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Τν Σάββαην 3 Σεπηεκβξίνπ 2016 ζηηο 21:00 εγθαηληάζηεθε ε site specific εγθαηάζηαζε 

ηεο Διέλεο Παλνπθιηά κε ηίηιν Ό,τη υωτεηλό έτεη λα πεη, ζα πρέπεη λα κείλεη εηθασία, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην Παιαηό Διαηνπξγείν Διεπζίλαο, ζην πιαίζην  ησλ 

Αηζρπιείσλ 2016. 

 

Σρεδηαζκέλε γηα λα βηώλεηαη ππό ην θσο ηεο λύρηαο, ε πνιπκεζηθή παξέκβαζε ,τη 

υωτεηλό έτεη λα πεη, ζα πρέπεη λα κείλεη εηθασία θαηαιακβάλεη επηιεγκέλνπο 

εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζπκπιέγκαηνο εγθαηαιεηκκέλσλ 

βηνκεραληθώλ κνλάδσλ, γλσζηνύ ζήκεξα σο ην Παιαηό Διαηνπξγείν Διεπζίλαο, 

κεηαηξέπνληαο ηα βηνκεραληθά εξείπηα ζε έλα ππνβιεηηθό ερνηνπίν από δύζβαηα 

κνλνπάηηα θαη δπζπξόζηηα άβαηα –ζε έλα ελαληηόδξνκν αιιεγνξηθό «ζύλνιν», 

βπζηζκέλν ζην ζθνηάδη.  

 

Με αξρή θαη ηέινο ηελ πίζσ απιή ηνπ ξεκαγκέλνπ εξγνζηαζίνπ, ε εγθαηάζηαζε 

απνηειείηαη από δύν πεξηβάιινληα, ηα νπνία επηθνηλσλνύλ θπθιηθά θαη απαηηνύλ 

μερσξηζηή –ηόζν ζπιινγηθή, όζν θαη αηνκηθή– εμεξεύλεζε πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν θαη λα ελεξγνπνηεζεί ν δηάινγνο κεηαμύ θσηόο θαη ζθνηαδηνύ 

πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ αηλίγκαηόο ηνπ. Τν Ό,τη υωτεηλό έτεη λα πεη, ζα πρέπεη λα 

κείλεη εηθασία ππνβάιιεη ην ζεαηή ζε κία αληηζηηθηηθά δνκεκέλε εκπεηξία ζθόηνπο, 

ζπλδπάδνληαο έλα άλαξρν, παιιόκελν ηνπίν ερεξνύ εγθιεηζκνύ κε κία κνλαρηθή, 

ηειεηνπξγηθή δηαδξνκή κέζα από ηε ζησπή ελόο καθξόζηελνπ θηηξίνπ, όπνπ έλα 

δηαδξαζηηθό event αλακέλεη ηνλ θάζε ζεαηή. Μαδί, ηα δύν απηά πεξηβάιινληα 



επηδηώθνπλ ηε ζπγθηλεζηαθή επίηεπμε επίθαηξα ζεκαληηθώλ θαη δηαρξνληθά ππαξμηαθώλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεσλ, κέζα από δηαθνξεηηθέο ζσκαηηθέο θαη ζηνραζηηθέο δηαθσηίζεηο ή, 

αθόκα θαιύηεξα, «απνθαιύςεηο» ηεο νιόηεηαο ηεο ύπαξμεο κέζα ζην ζθνηάδη.  

 

Τν έξγν έρεη δηακνξθσζεί δηαιεθηηθά, ζπλνκηιώληαο ηόζν κε ηελ εξεηπηώδε 

κνξθνινγία ηνπ Διαηνπξγείνπ, όζν θαη ηελ πνιπζεκία ηεο ίδηαο ηεο Διεπζίλαο. Ωο 

έλαο κάιινλ ειπηδνθόξνο εηθαζηηθόο ζηνραζκόο πάλσ ζηελ θξπκκέλε «παιίληξνπν» 

αξκνλία ηνπ θόζκνπ, αληαπνθξίλεηαη επίζεο ζην εθηαιηηθό ζθνηάδη θαη ζηνλ άηαθην 

ζπαξαγκό πνπ δηέπνπλ ηε δσή ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, αιιά θαη ζηα επξύηεξα 

θνηλσληθνπνιηηηθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά θαη αηνκηθά ζπκπηώκαηα ηεο 

παξαθκήο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ θαηά ην ζεκεξηλό ζηάδην ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

θαπηηαιηζκνύ θαη ηεο ππεξηξνθίαο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ζεάκαηνο. Δπηπιένλ, δηεπξύλεη 

ηνπο θαιιηηερληθνύο θαη δηεπηζηεκνληθνύο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο Παλνπθιηά ππό ην 

πξίζκα ηνπ Ζξάθιεηηνπ, θαη ηδηαίηεξα ηεο ζεσξίαο ηνπ πεξί αξκνλίαο ησλ αληηζέησλ θαη 

ηεο δηαιεθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θξπκκέλεο αιήζεηαο ηνπ ζπκπαληηθνύ ιόγνπ πνπ 

δηαθξίλεη ηε ζθέςε ηνπ. 

 

Με έλαλ ηίηιν, ηνπ νπνίνπ ν αηληγκαηηθόο ραξαθηήξαο επηθαιείηαη ηδαληθά ην 

κπζηηθηζηηθό ραξαθηήξα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ ησλ Διεπζίλησλ 

Μπζηεξίσλ, ην Ό,τη υωτεηλό έτεη λα πεη, ζα πρέπεη λα κείλεη εηθασία ελνξρεζηξώλεη 

αθππληζηηθέο πνιπαηζζεηεξηαθέο αλαδεηήζεηο ηνπ νξαηνύ, ηνπ αόξαηνπ θαη ηνπ 

αλέιπηζηνπ. Αλ έρεη θάηη «θσηεηλό λα πεη» –όπσο ππαηλίζζεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ε 

Παλνπθιηά κε εξαθιείηεηα αζάθεηα αιιά θαη νπηηκηζηηθή δεθηηθόηεηα– ελαπόθεηηαη ζην 

ζεαηή λα ην αλαζύξεη από ην ζθνηάδη ησλ ηζηνξηθώλ ζηηγκώλ θαη ηεο Γπηηθήο ζθέςεο, 

θαζώο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. Απεπζπλόκελε, σζηόζν, ζηνπο επηζθέπηεο, ηόζν ζε 

αηνκηθό όζν θαη ζε ζπιινγηθό επίπεδν, σο ελζώκαηα, ζθεπηόκελα θαη αλαπόθεπθηα 

πνιηηηθά «θνκκάηηα» ελόο ηξαγηθά αληηθαηηθνύ, αιιά ζπλάκα ζνθνύ ζπλόινπ, ε 

Παλνπθιηά θαίλεηαη λα ππνθηλεί κηα απνκπζνπνηεηηθή κύεζε ζηελ νιόηεηα ηνπ «είλαη», 

σο ηε δηθή ηεο δξαζηηθή θνζκνπνιηηηθή –σο κέζν «δηαθσηηζκνύ» γηα ηελ 

απηνγλσζηαθή έμνδν ηνπ αλζξώπνπ από ην αηνκηθηζηηθό θαη πιηζηηθό αδηέμνδν ηνπ 

ζεκεξηλνύ πνιηηηζκνύ– πνπ εγείξεη ην θαίξην εξώηεκα ηεο αιιειέλδεηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο επζύλεο γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

πιαλήηε. 
 

Στεδιαζμός Ήτοσ: Coti K. 

Στεδιαζμός Φωηιζμού: Καηερίνα Μαραγκοσδάκη 

Φωηογραθία: Βαζίλης Ξενιάς 

Yπεύθσνη Παραγωγής/ Σύμβοσλος Στεδιαζμού: Γεωργία Βοσδούρη 

Δκπροζώπηζη: Qbox 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη νπηηθό πιηθό επηθνηλσλήζηε κε ηελ γθαιεξί Qbox 

κέζσ email ζην info@qbox.gr θαη ηειεθσληθά ζην 211.1199.991 θαη ηε Γεσξγία 

Βνπδνύξε κέζσ email ζην gvoudouri@gmail.com θαη ηειεθσληθά ζην 6936711143. 
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Ζ Δλένη Πανοσκλιά (γελ. Αγξίλην, 1972) νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο 

ζηελ Γιππηηθή κε ππνηξνθία ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (2007). Σπνύδαζε 

Εσγξαθηθή ζηελ Αλώηαηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ (Αζήλα, 2004), Γιππηηθή ζηελ 

Accademia di Belle Arti di Roma (2003-04) θαη Φεκεία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο 

(1995). 

 

Με θηινζνθηθό, πνιηηηθό θαη έληνλα ςπρνινγηθό ζηνραζκό, δεκηνπξγεί θπξίσο 

εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, ζπρλά κε ρξήζε πνιπκέζσλ, γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ρώξνπο θαζώο επίζεο θαη ζρέδηα κεγάιεο αιιά θαη κηθξόηεξεο δηάζηαζεο. Κνηλό 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ έξγσλ ηεο είλαη νη δπζδηάθξηηεο δνκέο (δηάκεζνη) πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζηνλ θελό ρώξν κεηαμύ νξαηώλ, άκεζα αληηιεπηώλ ζηνηρείσλ. Με απηό 

ηνλ ηξόπν, δεκηνπξγεί θαηλνύξηα πεξηβάιινληα όπνπ αθνκνηώλνληαη λέα δεδνκέλα. 

Μέζα από ηνλ εκπινπηηζκό απηό, ζέηεη επηπιένλ εξσηήκαηα γηα ηελ αληίιεςε ηνπ 

αηζζεηνύ θόζκνπ. 

 

Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηξεηο αηνκηθέο εθζέζεηο ζηελ γθαιεξί Qbox (Αζήλα, 2005, 2008, 

2011) θαη κία αηνκηθή παξνπζίαζε ζην Remap3 (Αζήλα, 2011) ελώ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε νκαδηθέο εθζέζεηο, όπσο Έθζεσε Σύγτρολες Ειιεληθής Τέτλες (Σαγθάε 2015 θαη 

2013)˙Double Take, 2ε Μπηελάιε ηεο Μάξληηλ (Τνπξθία, 2012)˙ Berlin-Athina, Caid 

Science & Society Centre, (Αζήλα, 2010)˙e-MobiLart ζηελ Praxis:Τέτλε σε αβέβαηοσς 

θαηρούς, 2ε Μπηελάιε Θεζζαινλίθεο (2009)˙ MIR Festival (Αζήλα, 2008)˙ Δηα-

στίδολτας τα όρηα, Κξαηηθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο (Θεζζαινλίθε, 2006)˙ 38ε 

Παράιιειος - Ο ορίδολτας, Σθηξώλεην Μνπζείν (Αζήλα, 2004)˙ Cosmos, 11ε Μπηελάιε 

Νέσλ Γεκηνπξγώλ Δπξώπεο θαη Μεζνγείνπ (Αζήλα, 2003) κεηαμύ άιισλ. 

Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. 

 

 

Ζ Καλλιόπη Μηνιοσδάκη είλαη ηζηνξηθόο ηέρλεο θαη εξγάδεηαη σο αλεμάξηεηε 

εξεπλήηξηα θαη ζπγγξαθέαο, επηκειήηξηα θαη θξηηηθόο από ηελ Νέα Υόξθε θαη ηελ 

Αζήλα. Δίλαη δηδάθησξ ηνπ Institute of Fine Arts ηνπ New York University θαη 

εηδηθεύεηαη ζηελ ακεξηθαληθή θαη ηελ επξσπατθή κεηαπνιεκηθή ηέρλε από θεκηληζηηθή 

ζθνπηά. 

 

Τν εξεπλεηηθό έξγν ηεο έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλώο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θξηηηθή 

αλαζεώξεζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο Πνπ Αξη, θαη ηελ αλάδεημε ησλ μεραζκέλσλ έκθπισλ 

θαη πνιηηηζκηθώλ πεξηζσξίσλ ηεο δηεζλνύο θαιιηηερληθήο ζθελήο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

εμήληα. Tν ελδηαθέξνλ ηεο ζηε ζύγρξνλε ηέρλε επηθεληξώλεηαη ζηνλ 

θνηλσληθνπνιηηηθό πξνβιεκαηηζκό ηεο ζύγρξνλεο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο. 

 

Κείκελά ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ζεκαληηθά πεξηνδηθά ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη 

δηαθεθξηκέλα βηβιία θαη θαηαιόγνπο εθζέζεσλ κεγάισλ κνπζείσλ ηεο Δπξώπεο θαη 

ηεο Ακεξηθήο όπσο Rosalyn Drexler: Who does she think she is? (Rose Art Museum, 

Brandeis University, Βνζηώλε, 2016), The World Goes Pop (Tate Modern, Λνλδίλν, 

2015), Niki de Saint Phalle (Grand Palais, Παξίζη, 2014), Robert Indiana: New 

Perspectives (Hatje Cantz, Βεξνιίλν, 2012), Irina Nakhova (Moscow Museum of 



Modern Art, Μόζρα, 2011), PowerUP: Female Pop Art, Βηέλλε, 2010. Ήηαλ ζπλεξγάηηο 

επηκειήηξηα ηεο βξαβεπκέλεο έθζεζεο Seductive Subversion: Women Pop Artists, 

1958-1968 (University of the Arts, 2010 θαη Brooklyn Museum 2011) θαη 

ζπλεπηκειήηξηα ηνπ θαηαιόγνπ ηεο. Πξόζθαηα έξγα ηεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν ηόκν On the Cusp of Feminism: Women Artists in the Sixties 

(Konsthistorisk Tidskrift, 2014), ηελ έθζεζε θαη ηνλ θαηάινγν Carolee Schneemann: 

Infinity Kisses (The Merchant House, Άκζηεξληακ, 2015) θαη ηε ζπλεπηκέιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο videoart Fireflies in the Night θαη Fireflies in the Night Take Wing 

(Κέληξν Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα Σηαύξνο Νηάξρνο, Αζήλα 2015 θαη 2016). 
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