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Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε
ΜΑΖΙ

Σ’ ΑΥΤΟ

↓ Μοιραζόμαστε τα ίδια δάκρυα, 
Sophia Al-Maria, 2018

Πριν απ’ όλα αυτά. Προτού βγάλω βυζιά και τσακιστώ 
από την πρώιμη εφηβεία. Προτού ακόμη αρχίσει το 

κάτουρο εκατομμύρια γυναικών μαστουρωμένο από 
συνθετικές ορμόνες δεύτερης γενιάς  ν’ αλλάζει το 

φύλο των ψαριών. Προτού ολόκληρη η αναπαραγωγή 
γίνει πλαστή και σκάρτη. Προτού σφραγιστεί η 

συμφωνία και σηκώσουν απεγνωσμένοι τα χέρια ψηλά 
κλιματολόγοι κι ακτιβιστές κι αποχωρήσουν. Πριν απ’ 

όλα αυτά, προτού έρθει αυτό που έρχεται … είναι 
σημαντικό να θυμόμαστε πως τα πράγματα πήγαιναν 

πάντα κατά διαόλου.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ, 
ΤΟΝ ΠΟΘΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



Ζούμε σε καιρούς ζοφερούς. Ο λόγος της alt-
right αποτελεί το νέο κυρίαρχο ρεύμα. Νέα τείχη 
χτίζονται, οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές μάς καθιστούν 
ευάλωτους και μας φέρνουν σε θέση διαρκούς 
επισφάλειας. Δεν μπορούμε να ατενίσουμε καν το 
παρελθόν με γλυκιά νοσταλγία. Οπότε, πώς μπορεί ν’ 
αντιδράσει κανείς; Ποια είναι η δύναμη του καλλιτέχνη, 
η δύναμη του έργου τέχνης, η δύναμη των λέξεων που 
το συνοδεύουν, αν τέτοια δύναμη υπάρχει;  

Όταν τα δίπολα του νότου έναντι του βορρά, της 
δύσης έναντι της ανατολής, του κέντρου έναντι της 
περιφέρειας, παρ’ όλη την προβληματική κατασκευή 
τους, φαίνονται πιο στέρεα από ποτέ, όταν ορθώνονται 
σύνορα τάχα «ως απάντηση» στην ανάγκη για ασφαλή 
διάβαση, όταν το μικρό, το περιθωριακό και το 
απομακρυσμένο γίνονται ολοένα και πιο μικρά, και πιο 
περιθωριοποιημένα και πιο απομονωμένα και μάλιστα 
αντικείμενα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης 
εξαιτίας των «ιδιοτήτων» τους, τότε θα έπρεπε ως 
χειρονομία σεβασμού αυτά τα χαρακτηριστικά 
ακριβώς να διεκδικήσουμε ως δικά μας και να 
αναλογιστούμε πως τα όριά μας, η αποξενωμένη και 
ασυνάρτητη ζωή μας δεν είναι παρά συναισθήματα που 
μοιραζόμαστε με τους άλλους. 

01 νέα τείχη χτίζονται
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Κάθε φορά που σκέφτομαι τη θέση της τέχνης σε αυτό 
το τοπίο, στρέφομαι αυθόρμητα σε πρακτικές από την 
αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή που ανταποκρίνονται 
στην ανάγκη για συμμαχίες και συνδέσεις∙ πρακτικές 
που φιλοδοξούν να ενοχλήσουν, να αποδιοργανώσουν 
και να αμφισβητήσουν το πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσονται∙ έργα που χρησιμοποιούν τον πόθο 
και την απόλαυση ως πολιτικές εκδηλώσεις, που 
τείνουν στον αυτοσαρκασμό και την ειρωνεία, και 
διαφοροποιούνται σαφώς από τις επιφανειακές και 
δακρύβρεχτες εκφράσεις ανθρωπισμού, οι οποίες 
συνταιριάζουν για τις ευαίσθητες ψυχές κοινότοπη 
κατήφεια και κυνική εκτόνωση, κάτι που βέβαια πολύ 
απέχει από όσα αναζητούμε εδώ. 

Ενδιαφέρομαι 
περισσότερο να 
ανιχνεύσω το 
πολιτικό οπουδήποτε 
δεν διακρίνεται με 
την πρώτη ματιά. 
Σε ανεπαίσθητες 
πρακτικές, 
χειρονομίες που 
ακόμα κι αν δεν 
κατηγοριοποιούνται 
ως «πολιτική τέχνη» —
μα τι μελαγχολία!— η 
πολιτική τους στάση 
μας είναι αναγκαία. 

1. Ντοκατζής, Δ., (2011). In Limbo. 
Αθήνα: The Apartment Gallery.

Η διερεύνηση του 
πολιτικού
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Έργα που βρίσκονται σε κατάσταση limbo — για 
να θυμηθούμε την ομώνυμη έκθεση1 του Δημήτρη 
Ντοκατζή. Αυτήν ακριβώς την μορφική κατεύθυνση 
και την πολιτική της επιθυμίας που βρίσκουμε στο 
έργο του Ντοκατζή έχω κατά νου. Τις υπαρξιακές 
αφηγήσεις του «άλλου», συνθήκες πέρα από τους 
προκαθορισμένους κώδικες διαγωγής, εκεί όπου η 
προσωπική επιθυμία αποτυπώνεται στο πραγματικό. 
Τα έργα του Ντοκατζή και ο εύστοχος κριτικός τους 
σχολιασμός, που διεύρυναν την έννοια της γλυπτικής 
στην ελληνική ιστορία της τέχνης (ακόμα κι αν 
απουσιάζουν κατά απαράδεκτο τρόπο από τον κανόνα) 
μας κάνουν να σκεφτούμε την κοινωνική συνθήκη του 
αποκλεισμού, του ελέγχου και της επιτήρησης, αλλά 

επίσης και το ενδεχόμενο 
της ρήξης και της αλλαγής 
κατεύθυνσης. Η διερεύνηση 
του πολιτικού σε έργα που 
συνδέονται πολλαπλά με 
διαφορετικές εκφράσεις 
της επιθυμίας ∙ αναφέρομαι 
σε ένα πεδίο επιθυμίας 

και δημιουργικής έκφρασης σε αντιδιαστολή με τις 
δομημένες μορφές πάλης με ιεραρχικά πολιτικά 
μέσα∙ στα θραύσματα των προσωπικών ιστοριών, 
στις σιωπές και τις παύσεις αντί για τις μεγάλες 
δηλώσεις, στις στιγμές της σωματικής και πνευματικής 
απόλαυσης, με την περιπλάνηση σε και με τα διάφορα 
έργα, επανασυγκειμενοποιώντας τα, ιχνηλατώντας 
συγγένειες.

έργα που χρησιμοποιούν τον 
πόθο και την απόλαυση ως 

πολιτικές εκδηλώσεις
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«Ας φτιάξουμε ένα 
εφήμερο μνημείο με 
απλά υλικά, με τα 
σώματα και τις φωνές 
μας» διακηρύσσει 
η ομάδα Nova 
Melancholia στο έργο 
Φαντάσου ένα τοπίο 
ηρωικό (2019). Η Nova 
Melancholia αναμειγνύει 
χρονοεξαρτώμενη (time-
based) τέχνη με στοιχεία 
από τον χορό και το 
θέατρο, τέχνες από τις 
οποίες προέρχονται 
τα μέλη της. Το εικαστικό τους ιδίωμα αρνείται την 
κατηγοριοποίηση, οι παραδοσιακές ταξινομήσεις 
δεν έχουν εδώ εφαρμογή. Η Nova Melancholia 
χρησιμοποιώντας camp και queer αισθητική, 
αποσκοπούν να κλονίσουν στερεότυπα  
και προκαταλήψεις. 

Στην πιο πρόσφατη δουλειά τους παρουσιάζουν τις 
επιστολές που έστειλε στη Sophie Liebknecht η Rosa 
Luxemburg όσο βρισκόταν στη φυλακή. Οι επιστολές 
αυτές είναι βαθιά συγκινητικές λόγω της ευαισθησίας 
που επιδεικνύουν ακόμα και στην πιο μικρή μορφή 
ζωής: πουλιά, έντομα, φυτά αμφισβητούν κάθε τυπικό 
ορισμό του ηρωικού, διακηρύσσουν την αντίθεσή 

αποσκοπούν να κλονίσουν 
στερεότυπα και προκαταλήψεις



τους σε οποιοδήποτε 
είδος ανισότητας. Στο 
έργο βλέπουμε τον 
ηρωισμό στη μάχη ενός 
αναποδογυρισμένου 
σκαθαριού, καθώς 
τα μυρμήγκια του 
επιτίθενται ή στο λυρικό 
ξέσπασμα ενός πουλιού. 
Η κολεκτίβα δείχνει με 
αβίαστο αισθησιασμό 
πόσο κρίσιμοι είναι αυτοί 
οι αγώνες. Με τα άλλα 
σώματα −όχι αποκλειστικά 
τα ανθρώπινα− συνδέεται 
ένα πάμφυλο γυμνό σώμα. Οι performer αγγίζουν 
προσεκτικά φύλλα και κλαράκια, πετραδάκια και 
άνθη, και τα τακτοποιούν σαν ακριβώς αυτό να 
πρέπει να εκθέτουμε στα μουσεία −το επουσιώδες. Τα 
κομμάτια χαρτιού που φορούσαν κατά τη διάρκεια 
της performance μού θύμισαν τα γλυπτά της Rebecca 
Horn από ύφασμα, ξύλο και μέταλλο, με μια μικρή 
παραλλαγή στα υλικά∙ το μέσο χρησιμοποιείται 
στην πιο απλή και ταπεινή του μορφή. Η Horn, κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, είχε δουλέψει με 
υαλοβάμβακα χωρίς να πάρει μέτρα προφύλαξης, με 
συνέπεια το υλικό να μολύνει τους πνεύμονές της. 
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο σανατόριο, 
είχε εμπνευστεί αντικείμενα που μπορούν να φορεθούν 
και να συνδέσουν το σώμα με τον περιβάλλοντά 
του χώρο −τον άμεσο περίγυρό του. Οπότε, όσο 
παρακολουθούσα την performance που βασιζόταν 
στα γραπτά της φυλακισμένης Rosa Luxemburg και 
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γλυπτά από ξύλο και μέταλλο
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μιλούσε για το ευάλωτο, καταπιεσμένο 
σώμα, για την ανάγκη να ξεπεραστούν 
τα προκαθορισμένα του όρια, για τη 
σημασία της σύνδεσής του με άλλα 
εύθραυστα όντα, εγώ πρόβαλλα 
συνεχώς τη βεντάλια σώματος της Horn, 
τα δακτυλικά γάντια, τις μάσκες και τα 
φτερά και τις κωνικές της κατασκευές. 
Άλλες πολλαπλές και αναπάντεχες 
αναφορές (που μπορεί να φαντάστηκα 
ή και όχι) στις προπαγανδιστικές, 
ντανταϊστικές performance του Hugo Ball,στη 
σεξουαλική εκφραστικότητα της Carolee Schneemann 
και στον σουπρεματισμό του Malevich με την έμφασή 
του στις βασικές γεωμετρικές δομές πυροδοτούσαν 
την πολιτική σημασία της συνύπαρξης με τα άλλα 
σώματα «πέρα από διαφορές, για να το θέσουμε 
με τους όρους της Butler, ενίοτε σε καταστάσεις 
εγγύτητας που δεν επιλέγουμε οι ίδιοι» (2015: σελ. 27). 
H Nova Melancholia αξιοποιεί την περιπλοκότητα των 
μέσων και των θεματικών της και αντιστέκεται στην 
κατηγοριοποίηση, θολώνοντας τα όρια των αισθητικών 
κατηγοριών, κλονίζοντας τις νεοφιλελεύθερες μορφές 
διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης και επιδεικνύοντας 
την ικανότητά τους να συνάπτουν συνδέσεις. 

σύνδεση 
με άλλα 

εύθραυστα 
όντα



Η Λητώ Κάττου, παρομοίως, εστιάζει σε μικρά ή 
περιθωριακά και παραγνωρισμένα όντα που βρίσκονται 
σε καθεστώς εγκλεισμού ή υπό εξαφάνιση. Έντομα 
και ζώα συμμαχούν με εξωγήινους οργανισμούς και 
τέρατα. Η Κάττου παρατηρεί μορφές κοινότητας 
μεταξύ ανθρώπινων και μη ανθρώπινων υποκειμένων. 
Παρουσιάζει δια-είδη, cyborg ως μορφές πολλαπλού 
γίγνεσθαι που θολώνουν τις κατηγορικές διακρίσεις 
μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, φύσης και 
κουλτούρας, αρσενικού και θηλυκού, γεννημένου 
και κατασκευασμένου. Σαν ματιές στους μύθους 
της Harraway, στις διαδικασίες του γίγνεσθαι των 
Deleuze και Guattari και στους στοχασμούς της Rosi 
Braidotti σχετικά με την Ενσώματη Ταυτότητα και τη 
Διαφορά και τις υλικές μεταλλάξεις, τα έργα της μας 
προσκαλούν να φανταστούμε ένα άλλο είδος ιστορίας 
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να
 φανταστούμε

ένα άλλο
είδος ιστορίας



και να συλλογιστούμε ένα μέλλον 
όπου αυτά τα δίπολα θα έχουν 
διαλυθεί. Οι εγκαταστάσεις και 
τα γλυπτά της επανεξετάζουν τις 
ιστορικές και υλικές συνθήκες, 
την υλική πραγματικότητα 
των σχέσεων παραγωγής και 
γνώσης, και τις συγχωνεύουν με 
αναφορές και εικονογραφία sci-
fi, δημιουργώντας μύθους από 
και για το μέλλον και καθιστώντας 
την ιστορία ένα προσχέδιο 
επιστημονικής φαντασίας το 
οποίο μπορεί να διαμορφώσει την 
οπτική μας. Στο έργο της Soft 
Incalculable Souls εισήγαγε το 
Ido, το Kaha και το Emlet, τρεις 
ανοιχτές και ευέλικτες, απαλές, 
ζεστές, αιχμηρές και ευέξαπτες 
οντότητες, αφηρημένες και 
χειροπιαστές ταυτόχρονα, που 
συνέδεαν το ψηφιακό με το 
μηχανικό, το ανθρώπινο με το 
ζωώδες και το απόκοσμο, το γήινο 
με το ουράνιο. Στην ατομική της 
έκθεση, Days of San, παρουσίασε 
το ομώνυμο ρευστό, άφυλο ον, 
cyborg και συνάμα θεά που ζει 
σ’ έναν σχεδόν ψηφιακό κόσμο. 
Το San ζει σε μια εικαστική 
προσομοίωση της Κόκκινης 

0
8καθιστώντας την ιστορία ένα 

προσχέδιο επιστημονικής φαντασίας
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παρέχει
χώρο
στις

άγνωστες 
δυνατότητες

του
«άλλου»

Λίμνης, σε ό,τι έχει απομείνει από ένα 
αρχαίο ορυχείο χαλκού κοντά στη 
Λευκωσία, στην Κύπρο. Ο ψηφιακός 
κόσμος λαμβάνει πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο από τον υλικό 
κόσμο και το San, ως δημιούργημα 
ΤΝ που είναι ικανό να μαθαίνει, 
μετατρέπει αυτή την πληροφορία 
σε γνώση, τη σωματοποιεί και την 
επιτελεί. Το έργο θέτει ζητήματα 
αυτενέργειας και αμφισβητεί τους 
ορισμούς του υποκειμένου και του 
αντικειμένου. Η καλλιτέχνης παρέχει 
χώρο στις άγνωστες δυνατότητες 
του «άλλου», ο οποίος στη συνέχεια 
διεκδικεί τις δικές του ενέργειες. Αναιρεί 
τον εαυτό της και δημιουργεί κάτι που 
είναι παιγνιωδώς εκτός του ελέγχου της. 
Ταυτόχρονα, αναλογίζεται το ψηφιακό 
σώμα με υλικούς όρους. Το δέρμα 
και τα φτερά από την επιδερμίδα του 
πλάσματος παίρνουν γλυπτικές φόρμες 
και κατοικούν τον χώρο του Μουσείου 
Μπενάκη στην Αθήνα και του Point 
Centre of Contemporary Art στην 
Κύπρο σε διαφορετικές γεωγραφικές και 
χρονικές συντεταγμένες. Το ψηφιακό 
στοιχείο οδηγεί σε μια ενδιαφέρουσα 
ζύμωση χρόνου και γεωγραφίας και 
φέρνει στο προσκήνιο τις σύνθετες 
χωρικές και περιβαλλοντικές πολιτικές  
    του παρόντος. 
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Οι συνδέσεις ανάμεσα στην υλικότητα και το 
μεταιχμιακό σώμα είναι επίσης ευδιάκριτες στο έργο 
της Νάνας Σαχίνη. Για την Νάνα εγκατάσταση, 
σχέδιο, φωτογραφία και performance θεωρούνται 
όλα τμήματα μιας διευρυμένης γλυπτικής διαδικασίας. 
Περιθωριακά και παραμελημένα σώματα, υλικά και 
αντικείμενα αναδύονται στην επιφάνεια ως σύμμαχες 
οντότητες  που έχουν εξωθηθεί στα όριά τους,  
αποσπασμένες σχεδόν από το κέντρο βάρους τους, 
αιωρούμενες, έτοιμες να διαλυθούν μα ακόμα εκεί να 
διεκδικούν τη θέση τους. Το γυναικείο σώμα αντηχεί σε 
όλες τις κατασκευές, επανανακαλύπτεται διαρκώς  
και δοξάζεται σε όλες του τις μορφές.  
Δεν αναγνωρίζονται ως  
πολιτικά χρήσιμες οι  
σωματικές «ποιότητες»,  
αλλά η μη ηγεμονική θέση, 
η ιδέα του γίγνεσθαι-
γυναίκα.  

Δεν αναγνωρίζονται ως πολιτικά 
χρήσιμες οι σωματικές 

«ποιότητες»



Η Νάνα ενστερνίζεται την έννοια του σφάλματος 
και της αποτυχίας. Η αποτυχία είναι ένα ενδεχόμενο 
εγγεγραμμένο σε κάθε πείραμα και η ίδια δεν φοβάται 
να πλοηγηθεί μέσα σε σφάλματα και λάθη και να 
ανιχνεύσει τις δυνατότητες αντίστασης που εγγενώς 
διαθέτουν. Αμφισβητεί την κατασκευή της γνώσης, 
της επιτήρησης, της εξουσίας και του ελέγχου και 
την υπονομεύει με τη διαδικασία συγκρότησης του 
έργου. Η αισθητική αποτελεί το σημείο εκκίνησης: εμείς 
κατασκευάζουμε εικόνες και οι εικόνες κατασκευάζουν 
εμάς. Έχοντας αυτό κατά νου μάς δίνει ρευστές, 
φευγαλέες και αβέβαιες μορφές. Το αποτέλεσμα 
είναι παιγνιώδες, γεμάτο ειρωνεία, εύθραυστο και 
επισφαλές. Το πάθος, ο έρωτας, η φροντίδα και 
το συναίσθημα αλλά και ο πόνος και η οδύνη είναι 
παρόντα στη διαδικασία της δημιουργίας και της ζωής 
του έργου. Στα έργα The coolest girl around (2018), I 
wanna be loved by you (2018), Miss Sparkle: Serket's 
waking (2017) αποδομεί κούκλες βιτρίνας και τις 
επανασυναρμολογεί σε στάσεις σώματος απρόβλεπτες 
αλλοιώνοντας την τυπική σωματοδομή τους και 
ακυρώνοντας τη χρηστικότητά τους ως αντικείμενα 
προς έκθεση. Διεκδικούν το δικό τους χαρακτήρα. 
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Η αισθητική αποτελεί το σημείο εκκίνησης

Δεν αναγνωρίζονται ως πολιτικά 
χρήσιμες οι σωματικές 

«ποιότητες»



Στο Gravity and Grace: the 
geometry of her organs (2017), 
η Σαχίνη εμπνέεται από το βιβλίο 
Gravity and Grace της Simone 
Weil — της «εξωγήινης φιλοσόφου», 
«της αρειανής», σύμφωνα με τα 
προσωνύμια που της είχαν δοθεί. 
Δημιουργεί ένα ενεργό σκηνικό που 
επαναφέρει τους στοχασμούς της 
φιλοσόφου, φέρνοντας στο μυαλό 
τις παιγνιώδεις επανααναγνώσεις 
του έργου της από την Chris 
Kraus. Το έργο είναι γεμάτο από 
αλληλεπικαλυπτόμενες, ευφυείς 
αναφορές τις οποίες δεν χρειάζεται 
απαραίτητα να καταλάβει ο 
θεατής για να σαγηνευθεί από 
τη σύνθετη και εμβυθιστική 
εγκατάσταση. Αντικείμενα 
διάσπαρτα και διασπασμένα 
που παραπέμπουν σε ένα ενιαίο 
σύστημα. Το εννοιακό της λεξιλόγιο 
περιλαμβάνει τις ιδέες του κενού 
και της αποδοχής του, την επιθυμία 
χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο, 
την αποστασιοποίηση, το σώμα ως 
πεδίο μάχης, τον γυναικείο πόνο 
ως απρόσωπο συμβολισμό και την 
από-δημιουργία ως στρατηγική 
αντίστασης. Επίσης κεντρική θέση 
στο έργο της καταλαμβάνει η ιδέα 
της διερώτησης και της προσμονής 
για κάτι που ποτέ δεν φτάνει —με 
όλα τα συνακόλουθα αισθήματα 
οικειότητας και αποξένωσης 
που θέτει η συνθήκη αυτή. 
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η ιδέα της 
διερώτησης 

και της 
προσμονής 

για κάτι που 
ποτέ δεν 
φτάνει



Προσωπικές και οικουμενικές αφηγήσεις λειτουργούν 
ανταγωνιστικά, σαν ένα εγώ χαμένο σε αγώνες που 
δεν είναι αποκλειστικά δικοί του. Χρησιμοποιεί 
ευρεθέντα υλικά και εικόνες, και επανασυγκειμενοποιεί 
τις συμβατικές τους ιδιότητες σε επιφάνειες ή 
γλυπτά, δημιουργώντας στιγμές περισυλλογής ή 
αναστοχασμού. Τελικά, φαίνεται σαν στο μυαλό της να 
έχει έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο που δημιουργεί ένα 
κέλυφος ασφαλείας για το αλλότριο.
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σε αγώνες



Τα πουλιά, τα έντομα και τα φυτά της Nova 
Melancholia, τα μεταανθρώπινα πλάσματα της Λητώς, 
τα σώματα της Νάνας: είναι όλα τους εδώ για να μας 
κάνουν να παρατηρήσουμε το «άλλο»∙ το βουβό, το 
σιωπηλό, το λιγότερο εκτιμημένο. Μας βγάζουν από 
τον κόσμο μας σε μια ενδιάμεση κατάσταση / σε μια 
κατάσταση limbo (ενδιάμεσα σώματα: ψηφιακά, υλικά, 
κοινωνικά, μεταξύ του ανθρώπινου, του ζωικού, του 
φυτικού και του μηχανικού, της ΤΝ, του εικονικού 
και του απτικού). Εκθέτουν το αβέβαιο καθεστώς στο 
οποίο ζούμε και αναμετρώνται μαζί του τονίζοντας 
τη σημασία της τρυφερότητας, του πόθου, της 
ενσυναίσθησης και των πολλαπλών μορφών συνδέσεων. 
Ασπάζονται τη συλλογικότητα και θέτουν μια σειρά 
από ερωτήματα: πώς θα νιώθαμε αν οι σχέσεις και οι 
αναφορές μας ήταν ριζικά διαφορετικές; Ποια είναι 
τα όρια της υποκειμενοποίησης και ποιον εξαιρούμε; 
Μπορούμε να αναζητήσουμε νέα ανεξερεύνητα πεδία, 
δημιουργώντας έναν χάρτη για να ακολουθεί ο ένας τον 
άλλο; Μπορούμε να γράψουμε εκ νέου τις πολιτισμικές 
αφηγήσεις και να καθορίσουμε τους όρους τους από 
μια διαφορετική προοπτική;

14 το «άλλο»∙ 
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01, 14
Donna Haraway, Ma’ii Ats’áá’ Yílwoí 
(Coyotes Running Opposite Ways)

02, 03
Δημήτρης Ντοκατζής, In limbo #1, 1984/2011, 

Inkjet σε χαρτί Verona, 83 x 117 εκ.
Δημήτρης Ντοκατζής, Woman on a fence 2, 
1982/2011, Inkjet σε χαρτί Verona, 50 x 60 εκ.

04, 05, 06
Nova Melancholia, Φαντάσου ένα τοπίο ηρωικό, 2019

07
Λητώ Κάττου, San, 

Point Centre for Contemporary Art, 2018, άποψη 
εγκατάστασης

Skins & Feathers IX; I; II, 2018; Sun, 2018; Skins & 
Feathers III; IV; V; X; VII, 2018. 

Φωτογραφίες: Νίκος Αλεξόπουλος,
Παραχώρηση του Point Centre for Contemporary Art 

και της καλλιτέχνιδος.

08
Λητώ Κάττου, Days of San, 

Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στο Μουσείο Μπενάκη, 2018 
Skins and Feathers II Vol.2, 2018, αλουμίνιο, ατσάλι, 

εκτύπωση uv, 128 x 199 x 100 εκ, λεπτομέρια 
Φωτογραφίες: Φάνης Βλασταράς & Ρεβέκκα 

Κωνσταντοπούλου, Παραχώρηση του Point Centre for 
Contemporary Art και της καλλιτέχνιδος.



09
Λητώ Κάττου, Red Lake, 2018 

HD βιντεοπροβολή σε πραγματικό χρόνο, ήχος HD, 
στιγμιότυπο από βίντεο

Σε συνεργασία με το 89plus Google Residency 2017 και 
το Google Cultural Institute, Παρίσι, 

Παραχώρηση της καλλιτέχνιδος και της γκαλερί T293, 
Ρώμη

10
Νάνα Σαχίνη, east when it’s clear, 

west when it’s cloudy, 2014
Κόκκινο μάρμαρο, σατέν, βελούδο, αφρός 

πολυουρεθάνης, καλώδιο τηλεφώνου. 168 x 100 x 28 εκ

11
Νάνα Σαχίνη, Every calculation is naïve 

the oracle said, 2016
Ψηφιακή εκτύπωση, σαρωμένα σώματα και αντικείμενα

12
Νάνα Σαχίνη, Untitled ( The coolest girl around), 2018
Ψηφιακή εκτύπωση, σαρωμένα σώματα και αντικείμενα

13
Νάνα Σαχίνη, Sebastian, 2007 

Μικτή τεχνική. 290 εκ



Πάνος
Γιαννικόπουλος



Ο Πάνος Γιαννικόπουλος (1991) είναι επιμελητής και 
ερευνητής με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία, 
Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε 
το μεταπτυχιακό διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών 
«Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική» του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Εργάζεται στο Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
της ARTWORKS. Στο παρελθόν έχει δουλέψει ως 
επιμελητής, ερευνητής και υπεύθυνος αρχείου στο 
Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης - iset και 
στη συντακτική ομάδα του περιοδικού NOMAS. 
Έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτεχνικούς 
οργανισμούς, ιδρύματα και γκαλερί. Είναι μέλος της 
επιμελητικής ομάδας της Mediterranea 19 Young 
Artists Biennale – Republic of San Marino 2020. 
Πρόσφατα επιμελήθηκε τις εκθέσεις It Moves and It 
Shouts, Haus N Athen, Valinia Svoronou “Endymion 
/ Chapter 1: Penumbral Lunar Eclipse”, B & M 
Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music,  
Songs, Balloons & Broken Tablets, Snehta, Massage 
the History, Contemporary Greek Art Institute, 
Ανοιχτό Αρχείο: Δημόσια Τέχνη από το Κέντρο της 
Αθήνας, Art Athina International Contemporary Art 
Fair. Συνεπιμελήθηκε επίσης τις εκθέσεις Still Here 
Tomorrow, Stavros Niarchos Foundation Cultural 
Center SNFCC, Be Water Again, Korai (Λευκωσία), 
(im)material gestures, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo (Τορίνο).  Συνεργάστηκε ως ερευνητής 
και επιμελητής με την 4η Μπιενάλε της Αθήνας, Agora 
(2013) και με την 5η Μπιενάλε της Αθήνας, Omonoia 
(2015). Ήταν υπότροφος επιμελητής στο Schwarz 
Foundation (2016).
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Το EP Journal είναι μια εκδοτική πρωτοβουλία του 
Enterprise Projects. Πρόκειται για τη διαδικτυακή 
έκδοση ενός θεωρητικού και ερευνητικού κειμένου 
σε σχέση με την τέχνη στα Ελληνικά και τα Αγγλικά 
έπειτα από πρόσκληση του Enterprise Projects. Ο 
αναγνώστης μπορεί να διαβάσει online, να «κατεβάσει» 
ή να τυπώσει κάθε τεύχος, ο σχεδιασμός του οποίου 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε κειμένου.

Το Enterprise Projects είναι ένα project της Δανάης 
Γιαννόγλου και του Βασίλη Παπαγεωργίου με έδρα την 
Αθήνα. Γεννημένο από τη διάθεση και την ανάγκη να 
εκφράσουμε και να μοιραστούμε τη δική μας σκοπιά 
σχετικά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το 
εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο τον πειραματισμό και 
την συνδιαλλαγή: τον πειραματισμό σχετικά με την 
επιμελητική πρόταση, την εικαστική δημιουργία και την 
αυτοοργανωμένη λειτουργία τη συνδιαλλαγή με την 
καλλιτεχνική σκηνή, το αθηναϊκό κοινό, τον ίδιο τον 
χώρο που φιλοξενεί το project. Ως δομή, το Enterprise 
Projects λειτουργεί αυτόνομα και περιοδικά από τον 
Σεπτέμβριο του 2015 στους Αμπελόκηπους.
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