκαλύψει ένα μικρό

Πρεσβύτερου που απαγόρευε παρόμοιες

ζωή. Στο Two Poems, αν και ορίζονται τα

θαλάσσιο σκηνικό που κατασκεύασε ο

πράξεις. Δεύτερον, το έργο παραπέμπει

μουσικά όργανα, ο Κουμεντάκης δε δίνει

Τουλούδης σε μια αυλή. Η Μεσόγειος,

Giorgos Koumendakis Two Poems (1980)

στο Concrete PH (1958) του Γιάννη

οδηγίες ή υπόμνημα για την ανάγνωση

όπως υποδηλώνει η mise-en-scène του

γραφικές παρτιτούρες

Design: wearestillbb.com
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κοινό να αναθεωρήσει δημόσια έγγραφα

Melody Nixon Alien # 0594039587 (2017)
περφόρμανς, κείμενο, εγκατάσταση

Dora Economou Her Greatest Misses (2017)
χαρτί, (μεταβλητές διαστάσεις)

Στις ηλεκτρονικές μουσικές της

του χαρτιού, μέσα από αναφορές στην

υπάλληλοι στην υπηρεσία μετανάστευσης

συνθέσεις, η Ελληνίδα μουσικός

έμφυλη σωματοποίηση. Η Οικονόμου

αντιμετωπίζουν συνήθως τους μετανάστες

Λένα Πλάτωνος συνενώνει πολιτικές

στήνει μια σειρά από μεγάλης κλίμακας

κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ, η Nixon

ανησυχίες για σύγχρονα αστικά

διπλωμένα χάρτινα έργα που εκτείνονται

εξοικειώνει και επεξεργάζεται εργαλεία

θέματα, συμπεριλαμβανομένης της

σε όλο το δάπεδο του εκθεσιακού

που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται

μετανάστευσης, με προσωπικές αφηγήσεις

χώρου και τα οποία, σύμφωνα με την

για την άσκηση εξουσίας και ελέγχου

αγάπης και απώλειας. Για παράδειγμα,

καλλιτέχνιδα, «καταλαμβάνουν σχεδόν

πάνω σε ήδη περιθωριοποιημένους

στο άλμπουμ της σταθμό Gallop (1985),

την ίδια επιφάνεια που θα καταλάμβανε

πληθυσμούς μεταναστών.

περιλαμβάνει φωνητικά σχόλια για

το δέρμα μου». Η Οικονόμου περιγράφει

Lena Platonos Gallop (1985)

Ξενάκη, μια σύνθεση συγκεκριμένης

των διαφόρων μορφών ακαθόριστης

Τουλούδη, ρέει συγχρόνως μέσα και μέσω

σημειογραφίας. Έχοντας στη διάθεσή

των αναπαραστάσεών της.

Brief no. 8 (Sitting Mat); Brief no. 9 (An Instrument for
Clean-ing); Brief no. 12 (External Wall), λάδι σε ξύλο,
φωτογραφία, ακουαρέλλα, χρώμα και μολύβι σε χαρτί,
χειροποίητο σχοινί

τους “Ρουμάνους Εμιγκρέδες” τα οποία

τη διαδικασία εκμάθησης των τεχνικών

άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής,

μουσικής (musique concrète) που

Από διαφορετική σκοπιά πάνω σε μια

αντιπαραθέτει με τις χαρακτηριστικές

origa-mi παρακολουθώντας σεμινάρια

33:16 λ.

αποτελείται αποκλειστικά από τον

παρόμοια ιδέα, η Ισραηλινο-Αμερικανίδα

της synth pop υφές και τα ηλεκτρονικά

στο YouTube, σημειώνοντας ότι αυτά τα

καλλιτέχνιδα Sari Carel χρησιμοποιεί

μπιτ. Το άλμπουμ, σημειώνει η Πλάτωνος,

βίντεο συνήθως απομονώνουν τα χέρια

τη ζωολογία και την ορνιθολογία ως

δημιουργήθηκε μετά από έναν οδυνηρό

του εκπαιδευτή, αποκρύπτοντας έτσι

εργαλεία για να ανασύρει υπό εξαφάνιση

χωρισμό, εμπειρία την οποία η συνθέτρια

το φύλο του. Στο πλαίσιο της έμφασης

ή και ήδη εξαφανισμένες ιστορίες

διοχετεύει μέσα σε έναν ευρύτερο

που δίνει η έκθεση Reassembly στη

of One Flag Burning? (2017)
περφόρμανς, βίντεο (4:09 λ.), δίσκος βινυλίου

την άμπωτη και την παλίρροιά της.

με τα οποία οι τελωνειακοί και οι

Sari Carel Earth and Sky (2017)

G Douglas Barrett What is the Sound

Ο συνεπιμελητής της έκθεσης Reassembly G Douglas Barrett είναι καλλιτέχνης, θεωρητικός και, περιστασιακά, επιμελητής.
Κύριοι Χορηγοί:

Η Sari Carel είναι Ισραηλινο-αμερικανίδα καλλιτέχνιδα που έχει ως βάση της τη Νέα Υόρκη. Στο έργο της χρησιμοποιεί γλυπτική,
βίντεο και ήχο για να πραγματευτεί θέματα οικολογίας και ταυτότητας, συχνά μέσα από το μορφικό σχήμα της τεχνολογικής
απαξίωσης. Τα έργα της έχουν εκτεθεί στα εξής: Haifa Museum of Art, Melanie Flood Projects (Portland, OR), Locust Projects (Μαϊάμι)
H Alyssa Moxley είναι μια Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα που στο έργο της χρησιμοποιεί τον ήχο και αφηγήσεις ταυτότητας, τόπου και

και Johannes Vogt Gal-lery (Νέα Υόρκη).

χώρου. Αυτήν την περίοδο ζει στην Ελλάδα και είναι κάτοχος MFA από το School of the Art Institute του Σικάγο.

Το έργο της Ελληνίδας μουσικού Λένας Πλάτωνος έχει επηρεάσει βαθιά την ελληνική ηλεκτρονική και λόγια μουσική από την αρχή

Η Melody Nixon είναι συγγραφέας και καλλιτέχνιδα που έχει γεννηθεί στη Νέα Ζηλανδία και ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ. Οι

στη διάρκεια της καλλιτεχνικής της καριέρας.

πραγματείες, οι κριτικές, τα διηγήματα φαντασίας και οι συνεντεύξεις της έχουν δημοσιευτεί στα BOMB Magazine, Guernica,
Conjunctions, Electric Literature, Midnight Breakfast, No Dear Magazine, Gutter Magazine. Το καλλιτεχνικό της έργο έχει
παρουσιαστεί στα εξής: USF Bergen, Akademie Schloss Solitude, Tinos Quarry Platform και Arte Digeribile.

της δεκαετίας του 1980. Πρωτοπόρα στο είδος της synth pop, η Πλάτωνος έχει συνθέσει και ήταν παραγωγός δεκάδων δίσκων και EP

Η Ελληνίδα καλλιτέχνης Ντόρα Οικονόμου ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Στο έργο της χρησιμοποιεί γλυπτική, εγκατάσταση και
χαρτί. Έχει σπουδάσει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, και στο Pratt Institute (Νέα Υόρκη).

Το καλλιτεχνικό του έργο, που αντλεί από την εμπειρία του ως συνθέτης, έχει σχολιαστεί σε εκδόσεις όπως The Wire, Postmodern
Culture, MusikTexte, και Guernica. Το βιβλίο του After Sound: Toward a Critical Music δημοσιεύτηκε το 2016 από τον εκδοτικό
οίκο Bloomsbury.
Ο Έλληνας μουσικός Γιώργος Κουμεντάκης έχει μια μακρά καριέρα ως καταξιωμένος συνθέτης λόγιας μουσικής. Έχει σπουδάσει με

Petros Touloudis Μία σπουδή

τον Boulez, τον Ligeti και τον Ξενάκη. Έχει λάβει το βραβείο Prix de Rome και συνέθεσε τη μουσική για την τελετή έναρξης και λήξης

για τη “Μεσόγειο Έρημο” (2012),

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

βίντεο, 10:50 λεπτά

Ο καλλιτέχνης και συνεπιμελητής της έκθεσης Reassembly Πέτρος Τουλούδης ζει μεταξύ Αθήνας και Τήνου. Απόφοιτος της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, το έργο του Τουλούδη κινείται μεταξύ των πεδίων της αρχιτεκτονικής, της όπερας, του θεάτρου και
των εικαστικών τεχνών (βίντεο, γλυπτική, εγκατάσταση). Από το 2015 έως το 2017 ήταν υπότροφος της Akademie Schloss Solitude στη
Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

