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«Πσο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηέρλε, όηαλ γύξσ γίλεηαη ηεο πνπηάλαο;». Τν εξώηεκα πνπ είρε
ηεζεί ζε παιηόηεξε δεκόζηα ζπδήηεζε κεηά ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008, εμαθνινπζεί λα
επαλέξρεηαη δηαξθώο ζην κπαιό κνπ, θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηνπ «ηη ηέρλε πξέπεη λα θάλνπκε»
κεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Όρη κόλν όηαλ ηα γεγνλόηα καο μεπεξλνύλ όπσο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ΕΜΣΤ , αιιά θαη γεληθόηεξα. Πόζεο θνξέο επηζθεπηόκελνη εθζέζεηο ηε ρξνληά
πνπ καο πέξαζε είδακε θάηη πνπ λα καο βάδεη λα ζθεθηνύκε κε λένπο όξνπο πάλσ ζην
ζήκεξα, πξνηείλνληαο κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο κόλν ε ηέρλε
κπνξεί λα θάλεη; Σε πόζεο εθζέζεηο είρακε ηελ αίζζεζε ηνπ θαηεπείγνληνο, γηα λα
δαλεηζηνύκε ηελ έθθξαζε ηνπ θαιιηηερληθνύ δηεπζπληή ηεο documenta 14 Adam Szymczyk (ν
νπνίνο είπε όηη ε ηζηνξηθή έθζεζε κνηξάδνληαο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο αλάκεζα ζην Κάζει θαη
ηελ Αζήλα θαιείηαη λα μαλαβξεί ηελ αίζζεζε ηνπ θαηεπείγνληνο, λα μαλαγίλεη έλα εξγαιείν γηα
ηελ αιιαγή ηνπ παξόληνο ); Γπζηπρώο ζε πνιύ ιίγεο.

Πην πξόζθαηα εγώ πάλησο ηελ έλησζα παξαθνινπζώληαο ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε
«Εκκρεμόηεηα» ζε ζθελνζεζία ηνπ Βαζίιε Ννύια, εηδηθά ράξε ζην θείκελν ηνπ Τζηκάξα
Τδαλάηνπ, εηθαζηηθό αληίζηνηρν ηνπ νπνίνπ αδπλαηώ λα βξσ ζηελ πξόζθαηε παξαγσγή.
Χαρηογραθώνηας ηε ρεμαηιά Χαλανδρίοσ παξέα κε ηελ εηθαζηηθό Γάθλε Ληαλαλησλάθε ζε κηα
επνρή πνπ ε λνκνζεζία γηα ηηο ξεκαηηέο είλαη αξθεηά ακθηιεγόκελε, μαλαβιέπνληαο «Τν Θείν
Τξαγί» ή ην «Μηα Γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ» ζην πιαίζην ηνπ Ανηιθαζιζηικού θεζηιβάλ ζηηο απιέο
ησλ Πξνζθπγηθώλ ηεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο παξέα κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπο,
αλαθαιύπηνληαο παξέα κε ηνπο παππνύδεο ηεο γεηηνληάο ην ιαβύξηλζν ηνπ «Dourgouti Island
Hotel», παξαθνινπζώληαο ηα κέιε ηεο Κίνεζες Μαβίλε λα αληηδξνύλ ζην θπξίαξρν κόην «Ο
πνιηηηζκόο είλαη νηθνλνκία» είλαη κεξηθέο από ηηο ζηηγκέο ηεο ρξνληάο πνπ καο πέξαζε πνπ
αηζζάλζεθα όηη ε θαιιηηερληθή θνηλόηεηα δελ γπξίδεη ηελ πιάηε ηεο ζην εδώ θαη ηώξα.

Από ην έξγν ησλ πξσηνεκθαληδόκελσλ θαιιηηερλώλ μερώξηζα ην «τέδιο Φύηεσζες» ηες
Ναηάζζας Μπιδά, κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα έξεπλα γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ θπηώλ ηεο Αξραίαο
Αγνξάο. Παξνπζηάζηεθε ζηελ νκαδηθή έθζεζε «The Other designs. Historical authenticity as
artistic project» ζε επηκέιεηα ησλ Κσζηή Σηαθπιάθε θαη Heiko Schmid, ε νπνία καδί κε ηελ
έθζεζε«Σhe space between» ησλ locus athens ζην Κηίξην Γνμηάδε θαη ηελ έθζεζε artists
books «Με αεροπλάνα και βαπόρια» ζην 3 137 ήηαλ ηα curatorial πνπ κνπ έκεηλαλ.

Ξαλαγπξίδνληαο ζην έξγν ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ, πεξηκέλνπκε κε ελδηαθέξνλ λα δνύκε
πεξηζζόηεξα από ηνλ Γεξκαλό Andreas Sell πνπ κε βάζε ηε Λέζβν έρεη μεδηπιώζεη έλα
μερσξηζηό ζρόιην πάλσ ζην ρεηξνπνίεην θαη ηελ παξάδνζε, θαη ηελ Λεηώ Κάηηοσ, ην έξγν
ηεο νπνίαο μερώξηζε ζηελ έθζεζε «Σην ζηόκα ηνπ ιύθνπ. Να πεζάλεη, λα πεζάλεη!» ζην Σπίηη
ηεο Κύπξνπ ζε επηκέιεηα ηνπ Κνζκά Νηθνιάνπ θαη ηεο Χξπζάλζεο Κνπκηαλάθε, όζν θαη ζηελ
έθζεζε «They are indeed the principle of things, and yet they are not interpretable and empty
as mirrors» ζε επηκέιεηα ηνπ Michelangelo Corsaro ζην project space Total Athens, θαη ζην
λέν επηκειεηηθό εγρείξεκα ησλ Δπαγγειίαο Λεδάθε θαη Πέηξνπ Μώξε «RR [RADICAL
READING]».

Μηιώληαο γηα project spaces, ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε θαινζσξίζακε αξθεηά, όπσο
ην Behive πνπ καδί κε ην Snehta έξρεηαη λα δώζεη λέα δπλακηθή ζηε γεηηνληά ηεο Κπςέιεο, θαη
ην State of Concept ηεο Ιιεηάλαο Φσθηαλάθε ζην Κνπθάθη, όπνπ είδακε γηα πξώηε θνξά ζηελ
Αζήλα ην έξγν μέλσλ θαιιηηερλώλ όπσο ε Keren Cytter θαη ν Basim Bagdy. Αμίδεη εδώ λα
ζεκεηώζνπκε όηη κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ γθαιεξί νη αθνξκέο λα δνύκε αληίζηνηρεο εθζέζεηο
έρνπλ πιένλ κεησζεί δξαζηηθά.
Σηελ έθζεζε «Εκ Νέου» , ηελ νπνία είρακε κλεκνλεύζεη ζην περσινό αντίστοιχο best
of επηζηξέςακε αξθεηέο θνξέο ην 2014, θξαηάκε όκσο θπξίσο ηελ αλάγλσζε θαη βηληενπξνβνιή ηνπ θαιιηηερληθνύ βηβιίνπ «Τν θιεκκέλν ζεξβίηζην: πινύηνο θαη πεηξαηεία,
νηθνγέλεηεο θαη πνιηηηθή. Μηα ζύληνκε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία γηα ην πώο θαη ην γηαηί ηα
αληηθείκελα θαηαζθεπάδνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζπζζσξεύνληαη» ηεο νκάδαο Οι
Αρτιηέκηονες ηες Φάλαινας. Ήηαλ έλα παξάιιειν event ζην έξγν ηεο Πάθπο Βιαζνπνύινπ.

Η πνιύ θαινζηεκέλε θαη δηαθσηηζηηθή σο πξνο ην έξγν ηνπ αλαδξνκηθή ηνπ Ανδρέα
Αγγελιδάκε ζην ΔΜΣΤ, ε αλαδξνκή ηνπ ΓΔΣΤΔ ζηα projects ηέρλεο θαη κόδαο κε ηίηιν
«DESTEFASHIONCOLLECTION: 1 έως 8» ζην Μπελάθε ηεο Πεηξαηώο, ην αθηέξσκα
ζηνλ Haroun Farocki ηεο Ταηληνζήθεο ηεο Διιάδαο, θαη ε έθζεζε «A thousand doors» ζε
επηκέιεηα ηεο Iwona Blazwick ζηε Γελλάδεην Βηβιηνζήθε από ην ΝΔΟΝ ήηαλ από ηα
αμηνζεκείσηα κνπζεηαθά projects ηεο ρξνληάο. Σηε Γελλάδεην ζα δνύκε κεο ζην 2015 θαη ηελ
ελδηαθέξνπζα έθζεζε ηεο Nevin Aladag ζε επηκέιεηα ηεο Μαξίλαο Φσθίδε πνπ παξνπζίαζε
ην θαινθαίξη ην Schwarz Foundation ζηε Σάκν.
Μηιώληαο γηα ηδξύκαηα, ε Σηέγε Γξακκάησλ θαη Τερλώλ παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ζηελ
Διιάδα έλαλ από ηνπο πην ελδηαθέξνληεο θαιιηηέρλεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ηνλ Ληβαλέδν
performer Rabih Mroue. Πεξηκέλνπκε πάλησο πεξηζζόηεξα από ην εηθαζηηθό πξόγξακκα ηεο

Σηέγεο, ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο έρεη θηλεζεί ζε πνιύ «αζθαιή» θαη θαζσζπξέπεη κνλνπάηηα
ζε αληίζεζε κε ην πνιύ πην νπζηαζηηθό θαη cutting edge πξόγξακκα ηνπ ζεάηξνπ (όπνπ
έρνπκε δεη κεξηθνύο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζύγρξνλνπο εηθαζηηθνύο θαιιηηέρλεο θαη
επηκειεηέο ).

Δηδηθή κλεία αμίδεη ζηελ «Προζωρινή Ακαδεμία Σετνών», έλα πείξακα πάλσ ζηε ζρέζε
ζύγρξνλεο ηέρλεο θαη εθπαίδεπζεο, ζε επηκέιεηα ηεο Διπίδαο Καξακπά πνπ ζηήζεθε ζην
Πεξηζηέξη ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθώλ projects ηνπ ΝΔΟΝ.

Γύν από ηηο πην αμηνκλεκόλεπηεο εθζέζεηο ηεο ρξνληάο πάλησο καο γύξηζαλ ζην παξειζόλ,
ππελζπκίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο επαλαλαθάιπςεο ησλ πξσηνπόξσλ παιηόηεξσλ δεθαεηηώλ
πνπ δελ έρεη γίλεη θαη ηόζν νξγαλσκέλα ζηε ρώξα καο. Ο ιόγνο γηα ηνπο ράξηεο θαη ηα θνιάδ
ηεο Χρύζας Ρωμανού πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ππόγεην ηεο The Breeder θαη ηα έξγα
ηνπ Βαλέριοσ Καλούηζε ζην Οπινζηάζην Τέρλεο ζηε Μειηώλε, κηα πξσηνβνπιία ηνπ
Γεκήηξε Αιεζεηλνύ.

