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Μ
ε τα φώτα στραµµένα απο-
κλειστικά στο καλλιτεχνικό
γεγονός του φθινοπώρου -την
1η εν Αθήναις Μπιενάλε-, λί-
γοι είναι ίσως είναι αυτοί που
έχουν ακούσει για τη ReMap
KM. Το παράλληλο καλλιτε-
χνικό project που εκτυλίσσε-
ται στην περιοχή του Μετα-
ξουργείου και του Κεραµει-
κού όµως είναι εδώ και λει-
τουργεί συµπληρωµατικά
προς την Μπιενάλε, ενώ πα-
ράλληλα προβάλλει έντονα τα
δικά του αιτήµατα.

Οι καταστροφικές τάσεις
της 1ης Αθηναϊκής Μπιενάλε,
που «ονειρεύεται» µια Αθήνα
άνω κάτω (Destroy Athens),
µετουσιώνονται σε µια εκ βά-

θρων αλλαγή του αστικού το-
πίου. Χώροι εγκαταλελειµµέ-
νοι και ξεχασµένοι -ίσως και
ελαφρά υποβαθµισµένοι-
«µεταµορφώνονται» χάρη
στην πλούσια παλέτα χρω-
µάτων των καλλιτεχνών, που
δίνουν τη δική τους arty εκ-
δοχή στη χρήση ιδιωτικών και
δηµόσιων χώρων. Πρότζεκτ,
προβολές, street-art εκθέσεις,
καθώς και graffiti παρεµβά-
σεις είναι µερικά µόνο από τα
events που θα έχει την ευ-
καιρία να δει από κοντά ο επι-
σκέπτης, όλα από καλλιτέχνες
µε ανατρεπτική µατιά και
σαρκαστική και χιουµοριστι-
κή διάθεση. Πώς άλλωστε θα
µπορούσε να µετατραπεί ένα
γκρίζο, µουντό αστικό τοπίο
σε ένα απέραντο ουράνιο τό-
ξο χωρίς τη χρήση φαντασίας
και θετικής σκέψης; Τι ακρι-
βώς όµως είναι το ReMap KM;
Στην πραγµατικότητα είναι
ένα πείραµα, ένα πολύπλευ-
ρο καλλιτεχνικό πρόγραµµα,
που προσπαθεί µέσω εφή-

µερων καλλιτεχνικών παρεµ-
βάσεων και των εγκαταστά-
σεών του να δηµιουργήσει
διάφορες εναλλακτικές σύν-

δεσης του απτού κόσµου των
κτιρίων.  Γκρεµισµένα κτίρια,
οικόπεδα, βιοµηχανικοί χώ-
ροι, ταράτσες, τοίχοι, όλα
«επιστρατεύονται» και προ-

σφέρονται στον βωµό της τέ-
χνης στο πλαίσιο ενός προ-
γράµµατος που «ζητάει» ανα-
νέωση και αναµόρφωση. Από

τις 8 Σεπτεµβρίου έως και τις
24 Νοεµβρίου 2007, περισ-
σότεροι από 170 καλλιτέχνες
από όλον τον κόσµο εκθέτουν
τα έργα τους σε διάφορα ση-

µεία της ReΜap KM, καλώ-
ντας το κοινό να παρακολου-
θήσει τα «δηµιουργήµατά»
τους αλλά και να προβληµα-
τιστεί για το µέλλον της αθη-

ναϊκής αρ-
χιτεκτονι-
κής και της
αισθητικής
της πόλης.
Η υπαίθρια
έκθεση ξε-
κινά από
την πλα-
τεία Αυδή
και συνεχί-
ζει στις
τρεις κε-
ν τ ρ ι κ έ ς
οδούς Ιά-
σονος, Κε-

ραµεικού και Λεωνίδος, όπου
στις περιπτώσεις που τα εκ-
θέµατα δεν είναι αµέσως
ορατά (όταν για παράδειγµα
βρίσκονται σε ορόφους) ση-
µαδεύονται µε το logo της
ReMap ΚΜ.

Στη ReMap KM περιλαµ-
βάνεται επίσης και το graffiti
«Walk», όπου µια οµάδα
Ελλήνων street καλλιτεχνών
θα εργαστούν επί τόπου για
µερικές µέρες, µε κατάληξη

Ο
ι ερευνητές της αν-
θρώπινης ψυχής επι-
µένουν πως δεν
υπάρχει άνθρωπος
που να µην έχει πε-

ράσει τουλάχιστον µία τραυµατική
εµπειρία κατά τη διάρκεια της ζω-
ής του. Σε όποιο µήκος ή πλάτος
της Γης κι αν βρισκόµαστε, πάντα
θα υπάρχει «ο άλλος» άνθρωπος,
αυτός που ηθεληµένα ή άθελά του
θα ασκήσει βία πάνω µας είτε από
προκατάληψη είτε από συναισθή-
µατα που και εµείς ενδεχοµένως
του προκαλούµε. 

Η αλήθεια είναι πως είµαστε άν-
θρωποι, δηλαδή ατελή όντα, και
όσο ζούµε και συναναστρεφόµα-
στε ο ένας τον άλλον πάντα θα
υπάρχουν τριβές. 

Μία έκθεση σύγχρονης τέχνης
που πραγµατεύεται την εµπειρία
της ψυχικής οδύνης, µε τίτλο
«Trauma Queen», συνδέει τη λέξη
«trauma» σε αντιπαραβολή µε στοι-
χεία υπερβολής, χιούµορ, ειρωνεί-
ας και ελαφρότητας που πηγάζουν

από την έκφραση «Drama Queen». 
Το «Trauma Queen» ιχνογραφεί

εµπειρίες απελπισίας -αληθινές ή
επινοηµένες- που συνδέονται µε
ψυχικούς ή σωµατικούς πόνους,
προϊόντα ενδογενών ή εξωγενών
παραγόντων, ελλείψεων, διαστρε-
βλώσεων ή περιορισµών.

Μέσα από την καλλιτεχνική
εµπειρία καταγράφει µορφές κοι-
νωνικής αναπηρίας ως εκφάνσεις
µιας σύγχρονης παθογένειας που
εξελίσσεται σε κυριολεκτική ανα-
πηρία. Σχετίζεται άµεσα µε τη συ-
νείδηση που αποκτούµε για την
προσωπική µας αναπηρία, την από-
γνωση, τον φόβο και την ανασφά-
λεια που βιώνουµε σε καθηµερινό
επίπεδο µέσα στις σύγχρονες κοι-
νωνικές συνθήκες.

Η τέχνη ως µέσο καταγραφής
της σύγχρονης πραγµατικότητας
µπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο
στην καταγραφή και ανάλυση συ-
ναισθηµάτων, αντιδράσεων και
εµπειριών που λίγο ως πολύ δια-
µορφώνονται και µας διαµορφώ-

νουν τη ζωή µας. Η έκθεση συγκε-
ντρώνει µεγάλο αριθµό εικαστικών
έργων από 26 καλλιτέχνες µε δια-
φορετικά πολιτισµικά υπόβαθρα.

Συµµετέχουν καλλιτέχνες από
την Αγγλία, την Αµερική, την Αυ-
στρία, το Ιράν, την Ιρλανδία, τη Γερ-
µανία, την Κορέα, την Κύπρο, τη
Φινλανδία και την Ελλάδα, οι οποί-
οι εκθέτουν τα τραύµατά τους, ορ-
γανώνοντας το βίωµα της έλλειψης,
της εµµονής ή του περιορισµού σε
µέσο ανάδειξης της ανικανότητας
και των προκαταλήψεων της σύγ-
χρονης κοινωνικής συνθήκης αλλά
και ως µέτρο της ανθρώπινης δύ-
ναµης για προσαρµογή.

Η πολυµορφία των εικαστικών
µέσων (γλυπτική, ζωγραφική, βί-
ντεο, performance, φωτογραφία και
εγκατάσταση) και οι ποικίλες ιδε-
ολογικές προσεγγίσεις των καλλι-
τεχνών εκφράζουν τις νέες αναζη-
τήσεις της σύγχρονης τέχνης, που
πάντα εκφράζει και αντανακλά τα
φαινόµενα της εποχής. 

Εργα υποκινούµενα από µία

Ο πόνος δηµιουργεί...
Το τραύµα ως µέσο και αφορµή για την καλλιτεχνική έκφραση σε µία διαφορετική            

TRAUMA QUEEN«I shot myself».
Εργο του Christian
Rupp

Κλέβει τα βλέµµατα και  το πρωτότυπο έργο «Λάτεξ στην Κνωσό»

Το ειδυλλιακό
έργο της
ελληνικής
γκαλερί
«Αλφα
∆έλτα»,
µεταξύ των
υπόλοιπων
εκθεµάτων

ReMap KM

Η Αθήνα µεταµορφώνεται
Καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσµο ξανασχεδιάζουν τον αστικό χάρτη -ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΒΑΖΟΥΡΑ
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εσωτερική αναγκαιότητα φιλοδο-
ξούν να ανοίξουν έναν ευρύ διάλο-
γο για ουσιαστικά ζητήµατα που
αφορούν στον προσδιορισµό της
ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώ-
που µε τις σκοτεινές πτυχές του.
Αναφέρονται στην αίσθηση απώ-
λειας του εαυτού, στις ακυρώσεις,
στα βιώµατα εκµηδένισης, αποµό-
νωσης και απόρριψης ως παναν-
θρώπινες εµπειρίες.

Απώτερος στόχος είναι η διάρ-
ρηξη των τεχνητών ορίων που δια-
χωρίζουν το «προσωπικό» από το
«κοινό» και η αναζήτηση µιας ανοι-
χτής και ουσιαστικής επικοινωνίας
µέσω της τέχνης σε εγχώριο και διε-
θνές επίπεδο. ∆ιοργάνωση και καλ-
λιτεχνική επιµέλεια: Χάρης Κο-
ντοσφύρης και Ζωή Παππά. Guest
Curator: Christian Rupp.

Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες: 
Νικόλας Αρβανίτης, Martin

Bruch, KyungRan Ban, Alex
Charrington, FinnFemFel (Albert
Braun, Marcus Lerviks, Oskar
Lindstrom), Karin Frank, Ben
Jeans Houghton, Richard
Jochum, Χάρης Κοντοσφύρης,
Μάνος Κορνελάκης, Dong Yeop
Lee, Μαρία Λιανού, Ιωάννα Μύρ-
κα, Aphrodite Desiree Navab, Μα-
ρία Νυµφιάδη, Ζωή Παππά, Λία
Πέτρου, Richard Riggs, Bern
Roche Farrelli, Christian Rupp,
Ιωάννα Σαχίνη, Dagmar
Streicher, Peter Wehinger, Alex
Zika, ∆ηµήτρης Χαλάτσης, Γιάν-
νης Χιωτόπουλος.

Special event: Το βράδυ των
εγκαινίων, στις 10.45, θα παρου-
σιαστεί περφόρµανς από τον ∆η-
µήτρη Χαλάτση και τους LadyBurst
(Παύλος Κατσιβέλης, Ηλίας Λα-
βίδας, Γιάννης Γκολφινόπουλος,
Αναστασία Γκολέµη). 

Τ
έχνη εν καιρώ πολέµου στα αχανή πλέ-
ον όρια και πλαίσια της παγκοσµιοποί-
ησης: η 10η Μπιενάλε που λαµβάνει χώ-
ρα στην Πόλη δεν είναι µια απλή θεµα-
τική έκθεση µε την παραδοσιακή έννοια

του όρου, αλλά µάλλον µια σύγχρονη έκθεση που
δίνει έµφαση στην καλλιτεχνική παραγωγή που
βασίζεται στη συλλογική «εξυπνάδα» και στη ζω-
ντανή διαδικασία διαπραγµάτευσης σε φυσικές
τοποθεσίες. Με άλλα λόγια, αξιοποίηση αστικών
αρχιτεκτονικών χώρων ως µέσου ανάδειξης δια-
φορετικών πολιτισµικών και καλλιτεχνικών ορα-
µάτων όπως αυτά διαµορφώνονται στις συχνά πε-
ρίπλοκες και διαφορετικές µορφές της µοντέρνας
ζωής. Παρουσιάζονται η «πραγµατικότητα» και οι
στρατηγικές διαπραγµάτευσης ανάµεσα σε ανα-
πτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες σε ό,τι αφο-
ρά διαφορετικά µοντέλα παραγωγής, κατανάλω-
σης και οικονοµικής ανάπτυξης την εποχή της πα-
γκοσµιοποίησης και των σύγχρονων γεωπολιτικών
συγκρούσεων.

Πάνω από 100 καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές
οµάδες από 35 διαφορετικές χώρες θα παρουσιά-
σουν περισσότερα από 150 projects στη 10η ∆ιε-
θνή Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης - µια ευκαιρία
να επαναπροσδιοριστούν οι πολιτικές, οικονοµι-
κές και κοινωνικές συγκυρίες της πόλης των µεγά-
λων αντιθέσεων. Η τέχνη και εδώ χρησιµοποιείται
ως όχηµα µε σκοπό να θίξει θέµατα που απασχο-
λούν τις µεγάλες γραµµές της παγκόσµιας σύγ-

χρονης πραγµατικότητας.  Μέσα σε αρχιτεκτονι-
κά κτίρια µε σηµαντικό ιστορικό συµβολισµό, όπως
το Εικαστικό Κέντρο του Ατατούρκ στο Ταξίµ, στην
καρδιά της Κωνσταντινούπολης, η τέχνη εστιάζε-
ται στο θέµα της ουτοπίας θέτοντας ερωτήµατα
για την κοινωνική πρόοδο της Τουρκίας, τη µο-
ντερνικότητα και τη δηµοκρατία στις τρέχουσες
συνθήκες της παγκοσµιοποίησης.

Το «World factory» όπου στεγάζεται η αγορά
υφασµάτινων εµπορευµάτων, κτίριο χτισµένο τη

δεκαετία του ’60, το οποίο αποτελείται από 1.000
µικρά µαγαζιά, πραγµατεύεται πάλι το πώς οι το-
πικές οικονοµικές δραστηριότητες, πάντα υπό µια
µοντέρνα οπτική, συνεισφέρουν στην αστική εξέ-
λιξη της πόλης. ∆ύο ακόµη χώροι αξιοποιούνται
συµµετέχοντας ενεργά στη 10η Μπιενάλε: πρό-
κειται για παλιά εργοστάσια-αποθήκες που βρί-
σκονται κοντά στον Βόσπορο και χρησιµοποιήθη-
καν κατά τη διάρκεια της 4ης, της 8ης και της 9ης
Μπιενάλε. Το «Entrepolis» και το «Dream House»
είναι ιδιαίτερες τοποθεσίες που λειτουργούν σαν
αρχιτεκτονήµατα τα οποία επιτρέπουν τη φιλοξε-
νία και την ανάπτυξη σύνθετων εκθέσεων που πα-
ρουσιάζονται σε διαφορετικά επίπεδα. 

Τα θέµατα που αναπτύσσονται αφορούν στο
παγκόσµιο εµπόριο, στη µετανάστευση, στα γεω-
γραφικά σύνορα και στην επιρροή τους στην αστι-
κή ζωή και τοποθετούνται σε έναν ειδικό αρχιτε-
κτονικό χώρο που µοιάζει µε λαβύρινθο σε µια µι-
κρή «πόλη». Ακριβώς πάνω από τη µικρή «πόλη», µε-
γάλες πλατφόρµες ανοίγουν τις πόρτες τους µόνο
τα απογεύµατα. Είναι τα λεγόµενα «Dream Houses»
που ενθαρρύνουν το κοινό που επισκέπτεται την
Μπιενάλε να ανακαλύψει µερικά από τα πιο απρό-
βλεπτα στοιχεία της και να απολαύσει ένα µοναδικό
«Istanbul by night» από µια µοναδική οπτική γωνία.   

10η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Η αισιοδοξία σε καιρό παγκοσµίου πολέµου
Η τέχνη ως όχηµα για να εξερευνηθεί η σύγχρονη πραγµατικότητα σε 150 υπαίθρια projects -ΤΗΣ ΦΟΙΒΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Eναρξη: 27 Σεπτεµβρίου 2007

          έκθεση που αγγίζει την ψυχή -ΤΗΣ ΦΟΙΒΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

µία γιορτή για την καταστρο-
φή της πόλης σε έναν εγκα-
ταλελειµµένο χώρο, στις 29
Σεπτεµβρίου. Στα gallery
shows περιλαµβάνονται 16
διεθνώς αναγνωρισµένες γκα-
λερί από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, την Αγγλία, την
Αµερική, την Τουρκία, τη Γερ-
µανία και τη Γαλλία. 

Οι γκαλερί που παίρνουν
µέρος στα πρότζεκτ της
ReMap KM είναι οι: AD
Gallery (Ελλάδα), Ανδρέας
Μελάς (Ελλάδα), Blow de la
Barra (Βρετανία), The Breeder
(Ελλάδα), Ελένη Κορωναίου
(Ελλάδα), Loraini Alimantiri-
gazonrouge (Ελλάδα), IBID
Projects (Βρετανία), Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα
Τούντα (Ελλάδα), Johann
Konig (Γερµανία), Nice & Fit
(Γερµανία), Peres projects
(ΗΠΑ/Γερµανία), Ρεβέκκα
Καµχή (Ελλάδα), RODEO
(Τουρκία), Spencer
Browstone (ΗΠΑ), Vamiali’s
(Ελλάδα), Xippas Gallery
(Ελλάδα/Γαλλία).

Εργο του Adel
Abdessemed

i
Η έκθεση πραγµατοποιείται σε ανεξάρτητο εκθεσιακό χώρο, στο ξενοδοχείο
«Mediterranean», Βερανζέρου 28 στην Αθήνα και εγκαινιάστηκε 
στις 7 Σεπτεµβρίου. ∆ιάρκεια έως τις 20 Οκτωβρίου 2007. 
Xορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό «Highlights». 

i
Για περισσότερες πληροφορίες

µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα της διοργάνωσης

www.remapkm.com, αλλά και να
διαβάσετε τις σκέψεις των επισκε-
πτών και τους προβληµατισµούς

τους από το blog της
www.remapkm.blogspot.com. i Εγκαίνια έκθεσης 8 Σεπτεµβρίου. 

∆ιάρκεια έως 4 Νοεµβρίου 2007
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