
Το The Symptom Projects πραγματοποιεί για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, στην πόλη της 
Άμφισσας, το εκθεσιακό του πρόγραμμα: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 8μμ. 
πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Saxa loquuntur» του Γιώργου Τσεριώνη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Της Άμφισσας και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8μμ. τα εγκαίνια της 
ομαδικής έκθεσης Please Please Me, σε επιμέλεια της Βασιλικής-Μαρίας Πλαβού, στο χώρο του 
παλαιού Νοσοκομείου Άμφισσας.

PLEASE PLEASE ME

Επιμέλεια:  Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Παραγωγή:  The Symptom Projects
Τοποθεσία:  Παλαιό Νοσοκομείο, Άμφισσα.
Εγκαίνια:  Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020, 20.00.
Διάρκεια:  19 Σεπτεμβρίου – 04 Οκτωβρίου, 2020
Kαθημερινά  18.00 - 22.00

Το the symptom projects ανοίγει το νέο του κύκλο, μετά από μία δεκαετή παρουσία, 
με την έκθεση “Please Please Me” που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στην 
Άμφισσα.

Α-: μόριο στερητικό, πρόθεμα αχώριστο, που εκφράζει άρνηση, στέρηση ή 
απουσία εκείνου το οποίο δηλώνει η λέξη από την παράγεται. Σπανίως προηγείται 
φωνήεντος. Πρόκειται για το α- σε λέξεις όπως αβεβαιότητα, αδυναμία. Η 
απόλαυση;

Ο Ρολάν Μπαρτ, στο βιβλίο του Τα Αποσπάσματα του Ερωτικού Λόγου, τοποθετεί 
το ερωτευμένο υποκείμενο στην αναπόφευκτη κατάσταση της αναμονής. 
Χαρακτηριστικά αναφέρει “Είμαι ερωτευμένος; - Ναι, αφού περιμένω”. Ωστόσο, το 
αντικείμενο της επιθυμίας δεν περιμένει ποτέ. Σε αυτή την παρτίδα παρουσιών και 
εμφανίσεων, ο ερωτευμένος αποδεικνύεται πάντα “χαμένος”, συνεπής στα ραντεβού 
του και απόλυτα αφοσιωμένος στο Άλλο. 
 Ο λόγος και τα ενεργήματα του ερωτευμένου απευθύνονται αποκλειστικά στον 
Άλλο. Στη μετέωρη κατάσταση της αναμονής, ο ερωτευμένος κατοικεί, υπο-μένει 
στον απορημένο τόπο των απευθύνσεών του, στον τόπο του Άλλου. Ο Άλλος δε 
συναντάται ποτέ στην πραγματικότητα της σεξουαλικής απόλαυσης αλλά στην οδύνη 
της μοναδικής του ξ-ενικότητας. Σε αυτή τη μακρινή απόσταση ερωτευμένου και 
Άλλου, στην αποτυχία της διατύπωσης, στην αποτυχία της εγγύτητας του σώματος 
του Άλλου, αναδύεται η απόλαυση μέσα από την έλλειψη.
 Μπορούμε να επεξεργαστούμε το εκθεσιακό ενέργημα ως μία κατασκευής τη 
“απόστασης”, ως μία ερωτική επιστολή στη σύγχρονη τέχνη της Αθήνας; Μπορούμε 
να προ(σ)καλέσουμε το θεατή σε μία διαμεσολάβηση της απόλαυσης; 
 Στο σχήμα του ερωτευμένου-απόλαυσης-Άλλου και της μεταξύ τους απόστασης, 
η έκθεση Please Please Me με όρους ανάλογους εξετάζει στην απομακρυσμένη 
ύπαιθρο της Άμφισσας την επιθυμία της μητροπολιτικής καλλιτεχνικής παραγωγής, 
την απόλαυση στη στέρησή της. Στο Παλαιό Νοσοκομείο της Άμφισσας, στη 
χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της αναμονής, επιχειρείται η σύσταση ενός 
εργοστασίου επιθυμίας.

Επιμέλεια έκθεσης: Βασιλική-Μαρία Πλαβού

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Μαρίνα Βελησιώτη, Ευγενία Βερελή, Ξένια Βήτου, 
Κωνσταντίνος Γιώτης, Χρήστος Δεληδήμος, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Ορέστης 
Καραλής, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Μάριος Σταμάτης, Κωνσταντίνος Τσικνής, The 
Callas (Άρης και Λάκης Ιωνάς), Hypercomf (Ιωάννης Κολιόπουλος και Πάολα 
Παλαβίδη).

Η έκθεση  Please Please Me είναι επισκέψιμη καθημερινά, 18:00-22:00. Είσοδος 
ελεύθερη. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. Σελίδα 1/2



SAXA LOQUUNTUR / ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΣΕΡΙΏΝΗΣ

Επιμέλεια:   Αποστόλης Αρτινός
Διοργάνωση:   The Symptom Projects
Τοποθεσία:  Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας, 
Διάρκεια:  19 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2020)

Ωράριο Μουσείου:  Τετάρτη – Σάββατο 9.00π.μ.– 4.00μ.μ.

Η έκθεση Saxa loquuntur του Γιώργου Τσεριώνη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Άμφισσας, είναι μια προσπάθεια επικοινωνίας του με την αρχαιολογική συλλογή 
του Μουσείου. Κεραμικά του έργα που επιχειρούν έναν απευθείας διάλογο με 
συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου. Πόσο εφικτός είναι ένας τέτοιος διάλογος; 
Υπάρχει έστω κι ένα μικρό περιθώριο επιτυχίας του; Ή τα σύγχρονα έργα, με τη 
διαφορά της αλήθειας τους, είναι απλώς επιτελέσεις μιας ανοικτής και αφιλόδοξης 
απεύθυνσης; Τα έργα του Γιώργου Τσεριώνη, στις αίθουσες αυτών των αρχαίων 
γλυπτών, μαρτυρούν τη θέση του Πράγματος, με τη λακανική έννοια του όρου. 
Κομίζουν έτσι ένα αίνιγμα στο χώρο, ακόμη ένα, επιδεινώνουν το περιβάλλον 
του, εκθέτοντας το στις σιωπές του. Είμαστε ήδη στην ετεροτοπία ενός νοήματος 
μυστικού, στη διασαλευμένη χωρικότητα μιας αφήγησης, στα ίχνη ενός αφηγήματος, 
στο φορτίο μιας διασύνδεσης που διαγράφει τις τροχιές του, και πυκνώνει τις 
μορφικές του εξάρσεις. Οι αναπαραστάσεις είναι επεισόδια αυτών των μυστικών 
συνδέσεων κι αποσυνδέσεων, συμβαντικές εγέρσεις που αποσπώνται, κι 
απελευθερώνονται, κι ύστερα βυθίζονται στη λήθη του ονόματός τους. Τίποτε δεν 
εξαϋλώνεται σ’ αυτή την οριακότητα του κόσμου, το ένα διαχέεται μέσα στο άλλο, 
βυθιζόμενα υποβαστάζουν, «ένα ένθεν κι ένα πέραν κι από ’κει ένα βήμα στο 
τίποτα».  

Η έκθεση Saxa loquuntur πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://the-symptom-projects.blogspot.com

Οι εκθέσεις Please Please Me και Saxa Loquuntur πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του 
Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
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Στηρίζουμε τη Δημιουργία

http://the-symptom-projects.blogspot.com

