presents

Εγκαίνια: 11 Μαΐου 2012, 7 μ.μ. Performances: 8.30 μ.μ.- open end.
Διάρκεια της παρουσίασης της video-documentation: 14 – 20 Μαΐου 2012, 1μ.μ.- 6 μ.μ.
Χώρος: STUDIOvisits_Wattstr. 8_13355 Βερολίνο
Το STUDIOvisits παρουσιαζει την εγκατάσταση-περφόρμανς (performative installation) με
τίτλο HOLIDAYS IN GREECE που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου του 2012 στο Βερολίνο.
Το STUDIOvisits, Berlin αποτελεί ένα διαθεματικό καλλιτεχνικό πρότζεκτ που οργανώνει
πρότζεκτς και συναντήσεις ανάμεσα σε εικαστικούς, θεωρητικούς, αρχιτέκτονες και το κοινό
και αποτελεί μια πρωτοβουλία της εικαστικού Βασιλείας Στυλιανίδου.
Το HOLIDAYS IN GREECE υλοποιείται με την υποστήριξη της Lo and Behold, της αστικής,
μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, που έχει ως άξονα την πολιτιστική δράση με επίκεντρο τη σύγχρονη τέχνη.
Το πρότζεκτ HOLIDAYS IN GREECE έρχεται να αναζητήσει απαντήσεις στα ερωτήματα για
το πόσο περίπλοκη είναι η σημερινή κρίση χρέους, ποια είναι σήμερα η εικόνα της Ελλάδας
στον υπόλοιπο κόσμο, και το πώς μπορεί κανείς να δράσει στο πλαίσιο της κρίσης.
Παίρνοντας τα παραπάνω ερωτήματα ως σημείο εκκίνησης, το HOLIDAYS IN GREECE
ξεδιπλώνεται στο κοινό με μια περφόρμανς mise-en-scène. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται
διττά στο χώρο. Αρχικά λειτουργεί ως μια εγκατάσταση - πλέγμα από πολλαπλές
αφηγήσεις, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από την συνύπαρξη και την συνομιλία των
έργων –δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο από αναφορές, συνειρμούς και
αλληλεπιδράσεις,
Ταυτόχρονα όμως στον ορισμένο από την εγκατάσταση χώρο, καλλιτέχνες, θεωρητικοί,
ποιητές αλλά και το ίδιο το κοινό καλούνται να στείλουν, να επιλέξουν, να συντάξουν, να
ερμηνεύσουν, επί τόπου ένα κείμενο/performance που συνδέεται με την ελληνική και την
ευρωπαϊκή κρίση χρέους.

Το πρότζεκτ επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να εξερευνήσει την έννοια ενός πιθανού
συμβολικού «κέρδους» που προκύπτει από το «χρέος».
Το HOLIDAYS IN GREECE δεν έχει στόχο να αναζητήσει τα αίτια της κρίσης, ούτε να ονομάσει
θύματα και θύτες, αθώους και ενόχους, αλλά έχει την πρόθεση να μεταφράσει τη σημερινή
κρίση σε μια νέα, διαφορετική εμπειρία κατανόησης, συμμετοχής και γνώσης.
Το HOLIDAYS IN GREECE οικοδομεί ένα χώρο για να συνυπάρξουν, να παρουσιαστούν
και ακουστούν πολλαπλές φωνές, προκειμένου να συμβάλει ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για φαινομενικά απίθανες συναντήσεις, απρόσμενες συνδέσεις και συμμαχίες
με υπόβαθρο την κρίση χρέους.
Το HOLIDAYS IN GREECE θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια μίας ημέρας. Η εγκατάστασηπερφόρμανς θα βιντεοσκοπηθεί και θα προβάλλεται επί μία εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η
εξέλιξή του θα καταγράφεται και με τη μορφή blog.
Συμμετέχοντες:
Société Réaliste, Anthony Haughey, Άρτεμις Ποταμιάνου, HAZAVUZU, Discoteca Flaming Star,
João Pombeiro, Marisa Maza, Victor Boullet, Γιώργος Παπαδάτος, Νίκος Παπαδημητρίου, Λίνα
Θεοδώρου, Γιάννης Σαββίδης/Richard Schütz, Κώστας Χριστόπουλος, Khaled Hafez, Σήφης
Λυκάκης/Διονύσης Καβαλιεράτος, Clement Page, Tiny Domingos, Hanne Lippard, Κατερίνα
Οικονομάκου, Δέσποινα Παναγιωτοπούλου/Λουκία Μιχαλοπούλου/Πέπη Ρηγοπούλου,
Lorena Mostajo, Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Πάνος Κούρος,
Χριστίνα Σγουρομήτη, Γιώργος Παπαδόπουλος, Στάθης Γουργούρης, Κωστής Σταφυλάκης
(kavecs projects), Σωτήριος Βαχτσετζής, Sibylle Hofter, Νίκος Παπαστεργιάδης, Χρύσα
Τσαμπάζη, Susanne Bosch, Treci Beograd, Michalis Pichler, Μαίρη Ζυγούρη, Τζένη Αργυρίου,
Ηλίας Μαρμαράς/Δήμητρα Δερτιλή/Άννα Λάσκαρη, Hüseyin Karakaya, Μαργαρίτα Τσώμου/
Tim Stüttgen, Johanna Bruckner, Ελπίδα Καραμπά, Anna K. Mields, UNWETTER, Lily Hibberd,
Νατάσα Σιουζουλή, Βασίλης Νούλας, Μανώλης Τσίπος, Σοφία Μπεμπεζά/Βάνα Κωσταγιόλα/
Σοφία Φραγκοπούλου, Ουρανία Φασουλίδου, Δάφνη Δραγώνα, Βασιλεία Στυλιανίδου, ,
Γιώργος Σαπουντζής, Matthias Fritsch, Angelo Ferreira Sousa, Τerri Kapsalis, Ευανθία Τσαντίλα,
Τερέζα Παπαμιχάλη, Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, Χαρίκλεια Χάρη, Johannes Burr, Πάνος
Κομπατσιάρης, Carole Frances Lung, Seamus Farrell.
Instant Local Discursive Picnic Currency by UNWETTER: You/we are invited – Everybody is
both guest and host at the same time – bring/take ideas, drinks/food, blankets - bring assignments/ services – be there to share and exchange assignments / services, listen and
talk. For further information see: www.un- wetter.net
Concept και υλοποίηση> STUDIOvisits, Berlin
Με την ευγενική υποστήριξη της LoandBehold_http://www.loandbehold.gr
Εγκαίνια: 11 Μαΐου 2012, 7μ.μ. Performances: 8.30 μ.μ.- open end
Διάρκεια της παρουσίασης της video-documentation: 14 – 20 Μαΐου 2012, 1μ.μ.- 6 μ.μ.
Χώρος, STUDIOvisits_Wattstr. 8_13355 Βερολίνο
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό>
Βασιλεία Στυλιανίδου_mail@stylianidou.com
http://studiovisits-berlin.tumblr.com/
http://www.facebook.com/pages/STUDIOvisits/428461600503120
http://www.stylianidou.com/index.php/studiovisits.html

Ξεχωριστές ευχαριστίες> berlinerpool, berlin, Tiny Domingo, Ulrich Vogl, Miriam Mlecek,
Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργος Παπαδάτος, Νίκος Παπαδημητρίου, Jörg Lindenmaier, Πάνος
Κομπατσιάρης και σε όλους τους συμμετέχοντες.

