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H έκθεση Νέα Μνημεία διαµορφώθηκε µέσα από ένα δυναµικό διάλογο που ξεκίνησε µε αφετηρία την κοινή 
πεποίθηση ότι αντιµετωπίζουµε ένα µεγάλο κενό εκπροσώπησης στο δηµόσιο χώρο. Είναι αδιανόητο να νιώθει 
κανείς ότι δεν εκπροσωπείται στο δηµόσιο χώρο όπου δρά και στον οποίο συνεισφέρει καθηµερινά.

Eίτε βρισκόµαστε στη θέση του επωφελούµενου, είτε αποτελούµε το αντικείµενο της «ετερότητας» - όπως 
ορίζει η έννοια του othering - , η σύγχρονη αφήγηση της ιστορίας δεν περιλαµβάνει ένα ζωτικό µέρος των 
ιστοριών που οφείλουµε να θυµόµαστε, να αφηγούµαστε ξανά και ξανά και να αναγνωρίζουµε. Καθώς η γνώση 
είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε το χώρο δράσης και απορρέει από την κοινωνική τοποθέτηση του υποκειµένου, 
παρατηρούµε, στην περίπτωσή µας, την ένταση που δηµιουργείται µεταξύ παλαιών και νέων µορφών εγγραφής 
της συλλογικής µνήµης, µεταξύ της παραστατικής γλυπτικής – που αποτελεί την κατ 'εξοχήν µορφή εγγραφής 
της µνήµης στον δυτικό κόσµο - και των επιτελεστικών έργων, όπου τα σώµατα ολοένα και ξεφεύγουν από τη 
µνηµειοποίηση τους. Μπορούν άραγε να χρησιµοποιηθούν τα ίδια εργαλεία για να δηµιουργηθούν νέες 
αφηγήσεις ή πρέπει να απορρίψουµε εντελώς τις κυρίαρχες µεθόδους εγγραφής προκειµένου να 
προχωρήσουµε; Σε ποιον ανήκουν τελικά αυτά τα εργαλεία; Μπορούµε να φανταστούµε µια συµβίωση µεταξύ 
παλαιών και νέων µνηµείων; 

Στο Anticipation, o καλλιτέχνης Iván Argote κατασκευάζει µια επίσηµη ατµόσφαιρα για την αποκαθήλωση του 
µνηµείου του στρατάρχη Joseph Gallieni, που υπήρξε αρχιτέκτονας µαζικών σφαγών και καταναγκαστικής 
εργασίας σε διαφορετικές αποικίες της Γαλλίας. Παρόλο που δεν αποµακρύνει το άγαλµα, η κατασκευασµένη 
εικόνα της αποκαθήλωσης αρκεί για να ξεκινήσει µια συζήτηση σχετικά µε ένα µέλλον που δεν είναι ακόµα εδώ.

H Αναστασία Δούκα αναδιαµορφώνει το άγαλµα του Δηµήτρη Μητρόπουλου που βρίσκεται στο Ωδείο Αθηνών. 
Μέσω του έργου Béatrice (Δημήτρης Μητρόπουλος, 1961, Θανάσης Απάρτης, Ωδείο Αθηνών) - πράσινο µπλε 
χάρτινο καλούπι - η Δούκα εκφράζει το θαυµασµό της για την πρόθεση του να αποκλίνει από το µουσικό 
κατεστηµένο, τη δηµόσια τοποθέτηση του όσον αφορά στις σεξουαλικές του προτιµήσεις και το θάνατό του 
κατά τη διάρκεια της πρόβας. 
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Η Iman Issa διερευνά την έλλειψη νοήµατος στα δηµόσια µνηµεία και τον τρόπο µε τον οποίο τα πολιτικά 
καθεστώτα χειρίζονται τον συµβολισµό τους µέσω δέκα εγκαταστάσεων µε τίτλο Material. Κάθε εγκατάσταση 
αναφέρεται σε ένα πραγµατικό µνηµείο, γνωστό στην καλλιτέχνιδα. Κανένα από τα µνηµεία δεν 
κατονοµάζεται, µόνο περιγράφονται στο συνοδευτικό κείµενο στον τοίχο. Τα αντικείµενα είναι το αποτέλεσµα 
της αποδόµησης των εν λόγω µνηµείων. Μέρος της έκθεσης είναι η εγκατάσταση µε τίτλο Material for a 
sculpture commemorating the life of a soldier who died defending his nation against intruding enemies. 

Το επιτελεστικό έργο Aparición της Regina José Galindo εφιστά την προσοχή στα ανησυχητικά στατιστικά 
στοιχεία σχετικά µε τις γυναικοκτονίες, σύµφωνα µε τα οποία µια γυναίκα δολοφονείται κάθε τρεις ηµέρες στη 
Γερµανία. Κάθε τρίτη µέρα, αυτή η στατιστική σωµατοποιείται σε ένα ανώνυµο γυναικείο σώµα που 
εµφανίζεται απροσδόκητα σε δηµόσιο χώρο.

To µη µυθοπλαστικό βίντεο Otranto των Latent Community εστιάζει στο ναυάγιο του Αλβανικού πλοίου  Katër 
i Radës µε 81 νεκρόυς  το 1997 στο κανάλι Otranto από το  πολεµικό πλοίο του ιταλικού ναυτικού Sibilla µετά 
από συµφωνία των δύο χωρών. Ενώ η δίκη εκκρεµεί ακόµα, το πλοίο εκτίθεται ως έργο  Έλληνα γλύπτη στην 
Ιταλία χωρίς να αναφέρονται οι παραπάνω πληροφορίες. Το βίντεο λειτουργεί ως  ένα time-based µνηµείο  στη 
µνήµη των νεκρών. 

Στις γλυπτικές τοπολογίες της η Ραλλού Παναγιώτου εξετάζει τρόπους αναπαράστασης, συµπεριφοράς και 
αυτοέκφρασης µέσα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ιδέες σχετικά µε την αναψυχή και την πολυτέλεια. Τα δυο 
γλυπτά αποτελούνται από θραύσµατα δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος, αποσυναρµολογηµένα 
αντικείµενα καθηµερινής χρήσης και ίχνη χειρονοµιών. 

Στο προσκήνιο της φωτογραφίας βρίσκεται το καλλιτεχνικό δίδυµο Prinz Gholam, το οποίο διεξάγει µια 
συνεχή σωµατική έρευνα γύρω από την κυριαρχία, την απώλεια και την αφοµοίωση, αντλώντας απο 
προσωπικές τους εµπειρίες καθώς προέρχονται απο διαφορετικούς πολιτισµούς. Πίσω από τους Prinz Gholam 
παρατηρούµε τα “παλιά” µνηµεία, το Porta San Paolo και την Πυραµίδα του Cestius στη Ρώµη. 

Ο Hans Schabus χρησιµοποιώντας σύµβολα που θυµίζουν οικεία αντικείµενα  από την καθηµερινή ζωή, 
φορτίζει τα υλικά µε ένα συγκεκριµένο αλλα ασυνηθιστο για αυτά νόηµα, προσθέτoντας παράλληλα µια 
αίσθηση ανατροπής στην ουσία τους. Επιπλέον, η πρακτική του, εκτός από το χώρο και το πλαίσιο του, 
εµπλουτίζεται περαιτέρω και από την κίνηση. Το γλυπτό από χυτό αλουµίνιο που παρουσιάζεται παραπέµπει 
σε ένα απών άτοµο/ σώµα. 

Ο Σωκράτης Σωκράτους, έχοντας µια ενστικτώδη σχέση µε τα υλικά, δρά ως κατασκευαστής αντικειµένων και 
εξερευνά το αστικό τοπίο συνδέοντας µε ανθρωποκεντρική µατιά την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική. Το έργο 
του Φ 6.55 είναι ένα αστικό γλυπτό που αντικατοπτρίζει ταυτόχρονα τη διακόσµηση, την αξία της 
χρησιµότητας και την επιβίωση.

Το µοντέλο καρέκλας του Κωστή Βελώνη βασίστηκε σε µια πλατφόρµα-καρέκλα που βρίσκεται στο Speakers 
'Corner, µια τοποθεσία στο Hyde Park στο Λονδίνο οπου διεξάγονταν υπαίθριες δηµόσιες οµιλίες και 
συζητήσεις. Και τα δύο έργα του επικεντρώνονται σε µια ανθρωποκεντρική αφήγηση κατα την οποία 
χρησιµοποιούνται αλληγορίες της καθηµερινής ζωής του δηµόσιου φόρουµ και εµπεριέχουν το πλαίσιο για την 
ανατροπή της εξουσίας και το τρόπο που µπορεί κάποιος να ανατραπεί τόσο µεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. 

Ο πολιτισµός ως φύση. Σακούλες PVC γεµάτες µε χώµα στο οποίο οι σπόροι διάσπαρτοι από τον άνεµο και τα 
ζώα βρίσκουν ένα νέο σπίτι. Ο Lois Weinberger και το Portable Garden τονίζουν ότι οι σπόροι δεν γνωρίζουν 
σύνορα, δηµιουργώντας έτσι µια σύνδεση µε τη ζωή των µεταναστών, οι οποίοι συχνά χρησιµοποιούν αυτούς 
τους τύπους πλαστικών τσαντών για να µεταφέρουν όλα τα υπάρχοντά τους. Τα «δοχεία» εδώ λειτουργούν ως 
πράξη µνήµης.




