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Έργα από τις συλλογές τέχνης 25 Ελλήνων καλλιτε-

χνών που καλύπτουν το φάσμα από την δεκαετία του 

’70 μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται στην έκθεση Chez 
Eux: Unseen Collections. Το πρότζεκτ παρουσιάζει 

έργα τα οποία έχουν αποκτηθεί ως δώρα ή μέσω 

ανταλλαγής μεταξύ καλλιτεχνών. Συνοδεύονται από 

επιλεγμένο αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει βιβλία, 

εφήμερα, αλληλογραφία, φωτογραφίες, σχέδια, ρού-

χα και λοιπά paraphernalia συναισθηματικής αξίας. 

Οι καλλιτέχνες συζητούν για τα έργα με τα οποία 

συμμετέχουν και τις σχέσεις που δομήθηκαν γύρω 

από αυτά σε συνεντεύξεις που βρίσκονται στον χώρο 

με τη μορφή video installations.

H έκθεση Chez Eux: Unseen Collections αποτελεί τη 

διαδικασία χαρτογράφησης ενός κοινωνικού δικτύου 

το οποίο δεν είναι ακόμη καταγεγραμμένο ιστορικά. 

Την ίδια στιγμή φανερώνει την πραγματική και ουσι-

αστική παρουσία ανθρώπων στο πέρας της ζωής τρί-

των και την επιρροή στο καλλιτεχνικό τους έργο, μέσω 

μιας πραγματικότητας που εδράζεται στη μνήμη.

Η ιστοριογραφία μετατρέπεται σε δημιουργική και 

παραγωγική διαδικασία στην οποία ενσωματώνονται 

η έννοιες της αποκάλυψης και της διερεύνησης: απο-

καλύπτονται έργα τα οποία ίσως να μην έχουν εκτεθεί 

ποτέ στο παρελθόν, αναδεικνύωντας έτσι τον κρυφό 

πλούτο που μπορεί να βρίσκεται εντός μια ιδιωτικής 

συνθήκης και διερευνώνται σχέσεις μεταξύ καλλιτε-

χνών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της διασταύ-

ρωσης διαφορετικών διαδρομών.

Υιοθετώντας το εκθεσιακό μοντέλο της σχεσιακής 
αισθητικής της δεκαετίας του 90’, το υπόγειο του 

project space παίρνει τη μορφή αναφορικής εξο-

μοίωσης του πραγματικού οικιακού περιβάλλοντος 

εντός του οποίου το πρότζεκτ συνελλήφθη, σχηματο-

ποιήθηκε και αναπτύχθηκε μέχρι τη στιγμή της τελι-

κής του πραγμάτωσης και παρουσίασης με τη μορφή 

ομαδικής έκθεσης.

Σε αυτό το μέρος η επιμελήτρια αναπτύσσει τη δική 

της συλλογή από συλλογές. Το δωμάτιο της λειτουρ-

γεί σαν χωρική μεταφορά ενός ψηφιακού mood-

board, αναφερόμενο στην μεταμοντέρνα κατασκευή 

ενός “παρελθοντισμού” όπως αυτός παρουσιάζεται 

στα σύγχρονα νεανικά microblogs, (tumblr κ.ά.) δη-

μιουργώντας έτσι μία αισθητική πρακτική βασιζόμενη 

σε μία ηδονιστική νοσταλγία.

Ο χώρος γίνεται ο “τρίτος τόπος”, μία συνθήκη η 

οποία ταλλαντεύεται μεταξύ του white cube και του 

οικιακού χώρου, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιω-

τικού. Η συμμετοχική διαδικασία ενθαρρύνεται και 

κρίνεται απαραίτητη για την εμπειρία της αφομοίω-

σης των έργων μέσα σε αυτή την αναπαράσταση που 

εκτείνεται από το χώρο στο website της έκθεσης, μια 

πλατφόρμα απόλυτα ενσωματωμένη στο αναφορικό 

σύμπαν της επιμελήτριας, θολώνοντας έτσι τα όρια 

μεταξύ ιστορικής και πραγματικής αφήγησης.

Στην έκθεση Chez Eux: Unseen Collections, ο ερευ-

νητής μετατρέπεται σε αρχιτέκτονα, κάτοικο, επιμε-

λητή και αφηγητή των προσωπικών σχέσεων που τον 

περιβάλλουν.

Chez eux:
unseen Collections

Π
έμ

π
τη

 –
 Π

α
ρ

α
σ

κε
υ

ή
 1

7:
0

0 
– 

21
:0

0,
 Σ

ά
β

β
α

το
 1

2:
0

0 
– 

18
:0

0
Ν

ο
τα

ρ
ά

 1
3 

&
 Τ

ο
σ

ίτ
σ

α
, Ε

ξά
ρ

χε
ια

 1
0

6
8

3,
 Α

θ
ή

να
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Συμμετέχουν

οι καλλιτέχνες

Ανδρέας Αγγελιδάκης

Δάκης Ιωάννου

Λουκία Αλαβάνου

Benjamin Verhoeven

Αντωνάκης

James McLardy

Δημήτριος Αντωνίτσης

Meret Oppenheim

Γιάννης Βαρελάς

Ben Wolf Noam

Κώστας Βαρώτσος

Michelangelo Pistoletto

Κωστής Βελώνης

Johannes Schweiger

Μανώλης

Δασκαλάκης Λαιμός

Florian Goldmann

Διονύσης 

Καβαλλιεράτος

Elise Provencher και

Φίλιππος Καβάκας

Κωνσταντίνος 

Κακανιάς

Νan Goldin

Κατερίνα Κανά

Nino Stelzl

Στέλιος Καραμανώλης 

και Τούλα Πλουμή

Ρινόκερος

(ηχητικό θεατρικό

με τη συμμετοχή

17 καλλιτεχνών)

Μίλτος Μανέτας

Petra Cortright

Τεό Μιχαήλ

Francis Alÿs

Μαρία Παπαδημητρίου

Martin Kippenberger, 

Katerina Würthle και

Michel Würthle

Πάνος Παπαδόπουλος

Elisabeth Penker

Ρένα Παπασπύρου

Μπία Ντάβου 

Άγγελος Πλέσσας

Zoë Paul και

Santiago Taccetti

Μίμα Ραζέλου 

Τάκις

Κώστας Σαχπάζης

Ζωή Γιαμπουλντάκη 

Πάνος Τσαγκάρης

Rachel Garrard 

Αλέξανδρος Τζάννης

Markus Selg

Poka Yio

Γιώργος Βακιρτζής

Πάνος Χαραλάμπους

Γιώργος Λάππας 
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