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H Kunsthalle Athena φιλοξενεί την έκθεση µε τίτλο A Cab σε επιµέλεια του Valentinas Klimašauskas 

 
 
 
Εγκαίνια: Πέµπτη, 4 Δεκεµβρίου 2014, 20:00  
 
Συµµετέχοντες καλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Nick Bastis, Liudvikas Buklys, Antanas 
Gerlikas, Morten Norbye Halvorsen, Στέφανος Καµάρης, Laura Kaminskaitė, Mikko 
Kuorinki, Θάνος Κυριακίδης, Lupo, Ieva Misevičiūtė, Elena Narbutaitė, Robertas Narkus, 
Carl Palm, Νατάσσα Παπαδοπούλου, Zoë Paul, Άγγελος Πλέσσας, Michael Portnoy, Dexter 
Sinister, Ola Vasiljeva 
 
Επιµέλεια: Valentinas Klimašauskas 
 
 
Εάν τα cabinets of curiosities ήταν ένα όχηµα... 
 
«Προς έκπληξή µας, το διαστηµικό όχηµα προσεδάφισης Viking 1, το οποίο παραµένει στον Άρη, 
θεωρείται πλέον τµήµα του αεροδιαστηµικού Μουσείου Smithsonian.» 

Ann Garrison Darrin and Beth Laura O’Leary, eds., Handbook of Space Engineering, Archaeology, and Heritage 

 
 
Ξεχάστε την αιτιότητα. Κάθε προσπάθεια να εντοπίσετε τις απαρχές και τους λόγους ύπαρξης 
αυτής της έκθεσης ως ενός άλλου cabinet of curiosity είναι µάλλον κοπιώδης και αβέβαια. Μήπως 
ήταν µια οµιλούσα και αυτοχειριζόµενη γραφοµηχανή από το Γυµνό Γεύµα του William Burroughs; 
Το Boîte-en-valise, το φορητό µουσείο του Marcel Duchamp, τα νέα ότι γενετιστές επιστήµονες 
από το Harvard κατάφεραν να αποθηκεύσουν επιτυχώς περίπου 700 terabytes µνήµης σε ένα και 
µοναδικό γραµµάριο DNA, ένα ευρεθέν Ex-libris για µια βιβλιοθήκη η οποία δεν έχει υπάρξει 
ακόµα, το Τρίτο Τραπέζι, ένα βιβλιάριο από τον Graham Harman; Ήταν µήπως ο φίλος του 
Timothy Morton, συγγραφέας του Realist Magic Objects, Ontology, Causality, ο οποίος τυπικά 
έδινε διαλέξεις πάντα όρθιος, προειδοποιώντας πως «οι καρέκλες προσπαθούν να µας 
κατακτήσουν»; Ή µήπως ήταν µια πληρωµένη επίσκεψη σε ένα γραφείο – ένα κρεβάτι σαν µια 
εναλλακτική εκδοχή του καλλιτεχνικού studio θα λειτουργούσε εξίσου καλά – στο studio ενός φίλου 
καλλιτέχνη, εκεί δηλαδή όπου τυπικά δηµιουργούνται τα έργα τέχνης και οι εκθέσεις; Ή ήταν τελικά 
ο Επίκουρος, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα ενός σχολείου µέσα στον κήπο του και όχι σαν ένα 
αστερισµό από θρανία και παγκάκια, καταφέρνοντας έτσι να τον µετατρέψει σε ένα εκπαιδευτικό 
όχηµα; 
 
Αντί να αναζητούµε τί είναι αυτό που δεν χάθηκε, ας φανταστούµε την αιτιότητα ως «ένα καθόλα 



αισθητικό φαινόµενο. Τα αισθητικά γεγονότα δεν περιορίζονται µόνο µεταξύ των ανθρώπων ή 
µεταξύ των ανθρώπων και των ζωγραφισµένων καµβάδων ή µεταξύ των ανθρώπων και των 
φράσεων σε δραµατικά έργα. Συµβαίνουν επίσης και όταν ένα πριόνι δαγκώσει ένα φρέσκο 
κοµµάτι κόντρα πλακέ. Συµβαίνουν όταν ένα σκουλήκι ξετρυπώνει από το υγρό έδαφος. 
Συµβαίνουν όταν ένα ογκώδες αντικείµενο εκπέµπει κύµατα βαρύτητας. Όταν κάνεις ή σπουδάζεις 
την τέχνη, δεν εξερευνάς κάποιου είδους γλυκό πάνω στην επιφάνεια µιας µηχανής», συνεχίζει ο 
Timothy Morton, υποθέτουµε ακόµα στεκόµενος όρθιος. 
 
Μετά από λίγες αλλά παραγωγικές συζητήσεις µε καλλιτέχνες µεταξύ Αθήνας και Βίλνιους και πάλι 
πίσω, ένα ορισµένο φάντασµα, cyborg ή ένα ζώο – όλα σε ένα – άρχισε να κινείται µέσα στα 
κεφάλια µας. Το πλάσµα αυτό µπορεί να αποκαλεσθεί και έκθεση, αλλά µπορεί κάλλιστα να είναι 
και µια βιβλιοθήκη αντικειµένων, ένα βιβλίο γραµµένο σε πρώτο χρόνο, µια συνάθροιση, η οποία 
θα συνίσταται από επικοινωνήσεις και χορεογραφηµένα αντικείµενα, δηµιουργώντας έτσι ένα χώρο 
για δυνατότητες και συµβάντα. Αν το αποκαλέσουµε τελικά µια έκθεση, θα είναι σταθερό σαν τη 
«Σχεδία της Μέδουσας», θα εξερευνά τον εαυτό της και τα περίχωρά της σαν το διαστηµικό ρόβερ 
που προσγειώθηκε στον Πλανήτη Άρη ή το προαναφερθέν διαστηµικό όχηµα Viking 1 για να 
είµαστε πιο ακριβείς, θα µεταφέρεται πανεύκολα σαν βαλίτσα µε τη Ryanair και, το πιο σηµαντικό, 
θα λειτουργεί σαν ένα φασµατικό όχηµα, µεταφορικά και κυριολεκτικά, για τους επισκέπτες, τους 
καλλιτέχνες, τα αντικείµενα και τη φαντασία. 
 
 
Ένα ειδικό website project του Άγγελου Πλέσσα: www.beforeeverything.com 
 
Η έκθεση A Cab εµφανίζεται επίσης στον καλλιτεχνικό χώρο Podium στο Όσλο, από τις 21 µέχρι 
τις 23 Νοεµβρίου. 
 
Την έκθεση επιµελήθηκε ο Valentinas Klimašauskas.  
 
Γεννηµένος µετά την εκτόξευση του Voyager 1 από τη γη, ο Valentinas Klimašauskas είναι 
γράµµατα-χαρακτήρες, αλλά επίσης επιµελητής και συγγραφέας, µε ενδιαφέρον στις κερδοσκοπικές 
οικονοµίες της γλώσσας και την άνιση κατανοµή του µέλλοντος. Το πρόσφατο βιβλίο του B and/or 
an Exhibition Guide In Search of Its Exhibition, από τις εκδόσεις Torpedo Press του Όσλο, περιέχει 
γραπτές εκθέσεις που αιωρούνταν στο χρόνο και το χώρο, µε και µέσα σε ένα αστείο, στο µυαλό 
κάποιου, στο Voyager 1, στο σπήλαιο Σωβέ ή µέσα στο µυθιστόρηµα 2666 του Ροµπέρτο 
Μπολάνιο. Ο Valentinas ζει και εργάζεται µεταξύ Αθήνας και Βίλνιους. 
 
 
Για οπτικό υλικό παρακαλούµε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσµο: 
www.dropbox.com/sh/80q73haixbi7h6w/AADOc0vnfjCTPnAMODY7uNjra?dl=0 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε: 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.kunsthalleathena.org (Κατηγορία Press) 
Ελεάννα Παπαθανασιάδη 6974 387364, Απόστολος Βασιλόπουλος 6978 806178 
press@kunsthalleathena.org 
 
Διάρκεια: 4 – 13 Δεκεµβρίου 2014 
Ώρες λειτουργίας: Πέµπτη – Παρασκευή, 17:00 - 20:00, Σάββατο 12:00 - 15:00  
 
Kunsthalle Athena, Κεραµεικού 28, Κεραµεικός - Μεταξουργείο, Αθήνα 
www.kunsthalleathena.org



 
 
Με την υποστήριξη:        
 

    
 


