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Με την υποστήριξη των

Phenomenon

PRESS RELEASE
Το Phenomenon είναι ένα πρόγραμμα για τη
σύγχρονη τέχνη που πραγματοποιείται κάθε
δύο χρόνια στην Ανάφη. Η δεύτερη διοργάνωση
θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3-16 Ιουλίου 2017
και θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας
με διαλέξεις, video προβολές, performances,
και μία έκθεση σε διάφορα μέρη του νησιού
(εγκαίνια (Σάββατο 8 Ιουλίου).
Σύμφωνα με τα Αργοναυτικά του
Απολλώνιου, το νησί πήρε το όνομα Ανάφη
επειδή ο Απόλλωνας το εμφάνισε στους
Αργοναύτες ως καταφύγιο, χρησιμοποιώντας ένα βέλος για να ρίξει πάνω του φως.
Για τη δεύτερη έκδοσή του, το
Phenomenon θα διερευνήσει το πώς οι
ιστορίες, συλλογικές και προσωπικές, είναι
κοινωνικά κατασκευασμένες και συνεχώς
επαναδιαπραγματεύσιμες. Η Ανάφη, στη
μικρή αλλά αποκαλυπτική της κλίμακα,
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
πολιτισμικής διαστρωμάτωσης, όπου ένας
αρχαιοελληνικός ναός χρησιμεύει αθόρυβα
ως θεμέλιο ενός ορθόδοξου μοναστηριού,
ενώ η ιστορία των εξόριστων συνυπάρχει
σιωπηλά με την τοπική ιστορία του νησιού.
Ποιες είναι οι διαδικασίες που
πραγματώνουν το ορατό και το εκφράσιμο
και δομούν ιστορικούς σχηματισμούς; Πώς
μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την
ιστορία και να αμφισβητήσουμε το
κυρίαρχο αφήγημα; Το πρόγραμμα θα
εξερευνήσει την κυκλοφορία των εικόνων
μέσω του χώρου και του χρόνου και θα
επιχειρηματολογήσει υπέρ μίας
πολλαπλότητας αποσπασματικών και μη
αναγώγιμων αρχαιολογιών που ανοίγουν
τον κόσμο προς νέα ενδεχόμενα.
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Ignasi Aballi
-!A possible landscape (Anafi version), κείμενα σε διάφορα μέρη της Χώρας, 2017
-!Broken Glass, φωτογραφίες, 2017
Ο Ignasi Aballí αναδιοργανώνει κείμενα, εικόνες, υλικά και διαδικασίες, αντιμετωπίζοντας την
παρουσία και την απουσία, το υλικό και το άυλο, το ορατό και το αόρατο. Για το
Phenomenon, δημιούργησε την εγκατάσταση, A possible landscape (Anafi version), σε
διάφορα μέρη της Χώρας, όπου λεκτικοί δείκτες φανερώνουν αόρατα αντικείμενα στον
ουρανό, όπως χημικά στοιχεία, δορυφόρους, γεωπολιτικά σύνορα. Στην εγκατάσταση Broken
Glass, κάθε κομμάτι ενός σπασμένου γυαλιού φωτογραφίζεται ξεχωριστά στην αρχική του
θέση, από τη μία ένα απροσδιόριστο κομμάτι και μία υπενθύμιση ενός αδιευκρίνιστου
συνόλου. Για τη στάση λεωφορείου, ο καλλιτέχνης δημιούργησε ένα πορτρέτο του νησιού
επιλέγοντας τέσσερα χρώματα από έναν κατάλογο χρωμάτων.

Grégory Castéra
-!White cat, ακουστικό δρώμενο (09/07), 2017
-!Πρόγραμμα video, (04/07)
Ο Grégory Castéra επιμελείται καλλιτεχνικές παραγωγές στις οποίες οι τέχνες συντίθενται με
τις επιστήμες και την κοινωνική συμμετοχή. Για το Phenomenon, ο επιμελητής συνεχίζει την
έρευνά του για το πώς η ακουστική πραγματικότητα μεταβάλλεται με τους καινούριους ήχους
που γίνονται αντιληπτοί από το ανθρώπινο αυτί, οργανώνοντας μία εκδήλωση με ηχητικά
δρώμενα. Επιπλέον, θα επιμεληθεί ένα πρόγραμμα βίντεο που διερευνά τον τρόπο με τον
οποίο οι εικόνες επαναπροσδιο-ρίζονται μέσω διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών πλαισίων, με
έργα των O. Muñoz, H. Epaminonda, D. Narcevicius, T. Angelopoulos, C. Cogitore, P.
Esquivias, L. Huertas Millán, Allora / Calzadilla.
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Paul Feigelfeld
-!Sirens, Symbols, Serendipity, διάλεξη (05/07)
-!Cryptologocentrism, εργαστήριο (11/07)
Ο Paul Feigelfeld δουλεύει πάνω στα μέσα ενημέρωσης, τις πολιτικές δεδομένων και
τεχνητή νοημοσύνη. Για το πρόγραμμα φιλοξενίας, ο θεωρητικός θα μιλήσει για την
επινόηση της ελληνικής γλώσσας, την εκστρατεία του Kittler προς αναζήτηση των Σειρήνων
και προσωπικές οδύσσειες. Θα οργανώσει επίσης ένα εργαστήριο με θέμα τη μοντέρνα
κρυπτογραφία.

Dora Garcia
-!TRANSLATION & EXILE, περφόρμανς (05/07) και εγκατάσταση, 2017
-!Golden Sentences (το μέλλον πρέπει να είναι επικίνδυνο), χρυσό σε κεραμικό, 2011-2017
Η Dora García διερευνά τις πολιτικές δυνατότητες που είναι ριζωμένες σε περιθωριακές
θέσεις, όπως στις φιγούρες του αουτσάιντερ και του παράνομου. Η περφόρμανς
TRANSLATION & EXILE, ειδικά σχεδιασμένη για Phenomenon, λαμβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια μιας ολόκληρης μέρας, όπου ένας κάτοικος του νησιού και ένας επισκέπτης,
επισκέπτονται το νησί και ανταλλάσσουν γνώσεις για το νησί μέσω ερωτήσεων,
μεταφράσεων και σημειώσεων. Ένα κείμενο που τεκμηριώνει την ανταλλαγή θα παραχθεί
από την καλλιτέχνη. Για το έργο Golden Sentences, η καλλιτέχνης χρησιμοποίησε χρυσό και
κεραμικά γράμματα φτιαγμένα σε ένα εργαστήριο στην Ανάφη για να γράψει τη φράση «Το
μέλλον πρέπει να είναι επικίνδυνο», προτρέποντας για ένα μέλλον βασισμένο στη
διαφορετικότητα και τη διαρκή αμφισβήτηση. Για τη στάση λεωφορείου, μια άλλη απλή,
αλλά αδύνατη, επιβεβαίωση, «Πάντα λέω την αλήθεια» εμφανίζεται χειρόγραφη.
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Mario Garcia Torres
-!Once remembered…, προβολή, κείμενο (χ.η.)
-!Five feet high and rising, DJ περφόρμανς/διάλεξη (06/07)
O Mario García Torres επανεξετάζει την ιστορία της Τέχνης και εμπνέεται από αρχεία,
τυχαία περιστατικά, μυστικά, για να διερευνήσει τη θέση της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία.
Στο Once remembered..., ο καλλιτέχνης «μεταφέρει» μια γυναικεία κεφαλή από το μουσείο
του Λούβρου στο Παρίσι πίσω στην Ανάφη, όπου είχε βρεθεί αρχικά, για να ταξιδέψει ξανά
ως καρτ ποστάλ που διατίθενται από τα μαγαζιά της Ανάφης. Για τις στάσεις λεωφορείων,
αφίσες ενεργοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην τοπική γλώσσα κάθε φορά,
στην Ανάφη, στο Παρίσι, στο Ρίμινι, στην Πόλη του Μεξικού, δημιουργώντας απρόσμενες
συνδέσεις μέσω του χωροχρόνου. Ο καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει επίσης μια DJ διάλεξη
με θέμα τα ποτάμια και τα νησιά.

Λενιώ Κακλέα
-!Arranged by Date alphabet, χορός, 2017
Η Λενιώ Κακλέα πραγματεύεται κώδικες και συστήματα αναπαράστασης μέσω του
σύγχρονου χορού. Ο θεατής μπορεί να δει τη χορεύτρια να παρουσιάζει αποσπάσματα του
έργου της από απόσταση σε διάφορα μέρη του νησιού. Για την έναρξη της έκθεσης, η
χορογράφος / χορεύτρια θα εκτελέσει ολόκληρο το έργο της Arranged by Date Alphabet.
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Margaret Kenna
-!Notes for Phenomenon, άρθρο παρουσίαση P.Pepe, I. Kerenidis (03/07)
Η Margaret Kenna έχει γράψει εκτεταμένα για την Ανάφη από το 1960. Για το πρόγραμμα, η
ανθρωπολό-γος θα παρουσιάσει ένα άρθρο για τις διαφορετικές, ορατές και αόρατες,
“Ιστορίες” της Ανάφης.

Χρυσάνθη Κουμιανάκη
-!A band called Phaistos or Nestor or Mycenae, εγκατάσταση (μέταλο, περιοδικό), 2017
Η Χρυσάνθη Κουμιανάκη επαναπροσδιορίζει σύμβολα και φόρμες για να διερευνήσει την
αξία των πραγματικών και συμβολικών νομισμάτων, να επαναδιαπραγματευτεί πολιτικές
θεωρίες και να δημιουργήσει φανταστικές αρχαιολογίες. Στην εγκατάσταση A band called
Phaistos or Nestor or Mycenae, η καλλιτέχνης επανασχεδιάζει αρχαιολογικά θραύσματα
κρατώντας μόνο τα σχήματα τους, ταυτόχρονα ακυρώνοντάς τα και επιτρέποντας την
επανεγγραφή τους. Μερικά από τα θραύσματα αναπαράγονται ως μεταλλικές πλάκες και
δημιουργούν καινούριες συνθέσεις. Για τη στάση λεωφορείων τα θραύσματα
επανεμφανίζονται ως κατάλογος αφηρημένων μορφών.
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Julien Nédélec
-!Hope for Digamma, εγκατάσταση, 2017
-!Missing time, λογισμικό, 2015

- Μέλαν χάος, μέταλο, 2017
- Time Zero, καουτσούκ, 2016

Ο Julien Nédélec δημιουργεί έργα ως αποτελέσματα γλωσσολογικών και φορμαλιστικών
παιχνιδιών, αναδεικνύοντας τις άπειρες δυνατότητες της γλώσσας. Στην εγκατάσταση Hope
for Digamma, δημιουργεί ένα Z σε έναν τοίχο κοντά στο Γυμνάσιο. Ενώ το Z είναι το 6ο
γράμμα του ελληνικού αλφάβητου, το ρωμαϊκό αλφάβητο το κατέστειλε, μόνο για να το
προσθέσει χρόνια αργότερα ως το τελευταίο του γράμμα. Στο Missing time, ο καλλιτέχνης
προβάλλει ένα ρολόι φανταστικού χρόνου, του οποίου το σημείο εκκίνησης είναι η πρώτη
έκδοση του Phenomenon το 2015, ενώ το Time Zero αποτελείται από τις 25 ζώνες ώρας
που απεικονίζονται ως ταινίες από καουτσούκ που διατηρούν το μήκος τους αλλά αφαιρούν
τα όποια σύνορα. Τέλος, το Μέλαν χάος, αντικατοπτρίζει το φως του φεγγαριού σε μια
πράξη αυτοαναίρεσης. Για τη στάση λεωφορείου, ένα γαλάζιο μονόχρωμο διπλώνεται στο
ύψος του ορίζοντα.

Χριστόδουλος Παναγιώτου
-!Untitled, εικόνες, 2017

- Dying on stage, περφόρμανς/διάλεξη (07/07), 2017

Ο Χριστόδουλος Παναγιώτου εστιάζει στην αναγνώριση και την αποκάλυψη κρυμμένων
διηγήσεων στα εικονογραφικά αρχεία της ιστορίας και του χρόνου. Στη διάλεξη Dying on
Stage χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό, βίντεο, χορό για να διερευνήσει την έννοια του θανάτου
στη σκηνή, τόσο πραγματική όσο και αλληγορική, και έτσι να αμφισβητήσει τους ιστορικούς
σχηματισμούς. Τρεις νέες εικόνες, που παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο αγιογραφίας,
παραμένουν αιωρούμενες στο σημείο που εφαρμόζεται η χρυσή επίστρωση και εμφανίζεται
το φωτοστέφανο. Η επιστολή από το έργο Letter from Limassol, που έγραψε ο καλλιτέχνης
στις κυπριακές αρχές ζητώντας την ονομασία ενός δρόμου στη Λεμεσό με το όνομα ενός
αρχαιολόγου του οποίου το εκτεταμένο έργο στην Κύπρο έχει ξεχαστεί από τις αρχές, είναι
κολλημένη στη στάση λεωφορείου στο λιμάνι της Ανάφης.
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ONE MILLION YEARS (ON KAWARA), ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΦΗ
(φωνές: Angela Detanico and Rafael Lain).
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