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φιλοξενοφν τθν ατομικι έκθεςη «Οικείο-Οικείν» τθσ Κατερίνασ Κατςιφαράκη. Το 

εικαςτικό ζργο τθσ Κατςιφαράκθ περιςτρζφεται γφρω από τθν ζννοια του 

αεικίνθτου. Η εφιμερθ κατοίκθςθ, οι ρίηεσ και το ξερίηωμα, θ αδιάλειπτθ 

μετακίνθςθ από τόπο ςε τόπο, θ παρατιρθςθ του φαινομενικά αςιμαντου και θ 

ανάδειξθ του φευγαλζου βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ δουλειάσ τθσ.  

Οι φωτογραφίεσ, τα βίντεο, οι εγκαταςτάςεισ και τα αντικείμενα τθσ Κατςιφαράκθ, 

που εκτίκενται διακριτικά ςτουσ χϊρουσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, ζρχονται να 

επιβεβαιϊςουν τθ μεταφορικι δφναμθ του νιματοσ και τθ ςχζςθ του με τθ φφςθ. 

Μζςα από αυτι τθ ςυγκατοίκθςθ εικόνων, νθμάτων, τοπίων και μθχανϊν, θ 

νομαδικι ςκζψθ διεκδικεί ξανά τθν προςοχι μασ.  

«Από μικρι βίωνα ςυνεχείσ μετακινιςεισ τόπων, αλλαγζσ περιβάλλοντοσ, ςπιτιϊν, 

εικόνων, ανκρϊπων», επιςθμαίνει θ καλλιτζχνισ. Και προςκζτει: «Η ςτακερι βάςθ 

διαρκοφςε λίγο. Ζτςι, το ςτιγμιαίο, το εφιμερο, γινόταν θ βάςθ μου. Το ςπίτι μου, 

κάκε φορά, το ζνιωκα να διαρκεί για πάντα. Κάκε φορά. Από αυτό απορρζουν και 

οι τίτλοι των ζργων μου: προχωρώντασ, ςπίτι, ακολουθώντασ το νήμα, κινοφμενεσ 

φωλιέσ, προςφορά, φόροσ τιμήσ, ςυνάντηςη, αποχαιρετιςμόσ, χωρίσ τέλοσ, κφκλοσ, 

αναγκαςτική πορεία, αναμένοντασ, ανατομία του αεικίνητου».  

Η «ανατομία τθσ αεικινθςίασ» και θ «ςκζψθ τθσ κινθτικότθτασ» διατρζχουν το 

εικαςτικό ζργο τθσ Κατςιφαράκθ. «Η πολυτζλεια δυςχεραίνει τθν κίνθςθ» γράφει 

κάπου ο ςυγγραφζασ Μπρουσ Τςάτουιν, ςχολιάηοντασ τισ ςυνικειεσ και τθν απλι 

ηωι των νομάδων. Παρομοίωσ θ πολυτζλεια απουςιάηει παντελϊσ από τα ζργα τθσ 

Κατςιφαράκθ. Θα μποροφςε να μιλιςει κανείσ για μια τζχνθ «φτωχι», 

αποτελοφμενθ από τα ουςιϊδθ, όςα απλόχερα μασ προςφζρει θ φφςθ και που 

ςυνικωσ περνοφν απαρατιρθτα. Η δουλειά τθσ Κατςιφαράκθ ζλκει τθν καταγωγι 

τθσ από τθν ιταλικι Arte Povera, ςυνομιλϊντασ ταυτόχρονα με το ζργο ςφγχρονων 

καλλιτεχνϊν, όπωσ τθσ Kim Sooja, που καταπιάνονται με τον νομαδιςμό και τθν 

κινθτικότθτα.   



Τα βαςικά υλικά τθσ Κατςιφαράκθ είναι το φυςικό τοπίο –ενίοτε και το αςτικό– και 

όςα ςυναντά τυχαία και απρογραμμάτιςτα ςε αυτό: «Κάποιεσ φορζσ είναι απλά θ 

καταγραφι τθσ κίνθςθσ τθσ φφςθσ, ζνα φωσ, μια ςκιά, ο αζρασ, μια πορεία. Άλλεσ 

φορζσ, περπατϊντασ ςτθν πόλθ ι ςε κάποιο διάλειμμα από τθ δουλειά, όπου ζνα 

φωσ, μια ςκιά, ο αζρασ, μεταμορφϊνει, δίνει ηωι ςε μια λακκοφβα του δρόμου, ςε 

ζνα ςκουπιδιάρικο, ςε ζνα ςκουπίδι που πετάει με τον αζρα» ςθμειϊνει θ 

καλλιτζχνισ. Εξίςου ςθμαντικά υλικά για τθ δουλειά τθσ είναι τα απομεινάρια. 

Συνικωσ πρόκειται για ready-made εικόνεσ που προςελκφουν το βλζμμα τθσ και 

απλϊσ τισ καταγράφει: ζνα πεταμζνο ςτρϊμα καναπζ που ςτζκει μοναχικό δίπλα ςε 

ζνα ζλοσ· ζνασ παράκτιοσ πάςςαλοσ για να δζνουν οι βάρκεσ, το ςχιμα του οποίου 

παραπζμπει ςε καρζκλα· ζνα χαλί που, με τθν πάροδο του χρόνου και τθν 

κακθμερινι χριςθ, ζχει γίνει ζνα με το ζδαφοσ· αυτοςχζδιοι φράχτεσ από 

αςυνικιςτα και ετερόκλθτα υλικά, όπωσ πόρτεσ και καλοριφζρ, που, ενϊ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν οριοκζτθςθ των οικοπζδων και των αγροτεμαχίων, 

κυμίηουν περιςςότερο γλυπτικζσ εγκαταςτάςεισ. 
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