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Το Public Domain αποτέλεσε ένα κάλεσμα εικαστικής δημιουργίας μέσα στα 
σαφή πλαίσια του αστικού τοπίου και με γνώμονα τη διαφορετικότητα, τη 
μοναδικότητα της εικαστικής σκέψης σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο 
με κοινά προβλήματα και προσλαμβάνουσες.

Οι 50 συμμετέχοντες καλλιτέχνες ακολούθησαν συγκεκριμένη διαδικασία ως 
προς τη δημιουργία αλλά και την οριστικοποίηση της μορφής του εικαστικού 
τους έργου, καθώς κλήθηκαν να επιλέξουν και να πραγματοποιήσουν μία 
παρέμβαση σε έναν εξωτερικό χώρο στην πόλη διαμονής τους. Στη συνέχεια, 
οι παρεμβάσεις αυτές εξελίχθηκαν σε ένα πόστερ- καταγραφή, το οποίο 
υποδεικνύει παράλληλα με τις εικαστικές δράσεις την ταυτότητα της πόλης 
και τη χώρα προέλευσης.
  
Ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης προέκυψε ένα patchwork από 50 site-
specifics έργα, που σηματοδότησαν τους διαφορετικούς εικαστικούς  
προβληματισμούς και τις αναζητήσεις των δημιουργών τους, αποτελώντας 
την ίδια στιγμή μια εικαστική παρέμβαση στο αστικό περιβάλλον.
Παρέμβαση που ισορροπεί στο όριο ανάμεσα στην παρανομία και τη 
νομιμότητα, εφόσον η θέαση του καλλιτεχνικού αντικειμένου δεν επιλέγεται 
από τον χρήστη του δημοσίου χώρου αλλά του επιβάλλεται. Επιπλέον, ο 
χώρος παρουσίασης της παρέμβασης δεν «δίνεται» στο δημιουργό αλλά 
«καταλαμβάνεται» από αυτόν. Έτσι ο καλλιτέχνης εκτίθεται με τρόπο και σε 
κλίμακα κατά την οποία δεν εξωτερικεύει απλά την εικαστική του πρακτική 
αλλά εκφράζει ελεύθερα εξίσου τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις θέσεις του, 
ακολουθώντας τα βήματα μιας εσωτερικής διαπραγμάτευσης όπου το ιδιωτικό 
μετατρέπεται σε δημόσιο και αντίστροφα.

Άλλοτε πρωταγωνιστικά και άλλοτε στο παρασκήνιο, ο αστικός τόπος λειτουργεί 
περισσότερο σαν καμβάς ή τοίχος (wall) ανάρτησης σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Τα έργα εντάσσονται και παρεμβαίνουν στον αστικό χώρο και το 
περιβάλλον, εγείροντας ερωτήματα που δεν είναι απλά επίκαιρα αλλά και καίρια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια καταγραφή, ένα εικαστικό ημερολόγιο, 
αλλά και ενεργοποιείται μια διαδικασία διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας 
αποκλειστικά προσωπικής εικαστικής αναζήτησης.

Το διαλεκτικό αυτό κολλάζ αποτελεί έργο βαθύτατα πολιτικό. Αποτυπώνει 
τον παλμό και την προβληματική διαφορετικών καλλιτεχνών, οι οποίοι όχι 
μόνο εκπροσωπούν τις πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά διαφορετικές 
κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται αλλά και τα έργα τους καταχωρούνται 
εντέλει στα χαρακτηριστικά παραδείγματα της εικαστικής δημιουργίας της 
εποχής τους.

Public (?) Domain

Άρτεμις Ποταμιάνου
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Τα τελευταία χρόνια, η σχέση δημόσιου χώρου και σύγχρονης τέχνης έχει 
διερευνηθεί σε ατέλειωτες παραλλαγές, οι οποίες έχουν διαρρήξει οριστικά 
τα σύνορα της κλειστής καλλιτεχνικής σφαίρας, εισάγοντας μεταξύ άλλων σ’ 
αυτήν ακτιβιστικές πρακτικές, κοινωνικά αιτήματα, και συλλογικές δράσεις. 
Το αίτημα των πρωτοποριών των αρχών του 20ου αιώνα για μια πολιτική τέχνη 
μεταμορφώθηκε μετά το ‘60 σε μια σχεδόν επιβεβλημένη απαίτηση για κοινωνικό 
περιεχόμενο σε κάθε παρέμβαση στο δημόσιο χώρο και, ως εκ τούτου, στο ευρύ-
τερο ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον. Πέρα από τις καθαρές αρνητικές ή καταφα-
τικές απαντήσεις σε αυτές τις αιτιάσεις, που παίρνουν μια σαφή θέση εντός ή εκτός 
του πολιτικού, μένει προς διερεύνηση μια τρίτη περιοχή, όπου οι καλλιτεχνικές 
παρεμβάσεις τοποθετούμενες στο δημόσιο πεδίο και πέραν του περιεχομένου 
τους καθίστανται αναπόφευκτα πολιτικές πράξεις, συνδιαμορφώνοντάς το.

Το Public Domain απευθύνθηκε σε καλλιτέχνες με πολύ διαφορετικές αφετηρίες 
στο έργο τους, ζητώντας να κάνουν μια ad-hoc, site specific παρέμβαση στο 
δημόσιο χώρο, στον οποίο ζουν. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη καταγραφή- 
χαρτογράφηση της έννοιας του δημόσιου χώρου που εκτείνεται από την περιφέ-
ρεια της Νάπολης, ένα παρισινό banlieue, την Αθήνα του 2012, το Nordbahnhof 
του Βερολίνου και την Οξφόρδη μέχρι τη Washington Blvd του Λος Άντζελες· 
είναι μια διερεύνηση των παραμέτρων της σχέσης του καλλιτεχνικού έργου με το 
δημόσιο χώρο, της βιαιότητας ή μη της οικειοποίησής του, της ανατροπής του 
ορίου δημόσιου - ιδιωτικού, του επαναπροσδιορισμού της έννοιας του μνημειακού, 
έως τη συγκρουσιακή σχέση με αυτόν και το δικαίωμα στην παραβατικότητα. 

Η πολυπλοκότητα αυτής της σχέσης επαυξάνεται μέσα στον χρόνο καθώς τα 
έργα- παρεμβάσεις αφήνονται σε δημόσια χρήση στο χρόνο που κάθε περιβάλλον 
θα τους επιτρέψει. Η τυποποίηση της καταγραφής τους περιλαμβάνει απαραί-
τητα τον ακριβή χρόνο και τόπο της κάθε παρέμβασης, θεωρώντας το έργο 
και τον δημόσιο χώρο ως δύο στοιχεία που επαναπροσδιορίζονται κάθε στιγμή 
συντελώντας σε ένα ενιαίο συμβάν.

Ο ιστορικά και κοινωνικά δομημένος χώρος, μέσα από τη δυναμική και 
ενδεχομένως συγκρουσιακή αυτή σχέση με το καλλιτεχνικό έργο, αναδιατυπώ-
νεται και μετατοπίζεται στην έννοια του προς διαπραγμάτευση κοινού. 

Γιώργος Παπαδάτος

Δημόσιο – Κοινό
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Ελπίδα Καραμπά

Δημόσια Τέχνη, Κοινό Κτήμα, Νέα Βαβυλώνα 
και Σημεία Hobo: Η οργάνωση της επιθυμίας 

Public Domain. Κοινό Κτήμα. Ως κοινό κτήμα ορίζεται το καθεστώς των 
έργων που δεν προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία. Public Domain, 
ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα έργων στο δημόσιο χώρο. Σκέψεις περί κοινών, 
ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και άλλων κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν το 
δημόσιο χώρο. Συχνά, μια χειρονομία σε μια πλατεία, στον εξωτερικό χώρο, 
σε κοινή θέα νοείται πολιτική καθώς τα υποκείμενα που την επιτελούν 
αποφασίζουν να τοποθετηθούν, να οικειοποιηθούν, να ορίσουν μια περιοχή 
και να (εκ)θέσουν τη θέση τους. Αυτό, μπορεί να ισχύει με την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω υποκείμενα συμμερίζονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη 
της θεσιλειψίας (position taking, όπως θα έλεγε ο Bourdieu) απέναντι στο 
κοινό κτήμα που είναι δυνάμει ο δημόσιος χώρος. Παρόλαυτά, η ταύτιση της 
παρουσίας στον εξωτερικό χώρο με την πολιτική πράξη δεν αρκεί. Συνήθως, 
συνδέεται με πράξεις αυτο-οργάνωσης, αυτo-δυνάμωσης και εσωτερικών 
διεργασιών, με έμφαση στην ευθύνη του εκάστοτε ατόμου για ανάταση, 
βελτίωση κλπ. της ζωής του, παραβλέποντας ή και συγκαλύπτοντας το γεγονός 
ότι η έκπτωση στις ζωές των ανθρώπων είναι δομικό προϊόν της κοινωνίας και 
των μηχανισμών της και η ‘αναδιαμόρφωση της ζωής’ απαιτεί συστηματικές 
ή και συστημικές αλλαγές. Αλλαγές, που αφορούν και τη διαχείριση του 
δημόσιου χώρου, ο οποίος δεν είναι ένα απροϋπόθετο κοινό κτήμα, αλλά μια 
περιοχή που ρυθμίζεται από ένα σωρό θεσμικούς και εξωθεσμικούς κανόνες.

Νέα Βαβυλώνα. Ο καλλιτέχνης Constant Nieuwenhuys, ιδρυτικό μέλος 
των Καταστασιακών, οραματίστηκε μια πόλη παιχνιδιού, ιδανική για το νέο 
είδος ανθρώπου, τον Homo Ludens (ο άνθρωπος του παιχνιδιού). Οι αρχικές 
ευφορικές εικόνες σταδιακά έδωσαν τη θέση τους σε εικόνες όπου η Νέα 
Βαβυλώνα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων και πρωτοφανούς βίας. Μια 
πόλη παιχνιδιού, που θα βασιζόταν στην καλή, παιχνιδιάρικη και δημιουργική 
διάθεση των κατοίκων της και θα ήταν απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αστική 
ή μικροαστική ευθύνη προς αναζήτηση νέων αισθησιακών εμπειριών αυτο-
πραγμάτωσης και αυτο-ικανοποίησης, θα οδηγούσε, μάλλον, σε μια φοβερή 
δυστοπία παρά σε μια ρόδινη ουτοπία. Η ‘παιχνιδιάρικη’ διάθεση δεν είναι 
έτσι απλά ένας ουδέτερος κοινός τόπος για τους ανθρώπους και η φύση του 
παιχνιδιού, που ενίοτε μπορεί να είναι χειριστικό, σαδιστικό ή και ό,τι άλλο 
αρέσει στον καθένα, δεν είναι απαραίτητα ένας τόπος κοινής επιθυμίας. 
Χωρίς ουτοπικά ιδανικά η ριζοσπαστικότητα της σύγχρονης ανταγωνιστικής 
τέχνης στο δημόσιο χώρο, διοχετεύτηκε στην υπονόμευση μεγαλοϊδεατικών 
επαναστατικών οραματισμών για έναν κοινό και συλλογικά δημιουργικό 
δημόσιο χώρο. Σκάλισε τις αντιφάσεις, τις αντινομίες, τη συγκρουσιακή 
υποδομή των ‘δημοκρατικών’ κοινωνιών, επιχειρώντας να αναζωογονήσει το 
δημοκρατικό δημόσιο χώρο, ο οποίος δεν είναι αδιάκριτα και ουμανιστικά 
εμπεριεκτικός (γιατί κάτι τέτοιο, απλά δεν υφίσταται). Στο χώρο αυτό η 
διεκδίκηση της επιθυμίας είναι προτιμότερη από πράξεις ορμώμενες από 
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την ενοχή έναντι του πλησίον. Κανείς, όμως, οφείλει να αναλαμβάνει την 
ευθύνη της επιθυμίας του, που τον διαφοροποιεί και τον διαχωρίζει από τον 
πλησίον του και έτσι να αναλάβει αξιωματικό ρόλο στη διεκδίκηση και την 
πραγματοποίησή της. Ο δημόσιος χώρος και η τέχνη μέσα σε αυτόν είναι μια 
διαρκώς διαφιλονικούμενη περιοχή, στην οποία αποκαλύπτονται και αισίως 
αναλαμβάνονται οι διαφορετικές θέσεις και επιθυμίες.

Σημεία Hobo. Ο δημόσιος χώρος, η πλατεία, ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, ο 
πεζόδρομος κλπ. έχει όρους και όρια που είναι σκόπιμο να τα λογαριάζουμε 
και να τα υποδεικνύουμε. Το ιδιαίτερο εργασιακό υποκείμενο των hobos 
(περιοδεύοντων, άστεγων εργατών) της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης 
του ’30 διαμόρφωσε έναν κώδικα σημείων μέσα στην πόλη προκειμένου 
να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα, τους κινδύνους και τις δυσκολίες της 
περιπλανώμενης εργασίας και της επιβίωσης στον ανοιχτό (δημόσιο) χώρο. 
Διαμόρφωσε έναν κώδικα ανάγκης προκειμένου να υποδείξει κατευθύνσεις, 
προσανατολισμούς και προειδοποιήσεις προς την συγκεκριμένη ομάδα 
(εχθρική πόλη, φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς, κεντρικός δρόμος καλός για 
επαιτεία, σε αυτό το σημείο διαμένει κακός άνθρωπος, καλή φυλακή κλπ.). 
Ας σκεφτούμε πιο πέρα από την απλή επιβίωση ή τη σαγήνη της ζωής στο 
δρόμο. Με την ευκαιρία ενός διευρυμένου δικτύου έργων στο δημόσιο χώρο σαν 
αυτό που δημιουργεί το πρότζεκτ Public Domain αναζητώ τα έργα ως σημεία 
που θα μπορούσαν να μας καθοδηγήσουν στο δυτικό παγκοσμιοποιημένο 
δημόσιο χώρο και τους όρους που τον προσδιορίζουν. Περιορισμοί, που δεν 
είναι ανεξάρτητοι από τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων που βρίσκονται 
σε αυτόν (γυναίκα, παράνομος μικροπωλητής, σκεϊντμπορντάς, τουρίστας, 
εργάτης, υπάλληλος γραφείου κλπ.) αλλά και από τα χαρακτηριστικά και τις 
πολιτικές της εκάστοτε πόλης. Έργα-σημεία που θα μπορούσαν να συνδέουν 
και να αποκρυπτογραφούν τους όρους παραγωγής τέχνης στο δημόσιο χώρο 
και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους πόλεων. Τα σημεία αυτά δεν ορίζονται 
απαραίτητα από το ίδιο το πρότζεκτ και τα έργα. Αντλώ, όμως, μερικές 
διάσπαρτες σημειώσεις για μια τέχνη του δημόσιου χώρου ως πιθανή διάλεκτο 
υπόδειξης. Σημείο 1: Υπόδειξη για την αμεριμνησία των δημόσιων φορέων προς 
τις ανάγκες των πολιτών ή αλλιώς για τον κυνισμό των φορέων εξευγενισμού 
(gentrification) προς τους κατοίκους της περιοχής- το έργο της Tanjia 
Ostojic, My proposal for a Pedestrian Crossing in Front of Nordbahnhof Berlin. 
Σημείο 2: Κακοδιαχείριση ή κατασπατάληση των δημόσιων πόρων, Γιάννης 
Γρηγοριάδης, Η αρχιτεκτονική της φτώχειας. Σημείο 3: Υπόδειξη εναλλακτικών 
κατοίκισης, Λίνα Θεοδώρου, Play House, Σειρά καταλήψεων σε μικρά ξύλινα 
σπίτια παιδικών χαρών. Σημείο 4: Υπόδειξη χώρων μισογυνισμού και 
σεξισμού, Guerilla Girls, Disturbing the Peace. Σημείο 5: Αντικοινωνικές 
πρακτικές πολυεθνικών εταιριών, Julie Rene de Cotret, Nestle Takes. 
Σημείο 6: Η Νέα Τάξη (New Order), το έργο του Magnus Thierfelder. Το όνομα 
μιας ροκ μπάντας από το Μάντσεστερ και του φασιστικού προγράμματος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να είναι το σύνθημα που υποδεικνύει τους 
χειριστικούς μηχανισμούς  των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 

Επιθυμία. Μια δημόσια τέχνη σημείων που υποδεικνύει κατευθύνσεις, 
προειδοποιήσεις και οργανώνει υποκείμενα και δράσεις επιθυμίας και 
διεκδίκησης, όχι απλά μιας στοιχειωδώς ασφαλούς επιβίωσης, αλλά αλλαγής 
των δομικών παραγόντων πολιτικών και οικονομικών που είναι υπεύθυνοι 
για τις συνθήκες της ζωής μας, μπορεί να είναι η στρατευμένη τέχνη του νέο 
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flexibile, creatrix (ευέλικτου, δημιουργικού) ανθρώπου. Του νέου ανθρώπου 
που αναρωτιέται πώς μπλέχτηκε στην εργαλειοποίηση της ευελιξίας και 
της δημιουργικότητας, πώς η επιθυμία του διοχετεύεται σε κανάλια ηθικά 
χρηστών πράξεων, ποιοι είναι οι σύνθετοι μηχανισμοί (μεταξύ των οποίων 
και η χρηματοδότηση της δημόσιας τέχνης) οικειοποίησης των συμβάσεων 
και των προσταγών της κυρίαρχης ιδεολογίας προκειμένου να επισπευτεί το 
νεοφιλελεύθερο όραμα για τη Νέα Τάξη πραγμάτων. 

Σε μια δημόσια τέχνη σημείων, οι οραματισμοί για μια Νέα Βαβυλώνα, για μια τάξη 
περιπλανώμενων υποκειμένων ελεύθερων από τις κοινωνικές συμβάσεις, ένας 
δημόσιος χώρος που θα είναι κοινό, απροϋπόθετο κτήμα, θα είχε ενδιαφέρον στην 
αντιστροφή τέτοιων ιδεολογημάτων που εναποθέτουν το βάρος στην ατομική 
πρωτοβουλία, στην ευελιξία και τη δημιουργική διάθεση, έναντι της σημασίας των 
συστημάτων και των μηχανισμών που είναι υπεύθυνα για τη ζωή μας.

Ιανουάριος 2015

[H Ελπίδα Καραμπά είναι επιμελήτρια και θεωρητικός τέχνης. Τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε αρχειακές και ερευνητικές καλλιτεχνικές 
πρακτικές καθώς και σε ακτιβιστικές και επιτελεστικές μορφές τέχνης. Ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα.]
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Μετατοπίσεις του Δημόσιου χώρου

Κωνσταντίνα Θεοδώρου

Η συζήτηση για τη δημόσια τέχνη αντιμετωπίζει μια εξαιρετική δυσκολία 
καθώς χτίζεται πάνω σε ένα έδαφος διόλου στέρεο και δεδομένο, αυτό του 
δημόσιου χώρου. Η φύση του δημοσίου χώρου, από τη στιγμή που ο τελευταίος 
έγινε νοητός σαν όρος, που έγινε δηλ. δυνάμει δημόσιος, πεδίο αναπαράστασης 
της δημοκρατικής λειτουργίας και άρα υποκείμενος σε όλες τις αποχρώσεις 
της, βρίσκεται όπως άλλωστε και ο χαρακτήρας της ίδιας της δημοκρατίας 
διαρκώς υπό διερώτηση. Και ενώ η συζήτηση θεωρητικά μετατοπίζεται σε όλο 
και πιο άυλα πεδία- για τον Bruce Robbins ο δημόσιος χώρος θα είναι πάντα ένα 
φάντασμα που ποτέ δεν είναι εκεί, υπαρκτό μόνο δια της απουσίας του-, στην 
καθημερινή πραγματικότητα η αναζήτηση του δημόσιου χώρου εντείνεται, με 
δήμους, εταιρείες και οργανισμούς να προσπαθούν να συλλάβουν τη φασμα-
τική του παρουσία, περιχαρακώνοντάς την με όρους design, προγράμματα 
και αναπλάσεις για τον εξωραϊσμό τους. Το τυποποιημένο και προβλέψιμο 
αποτέλεσμα δικαιώνει τους θρήνους πολεοδόμων και ανθρωπογεωγράφων 
που δηλώνουν πως ο δημόσιος χώρος, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο 
τον γνωρίζαμε, έχει τελειώσει - αν ποτέ ήταν εκεί. Η αναγνώριση του χαμένου 
πεδίου, πυροδοτεί εκ νέου την αναζήτησή του, χωρίς όμως να είναι βέβαιο 
αν μπορεί κάπου έστω και φευγαλέα το φάντασμα του δημόσιου χώρου να 
λάβει σάρκα και οστά, να χωρέσει στο σχήμα του πραγματικού και μαζί όλα 
τα περιεχόμενα αυτού να πάρουν το χρίσμα του δημόσιου: δημόσια τέχνη, 
δημόσιος διάλογος, δημόσια δράση.

Οι χαμένες πλατείες

Reclaim the streets. Είτε ως σύνθημα του ομώνυμου ακτιβιστικού κινήματος 
διεκδίκησης των δρόμων υπέρ των πεζών, είτε ανανεωμένο και αναβαπτισμένο 
στο occupy movement, είτε, αντίθετα, ως πρόταγμα του προγράμματος του 
R.Giuliani, πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης και πολλών άλλων μετέπειτα 
μιμητών του για εκκαθάριση των ανεπιθύμητων από το δημόσιο χώρο, το 
ίδιο ακριβώς πολεμικό σύνθημα της ανάκτησής του διαπερνά τη ρητορική 
των εκατέρωθεν διεκδικητών του. Και για τις δυο πλευρές, στο βάθος της 
αναζήτησης ενός ιδεώδους δημόσιου χώρου βρίσκεται πάντα η νοσταλγική 
ιδεαλιστική εικόνα της παραδοσιακής πλατείας, ή Αγοράς κατά το αρχαίο 
ελληνικό πρότυπο, η ευρωπαϊκή πλατεία. Σ’ αυτές και γι’ αυτές τις ιδανικές 
πλατείες δόθηκαν οι πρόσφατες μάχες της δημοκρατίας. Η μέγιστη αρετή 
αυτού του εκατέρωθεν φαντασιακού δημόσιου χώρου είναι η προσβασιμότητα 
για όλους, καθώς ο δημόσιος χώρος ενεργοποιείται από το πλήθος που τον 
γεμίζει. 

Στο όνομα ακριβώς της προσβασιμότητας είναι που εκπίπτει το “δημόσιο”. 
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Από την πλευρά της εξουσίας που τον νέμεται, ο δημόσιος χώρος για όλους 
μεταφράζεται σε ένα χώρο που προσκαλεί και ελκύει ενεργητικά το πλήθος, 
που δεν αρκεί απλώς να είναι εκεί. “Καλός δημόσιος χώρος” σημαίνει ποικιλία 
των χρήσεων, δεκτικό σχήμα, ιδιαιτερότητα κι ελκυστικότητα. Εδώ η τέχνη 
αναλαμβάνει να δημιουργήσει το τοπόσημο, να δημιουργήσει τις αιτίες να 
βρεθεί κανείς εκεί, με απόδειξη της επιτυχίας της τη διαρκή εικόνα ενός 
ζωηρού πλήθους. Οι στατιστικές μελέτες στους ιδιωτικούς δημόσιους χώρους 
(pops) της Νέας Υόρκης δείχνουν πως η συγκεκριμένη διαχείριση καταλήγει 
σε ένα πολυπληθές μεν, αλλά πολύ ομοιογενές κοινό, κάτι που έρχεται σε 
αντίθεση με τη συστατική αρχή του δημόσιου ως ανοιχτού και υπό ερώτηση 
πεδίου μέσα στο οποίο και για το οποίο τα αντίθετα μπορούν να συγκρουστούν. 
 
Η κοινή αποδοχή από τις αντικρουόμενες πλευρές μιας κατά βάθος αγαθής 
φύσης του δημόσιου χώρου ως τελικής συμφιλιωτικής ομπρέλας, ενός 
ιδανικού που πρέπει να επιτευχθεί, εκχωρεί τελικά τον “δημόσιο χώρο” στο 
οπλοστάσιο όσων θέλουν να τον καπηλευθούν. Για να επιτευχθεί αυτό το ιδανικό 
οι πιθανοί υπονομευτές της κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να εξαφανιστούν. 
Αλλά προτού κανείς καταφύγει στις πρακτικές του stop-and-frisk, που 
εξαφανίζουν από τη δημόσια θέα τους δυνητικούς φορείς της ανομίας (αρκεί 
κανείς να μοιάζει ύποπτος για να συλληφθεί), ο ασφυκτικός έλεγχος του 
δημοσίου χώρου μπορεί να αφεθεί στο design και την τέχνη. Η υπερβολή 
τους υποβάλλει αδιόρατα και ασυναίσθητα τις ενδεδειγμένες ασφαλείς 
συμπεριφορές, καθορίζει τον τρόπο κίνησης και αφήνει έξω πολλούς που 
αισθάνονται αταίριαστοι σ’ αυτό το περιεχόμενο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
το artwashing, συμβάλλει στην αποφόρτιση του δημόσιου, υποβάλλει μια 
μουσειακή συμπεριφορά στο πλήθος που γίνεται κοινό, χάνει δηλαδή την 
ισότιμη σχέση στην συν-δημιουργία του δημόσιου χώρου και τίθεται απέναντι 
ως καταναλωτής του. Ο χώρος είναι πάντα γεμάτος από ένα περιεχόμενο, δεν 
είναι ποτέ ο κενός χώρος του Lefort όπου η δημοκρατία μπορεί να συμβεί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σχεδόν αυτοαναιρούμενος διαγωνισμός ιδεών 
με τίτλο “designing for free speech” στη Νέα Υόρκη το 2014, που επηρεασμένος 
από τον επαναστατικό αναβρασμό γύρω από τις πλατείες προτείνει κατασκευές 
στο δημόσιο χώρο που ευνοούν τον ελεύθερο λόγο, προκαθορίζουν δηλαδή 
τρόπους και σημεία όπου μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος, ακυρώνοντας την 
ουσία του δημόσιου χώρου ως δοχείου του ελευθέρου λόγου και την ελευθερία 
του λόγου να δημιουργεί ο ίδιος το χώρο γύρω του.

[1]     Bruce Robbins, “Introduction: The Public as Phantom.” , ed. Bruce Robbins, The         
Phantom Public Sphere.  Minneapolis and London: University of Minnesota Press: vii–
xxvi, 1993
[2]    Bernd Belina, “Ending Public Space as we know it”, Social Justice, 2011-12,  Vol. 38, 
Nos.   1-2, 13-27
[3]    “Police Strategy No. 5, Reclaiming the Public Spaces of New York”,  το κοινό 
πρόγραμμα δράσεων του Rudolph Giuliani και του Αστυνομικού Διευθυντή William 
Bratton, 1994
[4]    Jeremy Németh – Stephen Schmidt, «The privatization of public space: modeling 
and measuring publicness», Environment and Planning B: Planning and Design, 2011, 38 
(1),  5-23
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Πιθανά εναλλακτικά σχήματα για  έναν  δημόσιο χώρο

“Planning is in clash with democracy” έγραφε το 1944 ο F.Hayek, 
καταδικάζοντας τον ολοκληρωτικό σχεδιασμό που εκείνη την εποχή 
εξέφραζαν τα καθεστώτα –κομμουνιστικό και ναζιστικό-, χωρίς να μπορεί 
να προβλέψει ότι τα αντίθετά τους, οι αυτοσχέδιες διατάξεις της ελεύθερης 
αγοράς θα οδηγούσαν αργά ή γρήγορα σε εξίσου απόλυτα σχεδιασμένους 
χώρους, περιβάλλοντα και ελεγχόμενες συμπεριφορές. Η διαπίστωση αυτή 
ωστόσο, διαβασμένη στην πρώτη της αφέλεια, θα μπορούσε να οδηγήσει την 
επαναστατική φαντασία σε μια αναζήτηση του δημόσιου χώρου πέρα από 
τις αλωμένες πλατείες, στις ακόμη ασχεδίαστες και δίχως σχήμα εκτάσεις 
ενός πλανήτη που πλέον υπόκειται πλήρως στη συνθήκη του αστικού. Μια 
τεράστια έκταση εν σπέρματι δημόσια, αστική αλλά όχι ακόμα πόλη. 

Ο μοντερνισμός αναγνώρισε νωρίς αυτή τη δυνατότητα του αχανούς τερέν 
που απλωνόταν μπροστά του. Το βέλος της προόδου προβλεπόταν γραμμικό 
και οι πόλεις σχεδιάζονταν να μεγαλώνουν επ’ άπειρον με προοπτική την 
τελική τους ένωση, τα κτίρια να πλέουν σε ελεύθερο χώρο και το κενό 
να περισσεύει. Ακόμα και η ιδέα της ουτοπίας αλλάζει: η περίκλειστη, 
περιτειχισμένη πόλη, δίνει τη θέση της στην αενάως μετακινούμενη “πόλη 
που περπατάει” των Archigram και στις εξαπλούμενες παιγνιώδεις διατάξεις 
των καταστασιακών. Ενώ φαινομενικά βρίσκεται πιο κοντά σε μια σύλληψη 
του χώρου ως το κενό δοχείο της Δημοκρατίας, το μοντέρνο μισήθηκε και 
κατακρίθηκε ως ολοκληρωτικό. 

Ο χώρος είναι κενός αλλά oι τρόποι, οι συμπεριφορές είναι και πάλι 
καθορισμένες. Ο χώρος του μοντέρνου, όπως για παράδειγμα εκφράστηκε 
από τον Le Corbusier στη Χάρτα των Αθηνών, αρνείται την δυνατότητα 
της αυτορρύθμισης και τη δημοκρατική λειτουργία, ορίζοντας τέσσερεις 
λειτουργίες της Λειτουργικής Πόλης: την αναψυχή, την κατοικία, την εργασία, 
την κυκλοφορία. Σε μια πρώτη κριτική του 1954 ο Δεσποτόπουλος προτείνει 
την αντικατάσταση της λειτουργίας της αναψυχής με την “κοινωνική ζωή”, 
αναγνωρίζοντας ορθώς τη δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να φτιάχνει 
κοινωνικό χώρο, όχι όμως και δημόσιο. Ο δημόσιος χώρος βρίσκεται πέραν της 
διαμάχης του σχεδιασμένου και ενάντια στο μη σχεδιασμένο. Χρειάζεται αυτό 
που θα τον κάνει ορατό, αυτό που θα του δώσει σχήμα, το “δημόσιο” σχήμα, 
το οποίο όμως δεν συναρτάται με την προσβασιμότητα, τη φιλικότητα, την 
πυκνότητα των χρήσεων, και όλα όσα μπορούν κατά τα άλλα  να εξασφαλίσουν 
τον “κοινωνικό χώρο”. 

Σβήνοντας και ξαναγράφοντας τον “Δημόσιο Χώρο”

Αυτό που εδώ και αιώνες δίνει σχήμα στο δημόσιο είναι η πύκνωση των κινήσεων
και δράσεων γύρω από σημεία, η οποία καθώς παγιώνεται μέσα στο χρόνο, 
συνθέτει το συμβολικό φορτίο που κάποια στιγμή τίθεται προς διεκδίκηση.

[5]   http://designingforfreespeech.org/
[6]  Friedrich Hayek, “The Road to Serfdom,” The Reader’s Digest, Vol. 46, No. 276, April 
1945, 3.
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Είναι αυτή ακριβώς η στιγμή που αναδύεται ο δημόσιος χώρος, που γίνεται το 
σημείο πάνω στο οποίο και για το οποίο μπορούμε να διαφωνήσουμε, το οποίο 
μπορούμε να διαγράψουμε ακόμα απ’ το χάρτη. Η διαγραφή δεν είναι εύκολη. 
Η παγιωμένη συνήθεια έχει μια ανυπέρβλητη ισχύ. Αυτή έχει παραγάγει τους 
τωρινούς συμβολικούς και προς ανάκτηση δημόσιους χώρους, αυτή εξηγεί την 
εμμονή των occupy movements να εγγράψουν την παρουσία τους στο χώρο 
παραμένοντας εκεί, προσθέτοντας κι άλλο συμβολικό βάρος εκεί που ήδη 
περισσεύει, αρνούμενοι να το εκχωρήσουν. 

Φαίνεται όμως πως η διαγραφή είναι η μόνη διέξοδος σ’ αυτή τη διαμάχη για 
τους χαμένους δημόσιους χώρους: η απο-εγγραφή του χώρου από δημόσιο, η 
αφαίρεση των ροών και των κινήσεων που τον κάνουν τέτοιο, η μετατόπιση του 
δημόσιου. Συμβαίνει ήδη σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα με τις ίδιες τις πόλεις, 
ολόκληρες περιοχές να εξαφανίζονται από τον χάρτη, να κατεδαφίζονται, 
να επιστρέφουν στο δάσος και να εμφανίζονται αλλού. Σε έναν κυματισμό η 
επιφάνεια του πλανήτη γίνεται και ξεγίνεται πόλη. Το ίδιο και ο δημόσιος 
χώρος. Σε μια αντιφατική τους δράση το Δεκέμβριο του 2014, η οποία ξεσήκωσε 
τη διαμαρτυρία του κοινού, οι BLU έσβησαν ένα ιστορικό τους γκράφιτι στο 
Βερολίνο που είχε μετατραπεί σε τοπόσημο στα πλαίσια μιας διαδικασίας 
εξευγενισμού, διαμαρτυρόμενοι ακριβώς γι’ αυτό και δίνοντας το σήμα για την 
αναζήτηση του δημόσιου κάπου αλλού.

Στην αναζήτηση αυτή, σε τούτη τη διαδικασία της μετατόπισης, χρειάζεται 
ένας κώδικας πλοήγησης, κάτι που να υποδεικνύει το σημείο στο οποίο ο χώρος 
θα βγει από την in-vitro του κατάσταση, ανασύροντας τον στην σφαίρα του 
δημόσιου. Κι είναι πολλές φορές η τέχνη που φανερώνει αυτή τη δυνατότητα, 
που βάζει τα σημεία στο χάρτη, κάνοντας ορατό αυτό που πριν δεν ήταν, 
που ανοίγει δηλαδή τη συζήτηση. Στα «ρετάλια» του αστικού, του όχι-ακόμα 
-δημόσιου, μπορεί για λίγο να στρέψει το βλέμμα και τις κινήσεις η τέχνη. Αυτό 
που ακολουθεί είναι ο αναμενόμενος κύκλος: οι σημασίες συσσωρεύονται κι 
όταν πια αυτές στερεώνονται έρχεται η ώρα που το ερώτημα του δημόσιου 
χώρου τελειώνει, η ώρα να τεθεί καινούριο κάπου αλλού. Είναι αυτό ο δημόσιος 
χώρος; Αν η απάντηση έρθει με βεβαιότητα πολύ πιθανό θα είναι λάθος. Ο 
δημόσιος βρίσκεται πάντα σε διαδικασία ανάκτησης. Ανακτημένος είναι κιόλας 
χαμένος μέσα στη σφαίρα προστασίας του.

Ιανουάριος 2015

[Η Κωνσταντίνα Θεοδώρου είναι αρχιτέκτονας ΕΜΠ, μέλος της συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού Αρχιτέκτονες και ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής 
ομάδας Koino Athina. Συντάσσει τα blog City issue και Ημερόλογιο Oμόνοιας, ζει 
και εργάζεται στην Αθήνα.]
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«Art is what you can get away with» φέρεται να είπε το ο Andy Warhol, αν 
και κάποιοι αμφισβητούν αυτήν την πατρότητα του βασιλιά της Ποπ και 
υποστηρίζουν ότι η ρήση ανήκει στο φιλόσοφο και σταρ θεωρητικό των 
μίντια, Marshall McLuhan. Ασχέτως σε ποιόν εκ των δύο ανήκει η ρήση αλλά 
δεδομένου ότι και οι δύο υποτίθεται έσπρωξαν πέρα από τα ως τότε πλαίσια τους 
το κοινώς αποδεκτό τόσο στην τέχνη όσο και τη θεωρία που συνδέει, μεταξύ 
άλλων, την καλλιτεχνική πράξη με τα μίντια, έχει ενδιαφέρον το πόσο βαθιά 
συντηρητικό είναι το συγκεκριμένο απόφθεγμα. Διότι η φράση «με την τέχνη 
μπορείς να τη γλιτώσεις» προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ακλόνητης συνθήκης 
άρρηκτα δεμένης με την έννοια της τέχνης, η οποία ανεξαρτήτως του πόσο 
προκλητικό μπορεί να είναι το καλλιτεχνικό έργο σε σχέση με το συγκείμενο 
της παραγωγής και παρουσίασής του, σου επιτρέπει - σε νομιμοποιεί – να τη 
γλιτώσεις. 

Αν δεν απορρίψουμε την αξία αυτού του αποφθέγματος λόγω του συντηρη-
τισμού του, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ειδικά για την 
περίπτωση της τέχνης στο δημόσιο χώρο ή τη δημόσια σφαίρα, προκειμένου 
να εξετάσουμε το κατά πόσο «με την τέχνη μπορείς να τη γλιτώσεις», 
ανεξαρτήτως περιεχομένου του έργου και συμφραζομένων παραγωγής και 
δημόσιας παρουσίασής του. Καθώς επίσης και κατά πόσο με κάποιο άλλο 
είδος παρέμβασης δεν μπορείς –δεν σου επιτρέπεται– να τη γλιτώσεις σε 
αντίστοιχα συμφραζόμενα. Οι έννοιες του δημόσιου χώρου και της δημόσιας 
σφαίρας δεν είναι ταυτόσημες. Ωστόσο εδώ θα τις κρατήσω μαζί, διότι και στις 
δύο περιπτώσεις το αποδεκτό ή μη αποδεκτό ορίζεται αναφορικά με κάποια 
συναίνεση, όπως μας έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα στο περιοδικό Charlie 
Hebdo (για παράδειγμα σε ζητήματα ελευθερίας λόγου, ιεροσυλίας, αλλά και 
χρήσεων δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας κ.ο.κ.). Επιπλέον, το μεγαλύτερο 
μέρος των σύγχρονων καλλιτεχνικών παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο ή 
τη δημόσια σφαίρα είναι τοπικά προσδιορισμένες (site-specific). Θεωρεί, 
λοιπόν, εύλογα κανείς ότι τα όρια του αποδεκτού ή και της νομιμότητας 
προσδιορίζονται από το «τοπικό» κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό 
ή άλλο συγκείμενο. Και βέβαια, όπως πριν από χρόνια ανέλυσε η Miwon Kwon, 
η έννοια του «τόπου» (site) δεν έχει πάντα υλική υπόσταση και γεωγραφικό 
προσδιορισμό, αλλά μπορεί να αναφέρεται, παραδείγματος χάριν, σε κάποιο 
κοινωνικο ή πολιτικό ζήτημα. 

Ας κρατήσουμε για λίγο τον πήχη στο επίπεδο των σταρς. Δημιουργικά 

«Με την τέχνη μπορείς να τη γλιτώσεις»

Εύα Φωτιάδη
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υποκείμενα (authors), όπως οι Yes Men όταν έκαναν ανακοινώσεις στο BBC 
υποκρινόμενοι εκπροσώπους της εταιρίας Dow Chemicals (2004), ο Christoph 
Schlingensief όταν καλούσε τους Αυστριακούς από κεντρική πλατεία της 
Βιέννης και μέσω του διαδικτύου να αποφασίσουν για την εκδίωξη αλλοδαπών 
από τη χώρα (Ausländer Raus!, 2000), ή ο Santiago Sierra όταν γέμισε μια 
εβραϊκή συναγωγή στη Γερμανία με αέρια από εξατμίσεις αυτοκινήτων 
(245 Kubikmeter, 2006), όλοι «την έχουν γλιτώσει» μέχρι τώρα από ποινικές 
συνέπειες που πιθανότατα θα είχαν άλλοι στη θέση τους. Ο λόγος είναι η 
συνέργεια των ιδεολογιών της ελευθερίας, της καλλιτεχνικής έκφρασης 
και της ελευθερίας του λόγου στις χώρες όπου έδρασαν. Ενώ άλλοι εξίσου 
γνωστοί καλλιτέχνες, όπως πολύ πρόσφατα η Tania Bruguera στην Κούβα, 
ο Ai WeiWei στην Κίνα ή οι Pussy Riot στη Ρωσία, όπου τα καθεστώτα δεν 
προσποιούνται ότι συμμερίζονται μοντέρνες δυτικές ιδεολογίες, απλούστατα 
κάποια στιγμή συνελήφθησαν. Αντίστοιχα, εξίσου δημιουργικά -στη σύλληψη 
και υλοποίηση μη καλλιτεχνικών παρεμβάσεων- υποκείμενα, όπως οι Edward 
Snowden, Chelsea Manning και Julian Assange, επίσης δεν τη γλίτωσαν από 
νομικές συνέπειες πράξεων που υπερέβησαν τα όρια του επιτρεπτού ή/και της 
νομιμότητας ειδικά στη δημόσια σφαίρα. Και όμως, τα τελευταία χρόνια ακόμη 
και οι δικές τους παρεμβάσεις δε συγκρίνονται σε βαθμό προκλητικότητας 
με εκείνες κάποιων κυβερνήσεων που όχι μόνο αψηφούν προηγούμενα όρια 
νομιμότητας στο δημόσιο χώρο και τη δημόσια σφαίρα, αλλά ενίοτε και 
παρεμβαίνουν σε εξαιρετικό βαθμό στο ίδιο το νομικό πλαίσιο, εξωθώντας ή 
(επαν)εφευρίσκοντας τα όρια του ιδεολογικά, θεσμικά ή και συνταγματικά 
επιτρεπτού. Οι περιπτώσεις ποικίλουν, από τις πιο αδύναμες και πολιτικά 
και οικονομικά εξωτερικά εξαρτημένες κυβερνήσεις όπως η ελληνική 
που, παραδείγματος χάριν, με τη συνεχή εισαγωγή πράξεων νομοθετικού 
περιεχομένου τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τα περιθώρια καταστολής 
της ελεύθερης έκφρασης πολιτικής αμφισβήτησης στο δημόσιο χώρο, έως 
τις πιο ισχυρές και κυρίαρχες όπως εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, που 
με τη διεξαγωγή πολεμικών επιθέσεων εξ’ αποστάσεως με μη επανδρωμένα 
ιπτάμενα οχήματα (μ.ε.ι.ο.) εναντίον εχθρικών στόχων έχει χτυπήσει μεταξύ 
άλλων και δημόσιους χώρους (π.χ. σχολεία) κρατών με τα οποία δεν βρίσκεται 
σε πόλεμο (Πακιστάν, Υεμένη)[1]. Με τέτοιες παρεμβάσεις αψηφούν ή και 
επανεφευρίσκουν νομικά τις έννοιες και τα όρια του αποδεκτού και της 
νομιμότητας, τόσο αναφορικά με την έννοια της παρέμβασης όσο και αυτήν 
του δημόσιου χώρου. Ο ορισμός καθώς και η αντίληψη των διαστάσεων 
του χώρου, της παρεμβατικής δράσης, αλλά και του αποδεκτού και της 
νομιμότητας του με τί «μπορείς να τη γλιτώσεις», ξεπερνούν τις ανθρώπινες 
αισθήσεις καθώς και τις ιδεολογικές και ηθικές παραμέτρους ατόμων-φορέων 
μιας δυτικής δημοκρατικής και ανθρωπιστικής κουλτούρας. Συγκριτικά –και 
ας είναι υπερβολική και ασύμμετρη η σύγκρηση- οποιαδήποτε πρόκληση στη 

[1]      Και εννοείται, βέβαια, και εντός του εθνικού κυριαρχικού χώρου των κρατών αυτών, 
που είναι ίσως η πιο σκανδαλώδεις διάσταση αυτών των επιθέσεων.  
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νομιμότητα θα μπορούσε να προξενήσει μια καλλιτεχνική παρέμβαση στον 
δημόσιο χώρο ή τη δημόσια σφαίρα μοιάζει αστεία και αμελητέα. Ωστόσο και 
ως τέτοια, για ποιους κανόνες, ορισμούς νομιμότητας και συναίνεσης σχετικά 
με τα όρια οτιδήποτε παρέμβασης και δημόσιου χώρου μιλάμε; Οι έννοιες 
μοιάζουν να έχουν διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέθησαν.  

Για τα πρότζεκτ Public Domain Ι & ΙΙ καλλιτέχνες από διάφορα μέρη κλήθηκαν 
να κάνουν μια καλλιτεχνική παρέμβαση σε κάποιον μάλλον συμβατικά 
εννοούμενο δημόσιο χώρο της πόλης όπου ζουν (π.χ. τοίχο κτιρίου, δρόμο), να 
καταγράψουν φωτογραφικά τη δράση τους και να στείλουν το αποτέλεσμα 
της καταγραφής σε μορφή αφίσας προκειμένου να εκτεθεί πλάι σε καμιά 
ντουζίνα ακόμη αντίστοιχα πρότζεκτς σε αίθουσες τέχνης της Στοκχόλμης (Ι) 
και της Γενεύης (ΙΙ). Σε τί συνίσταται το έργο της τέχνης, σε τί ο δημόσιος 
χώρος παρουσίας και παρουσίασης που προσδιορίζει το νόημά του και, το 
κυριότερο, ποιο το νόημα τόσο ασήμαντων και ίσως απλοϊκών παρεμβάσεων 
σε έναν κόσμο ασύλληπτης πολυπλοκότητας; Ας πάρουμε τα ερωτήματα 
από την αρχή. Εξαντλείται το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό έργο στην αρχική, 
μικρο-παρεμβατική δράση του καλλιτέχνη εντός κάποιου χώρου της πόλη 
του; Ή αποτελεί μέρος του έργου της τέχνης και η φωτογραφική καταγραφή 
και, συνεπώς, και όλες οι αποφάσεις γύρω από την μορφή παραγωγής και 
παρουσίασής της σε κάποια αίθουσα τέχνης; Αποτελεί το σύνολο των κινήσεων 
και της πορείας που διαγράφονται π.χ. από μια επιγραφή στο οδόστρωμα 
δρόμου του Παρισιού μέχρι τo Supermarket Artfair της Στοκχόλμης και από το 
έδαφος εγκαταλελειμμένου βενζινάδικου της Αθήνας στην Milkshake Agency 
της Γενεύης; Μιας πορείας που η απόληξή της ουσιαστικά καταλύει την αρχική 
σημασία της δράσης, βγάζοντας την έξω από το αρχικό τοπικό της συγκείμενο 
του Παρισιού ή της Αθήνας, το οποίο ο θεατής μιας αφίσας στην αίθουσα της 
Στοκχόλμης πιθανότατα αγνοεί, αγνοώντας συνεπώς και τα συγκεκριμένα 
τοπικά όρια του αποδεκτού και της νομιμότητας, καθιστώντας συχνά τόσο το 
νόημα όσο και την παραβατικότητα της παρέμβασης α-σήμαντα; Ή μήπως, 
τελικά, αυτή η πορεία και μετάθεση τα καθιστά τελικά με κάποιον άλλο 
τρόπο σημαντικά; Διότι αφενός στους χώρους όπου έλαβαν χώρα οι δράσεις η 
παρουσία τους συχνά ήταν τόσο σύντομη ή ανεπαίσθητη, που ποιά η σημασία 
και της παραβατικότητας της πράξης αν ούτε γίνεται αντιληπτή από τρίτους, 
ούτε συνδέεται με την επίτευξη κάποιου στόχου (π.χ. υλικού) έξω από την ίδια 
την πράξη; Δεν θα εξαντλούσε η λεκτική παρουσίαση αποκλειστικά της ιδέας 
την ανάγκη υλοποίησής της, όπως μας δίδαξε ο Lawrence Weiner; Αυτά μας 
φέρνουν στο δεύτερο ερώτημα: Ποιός είναι τελικά ο δημόσιος χώρος που έχει 
σημασία; Είναι ο αστικός χώρος της παρεμβατικής δράσης που ίσως κάποιοι 
κανόνες του αμφισβητήθηκαν; Είναι η δημόσια προσβάσιμη αίθουσα έκθεσης 
των φωτογραφικών καταγραφών, οι όποιοι κανόνες της οποίας καθόλου δεν 
διαταράχθηκαν; Χώρια που η μεταφορά και αναπαράσταση της αρχικής 
παρέμβασης στην αίθουσα τέχνης εξουδετερώνει την «πραγματική» πλευρά 
της έστω και συμβολικής αμφισβήτησης ή παράβασης του αποδεκτού και 
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της νομιμότητας την ώρα επιτέλεσης της δράσης. Ή μήπως τελικά οι όροι 
της ασημαντότητας της τέχνης και της εξουδετέρωσης της σημασίας της 
παρεμβατικής δράσης λόγω του εννοιολογικού και θεσμικού πλαισίου της 
τέχνης όπου έτσι και αλλιώς «μπορείς να τη γλιτώσεις», είναι που τελικά 
αποκτούν νέο νόημα και σημασία, όχι αντιθετικά προς τον εννοιολογικό και 
θεσμικό χώρο του «πραγματικού» δημόσιου χώρου, αλλά αναπαραστατικά; 
Μήπως η παρεμβατική (καλλιτεχνική) δράση που περνά συχνά απαρατήρητη 
στο δημόσιο χώρο, αποτυγχάνοντας να τραβήξει την προσοχή του ευρύτερου 
κοινού την ώρα της επιτελεστικής παρουσίας της (όπως άλλωστε και μια 
επίθεση με μ.ε.ι.ο. σε ένα χωριό του Πακιστάν ή μια νέα πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου που δε χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή), μήπως η ίδια 
πράξη όταν αναπαρίσταται μέσα από την καταγραφή της στον τοίχο κάποιου 
χώρου τέχνης, αποκομμένη από τοπικούς προσδιορισμούς αποδεκτού 
ορίου και νομιμότητας, ανακτά, τελικά, μια σημαντική λειτουργία ως ανα-
παράσταση (re-enactment) και όχι ως εξαίρεση της «πραγματικότητας» 
της σύγχρονης ζωής, του δημόσιου χώρου και της δημόσιας σφαίρας, όπως 
επαναπροσδιορίζονται τα τελευταία χρόνια και όπου με κυριολεκτικά και 
μεταφορικά ασύλληπτες παρεμβάσεις μπορείς να τη γλιτώσεις;

                                                                                                

Βερολίνο 16/1/2015 

[Η Εύα Φωτιάδη είναι ιστορικός τέχνης και εργάζεται ως μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Freie Universität Berlin/
Dahlem Research School. Το 2009 κυκλοφόρησε το βιβλίο της The Game of 
Participation in Art and the Public Sphere (Maastricht: Shaker).]
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Για τον ανεκρίζωτο χαρακτήρα του 
«δημόσιου» στη «δημόσια τέχνη»

Κωστής Σταφυλάκης

Ποιος μιλάει ακόμα για τη «δημόσια τέχνη»;

Η μεγάλη δυσκολία να χρησιμοποιηθεί η κατηγορία της «δημόσιας τέχνης» 
από τη σύγχρονη θεωρία της τέχνης οφείλεται στο γεγονός ότι όλα εκείνα 
τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα την καθιστούσαν ιστορικό γένος έχουν 
άρδην αναθεωρηθεί ή, για πολλούς, καταστεί ανάξια υπεράσπισης. Τι νόημα 
θα είχε να μιλήσει κανείς σήμερα για τη δημόσια τέχνη, όταν η ίδια η έννοια 
του «δημόσιου» θεωρείται, από μεγάλο τμήμα της ριζοσπαστικής θεωρίας, 
παρωχημένη αναφορά στη νεωτερική «δημόσια σφαίρα» ή το «δημόσιο 
χώρο», δηλαδή σε ένα υπο-πεδίο των κοινωνικών σχέσεων που σε μεγάλο 
βαθμό γεννήθηκε και διαμορφώθηκε από τις πολιτικές του νεωτερικού εθνικού 
κράτους;

Πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων αμφισβητούν τα ριζοσπαστικά αποθέματα 
μιας διεκδίκησης του «δημόσιου χώρου» και στρέφονται προς την έννοια του 
«κοινού», των «κοινών» (commons), ως πεδίο διεκδίκησης και «δημιουργίας» 
νέων κοινωνικών μορφών της «ζωής». Οι θεωρήσεις αυτές, προερχόμενες 
κυρίως από διανοητές του αυτόνομου μαρξισμού, γίνονται ιδιαίτερα 
δημοφιλείς εντός του καλλιτεχνικού πεδίου, ειδικά εκείνου που συνομιλεί με 
το εξεγερσιακό πολιτικό κλίμα της εποχής. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το 
«δημόσιο», η δημοκρατική «δημόσια σφαίρα», είναι ένας θεσμός της νεωτε-
ρικής πολιτικής κοινωνίας, ανάμεσα στο κράτος και στα ιδιωτικά συμφέροντα, 
που δεν δύναται να υπερβεί τις δομές που το ανέδειξαν. Συνεπακόλουθα, η 
δημόσια σφαίρα περιορίζεται στο πεδίο διατύπωσης κριτικής και αιτημάτων 
προς το κράτος, αλλά και ελέγχου του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αντίθετα, τα 
«κοινά» παραπέμπουν σε περιοχές άμεσης/αδιαμεσολάβητης παραγωγής 
αγαθών και μορφών συμβίωσης που θα καταναλωθούν/αξιοποιηθούν από 
τους ίδιους τους παραγωγούς τους –συνιστούν δηλαδή αυτόνομα πεδία της 
ζωής. 

Ωστόσο, η σύντομη ιστορία της δημόσιας τέχνης (δηλαδή, όλες εκείνες 
οι συζητήσεις περί του περιεχομένου της έννοιας του «δημόσιου» στις 
καλλιτεχνικές πρακτικές) αναδεικνύει μια ιστορική και πολιτική διάσταση 
που αποσιωπείται από την βιαστική προγραφή του «δημόσιου»: υπογραμμίζει 
τον ανεκρίζωτο χαρακτήρα του κοινωνικού διχασμού, της διαίρεσης, της 
σύγκρουσης, της έλλειψης κοινωνικού θεμελίου που εισάγει η έννοια και 
η εμπειρία του δημόσιου, της νεωτερικής δημοσιότητας - το όριο κάθε 
φαντασίωσης περί δημιουργικής/θετικής θέσμισης του κοινωνικού. Οι 
γνωστότερες διαμάχες γύρω από τους ορισμούς της δημόσιας τέχνης, ή του 
δημόσιου ρόλου των καλλιτεχνικών παρεμβάσεων, αποτελούν ρωγμές σε 
φαντασιώσεις δημιουργικής κοινωνικής συνοχής, διαβουλευτικής συνύπαρξης 
ή εμμενούς συν-κατάληψης του χώρου. Οι πιο ενδιαφέρουσες, από μια 
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ριζοσπαστική σκοπιά, εμπειρίες «δημόσιας τέχνης» αναδεικνύουν τον ριζικά 
ασυμφιλίωτο χαρακτήρα της διαφωνίας, της διάζευξης, της ασυμμετρίας – 
την έλλειψη θεμελίου του κοινωνικού.            

Η κατανόηση όμως της ρηξιακής, ριζοσπαστικής διάστασης της δημόσιας 
τέχνης απαιτεί την απαλλαγή από φυσικοποιητικές αναγνώσεις που την 
ανάγουν στη χωρική, θεσμική, ουμανιστική της φαινομενολογία. Ο κριτικός/
θεωρητικός αναστοχασμός πάνω στη «δημόσια» διάσταση του έργου τέχνης 
ανέδειξε, ειδικά από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, ότι η δημόσια αυτή 
διάσταση δεν περιορίζεται στην φαινομενικά ανοικτή φύση του έργου, στην 
«προσβασιμότητα» που του παρέχει ο «ανοικτός», αρχιτεκτονικά δομημένος 
χώρος. Ούτε καθορίζεται από τις απαιτήσεις για κοινωφελή ανταποδοτικότητα. 
Ούτε ειδοποιείται από την οικουμενική προσβασιμότητα των αισθητικών 
εμπειριών που το έργο δύναται να προφέρει. 

Ο Oliver Marchart προσφέρει την πιο μεστά διατυπωμένη περιγραφή της 
δημόσιας διάστασης του έργου: το έργο της δημόσιας τέχνης είναι αυτό που 
παράγει, πυροδοτεί, ένα πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα σε υποκείμενα, θεσμούς, 
ιδέες. Ο «δημόσιος» χαρακτήρας διαρκεί όσο αυτή η σύγκρουση λαμβάνει 
χώρα και μετά χάνεται, υποχωρεί στις θεσμικές του αποκρυσταλλώσεις όταν 
η σύγκρουση σταματά. Το «δημόσιο», αλλά και η δημόσια διάσταση του 
έργου τέχνης, δεν είναι ένας «χώρος», ούτε ένας «θεσμός», αλλά ο ‘δεσμός 
της διαίρεσης’ – είναι αυτή η εφήμερη συσχέτιση των εν συγκρούσει (με την 
ευρεία έννοια) υποκειμένων.[1]

Θεωρία της δημόσιας τέχνης και δημοκρατική θεωρία

Η ελάχιστη αυτή οριοθέτηση του «δημόσιου» στη τέχνη προκύπτει ως 
καρπός ουσιαστικών συζητήσεων ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική, 
τη θεωρία της τέχνης και την πολιτική θεωρία (ειδικά τη «δημοκρατική 
θεωρία»). Η θεωρητικές αυτές ζυμώσεις βασίστηκαν σε ορισμένα πολύ 
γνωστά παραδείγματα/περιστατικά στα οποία οι προθέσεις των καλλιτεχνών 
συνάντησαν τις σύνθετες αντιδράσεις διαφορετικών κοινών. Στη σκέψη της 
Rosalyn Deutsche κυριαρχεί η προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί το τραύμα 
της υπόθεσης Tilted Arc (1981) του Richard Serra ως κεντρικό επίδικο ενός 
ορισμού της σύγχρονης πλουραλιστικής δημοκρατίας. Γιατί μια σειρά από 
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές πιέσεις πέτυχαν τη μετακίνηση του 
έργου από τον, προβλεπόμενο από την ανάθεση, χώρο της Federal Plaza στο 
Μανχάταν; Εμπνεόμενη από το «ερώτημα της δημοκρατίας» του Claude Lefort, 
αλλά και τις επεξεργασίες των Ernesto Laclau και Chantal Mouffe σχετικά με 
μια «ριζοσπαστική δημοκρατία», η Deutsche δείχνει πως το ερώτημα που η 
συζήτηση γύρω από το «σκάνδαλο» Tilted Arc δεν κατάφερε να θέσει είναι, 
τελικά, το ίδιο το ερώτημα της δημοκρατίας: δηλαδή ποια μορφή δημοκρατίας 
μας επιτρέπει να συγκρουστούμε με μεγαλύτερη ελευθερία για το δημόσιο 
χώρο, για το περιεχόμενο ή τη σημασία του;[2] 

[1]    Oliver Marchart, «Πολιτική και καλλιτεχνικές πρακτικές: για την αισθητική της 
δημόσιας σφαίρας», Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, επίμ. Γιάννης Σταυρακάκης & 
Κωστής Σταφυλάκης, Αθήνα, Εκκρεμές, 2008, σελ. 103. Εναλλακτικά: Oliver Marchart, 
“Politics and Aesthetic Practice: On the Aesthetics of the Public Sphere” (Frakcija. Per-
forming Arts Magazine, No. 33/34, 2004-5, σσ. 14-19). 
[2]    Rosalyn Deutsche, «Tilted Arc and the Uses of Democracy»,  Evictions: Art and 
Spatial Politics, Cambridge, MIT Press, 1996, σσ. 257-268.
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Η διάσταση του ανταγωνισμού, της σύγκρουσης σε μια δημοκρατία δεν 
περιορίζεται στις εσωτερικές αντιθέσεις των μερών της δημοκρατικής 
κοινότητας (στις διαφορές μεταξύ τους) αλλά αποτελεί την καταστατική 
προϋπόθεση κάθε ορισμού της κοινωνίας, το όριο του κοινωνικού, καθώς κάθε 
κοινωνικό σώμα θεσμίζεται μέσα από ετεροκαθορισμούς, προδιορίζοντας ένα 
«καταστατικό έξωθεν», έναν «άλλο» που δεν ανήκει σε αυτό. Ο καθορισμός 
αυτού του άλλου είναι αυτό που συγκροτεί τη συνοχή του κοινωνικού σώματος 
και ταυτόχρονα απειλεί την εξάρθρωσή της κατασκευασμένης και εν τέλει 
επισφαλούς συναίνεσης. Η αναγνώριση του έκκεντρου χαρακτήρα της 
δημοκρατικής θέσμισης καθιστά δυνατή την επιδίωξη μιας «ριζοσπαστικής 
δημοκρατίας». Η τελευταία προϋποθέτει μια σταδιακή, τραυματική 
συνειδητοποίηση της ανταγωνιστικής θεμελίωσης της δημοκρατικής 
ανακάλυψης, διαδικασία ασύμπτωτη με μια χαμπερμασιανή απόπειρα 
ορθολογικής συναίνεσης. Αξιοποιώντας την έννοια της «ριζοσπαστικής 
δημοκρατίας», η Deutsche κατάφερε να υπερβεί το διανοητικό πλαίσιο της 
«αθροιστικής/συσσωματωτικής δημοκρατίας» (Robert Dahl) που χαρακτήριζε 
το πνεύμα των ακροαματικών διαδικασιών που, τελικά, το ’89, οδήγησαν στην 
απομάκρυνση του Tilted Arc από την Federal Plaza. Μια ριζοσπαστική δημόσια 
σφαίρα δεν είναι απλώς το άθροισμα των συμφερόντων που εκδηλώνονται 
εντός της. Ανάμεσα στους ιστορικούς τέχνης που υπερασπίστηκαν το έργο 
και τους υπαλλήλους του μετρό που υπέγραφαν ένταλμα για τη μετακίνησή 
του δεν υπάρχει κάποιο ύστατο πεδίο κοινών συμφερόντων, κάποιο ύστατο 
θεμέλιο διασφάλισης της κοινωνικής ενότητας, κάποιος κοινός παρανομαστής 
θεμελίωσης της συναίνεσης. 

Όπως συμπερασματικά υπογράμμισε η Deutsche, θυμίζοντας την ανάλυση του 
Lefort για την απώλεια των «δεικτών βεβαιότητας» στη νεωτερική κοινωνία, 
«[Σ]ύμφωνα με νέες θεωρίες της ριζοσπαστικής δημοκρατίας, ο δημόσιος χώρος 
αναδύεται με τη εγκατάλειψη της πίστης σε μια απόλυτη βάση της κοινωνικής 
ενότητας, μια βάση που να δίνει στο «λαό» μια ουσιακή ταυτότητα ή αληθινό 
συμφέρον. Ο δημόσιος χώρος, σύμφωνα με την άποψη αυτή, είναι το αβέβαιο πεδίο 
όπου, απουσία ενός απόλυτου θεμελίου, το νόημα του λαού θεσμίζεται διαρκώς και 
τίθεται σε διακινδύνευση. Η πρωτοποριακή θέση – μιας εξωτερικής οπτικής γωνίας 
πάνω στη κοινωνία –είναι ασύμβατη με το δημοκρατικό δημόσιο χώρο.»[3] 

Η κριτική σκέψη της Deutsche γονιμοποίησε μια σειρά προσεγγίσεων που 
αναλύουν τις κατεστημένες αντιλήψεις περί δημοκρατίας, οι οποίες διέπουν 
τα ομοσπονδιακά προγράμματα ενίσχυσης της δημόσιας τέχνης στις Η.Π.Α. 
Η Miwon Kwon, ακολουθώντας το σκεπτικό της Deutsche, ανέλυσε κριτικά 
το πρόγραμμα Culture in Action του οργανισμού Sculpture Chicago. Η Kwon 
εστίασε στο γνωστό «Νέο γένος δημόσιας τέχνης» (New Genre Public Art), 
έτσι όπως το εισήγαγε και υποστήριξε θεωρητικά η καλλιτέχνις Suzanne Lacy. 
Για την Lacy, το πρόγραμμα Culture in Action (1991-1993), σε επιμέλεια της 
Mary Jane Jacob, αναδεικνύει μια τέχνη που λαμβάνει χώρα εκτός μουσείων 
και γκαλερί και δίνει έμφαση στην επικοινωνία και την ανταλλαγή ανάμεσα 
σε καλλιτέχνες και κοινότητες. Η «νέου γένους δημόσια τέχνη» παρουσιάζεται 
ως ένα δημοκρατικό μοντέλο επικοινωνίας, συμμετοχής και συνεργασίας για 
την παραγωγή τέχνης, ένα μοντέλο με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα 
οικολογίας, διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, φυλετικών σχέσεων, στο ζήτημα 

[3]    Rosalyn Deutsche, όπως πάνω, σελ. 268.
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των αστέγων, της βίας εναντίων των γυναικών, των γηρατειών, του πολέμου 
των συμμοριών, των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ο καλλιτέχνης που διέπεται 
από αυτή την υπερ-ουμανιστική αντίληψη μιας τέχνης που διασώζει το 
κοινωνικό δεσμό από την κρατική εγκατάλειψη ονομάστηκε «αισθητικός 
ευαγγελιστής» από τον αμερικάνο κριτικό Grant Kester.[4] 

Ενδεικτικό της τάσης αυτής ήταν το πρότζεκτ Chicago urban ecology 
group, από τον Mark Dion. Ήταν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μαθητών του 
δυτικού Σικάγο πάνω στην οικολογία και στα τοπικά οικοσυστήματα. Με τη 
βοήθεια του καλλιτέχνη, έστησαν ένα παρατηρητήριο του μικροκλίματος 
του Σικάγο, πραγματοποιούσαν εκδρομές σε πάρκα, ταξίδεψαν σε τροπικά 
δάση για την απόκτηση εμπειρίας, συνέλεξαν δείγματα από περιοχές του 
Σικάγο, κατέγραψαν τα σκουπίδια που εμφανίζονταν με μεγάλη συχνότητα 
και διατύπωσαν συμπεράσματα σε σχέση με τις συνήθειες των κατοίκων του 
Σικάγο. Η συμμετοχή μαθητών έγινε αντιληπτή ως διαδικασία κοινωνικής 
ενσωμάτωσης/εκπαίδευσης. Σε παρόμοια λογική, η Suzanne Lacy παρουσίασε 
το Full Circle, ένα μνημείο για τις γυναίκες με πολιτικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο στον αγώνα των γυναικών του Σικάγο, μέσα στην ιστορία. Εκατό 
μεγάλες πέτρες τοποθετήθηκαν σε διάφορα πεζοδρόμια του Loop στο Σικάγο 
μαζί με μπρούτζινες πλάκες που μνημόνευαν τα ονόματα και τη συμβολή των 
γυναικών. «Σε μια πόλη χωρίς σημαντικά μνημεία γυναικών, εκατό ξεπήδησαν 
μέσα σε ένα βράδυ», λέει η Lacy.[5] 

Η Miwon Kwon εντοπίζει στα πρότζεκτ του Culture in Action μια τάση 
αναγωγής του κοινωνικού στη «κοινότητα» ως μια πλήρως διαμορφωμένη 
οντότητα. Ο ουμανισμός που τα διέπει αναγνωρίζει μέσα στο κοινωνικό 
διακριτές/ιδανικές κοινωνικές κατηγορίες όπως ο Λαός, το Έθνος, οι Γυναίκες, 
οι πολιτιστικές ταυτότητες κ.λπ. ανάγοντας την κοινωνία σε αυτό που η 
Chantal Mouffe ονομάζει «κλειστό σύστημα διαφορών». Η Kwon παρατηρεί 
ότι πολύ μεγάλο τμήμα της τέχνης κοινοτικής βάσης των 90s αναπαράγει το 
εξιδανικευμένο φάντασμα της κοινότητας.[6] (Π199) Η κριτική αυτή, σήμερα, 
αγνοείται πλήρως από τους καλλιτέχνες και τους ακτιβιστές που εμπνέονται 
από την διεκδίκηση των κοινών (commons) με αποτέλεσμα την κυριαρχία 
ενός νέου, ακατέργαστου, ουμανισμού που εξιδανικεύει τα, πληγέντα από τη 
κρίση, κοινωνικά στρώματα ως δημιουργούς συλλογικών τόπων της ζωής.         

Το ρήγμα του δημόσιου

Κομβικής σημασίας στη συζήτηση για τη δημόσια τέχνη ήταν η διαμάχη που 
προέκυψε για το πρότζεκτ του νεοπρωτοποριακού κονσεπουαλιστή Hans 
Haacke. To 1998, μια επιτροπή του Bundestag κάλεσε τον Haacke να προτείνει 
ένα πρότζεκτ για την βόρεια αυλή του Reichstag. Η πρότασή του Haacke 
συζητήθηκε επίπονα στο κοινοβούλιο. Tελικά υπερψηφίστηκε με 260 ψήφους 

[4]    Βλέπε ειδικά Miwon Kwon, «Οι (αφ)εδράσεις της κοινότητας», Το πολιτικό στη 
σύγχρονη τέχνη, όπως πάνω, σσ. 189-211. Εναλλακτικά: Miwon Kwon, «The (Un)sittings 
of Community» (One Place After Another: Site-specific Art and Locational Identity, The 
MIT Press, 2004, σσ. 138-155).  
[5]    http://www.suzannelacy.com/full-circle/
[6]    Miwon Kwon, όπως πάνω, σελ. 199. [Στην αγγλική έκδοση: p. 149].
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υπέρ έναντι 258 κατά. H ιδέα που τελικά ο Haacke πραγματοποίησε ήταν η 
τοποθέτηση μια μεγάλης επιγραφής από νέον, στο κέντρο της αυλής, που 
σχημάτιζε την φράση Der Bevölkerung (ο πληθυσμός). Μέσα στην ιδέα ήταν 
η κάλυψη του χώρου γύρω από την επιγραφή με χώμα που κάθε βουλευτής θα 
προμήθευε από την περιφέρεια της Γερμανίας την οποία εκπροσωπούσε και 
θα τοποθετούσε ο ίδιος στην αυλή. Η φράση «Ο Πληθυσμός» είχε ακριβώς 
τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα με την επιγραφή που τοποθετήθηκε το 1916 
στο αέτωμα του κοινοβουλίου, «Dem Deutschen Völke» (στον γερμανικό 
λαό). Όταν ο Haacke πρότεινε το έργο αντιμετώπισε την αντίσταση των 
Χριστιανοδημοκρατών και την κατηγορία ότι η χρήση του νέον ακυρώνει την 
σοβαρότητα του χώρου και ότι το παιχνίδι με τις λέξεις αμφισβητεί τη σχέση 
ανάμεσα στη γερμανική κυβέρνηση και τον λαό. Μάλιστα κάποιοι υποστήριξαν 
ότι το έργο έχει αντισυνταγματικό χαρακτήρα διότι η λέξη «πληθυσμός» δεν 
είναι μια λέξη που εκπροσωπεί το γερμανό πολίτη. 

Η πρόταξη του πληθυσμού είχε, από την πλευρά του καλλιτέχνη, στόχο 
να αμφισβητήσει τους αποκλεισμούς που σήμερα συνεπάγεται η έννοια 
του γερμανικού λαού, δηλαδή τον αποκλεισμό των, δίχως νομική κάλυψη, 
οικονομικών και άλλων μεταναστών, αλλά και να υπενθυμίσει το βεβαρημένο 
παρελθόν της έννοιας του γερμανικού λαού λόγω της χρήσης της από το 
ναζιστικό καθεστώς. Η λέξη «πληθυσμός», δίχως το επίθετο γερμανικός, είναι 
προτιμότερη, σύμφωνα με το καλλιτέχνη, ακριβώς λόγω της «στεγνότητας» 
του όρου.[7] Θύμισε μάλιστα μια γνωστή ρήση του εξόριστού Brecht, από το 
1935: «Αυτοί που σήμερα λένε πληθυσμός αντί για λαός ή ράτσα …απέχουν, με 
αυτή την απλή πράξη, από ένα μεγάλο ψέμα». 

Η παρέμβαση του Haacke συζητήθηκε εκτενώς σε μια συζήτηση στην 
οποία συμμετείχαν τόσο η Rosalyn Deutsche όσο και η Chantal Mouffe.[8] 
Διατυπώθηκαν πολύ σημαντικές αμφιβολίες για το αν θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η έννοια του λαού ή να αντικατασταθεί με την έννοια του 
πληθυσμού. Η Chantal Mouffe πρότεινε ότι η έννοια του πληθυσμού είναι μια 
περιγραφική-τεχνική (εν τέλει καθαρά βιοπολιτική) έννοια που δεν μπορεί 
να αποτελέσει το τόπο της λαϊκής κυριαρχίας. Για τη Mouffe, αντίθετα, η 
λέξη «λαός» θα παραπέμπει πάντα σε κάποια μορφή αποκλεισμού καθώς 
στη δημοκρατία ο λαός οριοθετείται μόνο μέσω ενός «δήμου», μέσω ενός 
ελάχιστου δηλαδή πλαισίου όπου η άσκηση –η χρήση των πολιτικών 
δικαιωμάτων- θα μπορεί να λαμβάνει χώρα και να έχει κάποια πραγματική 
αξία. Παρά τις όποιες αποκλίσεις, ο τρόπος με τον οποίο τόσο η Deutsche 
όσο και η Mouffe κατανοούν την παρέμβαση είναι σαν υπογράμμιση, αλλά 
και πυροδότηση, της έντασης ανάμεσα στην ισότητα και την ελευθερία, 
ένταση θεμελιακή της δημοκρατικής επανάστασης. Η Mouffe την αποκαλεί 
«το δημοκρατικό παράδοξο». Η εγκατάσταση του Haacke ανοίγει ένα πεδίο 
ερμηνείας, ένα κενό χώρο, ανάμεσα στις δύο λέξεις (λαός και πληθυσμός), 
και επιτρέπει στις διάφορες πολιτικές ταυτότητες να συγκρουστούν δημόσια, 

[7]     Hans Haacke, Fictional Community, Parachute 103, σελ.137. Πρόκειται για μια 
απάντηση του Haacke στην κριτική που του ασκήθηκε από τον Michael Hirch στο Para-
chute 101.
[8]    Chantal Mouffe, «Κάθε μορφή τέχνης έχει πολιτική διάσταση»: Μια συνέντευξη της 
Chantal Mouffe στους Rosalyn Deutsche, Branden W. Joseph και Thomas Keenan, Το 
πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, σσ. 115-138. Εναλλακτικά: Chantal Mouffe, «Every Form of 
art has a Political Dimension» (Grey Room, No. 2, 2001, σσ. 95-125). 
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εκ νέου, για αυτό το θέμα. Από αυτή την οπτική γωνία, το έργο του Haacke 
δεν είναι δημόσιο επειδή βρίσκεται τοποθετημένο στο κοινοβούλιο, αλλά είναι 
δημόσιο γιατί πυροδοτεί μια δημοσιότητα, παράγει μια «δημόσια σφαίρα» 
σύγκρουσης ανάμεσα στην ελευθερία (διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων 
των αποκλεισμένων) και την ισότητα (τη χρήση των δικαιωμάτων από τους 
πολίτες).      

Εδώ, το «δημόσιο», δεν είναι παρά η εφήμερη επιτέλεση του χάσματος ανάμε-
σα στις δύο λέξεις. Με αντίστοιχο τρόπο, ο Lefort βλέπει την ανάδυση της 
δημόσιας σφαίρας ως το πεδίο που αντικαθιστά την μεταφυσική ενότητα που 
εξασφάλιζε το σώμα του μονάρχη, πριν την επανάσταση.[9] Ο δημόσιος χώρος, 
αναδύεται ως απουσία υπερβατικού θεμελίου – το νόημά του τίθεται διαρκώς 
υπό διαπραγμάτευση, και η νομιμοποίησή του προέρχεται, τελικά, από την 
ίδια την διαμάχη. Οι συζητήσεις/διαμάχες γύρω από τα έργα που ενδεικτικά 
ανέφερα είναι, στη πραγματικότητα, το «δημόσιο» στη δημόσια τέχνη, δηλαδή 
εκείνη η ένταση/ρήξη που τα καθιστά δείγματα μιας πιθανής γενεαλογίας 
της δημόσιας τέχνης. Η έννοια του «δημόσιου», αλλά και της «δημόσιας 
τέχνης», θα συνεχίσει να έχει κάποια αξία στο βαθμό που συγκρούεται με όλες 
εκείνες τις τάσεις αναγωγής του κοινωνικού χώρου σε ένα ομαλό συνεχές, 
που είτε αυτοθεσμίζεται χωρίς διχασμούς/ετεροκαθορισμούς είτε ρυθμίζεται 
τεχνοκρατικά/ορθολογικά με συναινετικά ιδεώδη.    

[Ο Κωστής Σταφυλάκης είναι θεωρητικός τέχνης και εικαστικός με έδρα την 
Αθήνα. Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Διδάσκει, 
ως εντεταλμένος διδασκαλίας, «Τέχνη βασισμένη στην έρευνα» στην ΜοΚΕ 
της ΑΣΚΤ και Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Πανεπιστημίου Πατρών.]

[9]    Βλέπε σχετικά, Claude Lefort, «Το ερώτημα της δημοκρατίας», Το πολιτικό στη 
σύγχρονη τέχνη, όπως πάνω, σσ. 57-62. Και Claude Lefort, «The Question of Democra-
cy», Democracy and Political Theory, trans. David Macey, Minneapolis, University of 
Minnesota, 1998, p. 10.
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Artemis Potamianou

Public(?) Domain

Public Domain was a call for artistic creation within the clear context of the 
urban landscape and on the basis of difference — the uniqueness of visual 
thinking in a globalised environ ment with common problems and perceptions.

The fifty participant artists followed a specific process in terms of both 
“production” and the final form of their project, having been invited to choose 
and implement an intervention in one of their own city’s outdoor spaces. 
These interventions evolved into a poster-record which demonstrated also the 
identity of their city and country.

The outcome of this venture was a patchwork of 50 site-specific works which 
reflected their creators’ different quests and artistic concerns, at the same 
time constituting a visual inter vention in the urban context; an intervention at 
the borderline of legitimacy, since the viewing of the artistic object is imposed 
rather than opted for by the viewer. The venue is not “given” to the artist but 
is “occupied” by him or her. At the same time the artist is exposed in such a 
manner and on such a scale as to go beyond exhibiting their artistic practice to 
freely express their ideas, feelings and views, following the steps of an internal 
negotiation whereby the private turns into public.

The cityscape —sometimes in a leading role and sometimes more like a 
background, a canvas or a wall for uploading posts on a social network— fits 
the work in the space and the surroundings, raising questions which have 
recently become crucial rather than just topical.

What is achieved here is a record, a visual journal which also triggers a debate 
over and beyond the boundaries of personal artistic quests.

This dialectic collage is a profoundly political work since it reflects the 
pulse and the concerns of different artists, not only reflecting their diverse 
cultural, political and economic backgrounds but, ultimately, constituting 
representative examples of the artistic creation of their time.
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The relation between public space and contemporary art has been explored in 
infinite varia tions in recent years, so that the boundaries of the closed artistic 
sphere have been forever ruptured and penetrated by activist practices, social 
demands and collective actions. After 1960, the demand of the avant-gardes of 
the early twentieth century for a political art turns into the almost obligatory 
demand for every intervention in public space, and hence also in the socio-
historical environment, to have a social content. Aside from any clear attitudes 
for or against these views, with a clear-cut position in or out of the political, 
there is a third area to be explored in which artistic interventions, once set in 
the public sphere and beyond their own content, inevitably become political 
acts which  have a part in shaping public space.

“Public Domain” approached artists with radically different starting points 
in their work and asked them for an ad hoc, site-specific intervention in the 
public space where they live. The result is a peculiar charting of the notion 
of public space which spans everything from the outskirts of Naples, the 
Parisian banlieue and the Athens of 2012 to Berlin’s Nordbahnhof, Oxford or 
Washington Blvd in Los Angeles.

It is an exploration of the parameters in the relation between art and public 
space, its appro priation (forceful or otherwise), the subversion of the boundary 
between public and private, the redefinition of the monumental or even the 
confrontation with it and the right to delinquency.

The multiplicity of this relation increases over time as the works-interventions 
are left to pub lic use for as long as each setting permits it. The standardised way 
in which they are recorded necessarily includes the exact time and location of 
each intervention, treating the work and public space as two elements which 
are constantly redefined to make up a single event.

Public – Common

Giorgos Papadatos
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Public Domain:  the regime under which a work is not protected by copyright. 
Public Domain, a programme for artworks in public space. Thoughts on 
common goods, property, rights and other key issues around public space. 
A gesture in a square, out in the open, in public view, is often seen as political 
since those who perform it have decided to define, appropriate a territory and 
present their position. This can be true as long as these people acknowledge and 
assume the responsibility of position-taking (as Bourdieu would put it) before 
the common property that public space potentially is. Nevertheless, equating 
the pre sence in public space with a political act is not enough. It usually 
goes together with acts of self-organisation, self-empowerment and internal 
processes with the emphasis on individual responsibility for improving one’s 
life, disregarding or suppressing the fact that deterioration in people’s lives is a 
structural product of society and its mechanisms, and that ‘restructuring life’ 
requires systematic or even systemic changes. Such changes also touch upon 
the management of public space, which is not an unconditional public domain 
but one that is regulated by a host of institutional and extra-institutional rules.

New Babylon.  The artist Constant Nieuwenhuys, a founding member of the 
Situationists, envisioned a city of play, ideally suited to the new man-at-play 
— Homo Ludens. The initial euphoric images gradually gave way to images 
of New Babylon as a place of sexual crimes and unprecedented violence. A 
city of play, based on its inhabitants’ good, playful and creative mood devoid 
of all bourgeois pursuit of new experiences of self-fulfilment would be more 
likely to lead to a terrible dystopia than a rosy utopia. A ‘playful’ mood is not 
simply a neutral common place for all people, and the nature of the game 
—which can sometimes be manipulative, sadistic or whatever one likes— 
is not necessarily a place of common desire. Devoid of utopian ideals, the 
radical nature of contemporary antagonistic public art was channelled 
into subverting grand revolutionary visions of a common and collectively 
creative public space. It stirred up the contradictions, the antinomies, the 
confrontational substratum of ‘democratic’ societies in an attempt to revive 
the democratic public space, which is not indiscriminately and humanistically 
inclusive (simply because no such thing exists). In this space, claiming desire 
is preferable to acts based on guilt towards the others. Yet one must assume 
responsi bility for one’s desire, which distinguishes and sets one apart from the 
others, and thus under take an active role in pursuing and fulfilling it. Public 
space and the art in it is a contested area where the different positions and 
desires are revealed and assumed.

Hobo Signs.  Public spaces, squares, streets, sidewalks, pedestrian zones, etc. 
have rules and boundaries which it would be telling to point out and observe. 
Hobos, the itinerant, home less labourers of the Great Recession in the 1930s, 
developed a code of signals in the city to deal with the uncertainty, the risks 
and the hardships of migrant work and survival in the open (public) space. This 
emergency code was devised to direct, warn and orientate other members of 
the group (hostile town — leave as soon as you can; main street good for begging; 
bad person lives here; good prison; etc.). Let us think  beyond mere survival or the 

Elpida Karaba

Public Art, Public Domain, New Babylon 
and Hobo Signs: The organization of desire
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seduction of life on the road. Taking the opportunity of an extensive network 
of public art like that created by the Public Domain project, I look at the works 
as signs that could guide   us through the western glo balised public space and 
its restrictions. These restrictions are not unconnected from the traits of the 
people in it (woman, illegal street vendor, skateboarder, tourist, office worker, 
labourer, etc.) or from the characteristics and the policies of each city. Works-
Signs which could correlate and decode the terms of art production in public 
space and the pecu liarities of each city. These signs are not necessarily set by 
the project itself and the works, but I have made some notes about a public art 
as a possible dialect of pointers. Sign 1. Pointer about the public services’ lack 
of interest in the citizens’ needs, or pointer about the cynicism of the powers 
of gentrification towards the local residents — Tanjia Ostoijic, My proposal for 
a Pedestrian Crossing in Front of Nordbahnhof Berlin. Sign 2. Mismanage ment or 
squandering of public funds — Yannis Grigoriadis, The architecture of poverty. 
Sign 3. Demonstrating alternative modes of habitation — Lina Theodorou, 
Play House, squatting in a series of small wooden huts in playgrounds. Sign 
4. Pointer about places of misogyny and sexism — Guerrilla Girls, Disturbing 
the Peace. Sign 5. The antisocial practices of mul tinational companies — Julie 
Rene de Cotret, Nestle Takes. Sign 6. New Order, by Magnus Thierfelder. The 
name of a rock band from Manchester and of the Fascist programme of World 
War II can be the slogan that demonstrates the manipulative mechanisms of 
neo-liberal policies. 

Desire.  A public art of signs which provides directions and pointers, organises 
individuals and initiatives of desire —and, more than simply ensuring a 
minimum of safe survival, a public art that seeks to change the structural 
economic and political factors responsible for our living conditions— can be 
the militant art of the new homo flexibile, creatrix: the new man who may 
wonder how he got caught up in the instumentalisation of flexibility and 
creativity; how his desire is channelled into morally acceptable deeds; what 
are the complex mechanisms (among which the funding of public art) that 
appropriate the conventions and demands of mainstream ideology in order to 
expedite the neoliberal vision of the New Order of things. 

In a public art of signs, the visions of a New Babylon, of a class of itinerant 
individuals liberated from social conventions, of a public space as common, 
unconditional property would be interesting in the reversal of such fabrications 
that emphasise private initiative in terms of flexibi lity and creativity rather 
than the systems and mechanisms responsible for our life.

January 2015

[Elpida Karaba is a curator and art theorist. Her research interests and publication 
record focus on archival and research based art, documentary, activist and 
performative art practices. She lives and works in Athens.]
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The debate around public art has to deal with the exceptional difficulty of 
being founded upon a ground that is anything but solid: that of public space. 
Once public space had been understood as a term, becoming potentially 
public, a representation of the function of democracy and hence subject to all 
its nuances, it remained constantly in question, much like democracy itself. 
And while the theoretical debate moves into increasingly intangible realms —
to Bruce Robbins, public space will always be a spectre that was never  there, 
existing only through its absence— in real life the quest for public space is 
stepped up as local authorities, companies and organisations try to capture 
its spectral presence and delineate it in the form of designs, programmes 
and redevelopments for better public spaces. The standardised, predictable 
results vindicate the laments of urban planners and human geographers who 
claim that public space as we knew it is finished — if, indeed, it ever existed. 
The recognition of what is lost re-triggers the search for it, although it is not 
certain whether the spectre of public space can ever become tangible, even 
fleetingly; whether it can fit into the pattern of reality and have all its contents 
gain the designation ‘public’ — public art, public debate, public action.

The lost squares

Reclaim the streets. Whether as a slogan of the activist movement of that name 
which claimed the streets for pedestrians or in its subsequent guise as the 
‘occupy movement’ or, conversely, as the beacon in the programme of former 
New York mayor R. Giuliani and his many subsequent imitators who pledged 
to remove the ‘undesirables’ from public space, the very same war cry about 
reclaiming public space permeates the rhetoric of both sides. At the back of all 
those quests for an ideal public space there is always this nostalgic, idealistic 
image of the traditional square, the ancient Greek Agora, the European square. 
It was on these —and for these— squares that the recent battles of democracy 
were fought. The greatest virtue of this ideal public space is its accessibility to 
all, since public space is activated by the crowds that fill it.

It is precisely in the name of accessibility that the ‘public’ aspect is debased. On 
the part of the powers that manage it, a public space for all translates into a place 
that invites and actively attracts a crowd of people for whom it is not enough 
to just be there. "Good public space" means variety of uses, receptiveness, 
individuality and attractiveness—and this is where art undertakes to create 
the landmark, provide the reasons to go there, the measure of success being a 
sustained picture of lively crowds. Statistical surveys in New York’s privately 
owned public spaces (POPS) show that this type of management results in 
large but too homogeneous crowds, which goes against the defining principle 

Constantina Theodorou

The shifting public space
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of the ‘public’ as an open, in-question field in which —and over which—the 
opposites can clash.

Since both sides agree on the ultimately benign nature of public space as a 
conciliatory umbrella, as an ideal to be attained, "public space" ends up in the 
arsenal of those who wish to exploit it. Achieving this ideal means eliminating 
all possible subverters of social cohesion;  but before resorting to stop-and-
frisk practices to remove from public view any possible source of lawlessness 
(anyone who looks suspect is arrested), the tight control of public space can 
be left to design and art. Their imposing nature subtly and unconsciously 
dictates the appropriate safe behaviours, determines the way people move and 
leaves out those who feel foreign in this context. “Artwashing” helps defuse 
the public aspect, prompting a museum-like behaviour; the crowd turns into 
an audience, i.e. loses its status as co-creator of public space and becomes 
its consumer. The space is always filled with a content — it never is  Lefort’s 
empty space where democracy can occur.

A typical example is the almost self-negating competition "designing for free 
speech" in New York in 2014 which, influenced by the whole revolutionary 
turmoil around squares, proposes public-space structures that promote free 
speech, i.e. designate ways and locations where one can be free: this disregards 
the fact that public space is a receptacle of free speech, anyway, and that speech 
is free to create its own space around it.

Alternative patterns for public space

"Planning is in clash with democracy", wrote F. Hayek in 1944, denouncing 
the totalitarian planning promoted by contemporary regimes (Communism, 
Nazism); what he could not predict was that their opposites, the improvised 
mechanisms of the free market, would lead sooner or later to equally fully-
planned spaces and controlled behaviours. Hastily and naively read, however, 
this realisation could steer revolutionary imagination into seeking public 
space beyond the surrendered squares in the still-undesigned, shapeless 
expanses of a planet which is now fully subject to the urban condition. A vast 
area, inherently public, urban but not yet a city.
 

[1]  Bruce Robbins, “Introduction: The Public as Phantom”, ed. Bruce Robbins, The   
Phantom Public Sphere. Minneapolis and London: University of Minnesota Press: vii–
xxvi, 1993
[2]  Bernd Belina, “Ending Public Space as We Know It”, Social Justice, 2011-12,  Vol. 38, 
Nos. 1-2, 13-27
 [3]   “Police Strategy No. 5, Reclaiming the Public Spaces of New York”,  το κοινό πρόγραμμα 
δράσεων του Rudolph Giuliani και του Αστυνομικού Διευθυντή William Bratton, 1994
[4]  Jeremy Németh – Stephen Schmidt, «The privatization of public space: modeling and 
measuring publicness», Environment and Planning B: Planning and Design, 2011, 38 (1),  
5-23
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Modernism was quick to recognise the potential of that vast terrain that spread 
before it. The vector of progress was seen as linear, cities were designed to 
grow ad infinitum with the ultimate prospect of fusing together, the buildings 
floated in free space and emptiness was abundant. Even utopias change, the 
enclosed, walled city giving way to the Archigram’s itinerant "walking city" 
and the expanding playful structures of the situationists. While apparently 
closer to a perception of space as the empty vessel of Democracy, the modern 
was hated and denounced as totalitarian.

The space is empty but the ways, the behaviours are still predetermined. 
Modern space, as expressed by Le Corbusier in the Athens Charter, rejects 
the possibility of self-regulation, the democratic function, and sets the four 
functions of the Functional City: dwelling, work, recreation and transport. In 
a first critique in 1954, Despotopoulos proposes that recreation be changed 
to "social life", correctly recognising the power of architecture to construct 
social space but not public space. Public space lies beyond the conflict between 
designed and non-designed. It needs something to render it visible, to give it 
shape — a public shape, albeit one that is not associated with accessibility, 
friendliness, density of uses and everything else that could otherwise ensure 
a "social space".

Erasing and rewriting "Public Space"

What has been shaping the public for centuries is the concentration of 
motions and actions around points, which becomes established over time to 
put together the emotional charge that will eventually be claimed. It is the 
very moment when public space emerges and becomes the point around 
(and about) which we can argue, and which we can even erase from the map. 
Erasure is not easy. Entrenched habit is very powerful: it is what has produced 
the current symbolic and reclaimable public spaces; it is also what explains 
the occupy movements’ insistence to inscribe their presence in the space by 
remaining there, adding to an already excessive symbolic weight and refusing 
to give it away.

Yet it seems that deletion is the only option in this conflict over lost public 
spaces; to de-characterise the space as public, to remove the flows and actions 
that make it public — to shift the public out. It is already happening on a much 
bigger scale with cities themselves: entire areas vanish from the map, are torn 
down, return to forest and reappear elsewhere. As in a wave the surface of 
the planet becomes a city and back again — and so does public space. In a 
controversial action in December 2014, amidst much protest from the public, 
BLU erased one of their historical graffiti in Berlin, which had become a 
landmark in the context of a gentrification process, in order to protest against 
exactly that and give the signal for seeking the public somewhere else.

[5]   http://designingforfreespeech.org/
[6]  Friedrich Hayek, “The Road to Serfdom,” The Reader’s Digest, Vol. 46, No. 276, April 
1945, 3.
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What this process of shifting needs is a navigation code, something to 
designate the point where the space will come out of its in-vitro state and 
into the public sphere. And it is often art that reveals this possibility, setting the 
points on the map, rendering visible what was not, i.e. opening the debate. Art 
can momentarily turn the gaze and the motions to the urban ‘scraps’, to the not-
yet-public. What follows is the usual cycle: the meanings pile up, and once they 
have solidified there comes a time when the question of public space is over and 
it’s time to pose a new one somewhere else. Is this a public space? If the answer 
is too emphatic, it is probably wrong. Public space is always to be reclaimed. 
Once reclaimed, it is already lost in its protective sphere.

January 2015

[Constantina Theodorou is an architect (NTUA), a member of the editing 
committee of the periodical Issue Architektones,  a founding member of 
the research collective Koino Athina, and a blogger/editor of  City issue and 
Omonia Diary. She lives and works in Athens.]
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The phrase is attributed to Andy Warhol, although there are those who claim 
that it belongs to philosopher and ‘star’ media theoretician Marshall McLuhan. 
Paternity aside, what is interesting about this aphorism —given that both men 
were supposed to have expanded what was then the accepted norm in both 
art and the theory which links, among other things, the artistic act with the 
media— is how deeply conservative it is. For the phrase “Art is what you can 
get away with” suggests the existence of a solid convention inextricably linked 
to the notion of art; no matter how provocative the artwork may be in relation 
to the context in which it is produced and presented, this convention enables 
you —legitimises you— to get away with it.

If we do not dismiss this saying as too conservative, we could use it specifically 
in the case of art in the public space or sphere in order to examine whether 
“you can get away with art” irrespective of its content and the context in 
which it is produced and publicly presented; also, whether you could not get 
away with another kind of intervention in a similar context. The concepts of 
public space and public sphere are not identical, but here I keep them together 
because in both cases the acceptable/non-acceptable is defined with reference 
to a consensus —as recent events at the Charlie Hebdo magazine have shown— 
for instance on freedom of speech, sacrilege, but also on the uses of public or 
private property, etc. Moreover, most of the contemporary art projects in the 
public space or sphere are site-specific, so that one may reasonably assume 
that the limits of acceptability or legitimacy are determined by the “local” 
context—social, cultural, political, economic or other. Also, of course, as 
Miwon Kwon showed years ago, the concept of “site” is not always tangible and 
geographically defined but may refer to, say, a social or political issue.

Let us stop at the level of stars for a while. Creative authors like the Yes Men 
when they made statements to the BBC in the guise of spokespeople from Dow 
Chemicals (2004); Christoph Schlingensief when he urged the Austrians, from 
a main Vienna square and over the internet, to decide to drive foreigners out of 
the country (Ausländer Raus!, 2000); or Santiago Sierra when he filled a Jewish 
synagogue with car exhaust fumes (245 Kubikmeter, 2006) —all these have 
“got away” without the legal consequences that others in their place would 
most probably face. The reason is the synergy of the ideologies of freedom 
of artistic expression and freedom of speech in the countries where their 
actions took place. Conversely, other equally well-known artists like Tania 
Bruguera very recently in Cuba, Ai WeiWei in China or Pussy Riot in Russia, 
where the regimes do not pretend to espouse modern Western ideologies, at 
some point they were all simply arrested. Similarly, others who are equally 
creative in con ceiving and implementing non-artistic interventions —Edward 
Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange— also did not get away without 
legal consequences when their actions over stepped the limits of permissibility 
and/or legality, especially in the public sphere.

Yet in recent years even these actions are nothing as provocative as those of 
certain governments which not only defy all established limits of legitimacy 

Eva Fotiadi

“Art is what you can get away with”
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in public space and the public sphere but sometimes grossly interfere with the 
law, pushing or reinventing the limits of what is ideologically, institutionally 
or even constitutionally permissible. This is true of the weakest, politically 
and financially dependent governments like that of Greece (whose tactic of 
introducing decrees instead of bills in recent years has broadened the scope 
for suppressing political dissent in public space), to the most powerful and 
dominant like that of the USA, whose remotely mounted military attacks with 
unmanned combat aerial vehicles (UCAV) have sometimes hit public places 
(e.g. schools) in states with which it is not at war (Pakistan, Yemen). Such 
interventions defy or reinvent the notions and the limits of permissibility 
and legitimacy. The definition and the perception of the dimensions of 
space, of interventional actions and of what “you can get away with” in terms 
of permissibility and legitimacy surpass human sensibilities as well as the 
ideological and moral parameters of those steeped in a Western democratic and 
humanist culture. Compared to all these —as outlandish and asymmetrical as 
such a comparison would be— any provocation to legitimacy by an artistic 
intervention in the public space/sphere seems laughable and negligible. But 
even so, what rules and definition of legitimacy and limits and what public 
space are we talking about? All concepts seem to have fallen apart.

For the Public Domain Ι & ΙΙ projects, artists from various places were asked 
to perform an artistic intervention in some conventionally defined public 
space in their city (e.g. a wall, a street), photographically record their action 
and send the outcome in poster form to be exhibited next to a dozen or so 
similar projects at art galleries in Stockholm (Ι) and Geneva (ΙΙ). What makes 
the work of art, and what makes the public space where it is presented and 
which determines its meaning? Above all, what is the meaning of such minor, 
perhaps naive interventions in a world of incredible complexity? Let us take 
the questions one by one. Is the artwork exhausted at the original micro-
intervention of the artist in some space in their city? Or is also part of the 
artwork its photographic record and hence all the decisions about the form of 
production and presentation at some art gallery? Is it the whole course and its 
steps that matters — say, from a sign written on a road pavement in Paris to 
the Supermarket Art fair in Stockholm, and from the grounds of an abandoned 
fuel station in Athens to the Milkshake Agency in Geneva? A course whose 
end essentially annuls the original import of the action by removing it from 
its original Parisian or Athenian context which the viewers of a poster in 
Stockholm probably ignore, just as they ignore the local limits of acceptability 
and legitimacy, so that the meaning or the offensiveness of the act become 
meaningless? Or does this course and displacement ultimately make them 
important in some other way? For in the places where the actions took place 
their presence was often too brief or imperceptible; how does the act and its 
‘delinquent’ nature matters if it was not perceived by any third parties or it was 
not linked to the pursuit of some other goal outside the act itself? (Wouldn’t 
a verbal presentation of the idea make its implementation redundant, as 
Laurence Weiner has taught us?)

This brings us to the second question: Which is the public space that matters? 
Is it the urban space of the artistic action, some of whose rules may have been 
defied? Is it the publicly accessible room where the photos are exhibited, whose 
rules were never questioned? Not to mention that the transposition of the 
original event and its re-enactment in the gallery cancels out the “real” side of 
the challenging (if only symbolic) or the violation of the permissible and the 
legitimate at the time when the act was performed. Or is it that the terms of the 
insignificance of art and the cancellation of the meaning of the intervention 
due to the conceptual and institutional framework of art in which you can “get 
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away with it” anyway, acquire new meaning and significance, not in contrast 
to the conceptual and institutional space of the “real” public domain but as 
re-enactment? Given that the artistic intervention may go unnoticed in public 
space, failing to attract the attention of a broad, non-local audience while it 
was performed (just like an UCAV attack in a Pakistani village, or a decree that 
does not need to be passed in parliament), could its record on a gallery wall, 
cleared of any local criteria of permissibility and legitimacy, ultimately restore 
an important function as re-enactment and not as an exception of the “reality” 
of contemporary life, public space and the public sphere as they are redefined 
in recent years, and where you can get away with inconceivable interventions?

Berlin 16/1/2015 

[Eva Fotiadi is an art historian and currently a postdoctoral researcher in 
Theatre Studies at the Freie Universität Berlin/Dahlem Research School. In 
2009 she published the book The Game of Participation in Art and the 
Public Sphere (Maastricht: Shaker).]
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Who’s still talking about “public art”?

The great difficulty of contemporary art theory in dealing with the genre of 
“public art” lies in the fact that all those special features which would make 
it a historical genre have been radically revised or, to many, have become 
unworthy of defending. What would be the point of talking about public art 
today, when the very notion of the “public” is seen by much of radical theory 
as an obsolete reference to the modernist “public sphere” or “public space”, i.e. 
to a sub-field of social relations which was largely created and shaped by the 
policies of the modern national state?

A host of theoretical approaches dispute the radical reserves of a claim on 
“public space”, turning instead to the notion of the “commons” as the field 
for claiming and “creating” new social forms of “life”. Coming mainly from 
thinkers in the area of autonomous Marxism, these approaches are highly 
popular in art field, particularly the art informed by the zeitgeist of political 
insurgency. According to this view, the “public”, the democratic “public 
sphere”, is an institution of the modern political society, set between the state 
and private interests and unable to transcend the structures that fascilitated 
it. The public sphere is thus limited to addressing critique and demands to the 
state as well as auditing private capital. “Commons”, on the contrary, refer to 
areas of direct/unmediated production of goods and forms of cohabitation to 
be consumed/used by their producers themselves — which means that they 
constitute autonomous fields of life.

However, the brief history of public art (i.e. all those debates about the content 
of the term “public” in artistic practice) reveals a historical and political aspect 
which is suppressed by the hasty condemnation of the “public”: it underscores 
the ineradicable nature of the social split, the division, the conflict, the lack 
of social foundations in the concept and the experi ence of the modern public 
sphere; the limit of all fantasies about a creative/positive institution of the 
social. The best-known debates around the definition of public art, or the public 
role of artistic actions, are rifts in the fantasies about creative social cohesion, 
deliberative coexistence or immanent co-appropriation of space. The most 
interesting, from a radical viewpoint, experiences of “public art” demonstrate 
the totally irreconcilable nature of disagreement, discord, asymmetry – the 
absence of social foundations. 

Yet understanding the confrontational, radical aspect of public art requires 
that we abandoned any physicalising readings that reduce it to its spatial, 
institutional, humanist phenomenology. The critical/theoretical reflection on 
the “public” aspect of the artwork, especially since the 1990s, has shown that 
this public aspect does not stop at the apparently open nature of the work, 
the “accessibility” ensured by the “open”, architecturally designed space. Nor 
is it bound by the demand for public benefits, or informed by the universal 
accessibility to the aesthetic experience the work can convey.

Oliver Marchart offers the most comprehensive description of the public 

On the ineradicable character 
of the “public” in “public art”

Kostis Stafylakis
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aspect of the work: a work of public art is that which creates, triggers a field 
of conflict among individuals, institu tions, ideas. The “public” nature lasts 
for as long as this clash takes place and then is gone, shrinking down to its 
institutional crystallisations once the clash has stopped. The “public”, and also 
the public dimension of the artwork, is not a “space”, not an “institution” but 
the ‘bond of division’ — that ephemeral correlation of subjects in conflict (in 
the broader sense).[1]

Theory of public art and democratic theory

This minimal delineation of the “public” in art comes as the fruit of meaningful 
debates among artistic practice, art theory and political theory (specifically 
“democratic theory”). These theoretical processes were based on certain 
famous incidents where the artists’ intentions clashed with the complex 
reactions of different audiences. Foremost in the thought of Rosalyn Deutsche 
is the attempt to decode the trauma from Richard Serra’s Tilted Arc (1981) 
affair as the main issue in defining modern pluralist democracy. How did a 
set of political, social and economic pressures succeeded in having the work 
moved out of Manhattan’s Federal Plaza for which it had been commissioned? 
Inspired by Claude Lefort’s “question of democracy”, but also by the ideas of 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe around “radical democracy”, Deutsche 
demonstrates that the one question the debate around the Tilted Arc “scandal” 
failed to pose is exactly that of democracy: which form of democracy allows us 
to clash most freely about public space, its content or its meaning?[2]

The dimension of antagonism and conflict in a democracy is not limited to the 
internal differences among the various particles of the democratic community; 
it is a prerequisite for any definition of society, since every social body is 
constituted through hetero-determination, by identifying a “constitutive 
outside”, an “other” that does not belong in it. Specifying this “other” is what 
offers cohesion to the social body, but also what threatens to dislocate the 
constructed and hence precarious consensus. The acknowledgment of the 
eccentric nature of democratic constitution makes it possible to pursue a 
“radical democracy”. The latter presupposes the gradual, traumatic realisation 
of the antagonistic foundations of democratic discovery, a process that is 
asymptotic to any Habermasian attempt at rational consensus. Exploiting the 
concept of “radical democracy”, Deutsche managed to overcome the intellectual 
framework of “aggregative democracy” (Robert Dahl) that characterized the 
spirit of the public consultations which ultimately led to the removal of Tilted 
Arc from the Federal Plaza in ’89. A radical public sphere is not just the sum 
of the interests within it. Between the art historian who defended the work 
and the metro employees who signed a petition to have it removed there is no 
ultimate foundation to ensure social unity, no common denominator on which 
to build consensus.

As Deutsche concludes, reminding us of Lefort’s analysis about the loss of 
“markers of certainty” in modernist society, ‘according to new theories of 
radical democracy, public space emerges with the abandonment of the belief 
in an absolute basis of social unity, a basis that gives “the people” an essential 
identity or true interest. Public space, in this view, is the uncertain social 
realm where, in the absence of an absolute foundation, the meaning of the 

[1]      Oliver Marchart, “Politics and Aesthetic Practice: On the Aesthetics of the Public Sphere” 
(Frakcija. Performing Arts Magazine, No. 33/34, 2004-5, pp. 14-19). 
[2]     Rosalyn Deutsche, “Tilted Arc and the Uses of Democracy”, Evictions: Art and Spatial 
Politics, Cambridge, MIT Press, 1996, pp. 257-268.
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people is simultaneously constituted and put at risk. The vanguard position 
—the external vantage point on society— is incompatible with a democratic 
public space.’[3]

Deutsche’s critical thinking influenced a series of approaches which analyse 
the established views on democracy that inform the federal programmes for 
the support of public art in the USA. Miwon Kwon, following the rationale 
of Deutsche, critically analysed the Culture in Action programme of the 
organisation Sculpture Chicago. Kwon focused on the well-known “new genre 
public art”, introduced and theorized by the artist Suzanne Lacy. To Lacy, 
the Culture in Action (1991-1993) programme, curated by Mary Jane Jacob, 
showcases an art that takes place outside museums and galleries and emphasises 
communication and exchange between artists and communities. The “new 
genre public art” is presented as a democratic model of communication, 
participation and collaboration for the production of art — a model highly 
sensitive in matters of ecology, toxic waste management, gender relations, the 
homeless, violence against women, old age, gang wars and cultural identities. 
The artists in tune with this hyper-humanistic perception of an art that 
rescues the social bonds from state neglect was described by the American 
critic Grant Kester as “aesthetic evangelists”.[4] 

Indicative of this trend was the Chicago urban ecology group by Mark Dion. 
It was a project for teaching ecology and local ecosystems to schoolchildren 
in west Chicago. Aided by the artist, the students set up an observatory of 
Chicago’s microclimate, made excursions to parks, travelled to tropical forests 
to gain experience, collected samples from Chicago areas, recorded the most 
frequently encountered kinds of waste and drew conclusions about the habits 
of Chicago citizens. The students’ participation was seen as a process of 
social training and integration. Along similar lines, Suzanne Lacy presented 
Full Circle, a monument to women with a political and social impact on the 
struggle of Chicago women through history. One hundred large rocks were 
installed on the pavements of Loop in Chicago together with bronze plaques 
commemorating the women’s names and contribution. ‘In a city with no 
major monuments to women, 100 sprang up overnight’, says Lacy.[5]

Miwon Kwon finds in the Culture in Action projects a tendency to reduce the 
social to a “community” understood as a fully formed entity. The humanism 
of such projects identifies distinct, ideal social categories such as the People, 
the Nation, Women, Cultural Identities, etc., reducing society to what Chantal 
Mouffe calls a “closed system of differences”. Kwon observes that a large 
proportion of 1990s community-based art reproduces the idealised spectre 
of the community.[6] Today this critique is entirely ignored by the artists and 
activists who are inspired by the fight for the commons, so that what prevails 
is a new kind of raw humanism that idealises the –challenged by crisis- social 
strata as fascillitators of collective places of life.

The rupture of the public

A key moment in the debate around public art was the controversy about a 
project of Hans Haacke. In 1998, a Bundestag committee invited the neo-avant-

[3]     Rosalyn Deutsche, op. cit, p. 268.
[4]      See: Miwon Kwon, “The (Un)sittings of Community”, One Place After Another: Site-
specific Art and Locational Identity, The MIT Press, 2004, pp. 138-155). 
[5]     http://www.suzannelacy.com/full-circle/
[6]     Miwon Kwon, op. cit., p. 149.
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garde conceptualist artist to submit a project for the Reichstag’s northern 
court. Haacke’s proposal was fiercely debated in parliament, and was finally 
approved with 260 votes for and 258 against it. The idea that Haacke realised 
was to install a large neon sign at the centre of the court that formed the phrase 
Der Bevölkerung (the population). The idea was that the area around the sign 
would be covered with earth brought by each MP from his or her constituency 
and placed by them selves in the court. The phrase “the population” was in 
the exact same font of the sign that had been placed in 1916 on the frieze of 
the parliament, “Dem Deutschen Völke” (to the German people). Haacke’s 
proposal was resisted by the Christian Democrats, and he was accused that 
the use of neon compromised the sombreness of the place while the play with 
words questioned the relationship between the German government and the 
people. Indeed, some suggested that the work was unconstitutional because 
the word ‘population’ is not one that represents German citizens.

The emphasis on the population on the artist’s part was meant to censure the 
exclusions implied today by the concept of German people, i.e. the exclusion 
of the legally uncovered immigrants, economic or other, as well as to remind 
of the charged history of the term  ‘German people’ due to its use by the Nazi 
regime. According to the artist, the use of the word ‘population’ without the 
adjective ‘German’ is preferable, exactly because of its dryness.[7] Indeed he 
quoted a well-known saying by Brecht from his self-exile in 1935: “Anyone 
in our times who says population instead of ’ Volk’ … is already denying his 
support to many lies”.

Haacke’s intervention triggered extensive debates which were joined by both 
Rosalyn Deutsche and Chantal Mouffe.[8] Serious doubts were expressed as to 
whether the concept of the people should be abandoned or replaced with that 
of ‘population’. Chantal Mouffe suggested that ‘population’ is a descriptive, 
technical (ultimately biopolitical) term which could not serve as the place of 
the people’s sovereignty; “Volk”, on the contrary, will always suggest some 
form of exclusion, since in democracy the people is only delineated through a 
demos, i.e. through a minimum framework in which the exercise of political 
rights can take place and have true meaning. For all their different nuances, 
the way in which both Deutsche and Mouffe understand Haacke’s intervention 
is as a highlighting (but also enactment) of the tension between equality and 
freedom — a tension constitutive of the democratic revolution. Mouffe calls 
it “the democratic paradox”. Haacke’s installation opens up a field of interpre-
tation, an empty space between the two words (people, population), and allows 
the various political identities to clash, anew and in public, on this matter. 
In this sense the work of Haacke is not public because it is installed at the 
parliament; it is public because it triggers publicity, enacts a “public sphere” 
of comflict between freedom (the demand of political rights for the excluded) 
and equality (the exercise of rights by the citizens).

The “public” here is merely an ephemeral performance of the chasm between 
the two words. In a similar way, Lefort views the emergence of the public 
sphere as the field that replaces the metaphysical unity ensured by the pre-
relolutionary body of the monarch.[9] Public space emerges in the absence of a 
transcendental foundation: its meaning is constantly under negotiation, and 

[7]     Hans Haacke, Fictional Community, Parachute 103, p.137. This is Haacke’s reply to the 
criticism by Michael Hirch in Parachute 101.
[8]    Chantal Mouffe, “Every Form of art has a Political Dimension” (Grey Room, No. 2, 
2001, pp. 95-125). 
[9]    See Claude Lefort, “The Question of Democracy”, Democracy and Political Theory, 
trans. David Macey, Minneapolis, University of Minnesota, 1998, p. 10.
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its legitimacy ultimately comes from the debate itself. The controversy around 
the works I cited as examples is in effect the “public” in public art; that tension/
rupture that makes them samples of a potential genealogy of public art. The 
notion of the “public”, as well as that of “public art”, will continue to have some 
value as long as it fights against all those tendencies to reduce social space to a 
smooth continuum which is either self-constituted without divisions/hetero-
determinations or technocratically, rationally regulated by consensual ideals. 

[Kostis Stafylakis is an art theorist and artist based in Athens. He holds a PhD in 
Political Science (Panteion University). He is adjunct at the Unit of Innovation 
and Entrepreneurship at the Athens School of Fine Arts where he teaches 
“Research-based art” and also adjunct at the Department of Architecture, 
University of Patras.]  
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Lanfranco Aceti

Financial Triptych is part of a larger series of 
artistic interventions in public spaces across 
the world - some with severe legal restrictions 
- titled National Panties. The triptych 
questions the current economic structures 
and the acquiescence that surrounds the 
dismantling of social and welfare rights to 
construct post-democratic societies. The 
outdated underwear become the emblem 
of financial absurdities rationalized via the 
logic of the corporate Body Politic as well as 
‘the flag’ of the resurgence of nationalisms.

Το Financial Triptych  είναι μέρος μιας ευρύ-
τερης σειράς εικαστικών παρεμβάσεων σε 
δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο 
-ορισμένες με σοβαρούς νομικούς περιορι-
σμούς- με τίτλο National Panties. Το τρίπτυ-
χο αμφισβητεί τις τρέχουσες οικονομικές 
δομές και τη συναίνεση γύρω από τη διάλυση 
των κοινωνικών και προνοιακών δικαιωμά-
των για την οικοδόμηση μετα-δημοκρατικών 
κοινωνιών. Το ξεπερασμένο εσώρουχο γίνεται 
το έμβλημα των οικονομικών παραλογισμών 
που εξορθολογίζονται μέσω της λογικής του 
εταιρικού πολιτικού κόσμου, καθώς και «η 
σημαία» της αναζωπύρωσης εθνικισμών.

Γεννήθηκε το 1967. Ζει και εργάζεται στο 
Λονδίνο, Αγγλία, Κωνσταντινούπολη, 

Τουρκία και Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Born in 1967. Lives and works in 
London, UK, Istanbul, Turkey and New 

York, USA.

www.lanfrancoaceti.com
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Title: Little Piggy, Financial Triptych, from the series National Panties
Location: Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New York, USA
Date: 07.11.2013
Time: 13:58 
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Elena Bajo

Στο Κόμο, το καλοκαίρι του 2008, η Έλενα Bajo 
προετοιμάζει τη συνεισφορά της στο Corso 
Aperto του Ιδρύματος Ratti, επιλέγοντας 
την περιοχή που ανήκει στο εργοστάσιο 
βαφής Tycosa. Αυτό που έχει μείνει από το 
τεράστιο αυτό εργοστάσιο σήμερα είναι μόνο 
μερικά ίχνη στο έδαφος και, όπως λέγεται, 
μερικά υπολείμματα αμιάντου. Ο χώρος που 
καταλάμβανε, δίπλα σε ένα αυτοκινητόδρομο, 
είναι τώρα ένας σκουπιδότοπος, μια επέκταση 
από σκυρόδεμα όπου ζιζάνια εμφανίζονται 
μία στο τόσο μαζί με κομμάτια τούβλων και 
γκραφίτι. Μέρος αυτού του χώρου είναι ένα 
πάρκινγκ. Εδώ, σχεδόν κρυμμένο στην γκρίζα 
επιφάνεια, υπάρχει ένα μικρό ορθογώνιο 
κτίριο ελαφρώς ετοιμόρροπο που καλύπτεται 
με γκραφίτι, το οποίο κατοικείται από μια 
οικογένεια Ρομά. Σε μία από τις επιτόπιες 
επισκέψεις της, η Έλενα προσεγγίζει αυτή 
την οικογένεια προτείνοντας να ζωγραφίσει το 
σπίτι τους με ένα λαμπερό χρώμα. Η οικογένεια 
συμφωνεί με ενθουσιασμό. Δεν νοιάζονται 
για το γεγονός ότι η πιθανότατα παράνομη 
κατάληψή τους στο κτίριο θα μπορούσε να 
γίνει ορατή καθιστώντας τους στόχο για την 
αστυνομία. Από την άλλη πλευρά, οι νομάδες 
φαίνεται να ζητούν μια πιο αξιοπρεπή στέγα-
ση,  τουλάχιστον εξωτερικά. Επαναδιεκδι-
κούν την παρουσία τους στο έδαφος.

In Como, in summer 2008, Elena Bajo prepares 
her contribution to Fondazione Ratti’s Corso 
Aperto, choosing the area belonging to 
the dyeing factory of Tycosa. What is left 
from that huge factory are nowadays only 
some traces on the ground and, it is said, 
some asbestos residues. The space that was 
occupying, next to a motorway, is now a 
wasteland, a concrete sprawl were weeds 
appear once in a while, together with bits of 
bricks and graffiti. Part of the site is a parking 
lot. Here almost hidden on the gray surface, 
there is tiny rectangular building-box, 
slightly crumbling and covered with graffiti, 
inhabited by a Roma family. In one of her site 
visits, Elena approaches this family proposing 
to paint their house in a shiny colour. The 
family agrees enthusiastically. Not caring 
about the fact that their occupancy of the 
building, most probably illegal, could become 
a visible target for the police, the nomads on 
the other hand seem to be asking for a more 
descent housing, at least on the exterior. 
They reclaim their presence on the territory.
Luca Cerizza
Mo(nu)ments
Elena Bajo’s ephemeral interventions
(extract)

Γεννήθηκε το 1976. Ζει και εργάζεται 
στο Λος Άντζελες και στο Βερολίνο.

Born in 1976. Lives and works in Los 
Angeles and Berlin.

www.elenabajo.com
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Title: From a ruin into a monument
Location: Ex-Ticosa, Como, Italy
Date: 2008
Time: -
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Ludovic Bernhardt

Γεννήθηκε το 1975. Ζει και εργάζεται 
στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

Βorn in 1975. Lives and works in 
Istanbul, Turkey.

www.sanatorium.com.tr/Artist-Details/
Ludovic-Bernhardt/5

Το έργο αυτό αφηγείται ένα είδος φαντα-
στικής και ατομικής διαμαρτυρίας, όπου ο 
καλλιτέχνης κρατά μια αναπαράσταση θιβε-
τιανής λίμνης χαραγμένης πάνω σε μεταλλι-
κή επιφάνεια. Αυτή η φωτογραφία επιχειρεί 
ένα συσχετισμό ανάμεσα στα δύο ύδατα: 
από τη μία είναι τα τουρκικά ύδατα του Βο-
σπόρου που ανήκουν στον τουρκικό δημόσιο 
τομέα αλλά υπόκεινται σε κανόνες του 
διεθνούς εμπορικού δίκαιου κι απ’ την 
άλλη είναι η θιβετιανή λίμνη Rakshastal, 
η οποία αναπαριστάται εγχαραγμένη στον 
πίνακα. Μέσω αυτής της σκηνοθετημένης 
κατάστασης, το σχήμα της λίμνης, η οποία 
εμφανίζεται ως μαύρη κηλίδα, αξιώνεται 
ως τόπος πολιτικός. Ο καλλιτέχνης, μόνος 
σε μια βάρκα, περιτριγυρισμένος από την 
Κωνσταντινούπολη, μία σε παγκόσμια κλί-
μακα μεγαλούπολη, καταλαμβάνει το δικό
του ουτοπικό έδαφος σε μία ανώφελη 
διαδήλωση: η πολιτική πράξη καθοδηγούμενη 
από τον καλλιτέχνη, ακριβώς ένα χρόνο 
μετά τις εξεγέρσεις για το πάρκο Gezi 
στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται τόσο 
παράλογη όσο και ουτοπική. Αυτή η αυτο-
φωτογράφιση αμφισβητεί το ρόλο του 
καλλιτέχνη στο δημόσιο πεδίο, ιδιαίτερα 
όταν η πολιτική από μόνη της ξεπερνά 
την καλλιτεχνική πράξη, αλλά και όταν η 
μικρο-ουτοπία και η φαντασία επιχειρούν να 
διαχειριστούν αυτές τις αντιφάσεις ανάμεσα 
στην τέχνη και την πολιτική.

This work relates a sort of fictional and 
individual protest where the artist holds a 
representation of a tibetan lake engraved on 
a metal panel. This photo makes a connexion 
between two waters : one being the Turkish 
water of the river Bosphorus which is in the 
Turkish public domain but submitted to the 
rule of some commercial international law; 
the other water is the tibetan lake Rakshastal 
which is represented and engraved on the 
panel. By this staged situation, the shape 
of the lake which appears as a black spot, is 
claimed as a political land. The artist, alone in 
a boat, surrounded by the global megalopolis 
of Istanbul, holds his own utopian territory 
in an useless demonstration: the political act 
leaded by the artist, exactly one year after 
Gezi park revolts in Istanbul, seems both 
absurd and utopian. I can say that this self-
portrait questions the role of the artist in 
the public domain, specially when politics in 
itself surpasses the artistic act, but also when 
micro utopia and fiction try to manage these 
contradictions between art and politics.
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Title: Single demonstration (Lake Rakshastal in Bosphorus)
Location: Bosphorus river , Istanbul, Turkey
Date: 24.05.2014
Time: 14:00
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Bianco – Valente

Giovanna Bianco, γεννήθηκε το 1957 - 
Pino Valente, γεννήθηκε το 1967. Ζουν 

κι εργάζονται στη Νάπολη, Ιταλία.

Giovanna Bianco, born in 1962 - Pino 
Valente, born in 1967. They live in 

Naples, Italy.

www.bianco-valente.com

Η Νάπολη είναι το μέρος όπου επιλέξαμε 
να ζούμε, μια πόλη που ιδρύθηκε πριν από 
2.500 χρόνια πάνω σε μια λεπτή λωρίδα 
γης κρεμασμένη από δύο τεράστιους ηφαι-
στειακούς κρατήρες έτοιμους να εκραγούν 
ανά πάσα στιγμή. Ανάλογα με την οπτική 
γωνία από την οποία επιλέγει να δει κανείς 
τη Νάπολη, μπορεί να μοιάζει με τον 
παράδεισο ή την κόλαση. Ζώντας εκεί, μα-
θαίνει ότι είναι και τα δύο ταυτόχρονα.

Naples is the place where we chose to live, a 
city founded 2,500 years ago on a thin strip 
of land suspended on two huge volcanic 
calderas ready to explode at any moment. 
Depending on the perspective from which 
you choose to look at Napoli, it may resemble 
to heaven or hell. Living there, you learn that 
it is both things simultaneously.

public domain final.indd   50 1/4/2015   3:39:44 μμ



51

Title: Il Mare non bagna Napoli - The Sea Does Not Reach Naples
Location: Vico Giganti, Naples, Italy  
Date: 16.12.2011
Time: 17:54
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Marc Bijl & 
Alejandro Vidal

Marc Bijl
Γεννήθηκε το 1970. Ζει και εργάζεται 

στο Βερολίνο, Γερμανία.

Βorn in 1970. Lives and works in Berlin.

http://www.studiomarcbijl.com

Alejandro Vidal 
Γεννήθηκε το 1972. Ζει και εργάζεται στο 

Βερολίνο, Γερμανία.

Βorn in 1972. Lives and works in Berlin.

www.alejandrovidal.info
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Title: Euro monument
Location: Kaiserstraße 29, Frankfurt am MainGermany
Date: 07.04.2006
Time: 02:00
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Erik Binder

Γεννήθηκε το 1974. 
Ζει και εργάζεται στη Μπρατισλάβα, 

Σλοβακία.

Born in 1974. 
Lives and works in Bratislava, 

Slovakia.
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Title: Res-publica WC
Location: Piešťny, Slovakia
Date: 23-06-2005
Time: -
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Campus Novel

H ομάδα Campus Novel ιδρύθηκε το 
2011 και αποτελείται από τους Ινώ 

Βαρβαρίτη, Γιάννη Δελαγραμμάτικα, 
Φωτεινή Παλπάνα, Γιάννη 

Σινιόρογλου και Γιάννη Χειμωνάκη. Τα 
μέλη της ομάδας ζουν και εργάζονται 

μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου.

Campus Novel is a group founded 
in 2011, by Ino Varvariti, Giannis 

Delagrammaticas, Foteini Palpana, 
Giannis Sinioroglou and Giannis 

Cheimonakis. They live and work 
between Athens and Berlin.

www.campusnovel.blogspot.gr

Shapeshifting buildings

Η δράση των Campus Novel αποτελεί ένα 
σχόλιο αναφορικά με την επικείμενη μετα-
φορά της εθνικής βιβλιοθήκης στο νεόδμητο
κτίριο που θα στεγάσει το περιεχόμενό 
της. Πρόκειται κυρίως για μια χειρονομία 
αντιπαραβολής ανάμεσα στα δύο κτίρια. 
Η διαδοχή στο ίδρυμα Νιάρχου παραβλέπει 
το ρόλο του κτιρίου της βιβλιοθήκης ως 
αστικού συντελεστή. Οι αστικοί συντελεστές 
λειτουργούν πέρα από το εκφραστικό τους 
περιεχόμενο ως ιστορικοί δείκτες αλλά και 
ως σημάνσεις πλοήγησης του αστικού ιστού. 
Στη νέα συνθήκη το κτίριο παραμένει μόνο ως 
κέλυφος, εκτός ταυτό-τητας, χάνοντας μέρος 
της ιστορικότητάς του.

Shapeshifting buildings

The action by Campus Novel is a comment 
about the prospective  move of  the
National Library to the new building that is 
to house its contents. It is mainly a gesture of 
comparison between the two buildings. The 
Niarchos Foundation project overlooks 
the role of the Library building as an urban 
factor. The function of urban factors goes 
beyond their expressive content, since 
they serve also as historical landmarks and 
navigation points in the urban fabric. In its 
new condition the building remains as a mere 
shell, having lost part of its historicity.
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Title: Untitled
Location: Close to Faliro Pavilion (TaeKwonDo), Athens, Greece
Date: 19.05.2014
Time: 13:22
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Δημήτρης Χρηστίδης
Dimitris Christidis

Γεννήθηκε το 1965. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1965. Lives and works in 
Athens, Greece.

Επιλέχθηκε ένα μικρό κομμάτι της πρόσοψης 
κτιρίου που ανήκει στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
της Αθήνας. Πρόκειται για ένα καλοσυ-
ντηρημένο νεοκλασικό με λιτό ύφος, που 
‘’κρύβει’’ στην εσωτερική αυλή ένα μεγαλό-
πρεπο κτίσμα με όμορφο κήπο. Μπορείς 
να δεις μέρος του μέσα από τα κάγκελα της 
μνημειακής εισόδου, αλλά δεν μπορείς να 
τον προσεγγίσεις. Μια σειρά φωτογραφιών 
ενώνει την υπόμνηση υποστυλώματος με ένα 
παράθυρο. Οι εικόνες δείχνουν πιάτα συντα-
γών μαγειρικής από περιοδικά αντίστοιχης 
ύλης. Παραπέμπει έτσι σε μία ‘’επιλεκτική’’ α-
κτινογραφία, ένα δοκάρι στήριξης που ταυτό-
χρονα μεταφέρει πληροφορίες από τον ‘’κήπο 
της γνώσης’’ της εσωτερικής αυλής στον έξω 
κόσμο της οδού Διδότου.

A small section was chosen from the façade 
of a building owned by the French Institute 
of Athens. A well-preserved neoclassical 
building of simple design, whose inner 
courtyard ‘hides’ a grandiose building and 
a beautiful garden. You can see part of it 
through the railings of the monumental 
gate, but you cannot approach it. A series 
of photographs join the memory of a 
column with a window. They are pictures of 
dishes from recipes in cookery magazines.
It alludes to a ‘selective’ X-ray, a support 
beam that also conveys information from 
the ‘garden of knowledge’ within the yard to 
the outer world of Didotou Street.
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Title: Plat du jour
Location: Didotou str. Institut Français d’Athènes, Athens, Greece
Date: 05.01.2012
Time: 14:05

public domain final.indd   59 1/4/2015   3:39:56 μμ



60

Common Culture

David Campbell
Γεννήθηκε το 1957. Ζει και εργάζεται στο 

Crewe και στο Newcastle upon Tyne, 
Αγγλία.

Born in 1957. Lives and works in Crewe 
and Newcastle upon Tyne, UK.

Ian Brown
Γεννήθηκε το 1972. Ζει και εργάζεται στο 
Λονδίνο και το Stoke-on-Trent, Αγγλία.

Born in 1972. Lives and works in 
London and Stoke-on-Trent, UK. 

Mark Durden
Γεννήθηκε το 1964. Ζει στο Wirral  και 

εργάζεται στο Newport, Wales,  Αγγλία.
Born in 1964. Lives in Wirral and works 

in Newport, Wales,UK.

Το έργο διευρύνει την προβληματική των 
Common Culture πάνω στην απεικόνιση της 
κατανάλωσης προϊόντων από την εργατική 
τάξη. Με φόντο την από μερικά τμήματα του 
βρετανικού τύπου καλλιεργούμενη ηθική κα-
τακραυγή, το έργο διερευνά την άμετρη 
κατανάλωση αλκοόλ ως σύμπτωμα της υπερ-
κατανάλωσης που βρίσκεται σε αναλογία με 
μια θεωρούμενη αποσύνθεση του πολιτικού 
κορμού της Βρετανίας. Στο Binge χρησιμο-
ποιείται μια μεγάλου σχήματος έγχρωμη 
φωτογραφία, συνεχίζοντας την προβληματική 
πάνω στη σχέση ανάμεσα στην καθοδηγούμε-
νη από την αισθητική του μέσου ηδονοβλεπτική 
γοητεία και τον αποτροπιασμό από σκηνές α-
τομικής και κοινωνικής διαταραχής.

The project extends Common Culture’s 
interest in the representation of working 
class commodity consumption. Set against 
the backdrop of moral outrage fanned 
by sections of the British press, the project 
explores alcohol “ binge” drinking as 
symptomatic of excessive over-consumption, 
analogous to a perceived disintegration 
of Britain’s body politic.  Binge utilized large-
format colour photography to problematise 
the relationship between voyeuristic 
fascination orchest rated throug h the 
medium’s ‘plush’ aesthetic, and abject 
repulsion, evidenced by scenes of individual 
and social disorder.
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Title: Binge
Location: Av.do. Brasil, Vila do Conde, Portugal 
Date: 19.09.2011
Time: 13:30
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Julie René de Cotret

Γεννήθηκε το 1976. Ζει και εργάζεται 
στo Οντάριο, Καναδά.

Born in 1976. Lives and works in 
Guelph, Canada.

www.julierenedecotret.com

Μακάβρια παρωδία επιγραφής της Nestlé 
χρησιμοποιώντας τα διακριτικά της εταιρίας. 
Η Nestlé παίρνει 1,1 εκατομμύρια λίτρα 
νερό ανά ημέρα από τον υδροφόρο ορίζοντα 
του Hillsburgh στο Οντάριο με τιμή 3,71 
δολάρια  ανά  εκατομμύριο λίτρων, επιβαρύ-
νοντας στη συνέχεια με δεκάδες εκατομμύρια 
πλαστικά μπουκάλια σε απόβλητα ως προσθή-
κη στις άλλες, τεράστιες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις που έχει η πρακτική της ως προς την 
εμφιάλωση του νερού και την εξάντληση των 
υδάτινων πόρων της περιοχής μας.

Mock macabre Nestlé sign using their insignia. 
Nestlé takes 1.1 million litters of water/day 
from Hillsburgh’s Ontario’s aquifer at a rate 
of $3.71/million litters, consequently adding 
10’s of millions of plastic bottle waste amongst 
the other vast environmental impacts of their 
water bottling practices and depleting our 
region of its water.
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Title: Nestlé takes 1.1 Million Litters of water/day from Hillsburgh’s Aquifer at a rate of 
$3.71/million litters, consequently adding 10’s of millions of plastic bottle waste amongst 
the other vast environmental impacts of their water bottling practices.
Location:  Wellington 22 and Trafalgar Rd. Hillsburgh, Ontario, Canada
Date: 10.06.2014
Time: 06:37
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Benoît Delaunay

Γεννήθηκε τo 1972. 
Ζει και εργάζεται στη Γενεύη, Ελβετία.

Born in 1972. 
Lives and works in Geneva.

www.benoitdelaunay.com

Ως πρώην σκηνογράφος, μου αρέσει να θεωρώ 
το χώρο σαν ένα χάρτη ή ένα διάγραμμα, όπου 
κάτι μπορεί να γραφτεί και να αφήσει ένα ίχνος 
ή μια κατασκευή. Το πλέγμα ως εννοιολογικό 
πλαίσιο μου χρησιμεύει ως ένα θέμα που 
επιτρέπει να αναπτυχθεί η ιδέα του απείρου 
και του απρόοπτου. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα 
ζήτημα γεγονότων αλλά και διαίσθησης, που 
δίνουν μια εντολή, αποφασίζουν μια δομή, και 
παρέχουν υπόσταση και σχήμα. Σαν εργαλεία 
μέτρησης, τα γλυπτά και οι εγκαταστάσεις μου 
διερευνούν κατά τη διαδικασία τους το τέχνα-
σμα που τα συνδέει με την πραγματικότητα.

As a former set designer I like to think the 
space as a map or diagram, where something 
can be written and let a trace or a construction. 
The grid as a conceptual framework serves me 
as a thread, which allows the idea of infinity 
and contingency. Then it is a question of 
facts and intuition, which gives an order, 
decides of a structure, and provides a 
materiality and a shape. Like measuring 
tools my sculptures and installations ask in 
their process what artifice bonds them to the 
reality.
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Title: Pacific Palisades
Location: Geneva, Switzerland
Date: 09.06.2014
Time: 13:45
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Alix Delmas

Γεννήθηκε τo 1962. Ζει και εργάζεται 
στο Παρίσι, Γαλλία.

Born in 1962. Lives and works in Paris, 
France.

www.alixdelmas.com

Όταν ο Γιώργος Παπαδάτος μου ζήτησε να 
πάρω μέρος στο project Public Domain, 
ταξίδεψα στην Οκινάουα. Στην Ιαπωνία, 
οι άνθρωποι είναι πολύ προσεκτικοί και 
σέβονται τους δημόσιους χώρους. Ποτέ δεν 
παρεκτρέπονται εκτός από μιαν εκκεντρι-
κότητα στην αμφίεση των νέων, που είναι 
μανιώδεις με την kawai post punk μόδα. Όταν 
έφτασα για πρώτη φορά στην Ιαπωνία ήμουν 
τρομοκρατημένη. Επέλεξα να παρέμβω σε ένα 
σιντριβάνι. Μπήκα μέσα και άρχισα να παίζω 
με το νερό ανάμεσα στις μπρούτζινες μασκότ 
της Οκινάουα. Πάντα με γοήτευαν οι πίδακες 
νερού που βγαίνουν από τα στόματα ζώων και 
Μουσών. Σκεφτόμουν το Fountain του Bruce 
Nauman και τα σχέδια του Hokusai.

When Giorgos Papadatos ask me to take part 
to Public domain project, I went on a trip to 
Okinawa. In Japan, people are very careful 
and respectuf of public spaces. They are 
never out of the line. Apart from youngsters 
clothing eccentricity, keen on kawai post 
punk fashion. I was intimidated when I first 
arrived in Japan. I chose to interfer in a fountain. 
I put myself into the water games between 
Okinawa bronze mascots. I have always been 
fascinated by the water jets coming out of 
the mouths of animals and muses. Thinking 
of Bruce Nauman’s fountain and Hokusai ‘s 
comic drawings.
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Title: Untitled
Location: Aquarium Churaumi, Okinawa, Japan 
Date: 26.05.2014
Time: 17:00
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Guillaume Durand

Γεννήθηκε το 1980. Ζει και εργάζεται 
στη Λυών, Γαλλία.

Born in 1980. Lives and works in Lyon, 
France.
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Title: Untitled
Location: Passage Thiaffait, Lyon (1st district), France
Date: 13.12.11
Time: 14:52
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Γιάννης Γρηγοριάδης
Yiannis  Grigoriadis

Γεννήθηκε τo 1971. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1971. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.ygrigoriadis.wordpress.com

H αρχιτεκτονική της φτώχειας 2011-2014

Στην ενότητα έργων με τίτλο «Η αρχι-
τεκτονική της φτώχειας» επιχειρείται να 
αποτυπωθούν μέσα από τη λεπτομέρεια ή 
την ειδική συνθήκη όλες αυτές οι πρόσθετες 
πληροφορίες για την πόλη, το καθημερινό 
γεγονός, το τυχαίο και το συγκυριακό. Τα 
έργα σκοπεύουν να συγκροτήσουν ένα ακόμη 
μεθοδολογικό εργαλείο για την αντίληψη 
τόσο του αστικού τοπίου όσο και των κοινω-
νικοπολιτικών χαρακτηριστικών του. Η εξο-
νυχιστική καταγραφή της λεπτομέρειας αντα-
νακλά την πρόθεσή να αφουγκραστούµε 
την πόλη ώστε να συνθέσουµε ένα πλέγµα 
αίσθησης και βιώµατος. Εκείνο που ο καθένας 
θα προσπερνούσε (μια ρωγμή του δρόμου ένα 
βουλωμένο φρεάτιο, η σπασμένη πλάκα στο 
πεζοδρόμιο, τη φθορά του τοίχου), μέσω της 
καταγραφής αλλά και της αναπαραγωγής 
του, αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα. 
Αυτή η μετατόπιση αποτελεί μια προσπάθεια 
εκλογίκευσης της παρακμής της καθημερινής 
ζωής και κατά συνεπεία εξοικείωσης με τις 
νέες αυτές συνθήκες.

The Architecture of poverty 2011-2014

The series of works entitled “The architecture 
of poverty” is an attempt to collect additional 
urban data (accidents, events, routines 
from the metropolis through the study of 
site specific details and circumstances. The 
purpose is the creation of an additional 
methodolog ica l  tool that helps us to 
understand the urban landscape and 
its socio-polit ical characterist ics. The 
thorough surveying of an urban detail is 
ref lecting the intention to listen to the 
city’ s potentials and compose a network 
of sensations and living experiences. All 
urban elements that someone passes by 
without giving a second sight (a crack on 
the street, a blocked well, a broken plate 
in the sidewalk, a decaying wall) have 
been surveyed and reproduced in order to 
highlight and conceptualize city issues. 
The process produces a conceptual shift, 
which attempts to rationalize the decline of 
our lives and helps us to reconciliate with 
the new urban condition.
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Title: Untitled 
Location: 42 Patission str, Athens, Greece
Date: 05-01-2011
Time: 12:30
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Gaël Grivet

Γεννήθηκε το 1978. Ζει και εργάζεται 
στη Γενεύη, Ελβετία.

Born in 1978. Lives and works in 
Geneva, Switzerland.
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Title: Tying a cord on property sign
Location: 5 Chemin Barde, Le Lignon, Switzerland 
Date: 25.05.2014
Time: 16:31
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Guerilla Girls

1985 - σήμερα. Ζουν και εργάζονται 
στην Νέα Υόρκη – και παντού.

1985 – present. 
Live and work in New York — and 

everywhere.

www.guerrillagirls.com

Το Disturbing the Peace, η αφίσα μας για το 
μίσος και τη βία εναντίων των γυναικών, έχει 
κυκλοφορήσει σε πολλές πόλεις. Περιέχει σε-
ξιστικές ρήσεις στο πέρασμα των αιώνων, από 
τον Κομφούκιο, ο οποίος δήλωσε οτι “εκατό 
γυναίκες δεν αξίζουν όσο ένας όρχις” στον 
Pat Robertson, που είπε ότι ο φεμινισμός 
“ενθαρρύνει τις γυναίκες να εγκαταλείψουν 
τους συζύγους τους, να σκοτώσουν τα παιδιά 
τους, να καταστρέψουν τον καπιταλισμό 
και να γίνουν λεσβίες”. Στο Λος Άντζελες το 
βάλαμε σε ένα κατάστημα όπλων. Ο μισο-
γυνισμός, καθώς και η εύκολη πρόσβαση 
σε όπλα στις ΗΠΑ, έχει οδηγήσει σε πολλές 
δολοφονίες.

Disturbing the Peace, our poster about 
hatred and violence toward women, has 
appeared in many cities. It contains sexist 
quotations through the centuries -- from 
Confucius, who said “One hundred women 
are not worth a single testicle,” to Pat 
Robertson, who said feminism “encourages 
women to leave their husbands, kill their 
children, destroy capitalism and become 
lesbians.” In Los Angeles we slapped it on 
a gun store. Misogyny, plus easy access to 
firearms in the US, has led to many murders.
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Title: Arms and the Man
Location: Retting Gun Shop, 11029 Washington Blvd, Los Angeles, California
Date: 30.11.11
Time: 09:00
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Γιώργος Γυπαράκης
Giorgos Gyparakis

Γεννήθηκε τo 1962. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1962. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.gyparakis.com

Στην φύση το περιέχον και το περιεχόμενο 
συνιστούν οργανική ενότητα. Στο τεχνητό πε-
ριβάλλον η ενότητα αυτή διασπάται: το πε-
ριέχον επικρατεί, προσδίδοντας ταυτόχρονα 
υπεραξία στο περιεχόμενο. Στον τεχνολογικό 
πολιτισμό η συσκευασία ή το κάθε μορφής 
περίβλημα, απλοποιώντας με την ευχάριστα 
κατασκευασμένη του όψη την πολυπλοκότητα 
του τελικού προς κατανάλωση προϊόντος, 
διαμορφώνει μια επικίνδυνη αυταπάτη. Η δια-
δρομή ανάμεσα στις πολυτελείς κατοικίες σε ένα 
από τα πλουσιότερα προάστια της Αθήνας μου 
επαναφέρει και πάλι το ερώτημα της σχέσης 
περιέχοντος και περιεχομένου. Mία σακούλα 
από μαύρο σατέν ύφασμα ακουμπισμένη πλάι 
στον δημόσιο κάδο σκουπιδιών. Το λαμπε-
ρό περιτύλιγμα μίας εν δυνάμει σακούλας 
απορριμμάτων μπορεί να απαλύνει τη 
δυσάρεστη οσμή μιας εν εξελίξει αποσύνθεσης;

In nature, container and content constitute 
an organic unity. In artificial environment, 
this unity is disrupted: container prevails 
while providing adding value to content.
In technological culture, the packing or any 
form of cover, simplifying, with its pleasantly 
constructed appearance, the complexity of 
the final for consumption product, forms a 
dangerous delusion. A walk through the luxury 
houses, in one of the wealthiest suburbs of 
Athens, brings me back the question of the 
relation between container and content. A 
black satin bag resting next to the public 
trash bin. Could the glamorous packing of a 
potential bin bag ease the unpleasant odour 
of an ongoing decomposition?
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Title: Strash
Location: 28 October, Neo Psychiko, Athens, Greece
Date: 08.06.2014
Time: 12:00
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Emma Hammarén

Γεννήθηκε το 1979. Ζει και εργάζεται 
στη Στοκχόλμη, Σουηδία.

Βorn in 1979. Lives and works in 
Stockholm, Sweden.

www.emmahammaren.com

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ 
ΑΛΛΟΝ (μια σύντομη ιστορία)

Μια μέρα τα δέντρα είχαν ταινία πάνω τους, 
υπήρχαν σίδερα στο γρασίδι και ένα σχέδιο για 
την περιοχή: έναν πύργο ραδιοφώνου. Μετα-
κίνησα τα σίδερα, την ταινία και το σπάγκο, 
έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να κάνει τίποτα 
στα δέντρα. Στον δρόμο της επιστροφής 
από το σχολείο σταματούσα και έλεγχα τα 
δέντρα, αλλά η ταινία βρισκόταν ξανά και 
ξανά εκεί. Όμως, όσο εγώ πρόσεχα τα δέντρα, 
μετακινούσα την ταινία και μετέφερα τα ξύλα, 
δεν μπορούσαν να ρίξουν εκεί χαλίκι και να 
στερεώσουν τις μεταλλικές ράβδους για να 
φτιάξουν έναν τσιμεντένιο θάλαμο με μια 
βαριά πόρτα. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί 
κι έτσι έβγαζα την ταινία. Όταν την έβαζαν 
πίσω την μετακινούσα και πάλι. Ήταν εύκολο, 
γιατί ζούσα πολύ κοντά και περνούσα κάθε 
μέρα στο γυρισμό από το σχολείο. Δεν υπήρχε 
ποτέ κανείς εκεί. Δοκιμάστε να βρείτε που να 
βάλετε τον πύργο, το θάλαμο αν δεν υπάρχει 
ταινία ή αν τα ραβδιά είναι χωμένα κάτω από 
κλαδιά και φύλλα. Αλλά μετά έπρεπε να φύγω 
μακριά και δεν μπορούσα να τα προσέχω πια.

THE TREES BELONG TO SOMEONE ELSE 
(a short story)

One day the trees had tape on them and there 
were sticks in the grass and a plan for this 
area: a radio tower. I moved the sticks and 
the tape and the string, so they couldn’t do 
anything to the trees. On my way back from 
school, I would stop and check on the trees, 
and the tape kept coming back. But as long 
as I kept an eye on it, and moved the tape 
and moved the sticks, they couldn’t put 
gravel there and metal bars and a concrete 
hut with a heavy door. There was no one 
else there, and I took off the tape, and if 
they put it back I would move it again. It was 
easy because I lived really close and I walked 
past every day back from school, and there 
was never anyone there. Try knowing where 
to put the tower and the hut and the fence 
if there is no tape or if the sticks are tucked 
under branches and leaves. But then I had 
to move away and couldn’t keep an eye on it.
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Title: untitled 
Location: the woods near Billsta, north of Stockholm, Sweden 
Date: 08.12.2011 
Time:  13:30
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Internationale Surplace

Η Internationale Surplace είναι μια 
ομάδα που ιδρύθηκε το Μάιο  του 2007 

από τη Marie Rotkopf και τον Daniel 
Megerle. Ζουν και εργάζονται στο 

Αμβούργο και στο Παρίσι.

Internationale Surplace is a German-
French group founded in May 2007 by 

Marie Rotkopf and Daniel Megerle. 
They live and work in Hamburg and 

Paris.

www.internationale-surplace.net

Το Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου σχεδιάστηκε 
από τους Herzog & de Meuron και τον 
Ai Weiwei για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2008. Επίσης, η Elbphilharmonie στο 
Αμβούργο κατασκευάζεται από το ίδιο ελβε-
τικό αρχιτεκτονικό γραφείο, αποτελώντας 
ιδανικό σύμβολο ανάπλασης υποβαθμισμένων 
περιοχών και κτηματομεσιτικής κερδοσκοπίας. 
Γνωρίζουμε ότι ο Ai Weiwei θεωρείται στη 
Δύση αντικυβερνητικός, ακόμα και αν ο ίδιος 
συνεργάστηκε για το θέαμα της Κινεζικής 
κυβέρνησης. Γνωρίζουμε ότι παρουσιάζει τον 
εαυτό του ως θύμα, αλλά είναι ένας προβοκά-
τορας για την προπαγάνδα περί Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Δύσης. Απαιτούμε την άμεση 
απέλαση του Ai Weiwei από την Κίνα και την 
επιστροφή του στο East Village, το βασίλειο 
της φιλελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης.

The Beijing National Stadium for the 
Summer Olympics in 2008 has been designed 
by Herzog & de Meuron and Ai Weiwei. 
Also the Elbphilharmonie in Hamburg 
is constructed by the Swiss architecture 
office, perfect symbol of gentrification and 
realestate speculation. We know that Ai 
Weiwei is seen as a dissident in the West. 
Even if he collaborated with the Chinese 
Government’s Spectacle. We know that he 
presents himself as a victim but he is an agent 
provocateur for the Western Human Rights 
Propaganda. We demand the immediate 
expulsion of Ai Weiwei from China and his 
return into the East Village, kingdom of 
liberal art expression.
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Title: The new studio of the official artist of China Ai Weiwei
Location: in front of the building site of the Elbphilharmonie, Hamburg, 
Germany
Date:16.12.2011
Time: 14:23
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Γιάννης Ισιδώρου
Yiannis Isidorou

Γεννήθηκε τo 1969. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1969. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.isidorou.com
http://dangerfew.blogspot.gr

Παραδομένο στην υπνωτική δύναμη της 
οικονομικής φρίκης το, δήθεν ανεξάρτητο, 
άτομο επιχειρεί, αναγνωρίζεται, δημιουργεί, 
αυτοπροσδιορίζεται και τελικά αφανίζεται 
σε μια αέναη επανάληψη, τη δίνη της οποίας 
δεν είναι σε θέση να κατανοήσει. Τα επίπεδα 
των σημασιών συγχωνεύονται στο ελάχιστο 
γύρω από ανόητες επιτεύξεις, σκοπούς, 
διαγωνιστικές πράξεις και επικοινωνιακές 
τακτικές. Αυτό που παραμένει άγρυπνο δί-
πλα μας είναι ένας καλόβολος εαυτός που 
μας χαϊδεύει τρυφερά και μας καθησυχά-
ζει χτυπώντας μας στην πλάτη, ψιθυρίζοντας 
μας πως την κουρτίνα την κούνησε ο αέρας 
και πως η σκιά που πήρε το μάτι μας ήταν... 
απλά η ιδέα μας. Η μαύρη τρύπα που θα μας 
ξεβράζει έξω από την μητρόπολη, στην κενή 
απεραντοσύνη του μη-νοήματος και τον 
εφιάλτη μιας τυπικής γλώσσας, συστήνεται 
τώρα και πάλι.

Having surrendered to the hypnotic power of 
economical horror the, allegedly, independent 
person ventures, creates, gets recognized, 
defines himself and finally ceases to exist 
caught into a perpetual, inconceivable 
swirl. The different levels of meanings 
shrink to nothingness subjected to stupid 
accomplishments,  competitions and 
communicative strategies. What is left vigilant 
by our side is a gullible self who caresses us 
tenderly whispering to our ears not to worry, 
the curtain was moved by the wind, the 
shadow on the wall something we just 
imagined. The black hole that will usher us, 
out of the metropolis, into the empty vastness 
of non-sense is being introduced now and 
again.
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Title: Reform or Revolution
Location: I. Polemi and Mitsaki str, Patissia Athens, Greece
Date: 03.06.2014
Time: 19:03
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Lilli Kinnunen

Γεννήθηκε τo 1979. Ζει και εργάζεται 
στο Ελσίνκι, Φιλανδία.

Born in 1979. Lives and works in 
Helsinki, Finland.

Στο Do Not Trifle With Crosswalks υποδύομαι 
μια λωρίδα διάβασης πεζών. Στόχος μου είναι 
να αντιστρέψω την εμπειρία του να χτυπά 
κάποιον ένα αυτοκίνητο και να ρίξω φως στο 
πώς εγώ, ως εικαστικός καλλιτέχνης, μπορώ 
να λειτουργήσω ως εγγυητής ασφαλών 
διασταυρώσεων.

In “Do Not Trifle With Crosswalks”, I am 
playing a crosswalk stripe. My goal is to turn 
the experience of being run over upside 
down and shed light on how I as a visual 
artist can act as a guarantor of safe crossings.
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Title: Do Not Trifle With Crosswalks
Location: Punavuorenkatu, Helsinki, Finland
Date: 06.12.11
Time: 15:39
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Θάνος Κλωνάρης
Thanos Klonaris

Γεννήθηκε τo 1979. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1979. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.thanosklonaris.blogspot.com

Το έργο Why stand on a silent platform 
ήταν μία δράση στο κτίριο που υπήρξε ο 
χώρος διαμονής και εργασίας του καλλι-
τέχνη. Η τοιχογραφία - κολάζ, μεγέθους 
8.5 x6 m, απεικονίζει την άκρη ενός γκρεμού, 
στην οποία βρίσκεται μια σημαία-έμβλημα, 
σύμβολο επανάστασης αλλά και κατάκτησης. 
Σε συνδυασμό με τις εγκατεστημένες 
“πρωτόγονες” σκηνές, το έργο θέτει ερωτή-
ματα σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης 
από τα κέντρα, τη δημιουργία νέων κοι-
νοτήτων όπως και την επανεκκίνηση ως 
εναλλακτική λύση.

The project “Why stand on a silent platform” 
was an action in this specific building, 
which was the place of residence and work 
of the artist. The wall painting - collage, 
size 8.5 x 6 m, shows the edge of a cliff, 
where is located a flag-emblem, symbol of 
revolution such as conquest. In conjunction 
with the settled “primitive” tents, the work 
raises questions about decentralization, 
the creation of new communities as well as 
“restart” as an alternative.
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Title: Why stand on a silent platform
Location: Aimou 15, Votanikos, Athens, Greece
Date: 8.12.11 & 10.12.11
Time: -
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Stephen Lee

Γεννήθηκε το 1958. Ζει και εργάζεται 
στην Οξφόρδη, Αγγλία.

Born in 1958. Lives and works in 
Oxford, UK.

www.stephenleesculptor.co.uk

Το Oval Window είναι ένα πολυεπίπεδο έργο 
που διαμορφώνεται μέσα από τη σύγκλιση 
της ποιητικής περιγραφής με την οπτική 
εμπειρία του αστικού τοπίου. Λίγες γραμμές 
από μια ειδυλλιακή σκηνή γραμμένες πάνω 
στην εικόνα καταλήγουν σαν μια έλλειψη: 
“πλωτές πόλεις σε ηλιόλουστο χώρο...”. Η 
διάλυση των λέξεων μετατρέπεται οπτικά σε 
ελλειπτικές οπές πάνω στη διάφανη, φωτο-
γραφική μεμβράνη. Το έργο είναι κυριολε-
κτικά γεμάτο τρύπες και παραλείψεις: ρωγμές 
σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό που ανοίγει πάνω 
από την πόλη πλαισιώνοντας τη χώρα και τα 
περίχωρά της.

Oval Window is a layered work that forms a 
confluence of poetic description and visual 
experience of cityscape. A few lines of an 
idyll written across the image ends as an 
ellipsis: ‘floating cities in sunny space..…’  The 
dissolution of words is transformed visually 
into elliptical apertures on this transparent, 
photographic membrane. The work is literally 
full of holes and omissions: gaps in an idyll 
that open onto the city framing its chora, its 
environs.
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Title: Oval Window
Location: Window of a train entering Oxford station
Date: 08.12.11
Time: 11.00
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Maria Lianou

Γεννήθηκε το 1976. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα  και τη Λεμεσό, 

Κύπρος. 

Born  in 1976. Lives and works in 
Athens, Greece and Limassol, Cyprus.

www.marialianou.blogspot.ru

Ένα ‘μνημείο’, μια διαδικασία υπενθύμισης 
των προσφυγικών κατάλοιπων, ένα επανα-
λαμβανόμενο χρονοχωρικό φωτογραφικό 
παίγνιο εξιδανίκευσης, ένας μηχανισμός άμυνας, 
μια φωτογραφία μεταναστών -ετεροχωρικά 
φωτογραφημένη- που τοποθετείται σε δη-
μόσιο χώρο, ως παράδοξη διαφημιστική 
επιγραφή.

The space–time continuum recurring 
photographic game of sublimation. A random 
immigrant put back in time as an absurd 
advertising sign in a public space. The constant  
reminder of  any refugee conjugation process. 
A picture of the “weak” other, an implemented 
mechanism of defence• a monument.
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Title: Forward–Backward
Location: October 28th, Limassol, Cyprus
Date: 15.12.2011   
Time: 15:00
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Tea  Mäkipää

Γεννήθηκε το 1973. Ζει και εργάζεται στο 
Ελσίνκι, Φιλανδία.

Born in 1973. Lives and works in 
Helsinki, Finland.

www.tea-makipaa.eu

public domain final.indd   92 1/4/2015   3:40:24 μμ



93

Title: Atlantis
Location: Malmö, Sweden
Date: 2011
Time: -
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Sanna Marander

Γεννήθηκε το 1977. Ζει και εργάζεται στο 
Helsingborg, Σουηδία.

Born in 1977. Lives and works in 
Helsingborg, Sweden.

www.sannamarander.com

Στο Secret Messages o τίτλος ενός έργου τέχνης 
του 17ου αιώνα, ενός πίνακα από τη συλλογή 
του Nationalmuseum στη Στοκχόλμη, άλλαξε 
με την αντικατάσταση της ετικέτας του μου-
σείου.

In ‘Secret Messages’ the title of an artwork, a 
17th Century painting from the collection of 
Nationalmuseum, Stockholm, was changed 
by the replacement of the museum label.
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Title: Secret Messages
Location: Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm
Date: 14.12.11
Time: -
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Εύα Μαραθάκη
Eva Marathaki

Γεννήθηκε το 1977. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1977. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.evamarathaki.com
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Title: Stalling Bridges
Location: pedestrian bridge over the Athens-Thessaloniki Highway,  
Flavianon street, Nea Philadelphia, Athens, Greece
Date: 18.12.2011
Time: 16:20

public domain final.indd   97 1/4/2015   3:40:28 μμ



98

Τζένη Μαρκέτου
Jenny Marketou

Γεννήθηκε το 1954. Ζει και εργάζεται 
στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

την Αθήνα, Ελλάδα και στο κόσμο των 
πρότζεκτ της.

Born in 1954. Lives and works in New 
York, USA, Athens, Greece and in the 

world of her projects. 

www.jennymarketou.com

Το Sunspotting a Walking Forest είναι ένα 
εικαστικό project που συνδυάζει τεχνουργή-
ματα, εργαστήρια και μια δημόσια παρέμβαση 
που έλαβε χώρα κατά μήκος του Highline 
Park στη Νέα Υόρκη. Πιστεύω ότι το να κάνεις 
τέχνη ως κοινωνική πρακτική σημαίνει να 
δρας. Η τέχνη είναι μια προσπάθεια να πάρεις 
θέση σε ένα κόσμο που είναι ασταθής κι 
αλλάζει συνεχώς. Το Sunspotting a Walking 
Forest δημιουργεί ένα κοινό χώρο διακίνησης, 
ένα πέρασμα, μια περιοχή έρευνας και χρήσιμης 
γνώσης, ένα χώρο δημόσιας έκφρασης που 
εκφράζεται μέσω της συλλογικής δράσης και 
νέων μορφών κοινωνικότητας που λαμβά-
νουν υπόψη τον Εαυτό και τον Άλλο στο δημό-
σιο χώρο.

Sunspotting a Walking Forest is an art 
project which combines artifacts, workshops 
and a public intervention which took place 
along the Highline Park  in New York City.
I believe to make art as social practice means 
to act. Art is an attempt to take a stance 
in a world that it precarious and always 
changing. Sunspotting a Walking Forest  
creates a common place of transition, a place 
of passage, a place for research and useful 
knowledge, a place for communal expression 
conveyed through collective action and new 
forms of sociability that take into account 
the self and the other in the public space.

public domain final.indd   98 1/4/2015   3:40:28 μμ



99

Title: Untitled
Location: High Line Park, Chelsea, New York City, USA 
Date: 2013
Time: 17:11
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Δήμητρα Μαρούδα
Dimitra Marouda

Γεννήθηκε το 1962. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1962. Lives and works in 
Athens, Greece.

Υπάρχει ένας άστεγος άντρας ακριβώς δίπλα 
από τις πρώτες κυλιόμενες σκάλες, κάτω στο 
δρόμο προς το σταθμό του μετρό. Γύρω του 
άψυχες κούκλες ντυμένες ζεστά παρατηρούν 
σε αργή κίνηση την παγωμένη διάφανή του 
πραγματικότητα.

A homeless man is right next to the first 
escalators down the street, towards the metro 
station. Inanimate dolls around him, warmly 
dressed, are watching his frozen, transparent 
reality in slow motion.
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Title: Viktor 
Location: Ermou Str, Athens, Greece
Date: 12.11.2011
Time: 11:30
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Μάρω Μιχαλακάκου
Maro Michalakakos

Γεννήθηκε το 1967. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1967, lives and works in Athens, 
Greece.

www.maromichalakakos.com

Η στιγμή που ξυρίζω το βελούδο, το χνούδι 
πέφτει πέφτει, μαγική στιγμή, «παίρνει μέσα 
του τον αέρα» και για κάποια δευτερόλεπτα 
αιωρείται, πέφτει στο κενό, σ’ ένα κενό με 
βαρύτητα αλλά κενό.

Στο εργαστήριο μόνη μου απομονώνω αυτή τη 
στιγμή και τη βιώνω σαν να είμαι εγώ το χνούδι 
έτσι ελαφριά… μέσα στο κενό….

Παλιότερα ήμουν το χνούδι-αίμα στο πάτωμα… 
τώρα… ο χρόνος περνά και εκτός από τη φθορά 
που επιβάλλει στα κύτταρά μας, ευτυχώς τα 
εξελίσσει!!

The moment I shave the velvet, fluff keeps 
falling, a magical moment, “takes the air inside 
it” and hovers for a few seconds, falls in the 
void; a void with gravity, but still a void.

Alone in my studio I isolate this moment 
and experience it as if I were fluff myself, 
weightless… in the void…

I used to be the f luff-blood on the f loor… 
now… time goes on, and while it causes 
our cells to deteriorate it also gets them to 
evolve, thankfully!
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Title: Untitled
Location: National Garden, Athens, Greece
Date: 05.06.2014
Time: -
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Tanja Ostojic

Γεννήθηκε το 1972. Ζει και εργάζεται στο 
Βερολίνο, Γερμανία.

Born in 1972. Lives and works in Berlin, 
Germany.

http://misplacedwomen.wordpress.com
www.van.at/see/tanja

www.scca.org.mk/capital/projects/tanja
www.medienkunstnetz.de/werke/perspace

December 17, 2011 around midnight.

Respected neighbours,
After 6 years living in this neighbourhood, in the 
past few months I feel threatened when crossing 
at this frequented, dark and unauthorised 
pedestrian crossing in front of the Nordbahnhof. 
Hundreds of millions of Euros have been invested 
in lofts, business offices and parks that are being 
built in this heavily gentrified neighbourhood, but 
the small sum needed for the safety of crossing 
the road at this location seems not even to have 
been considered. I ask myself why? 

Maybe just an initiative is missing? Or maybe 
someone in local government and city planning 
thinks that there is no need to walk and cross 
the street in a neighbourhood where Mercedes 
& Lamborghini are being driven?!  I wonder - 
isn’t the need for a proper and safe pedestrian 
crossing obvious on a street where we have 
tree tramlines, two S-Bahn lines and two bus 
lines? Or maybe it’s just a matter of time?! 
Possibly we, who are being squeezed by the 
gentrification processes are not going to be 
here in several years time to witness it, when all 
gets fixed and only rich can afford to live here?

I have lived in and contributed to this 
neighbourhood in Berlin Mitte for over 6 years 
by the time of this intervention while in the 
same time I have neither access to citizen’s 
rights, nor the right to vote on local elections. 
I therefore made this unauthorised midnight 
“Proposal for a Pedestrian Crossing in Front of 
the Nordbahnhof ” and hope that some among 
you see the necessity for this crossing and are 
in a position to ask authorities to build one 
sooner. I would be grateful for any feedback 
and support with this matter.
Yours truly,
Tanja Ostojic

I own a great gratitude to Lisa Stertz, Simon 
Vincent and David X, who with their support 
made my “Proposal” possible. Photo: Visionfingers

17 Δεκεμβρίου, 2011 γύρω στα μεσάνυχτα.

Σεβαστοί γείτονες,
Μετά από 6 χρόνια ζωής σε αυτή τη γειτονιά, τους 
τελευταίους μήνες νιώθω να απειλούμαι όταν 
περνώ αυτή τη σκοτεινή, παράνομη διάβαση πεζών 
μπροστά από το Nordbahnhof. Εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε lofts, 
γραφεία επιχειρήσεων και πάρκα που χτίζονται 
σε αυτή την κατά κύριο λόγο αναβαθμισμένη 
γειτονιά, αλλά το μικρό ποσό που χρειάζεται για 
την ασφάλεια της διάβασης του δρόμου σε αυτό 
το σημείο φαίνεται να μην λαμβάνεται καν υπόψη. 
Και διερωτώμαι γιατί.
Ίσως απλά λείπει η πρωτοβουλία; Ή ίσως 
κάποιος στην τοπική αυτοδιοίκηση και την 
πολεοδομία θεωρεί ότι κανείς δεν υπάρχει 
ανάγκη να περπατήσει και να διασχίσει το 
δρόμο σε μια γειτονιά όπου οδηγούν Mercedes 
και Lamborghini;! Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει η 
ανάγκη για μια κατάλληλη και ασφαλή διάβαση 
πεζών σε ένα δρόμο όπου έχουμε τρεις γραμμές 
τραμ, δύο γραμμές S-Bahn καθώς και δύο 
γραμμές λεωφορείων; Ή μήπως είναι απλά θέμα 
χρόνου;! Είναι πιθανό εμείς, που πιεζόμαστε από 
τις διαδικασίες αναβάθμισης, να μην βρισκόμαστε 
εδώ σε μερικά χρόνια για να τα δούμε όταν όλα 
φτιάξουν και μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να 
αντέξουν οικονομικά να ζουν εδώ;
Έχω ζήσει και συνεισφέρει σε αυτή τη γειτονιά, 
στην περιοχή Mitte του Βερολίνου, για πάνω από 
έξι χρόνια μέχρι τη στιγμή αυτής της παρέμβασης, 
ενώ την ίδια στιγμή δεν έχω ούτε πρόσβαση στα 
δικαιώματα του πολίτη, ούτε το δικαίωμα να 
ψηφίζω στις τοπικές εκλογές. Ως εκ τούτου, έκα-
να αυτή την μη εξουσιοδοτημένη μεσονύχτια 
“Proposal for a Pedestrian Crossing in Front of 
the Nordbahnhof” και ελπίζω ότι κάποιοι ανάμεσά 
σας βλέπουν την ανάγκη για αυτήν την διάβαση 
και θα είναι σε θέση να ζητήσουν από τις αρχές 
να χτίσει μία σύντομα. Θα ήμουν ευγνώμων για 
οποιαδήποτε ανταπόκριση και υποστήριξη σε 
αυτό το θέμα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Tanja Ostojic
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Lisa Stertz, Simon 
Vincent και David X, χωρίς την υποστήριξη 
των οποίων η Proposal δεν θα ήταν δυνατή.
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Title: My Proposal for a Pedestrian Crossing in Front of Nordbanhof 
Berlin
Location: in Front of Nordbanhof Berlin
Date: 17.12.2011
Time: 12:00
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Ευτύχης Πατσουράκης
Eftihis Patsourakis

Γεννήθηκε το 1967. Ζει και εργάζεται 
στην Aθήνα, Ελλάδα.

Born in 1967. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.koroneougallery.com/artists/
eftihis-patsourakis

http://rodeo-gallery.com/artists/
eftihis-patsourakis

Ένα τυποποιημένο σχέδιο ομορφιάς. 
Εργατοώρες  
αγνώστων χεριών. 
Κεντημένο λουλούδι  
για ένα εσωτερικό. 
Αιωρείται στο δημόσιο χώρο. 
Έχουν περάσει έξι δεκαετίες.

A standardised pattern of beauty.
Man-hours by unknown hands.
Embroidered flower for an interior.
Hovers in public space.
It’s been six decades.
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Title: Asphodelus
Location: Aristonikou str., Mets, Athens, Greece
Date: 10.05.2014
Time: 11:41
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Celine Peruzzo

Γεννήθηκε το 1980. Ζει και εργάζεται 
στη Γενεύη, Ελβετία.

Born in 1980. Lives and works in 
Geneva, Switzerland.

Είναι πολιτική πράξη να καταστρέψεις έναν 
καθρέφτη με κραγιόν; Ποιος θα φιλούσε την 
επιφάνεια ενός καθρέφτη μέχρι αυτός να μοιά-
ζει με ένα λιπαρό παζλ από αποτυπώματα 
χειλιών; Πόσο κράτησε αυτή η κακομετα-
χείριση της τουαλέτας  του τρένου προκειμέ-
νου να ολοκληρωθεί αυτό το “αριστούργη-
μα”; Αυτή η πράξη γλυκού βανδαλισμού, 
κάπου ανάμεσα στον απόλυτο ναρκισσισμό 
και στον ψευδοσυνεσταλμένο ρομαντισμό, 
μπορεί να μην είναι τόσο αθώα στην 
σύγχρονη εγωκεντρική κοινωνία.

Is it political to ravage a mirror with lipstick ? 
Who would kiss the surface of a looking glass 
until it resembles a greasy jigsaw puzzle of 
lip prints? How long did this person abuse 
the train’s lavatory in order to complete this 
“masterpiece”? This act of sweet vandalism 
somewhere between ultra narcissism and coy-
coy romanticism, may not  be that innocent in 
today’s self-absorbed society.
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Title: Kisses in the toilet of the Inter City train No:519
Location: Inter City train no: 519. Between Biel  and Solothurn , Switzerland
Date: 30.05.2014
Time: 09:46-09:59
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Derrick Piens

Γεννήθηκε το 1978. Ζει και εργάζεται 
στο Τορόντο, Καναδά.

Born in 1978. Lives and works in 
Toronto, Canada.

www.derrickpiens.com

Η τρέχουσα πρακτική μου πραγματεύεται τη 
συνεχή διαδικασία μετασχηματισμού στην 
οποία υποβάλλονται τα υλικά και τα αντικεί-
μενα μέσα στο χρόνο. Δημιουργώ αφηρημένα, 
μη αναγνωρίσιμα αντικείμενα που φέρνουν 
στο νου ή απεικονίζουν μια αίσθηση του 
εφήμερου μέσα από τη δημιουργική και 
παραγωγική διαδικασία και συνολικά τη 
γλυπτική μορφή. Η δουλειά μου βρίσκεται 
σε άμεσο συσχετισμό με την κλίμακα του 
ανθρώπινου σώματος για να ενισχύσει την 
σωματικότητα του υλικού μέσα στο έργο μου.

My current studio practice considers the 
continuous process of transformation that 
materials and objects undergo throughout 
time. I create abstract, unidentifiable objects 
that evoke or depict a sense of the transient 
through the creative and constructive 
process and the overall sculptural form. I 
make work that is relatable to the human 
body in scale to reinforce the physicality of 
material within my work.
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Title: Public Collide Project
Location: West Rail Path, Toronto, Canada
Date: 06.06.2014
Time: 10:35
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Ίρις Πλαϊτάκη
Iris Plaitakis

Γεννήθηκε το 1975. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1975. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.irisplaitakis.com

Στην κλιμάκωση της ελληνικής κρίσης και 
της κατάληψης της Πλατείας Συντάγματος 
από τους αγανακτισμένους και τις αμέτρητες 
διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας, 
αυτό το σχετικά άγνωστο άγαλμα ενός νεαρού 
ζαρκαδιού καλύφθηκε με κίτρινες βούλες. 
Η οικειοποίησή του, ενσωματώνοντάς το 
στον κόσμο των μοτίβων μου, επιτελεί την 
αποσταθεροποίηση των ορίων αυτού που 
συνιστά το δημόσιο χώρο, έντονα αισθητή 
εκείνη την περίοδο, και την αμφισβήτηση της 
‘καθωσπρέπει’ αισθητικής -μάλιστα επάνω 
σε ένα από τα πρώτα μπρούντζινα αγάλματα 
της Αθήνας, όπως αργότερα έμαθα.

At the height of the Greek financial crisis 
and occupation of Syntagma Square by the 
indignados and countless protests against 
austerity, this relatively obscure statue of 
a young roe deer was covered with yellow 
spray-painted spots. Its appropriation, 
incorporating it into the world of my patterns 
pays homage to a pushing of the boundaries 
of what constitutes the public domain, felt 
very acutely at the time, and a disputing of 
conventional aesthetic, on -as I later learned- 
one of Athens’ first bronze sculptures.
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Title: Ode to Yellow Polka Dots
Location: Syntagma Square, Athens, Greece
Date: 14.06.2014
Time: 18:30
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Θοδωρής Προδρομίδης
Theo Prodrom idis

Γεννήθηκε το 1979. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

 
Born in 1979.

Lives and works in Athens, Greece.

Για αυτόν τον κατάλογο, ζήτησα από 
τον απεικονιζόμενο Καθηγητή Πολιτι-
κών Επισ τημών, τώρα πια σ το George 
Washington University, να ξαναδιαβάσει 
την εικόνα 3 χρόνια μετά.

«Φωτιά, Αγώνας, Ελευθερία, Αλληλεγγύη
Και πάλι από την αρχή...
Κατακερματισμός της σκέψης,
αδυναμία συγκέντρωσης.
Ένα στιγμιαίο ”high”,
και το υπόλοιπο ένα σταθερό ok.
Διακύμανση μεταξύ της αίσθησης παραίτησης 
και της απουσίας ενδιαφέροντος.
Άλλωστε, ακόμη και όταν το ενδιαφέρον
εμφιλοχωρεί,
σου θυμίζει απλά τις διαστάσεις της αδυναμίας 
σου.
Της αδυναμίας να σκεφτείς.
Να δράσεις. Να νιώσεις.
Και πάλι από την αρχή.
Χάρης Μυλωνάς»

For the needs of this catalogue, I asked the 
depicted Professor of Political Science, now 
at George Washington University, to reread 
the image 3 years later.

“Fire, Struggle, Freedom, Solidarity
And all over again...
Fragmentation of the mind,
Inability to concentrate.
A transient «high»,
And the rest a constant «ok».
Fluctuation between a feeling of resignation 
and complete absence of interest.
Besides, even when interest creeps in,
it only reminds you the extent of your inability.
The inability to think.
To act. To feel.
And all over again...
Harris Mylonas”

public domain final.indd   114 1/4/2015   3:40:50 μμ



115

Title: Τowards the performance of politics by a Harvard Professor (Fire, 
March, Freedom, Solidarity), 2011
Location: Tzavella k Mesologgiou, Exarcheia, Athens
Date: 14.12.2011
Time: 05:00
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Luke Ralphs

Γεννήθηκε το 1958. Ζει και εργάζεται 
στην Οξφόρδη, Αγγλία.

Born in 1958. 
Lives and works in Oxford, UK.

Η αυτοσχέδια κατασκευή από χαρτόνι ενεργεί 
ως μια φορητή συσκευή θέασης. Μια σειρά 
προοπτικών εσωτερικών χωνιών, οθονών 
φιλτραρίσματος, φακών και καθρεπτών μέσα 
σε αυτό, επιτρέπει μόνο φευγαλέες ματιές στον 
περιβάλλοντα χώρο. Παρέχει μια εμπειρία με-
ρικής πρόσβασης και ενορχηστρωμένων οπτι-
κών γωνιών σε αναλογία με τις ποικίλες άδειες 
ελέγχου και τα ανοίγματα στους δημόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους. Οι ελιγμοί μέσα στην 
Bodleian Library, ενός εμβληματικού ακαδη-
μαϊκού χώρου, προκάλεσαν ερωτήματα από 
τουρίστες και υπαλλήλους για το σκοπό και τη 
λειτουργία αυτής της μεταφοράς.

The improvised cardboard construction 
acts as a mobile viewing device. A series 
of internal perspectival funnels, filtering 
screens, a lens, and mirrors within it, permit 
only fragmentary glimpses of the surrounding 
terrain. It provides an experience of partial 
access and orchestrated viewpoints like 
the various controlling permissions and 
openings of public and private spaces. 
Manoeuvres within The Bodleian Library, 
an iconic site of scholarship, provoked 
questions from tourists and officials about 
my purpose and the function of this adaption.
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Title: untitled
Location: Broad Street, Bodleian Library, Oxford, UK
Date: 04.12.11
Time: 15:05
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Erika Rothenberg

Ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες, 
ΗΠΑ.

Lives and works in Los Angeles, USA.

www.erikarothenberg.com

Πολλές πόλεις έχουν τιμητικές πλακέτες 
αφιερωμένες σε ιστορικά γεγονότα, αλλά η 
συγκεκριμένη - σε ένα κτίριο στο Λος Άντζελες 
- αποτελεί μέρος μιας σειράς πλακετών που 
δημιούργησα για γεγονότα που δεν έχουν 
συμβεί ακόμη, για γεγονότα που θα συμβούν 
στο μέλλον. Με ενδιαφέρει η ανατροπή των 
προσδοκιών των ανθρώπων σε ό, τι αφορά 
στο χρόνο και τον τόπο, δίνοντάς τους 
κάτι εξωφρενικό αλλά και συναρπαστικό 
να σκεφτούν: τι θα γίνει αν μια πόλη είναι 
γεμάτη με μνημεία αφιερωμένα στο μέλλον 
αντί για το παρελθόν;

Many cities have plaques commemorating 
historical events, but this one — on a 
building in Los Angeles — is part of a series 
of plaques I created for events that haven’t 
ocurred yet – events that will happen in the 
future. I am interested in subverting people’s 
expectations of time and place, giving them 
something absurd yet fascinating to think 
about —what if a city was populated with 
monuments to the future instead of the 
past?
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Title: Talking to the Future: Giant Worms (altered Los Angeles Department 
of Public Works sign)
Location: 11759 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, California
Date: 27.11.11
Time: 10:00
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Société Réaliste

Η Société Réaliste είναι μια συνεργατική 
ομάδα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο  του 

2004 από τον Ferenc Gróf (1972) και τον 
Jean-Baptiste Naudy (1982). Ζουν και 

εργάζονται στο Παρίσι, Γαλλία.

Société Réaliste is a cooperative created 
in June 2004 by Ferenc Gróf (1972)and 
Jean-Baptiste Naudy (1982). They live 

and work is Paris, France.

www.societerealiste.net
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Title: Paris is my Baghdad
Location: Rue du Prévôt, Paris, France
Date: 13.10.04
Time: 02:00
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Βασιλεία Στυλιανίδου
Vassiliea Stylianidou

Γεννήθηκε το 1967. Ζει και εργάζεται 
στο Βερολίνο και στην Αθήνα.

Born in 1967. Lives and works in Berlin 
and Athens.

www.stylianidou.com
http://studiovisits-berlin.tumblr.com

H ρόζ μασημένη τσίχλα βάζει τον τρούλο σε 
παρένθεση
Πηγαίνω στο κοινοβούλιο σε κάποια απόσταση 
από τον γυάλινο τρούλο
Η απόσταση αυτή έχει να κάνει με την 
τοπολογική ποιότητα της
(προσωπικής) επιθυμίας απέναντι στις 
καιρικές συνθήκες και απέναντι
στους ανεπιθύμητους παροξυσμούς των 
δικαιούχων των κυβερνητικών αποφάσεων
Η ροζ μασημένη τσίχλα βάζει τις σημαίες σε 
παρένθεση. 
Σημ: Νοιώστε ελεύθεροι να τοποθετήσετε τα 
σχήματα και χρώματα τηςαρεσκείας σας εντός 
του πλαισίου της σημαίας στην φωτογραφία.
©Vassiliea Stylianidou 2011

The chewed pink bubblegum puts the cupola 
in parentheses.
I go to the parliament, at some distance from 
the glass cupola.
This distance has to do with the topological 
quality of (personal) desire 
against weather conditions and against the 
undesirable paroxysms of the 
makers of government decisions.
The chewed pink bubblegum puts the flags in 
parentheses.
Note: Feel free to place the shapes and colours 
of your choice within the frame of the flag in 
the photograph.

Li(e)fe Monument
put the parenthesis where ever you want.
Public Action After Hannah Arendt. 
This is not a cupola of survey, this is an 
erected tomb for speeches
and that is an open excrement of your closed 
lips 
on that cold winterly surface of upcoming 
deeds. 
At a distance to the decisions.
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Title: “Liefe Monument” (with the parenthesis where ever you want)
Location: Platz der Republik, Berlin, Germany
Date: 16.12.2011
Time: 14:15
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Γιώργος Ταξιαρχόπουλος
Yorgos Taxiarchopoulos

Γεννήθηκε το 1972. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1972. Lives and works in 
Athens, Greece.

Το έργο Βασκανία απεικονίζει μια προσωρινή 
εγκατάσταση που τοποθέτησα έξω από την 
είσοδο του εργαστηρίου μου για ένα εικο-
σιτετράωρο, διαμαρτυρόμενος για την οικο-
νομική κρίση και τις επιπτώσεις της. Κρέμα-
σα τα πινέλα μου, το διαβατήριο μου και άλλα 
αντικείμενα προκειμένου να ξορκίσω τη σκιά 
των προσδοκιών τους στο περιεχόμενο των 
έργων μου και στο χώρο που τα δημιουργώ.

The work “Vaskania” shows a temporary 
installation which I placed at the entrance out 
of my studio for 24 hours, protesting about the 
economic crisis and its impacts. I hanged my 
brushes, my passport and other objects in order 
to exorcise the shadow of the expectations 
they might reflect in the context of my 
artworks and the space I am creating them.
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Title: Vaskania
Location: 42, Anatolikis Thrakis str., Kessariani, Athens, Greece
Date: 16.12.11
Time: 23:15
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Λίνα Θεοδώρου
Lina Theodorou

Γεννήθηκε το 1970. Ζει και εργάζεται 
στο Βερολίνο, Γερμανία. 

Born in 1970. Lives and works in Berlin, 
Germany.

www.linatheodorou.com

Στο έργο μου Playhouse προβαίνω σε μια 
σειρά καταλήψεων μικρών ξύλινων σπιτιών 
σε παιδικές χαρές με σκοπό να πραγμα-
τοποιήσω διάφορες δράσεις. Τα μικρά αυτά 
σπίτια  αποτελούν για μένα τα κατάλληλα 
γλυπτικά περιβάλλοντα στο δημόσιο χώρο 
της πόλης για να αναπτύξω ιδέες σε σχέση με 
την μετανάστευση, την ανάγκη για ασφάλεια 
στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, την απώλεια 
της βιοτικής σταθερότητας, την επιθυμία 
προσαρμογής και οικειοποίησης, το άγχος 
αποξένωσης και αποκλεισμού κ.α. Οι πράξεις- 
περφόρμανς που οργανώνω απευθύνονται στο 
κοινό που παραβρίσκεται τυχαία στην παιδική 
χαρά τη συγκεκριμένη στιγμή.

In my work “Playhouse” I occupy little wooden 
houses that exist in children’s playgrounds in 
order to perform various actions with them.
These little houses become for me suitable 
sculptural environments in the public space 
of the city, where I can develop ideas about 
immigration, the need for security in the 
public and privates sphere, the loss of life’s 
stability, the desire for adaptation and 
appropriation, the anxiety about alienation 
and exclusion etc. The actions-performances 
that I organized are addressed to the random 
public that happens to be at the playground 
that exact moment.
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Title: Untitled
Location: Kernhofer Strasse 9, Berlin, Germany
Date: 21.10.2012
Time: 10:00
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Magnus Thierfelder

Γεννήθηκε το 1976. Ζει και εργάζεται 
στο Malmö, Σουηδία. 

Born in 1976. Lives and works in 
Malmö, Sweden. 

www.magnusthierfelder.com

Ο τίτλος παραπέμπει σε δύο σημαντικές έννοιες 
στη σύγχρονη ιστορία. Από τη μία ονομάζει μια 
σημαντική ροκ μπάντα από το Μάντσεστερ 
και από την άλλη αναφέρεται σε ένα μάλλον 
σκοτεινό, φασιστικό, πολιτικό πρόγραμμα 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η συνεισφορά μου στο Public Domain δεν έχει 
να κάνει με κανένα από τα παραπάνω, αλλά 
αποτελεί μια εικόνα διαμαρτυρίας που ξεσπάει 
πάνω σε κάτι άλλο.

The title recalls two significant meanings 
throughout modern history. One is an 
influential rock band from Manchester and 
the other a rather shady  fascistic, political 
program during World War II. My contribution 
to Public Domain has to do with none of the 
above mentioned meanings, yet it’s an image 
of grievance which gets taken out on the other.
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Title: New Order
Location: Malmö
Date: 12.11.09
Time: Afternoon
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Eugenio Tibaldi

Γεννήθηκε το 1977. Ζει και εργάζεται 
στη Νάπολη, Ιταλία.

Βorn in 1977. Lives and works in 
Naples, Italy.

Το εγκαταλελειμμένο σπίτι στο οποίο έκανα 
την παρέμβασή μου έχει πλέον μετατραπεί 
σε δημόσιο χώρο. Περιστασιακά κατοικείται 
από μετανάστες, άστεγους ή ναρκομανείς που 
περνούν λίγες μέρες αφήνοντας τα ίχνη τους, 
ενώ επιλέγεται και από εκείνους που δεν έχουν 
ένα χώρο και περνούν μια δύσκολη στιγμή στη 
ζωή τους. Κατά την πράξη επανεγκατάστασης 
αναγνωρίζονται και οι δύο αξίες: του δημόσιου, 
που παραπέμπει στο δωρεάν, και του ιδιωτικού, 
με την έννοια του κατειλημμένου. Μέσω ενός 
αυτοκόλλητου σε ένα παράθυρο ήθελα να 
προσφέρω ένα εναλλακτικό όραμα στην εξα-
θλίωση, ένα διάλειμμα στο άβολο δίνοντας στο 
δωμάτιο την αίσθηση ενός χρόνου και χώρου σε 
αναστολή.

The abandoned house where I intervened has 
become a public place. Occasionally inhabited 
by immigrants homeless or drug addicts 
who spend a few days leaving their traces, is 
chosen by those who don’t have a place and is 
going through a difficult time in their lives. 
In the act of resettling there is recognition of 
both values: public, as free, private as busy. 
Through a sticker on a window I wanted to 
offer an alternative vision to the degradation, 
a break from the uncomfortable, giving the 
room a sense of suspended time and space.
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Title: LIVES’ FRAME
Location: via mollusco, Licola Mare, Pozzuoli, Naples, Italy
Date: 09.12.2011
Time: 13:00
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Σοφία Τούμπουρα
Sofia Touboura

Γεννήθηκε το 1977. Ζει και εργάζεται 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Born in 1977. Lives and works in Greece 
and abroad.

www.touboura.com

Επικολλημένη εκτύπωση σε εγκαταλειμμένο 
βε νζινάδικο, Νηλέως, Θησείο, Αθήνα, 
30/1 2/201 4 //  Πηγ ή έργου*: Λεπτομέρεια 
από την εγκατάσταση “Controlled Explosion/
True Romance”, Θεσσαλονίκη, Dynamo 
Project Space, 2012.
* Μία οπτική πληροφορία/ ντοκουμέντο από ένα 
μοναδικό έργο, συντίθεται σε επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα-φράκταλς και τυπώνεται, θυμίζοντας 
την έννοια των διαδοχικών προσομοιώσεων 
(“simulacra and simulation”)  του Baudrillard, 
σύμφωνα με την οποία, αναπαραστάσεις της 
πραγματικότητας από τα σύγχρονα media 
τείνουν να δημιουργούν μία νέα, αυτόνομη, 
γεννόσημη πραγματικότητα.

Print stuck on abandoned gas station, Nileos 
str, Thission, Athens, 30/12/2014 // project 
source*: detail of  “Controlled Explosion/
True Romance” installation, Thessaloniki,  
Dynamo Project Space, January 2012.
*Visual information/document of a unique 
artwork, is composed into repeated fractals 
and printed, reminiscent of the concept 
of successive simulations  (“simulacra 
and simulation”) of Baudrillard  whereby 
representations of reality of modern media 
tend to create a new autonomized, genome 
reality.
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Title: Controlled Explosion / True Romance – revisited
Location: Nileos str, Thission, Athens, Greece
Date: 30.12.2014
Time: -
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Νίκος Τρανός
Nikos Tranos

Γεννήθηκε το 1957. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1957. Lives and works in 
Athens, Greece.
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Title: Previous situation, future appearance
Location: Akadimias street & Ippokratous street, Athens, Greece
Date: 20.04.1999
Time: -
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Alexia Turlin

Γεννήθηκε το 1973. Ζει και εργάζεται στη 
Γενεύη και τις Ελβετικές Άλπεις, 

La Forclaz (Wallis), Ελβετία.

Born in 1973. Lives and works in 
Geneva and in the Swiss mountains, 

La Forclaz (Wallis), Switzerland.

http://alexiaturlin.tumblr.com

Επέλεξα να κάνω μια παρέμβαση εκεί όπου 
ζω στη Γενεύη. Το νέο μικρό κτίριο (2013) 
είναι αποτέλεσμα οκτώ ετών συλλογικής 
εργασίας. Τριάντα ενήλικες και τριάντα πέντε 
παιδιά ζουν στα είκοσι ένα διαφορετικού 
μεγέθους διαμερίσματά του. Θέλησα να δείξω 
πως συνδέεται ορατά το εσωτερικό με το 
εξωτερικό στη βόρεια όψη, ακολουθώντας την 
επικοινωνία των κατοίκων, μια υπόσχεση για 
νέες σχέσεις και μια υπενθύμιση για το αβέβαιο 
μέλλον. Τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. 
Φωτογράφος: Karl Von Hammertsein. 2014

I chose to make an intervention where I live 
in Geneva. The new small building (2013) 
is the result of 8 years of collective work. 
30 adults and 35 kids are living in 21 
appartements of different size. I wanted to 
show how could be the connections visible 
from inside to outside on the North face, like 
the communication between the residents, a 
promise of new relationships and a reminder 
of the unpredictable futur. Kids are growing 
up very quickly.
Photographer: Karl Von Hammertsein. 2014
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Title: UV. Housing cooperative association
Location: 17, av. de France. Geneva, Switzerland
Date: 25.05.2014
Time: 15:30
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Ανδρέας Βούσουρας
Andreas Vousouras

Γεννήθηκε το 1957. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα.

Born in 1957. Lives and works in 
Athens.

www.andreasvousouras.com
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Title: Jealous Guy 1     
Location: Athens Christian Union, Leonidou st.  Metaxourgeio, Athens 
Date: 16.12.2011
Time: 14:45
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Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος
Theodoros Zafeiropoulos 

Γεννήθηκε τo 1978. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, Ελλάδα.

Born in 1978. Lives and works in 
Athens, Greece.

www.theodoroszafeiropoulos.com

Κυλιόμενη σκάλα με αρχειακό υλικό από φά-
κελους πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας που βρίσκεται στο πρώην Αεροδρόμιο 
Αθηνών “Ελληνικό”. Εγκαταλελειμμένα αρχεία 
μιας εταιρείας αερομεταφορών που έκλεισε 
λόγω πτώχευσης. Πάνω από 1500 φάκελοι με 
ονόματα, εισιτήρια, σχέδια πτήσης και χρονο-
διαγράμματα. Ένα αεροδρόμιο που είναι τώρα 
άδειο. Τα ηχεία είναι σιωπηλά. Δεν κυκλοφορεί 
κανείς. Χωρίς ανακοινώσεις. Όλες οι αναχω-
ρήσεις και οι αφίξεις έχουν ακυρωθεί. Μια μη-
χανική σκάλα που μας οδηγεί στο πουθενά. 
Χάσαμε την ευκαιρία να πετάξουμε. Πρέπει να 
παραμείνουμε γειωμένοι.

Rolling stairway filled with the Flight’s 
Archival Folders of Olympic Airways 
located at the Former Athens Airport 
“Hellinikon”. Abandoned archives of an air-
company that closed because of bankruptcy. 
Over 1500 folders with names, tickets, flight 
plans and time tables. An airport that is now 
empty. The speakers are silent. No traffic, no 
anouncements, all departures and arrivals 
canceled. A mechanical ladder (rolling stairway) 
that can leads us to nowhere. We lost the 
opportunity to fly.  We must stay grounded.
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Title: Rolling Archives
Location: Former Athens Airport “Hellinikon”, Athens, Greece
Date: 05.11.2011
Time: 18:30
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Italo Zuffi

Γεννήθηκε τo 1969. Ζει και εργάζεται 
στο Μιλάνο, Ιταλία.

Born in 1978. Lives and works in 
Milano, Italy.

www.italozuffi.com

Σε ένα δρόμο στο Μιλάνο βρήκα μια μεγέθους 
Α4 φωτοτυπία με την εικόνα μιας νεαρής 
γυναίκας. Δίπλα στην εικόνα, έγραψα ένα 
μήνυμα και τον τηλεφωνικό αριθμό ενός φί-
λου. Στη συνέχεια πήγα στο σιδηροδρομικό 
σταθμό του Lambrate και άφησα τη μικρή 
αφίσα πάνω σε ένα στύλο. Μόνο αργότερα 
συνειδητοποίησα, ότι η γυναίκα μπορεί να 
ήταν αγνοούμενη και κάποιος να την έψαχνε. 
Ένας φίλος μου επεσήμανε την απρέπεια της 
πράξης μου.

On a street in Milano I found an A4 photocopy 
of the picture of a young woman. Next to the 
image I wrote a message and the telephone 
number of a male friend. Then I went to the 
train station of Lambrate and left the small 
poster on a post. Only later I realised, that 
woman may have been a missing person, 
and somebody was in search of her. A friend 
suggested my action had bad taste.
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Title: Untitled
Location: Train station of Lambrate, Milano, Italy
Date: 30.05.2014
Time: 19:31
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ΕΚΘΕΣΗ
Public Domain

   17.02 - 19.02.2012, Supermarket Art Fair,
Στοκχόλμη, Σουηδία

26.6 - 24.8.2014, Milkshake agency,
Γενεύη, Ελβετία

Οργάνωση:
Lo and Behold

Επιμέλεια:
Άρτεμις Ποταμιάνου
Γιώργος Παπαδάτος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Έκδοση:

Lo and Behold
Επιμέλεια Καταλόγου:

Άρτεμις Ποταμιάνου
Γιώργος Παπαδάτος

Κείμενα Καταλόγου:
Κωνσταντίνα Θεοδώρου 

Ελπίδα Καραμπά 
Γιώργος Παπαδάτος 
Άρτεμις Ποταμιάνου 
Κωστής Σταφυλάκης

Εύα Φωτιάδη
Μεταφράσεις:

Tony Moser
Γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια κειμένων:

Κώστας Χριστόπουλος
Ίρις Πλαϊτάκη

Σχεδιασμός Καταλόγου:
Ντέλια Ποταμιάνου

Χορηγός Έκδοσης:
Στηρίζουμε τη Δημιουργία

Copyright  Lo and Behold 2015
www.loandbehold.gr
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EXHIBITION
Public Domain
17.02 - 19.02.2012, Supermarket Art Fair, 
Stockholm, Sweden 
26.6 - 24.8.2014, Milkshake agency, 
Geneva, Switzerland

Organized by:
Lo and Behold  
Curator:
Artemis Potamianou 
Giorgos Papadatos

CATALOGUE
Published by:
Lo and Behold  
Editors:
Artemis Potamianou 
Giorgos Papadatos
Catalogue Texts:
Constantina Theodorou
Elpida Karaba 
Giorgos Papadatos
Artemis Potamianou
Kostis Stafylakis
Eva Fotiadi
Translations: 
Tony Moser
Proof reading:
Kostas Christopoulos
Iris Plaitaki
Catalogue Design:
Delia Potamianou

Publication Sponsor:
Supporting Creativity 

Copyright  Lo and behold 2015 
www.loandbehold.gr
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ΤΟ PUBLIC DOMAIN ΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΣΕ ΧΑΡΤΙ EUROBULK 150gr ΣΕ 500 
ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΙΜΥΘΙ ΕΠΕ 
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ΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ LO AND BEHOLD.
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