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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Aθήνα 3  Ιουν ίου ,  2013

Heart of Darkness1

Kendell Geers και Μάρω Μιχαλακάκου 
Σε αµφίδροµη Σχέση
3 ΙΟΥΝΙΟΥ-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 ,  ΚΤΙΡΙΟ Α

Συνεργασία  NEON & Φεστ ιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2013 γ ια  τέταρτη συνεχή χρονιά  στον  τοµέα 
των Ε ικαστ ικών

Ο oργανισµός NEON, στηρίζει και φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών, στο πλαίσιο της δέσµευσής του να φέρει τον σύγχρονο 

πολιτισµό κοντά στον σύγχρονο πολίτη και να διευρύνει τη σχέση της σύγχρονης τέχνης µε το ευρύ κοινό.

Στη φετινή διοργάνωση, ο NEON συµµετέχει µε την παρουσίαση δύο έργων σύγχρονης τέχνης από τη Συλλογή ∆. 

∆ασκαλόπουλου. Τα έργα Red Carpet, 2011 της Μάρως Μιχαλακάκου και Akropolis Now, 2004 του Kendell Geers, θα 

εκτίθενται σε αµφίδροµη σχέση στους χώρους της Πειραιώς 260 (A) κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 

Αθηνών 2013. Την επιµέλεια της έκθεσης Heart of Darkness έχει ο ∆ηµήτρης Παλαιοκρασσάς, ιστορικός τέχνης.

Το έργο “Red Carpet” της Μάρως Μιχαλακάκου, ένα µπορντώ βελούδο µε τα αποτυπώµατα των γαµψών νυχιών ενός 

φανταστικού αρπακτικού όντος, απλώνεται σε πολλά µέτρα δηµιουργώντας µια σχέση έντασης στο χώρο. Το νυστέρι 

χρησιµοποιείται ως πινέλο, που αφαιρεί το πέλος του βελούδου για να αναδείξει τα αποτυπώµατα του αρπακτικού. Το 

φάσµα της αντιστροφής ρόλων που ενυπάρχει στη σχέση θύτη και θύµατος, θηρευτή και θηράµατος, γοητεύει, τροµάζει 

και προκαλεί. Η εγκατάσταση έχει άµεση σχέση µε την εξουσία, την κυριαρχική επιβολή και την αναπόσπαστη σχέση ζωής 

και θανάτου. Σε υπαρξιακό επίπεδο, ο θεατής γίνεται µάρτυρας της αγωνίας και της µανίας ενός ζωντανού όντος, που 

παλεύει για τη ζωή του αδράχνοντας την  ύστατη ρανίδα ελπίδας.  

Η εγκατάσταση “Akropolis Now” του Kendell Geers, αποτελείται από συρµατόπλεγµα και µεταλλικά στοιχεία που 

συνθέτουν ένα αγκαθωτό πλέγµα, και είναι εµπνευσµένη από πολλαπλές πηγές. Η αρχική σπίθα έµπνευσης ανάγεται σε 

ένα ταξίδι του καλλιτέχνη στην Ελλάδα και την επίσκεψη του στην Ακρόπολη. Το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες του Κάλλους 

που διαπνέει την τέχνη του µετέπειτα ∆υτικού πολιτισµού, έρχεται σε αντίθεση µε την σκληρότητα και βιαιότητα του 

υλικού, που χρησιµοποιήθηκε από το καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική, γενέτειρα του Geers. Το έργο εκφράζει 

τον ίδιο τον καλλιτέχνη: τις εσωτερικές συγκρούσεις και αντικροούµενες αναζητήσεις ενός λευκού Αφρικανού.

 

Ο τίτλος του έργου είναι µια ευθεία αναφορά στην ταινία του Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, που όπως και το 

1 Ο τίτλος της έκθεσης αναφέρεται στο βιβλίο του Joseph Conrad, Heart of Darkness, Penguin Classics; Revised edition (September 25, 2007)



έργο του Geers, αντλούν από το περίφηµο βιβλίο Heart of Darkness του Joseph Conrad, το οποίο περιγράφει αντίστοιχα 

ένα επικό ταξίδι στην καρδιά της ζούγκλας.  Και τα τρία δηµιουργήµατα συνιστούν ένα ταξίδι της εσωτερικής αναζήτησης 

στην καρδιά του σκότους της ανθρώπινης ψυχής.

 

Τα δύο έργα αποτυπώνουν βαθιά υπαρξιακή αγωνία, ψυχικό διχασµό και απελπισµένη αναζήτηση διεξόδου. Η κρίση 

εκφράζεται στο Red Carpet, σε  ατοµικό επίπεδο, ενώ στο Akropolis Now σε συλλογικό. Ό,τι απειλεί την ενότητα του 

‘εγω’, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. 

Και τα δύο έργα όµως µετουσιώνουν τη λανθάνουσα φρίκη του κόσµου, εσωτερικού και εξωτερικού, σε τέχνη-σε 

κάθαρση. Η διαδικασία αυτής της µετάλλαξης από το σκότος στο φως της δηµιουργίας, συνιστά τη βαθύτερη πρόκληση 

που αντιµετωπίζει η σηµερινή Ελλάδα.

Ο NEON, Οργανισµός Πολιτισµού και Ανάπτυξης ∆.∆ασκαλόπουλου στηρίζει τον τοµέα των εικαστικών του Φεστιβάλ 

Αθηνών από το 2010 µε την παρουσία έργων σύγρονων καλλιτεχνών από τη Συλλογή ∆.∆ασκαλόπουλου. [Το 2010, 

Κρίστοφ Μπιουχελ, Unplugged Simply Botiful (2007), το 2011, Άερναουτ Μικ, Pulverous / Mock-Up, (2003) και το 2012 

Νατάσα Σαντρ Χαγκιγκιάν, Οι Καρποί της Εργασίας (2008) και Μάικλ Λάντυ, Μηχάνηµα που Καταστρέφει Πιστωτικές 

Κάρτες (2010)].

 

 

Σηµείωση για τους Συντάκτες:
 

Η Μάρω Μιχαλακάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και σπούδασε στην Hochscule fϋr Bildende Kunst, Braunschweig, 

Γερµανία (1988-89) και στην Ecole Nationale D'Arts Plastiques De Cergy-Pontoise, Γαλλία (1987-93). Έχει παρουσιάσει 

τη δουλειά της σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Αθήνα, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Έργα της υπάρχουν στο FNAC 

της Γαλλίας (Fonds Nationale D'art Contemporain) καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην 

Αθήνα.

Τη Μάρω Μιχαλακάκου την ενδιαφέρει η παρατήρηση των ανθρώπινων σχέσεων σε κάθε τους µορφή. Πώς µέσα από τις 

σχέσεις µας ερχόµαστε σε επαφή µε την ανθρώπινη υπόστασή µας, την αποδεχόµαστε σε όλες της τις εκφάνσεις ή όχι; 

Αποδεχόµαστε το σκοτεινό, βρώµικο, φοβισµένο κοµµάτι µας, και µέσα από αυτό µπορούµε να διακρίνουµε το ευγενές, 

καθαρό, λαµπερό;

Ο Kendell Geers είναι νοτιοαφρικανός καλλιτέχνης γεννηµένος το 1968 στο Γιοχάνεσµπουργκ. Ζει και εργάζεται στις 

Βρυξέλλες. Η δουλειά του είναι πολυσχιδής και περιλαµβάνει γλυπτά, εγκαταστάσεις, performance, εικαστικά, 

φωτογραφία και video.

O Geers κέρδισε την παγκόσµια αναγνώριση µετά τη συµµετοχή του στην έκθεση Documenta 11 (2002) και είναι ευρύτερα 

γνωστός για τις δυναµικές και µεγάλων διαστάσεων εγκαταστάσεις σε µουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσµο. Κοινωνικά 

ενεργός και πολιτικά ευαισθητοποιηµένος, η δουλειά του Geers εκφράζει την βαθιά πεποίθησή του στη δύναµη της τέχνης 

να επηρεάζει την κοινωνία.

Η ζωή και το έργο του χωρίζονται σε δύο δεκαετείς περιόδους. Η πρώτη περίοδος 1988-2000 στο Γιοχάνεσµπουργκ, 

χαρακτηρίστηκε από την αναζήτηση του καλλιτέχνη µέσα από τις ηθικές αντιφάσεις του απαρτχάιντ, τη σχέση του ατόµου 

µε την κοινωνία και το καθεστώς, ενώ εκφράζει την αµφισβήτησή του στον φετιχισµό της πολιτικής. Το 2000, 

µετακοµίζοντας στις Βρυξέλλες, ξεκινά η νεότερη ευρωπαϊκή περίοδος που χαρακτηρίζεται από µια πιο ποιητική 

αισθητική και εκφράζεται µέσα από παγκόσµια θέµατα όπως η τροµοκρατία, ο πνευµατισµός, η θνητότητα.
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∆YNAΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιµες για το κοινό καθηµερινά από τις 19:00-23:00. 
Είσοδος Ελεύθερη

Τις ηµέρες των παραστάσεων της Πρώτης Ύλης του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, 
η έκθεση θα κλείνει για το κοινό στις 8.45 (Πέµπτη – Κυριακή).

∆ιάρκεια παρουσίας των εγκαταστάσεων:
3 Ιουνίου-20 Ιουλίου 2013. Πειραιώς 260, Κτίριο Α.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Οµιλία (στα Αγγλικά) 
Kendell Geers
19 Ιουνίου 2013, 19.00

Meet the artist 
Ξεναγήσεις µε τη Μάρω Μιχαλακάκου
20 Ιουνίου, 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου, 2013 19.30-20.30
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Για περισσότερες πληροφορίες: 
Reliant Communications

Τηλ. 210 6839839

e-mail. reliant@reliant.gr  
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