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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ο 

Σε αυτήν τη σελίδα: 

Paul Cowan, Untitled, 

2011, Enamel on 

canvas, 53x45 cm, 

courtesy the artist 

and Shane Campbell 

Gallery 

En ό µενες σελίδες; 

l. Jack McConville, 

Stranger In A Strange 

School, 2013, oil on 

canvas, 131 x 96 cm 

2. MarcKlee 

"ZwischenbrandInterburning", 

2011, 

courtesy oft he artist 

V3. Kilian Ruthemann, 

Routinely Spectacular, 

' 2012, 4 parts, Steel 

sheet 1mm 300 x 400 

x 150 cm, Courtesy 

RaebervonStenglin, 

Zurich, photo; Gunnar 

Meier 

4. Achilles, untitled, 

2013, spray&wail 

5. This 

U.F.O ^unidentified 

found object) 

6. Dimitris Taxis /The 

n who carried the 

t tree 2012 / gouache 

Courtesy of the artist L 

Galerie Micky Schubert, 

. //Berlin 

19. Giorgos Gripeos, 

Of People 

Things I don't Know, 

2013 (Gillis, printed 

photograph) 
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RfiMaP 
Οι εκΰέσεις, σι καλλιτέχνες, σι γκαλερί, η διοργάνωση 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΒΟΛΗ 

ο φετινό ReMap, η διεθνής 

διοργάνωση τέχνης που θα 

ξεκινήσει στις 8 Σεπτεµβρίου 

και διοργανώνεται κάθε 

2 χρόνια µε εκθέσεις, καλλιτέχνες 

και επιµελητές απ' 

όλο τον κόσµο, είναι, παρά 

τον διεθνή της χαρακτήρα, 

µια αµιγώς αθηναϊκή διοργάνωση. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει, καταρχάς, η γειτονιά στην 

οποία διοργανώνεται. Η περιοχή του Κεραµεικού-Μεταξουργείου, 

παρά τα έντονα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει, παραµένει µια 

γειτονιά παραδοσιακά αθηναϊκή, µε έντονη 

αστική οµορφιά και χαρακτήρα, κάτι που η διοργάνωση 

φροντίζει να αναδεικνύει: γκαλερί, 

επιµελητές και καλλιτέχνες από τη διεθνή καλλιτεχνική 

σκηνή καλούνται να δηµιουργήσουν 

σε ετερόκλητους αθηναϊκούς χώρους, από υπόγεια 

µέχρι νεοκλασικά και διαµερίσµατα του 

'60. ∆εν είναι τυχαίο ότι το κοµβικό σηµείο της 

διοργάνωσης, το ReMap 4 infopoint, είναι µια 

ειδικά διαµορφωµένη παλιά αθηναϊκή αυλή 

κτιρίου στην πλατεία Αυδή. Οι επισκέπτες -το 

ReMap είναι δωρεάν και ανοιχτό στο κοινόκαλούνται 

να περιπλανηθούν στη γειτονιά µε 

έναν χάρτη στο χέρι, µπαινοβγαίνοντας οε κτίρια 

και χώρους για να δουν εκθέσεις, περφόρµανς 
kol events. Απ' ό,π φαίνεται, η συνταγή 

λειτουργεί: το ReMap 3 είχε πάνω από 20.000 

επισκέπτες. Υπάρχει τόσο µεγάλο κοινό για την 

τέχνη στην Ελλάδα; «To κοινό του ReMap είναι 

το φιλότεχνο ή δυνητικά φιλότεχνο κοινό 

εντός και εκτός Ελλάδος που ενδιαφέρεται για 

τη δηµιουργία και την εξέλιξη της σύγχρονης 

τέχνης, δηλαδή της τέχνης που δηµιουργείται 

και αφορά το σήµερα και που πιθανώς να 

επηρεάζει το αύριο» ισχυρίζεται ο Ιάσων Τσάκωνας, 

ιδρυτής του ReMap. 

Όπως δείχνουν ol αριθµοί, το φετινό ReMap 

θα είναι το µεγαλύτερο µέχρι τώρα. Θα παρουσιαστούν 

περισσότερες από 60 εκθέσεις, ανεξάρτητα 

projects και ειδικές εκδηλώσεις. To 

τελικό αποτέλεσµα, πάντως, θα είναι -όπως 

και στις άλλες τρεις διοργανώσεις- ένα µείγµα 

από καταξιωµένους καλλιτέχνες, επιµελητές 

και γκαλερί και πρωτοεµφανιζόµενους ή ανερχόµενους. 

«To ReMap 4 αισθανόµαστε ότι είναι 

ένα ώριµο ReMap. Αυτό το συµπεραίνουµε 

από τον µεγάλο αριθµό και την πολύ υψηλή 

ποιότητα των προτάσεων που δεχτήκαµε απ' 

όλο τον κόσµο, όπως και από την άµεση και 

ζεστή ανταπόκριση όσων καλέσαµε φέτος να 

συµµετάσχουν» ισχυρίζεται ο Ιάσων Τσάκωνας 

και προσθέτει: «Έχω την αίσθηση ότι έχει πάρει 

τη θέση του στη διεθνή σκηνή της σύγχρονης 

τέχνης ως µια διοργάνωση που πιθανόν να 

απαντάει σε κάποια σηµεία στην ενεργή αναζήτηση 

της επόµενης φάσης στη σύγχρονη τέχνη, 

ιδίως εν µέσω της γενικότερης κρίσης που 

διέρχεται ο δυτικός κόσµος, της οικονοµικής 

κρίσης και της κρίσης αξιών, που σίγουρα αφορούν 

άµεσα τον κόσµο της τέχνης σήµερα». 

To πρόγραµµα χωρίζεται σε 4 βασικούς άξονες: 

Gallery Shows, Independent Projects, 

Institutions και Events. Στα Gallery Shows 

συµµετέχουν 23 γκαλερί απ' ολθ τον κόσµο, 

ανάµεσα τους και li από τις πιο καταξιωµένες 

ελληνικές γκαλερί. Την τιµητική της φέτος φαίνεται 

να έχει η Ιταλία µε 5 συµµετοχές (ξεχωρίζουν 

η FedericoVavassori από το Μιλάνο και η 

Lorcan Ο' Neill από τη Ρώµη, ενώ η Τ293 από 

τη Νάπολη θεωρείται ιδιαίτερα cutting edge), 

η Ελβετία (η Galerie Eva Presenhuber ξεχωρίζει 

µε τη διπλή έκθεση των Wyatt Kahn και 

Wesley Martin Berg) και η Βρετανία (πολύς 

κόσµος ανυποµονεί να δει το εκ Γλασκώβης 

Modern Institute, που έρχεται για 2η φορά 

στη διοργάνωση µε την ατοµική έκθεση του 

νέου καλλιτέχνη Alex Dordoy), ενώ δεν λείπουν 

η Αµερική (περιµένουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον 

να δούµε τη δουλειά της διάσηµης 

νεοϋορκέςικης γκαλερί Maccarone), η Τουρκία 

και η Γερµανία (η βερολινέζικη γκαλερί Peres 

Projects φέρνει το solo show του Jeff Elrod, 

που αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόµατα 

στον χώρο της τέχνης αυτήν τη στιγµή). Μεγάλη 

αναµονή υπάρχει και για το installation 

του James Turrel από την γκαλερί Gagosian. 

Ο δεύτερος και πολύ σηµαντικός άξονας του 

προγράµµατος -και εδώ είναι που το ReMap 

πάντα ξεχωρίζει- είναι τα Independent 

Projects. Θα δούµε 34 projects από επιµελητές 

και οµάδες καλλιτεχνών απ' όλο τον κόσµο. 

To πιο ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, είναι ότι 

φέτος θα συµµετάσχουν και οµάδες µε µόνιµη 

έδρα στην περιοχή (Ε.∆.Ω., Παραµυθίας χωρίς 

όνοµα, Θέατρο Συνεργείο) του ΚεραµεικούΜεταξουργείου. 

Ο τρίτος άξονας έχει σχέση µε τα ιδρύµατα 

που συµµετέχουν φέτος (Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης, Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ, Kunsthalle 

Athena, Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός 

Οργανισµός ΝΕΟΝ). Ανυποµονούµε να 

δούµε την έκθεση «Echoes of Silence» που 

θα παρουσιάσει ο Οργανισµός ΝΕΟΝ σε ένα 

αναπαλαιωµένο νεοκλασικό της οδού Αγησιλάου. 

Σε επιµέλεια των Douglas Fogle και 

∆ηµήτρη Παλαίοκρασσά, η οµαδική έκθεση 

περιέχει έργα µερικών από τα µεγαλύτερα 

ονόµατα της σύγχρονης τέχνης (Joseph 

Beuys, Louise Bourgeois κ.ά). 

Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας αφορά τα 

events: περφόρµανς, συναυλίες και ειδικές 

δράσεις θα εµπλουτίσουν τη βραδιά των εγκαινίων 

και όχι µόνο. To Camp Contemporary 

Art Meeting Point θα παρουσιάσει µια σειρά 

προβολών µε τίτλο «Αη urban film map», µια 

έρευνα πάνω στην αστική τοπιογραφία και την 

καταγραφή της µέσα από φιλµ, ενώ το ελληνο-αυστριακό 

project «Dada Da Academy 

and Psychonavigation» θα ντύσει µουσικά 

το ReMap 4, εµπλουτίζοντάς το παράλληλα 

µε διαδραστικές παραστάσεις. Παράλληλα, η 

γκαλερί The Breeder θα συνεχίσει µία από τις 

πιο ενδιαφέρουσες δράσεις της, που είχε ξεκινήσει 

τον Ιανουάριο του 2013 µε τίτλο «The 

Bohemians», παρουσιάζοντας στο ευρύ κοινό 

τα στούντιο 4 καλλιτεχνών (Μιχάλης Κατςουράκης, 

Γιώργος Λαζόγκας, Γιώργος Ξένος, 

Κατερίνα Κανά) που ςουν και εργάζονται στο 

Μεταξουργείο και στον Κεραµεικό. Για το τέλος 

κρατήσαµε το πιο πιασάρικο event της διοργάνωσης: 

το «SouzyTros» (!) kol µια οµάδα 

φοιτητών από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας θα 

πραγµατοποιήσουν την περφόρµανς «Choco 

Bam Bain», µοιράζοντας στο κοινό σοκολατένιες 

εκπλήξεις στην πλατεία Αυδή. ·~ 

INFO 

8/9-30/9/2013 

ΚεραµεικόςΜεταξουργείο 

Εγκαίνια: 

Κυριακή 8/9, 

17:00 

∆ευτέραΠαρασκευή: 

17:30-21:00 

Σάββατο-Κυριακή: 

12:00-21:00 

Για τα events 
ισχύουν ειδικές 

µέρες και ώρες 

λειτουργίας 

Είσοδος Ελεύθερη 

Για περισσότερες 

πληροφορίες 

www.remapkm.org 
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