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Editorial
Αγαπητοί φίλοι,
εγκαινιάζουµε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας µαζί σας και έχω κάθε λόγο να είµαι χαρούµενη
αφού µπορώ άµεσα πια να σας ευχαριστήσω για την στήριξη, που έχετε προσφέρει στον
“Κοσµο-Πολιτισµό” συµµετέχοντας στις ∆ράσεις µας . Αυτό ακριβώς είναι, που µας κάνει να
συνεχίζουµε, παρά τις όποιες δυσκολίες, τις προσπάθειές µας.
∆εν έχω σκοπό να κάνω µία παρουσίαση του “Κοσµο-Πολιτισµού”. Τις πληροφορίες για τους
σκοπούς του µπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ή και να τις µαντέψετε (ελπίζω) από
το είδος των εκδηλώσεων, που οργανώνουµε.Όµως θα ήθελα να σταθώ σε δύο θέµατα, που
σε αυτά στηρίζουµε την λειτουργία µας.
Ενδιαφερόµαστε έντονα για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό γιατί ζούµε και δηµιουργούµε
στο παρόν, που ναι µεν στηρίζεται σε ένα σηµαντικό παρελθόν αλλά δεν προβάλλεται το ίδιο.
Οι δύο Biennale Αθήνας και Θεσσαλονίκης δίνουν την ευκαιρία να γνωρίζουµε µεταξύ άλλων
σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς, που δηµιουργούν ισάξια και σε πλήρη αρµονία µε τους
συναδέλφους τους από άλλες χώρες. Την ευκαιρία δίνει και πλήθος άλλων εκδηλώσεων,που
δείχνουν ότι η Αθήνα είναι µία σύγχρονη και ζωντανή πολιτιστική σκηνή, που αντέχει
αξιοθαύµαστα να υπάρχει χωρίς να ρέει χρήµα από θεσµικά κρατικά όργανα.
Ενδιαφερόµαστε όµως και για την προβολή πολιτισµών από άλλα µέρη του κόσµου αφού ζούµε
σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον αλλά µε κάθε σεβασµό στην διαφορετικότητά τους. Η έννοια
της µετακίνησης έγινε αντικείµενο έρευνας και το επίκεντρο εκδηλώσεων για να καταλήξουµε σε
καλλιτέχνες, που δηµιουργούν σε χώρα διαφορετική από αυτήν της καταγωγής τους και έτσι να
συναντήσουµε στην Ελλάδα µετανάστες δηµιουργούς, ζωγράφους, µουσικούς και γλύπτες και στο
εξωτερικό νέους Έλληνες καλλιτέχνες, που κινούνται µε άνεση από το ένα άκρο της Ευρώπης στο
άλλο και σε όλο τον κόσµο.
Η ενασχόληση µε τον Πολιτισµό είναι ένα γοητευτικό θέµα.
Η συνειδητοποίηση ότι µπορεί να µην σε στηρίξει η Πολιτεία είναι ένα απογοητευτικό θέµα.
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση να ασχοληθείς µαζί του έχει ενδιαφέρον. Όταν µάλιστα έχεις
και µια οµάδα συνεργατών, που µε αγάπη και ενθουσιασµό στηρίζουν µία ιδέα, που έγινε πράξη
είναι όλα τα λεφτά. Και αυτό το έχει κερδίσει ο «Κοσµο-Πολιτισµός» χωρίς να χρειαστεί να
κάνει αίτηση προς χρηµατοδότηση.

Περιεχόµενα

∆είγµατα Πολιτισµού στην
Ελλάδα και στο Κόσµο

∆ράσεις του
Κοσµο-Πολιτισµού
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EU Project
“open here: consTRUCKtions
conNEXTions”, «Documentary
Artwork / Ground Flight»
3

Φιλικά και αισιόδοξα
Ανδριάνα Μαρδάκη

Προτείνουµε

Ενδιαφέρουσες Ειδήσεις
ΦΟΡΟΥΜ ΤΕΧΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2007
Η διεθνής έκθεση για τη σύγχρονη τέχνη
29 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου, 2007
Εγκαίνια : 28 Σεπτεµβρίου, 2007

Wwww.photocircle.gr

Http://www.art-forum-berlin.com

Ενάντια στο Χρόνο
12 Σεπτεµβρίου 25 Νοεµβρίου
Bonniers Konsthall
Torsgatan 19, S-113 90 Στοκχόλµη
Τηλ: 46 87 36 42 42 Φαξ: 46 83 02 387

Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό ∆ίκτυο
Wwww.enar-eu.org

20 καλλιτέχνες και συγγραφείς µε
διαφορετική προοπτική και µεθόδους
δουλεύουν µε το χρόνο, την ιστορία
και την αφήγηση.
Http://www.bonnierskonsthall.se
©Robert Kuúmirowski
Photoservice for People, 2005
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Στην Ελλάδα...
1η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Destroy Athens
10 Σεπτεµβρίου 18 Νοεµβρίου 2007
Προεγκαίνια: 9 Σεπτεµβρίου 2007
Επιµελητές: Ξένια Καλπακτσόγλου, Poka-Yio, Αυγουστίνος Ζενάκος
Κύριος χώρος: Τεχνόπολις
Στόχος της έκθεσης Destroy Athens είναι να επιτεθεί στα στερεότυπα. Είναι µία απόπειρα
αµφισβήτησης των τρόπων µε τους οποίους οι ταυτότητες και οι συµπεριφορές καθορίζονται
µέσω των στερεοτυπικών περιγραφών. Η έκθεση προσκαλεί τους καλλιτέχνες να
χρησιµοποιήσουν την αιρετική αντιµετώπιση του οικουµενικού και διαχρονικού συµβόλου
της Αθήνας ως πρόσχηµα ή ως µεταφορά για την διεκδίκηση του αυτοπροσδιορισµού.
Επικοινωνία:
T: +30 210 5232222
E: contact@athensbiennial.org
www.athensbiennial.org
9η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΛΥΩΝ
00s, The history of a decade that has not
yet been named

...Και Στο Κόσµο.
10η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Not Only Possible, But Also Necessary: Optimism in the Age of Global War
8 Σεπτεµβρίου 4 Νοεµβρίου 2007
Προεγκαίνια: 6 & 7 Σεπτεµβρίου 2007
Επιµελητής: Hou Hanru
Χώροι: Antrepo No: 3, AKM Ataturk Cultural Centre, IMC Istanbul Textile
Trades' Market, santralistanbul. Η 10η Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης
δεν θα είναι µία παραδοσιακή θεµατική έκθεση αλλά θα δώσει έµφαση
στην καλλιτεχνική παραγωγή που βασίζεται στην συλλογική νοηµοσύνη
και την ζωτική διαδικασία διαπραγµάτευσης µε φυσικές τοποθεσίες.
Η Mπιενάλε θα εστιάσει σε αστικά ζητήµατα και στην αρχιτεκτονική
πραγµατικότητα ως µέσο έκθεσης διαφορετικών πολιτιστικών πλαισίων
και καλλιτεχνικών οραµάτων αναφορικά µε τις περίπλοκες και πολυποίκιλες
φόρµες του µοντερνισµού.
Επικοινωνία:
T: +90 (212) 334 07 59
E: ist.biennial@iksv.org
www.iksv.org/bienal
Τύπος και διαπιστεύσεις:
Ustungel Inanc (Mr.)
E: uninanc@iksv.org
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19 Σεπτεµβρίου 2007 6 Ιανουαρίου 2008
Προεγκαίνια: 17 & 18 Σεπτεµβρίου 2007
Επιµελητές: Stephanie Moisdon & Hans Ulricht
Obrist
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Thierry Raspail
Χώροι: La Sucriθre, Institute of Contemporary
art of Villeurbanne, Museum of Contemporary
Art of Lyon, Fondation Bullukian
Το θέµα της 9ης Μπιενάλε της Λυών είναι ένα
βιβλίο ιστορίας γραµµένο από έναν αριθµό
ανθρώπων.
Η ιστορία µίας δεκαετίας που δεν έχει ακόµα
ονοµαστεί, ενός παρόντος που συνεχώς
καταφθάνει…
Το θέµα είναι δοµηµένο σαν ένα µεγάλο
παιχνίδι, στο οποίο 60 " παίκτες" από όλον
τον κόσµο καλούνται να καλέσουν έναν βασικό
καλλιτέχνη της δεκαετίας αυτής. Ο απώτερος
σκοπός του παιχνιδιού, το οποίο ορίζεται από
την πρόσκληση, είναι να παράγει ένα
αυθεντικό τοπίο και να δηµιουργήσει ένα
πρωτογενές υλικό από την αρχαιολογία του
παρόντος.
Επικοινωνία: Nicolas Garait
T: +33 4 72 07 41 41
E: pros@biennale-de-lyon.org
www.biennale-de-lyon.org

1

Newsletter # 1
Info@cosmosofculture.org
Κοσµο-Πολιτισµός

∆ράσεις του Κοσµο-Πολιτισµού
Έως τον ∆εκέµβριο 2007
Atropa Vanitas
4/9/07 - 27/9/07
Με αφορµή τις ιδιότητες και χρήσεις του φυτού Atropa Belladonna
από τον άνθρωπο, οι καλλιτέχνες που συµµετέχουν στην έκθεση
σχολιάζουν τη σχέση της ανθρώπινης µαταιοδοξίας µε τη φύση.
Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες:
Αικατερίνη Γεγισιάν, Μάρθα ∆ηµητροπούλου,
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Μάρω Μιχαλακάκου,
Κώστας Μπασάνος, Ευαγγελία Μπασδέκη,
Νίκος Παπαδηµητρίου, Νίνα Παπακωνσταντίνου,
Κατερίνα Χρηστίδη, ∆ηµήτρης Χρηστίδης

Και...
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
29/09/2007 -13/10/07
EU PROJECT “open here: consTRUCKtions conNEXTions”
5 - 20 Οκτωβρίου 2007
Έκθεση µε τίτλο «Documentary Artwork / Ground Flight»
Η έκθεση οργανώνεται από τον «Κοσµο-Πολιτισµό»,
πολιτιστικό οργανισµό σε συνεργασία µε τις καλλιτεχνικές
οµάδες ANASA και Tricksters. Στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ
Εναλλακτικής Σκηνής, που οργανώνει το θέατρο ΕΝΤΡΟΠΙΑ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1-17/11/07 Έκθεση Ζωγραφικής Στέφαν Γκεοργκίεφ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
«Πρωτοχρονιές του Κόσµου – Τα Πνεύµατα της Γιορτής».
Εκδηλώσεις και Μπαζάρ.
Μαζί µε εργαστήρια, σεµινάρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις που θα
ανακοινωθούν σύντοµα.
Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Λίγα Λόγια για τη Φωτογραφία
Το φοβισµένο βλέµµα του εικονιζόµενου
µικρού από την Αφρική αποτυπώθηκε
στην Πλατεία Κάνιγγος, σε µια διαδήλωση
για τα δικαιώµατα των µεταναστών.
∆εν ξέρω αν τον φόβο του προκάλεσε ο
φακός, το πολύβουο πλήθος που
διαδήλωνε µε πάθος ή η παρά τη µικρή
του ηλικία συναίσθηση της σκληρής
πραγµατικότητας που βιώνει.
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ΤΟΠΟΣ:
Ηµερίδα: Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών, οδός
Φερρών 18, Αθήνα.
Εικαστικά: «Κοσµο-Πολιτισµός» πολυπολιτισµικό
Κέντρο, οδός Ανδ. Μεταξά 20,
Αθήνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ηµερίδα: Σάββατο 29/09/2007
και ώρες: 5 – 8.30 µµ
Εικαστικά : 29/09/2007 -13/10/07

ΣΤΟΧΟΙ:
Οι εκδηλώσεις γίνονται στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος µε τίτλο
«consTRUCKtions – conNEXTions»,
όπου ο «Κοσµο-Πολιτισµός» συµµετέχει
ως εταίρος.
Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν τις
δράσεις, που έχουν προγραµµατισθεί για
να πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνολικό
πρόγραµµα στην ιστοσελίδα:
www.open-here.eu .

«Documentary Artwork / Ground Flight»
Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου και ώρα 8 µµ.
Dance Performance: ώρα 8.30 µµ.
∆ιάρκεια: 5- 20 Οκτωβρίου 2007,
Ώρες λειτουργίας: Τρ - Πα 3 -9 µµ. Σα 1-8 µµ.
Κυριακή και ∆ευτέρα κλειστά.
Η έκθεση οργανώνεται από τον «Κοσµο-Πολιτισµό»,
πολιτιστικό οργανισµό σε συνεργασία µε τις καλλιτεχνικές οµάδες
ANASA και Tricksters, στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Εναλλακτικής
Σκηνής, που οργανώνει το θέατρο ΕΝΤΡΟΠΙΑ και έχει θέµα την
«Εργασία».
Ground Flight Dance Performance
Η χορευτική οµάδα Anasa παρουσιάζει παραδοσιακούς
Αφρικανικούς χορούς, µε συνοδεία live κρουστών.
Η έµφαση δίνεται σε χορογραφίες που ενέχουν µοτίβα,
τα οποία πηγάζουν από τον βασικό κύκλο της αγροτικής εργασίας
(σπορά - θερισµός - συγκοµιδή) όπως αυτά συναντώνται στις
∆υτικοαφρικάνικες κοινωνίες.
Η performance θα παρουσιαστεί στα εγκαίνια της έκθεσης και θα
πλαισιώνεται από προβολή video και ενηµερωτικό υλικό.

Documentary Artwork
Η οµάδα (Performance Art) Tricksters χρησιµοποιώντας
ποικίλα υλικά ως εργαλεία , µιλά για την ιστορία της εργασίας.
Ένα θεατρικό κοστούµι και ένα video performance, αφηγούνται
κάποια αποσπάσµατα από τον χωρο-χρόνο της ιστορίας της
εργασίας και συγκρούονται µε την άγνοια.
Χώρος: Τα υφάσµατα γίνονται το µέσο (τόπος)όπου εκφράζονται
οι τάσεις µιας περιόδου όπου ανατράπηκε η αριστοκρατία και
ανυψώθηκαν για πρώτη φορά η αστική και λαϊκή εργατική τάξη.
Χρόνος: Οι χρονολογίες που χαράχθηκαν ανεξίτηλα στην πορεία
της µέσα από την συσπείρωσή της, αποκτώντας τη µορφή που
έχει σήµερα.

Κατασκευή κοστουµιού & performance: Mιχάλης Αφολάνια
Video Art & Editing: Πηνελόπη Σκουρλά, Κωνσταντίνα Βισβιροπούλου.
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κοσµο-Πολιτισµός: Ανδρέα Μεταξά 20 και Εµµανουήλ Μπενάκη,Εξάρχεια ,Αθήνα,
Τηλ-Φαξ: +30 210 33 03 385, info@cosmosofculture.org, www.cosmosofculture.org

3

