Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2013

∆ελτίο Τύπου
Έκθεση “I HAVE A DREAM”
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, λιµάνι)
29 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2013
Εγκαίνια: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, 20:00

“Ι HAVE A DREAM” (Έχω ένα όνειρο), ήταν η βασική πρόταση του Μάρτιν Λούθερ
Κίνγκ, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στην Ουάσιγκτον το 1963, η οποία έµελε να
εξελιχθεί σε συνώνυµο της επιδίωξης αλλαγών, σε σύνθηµα που ξεσήκωσε τους
ακτιβιστές τον Μάη του ’68 και έδωσε ελπίδες για την απήχηση της δράσης των
πολιτών που «απαιτούσαν το αδύνατο». Αυτόν τον τίτλο έχει και η νέα διεθνής video
art έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αποθήκη Β1 (λιµάνι Θεσσαλονίκης),
από τις 29 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2013, σε επιµέλεια της Agnieszka
Rayzacher (εγκαίνια: Παρασκευή 29 Μαρτίου, 20:00. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-ΤετάρτηΠαρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 10:00-18:00, Πέµπτη 10:00- 21:00)
Μέσα από τη δουλειά των Stefan Constantinescu, Christoph Draeger, Regina José
Galindo, Tomasz Kozak, Zuzanna Janin, NUG, Adrian Paci, Société Réaliste, Reynold
Reynolds, Józef Robakowski και Alicja Żebrowska ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία
να περιστραφεί γύρω από το θέµα της εξέγερσης και των δεσµών της µε την
πραγµατικότητα, µε σαφή, αλλά όχι ρητή αναφορά στην οµολογουµένως
πολυχρησιµοποιηµένη λέξη «επανάσταση».
Η ΕΚΘΕΣΗ – ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
«Αντ’ αυτού, θα ήθελα να διερευνήσω την αέναη αναζήτηση της αλλαγής», αναφέρει
για την έκθεση η επιµελήτρια Agnieszka Rayzacher, «αυτήν που ο Ηράκλειτος
θεωρούσε το σπουδαιότερο στοιχείο του κόσµου, την κινητήριο δύναµη και το καύσιµο
της ζωής Η έκθεση I HAVE A DREAM υλοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία,
το 2011, µε τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσµο να διαµαρτύρονται ενάντια στην
κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα, αλλά και ενάντια στις εξευτελιστικές οικονοµικές
συνθήκες. Στα βίντεό τους, οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες επικαλούνται εκείνες τις
περιπτώσεις όπου το παλιό κατεστηµένο ή και η ιδεολογία έχουν πια ξοφλήσει. Πολλά
από τα φιλµ και τα βίντεο που προβάλλονται έγιναν πριν από το 2011 – αν και δεν είναι
η χρονολογία που έχει σηµασία, αλλά η πρόθεση ή καλύτερα η απαράµιλλη διαίσθηση
των καλλιτεχνών που παρατηρούν την πραγµατικότητα και συγχρόνως οπτικοποιούν
στη δουλειά τους την αίσθηση της επικείµενης αλλαγής. Από πού προέρχεται αυτή η
ενέργεια και η φωτιά; Από τους φουτουριστές στους ντανταϊστές, την πρωτοπορία και
το Fluxus και σε άλλους ουτοπιστές του 20ού αιώνα, το σηµαντικότερο θέµα ήταν η
αίσθηση της κρίσης που ώθησε στη ρήξη µε το παλιό κατεστηµένο και στο όραµα ενός
νέου. Μια κρίσιµη χρονική στιγµή φέρει ένα φορτίο ενέργειας, προκειµένου να
πυροδοτήσει θεωρίες και κινήµατα. Ήδη γνωρίζουµε ότι η σηµερινή κρίση έχει
απελευθερώσει την ενέργεια της αλλαγής.
Ο πολιτισµός που σχετίζεται µε νέες µορφές αναπαράστασης, µε νέους δρόµους
επικοινωνίας και µε την οικοδόµηση της κοινότητας, παρέχει στη ζωή µας µια αίσθηση
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του σύγχρονου. Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση I HAVE A DREAM
προσεγγίζουν τα θέµατά τους µε διαφορετική οπτική, πέρα από τη συµβατική αντίληψη
και απεικόνιση του κόσµου. Ανοίγουν νέες προοπτικές, ωθούν νέα ζητήµατα να
ανακύψουν και αξιοποιούν εναλλακτικές µορφές έκφρασης, χωρίς να περιορίζουν
παράλληλα την αντίληψη της πραγµατικότητας απλώς στην πολιτική ορθότητα».
Ο Θοδωρής Μάρκογλου και η Αρετή Λεοπούλου, ιστορικοί τέχνης και συντονιστές
από πλευράς ΚΜΣΤ-ΚΣΤΘ, χαρακτηρίζουν τη βίντεο τέχνη (video art) ως «µια τέχνη
που µπορεί να µιλήσει στη γλώσσα που κατανοεί το µεγαλύτερο τµήµα του κόσµου.
Μια τέχνη που ευνοείται από την εξοικείωσή µας µε την οθόνη, µε την παρακολούθηση
διαδοχικών εικόνων που αρθρώνουν λόγο µε ποικίλους τρόπους, τεχνικές, µεθόδους
προσέγγισης της πραγµατικότητας. Καταγραφικά, υφολογικά, ιδεολογικά, αλληγορικά,
είτε αφηγηµατικά είτε όχι.»
Και συνεχίζουν αυτή την µικρή αλλά ουσιαστική αναδροµή «Από τη δεκαετία του ‘60
(1965 η κυκλοφορία από τη Sony της πρώτης φορητής αναλογικής κάµερας, της
Portapak) η video art έγινε το νέο µέσο πειραµατισµού των εικαστικών καλλιτεχνών. Η
αρχική ανάµειξη του βίντεο µε εγκαταστάσεις, performances και γενικότερα µε τα
πρωτοποριακά µέσα της εποχής, έδωσε γρήγορα τη θέση της στην αυτονοµία του
µέσου µε τις βιντεοπροβολές να φιλοξενούνται όλο και περισσότερο σε µουσεία και
γκαλερί, κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70. Κάποια από τα θέµατα που
απασχολούσαν και συνεχίζουν να ιντριγκάρουν τους καλλιτέχνες της video art είναι η
συνάφεια (ή όχι) του µέσου µε την τηλεόραση, το φιλµ και τις κάµερες ασφαλείας, η
πρόκληση και ο πειραµατισµός γύρω από τη γραµµική αφήγηση και τη διαχείριση του
χρόνου γενικότερα, η ανάµειξη των θεατών στην υφή και στην ουσία του έργου, και η
παραγωγή βίντεο έργων χωρίς συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση (π.χ. ψευδοντοκιµαντέρ). Από το 1997, που κυκλοφορεί στην Αµερική και αργότερα στην Ευρώπη
η πρώτη ψηφιακή κάµερα, αναµφίβολα αλλάζει µαζί µε το µέσο και το περιεχόµενό του.
Η διάδοση της ψηφιακής εικόνας διευκολύνει πλέον την καταγραφή και τη µετέπειτα
επεξεργασία του βίντεο και το κάνει ακόµη πιο δηµοφιλές».
Παράλληλα σχολιάζουν τον τίτλο της έκθεσης, «µέσα σε ένα φάσµα τριών δεκαετιών,
µε τίτλο-άξονα, για µια ακόµη φορά, µια φορτισµένη πολιτικά και γνώριµη φράση (αυτή
του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ), προκύπτει ξανά το ερώτηµα: πόσα έχουν αλλάξει
ουσιαστικά στον κόσµο τις τελευταίες δεκαετίες; Αν κοιτάξουµε στο παρελθόν
διακρίνουµε τα παλιότερα όνειρα της ανθρωπότητας και –κατ’επέκταση– µπορούµε
συγκριτικά να αναρωτηθούµε για τα όνειρα και τις ελπίδες του σύγχρονου κόσµου. Με
βεβαιότητα διαπιστώνουµε ότι κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχει τα δικά της όνειρα.
Για τις υπόλοιπες «βεβαιότητες» τα έργα κρύβουν τις δικές τους απαντήσεις».
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στην έκθεση I HAVE A DREAM, από τους
συντονιστές της έκθεσης από πλευράς ΚΜΣΤ/ΚΣΤΘ, Αρετή Λεοπούλου & Θοδωρή
Μάρκογλου, τις Κυριακές 7 Απριλίου, 21 Απριλίου, 12 Μαΐου & 26 Μαΐου στις 12:00.
Η συµµετοχή είναι ανοιχτή για το κοινό, µε το εισιτήριο εισόδου στον χώρο.

_Η βίντεο-εγκατάσταση Statue of Liberty του καλλιτέχνη Christoph Draeger
χρηµατοδοτήθηκε από το Ελβετικό Συµβούλιο Τεχνών ProHelvetia
_Η µετάφραση και ο υποτιτλισµός των βίντεο έγινε από την υποτιτλιστική οµάδα
SUBotage.
Επιµέλεια: Κατερίνα Γουλέτη
Οµάδα: Ηλέκτρα Αθανασίου, Νίνα Ζβε, Νικολέτα Καρύδα, Χριστίνα Πέσιου, Ανατολή
Σταυρουλοπούλου.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

_iNFORMATION
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 56430, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αποθήκη Β1, Λιµάνι - Τ.Θ. 107 59, 54110 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 593270 & 546683, F: 2310 593271
www.cact.gr , info@cact.gr
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ
Τ: 2310 589152
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com
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