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Remap4 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ART WALKING 
Με πάνω από 60 εκθέσεις από τις mo ενδιαφέρουσες ελληνικές γκαλερί, 

διεθνείς χώρους τέχνης, νέους και καταξιωµένους καλλιτέχνες, επιµελητές 
και ιδρύµατα, το ReMap ξανανοίγει στις 8-30/9 µερικά από τα mo 

ιδιαίτερα κτίρια του κέντρου και µας προσκαλεί σε δωρεάν urban art 
βόλτες σε Μεταξουργείο και Κεραµεικό. Η ∆έσποινα Ζευκιλή µίλησε 

µε τον ιδρυτή του Ιάσονα Τσάκωνα και σταχυολογεί τα highlights. 
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ΟΕΜΑ 

Poka-Yio να φτιάχνει σοκολατένια 
µάφιν σε µια ταράτσα, ο Αριστείδης 
Αντονάς και το pop up βιβλιοπωλείο 
των ommu να στήνουν ένα d-i-y 
meeting point σε µια κρυµµένη αυλή, 

ένα πλήθος µε χάρτες στο χέρι 
να ρίχνει κλεφτές µατιές από φεγγίτες 

και να τρυπώνει σε κοµαράκια... 
Αν ανατρέξουµε στα παλιότερο ReMap, 

οι λεπτοµέρειες των κτιρίων 
και των δρόµων του Μεταξουργείου 

και του Κεραµεικού, n συνάντηση 
καλλιτεχνών κι επιµελητών και n 

αίσθηση βόλτας σε µια γειτονιά µε 
Ιστορία και «προοπτικές» κλέβουν 
την παράσταση ano τα (συνήθως όχι 
και τόσο αξιοµνηµόνευτα) καλλιτεχνικά 

projects. Στην τέταρτη διοργάνωση 
του πλέον, και µε τη συζήτηση 

για τη µετατροπή του Μεταξουργείου 
σε art district να έχει πλέον κοπάσει, 

το ReMap επιστρέφει µε το 
γνωστό του πολυουλλεκτικό ύφος, 
µε ενισχυµένα ανεξάρτητα projects 
από γνωστούς και πρωτοεµφανιζόµενους 

καλλιτέχνες, µε τις πιο ενδιαφέρουσες 
γκαλερί σύγχρονης τέχνης 

της πόλης, µια εκλεκτή λίστα 
ξένων γκαλερί και συνεργασίες 
µε γνωστά ιδρύµατα. To πρόγραµµα 

δεν έχει ωστόσο ιδιαίτερη ταυτότητα- 
δεν πρόκειται να ανακαλύψει 

κάποιος ανερχόµενες γκαλερί 
ή µια νέα πρόταση για το τι σηµαίνει 
µια διεθνής καλλιτεχνική συνάντηση 
στην Αθήνα του σήµερα - το στίγµα 
το δίνει και πάλι το hip της χαλαρής 
συνάντησης καλλιτεχνών, επιµελητών 

και θεσµών µε φόντο µια 
decadent ehic γωνιά της πόλης. 
Ζητάω από τον ιδρυτή του ReMap 
Ιάσονα Τσάκωνα να προσδιορίσει 
το χαρακτήρα του κι εκείνος απαντά: 

«Κάθε χρόνο το ReMap γίνεται 
mo ενδιαφέρον, µεστό και δυνατό. 

Πιστεύω ότι έχει δέσει ως 
πρωτοβουλία κι έχει βρει τη θέση 
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του στη διεθνή σκηνή, θα έλεγα ότι 
έχει ένα "pioneering effect" ως µια 
πλατφόρµα ανοιχτή σε όλους, που 
παίζει µε τα ρίσκα της και στην οποία 
τόσο σι καθιερωµένες γκαλερί (π.χ. 
n φετινή έκπληξη είναι ότι θα έρθει ο 
Gagosian) όσο και νέοι καλλιτέχνες 
κι επιµελητές παρουσιάζουν πιο πειραµατικά 

projects από εκείνα που 
θα έδειχναν σε ένα χώρο σαν λευκό 

κύβο. Οι συµµετέχοντες προκύπτουν 
οργανικά µέσα οπό ένα δίκτυο 

συνεργατών. "Εχουµε σκεφτεί στο 
παρελθόν τη δηµιουργία µιας επιτροπής 

ή την ανάθεση κάθε διοργάνωσης 
σε έναν επιµελητή, πιστεύω 

όµως ότι προς το παρόν κάτι τέτοιο 
θα ήταν επικίνδυνο. Φέτος, πάντως, 
είχαµε δύο καλλιτέχνιδες ως συµβούλους, 

τη Λούκια Αλαβάνου και τη 
Ραλλού Παναγιώτου». 

Τι λέει όµως για τους επικριτές του 
project και την ταύτισή του µε τις αρνητικές 

όψεις του «εξευγενισµού» 
(gentrification) της περιοχής; «Πιστεύω 

ότι ορισµένοι έδωσαν υπερβολική 
έµφαση στον τρόπο µε τον 

οποίο το ReMap επηρεάζει την περιοχή. 
Πιστεύω ότι πια έχει καταστεί 

σαφές ότι ένα ReMap δεν µπορεί να 
αλλάξει το Μεταξουργείο, θα µπορούσε 

να συµβάλει αν υπήρχε µια 
πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση. Φυσικά, 

είναι καλό να ανοίγει κι εδώ µια 
συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρό 
στο εξωτερικό». Όσο για τα επιχειρηµατικά 

πλόνα ανάπλασης του Μεταξουργείου 
στα οποία εµπλέκεται, µας 

λέει ότι πλέον έχει εγκριθεί n πρόταση 
από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

Jessica και βρίσκονται στο στάδιο 
των διαπραγµατεύσεων για τους 

οικονοµικούς όρους του δανείου, 
όµως δεν ξέρει καν αν θα έχει θετική 

έκβαση όλο αυτό. 
Μια φετινή καινοτοµία είναι και n 
Silent Auction (µικρογραφία της διοργάνωσης) 

στην οποία θα συµµετάσχουν 
οι περισσότεροι καλλιτέχνες 

του ReMap. To info υπογράφει n νεοσύστατη 
οµάδα αρχιτεκτόνων Mark 

Office (Κατερίνα Αποστόλου, Μίνα 
Κολάκη και Αργυρώ Πουλιοβάλη), 
που στήνει µια αυλή µε ευτελή ανακυκλούµενα 

οικοδοµικά υλικά. 

Highlights από 
το πρόγραµµα 
∆υναµική είναι n συµµετοχή των 
πολυχώρο» και ιδρυµάτων της πόλης. 

To ΝΕΟΝ παρουσιάζει την έκθεση 
«Echoes of Silence», µε έργα 

γνωστών καλλιτεχνών σε επιµέλεια 
D. Fogle και ∆. Παλαιοκρασσό, n 
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Kunsthalle Athena την έκθεση 
«In the Studio», µε φωτογραφικό 

υλικό από στούντιο καλλιτεχνών, 
ενώ το «Six D.O.G.S.» ένα 

οµαδικό δρώµενο εικαστικών και 
µη. Συµµετέχουν επίσης το νέο 
project space State of Concept 
µε µια έκθεση για την έννοια της 
νεο-νοσταλγίας και το Συνεργείο 
µε τους «Πέρσες», το αποτέλεσµα 

ενός εργαστηρίου για νέους 
µετανάστες, ενώ δεν λείπουν τα 
projects από το ιταλικό περιοδικό 

'-Kaleidoscope" και το fanzine 
«Κυψέλη». 
Από τις ανεξάρτητες συµµετοχές 

ενδιαφέροντα φαίνονται το 
project του τµήµατος Τέχνης και 
Φωτογραφίας της Ακαδηµίας Καλών 

Τεχνών Βιένης, που µελετά 
το αστικό τοπίο της Αθήνας σε 

συνθήκες κρίοης, και το «Παράλληλα 
Σύνορα»/«Ρ8Γ3ΐΙεΙ Borders», ένα περιοδεύον 

διεπιστηµονικό πρόγραµµα 
που επιχειρεί µια διαφορετική χαρτογράφηση 

της πολιτιστικής παραγωγής 
στο πλαίσιο της παρακµής του 

καπιταλισµού. Με σηµείο αναφοράς 
τα αποσυντεθειµένα κτίρια του σηµερινού 

Κεραµεικού, n οµαδική έκθεση 
«It Is a Place of Force», σε επιµέλεια 
Λ. Αλαβάνου, διερευνά την έννοια 
των «ερειπίων» σε σχέση µε τη «γεωγραφία 

του κινηµατογράφου», ενώ 
το Stigma Lab παρουσιάζει έναν 
«∆ιάλογο» ανάµεσα σε 5 τοιχογραφίες 

γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών 
που ασχολούνται µε το γκράφιτι. 
Ως προς τους Έλληνες καλλιτέχνες, 

µε ενδιαφέρον περιµένουµε τη 
νέα έκθεση «Smelly» του Poka-Yio, 
το κοινό project της Ε. Μίγα µε τους 
DAS, ένα µουσικό project των Γερµανών 

καλλιτεχνών G. Gavan και R. 
Bass, και την έκθεση των J. Varelas, 
Vassilis H., Ch. Rosa. Η πρωτοεµφανιζόµενη 

επιµελήτρια A.-CI. Geisinger 
µας συστήνει την Ελ. Μπαγάκη, που 
επιλέγει εικόνες και αντικείµενα από 
µια ποικιλία πηγών και τα µετατρέπει 
σε πινακίδες νέον, αντλώντας την 
έµπνευσή της από την αισθητική των 
εστιατορίων γρήγορου φαγητού. 
Από τις ξένες γκαλερί, πάλι, n Eva 
Presenhuber από τη Ζιρίχη παρουσιάζει 

το τρισδιάστατα πορτρέτα του 
W. Kahn και το «Shadow Kingdom» 
του W.M. Berg, n Franco Noero τον 
A. Dadson σε ακόµη ένα project που 
πραγµατεύεται την ιδέα της ζωγραφικής 

µε διάφορα µέσα, ενώ n γκαλερί 
Jonathan Viner το Still House Group, 
έναν εναλλακτικό χώρο εκθέσεων 
για νεοεµφανιζόµενους καλλιτέχνες 
από το Μπρούκλιν. Η νεοϋορκέζικη 
Maccarone παρουσιάζει τα µεγάλα 
τσιµεντένια γλυπτά της H. Liden, ενώ 
n Peres Projects τον ζωγράφο J. 
Elrod, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα 

ατοµική στο ΜοΜΑ PS1. Η γκαλερί 
RaebervonStenglin από τη Ζιρίχη 

παρουσιάζει τον Κ. Ruthermann, 
που δουλεύει µε έργο in situ-απλές 
χειρονοµίες στον αρχιτεκτονικό ιστό. 
To Modem Institute από τη Γλασκόβη 

δείχνει τη δουλειά του Al. Dordoy, 
που ερευνά τη σχέση της ζωγραφικής 

µε τη γλυπτική. Η Rodeo από την 
Κωνσταντινούπολη παρουσιάζει την 
έκθεση «Station Κ43», µε αφετηρία 
τη σχέση του ReMap µε το αστικό 

ART GASTRONOMY 
ΣΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ¦'Phnky 

Gourme 

Είναι πολλοί εκείνοι που 
υποστηρίζουν on και n κουζίνα 

είναι τέχνη- αφού λοιπόν 
περιπλανηθείτε σε γκαλερί και 

art spaces, ανεβείτε σκαλιά, 
βγείτε σε κρυµµένες αυλές και 
ανακαλύψετε εκείνα τα έργα, 
performances και δράσεις του 
φετινού ReMap που φλερτάρουν 

µε την έννοια της γεύσης, 
µπορείτε να εκµεταλλευτείτε την 
ευκαιρία να γνωρίσετε ή να επιστρέψετε 

σε κάποια από τα -mo 
µόνιµα- εστιατορικά projects της 
περιοχής του Κεραµεικού και του 

Μεταξουργείου, τα οποία αποδεικνύουν 
το αληθές της ρήσης. 

Είναι πραγµατικά ενδιαφέροντα! 
Η προχωρηµένη, conceptual 

γαστρονοµία της Γεωργιάννας 
Χώιαδάκη και του Νίκου 

Ρούσσου στο «Funky Gourmet» 
στη συµβολή Παραµυθιάς και 

Σαλαµίνος, λ^., είναι πραγµατική 
γευστική εµπειρία- ο διάσηµος 
Λευτέρης Λαζάρου «κεντάει» 

προσωπικό θαλασσινό στιλ στην 
όµορφη ταράτσα του «Βαρούλκου» 

πάνω στην Πειραιώς- ο Γιακάς 
Ξενάκης και ο Αλέξανδρος 

Καρδάσης παρουσιάζουν τις 
προσωπικές τους διαδροµές στο 
εξελισσόµενο πεδίο της νέας ελληνικής 

κουζίνας, στην αυλή του 
νεοκλασικού του «Aleria» στη M. 
Αλεξάνδρου και στον κήπο του 
«Αθήρι» στην Πλαταιών αντίστοι¬ 

χα. Πολύ καλές επιλογές και το 
«Polly Magoo», που σερβίρει... 

χαλαρή και νόστιµη γαλλική 
αύρα στο σηµείο όπου n Λεωνίδου 

συναντάει τη Σαλαµίνος, 
και το πολύ καλόγουστο «Safka» 
(ξανανοίγει ογπ M. Αλεξάνδρου 

στις 12/9), που λειτουργεί ως 
ικανότατη εισαγωγή στις λεπτές 

σκανδιναβικές γεύσης. 
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ΟΕΜΑ 

ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΓΙΑ 
AFTER ART ΠΟΤΟ 

Στον Κεραµεικό και στο Μεταξουργείο 
το αθηναϊκό nightlife 

αποκαλύπτει την mo χαλαρή και 
ανθρώπινη πλευρά του. Τσιπουράδικα 

και µεζεδοπωλεία όπως 
τα «Κανάρια» (Κεραµεικού 88 και 
Πλαταιών), το «Τριφασικό» (Σφακτηρίας 

24) και το «Σαλαντίν» (M. 
Αλεξάνδρου III) βρίσκονται σης 
επάλξεις πολύ προτού οι αφίξεις 
των νεο-καφενείων αποκτήσουν 
τη δυναµική κυρίαρχης τάσης 

στην πόλη. Από εκεί και ύστερα 
υπάρχουν και άλλα στιγµιότυπα 
και φάσεις που αξίζει να ανακαλύψετε: 

µια χοροθεατρική 
performance από το πουθενά στο 

µπαρ-πολυχώρος της οµάδας 
Λάσπη (M. Αλεξάνδρου 125 & 
Ευρυµέδοντος), ένα ξέφρενο 

late hours party στο ανεππήδευτο 
bar «Άνθρωπος» (Γιατράκου 19), 

µια συναυλία από τις κρύπτες 
του ελληνικού και του διεθνούς 
underground στο υπόγειο του 

bar«Zero» (Μ.Αλεξάνδρου 120), 
εξαιρετικές jazzy µουσικές επιλογές 

στο «Κεραµείο» (Πλαταιών 
27), µια αύρα πολυτέλειας και 
αµερικάνικου downtown στο 
«Νίχοη» (Αγησιλάου 61Β), µία 

από τις οµορφότερες όψεις της 
Ακρόπολης από την ταράτσα του 
«Bios» (Πειραιώς 84), ένα ενδιαφέρον 

live, από έντεχνο µέχρι 

fη 
* ., ^W^/'Nixon'. 

pop και flamenco, στην όµορφη 
αυλή του Θεάτρου Χυτήριο 

(Ιερά Οδός 44) ή ακόµη ra ένα 
κυριακάτικο BBQ party µε πολιτική 

«bring your own meat» στην 
αυλή του cyber νπσκο-καφενεί- 
ου «Χάουζ» (Θερµοπυλών 41). 

Augusta Atla, 
«Yggdrasil#01» 

περιβάλλον κι έργα των Ε. Huner 
και l. Law υπό την επιµέλεια της 
Άρτ. Μπαλτογιάννη. Η Τ293 από 
τη Νάπολη παρουσιάζει τον Η.Ο. 
Kaarstein, που µε σχέδια και τοιχογραφίες 

θα µελετήσει την ιδέα του 
«πρωτογονισµού» και της συναισθηµατικής 

υπερβολής. 
Από τις αθηναϊκές γκαλερί σηµειώστε 

την ατοµική του J. Book στην 
«Ελένη Κορωναίου» και την έκθεση 
"Please See American Objects», 
αε επιµέλεια Eve Fowler, στη The 
Apartment, µε µια σειρά καλλιτεχνών 

κυρίως ano το Λος Άντζελες 
που λειτουργούν συνεργατικά. Στη 
The Breeder ο Blind Adam µεταµορφώνει 

το υπόγειο σε αρχαίο 
ναό από νήµατα. Σε συνέχεια της 
οµαδικής έκθεσης «Bohemians», n 
οποία είχε εστιάσει σε καλλιτέχνες 
που ζουν κι εργάζονται crm γειτονιά, 

ανοίγουν τα ατελιέ τους στο 
κοινό 4 καλλιτέχνες (για συγκεκριµένες 

ηµέρες και ώρες). Η «Ρεβέκκα 
Καµχή» παρουσιάζει τις φορητές 

τοιχογραφίες του Ρ. Desborough, 
που αµφισβητούν τις πιο βασικές 
παραδοχές µας για τη ζωγραφική 

(σε επιµέλεια F. Nevola), ενώ n 
Melas Papadopoulos τα ζωγρα- 

2013 

φικά έργα της C. Keogh, που βασίζονται 
αυχνά σε ρετάλια vintage 

υφασµάτων. 
Από τα events δεν θα χάσουµε 
το «Choco Choco Bam Bam» του 
Souzy Tros, που θα προετοιµάσει 
και θα προσφέρει (µαζί µε φοιτητές 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) 
διάφορες σοκολατένιες εκπλήξεις, 
το... κυνήγι θησαυρού «Cycladic 
Late Night» (19/9) και τα εκπαιδευτικό 

προγράµµατα (28/9) του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης- τη σειρά 

προβολών «Αη Urban Film Map» 
στο «CAMP» (σε επιµέλεια Κ. Κυριακάκου 

και Αν. Κίκηρα), µε µικρού 
µήκους ταινίες για την Αθήνα, έργα 
βίντεο µε φόντο σύγχρονες µητροπόλεις 

και το ντοκιµαντέρ µικρού 
µήκους «New York Close Up»- αλλά 

και τις συναυλίες-performances 
του project της DADA DA 
Academy and Psychonavigation, 
µιας συνεργασίας νέων Ελλήνων 
και Αυστριακών καλλιτεχνών µε 
αφορµή την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική 

κατάσταση. Θ 

∆είτε αναλυτικά τα δικά ρας 
highlights από το πρόγραµµα στο 
www.athinorama.gr, ενώ τις διευθύνσεις 

των κτιρίων και το χάρτη 
στο wwwjremapkm.com. 
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