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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

Ο ΝΕΟΝ συµµετέχει στο ReMap4
ΝΕΟΝ ∆ιαδροµές: Έκθεση Echoes of Silence
8-30 Σεπτεµβρίου 2013

Ο Οργανισµός Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, στο πλαίσιο του προγράµµατός του ΝΕΟΝ ∆ιαδροµές, συµµετέχει στη
διοργάνωση ReMap 4, που πραγµατοποιείται στην Αθήνα (Αγησιλάου 92, Μεταξουργείο) από τις 8-30 Σεπτεµβρίου 2013,
παρουσιάζοντας την έκθεση µε τίτλο Echoes of Silence (Αντηχήσεις της Σιωπής).
Στην έκθεση Echoes of Silence (Αντηχήσεις της Σιωπής) περιλαµβάνονται συνολικά 22 έργα από 16 καλλιτέχνες, υπό την
επιµέλεια των Douglas Fogle και ∆ηµήτρη Παλαιοκρασσά.
Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστούν έργα των:
Pierre Huyghe, Sarah Lucas, Hans Bellmer, Robert Gober, Louise Bourgeois, Νίκου Κεσσανλή, Rosemarie Trockel,
Sherrie Levine, John Bock, Peter Fischli και David Weiss, Joseph Beuys, Σοφίας Κοσµάογλου, Mark Bradford, Helen
Chadwick και Juan Muñoz.

Σκεπτικό έκθεσης
Σε µια αποστροφή του λόγου του, ο Γάλλος φιλόσοφος Gaston Bachelard περιέγραψε τα σπίτια ως “καταφύγια για
ονειροπολήσεις”. Στη λογοτεχνική φαντασία ο οικιακός χώρος ταλαντεύεται µεταξύ δύο άκρων: από τη µια τα καταφύγια
του Bachelard, όπου µπορεί κανείς µε ασφάλεια να επιδοθεί στην ποιητική ρέµβη, από την άλλη χώροι του ανοίκειου,
σκοτεινοί και δύσθυµοι, “στοιχειωµένοι”.
∆ανειζόµενη τον τίτλο της από ένα έργο της Rosemarie Trockel, έναν κεραµικό καθρέφτη βγαλµένο θαρρείς από τα
παραµύθια, η έκθεση Echoes of Silence συγκεντρώνει µια σειρά έργων που µιλούν, καθένα µε τον τρόπο του, για την
εστία και το περιβάλλον της, για τον ρόλο τους στη διαµόρφωση των προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων, τόσο στις
συνειδητές όσο και ασυνείδητες εκδηλώσεις τους.
Σε τούτο δω το σπίτι που σκιαγραφείται µέσα από τα έργα της έκθεσης, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια παράδοξη και
ενίοτε δυσλειτουργική οικογένεια, µε έναν απειλητικό πάτερ φαµίλια υπό τη µορφή του άτιτλου γλυπτού του Juan Muñoz,
έργο του 1994, ένα ανδρείκελο σε σχήµα σάκου του µποξ, και µια µητέρα που µοιάζει να αναδύεται από τον σκανδαλώδη
κόσµο των βρετανικών ταµπλόιντ στο Fat, Forty, and Fabulous της Sarah Lucas. Μ' ένα µαχαίρι κρυµµένο πίσω από την
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πλάτη της, η ανδρική φιγούρα του Muñoz αναδίνει έναν αέρα ερηµιάς, απελπισίας, απόγνωσης, ενώ η εύσαρκη “µητέρα”
στο έργο της Lucas ανακαλεί µιαν εικόνα διονυσιακής υπερβολής, γνώρισµα µιας κουλτούρας οικοδοµηµένης επάνω
στην υπόσχεση της άµεσης ικανοποίησης. Μαζί οι δυο µορφές χαρτογραφούν το σκοτεινό ασυνείδητο της αρχετυπικής
δυτικής οικογένειας.
Στο υπόγειο του σπιτιού, το έφηβο βλαστάρι τους µελαγχολεί: έχει τη µορφή ενός ιαπωνικού κινουµένου σχεδίου, ενός
κοριτσιού που ακούει στο όνοµα Annlee, το οποίο ο καλλιτέχνης Pierre Huyghe “προικίζει” µε την ηλεκτρονικά
επεξεργασµένη φωνή του αστροναύτη Neal Armstrong. Την ακούµε να απαγγέλλει αποσπάσµατα από την περιπέτεια
φαντασίας του Ιουλίου Βερν Ταξίδι στο κέντρο της γης. Εγείροντας υπαρξιακά ερωτήµατα για την ουσία των προσωπικών
ταυτοτήτων µας, η Annlee πραγµατεύεται την αβεβαιότητά µας απέναντι στο ίδιο µας το Εγώ, αλλά και τον τρόπο µε τον
οποίον εξιστορούµε τον εαυτό µας στην προσπάθειά µας να αντεπεξέλθουµε στις προκλήσεις ετούτου του κόσµου.
Το νήµα αυτής της αφήγησης συνεχίζουν να ξετυλίγουν και τα έργα Felt Suit του Joseph Beuys και La demi-Poupée του
Hans Bellmer. Εδώ, δυο διαµετρικά αντίθετες αντιλήψεις για το σώµα εκδηλώνονται µέσα από την εικόνα αφενός ενός
αστικού, “καθωσπρέπει” επαγγελµατικού κοστουµιού, αφετέρου ενός κορµιού απόλυτα εύπλαστου, µιας µορφής
τροµακτικής που µοιάζει να ανήκει στο σύµπαν του ασυνείδητου ή σε κείνο της επιστηµονικής φαντασίας.
∆ιαφορετική είναι η στρατηγική που χρησιµοποιεί το δίδυµο των Peter Fischli και David Weiss: οι Ελβετοί καλλιτέχνες
θέτουν υπό αµφισβήτηση το οικιακό περιβάλλον εµβαπτίζοντάς το στο θάµπος µιας ονειροπόλησης. Στο έργο τους
αντικρίζουµε µια σειρά από ρέπλικες καθηµερινών αντικειµένων σµιλεµένες σε πολυστερίνη, τόσο απίστευτα δοσµένες
που µοιάζουν σχεδόν µαγικές. Τέλος, ο καθρέφτης της Rosemarie Trockel, ένα έργο άναρχο, σχεδόν ηφαιστειακό παρ'
όλο το βερνίκι του, µας φέρνει αντιµέτωπους µε τις αντανακλάσεις των ίδιων των ταυτοτήτων µας, επικαλούµενο τον
θεµελιακό πολιτισµικό ναρκισσισµό του σύγχρονου κόσµου, που τόσο γλαφυρά αποδίδει ο αρχαιοελληνικός µύθος της
Ηχούς και του Ναρκίσσου.
Σε έναν κόσµο όπου το ιστορικό αφήγηµα της αρµονικής οικιακής ζωής δεν αποτελεί παρά µια µορφή µυθοπλασίας
ανάµεσα στις τόσες άλλες, οι καλλιτέχνες αυτής της έκθεσης µας ζητούν να αναλογιστούµε τους τρόπους µε τους οποίους
επινοούνται και κατασκευάζονται οι λογής ταυτότητές µας. Εν τέλει, εµείς ορίζουµε την πορεία των συλλογικών
πεπρωµένων µας, παρά τις ναρκισσιστικές πιέσεις που δεχόµαστε από την εικόνα της ευτυχισµένης πυρηνικής
οικογένειας, την οποία τόσο επίµονα προωθεί η κυρίαρχη γύρω µας κουλτούρα της κατανάλωσης.

Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισµός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ έχει ως κεντρικό άξονα τη
Σύγχρονη Τέχνη. ∆ηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου και χρηµατοδοτείται
από τον ίδιο.
Ο ΝΕΟΝ φιλοδοξεί να φέρει τον σύγχρονο πολιτισµό κοντά στον σύγχρονο πολίτη, αναδεικνύοντας τη
δυνατότητα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας να αφυπνίσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει. Συγχρόνως,
επιδιώκει να συµβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθµισης της πόλης και της καθηµερινότητας
του πολίτη. Να συµβάλει στην αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη µε τη λειτουργία και τα δρώµενα
της πόλης του.
Η σύγχρονη τέχνη κοντά σε όλους.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
ΝΕΟΝ @ ReMap4
Echoes of Silence / Αντηχήσεις της Σιωπής
8-30 Σεπτεµβρίου 2013
Αγησιλάου 92, Μεταξουργείο
∆ευτέρα – Παρασκευή 17:30-21:00
Σάββατο – Κυριακή 12:00-21:00

Για περισσότερες πληροφορίες:
Reliant Communications
Τηλ. 210 6839839
e-mail. reliant@reliant.gr

Λίστα έργων επισυνάπτεται
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