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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
*** 

Το Phenomenon είναι ένα πρόγραμμα για 
τη σύγχρονη τέχνη που πραγματοποιείται 
κάθε δύο χρόνια στο νησί της Ανάφης και 
περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας, 
μια έκθεση και έναν κατάλογο. 
Διοργανώνεται από την Association 
Phenomenon και τη Συλλογή Kerenidis 
Pepe. Η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούλιο 2015. 
 

*** 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (6-10 Ιουλίου) 
Κατά τη διάρκεια της προγράμματος 
φιλοξενίας διοργανώθηκε μία σειρά 
διαλέξεων και εκδηλώσεων με τη 
συμμετοχή των προσκεκλημένων 
καλλιτεχνών, μελετητών και ανοικτή για το 
κοινό, καθώς και μια νύχτα προβολής 
βίντεο. 

*** 
Η ΕΚΘΕΣΗ (11-19 Ιουλίου)  

Η έκθεση διερεύνησε τις έννοιες του 
ορατού και αόρατου και το πέρασμα από 
το ένα στο άλλο. Οι καλλιτέχνες 
επένδυσαν το Γυμνάσιο της Ανάφης, 
καθώς και εξωτερικούς χώρους σε όλο το 
χωριό με έργα πολλα των οποίων 
δημιουργήθηκαν ειδικά για το πρόγραμμα. 
Επιπλέον, κάθε καλλιτέχνης δημιούργησε 
μια αφίσα που επικολλήθηκε στο 
εσωτερικό καθεμίας από τις στάσεις 
λεωφορείου της Ανάφης, ανοίγοντας την 
έκθεση σε ολόκληρο το νησί. 
 

*** 
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Φωτογραφικό υλικό και κείμενα θα 
αποτελέσουν σημεία εκκίνησης για τη 
δημιουργία μίας έκδοσης-κατάλογου και 
ταυτόχρονα αντικείμενου τέχνης.  
 

*** 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

 
Κώστας Μπασάνος 
Alejandro Cesarco 

Daniel Gustav Cramer 
Angela Detanico/Rafael Lain 

Haris Epaminonda 
Νίνα Παπακωνσταντίνου 

   
*** 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ 
 

Theodora Domenech (philosopher) 
Κώστας Ιωαννίδης (ιστορικός τέχνης) 

Wendy Tronrud (writer) 
 

*** 
ΟΜΑΔΑ 

Oργάνωση, επιμέλεια έκθεσης 
Iordanis Kerenidis and Piergiorgio Pepe 

kerenidis.pepe@gmail.com 
www.phenomenon.fr 

facebook.com/phenomenon.anafi 
 

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Αγγέλικα Μίτσιου 

aggelika.mitsiou@gmail.com 
 

Φωτογραφία 
Ελένη Μουζακίτη 

 
Βοήθεια 

Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου 
 

*** 
 

Supporting Creativity 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

Κατά τη διάρκεια της προγράμματος φιλοξενίας 
διοργανώθηκε μία σειρά εκδηλώσεων με τη συμμετοχή 
των προσκεκλημένων καλλιτεχνών, μελετητών και 
ανοικτή για το κοινό: μια ανάγνωση των Αργοναυτικών 
του Απολλώνιου Ρόδιου κατά τη διάρκεια επίσκεψης των 
σχετικών περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής του 
νησιού, μια σειρά διαλέξεων για την τέχνη, τη φιλοσοφία 
και την επιστήμη, μια νύχτα προβολής βίντεο, και μια 
ηχητική εγκατάσταση στο Κάστρο. 
 

*** 
 

ΑΦΗΓΗΣΗ/ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
-! Απόλλων εμφανιζόμενος, Piergiorgio Pepe 

 
*** 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
-! Οθόνες και Φαινόμενα στο Δημόσιο Χώρο,  

Κώστας Ιωαννίδης 
-! H αίσθηση της απομόνωσης σε ένα τόπο εξορίας, 

Ανάφη, Σαπφώ Ταβούτη 
-! Τρόποι να κοιτάς βράχους, Wendy Tronrud 
-! Μία ιδέα του φαινομένου, ένα ταξίδι διαμέσου της 

ιστορίας της φιλοσοφίας, Th. Domenech  
-! Κβαντικό φως, μεταξύ ορατότητας και 

δήλωσης, Ιορδάνης Κερενίδης 
-! Τέχνη και Πολιτική, Ανοιχτή συζήτηση  

*** 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VIDEO  

-! Anthony McCall,  
Landscape for White Squares, 1972 

-! Ignasi Aballí, Vision I/II, 2014 
-! Mario Garcia Torres,  

What Happens in Halifax Stays in Halifax, 2006 
-! Michael Snow,  

Snow (de, à, pour) Thierry, 2002-2007 
-! Douglas Gordon, The Making of Monster, 1997 
-! Robert Barry, Intimate, 2004 
-! Dora Garcia, Film (Hotel Wolfers), 2007 
-! Douglas Gordon, A Moment’s Silence, 1998 

*** 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
-! One Million Years (957 Philosophical Years), On 

Kawara 
 

*** 
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Η ΕΚΘΕΣΗ 
 

Φαινόμενο είναι κάτι που εμφανίζεται ή γίνεται ορατό, 
αλλά το οποίο μπορεί, με την ίδια ευκολία, να επανέλθει 
στη λήθη ή στην αφάνεια. Σε αυτό το απομακρυσμένο 
νησί, η έκθεση αποπειράται να αποκαλύψει το αόρατο, 
να θολώσει το εμφανές και να παρουσιάσει 
εναλλακτικούς τρόπους στο να βλέπουμε τον κόσμο 
γύρω μας.  
Τα έργα των επτά προσκεκλημένων καλλιτεχνών 
εξετάζουν το τι κάνει κάτι ορατό ή αόρατο και πώς 
ξεπερνιόνται τέτοιες δυαδικές διχοτομήσεις. Αντί να 
παρέχουν κατηγορηματικές απαντήσεις, καλούν σε έναν 
ανοιχτό διάλογο, όπου ο θεατής καλείται να λάβει ενεργό 
ρόλο, να πειραματιστεί και να βιώσει την έκθεση ως μία 
δημιουργική διαδικασία. 
Η Ανάφη έγινε ορατή στους Αργοναύτες όταν το βέλος 
του Απόλλωνα έσκισε το σκοτάδι και έριξε φως επάνω 
της. Η έννοια του ορατού/αόρατου, ως έννοια της 
παρουσίας/απουσίας του φωτός, δεν είναι μια ιδιότητα 
του ίδιου του αντικειμένου αλλά του περιβάλλοντος. Ο 
παρατηρητής είναι αυτός που καθιστά κάτι ορατό ή 
αόρατο, ανάλογα με την μέθοδο παρατήρησης. Βάσει 
της κβαντικής μηχανικής κάθε παρατήρηση εγγενώς 
αλλάζει την κατάσταση του αντικείμενου παρατήρησης. 
Φτάνουμε συνεπώς, σε μία ερμηνεία του φωτός όχι ως 
αποκάλυψη μιας κρυμμένης αλήθειας αλλά περισσότερο 
ως καταλύτη αλληλεπίδρασης. 
Απλές δράσεις που διευρύνουν τις εγκαθιδρυμένες 
αλληλεπιδράσεις μας με το φως μπορούν να μας κάνουν 
να δούμε εκ νέου το τι υπάρχει γύρω μας και να 
δώσουμε προσοχή σε πράγματα που μέχρι τώρα 
πέρναγαν απαρατήρητα.  
Η εγκατάσταση της Νίνας Παπακωνσταντίνου 
αυξομειώνει το φως μέσα στο χώρο μίας σχολικής τάξης 
και δημιουργεί ένα περιβάλλον μεταξύ μέρας και νύχτας, 
ανάμεσα στο τώρα και το τότε, όπου το φως 
αλληλεπιδρά με κείμενο και δημιουργεί μία ονειρική 
εμπειρία.  
Τα έργα του Κώστα Μπασάνου εξετάζουν τον ορίζοντα 
ως χωροχρονικό σημείο μετάβασης από το φως στο 
σκοτάδι. Με την μεγέθυνση φωτογραφικών φιλμ στο 
σημείο του ορίου της εικόνας, δημιουργεί πλασματικούς 
ορίζοντες, εκθαμβωτικούς και συνάμα δυστοπικούς. 
Η Ανάφη ήταν επίσης τόπος εξορίας μεταξύ των δύο 
πολέμων. Ολόκληρες κοινότητες είχαν κτιστεί από τους 
εξόριστους που έδωσαν ονόματα στους δρόμους, είχαν 
δικά τους κυβερνητικά σώματα, εφημερίδες και γιορτές. 
Αυτό το κομμάτι της ιστορίας σήμερα έχει λησμονηθεί. 
Έχουν γίνει αόρατοι. Αόρατοι νιώθουν συχνά και οι 
τωρινοί κάτοικοι, όταν το νησί παραμένει 
αποσυνδεδεμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα για μέρες.  

Ο αγώνας της περιφέρειας είναι συχνά μία πάλη 
ανάμεσα σε μια θέση στην ιστορία και τη λήθη; μια 
επαναδιαπραγμάτευση με την κυρίαρχη θεωρία που 
καθορίζει τι αξίζει να παραμείνει στη μνήμη. Η διακοπή 
αυτής της κυρίαρχης αφήγησης μπορεί να επιτευχθεί 
διαμέσου πειραματισμού και μιας πληθωρικότητας 
τοπικών γνώσεων και δικτυωμένων αναφορών.  
H Haris Epaminonda δημιουργεί κατακερματισμένες 
αφηγήσεις με στοιχεία που μας βγάζουν εθελοντικά από 
την οικειότητα και ανοίγουν εξόδους φυγής. Αψηφώντας 
απλές ερμηνείες, λειτουργούν ως υπαινιγμοί άλλων 
εποχών/τόπων απαλλαγμένα από το βάρος της 
σημασίας.  
Ο Daniel Gustav Cramer δημιουργεί ιστορίες με εικόνες 
και κείμενα που ταυτόχρονα κρύβουν και αποκαλύπτουν, 
όπως μια μικρή σφαίρα σιδήρου που συνεχώς 
μετακινείται κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή ένα βιβλίο 
που περιέχει τα ονόματα των κατοίκων της Ανάφης. Το 
κοινό προσλαμβάνει ψιθύρους και υπόνοιες και αφήνεται 
να κατασκευάσει τις δικές τους εμπειρίες πάλι και ξανά. 
Είτε κοιτάμε κάτι είτε θυμόμαστε το παρελθόν, το 
κάνουμε μέσω της γλώσσας. Αυτό που βλέπουμε 
διαμορφώνεται από το όνομα που του έχουμε ήδη 
αποδώσει. Η εμπειρία του να ατενίζεις το Αιγαίο είναι 
περισσότερο από το να κοιτάζεις τη θάλασσα. Μια 
διερεύνηση των εννοιών του ορατού και του αόρατου 
δεν μπορεί να παραβλέψει τη σχέση ανάμεσα στη 
γλώσσα και στον κόσμο γύρω μας. Στην 
πραγματικότητα, είναι στο απειροελάχιστο κενό μεταξύ 
αυτού που λέγεται και αυτού που φαίνεται εκεί όπου οι 
δημιουργικές διαδικασίες μπορούν να συμβούν και να 
δώσουν νέες δυνατότητες.  
Οι Angela Detanico και Rafael Lain εφευρίσκουν νέους 
τρόπους γραφής που μας επιτρέπουν να δούμε τον 
κόσμο με άλλα μάτια. Η καθιερωμένη ιεραρχία μεταξύ 
της λέξεως και του αντικειμένου θολώνει και ο κόσμος 
αποκαλύπτει την πολλαπλότητα και τη ρευστότητά του. 
Νέες γλώσσες και νέα αντικείμενα ανοίγουν τον κόσμο 
στην πολλαπλότητα και ρευστότητά του.  
Ο Alejandro Cesarco δημιουργεί λίστες περιεχομένων 
βιβλίων που δεν έχουν ακόμη γραφτεί και δρουν σαν ένα 
δίκτυο προσωπικών παραπομπών. Οι θεατές 
προσκαλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία και 
να συνεισφέρουν με της δικές τους εμπειρίες στη 
μεταμόρφωση αυτού που βλέπουν και νιώθουν. 
Τα έργα της έκθεσης, καθώς και οι αφίσες που ο κάθε 
καλλιτέχνης σχεδίασε ειδικά για το Phenomenon και 
κολλήθηκαν στις στάσεις των λεωφορείων, δημιουργούν 
ένα σύμπαν με πολλαπλά σημεία εισόδου, μέσα από τα 
οποία ο θεατής καλείται να περιπλανηθεί, να 
αμφισβητήσει το φανερό και να εφεύρει κόσμους που 
μέχρι τώρα ήταν αφάνταστοι. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (© Ελένη Μουζακίτη) 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΑΝΟΣ  
- 20:38/20:38/20:37/20:37/20:37/20:36, 6 
φωτογραφίες, 90 x 130 cm, 2015 
- 25.4mm, Video, 3:17 min, 2015 
Ο Κώστας Μπασάνος εξετάζει την έννοια του 
ορίζοντα, τη στιγμή-σημείο όπου το φως συναντά 
το σκοτάδι, εκεί που η όρασή μας βρίσκει τα όριά 
της. Οι φωτογραφίες μεγεθυμένου φωτογραφικού 
φιλμ στο σημείο όπου  

 

ξεκινά η εκτύπωση, δημιουργούν φανταστικούς 
ορίζοντες μεμιάς εκθαμβωτικούς και δυστοπικούς. 
Αυτές οι πλωτές εικόνες σχετίζονται με το βίντεο 
25.4mm, όπου ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί 
εργαλεία γλυπτικής για να ανυψώσει και 
ισοσταθμίσει μια πέτρα, για να κοιτάξει λίγο 
ψηλότερα, πέρα από τον ορίζοντα προς ένα 
φευγαλέο ήλιο. 
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ALEJANDRO CESARCO 
- Allegory, or, The Perils of the Present Tense, 
2015, Video, 9:30 minutes. 
Το πιο πρόσφατο video του Cesarco περιλαμβάνει 
τμήματα κειμένου, που εμφανίζονται σαν 
ενδιάμεσοι τίτλοι, μαζί με διασκορπισμένες 
απεικονίσεις γλυκών στιγμιαίων αναμνήσεων. Καθ' 
όλη τη διάρκεια του έργου εικασίες για το  
 

 

παρελθόν αντιπαρέρχονται με υποσχέσεις για το 
μέλλον. Το βίντεο ερωτοτροπεί με τις δυνατότητες 
της μνήμης, ταυτόχρονα ως αντικείμενο και ως 
όργανο των επιθυμιών μας. Μιλώντας για το 
παρελθόν, ο καλλιτέχνης μιλά για τα θέλω και τις 
επιθυμίες  του. Με αυτή την έννοια, το να μιλά 
κανείς για το παρελθόν γίνεται ένας τρόπος για να 
μιλά και να διαμορφώνει το μέλλον. 
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DANIEL GUSTAV CRAMER 
- Vernazza, italy, πέντε στοίβες χαρτί, 29.7 x 21.0 x 
5.5 cm, 2013 
- XXIII, σφαίρα σιδήρου, 3.5 cm, 2015 
- Tales 05 (Perada, Greece, April 2008), 2010 
- Anafi, βιβλίο, 540 σελίδες, 2015  
Το έργο Vernazza του Daniel Gustav Cramer, μια 
ιστορία σε πρώτο πρόσωπο ενός άνδρα σε ένα 
κρεβάτι ξενοδοχείου που αγναντεύει την 
αντανάκλαση του νερού στην οροφή, αποτελείται 
από πέντε στοίβες χαρτί. Κάθε στοίβα περιγράφει 
ένα κομμάτι της σκηνής, συμπίπτει με ένα άλλο,  
 

 
δημιουργώντας μια συνεχή ροή στοιχείων που 
εμφανίζονται/εξαφανίζονται με το ρυθμό των 
ανακλάσεων των κυμάτων. Το XXΙII, μια σφαίρα 
σιδήρου, βρίσκεται στο νησί κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης σε μία θέση που δεν έχει καθοριστεί. Το 
βιβλίο Ανάφη συγκεντρώνει τα ονόματα των 
κατοίκων της Ανάφης, δημιουργώντας ένα 
πορτρέτο ενός τόπου. Το Tales 05 είναι μια 
φωτογραφία ενός ανθρώπου σε ένα βράχο κοντά 
στον Πειραιά, από το οποίο αναχωρεί κανείς για τα 
νησιά. 
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ANGELA DETANICO / RAFAEL LAIN 
- Lexicon (Kallistos Kosmos), βινύλιο, 250x250 cm, 
2015 
- Archipelagos, πέτρες και ήχος, 2015 
- Pilha (Longitude/latitude), πλακάκια γρανίτη, 
2015 
Στο Lexicon, οι Detanico/Lain μεταμορφώνουν τα 
αστέρια του ουρανού σε γράμματα της Ελληνικής 
αλφάβητου. Τα αστέρια “Άλφα” είναι τα πιο 
λαμπερά, μέχρι τα πιο αχνά αστέρια “Ωμέγα”. Στη 
συνέχεια σχεδιάζουν νέους αστερισμούς, εδώ 
χρησιμοποιώντας την φράση του Ηρακλείτου  

 
“Κάλλιστος Κόσμος”. Στο Archipelagos , 
χρησιμοποιούν πέτρες και γράφουν Αρχιπέλαγος, 
την αρχαία ονομασία του Αιγαίου Πελάγους, σε 
ένα σύστημα γραφής με ανθρώπινα βήματα: ένα 
βήμα για άλφα, δύο βήματα για βήτα, κτλ. Στο 
Longitude/Latitude το απλό σύστημα γραφής 
Pilha, όπου το άλφα ταυτίζεται με ένα πλακάκι 
γραφίτη, το βήτα με δύο πλακάκια, κτλ., βάζει ένα 
ορατό σημάδι στην Ανάφη, μετατοπίζοντας το 
σημείο εστίασης και φέρνοντας την περιφέρεια 
στο κέντρο. 
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HARIS EPAMINONDA 
- Chronicles XVIII (excerpt), super-8 film σε 
ψηφιακό, 06’01”, χωρίς ήχο, 2012 
- Chronicles XIX, super 8 mm film σε ψηφιακό, 
6’32”, χωρίς ήχο, 2014 
H Haris Epaminonda δημιουργεί ένα δίκτυο 
αφήγησης σε όλο το νησί, χρησιμοποιώντας 
ετερογενή στοιχεία που αψηφούν εύκολη 
επεξήγηση: ένα κείμενο που περιγράφει μια  

 
θαλασσινή σκηνή σε ένα κινέζικο βάζο 
πορσελάνης κρέμεται σε μια στάση λεωφορείου, 
μια προβολή βίντεο των αριθμών των μονών 
σελίδων ενός βιβλίου μετράει το χρόνο και 
εναλλάσεται καθημερινά με μιο προβολή βίντεο 
ενός φεγγαριού. Θραύσματα που δημιουργούν ένα 
ανοικτό, μη-ιεραρχικό σύμπαν. 
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ΝΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
- Αλφάβητο: τα καλά παιδιά, κείμενο σκαλισμένο 
σε μπλε χαρτί, 2015 
Η Νίνα Παπακωνσταντίνου χρησιμοποίησε μπλε 
χαρτί, όπως οι μαθητές για να καλύπτουν τα 
βιβλία, στο οποίο σκάλισε κείμενο από το 
"Αλφάβητο: τα καλά παιδιά", το βιβλίο από το 
οποίο γενιές Ελλήνων παιδιών έμαθαν να 
διαβάζουν. Το κείμενο, εν μέρει ορατό μόνο από  
 

 
συγκεκριμένες γωνίες, ταυτόχρονα χαμηλώνει το 
φως μέσα στην τάξη και αφήνει τον ήλιο να 
περάσει μέσα από μικρές τρύπες, ανοίγοντας τις 
λέξεις σε νέο φως και νέα νοήματα. Δημιουργεί 
ένα περιβάλλον μεταξύ ημέρας και νύχτας, μεταξύ 
του τότε και του τώρα, μια μνήμη της παιδικής 
ηλικίας, όπου η πρώτη μας αντίληψη για τον 
κόσμο διαμορφώθηκε μέσα από τη γλώσσα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
(φωτογραφίες © Ε Μουζακίτη) 
Για το πρόγραμμα των στάσεων λεωφορείου, κάθε 
καλλιτέχνης κλήθηκε να δημιουργήσει μία αφίσα 
ειδικά για το φαινόμενο. Κάθε αφίσα 
τοποθετήθηκε σε μία από τις έξι στάσεις  
 

 
λεωφορείων σε όλο το νησί. Οι στάσεις 
λεωφορείου, ως ανοικτά white cubes, 
παρατείνουν την έκθεση σε όλο το νησί και 
προσφέρουν ένα διάλογο τόσο με τα έργα στο 
Γυμνάσιο, αλλά και με το τοπίο του νησιού

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΑΝΟΣ 
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ALEJANDRO CESARCO 
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DANIEL GUSTAV CRAMER 
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ANGELA DETANICO / RAFAEL LAIN 
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HARIS EPAMINONDA 
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ΝΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 

 

 


