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Πλατφόρµα τέχνης για ένα µήνα στο Μεταξουργείο 
Γης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝ∆ΡΑ 

Μια µεσήλικη κυρία κοιτάζει παραξενεµένη 
από το µπαλκόνι της προς 

το µέρος µας. Αλλωστε, το θέαµα 
είναι αξιοπερίεργο. Στεκόµαστε 
στον τελευταίο όροφο στην οδό Λεωνίδου 

15 δίπλα σε έναν βατήρα, 
όµοιο µε αυτόν που έχουν τα κολυµβητήρια 

για τις καταδύσεις. 
Είναι φτιαγµένος από παλέτες που 
έχουν καεί µε φλογοβόλο για να 
αποκτήσουν µαύ ρο χρώµα και εκτείνεται 

πέρα από το ρετιρέ, φτάνοντας 
πάνω από τον δρόµο. Κυριολεκτική 
βουτιά στην πόλη. 

∆έκα καλλιτέχνες 
To έργο τέχνης-εξέδρα είναι µία 

από τις εγκαταστάσεις στην έκθεση 
Metaphoria II, στην οποία συµµετέχουν 

10 διεθνείς καλλιτέχνες µε 
έργα που έφτιαξαν ως επί το πλείστον 

στην Αθήνα για χάρη του Remap. 
Να, όπως n εικαστική παρέµβαση 
του Γερµανού Μίχαελ Στάαµπ 

που έσπασε 4.800 πράσινα γυάλινα 
µπουκάλια αναψυκτικών και έστρωσε 

ένα παχύ στρώµα µε θρύψαλα 
στη βεράντα όπου βρισκόµαστε. 
Για να µην τραυµατίσει κανείς τα 
πόδια του, πρέπει να πατά σε µεγάλα 
κίτρινα µαξιλαράκια σαν νούφαρα. 

Ο Blind Adam δηµιουργεί στην γκαλερί The Breeder ένα ιδιότυπο σύµπαν µε 
µαύρο ακρυλικό µαλλί, πλεγµένο σε διαδοχικούς κόµπους. 

«Μα καλά, δεν είναι επικίνδυνο;», 
τον ρωτάµε. «Μου έλεγαν ότι και n 
γειτονιά του Μεταξουργείου ήταν 
επικίνδυνη όταν ήρθα να στήσω 
το έργο πριν από ένα µήνα. Τελικά, 
µου αρέσει πολύ», µας λέει. 

To 4o Remap φαίνεται να έχει 
πάει ένα βήµα παραπέρα από τις 
προηγούµενες διοργανώσεις του. 
∆είχνει πιο ώριµο και καταξιωµένο 

στη συνείδηση όσων παίρνουν µέρος 
αλλά και των ίδιων του των θεατών. 

To επισκεφθήκαµε το περασµένο 
Σάββατο, όταν κορυφωνόταν n προετοιµασία 

για να είναι όλα έτοιµα 
στα εγκαίνια της Κυριακής. Τι έχει 
αλλάξει; Κατά κάποιον τρόπο, n γειτονιά 

που θα φιλοξενήσει ως και 
τις 30 Σεπτεµβρίου δεκάδες εκθέσεις 

To 4o Remap φιλοξενεί 
δεκάδες εκθέσεις από 
ελληνικές και ξένες 
γκαλερί καθώς και 
ανεξάρτητα προτζεκτ. 

από ελληνικές και ξένες γκαλερί, 
καθώς και ανεξάρτητα προτζεκτ, 
δείχνει λίγο πιο καθαρή. Ενα µόνο 
κλικ, αλλά είναι εµφανές. Τα πορνεία 
παραµένουν στη θέση τους, έχοντας 
µάλιστα αυξηθεί σε αριθµό, διότι 
n ταρίφα έχει πέσει σε µόλις δέκα 
ευρώ, προσελκύοντας πολυπληθέστερη 

πελατεία. Οµως αυτό δεν 
πτοεί τους καλλιτέχνες, που στήνουν 
τα έργα τους σε παλαιά κτίρια της 
γειτονιάς. ∆ίπλα στους µετανάστες 
που κυνηγούν την πρόσκαιρη ηδονή, 

το art crowd από το Βερολίνο, 
το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη βρίσκει 
τους δικούς του ρυθµούς. Αλλωστε, 
για τους ανθρώπους της τέχνης, 
που έχουν µάθει να εµπνέονται 
ακόµα και από την παρακµή, το Μεταξουργείο 

δείχνει ιδανικός τόπος. 
Είναι βέβαιον ότι το Remap γεννήθηκε 

ανορθόδοξα. Ο εµπνευστής 
του, ο σαραντάρης Ιάσονας Τσάκωνας, 

αγόρασε πριν από επτά χρό¬ 

νια µαζί µε άλλους επενδυτές πολλά 
κτίρια, µε στόχο την αναβάθµιση 
της ευρύτερης περιοχής. Μια σειρά 
από εµπόδια έχουν καθυστερήσει 
σηµαντικά τα σχέδια αυτά. Παράλληλα, 

n οικονοµική κρίση ανέκοψε 
τη δυναµική των αναπλάσεων που 
δηµιουργήθηκε πριν από τους Ολυµπιακούς. 

Ετσι, µέχρι να αποσαφηνιστεί 
n κατάσταση, σκέφτηκε να 

φτιάξει µια εφήµερη πλατφόρµα 
τέχνης, που θα φιλοξενεί εκθέσεις 
απ' όλον τον κόσµο κάθε δεύτερο 
Σεπτέµβριο. 

Με 1.500 έργα τέχνης 
Τώρα, n διοργάνωση έχει γίνει 

διεθνώς γνωστή και φέτος συµπεριλαµβάνει 
1.500 έργα τέχνης. Ο 

άτυπος κεντρικός άξονας έχει δύο 
θέµατα: τα όρια ιδιωτικού - δηµοσίου 

χώρου αλλά και το πώς θα εξελιχθούν 
οι πόλεις -και n Αθήνα 

µέσα σε αυτές- στο άδηλο µέλλον. 
Μην επιχειρήσετε να δείτε όλες τις 
εκθέσεις σε µία ηµέρα. Πηγαίνετε 
στο Info Point (Γιατράκου 2), πάρτε 
τον χάρτη, σχεδιάστε τη διαδροµή. 
Οι περισσότερες εκθέσεις, πάντως, 
είναι στην Ιάσονος, τη Λεωνίδου 
και Κεραµεικού, αν και υπάρχουν 
πολλές άλλες κρυµµένες στα γύρω 
στενά. 
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