
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 

Δράση Exile της Anastasia Ax – Σάββατο, 31 Μαΐου, 20:30 
Εικαστική performance του Dean Spunt από τους No Age –  

Σάββατο, 7 Ιουνίου, 20:30. Θα ακολουθήσει πάρτυ 
µε DJ set του Lo-Fi, ανάµεσα σε άλλους. 

Ελληνική πρεµιέρα της τελευταίας ταινίας του Allan Sekula  
The Forgotten Space – Πέµπτη, 19 Ιουνίου, 20:30 

 
 

Το Σάββατο, 31 Μαΐου στις 20:30, η Kunsthalle Athena ξεκινά το πρόγραµµα των Πολιτικών 
Λόγων! Πρώτη η Anastasia Ax θα αλλάξει την εγκατάστασή της Exile µέσω µιας δυναµικής 
δράσης. Μετά, ο Dean Spunt των No Age θα παρουσιάσει στις 7 Ιουνίου µια εικαστική 
performance για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει πάρτυ µε DJs! Ανάµεσά τους 
ο καλλιτέχνης Lo-Fi. Τέλος, στις 19 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί η ελληνική πρεµιέρα της 
τελευταίας ταινίας του Allan Sekula The Forgotten Space.  
Όλα µε συνοδεία ρακής και µπύρας στην µοναδική µας, κλασσική πια, ταράτσα.  
 
 
Οπτικό υλικό µπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσµο: 
https://www.dropbox.com/sh/n0geedtn2toayel/AABht2KwDDdzXUGOwcGZw2S9a 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε: 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.kunsthalleathena.org (Κατηγορία Press) 
Ελεάννα Παπαθανασιάδη 6974 387364, press@kunsthalleathena.org 
 
 
H Anastasia Ax «καταστρέφει» το έργο της Exile παρουσία κοινού.  
Σάββατο, 31 Μαΐου, στις 20:30 
 

 
Anastasia Ax, PAN THEON, Moderna Museet, 2012, Στοκχόλµη, Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας, Φωτογραφία: Henrik Montgomery 



 

Το έργο Exile της Anastasia Ax µεταλλάσσεται. Μέσα από αυτήν την δράση (performance) η 
καλλιτέχνης θα επιχειρήσει µια βίαιη µεταµόρφωση της αρχικής εγκατάστασης του έργου της, 
χρησιµοποιώντας ως υλικά το σώµα της, νερό, µελάνι και µικρόφωνα, που θα µεταφέρουν τον ήχο 
των κινήσεων και της φωνής της. Πρόθεσή της είναι να δώσει νέο νόηµα και σχήµα σε αυτό το 
παράξενα οικείο χωριό και να δηµιουργήσει µια διαφορετική πλατφόρµα διαλόγου στην οποία 
ουτοπικές και καταστροφικές δυνάµεις συνενώνονται παράγοντας νέες φόρµες. Πρωταρχική ιδέα 
στο έργο της Anastasia Ax είναι η µετάπλαση των υλικών µέσω µιας διαδικασίας χτισίµατος και 
γκρεµίσµατος που θα µπορούσε να παροµοιαστεί ως ένας αέναος κύκλος ή ένα σύµπαν σε 
σύγκρουση. Παράλληλα η χρήση του µελανιού εκτός από αναπόσπαστο στοιχείο της ζωγραφικής 
παράδοσης λειτουργεί εδώ σαν δηλητηριώδες υλικό που επανανοηµατοδοτείται µε τα αισθήµατα 
της µελαγχολίας και της εγκατάλειψης. Για την καλλιτέχνη κάθε performance είναι µια νέα εµπειρία, 
ένα σηµείο συνάντησης ανάµεσα σε performer και κοινό κατά το οποίο η ενέργεια σαν 
ακατέργαστη δύναµη έρχεται να συναντήσει τον θεατή σε µια απρόβλεπτη κατάσταση. 
Το ίδιο βράδυ θα γίνει και η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου της καλλιτέχνιδας µε τίτλο 
ANASTASIA AX, 2007-2013. 
 
 
Tο Σάββατο, 7 Ιουνίου, στις 20:30 
υποδεχόµαστε τον Dean Spunt, µέλος του noise punk σχήµατος No Age και 
εικαστικό καλλιτέχνη, για µια µοναδική performance!  
Θα ακολουθήσει πάρτυ µε DJs! Ανάµεσά τους ο καλλιτέχνης Lo-Fi. 
 

 
Φωτογραφία: Dean Spunt 
 

Ως µέρος της σειράς Πολιτικοί Λόγοι ο Dean Spunt θα παρουσιάσει µια οριακή δράση. 
Καταστρέφοντας επιµελώς φορητά κασετόφωνα τα οποία βυθίζει σε γυάλινα δοχεία γεµάτα µε 
πλαστικό χρώµα, ο Spunt προσεγγίζει τον ήχο ως ύλη αλλά και ως φάσµα, ενώ µέσα από την 
αλλοίωση του συστήνει γλυπτικά ηχητικά «αντικείµενα». Αυτό που βλέπουµε (και κυρίως αυτό που 
ακούµε) είναι ο ήχος της αποσύνθεσης, µια αναπαραστατική προσέγγιση στον ίδιο τον ήχο: 
«καίγοντας» την πρωταρχική εγγραφή στη µαγνητοταινία, γινόµαστε µάρτυρες µιας άλλης 
εγγραφής, µιας καλλιτεχνικής χειρονοµίας όπου µέσα στην πάλη των ίδιων των υλικών, 
αντιλαµβανόµαστε τη σχεδόν υλική διάσταση του ήχου, καθώς βλέπουµε µπροστά στα µάτια µας 
το ίχνος του να εξαϋλώνεται. Ο Dean Spunt έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα το 2011 για να συνοδεύσει 
µουσικά µε το duo του, Νο Age, το έργο του Doug Aitken, Black Mirror, µια παραγωγή του 
Φεστιβάλ Αθηνών σε συνεργασία µε το Ίδρυµα ΔΕΣΤΕ. 
 



 
Ελληνική πρεµιέρα της τελευταίας ταινίας του Allan Sekula (1951-2013)  
The Forgotten Space (διάρκεια 110 λεπτά). Σύντοµη παρουσίαση της ταινίας πριν 
από την προβολή και Q&A µετά.  
Πέµπτη, 19 Ιουνίου, στις 21:30  
 

 
Allan Sekula & Noël Burch, The Forgotten Space, 2010, film still 
 

Η Kunsthalle Athena έχει την τιµή να φιλοξενεί στο πλαίσιο της σειράς Πολιτικοί Λόγοι την 
καλλιτέχνιδα Lindsay Foster η οποία θα παρουσιάσει την τελευταία ταινία του Allan Sekula 
(1951-2013) σε συνεργασία µε τον Noël Burch. 
Η Lindsay Foster υπήρξε µαθήτρια του Allan Sekula κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών 
σπουδών της στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Καλιφόρνιας (CalArts). Στην Kunsthalle Athena η 
καλλιτέχνης µας παρουσιάζει την τελευταία του ταινία The Forgotten Space (διάρκεια 110 λεπτά), 
µια σύντοµη εισαγωγή στο έργο του πρωτοπόρου Αµερικανού καλλιτέχνη και µέντορά της Allan 
Sekula.  
Πριν από την ταινία θα προβληθεί το video της καλλιτέχνιδας Downward Ascension. Η βραδιά θα 
κλείσει µε µια ανοιχτή συζήτηση µε το κοινό. 
 
The Forgotten Space των Allan Sekula σε συνεργασία µε τον Noël Burch, 2010, διάρκεια 
110 λεπτά 
Το Forgotten Space ακολουθεί κοντέινερ σε εµπορικά και φορτηγά πλοία, τρένα και φορτηγά, 
ακούγοντας τους εργαζόµενους, τους µηχανικούς, τους σχεδιαστές, τους πολιτικούς και αυτούς 
που έχουν περιθωριοποιηθεί από το παγκόσµιο σύστηµα µεταφορών. Επισκεπτόµαστε γεωργούς 
και χωρικούς στην Ολλανδία και το Βέλγιο που έχουν εκτοπιστεί, χαµηλά αµειβόµενους οδηγούς 
φορτηγών στο Λος Άντζελες, ναυτικούς που απασχολούνται σε τεράστια πλοία µετακινούµενα 
µεταξύ Ασίας και Ευρώπης, και εργάτες εργοστασίων στην Κίνα, των οποίων οι χαµηλοί µισθοί 
ολοκληρώνουν την σύνθεση ενός συνολικά εύθραυστου παζλ. Αλλά και στο Μπιλµπάο  
ανακαλύπτουµε την πιο εκλεπτυσµένη εκδοχή της πεποίθησης ότι η ναυτιλιακή οικονοµία και η ίδια 
η θάλασσα είναι κατά κάποιο τρόπο απαρχαιωµένες. Μια σειρά διαφορετικών µέσων 
χρησιµοποιούνται, όπως για παράδειγµα: περιγραφικά ντοκιµαντέρ, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, 
αρχειακό υλικό και αποσπάσµατα από παλιές ταινίες. Το αποτέλεσµα είναι ένα φιλµικό δοκίµιο για 
µία από τις πιο επιδραστικές διαδικασίες του σήµερα. Tο Forgotten Space βασίζεται στο έργο Fish 
Story του Sekula και επιδιώκει να κατανοήσει και να περιγράψει τον σύγχρονο κόσµο της ναυτιλίας 
σε σχέση µε την περίπλοκη συµβολική θαλάσσια κληρονοµιά. 
 
Downward Ascension (Ode to the Flaneur) της Lindsay Foster, 2010, διάρκεια 8:42 λεπτά 
 



 
Lindsay Foster, Downward Ascension (Ode to the Flaneur), 2010, film still 
 

«Η αγορά ενός τροχόσπιτου, η επισκευή του, και η φυγή προς το άγνωστο. Αυτό ήταν το 
ροµαντικό σχέδιο — η απόδραση από το αστικό περιβάλλον, η εγκατάλειψη του στούντιο και η 
οικειοποίηση του ανοιχτού ορίζοντα.» Ενδιαφερόµενη να συναντήσει την σοφία σε ένα πλαίσιο 
προσωρινής αυτονοµίας, η καλλιτέχνης θέτει υπαρξιακά ερωτήµατα. Εµπλεκόµενη σε ζωτικά 
διλήµµατα, έχει σκοπό «να αντιµετωπίσει τις έννοιες τόσο της εξωτερικής αποµόνωσης όσο και της 
κοινότητας. Το πρωταρχικό µοντέλο έγινε ο τρόπος µελέτης των σχέσεων – µε αγνώστους, τα 
στοιχεία και την ψυχολογία των συµβόλων. Η συνύφανση των κοινωνικών ρόλων και ιδιαίτερα η 
πατρική φιγούρα ως φορέας δύναµης, σεβασµού και εµπιστοσύνης βρίσκεται στο προσκήνιο 
αυτού του έργου.» 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 2014  

 
Anastasia Ax 
Η Anastasia Ax γεννήθηκε στην Στοκχόλµη το 1979, όπου ζει και εργάζεται σήµερα. Πρόσφατες 
ατοµικές εκθέσεις της έχουν παρουσιαστεί στην γκαλερί Steinsland Berliner, Στοκχόλµη, 2014, την 
Γκαλερί SINNE, Ελσίνκι, 2013, την Γκαλερί Christina Wilson, Κοπεγχάγη, 2010, και το AM Project 
Space στη Shanghai. Πρόσφατες συµµετοχές της σε οµαδικές εκθέσεις περιλαµβάνουν τη 
Μπιενάλε του Αρέτσο, 2013, το Swedish Energies στο ISSUE Project Room, Νέα Υόρκη, 2013, την 
έκθεση EXPLOSION! στο Moderna Museet της Στοκχόλµης και στο Ίδρυµα Joan Miro, 
Βαρκελώνη, 2012, στη Bonniers Konsthall (SRC), Στοκχόλµη, 2012 και στο Reykjavik Art Museum, 
Ισλανδία, 2010. Το 2012 η Ax βραβεύτηκε από το IASPIS µε υποτροφία µονοετούς (καλλιτεχνικού) 
residency στο ISCP, στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης, ενώ το 2010 ήταν υποψήφια για το 
βραβείο Carnegie Art. 
 
 
Dean Allen Spunt 
Ο Dean Allen Spunt είναι µουσικός και εικαστικός καλλιτέχνης από το Λος Άντζελες της 
Καλιφόρνια. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του performance art punk σχήµατος JEWS και του 
συγκροτήµατος WIVES το 2000, ενώ εγκαινίασε την προσωπική του δισκογραφική εταιρεία Post 
Present Medium το 2001. Το 2006, µαζί µε τον Randy Randall, δηµιουργούν το µουσικό σχήµα No 
Age, µε το οποίο περιοδεύουν ανά τον κόσµο µέχρι σήµερα, ενώ έχουν εµφανιστεί σε χώρους 
όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέα Υόρκης, το ICA στο Λονδίνο και το µουσείο 
Hammer στο Λος Άντζελες. Η προσωπική καλλιτεχνική πρακτική του Dean συνοψίζεται εσχάτως 
στην εµπλοκή του µε τον ήχο ως υλικό και στην προσπάθεια «µεταστοιχείωσής» του σε ένα 
γλυπτικό, φυσικό αντικείµενο. Το 2012, o Dean Spunt εµφανίστηκε στο ICA της Φιλαδέλφεια, 



Η.Π.Α, ενώ το 2013 παρουσίασε το έργο του στην γκαλερί Public Fiction του Λος Άντζελες, στον 
φορέα δηµόσια τέχνης LAND (Los Angeles Nomadic Division) και στην Performa 13 της Νέας 
Υόρκης. 
 
 
Allan Sekula (1951-2013)  
Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 το έργο του Allan Sekula χρησιµοποιώντας φωτογραφικές 
σειρές, κείµενα, παρουσιάσεις σε διαφάνειες και ηχογραφήσεις κινείται σε µια κινηµατογραφική 
τροχιά, µερικές φορές αναφερόµενο σε συγκεκριµένες ταινίες ή λειτουργώντας σαν µια «ταινία σε 
αποδόµηση». Το 2001 o Sekula σκηνοθέτησε το πρώτο του έργο που αυτοβούλως αποκάλεσε  
ταινία: το Tsukiji, µια «συµφωνία της πόλης» που διαδραµατίζεται σε µια γιγαντιαία ψαραγορά του 
Τόκιο. 
Βιβλία του Sekula περιλαµβάνουν τα: Photography Against the Grain (1984), Fish Story (1995), 
Dismal Science (1999), Performance under Working Conditions (2003), TITANIC’s wake (2003) 
και Polonia and Other Fables (2009). Τα έργα αυτά περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων από 
την θεωρία και την ιστορία της φωτογραφίας έως µελέτες για την οικογενειακή ζωή και τις 
στρατιωτικές βιοµηχανίες και στο Fish Story για τον κόσµο της ναυτιλιακής οικονοµίας. Tο 
Forgotten Space αποτελεί την φιλµική συνέχεια του Fish Story. 
Ανάµεσα σε άλλα µέρη, ο Sekula έχει διδάξει στο Τµήµα Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου στο 
Ohio State University, και από το 1985 , στο Πρόγραµµα στη φωτογραφία και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης στο California Institute of the Arts.   
 
Noël Burch 
Γεννηµένος στις ΗΠΑ, ο Noël Burch ζει στην Γαλλία από το 1951. Αποφοίτησε από το Institut des 
Hautes Etudes Cinématographiques το 1954. Ενώ είναι κυρίως γνωστός για τα θεωρητικά του 
συγγράµµατα, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του κινηµατογραφιστή, και έχει σκηνοθετήσει πάνω από 
είκοσι έργα, ως επί το πλείστον ντοκιµαντέρ. Ο Burch εκδίδει έργα του από το 1960. Μεταξύ των 
πολυάριθµων εκδόσεών του βρίσκεται το πρώτο και πιο γνωστό του βιβλίο Τheory of Film Practice 
(New York: Praeger, 1973), που έχει µεταφραστεί σε πάνω από δώδεκα γλώσσες και αποτελεί 
εγχειρίδιο διδασκαλίας του κινηµατογράφου σε πολλές χώρες. Αλλά και το To the Distant 
Observer: Form and Meaning in Japanese Cinema (Berkeley, 1979) το οποίο και παραµένει η πιο 
ισχυρή αφήγηση σχετικά µε τον ιαπωνικό κινηµατογράφο που γράφτηκε ποτέ από δυτικό 
συγγραφέα. 
Από το 1967 έως το 1972 συνεργάστηκε µε τους Janine Bazin και André S. Labarthe André στην 
γνωστή σειρά Cinéastes de Notre Temps. Κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου ο Burch ήταν 
συνιδρυτής και διευθυντής του Institut de Formation Cinématographique, µιας εναλλακτικής σχολή 
κινηµατογράφου που συνδύασε την θεωρία και την πρακτική. 
Από το 1972 έως το 2000, ο Burch έχει διδάξει Ιστορία και Θεωρία του Κινηµατογράφου σε 
διάφορα πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο. 
 
Lindsay Foster  
Γεννηµένη στο Seattle της Washington αποτελεί σήµερα υπότροφο της Ακαδηµίας Schloss 
Solitude. Έχει λάβει πτυχίο στην ψυχολογία από το University of Puget Sound, και έχει σπουδάσει 
φωτογραφία λαµβάνοντας τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της από το CalArts το 2008. Το έργο 
της έχει εκτεθεί πρόσφατα στα: Limb Gallery - Χαβάη; Abbaye aux Dames - Γαλλία; S1 Salon – 
Ηνωµένο Βασίλειο; The National Center for Contemporary Art – Αγία Πετρούπολη, Ρωσία; Kinipsu 
Gallery - Νορβηγία; Vox Populi Gallery - Φιλαδέλφεια; the 700IS Film Festival - Ισλανδία; the Los 
Angeles County Museum of Art; PDX Film Festival - Πόρτλαντ; Kontainer Gallery – Λος Άντζελες; 
AIR Gallery – Νέα Υόρκη και Los Angeles Center of Contemporary Art. 
 



 
 
Οι Πολιτικοί Λόγοι 2014 τρέχουν παράλληλα µε την έκθεση 
This is Not My Beautiful House (Ίσως Αυτό Δεν Είναι το Όµορφό Μου Σπίτι) 
Anastasia Ax, Κωστής Βελώνης, Απόστολος Γεωργίου και Σωκράτης Σωκράτους 
 
Διάρκεια: 16 Μαΐου - 11 Σεπτεµβρίου (κλειστά τον Αύγουστο) 
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Πέµπτη, 18:30 - 21:00, Σάββατο 12:00 - 15:00  
 
Kunsthalle Athena, Κεραµεικού 28, Κεραµεικός - Μεταξουργείο, Αθήνα 
www.kunsthalleathena.org 
 
Με την υποστήριξη των: 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  


