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Τ
ο Phenomenon επιστρέφει στον 
τόπο όπου γεννήθηκε. Τον Ιούλιο, 
η Ανάφη υποδέχεται για τρίτη φο-
ρά την μπιενάλε σύγχρονης τέχνης 

που καθιέρωσαν οι συλλέκτες Ιορδάνης Κε-
ρενίδης και Πιερτζόρτζιο Πέπε. Κβαντικός 
επιστήμων ο πρώτος, θεωρητικός της ηθι-
κής ο δεύτερος, οδηγούν φέτος σε αυτή την 
εσχατιά των Κυκλάδων 10 καλλιτέχνες και 
τους ζητούν να δημιουργήσουν έργα που θα 
αναφέρονται αφενός στο ρόλο της τέχνης 
σε καιρούς πολιτικής κρίσης και αφετέρου 
στον ίδιο τον τόπο, όπου θα δημιουργηθούν 
εγκαταστάσεις, περφόρμανς, διαλέξεις και 
βίντεο. Εξάλλου, όπως μας μεταφέρουν οι 
ίδιοι οι διοργανωτές, «Έχουμε ξεκινήσει δι-
άλογο με τους κατοίκους και τους τοπικούς 
φορείς για να συναποφασίσουμε με ποιον 
τρόπο το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει 
ακόμη περισσότερο στη βελτίωση της οικο-
νομικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού».

Eva Barto, Jason Dodge, David Horvitz, 
Florence Jung, Στέλιος Καλλινίκου, Jochen 
Lempert, Eileen Myles, Deimantas 
Narkevičius, Vittorio Santoro και Πάκυ 
Βλασσοπούλου θα αποπειραθούν να απο-
σταθεροποιήσουν τα κυρίαρχα πολιτικοοι-
κονομικά αφηγήματα, να προτείνουν νέους 
τρόπους να φανταστούμε τη συλλογική ζωή 
και την κοινωνική συνοχή, μακριά από τον 
αυταρχισμό και το λαϊκισμό. «Η τέχνη μπορεί 
να ανοίξει ένα χώρο όπου η πολιτική πράξη 
θα είναι και πάλι δυνατή. Εμείς, ως συλλέ-
κτες, αναγνωρίζουμε την προνομιακή μας 
θέση, πολιτικοποιούμαστε και αναλαμβά-
νουμε την κοινωνική ευθύνη που μας ανα-
λογεί», μας δηλώνουν οι Κερενίδης και Πέπε.

Στη φετινή διοργάνωση, που εγκαινιάζε-
ται το Σάββατο 6 Ιουλίου, με το πρόγραμμα 
φιλοξενίας των καλλιτεχνών να προηγεί-
ται, συμμετέχει μία από τις σημαντικότερες 
περιπτώσεις ποιητικής γραφής, που κινεί-

ται στα όρια του ακτιβισμού, του φεμινι-
σμού και του queer και ακούει στο όνομα 
Eileen Myles. Όπως λένε οι συλλέκτες, «Το 
πρόγραμμα, αν και επικεντρώνεται στις ει-
καστικές τέχνες, πάντα είχε καλεσμένους 
θεωρητικούς, συγγραφείς, χορογράφους, 
φιλοσόφους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
μέσω του Phenomenon – που δημιουργεί 
κοινή εμπειρία, σχέσεις μεταξύ όλων των 
παρευρισκόμενων και τις συνθήκες για νέα 
σχέδια – θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα η Myles, κάτι το οποίο ευχήθηκε εδώ 
και περίπου 40 χρόνια σε ποίημά της».

Τον φετινό Ιούλιο, η Ανάφη, σε διαφο-
ρετικά σημεία της, θα γίνει και πάλι προο-
ρισμός: για όσους αναζητούν την τέχνη, τη 
σύνδεση με την τοπική κοινωνία και, ασφα-
λώς, το... ελληνικό καλοκαίρι.

Δημήτρης Αθηνάκης

3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Phenomenon / Ανάφη, 1-14 Ιουλίου

H 
περιπατητική τέχνη [walking art] αναπτύσσεται 
μέσα σε ένα πολυεπίπεδο εκφραστικό και στο-
χαστικό πλαίσιο. Σχηματίζεται από το σώμα που 
περπατά και πλανιέται, αλλά και πέρα από αυτό, 

προς την κοινότητα. Το σώμα γίνεται ο ανιχνευτής που αλλη-
λεπιδρά με το περιβάλλον. Οι σύγχρονες εκδοχές της περιπα-
τητικής τέχνης παραπέμπουν στην promenadology, καθώς 
και σε άλλα επιστημονικά πεδία όπως την ψυχογεωγραφία, 
όπου το περιπατούν σώμα καθίσταται ένα ουσιαστικό εργα-
λείο παρατήρησης, ικανό να βελτιώσει τους τρόπους με τους 
οποίους ερμηνεύουμε την κοινωνία. Μέσα από μια διαδικα-
σία ώσμωσης, η σύγχρονη φαινομενολογία του σώματος 
επαναπροσδιορίζει τον κοινωνικό χώρο ως ένα πεδίο συναι-
σθηματικής διαφάνειας. Περιπλανώμενα και άστεγα σώματα 
σχηματίζουν μια νομαδική εκδοχή ενός ανθρώπινου διαλό-
γου, φωτίζοντας τα πορώδη συναισθήματα της ύπαρξής μας.

Λειτουργεί άραγε η περιπατητική τέχνη υβριδικά, δια-
δρώντας με άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης;  Είναι 
το περπάτημα το μέσο και ταυτόχρονα το αποτέλεσμα των 
προσεγγίσεων με τις οποίες ο άνθρωπος (και οι άνθρωποι) κι-
νείται μέσα στο χώρο ως ανιχνευτής ιδεών, εμπειριών και συμ-
βάντων και μεταμορφώνεται σε περιπατητικό σώμα; Αυτή η 

τριαδικότητα (πρακτικές-τέχνη-σώματα) αποτελεί τη βασική 
δομή ανάπτυξης μιας σύγχρονης walking art.

 Οι τόποι όπου αναπτύσσονται περιπατητικές πρακτικές 
μετασχηματίζονται σε σημεία σύγχρονης εικαστικής έρευ-
νας· η τοποθεσία της κάθε περιοχής δημιουργεί ένα ιδιαίτερο 
σημείο συνάντησης όπου οι πολιτισμοί, η ιστορία, οι κοινω-

νικές ομάδες, το φυσικό περιβάλλον αλληλεπιδρούν με την 
ενεργειακή ένταση που εκκινεί από τις διαδρομές που δια-
νύει το σώμα.

Η περιπατητική τέχνη του σήμερα αποκτά τριαδική υπό-
σταση και αποτελεί μια εικαστική πρόταση διάδρασης της 
τέχνης με την κοινωνία. Προτείνει μια διαδικασία που μετα-
μορφώνει ένα τόπο, όπως για παράδειγμα τις Πρέσπες, σε 
ένα ανοικτό πεδίο πειραματικών καλλιτεχνικών εκφράσεων. 
Οι Περιπατητικές πρακτικές/Περιπατητική τέχνη/Περιπα-
τητικά σώματα επιτρέπουν στους ανθρώπους-ανιχνευτές να 
κινηθούν πέρα από τα όρια των συνόρων – των όποιων συνό-
ρων – και ωθούν τις ιδέες να διαδράσουν μέσα στον πολιτισμό 
της πράξης που συνδέεται με την κατανόηση και, εάν είναι 
δυνατόν, με τη βελτίωση της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Διεθνής Συνάντηση/Συνέδριο Περιπατητικές 
πρακτικές/Περιπατητική τέχνη/Περιπατητικά σώματα / 
Πρέσπες, 1-7 Ιουλίου

*Ο ζωγράφος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας  Γιάννης Ζιώγας και o καλλιτέχνης και 

επιμελητής Geert Vermeire είναι  συντονιστές της διοργάνωσης

Τέχνη και 
πολιτική 
στην 
άγονη 
γραμμή

Walking art στις Πρέσπες

Από τους Γιάννη Ζιώγα και Geert Vermeire*

Σκέψεις για τις πρακτικές, την τέχνη και το σώμα μέσα από την περιπατητική εμπειρία, με 
αφορμή το συνέδριο που οργανώνει το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στέλιος Καλλινίκου, Variation 13 (Lava walls), μέρος της σειράς 
Studies in geology, 2018. Παραχώρηση του καλλιτέχνη

Πάκυ Βλασσοπούλου, Hello Mrs Ramsay (Things don’t change that 
fast), 2017. Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας. Φωτό: Alena Schmick

Made of walking, Δράση στο La Romieu, Γαλλία. Φωτό: Geert Vermeire

Επικαιρότητα Ελλάδα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Jochen Lempert, Untitled (Cicindela), 2017. Παραχώρηση του 
καλλιτέχνη και ProjecteSD, Βαρκελώνη. Φωτó: Roberto Ruiz

 Vittorio Santoro, Reasoning is faultless (but wrong 
nevertheless) III, 2019. Παραχώρηση του καλλιτέχνη και Yvon 

Lambert Gallery, Παρίσι. Φωτό: Rebecca Fanuele


