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To Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης (SAF) παρουσιάζει την
έκθεση Removement, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
εικαστικό project. Bασικός στόχος του είναι η ερμηνεία, η
απόδοση και η σύνθετη παρουσίαση της κίνησης και της μεταβολής που διακρίνουν έναν τόπο. Κάθε εκδήλωση αλλαγής, αντίδρασης, ανατροπής ή μετατόπισης εκφράζεται ως
άφιξη ή αναχώρηση μιας κατάστασης, ενός συναισθήματος
ή μιας εικόνας. Επιδίωξη του εγχειρήματος είναι να προσδιοριστεί η μεταβλητότητα, που παρατηρείται σήμερα στις
ανθρώπινες κοινωνίες με σημείο αναφοράς τους τόπους
που αυτές δρουν. Σε κάθε σταθμό, το θέμα της κινητικότητας, θα ερευνάται και θα αποδίδεται με βάση τον τόπο, τον
χρόνο και το κοινωνικό σύνολο, με διαφορετικές προσεγγίσεις, έργα και συμμετοχές εικαστικών.
Santorini Arts Factory (SAF) presents the exhibition ‘Removement’, which constitutes a wider visual art project. It
aspires at interpreting, attributing and comprehensively
presenting motion and volatility, which characterize a location. Every demonstration of change, reaction, inversion,
relocation is expressed as an arrival or departure of a state,
an emotion or a picture. The aim of the whole project is
to define the alteration which is nowadays observed in human societies, having the lands, where the settle as a point
of reference. The theme of motion will be examined, every
time with a different approach, art pieces and participations, and will be presented based on the place, the time
and the society as a whole.
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REMOVEMENT
&
SANTORINI
Η επιλογή της Σαντορίνης ως συμβολική αφετηρία και ως πρώτος γεωγραφικά χώρος υποδοχής του Removement εξηγείται από τα
ιστορικά, γεωλογικά και κοινωνικά δεδομένα
που είναι ταυτόσημα με την αέναη κίνηση
και τη μεταβολή. Στη Σαντορίνη, η μεταβολή
δεν περιορίζεται στο ανθρώπινο περιβάλλον
αλλά εκτείνεται και στο φυσικό τοπίο καθώς
αποτελεί μια συνεχή, μεταβαλλόμενη συνθήκη. Με σημείο αναφοράς το ηφαίστειο και την
ιστορική του δράση, συντελείται διαχρονικά η
μεταμόρφωση του τόπου, η κινητικότητα του
υπεδάφους και η ανακατάταξη της φόρμας
του νησιού. Την αστάθεια της φύσης ακολουθεί η ανθρώπινη παρουσία. Οι μετακινήσεις
πληθυσμών, είτε ως εσωτερική μετανάστευση
είτε ως τουριστική ροή, ενδυναμώνουν τη διάχυτη αίσθηση ότι κάθε στιγμή πραγματώνεται μία μεταβολή, πραγματική αλλά και μεταφορική. Η εκροή του ανθρώπινου δυναμικού
λόγω του μεγάλου σεισμού αντιστρέφεται με
την σταδιακή παγίωση του τόπου ως παγκόσμιος προορισμός. Ο κυρίαρχος πλέον τουριστικός της χαρακτήρας καθιστά την καθημερινή άφιξη, συνάντηση και αλληλεπίδραση
χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο ως
μια σταθερή πραγματικότητα.

The choice of Santorini as a symbolic starting
point and the first geographic destination of
Removement is interpreted by the historic,
geological and social facts which are synonymous to endless motion and volatility.
Alteration on Santorini is not limited only
to the human environment, but it also expands to natural landscape, as it constitutes
a constantly changing condition. Having the
volcano and its historic activity as a point of
reference, the transformation of the landscape, the mobility of the subsoil and the reformulation of the island’s shape, take place
timelessly. The fluidity of nature is followed
by human activity. The movement of populations, either as internal migration or tourist
flow, reinforces that every minute an alteration, real but also metaphorical, takes place.
The leakage of the majority of the population
after the great earthquake is reversed with
the progressive consolidation of the location
as a global destination. The current dominant touristic nature of the island renders
the daily arrival, meeting and interaction of
thousands of visitors from around the world,
a permanent reality.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
PARTICIPANTS
Η επιλογή των συμμετεχόντων εικαστικών
στην έκθεση Removement προσπαθεί να ικανοποιήσει το όραμα του εικαστικoύ τομέα
του Εργοστασίου Τεχνών Σαντορίνης. Η παρουσίαση του έργου διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών στο ελληνικό κοινό και τους
ξένους επισκέπτες, καθώς και η προαγωγή
της σύγχρονης Ελληνικής τέχνης μέσω της
ανάδειξης νέων, ανερχόμενων εικαστικών,
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του εγχειρήματος. Το σύνολο των φιλοξενούμενων
εικαστικών δημιουργεί ένα πολυδιάστατο και
πολυσήμαντο διάλογο διαφορετικών ειδικοτήτων, φιλοσοφιών, προσεγγίσεων, γνωστικών αντικειμένων, πρακτικών και ηλικιών.

The selection of participating visual artists
in the exhibition Removement tries to satisfy
the vision of the visual arts field of Santorini
Arts Factory (SAF). The presentation of the
work of internationally renowned artists to
the Greek public and foreign visitors, as well
as the promotion of contemporary Greek art
through the enhancement of new, upcoming
visual artists, are the basic themes of the
project. The group of invited artists create a
multidimensional, significant and challenging
dialogue exploring the boundaries between
different generations, different approaches
and artistic practices.

Στον εικαστικό κύκλο του 2015 και υπό την
ευρύτερη θεματική του Removement θα παρουσιαστούν :

The following works will be presented in the
2015 visual arts cycle under the broader thematic of Removement:

H ατομική έκθεση του Zilvinas Kempinas.

Zilvinas Kempinas solo exhibition.

H ατομική έκθεση του Γιώργου Μαραζιώτη, με τίτλο ‘Still’.

Yorgos Maraziotis solo exhibition entitled ‘Still’.

H in situ, φωτιστική εγκατάσταση ‘Time
Slots’ και το video art ‘Removement’ της
Στέλλας Μπολωνάκη.

Stella Bolonaki’s in situ light installation
‘Time Slots’ and the video art ‘Removement’.

H συνεργατική εγκατάσταση εσωτερικού
χώρου με τίτλο ‘De-touch’ της Γεωργίας
Δαμιανού, ‘Ολγας Μπογδάνου, και 29
εικαστικών, η εγκατάσταση εξωτερικού
χώρου της Άννας - Μαρίας Σαμαρά. Οι
καλλιτέχνες είναι απόφοιτοι ή φοιτητές
της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας.

Collaborative indoor installation entitled ‘De-touch’ of Georgia Damianou,
Olga Bogdanou, and 29 artists, as well
as Anna-Maria Samara’s outdoor installation, who are students or graduates of
the Department of Visual and Applied
Arts of Florina.

Η ιστορία είναι
η ανθρώπινη ηλικία του τόπου.
Πετρώνουν πάνω του σε αυτό το ταξίδι,
σμιλεύουν τη φήμη του,
την αύρα του.
Το τοπίο είναι το σώμα.
Δεν είναι μια παραλλαγή απλά της φύσης,
είναι μεταφυσική..
Σκοτοδίνη,
το άσπρο αναλύεται σε όλα τα χρώματα
και στις φόρμες.
Οι άνθρωποι είναι «σαρξ εκ’ της σαρκός»
του τοπίου και της ιστορίας του.
Removement …
Τρεις ακμές ενός τριγώνου που κινείται,
μεταβάλλεται,
επαναλαμβάνεται.
Δεν μπορείς να διακρίνεις τη κυριαρχία
κάποιας πλευράς.
Μόνο τη κίνηση.
Η κίνηση προκαλεί ενέργεια,
η ενέργεια μνήμη,
ένταση,
αναστάτωση σαν την μεγάλη έκρηξη
που ήταν απλά η αρχή,
η πρώτη δυναμοποίηση.
Όλα τα κύτταρα του νησιού
είναι πλέον σε διαρκή κίνηση.
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ZILVINAS
KEMPINAS
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Ατομική έκθεση

Solo exhibition

O Λιθουανός εικαστικός Zilvinas Kempinas
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους,
σύγχρονους εικαστικούς. Η ιδιαιτερότητα και η
δυναμική της δουλειάς του έχει αναγνωρισθεί
και τιμηθεί παγκοσμίως. Βασικός άξονας της εικαστικής του προσέγγισης είναι να δημιουργεί
«ενεργά» και δυναμικά εκθέματα. Το έργο του
έχει φιλοξενηθεί σε διεθνώς εδραιωμένα Μουσεία, Γκαλερί, Ιδρύματα και Οργανισμούς που
προάγουν τη σύγχρονη Τέχνη. Ο Kempinas, χρησιμοποιεί απλά και αναγνωρίσιμα υλικά, όπως
μαγνητικές ταινίες, τους ανεμιστήρες και το
φως, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές, κινητικές
και παράλληλα μινιμαλιστικές εγκαταστάσεις
που μετατρέπουν τους χώρους σε ένα βιωματικό σκηνικό. Η αισθητική εμπειρία που προκαλείται είναι πολλαπλή, καθώς συνυπάρχουν ο ήχος,
ο αέρας, το φως, και η αρχιτεκτονική.
Η ατομική του έκθεση αποτελείται, από τέσσερα έργα· δύο ευρέως γνωστές εγκαταστάσεις
με έντονο το στοιχείο της κίνησης, το “Double
O” και το “Fountain” και δύο έργα από την νεότερη δουλειά του που παρουσιάζονται για
πρώτη φορά με τίτλο “Illuminators”. Στο “Double
O”, δύο στεφάνια μαγνητικών ταινιών τοποθετούνται ανάμεσα σε δύο ανεμιστήρες για να
προκύψει μία αέναη κίνηση υπό την επίδραση
δύο δυνάμεων, της βαρύτητας και της αέρινης
ροής των ανεμιστήρων, σαν μία ιδιότυπη χορογραφία. Το “Fountain” είναι ένας καθορισμένος
από μαγνητικές ταινίες κύκλος στο έδαφος. Η
αξιοποίηση ενός μεγάλου ανεμιστήρα, τοποθετημένου στο κέντρο του έργου, προκαλεί έναν
ακτινικό κυματισμό και έναν επιβλητικό ήχο. Με
τα “Illuminators”, τη πιο πρόσφατη δουλειά του,
καταρρίπτονται τα όρια μεταξύ σχεδίου, ζωγραφικής και γλυπτικής, ενώ η ιδιότυπη προοπτική
τους δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα οπτική αυταπάτη.

Fountain, 2011, Mαγνητική
ταινία, ανεμιστήρας και
ανοξείδωτο ατσάλι, 320cm
(λεπτομέρεια)
Fountain, 2011, Magnetic
tape, fan and stainless
steel, 320cm (detail)

Η παρουσία του αναδεικνύει το εικαστικό εγχείρημα και προσδίδει μία ιδιαίτερη, δυναμική στο
Κέντρο Τεχνών Σαντορίνης.

The Lithuanian visual artist Zilvinas Kempinas
is considered one of the most important contemporary visual artists. The uniqueness and
dynamic approach of his work has been recognized and honoured around the world. The basic axis of his art is to create active and dynamic
exhibits. His artworks have been hosted in internationally established Museums, Galleries,
Institutions and Organizations which promote
contemporary Art. Kempinas uses simple and
recognizable materials, such as magnetic tapes,
fans and light, creating atmospheric, kinetic and
minimalistic installations. The audience undergoes a complex experience, amidst a coexistence of sound, air, light, and architecture.
His solo exhibition consists of four artworks;
two kinetic installations which have been widely exhibited, ‘Double O’ and ‘Fountain’ and two
works from his recent series, presenting for the
first time, entitled ‘Illuminators’. In ‘Double O’,
two wreaths of magnetic tapes are placed between two fans to create an everlasting motion,
affected by two powers, gravity and ethereal
flow of fans, like an exceptional choreography.
‘Fountain’ is a defined circle on the ground by
magnetic tapes. The utilization of a big fan,
placed in the centre of the artwork, causes a radial waving and an imposing sound. With ‘Illuminators’, his most recent work, the limits among
design, painting and sculpture are broken while
their unique perspective creates an interesting
optical illusion.
The artist’s presence gives prominence to the
artistic project and attaches particular dynamics to Santorini Arts Factory.
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Illuminator ΙΙ, 2014, Ρητίνη
αλουμίνιο και φώτα led,
143x143x7cm
Illuminator ΙΙ, 2014, Resin,
aluminum and led lights,
143x143x7cm
Double o, 2008,
Μαγνητικές ταινίες,
ανεμιστήρες, μεταβλητές διαστάσεις
Double o, 2008,
Μagnetic tapes, fans
variable dimensions

Illuminator ΙΙ, 2014, Ρητίνη
αλουμίνιο και φώτα led,
143x143x7cm (λεπτομέρεια)

Fountain, 2011, Mαγνητική ταινία, ανεμιστήρας και ανοξείδωτο
ατσάλι, 320cm

Illuminator ΙΙ, 2014, Resin,
aluminum and led lights,
143x143x7cm (detail)

Fountain, 2011, magnetic tape, fan and stainless steel, 320cm
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YORGOS
MARAZIOTIS
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Ατομική έκθεση
‘Still’

Solo exhibition
‘Still’

O Μαραζιώτης είναι ένας νέος, σύγχρονος
εικαστικός με διεθνή παρουσία. Το Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης φιλοξενεί την ατομική έκθεση με τίτλο ‘Still’, προέκταση μιας
σειράς ατομικών παρουσιάσεων στη Νέα
Υόρκη και την Αθήνα. Οι εκθέσεις του αποτελούν ένα συνεκτικό, εννοιολογικό χάρτη,
απόρροια της σκηνογραφικής του αντίληψης. Μέσα σε αυτόν ο θεατής κινείται σε συγκεκριμένες, χρονικές και χωρικές πορείες.
Το περιβάλλον απορροφά την ένταση που
εμπεριέχει η έννοια της κίνησης και υποβάλλει το θεατή στην αίσθηση της ιερότητας
του χώρου. Η συνολική του εγκατάσταση
επεξεργάζεται αντιθετικές καταστάσεις, σιωπή-ήχος, κίνηση-στασιμότητα και μυεί τον
θεατή στην μεταφυσική της ύλης. Στο πρώτο
επίπεδο οι μεταξοτυπίες με δυναμικές γραμμές ενεργοποιούν τη στατικότητα του τοίχου. Τα παρακείμενα γλυπτά αναδεικνύουν
διαφορετικές υφές που πυροδοτούν την αίσθηση της αφής. Παράλληλα, προδιαθέτουν
τον θεατή σε μια υποκειμενική θεώρηση της
φόρμας ανάλογα με την οπτική γωνία που
βρίσκεται.
Η περιήγηση αποτυπώνει ένα προσωρινό
ίχνος και ενισχύει τη βεβαιότητα της στιγμής
που μοιραία εξαϋλώνεται από την αίσθηση
της αιωνιότητας που προκαλεί το όλο έργο.
Η πορεία του θεατή απρόσμενα οδηγείται
στον εγκλωβισμό στο δεύτερο επίπεδο της
εγκατάστασης, όπου δεσπόζει ένα γλυπτό
νέον. Η λέξη Forever φωτίζει και υπενθυμίζει με ένταση και καθαρότητα το εφήμερο
της ανθρώπινης παρουσίας σε έναν τόπο,
ανατρέποντας τις επιμέρους εικόνες που
στιγμιαία κατέγραψε.

Untitled, 2013, Μεταξοτυπία
(Serra), Έκδοση από 1
48x65cm
Untitled, 2013 (Serra),
Silkscreen print,
Edition of 1, 48x65cm

Maraziotis is a new, contemporary visual artist
with international presence. Santorini Arts
Factory hosts his solo exhibition entitled ‘Still’,
an extension of a series of solo shows in New
York and Athens. His exhibitions constitute
a coherent concept map, resulting from his
perception as a stage designer. Within this
framework, the audience travel along specific
time and space paths.
The surrounded environment inherent absorbs the intensity lying within the concept of
motion and subjects the audience to a sense
of the place’s sacredness. His installation as
a whole processes contradictory states, silence-sound, motion-stillness, and introduces
the audience to the metaphysics of matter.
On the first level, the silkscreen prints with
dynamic lines activate the wall’s stillness. The
adjacent sculptures feature different textures
which trigger the sense of touch. Simultaneously, they predispose the audience towards
subjectively viewing the form, depending on
the point of view.
The wandering imprints a temporary trace,
enforces the certainty of the moment which
inevitably dematerializes from a sense of eternity created by the whole artwork. The audience
route is unexpectedly led to containment on
the second level of the installation, where a
neon sculpture prevails. The word ‘Forever’ illuminates and intensively and clearly reminds
the ephemeral nature of human presence on
a land, subverting the individual images it momentarily recorded.
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Untitled, 2013, Μεταξοτυπία
Έκδοση από 6, 48x60cm

Untitled, 2015, Γύψος, spray,
25x25cm, (λεπτομέρεια)

Untitled, 2013, Silkscreen
print, Edition of 6, 48x60cm

Untitled, 2015, Plaster, spray,
25x25cm, (detail)
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STELLA
BOLONAKI
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‘Τime slots’
Φωτιστική Εγκατάσταση
‘Removement’
Video

‘Time Slots’
Light Installation
‘Removement’
Video

Η Στέλλα Μπολωνάκη είναι εικαστικός, αρχιτέκτων και θεωρητικός της Τέχνης του δημόσιου χώρου. H in-situ φωτιστική εγκατάσταση ‘Time Slots’ αποβλέπει στη διαμόρφωση
ενός «ρευστού», οπτικά σκηνικού στο εξωτερικό περιβάλλον του Εργοστασίου Τεχνών
Σαντορίνης, προϊδεάζοντας για την μεταβλητότητα του χώρου και των έργων που φιλοξενεί. Το έργο της σχεδιάστηκε με γνώμονα
τη σημασιοδότηση και την ανάδειξη του Βιομηχανικού Μουσείου τομάτας «Δ. Νομικός»,
καθώς και την ένταξη του σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο αναφοράς, εκείνο της θεματικής του
Removement. Ο φωτισμός του διατηρητέου
βιομηχανικού συγκροτήματος, νοηματοδοτεί
την ιστορική αναβίωση του, τεκμηριώνει το
χώρο ως τοπόσημο και πολιτισμική κληρονομιά του νησιού, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να
προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής μια βιωματική εμπειρία
και επαφή, με τις έννοιες της ιστορικής συνέχειας, του χρονικού ρυθμού, της άφιξης, της
αναχώρησης και της μεταβολής.
Time slots σημαίνει χρονοθυρίδες. Συγκεκριμένα, είναι τα μεμονωμένα χρονικά διαστήματα που υποδιαιρείται ο χρόνος, οι τομές
του χρόνου. Το έργο θεμελιώνεται στη νοηματική διάσταση της χρονοθυρίδας για να
ερμηνεύσει τα φαινόμενα του χώρου, του
χρόνου και των μεταμορφώσεων τους, μέσα
από τη ρυθμική αλληλοδιείσδυση των φασματικών χρωμάτων του φωτός. Παράλληλα με
την εγκατάσταση, η εικαστικός δημιούργησε
το video με τίτλο ‘Removement’, εμπνευσμένη από τις εννοιολογικές προσεγγίσεις και τις
ιδέες που πλαισιώνουν το εικαστικό εγχείρημα. Έννοιες όπως η αλλοίωση, η μετάλλαξη,
η επαλήθευση, ο επαναπροσδιορισμός και
η συνέχεια μετατράπηκαν σε εικόνες που
αναβιώνονται μέσα από μια κλεψύδρα. Κάθε
εικόνα, εκφράζει και μία συνθήκη και κάθε
συνθήκη είναι αποτέλεσμα, συνάρτηση ή
αναπόσπαστο κομμάτι του χρόνου.

Removement, 2015,
Video art

Stella Bolonaki is a visual artist, architect
and a public art theoretician. Her in-situ light
installation ‘Time Slots’ intends to create a
visually ‘fluid’ scenery of the outdoor environment of Santorini Arts Factory, inclining
towards the fluidity of the space and the
works it hosts. Her artwork was designed in
view of signifying and featuring the Tomato
Factory ‘D. Nomikos’ as well as its integrating
in the wider framework of Removement. The
lighting of the designated industrial complex
signals its historic revival, substantiates the
place as the island’s landmark and cultural
heritage while aspiring to offer a life experience and contact to the area’s inhabitants
and visitors through the concepts of historic
continuity, time pace, arrival, departure and
alteration.
Time slots are the individual time spans in
which time is divided, the sections of time.
The work is established on the conceptual
dimension of time slots to interpret the phenomena of space, time and their transformations, via the rhythmic interpenetration of
the light’s spectral colours. In parallel with
the installation, the artist created the video
entitled ‘Removement’, inspired by the conceptual approaches and ideas which govern
the visual art initiative. Concepts such as distortion, mutation, verification, redefinition,
continuity, were turned into images. Images which are revived through an hourglass.
Every image expresses a condition and every
condition is the outcome, function or integral part of time.
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Time Slots, 2015,
Φωτιστική εγκατάσταση
Time Slots, 2015,
Lighting installation

Removement, 2015,
Video art
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Συνεργατική εγκατάσταση
‘De-touch’
Γεωργία Δαμιανού,
Όλγα Μπογδάνου,
29 εικαστικοί
Εγκατάσταση εξωτερικού
χώρου ‘Untitled’
Aννα Μαρία Σαμαρά

Collaborative
installation ‘De-touch’
Georgia Damianou,
Olga Bogdanou,
29 artists
Outdoor installation
‘Untitled’
Anna-Maria Samara

H ετερόκλητη εικαστική έκθεση του Removement συμπληρώνεται από μία ομαδική, συνεργατική πρόταση, φοιτητών ή απόφοιτων του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας. Η Γεωργία Δαμιανού μαζί
με την Όλγα Μπογδάνου, απόφοιτοι της Σχολής,
προτείνουν το διαδραστικό έργο ‘De-touch’ και
προσκαλούν μέλη της Σχολής να συμμετάσχουν.
Ανατυπωμένα έργα που απεικονίζουν τμήματα ενός σώματος, δημιουργούν αλληλεπικαλυπτόμενα επίπεδα που αιωρούνται αναμιγμένα
με τις απεικονίσεις των δύο καλλιτέχνιδων. Οι
θεατές είναι σε θέση να μεταβάλλουν τη συνολική εσωτερική εικόνα της εγκατάστασης
αφαιρώντας όσα έργα επιθυμούν προκειμένου
να δημιουργήσουν τη δική τους σύνθεση, έως
ότου λάβει χώρα ο λειτουργικός κορεσμός της.
Καλούνται έτσι να εισέρθουν και παράλληλα να
παρέμβουν στην συνολική δομή και οντότητα του
έργου. Μια δυναμική διαδικασία που λαμβάνει
χώρα διαχρονικά στο ανθρώπινο περιβάλλον
ενός τόπου που προσαρμόζεται και προσαρμόζει το εξωγενές σκηνικό που το περιβάλλει.
Η εγκατάσταση εξωτερικού χώρου της Αννας
Μαρίας Σαμαρά, φοιτήτριας 5ου έτους της Σχολής, ενσωματώνεται με το μεταβαλλόμενο τοπίο αλλά προσδίδει μία νέα συνθήκη ορίων. Το
έργο γίνεται ένα με το τοπίο, και το τοπίο με το
έργο, προσμένοντας παθητικά τον χρόνο να επιδράσει πάνω τους και να τους προσδώσει μία
νέα υπόσταση. Η αρχέγονη φυσική φόρμα του
ηφαιστειογενούς εδάφους συναντά την τεχνητή. Θα την αποβάλλει ως ξένο σώμα ή θα την
εντάξει μέσα του; Είναι μια ιστορική συνθήκη
προσαρμογής ή ασυμβατότητας των ανθρώπων
και του τόπου που επιδιώκουν να ριζώσουν; Και
τα δύο έργα κρατούν αναλλοίωτη την ακεραιότητα του ισόπλευρου νοητού τριγώνου: άνθρωποι, τόπος, χρόνος και αναδεικνύουν τη δυναμική σχέση μεταξύ τους.

Untitled/Untitled, 2015,
Σπάγκος ,συρματόπλεγμα,
μεταβλητές διαστάσεις
250x150cm, 150x110cm
Untitled/Untitled, 2015,
String, wire,
variable dimensions
250x150cm, 150x110cm

Τhe heterogeneous visual arts exhibition of Removement is complemented with a collective,
collaborative proposal of students or graduates of the Department of Visual and Applied
Arts of Florina. Georgia Damianou and Olga
Bogdanou, both graduates of the School, recommend the interactive installation ‘‘De-touch’’ and
invite members of the School to participate.
Printed artwork illustrating parts of a body create overlapping levels which are mixed with the
illustrations of the two artists. The audience is
capable of altering the internal image of the installation as a whole by tear of as many works
as they wish in order to create their own composition, as long as it is feasible. The visitors are
therefore invited to enter and also, at the same
time, to intervene to the artworks’ structure
and outcome. A dynamic process which affects
the human environment of a place overtime,
adjusting and modulating the landscape that
surrounds it.
The outdoor installation of Anna-Maria Samara, a fifth-year university student, incorporates
the changing landscape while ascribing a new
condition of limits. The work and the landscape
become one and vice versa, passively awaiting
for time to influence each other and give them
new essence. The primal natural shape of the
volcanic soil meets the artificial one. Will it reject it as foreign body or embrace it? Is it a historic condition of adjustment? Or does it represent the incompatibility of the people and the
place where they seek to put down roots? Both
artworks keep the integrity of the equilateral
virtual triangle: people, place, time unchanged
and highlight the dynamic relationship between
them.
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Κατανομή, 2014,
Γεωργία Δαμιανού,
λεπτομέρεια από την
συνεργατική εγκατάσταση
εσωτερικού χώρου
Allocation, 2014,
Georgia Damianou,
detail of collaborative
indoor installation

Σκέψη αποσπασμάτων, 2014,
ΌλγαΜπογδάνου,
λεπτομέρεια από την
συνεργατική εγκατάσταση
εσωτερικού χώρου

Σκέψη αποσπασμάτων, 2014,
Όλγα Μπογδάνου,
λεπτομέρεια από την
συνεργατική εγκατάσταση
εσωτερικού χώρου

Thought of extracts, 2014,
Olga Bogdanou,
detail of collaborative
indoor installation

Thought of extracts, 2014,
Olga Bogdanou,
detail of collaborative
indoor installation
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ZILVINAS KEMPINAS
Ο Zilvinas Kempinas γεννήθηκε το 1969 στο Plungé της Λιθουανίας και από το 1998 ζει και εργάζεται στη
Νέα Υόρκη. Αρχικά φοίτησε στην Ακαδημία Τεχνών του Vilnius και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές
του με ΜFA στο Hunter College, City University of New York.
Αφετηρία της καλλιτεχνικής του πορείας αποτελεί η site specific εγκατάσταση, με τίτλο “Still and 186 000
mi/s”, στο MoMA PS1, Contemporary Art Center του Long Island City, το 2003. Το solo show ακολουθεί
πλήθος ατομικών εκθέσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, των πιο αναγνωρισμένων σε διεθνές επίπεδο ιδρυμάτων Τέχνης, όπως το Palais de Tokyo, στο Παρίσι (2006), Kunsthalle Wien, Βιέννης
(2007), Garage, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Μόσχας (2011), Museum Tinguely, Basel, Ελβετίας (2013),
K20, Düsseldorf, Γερμανίας (2013), Reykjavik Art Museum, Reykjavik (2013), Mücsarnok Kunsthalle, Βουδαπέστης (2014).
Ο Kempinas έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Αμερική.
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜΟΜΑ), το αντίστοιχο ίδρυμα του Σαν Φρανσίσκο
(SFMOMA), το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (GOMA) της Αυστραλίας, τo Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού στο Παρίσι.
Το 2009 ο Kempinas εκπροσώπησε τη Λιθουανία στη 53η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Βενετίας (Biennale di
Venezia). To 2007 έλαβε το τιμητικό βραβείο Calder Prize και εκείνο του διαμένων καλλιτέχνη στο Atelier
Calder στο Sachè της Γαλλίας.

CV

ZILVINAS KEMPINAS
Zilvinas Kempinas was born in Plungé, Lithuania, in 1969 and has been living and working in New York since
1998. He originally studied at the Art Academy in Vilnius and then completed an MFA at Hunter College,
City University of New York. His artistic starting point was the site specific installation entitled ‘Still and 186
000 mi/s’ in PS1, Contemporary Art Center, New York, in 2003. This show was followed by a number of solo
exhibitions at internationally recognized art institutions, such as Palais de Tokyo, Paris (2006), Kunsthalle
Wien, Vienna (2007), Garage, Centre For Contemporary Culture, Moscow (2011), Museum Tinguely, Basel,
Switzerland (2013), K20, Düsseldorf, Germany (2013), Reykjavik Art Museum, Reykjavik (2013), Mücsarnok
Kunsthalle, Budapest (2014).
Kempinas participated in many group exhibitions in Europe, Asia, Australia and America. The Museum of
Modern Art (MOMA), (SFMOMA), San Francisco, Queensland Gallery of Modern Art (GOMA), Australia,
the Centre Pompidou in Paris.
In 2009, he represented Lithuania at the 53rd Venice Biennale and in 2007 he received the prestigious
Calder Prize and the resident artist at Atelier Calder in Sachè, France in 2008.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ

STELLA BOLONAKI

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1984. Σπούδασε εικονογράφηση στο Wolverhampton University και μεταξοτυπία
στο S.V.A, στη Νέα Υόρκη. Στη δουλειά του χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως ζωγραφική, μεταξοτυπίες &
εγκαταστάσεις ενώ συνήθως δουλεύει σε θεματικές ενότητες.

She studied Painting at the Athens School of Fine Arts and Public Art at the Chelsea College of Art & Design in London. In 1998 she completed her Master in Art in Architecture at the University of East London.
She has also applied for a PhD at the School of Architecture at the National Technical University in Athens.
Her doctoral thesis is entitled: ‘Art in public space and the effects in the experience of Megalopolis’.

Από το 2007, εργάζεται και ως σκηνογράφος για το θέατρο. Έχει εκθέσει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. To 2012, η δουλειά του αποτέλεσε επίσημη πρόταση της
Ελλάδας για τη πρώτη έκθεση W.Y.A στο Nottingham ενώ την ίδια περίοδο, εκλήθη ως ομιλητής του Digital
Communication department, του Wolverhampton University.
Το 2013, συμμετέχει στο Ultimate Laser Summit στο μουσείο Tinguely της Βασιλείας ενώ ένα χρόνο μετά,
καλείται από το S.V.A. να εκθέσει τη νέα του δουλειά, Night of The World, στη Νέα Υόρκη. Η ενότητα αυτή
εκδίδεται σε βιβλίο το 2015, από τον εκδοτικό οίκο MER (με έδρα το Βέλγιο) και διανέμεται σε Ευρώπη,
Αμερική και Ασία. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Since 1990 she has held eight solo exhibitions and has participated in a number of biennales, group shows,
art festivals, residences and symposiums around the world. She has been honoured in Public Art competitions from Athens Underground Railways Ltd, the Cultural Organization of Athens and the Royal London
Hospital. Since 2002 she has commissioned in a number of public art and lighting installations and has
been engaged in landscape architectural projects as art consultant.

YORGOS MARAZIOTIS

Her activity also includes co-ordinating and directing cultural events like: the 5th Interbalcanic Symposium
of Arts which is organized by the Greek Champers of Visual Arts, the 1st Mediterranean symposium of
Environmental Art by the Municipality of Rouvas in Crete and ‘Greek Expressions - Expressions of Culture
from Greece in UK’ organized by the Greek Consulate in London. She has participated in art and architecture conferences, has delivered a series of lectures and has published a number of articles.

Born in Athens in 1984. Studied Illustration at the Wolverhampton University and Silkscreen at the S.V.A in
NYC. He uses various media such as painting, prints & installations and usually works in thematic series.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Since 2007, he has also been working as a set-designer for the theater. He has exhibited his work in solo
and group shows in Greece and abroad. In 2012, he was proposed to represent Greece at the 1st W.Y.A
exhibition in Nottingham while at the same time, he was invited as a guest lecturer of the Digital Communication Department of Wolverhampton University.
In 2013, he takes part at the Ultimate Laser Summit exhibition at the Tinguely museum in Basel while a year
later, he is invited by the S.V.A. to exhibit his new work Night of The World in NYC. In 2015, Night of The
World is being published by MER Paper Kunsthalle (based in Belgium) and is being distributed in Europe,
U.S.A and Asia. Part of his works belong to private collections in Greece and abroad.

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΟΛΩΝΑΚΗ
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και Δημόσια Τέχνη στο Chelsea College
of Art & Design στο Λονδίνο. Το 1998 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Τέχνη στην Αρχιτεκτονική
στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Είναι υποψήφια διδάκτορας της Σχολής Αρχιτεκτονικής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο: «Τέχνη στο δημόσιο χώρο και οι
επιδράσεις στην εμπειρία της Μεγαλόπολης».
Από το 1990 έχει πραγματοποιήσει οκτώ ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από μπιενάλε, ομαδικές εκθέσεις, φεστιβάλ τέχνης, residences και συμπόσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει
βραβευτεί σε διαγωνισμούς δημόσιας τέχνης από τον ΗΣΑΠ, τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων και το Royal London Hospital. Από το 2002, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εικαστικές και φωτιστικές
εγκαταστάσεις και έχει συνεργαστεί με αρχιτεκτονικές ομάδες με το καθεστώς του συνεργάτη-καλλιτέχνη
σε δημόσια έργα.
Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει, επίσης, τη διεύθυνση και τον συντονισμό πολιτιστικών δρώμενων όπως:
Το 5° Διαβαλκανικό Συμπόσιο Τέχνης που οργανώνεται από το ΕΕΤΕ, το 1° Μεσογειακό Συμπόσιο Περιβαλλοντικής Τέχνης στον Δήμο Ρούβα στην Κρήτη και «Greek Expressions – Expressions of Culture From
Greece in UK» που οργάνωσε το Ελληνικό Προξενείο στο Λονδίνο. Η Στέλλα Μπολωνάκη έχει συμμετάσχει
σε συνέδρια, έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις και έχει δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων για τη δημόσια τέχνη.

Η Γεωργία Δαμιανού γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1991. Αποφοίτησε από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το 2014.
Κατά την διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε το 3ο Εργαστήριο ζωγραφικής με συντονιστή καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Συνεχίζει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. Έχει
συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις και δράσεις ανά την Ελλάδα. Είναι ενεργό μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας ΕΝ-ΦΛΩ καθώς και της πλατφόρμας Μακρύ Όχημα.

GEORGIA DAMIANOU
Born in Nafpaktos, Greece, in 1991. She has graduated from the Department of Visual and Applied Arts
of the School of Fine Arts at the University of Western Macedonia since 2014. During her studies she attended the 3rd painting workshop coordinated by Harris Kondosphyris. Currently she is attending an MA
program in Museology at the A.U.Th. She has participated in numerous group exhibitions and festivals in
Greece. She is an active member of the artistic team En-Flo and Long Vehicle platform.

ΟΛΓΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ
Η ‘Oλγα Μπογδάνου γεννήθηκε το 1979 στην Κέρκυρα. Σπούδασε γραφιστική στο Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ. Το 2010
εισήχθη στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησε από το 3ο εργαστήριο ζωγραφικής με καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Από το 2011 είναι μέλος
της καλλιτεχνικής ομάδας ΕΝ-ΦΛΩ. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα.

OLGA BOGDANOU
Olga Bogdanou was born in Corfu in 1979. She studied graphic design at the Institute of Vocational Training
A.K.M.I. In 2010 she entered the Department of Visual and Applied Arts of the University of Western Macedonia. She attended the 3rd painting workshop coordinated by Harris Kondosphyris. She has been a member of the artistic team EN-FLO since 2011. She has participated in numerous group exhibitions in Greece.
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ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
Η Άννα-Μαρία Σαμαρά γεννήθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη. Εισήχθη το 2010 στο Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και φοιτά στο 3ο εργαστήριο ζωγραφικής,
με συντονιστή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Από το 2010 είναι μέλος στην εικαστική ομάδα δράσης ΕΝ-ΦΛΩ.
Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις και δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ANNA-MARIA SAMARA
Anna-Maria Samara was born in Thessaloniki in 1992. She entered the Department of Fine and Applied Arts
at the University of Western Macedonia in 2010 and she attended the 3rd painting workshop coordinated
by Harris Kondosphyris. She has been a member of the artistic group EN-FLO since 2010. She has participated in numerous group exhibitions and festivals in Greece and abroad.
Στην συνεργατική εγκατάσταση
εσωτερικού χώρου συμμετέχουν οι :

In the collaborative indoor installation
participate:

Αγρίου Έρη
Ανδρεοσόπουλος Δημήτρης
Βασιλείου Βασιλική
Βούλγαρης Αλέξανδρος
Γιοβάνογλου Αναστασία
Δημοπούλου Μάρα
Ζερβάκη Ελένη
Ζώρας Γιώργος
Θεοφίλου Μαρί
Καραστέργιου Ευαγγελία
Κατσαμπέκη Στέλλα-Μαρία
Κόμπου Θεοδότα
Κωνσταντινοπούλου Βασιλική
Λαμπροπούλου Αικατερίνη
Μενούνου Ευαγγελία
Μπαϊρακτάρη Δήμητρα
Μπλιούμης Θανάσης
Μπόμπολος Στράτος
Μπουρνάς Κυριάκος
Ξενάκη Δήμητρα
Πανταζής Γιώργος
Πουλιάση Ειρήνη
Ρόμπολας Γιάννης
Σιμιτάρα Κατερίνα
Τζάνη Χριστίνα
Τοτού Μαρία
Τσαντίκη Νικολέτα
Φτελκόπουλος Γαβριήλ
Χριστοπούλου Μάγδα

Agriou Eri
Andreosopoulos Dimitris
Vasileiou Vasiliki
Voulgaris Alexandros
Giovanoglou Anastasia
Dimopoulou Mara
Zervaki Eleni
Zoras Giorgos
Theofilou Mari
Karastergiou Evaggelia
Katsabeki Stella-Maria
Kompou Theodota
Konstantinopoulou Vasiliki
Lambropoulou Ekaterini
Menounou Evaggelia
Mpairaktari Dimitra
Blioumis Thanassis
Bobolas Stratos
Bournas Kiriakos
Xenaki Dimitra
Pantazis Giorgos
Pouliassi Irene
Robolas Giannis
Simitara Katerina
Tzani Christina
Totou Maria
Tsantiki Nikoleta
Ftelkopoulos Gabriel
Christopoulou Magda
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