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«Σώμα» 
Η έκθεση ως εξελίσημος δημιουργικός χώρος και 
η δράση,
όχι ως τετελεσμένο, τέλεια προετοιμασμένο γεγο-
νός, αλλά ως δημιουργία εν εξελίξει.
Η καλλιτεχνική διεύθυνση ως δημιουργία κι 
αυτή.
Το θέμα ως κόκκινο κουβάρι για χαμένες Αριάδ-
νες.
Το ΣΩΜΑ ως στάση,
ως δράση,
ως φόρος τιμής και
ως κραυγή.

Ρούλα Καραφέρη
Kαλλιτεχνική διευθύντρια
Φεστιβάλ OPEN NIGHTS

Η σύγχρονη τέχνη περισσότερο εγείρει ερωτή-
ματα πάρα δίνει απαντήσεις. Έτσι και το φετι-
νό φεστιβάλ Open Nights θέτει μια σειρά από 
ερωτήματα όσον αφορά το σώμα. Ήδη από τον 
περασμένο αιώνα το σώμα επαναπροσδιορί-
στηκε, αντικειμενοποιήθηκε και εκτός από θέμα 
απεικόνισης μεταμορφώθηκε το ίδιο σε επιφά-
νεια ή μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συνδέθη-
κε επίσης με τεχνολογικές εξελίξεις, βασανίστηκε, 
ακρωτηριάστηκε, χειρουργήθηκε, ονομάστηκε 
πρωτοποριακό. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την κοινωνικοπολιτι-
κή αξία του σώματος, οι σύγχρονοι εικαστικοί 
συμμετέχοντες καλλιτέχνες το χρησιμοποιούν 
με διάφορους τρόπους και μέσα έτσι ώστε να 
μιλήσουν για τις μορφές κυριαρχίας, τις πιέσεις 
αλλά και τις δυνητικές, εναλλακτικές μορφές που 
μπορεί να λάβει το σώμα και η ταυτότητα, δημι-
ουργώντας μια γλώσσα ικανή να αρθρώσει έναν 
νέο λόγο για τη σωματικότητα. 

Το φετινό φεστιβάλ Open Nights έχει ως σκοπό 
να κάνει σαφή τη σημασία των παντός είδους 
τεχνικών του σώματος στην κατασκευή της 
ατομικής ταυτότητας καθώς και στην κατανόηση 
του σώματος ως κοινωνικά, πολιτικά και πολιτι-
σμικά κατασκευασμένου και ρυθμιζόμενο, ενώ 
παράλληλα τοποθετεί το θεατή σε έναν διάλογο 
σώμα με σώμα, ανοίγοντάς του παράλληλα δυ-
νατότητες στοχασμού γύρω από τη σχέση με το 
σώμα και τις ποικίλες μορφές σωματικότητας στη 
σύγχρονη εποχή.

Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου
Εικαστική επιμελήτρια / Μουσειολόγος

Valentini Margaritopoulou 
Art curator/Museologist 



Ρούλα Αντωνοπούλου (Αθήνα) 

«Μνημοσύνη. Η μητέρα των Mουσών»
Πηλός, ξύλο, κερί, λάδι, σιτάρι, κρασί, μέλι
1,60 εκ. δ., 2022 

Ένας φόρος τιμής και μνήμης στα σώματα που θάφτηκαν σε μαύρες σακούλες 
με πρωτόκολλο Έμπολα, χωρίς να επιτρέπεται οι αγαπημένοι τους άνθρωποι 
να τους τιμήσουν με αποχαιρετισμό και συνοδεία. Ξεκίνησε μια εποχή για 
την ανθρωπότητα, όπου το σώμα, από ένα θαυμάσιο σύνολο βιολογικών, νο-
ητικών, συναισθηματικών λειτουργιών, μετατράπηκε σέ «μηχανισμό», μόνο 
βιοχημικών λειτουργειών. Χωρίς τις άλλες δύο ιδιότητες του αφαιρείται η 
αυτεξουσιότητα, η αυτοδιάθεση, η αξιοπρέπεια. Είναι «πράγμα». - Ρούλα 
Αντωνοπούλου, 2022 

Βιογραφικό
Η Ρούλα Αντωνοπούλου κι ο Γιώργος Κουκουράκης είναι οι εμπνευστές, σχε-
διαστές και κατασκευαστές των φωτιστικών με την επωνυμία «ΡΟΥΓΑ». Εκ-
πόνησαν μελέτες φωτισμού, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας για χώρους 
ιδιωτικούς, δημόσιους και για εξειδικευμένα projects. Το σχεδιαστικό ύφος 
έγινε γνωστό ως «Στυλ Ρούγα», εκφράζοντας έτσι την λιτότητα, το πλήρες 
και την ολότητα του οικουμενικού, που ενυπήρχαν στον σχεδιασμό. Για 30 
χρόνια, στο κατάστημά τους στην Πλ. Δεξαμενής 3 στο Κολωνάκι, έγραψαν 
την δική τους ιστορία, που έγινε και δική μας. Μια καθαρά ελληνική ιστο-
ρία, με την αισθητική και την ποιότητα της δουλειάς τους να βρίσκεται μέσα 
στους χώρους όπου ζούμε και ο αριθμός 3, να έχει υπάρξει ένας αγαπημένος 
προορισμός. 



Άρτεμις Διαμαντή (Λάρισα)

«Be in my shoes I»
Ready made παπούτσια, ρόδες ποδηλάτου και μέταλλο, 2022

Με αφετηρία το «be in my shoes» στο «be in my shoes Ι» συνεχίζεται ο 
διάλογος μεταξύ του ανθρώπινου σώματος με κινητικές δυσκολίες και του 

περιβάλλοντα χώρου. Το έργο λειτουργεί ως προέκταση του ανθρώπινου 
σώματος σε μία προσπάθεια να καλυφθούν οι «ελλείψεις» του χώρου με 

τον οποίο αλληλοεπιδρά το άτομο. Ενός χώρου που παρά τις προσπάθειες 
των τελευταίων ετών παραμένει κατασκευασμένος για «ολοκληρωμένους» 

ανθρώπους.

Βιογραφικό
Η Άρτεμις Διαμαντή γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε Ζωγραφική στην 

σχολή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο Ζ’ εργαστήρι Ζωγραφικής της 
ΑΣΚΤ με καθηγητή τον Γ. Λαζόγκα. Παρακολούθησε το πρόγραμμα μεταπτυ-
χιακών σπουδών στην «Ψυχική Υγεία’» του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στη Λάρισα, Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Έργα της έχουν αποσπάσει βραβεία.

Ζωή Ζηπέλα (Λάρισα) 

«Φαντασιακό υποκείμενο»
Καλσόν, πλεξιγκλάς, πηλός, διαστάσεις μεταβλητές, 2022

Βασισμένη στην θεωρία του Λακάν, «φαντασίωση του τεμαχισμένου σώμα-
τος», την μη επίγνωση της συνοχής του σώματος, οπτικοποιώ…
Το σώμα αναζητώ, κάπου το κρέμασα.
Μέσα στο χώρο, ίσως στο κενό.
Όταν ο πόνος έρχεται, γυρνάει εδώ.
Μούδιασμα, ενωμένο κάθεται, σιωπηλό.
Βάλε το καλσόν, να χωρέσω, να συγκρατηθώ…
Κάπου εκεί θα με βρεις, στη γέννηση, στην γυναίκα.
Μία βεβιασμένη είσοδο κοιτώ, αλλά θα βγω.

Βιογραφικό
Η Ζηπέλα Ζωή γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην πόλη της Λάρισας. Σπούδασε 
στην Καλών Τεχνών της Φλώρινας, με ειδίκευση στην γλυπτική. Διανύει το 
τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού της στο Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιο-
νίου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει workshops με αξιόλογους καλλι-
τέχνες, του φωτογράφου Michael Ackerman, του Ολλανδού Εικαστικού Zeher 
Reyers, την ομάδα PartSuspended, με την Barbara Bridger και την Sarahleigh 
Castelyn . Έχει συμμετάσχει στο Inspire Project 2017 με την Ruthi Helbitz 
Cohen. Είναι μέλος του Σωματείου Εικαστικών Λάρισας από το 2019 και εργά-
ζεται ως δασκάλα εικαστικών μαθημάτων στην δημόσια εκπαίδευση από το 
2016. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ως εικαστικός, γλύπτρια 
και φωτογράφος σε γκαλερί, Μουσεία και Πινακοθήκες, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.



Μαρία Καραθάνου (Αθήνα) 

«Άνυδρος»
Επιτόπια εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές, μεταλλικό πλέγμα, σκοινί, ήχος, φως, 2021 
 
Ο δημόσιος χώρος αποτελεί μια ετεροτοπία, ως προς τη δημιουργία ενός πλέγματος διαφορετικών 
συνδέσεων και προσλαμβάνουσας της πραγματικότητας. Η ιστορική μνήμη, η αρχιτεκτονική, τα πολεο-
δομικά στοιχεία αλλά και ο κοινωνικός χώρος - πλαίσιο συνθέτουν ένα κράμα διαφορετικών τάσεων ως 
προς τη χρήση και διαχείριση του. Η δημόσια ορατότητα του έργου τέχνης, δημιουργεί μία αναπόφευ-
κτη κοινωνική αλληλεπίδραση. Η τέχνη ζητάει από την “πόλη’’ να την συναντήσει και η κοινωνία ζητάει 
από την τέχνη να εμφανιστεί. Αναγνωρίζοντας ότι το αισθητικό γεγονός είναι απαραίτητο να «κυκλοφο-
ρεί» δημόσια, ακόμη κι όταν οι άνθρωποι προτιμούν ή αναγκάζονται να κατοικούν στην ιδιωτικότητα 
τους. Τα έργα τέχνης δεν παρέχουν πρωτογενή γνώση του κόσμου, αλλά την εμπεριέχουν. Η αισθητική 
γνώση ταυτίζεται με την αλήθεια της χρονικής και τοπικής εντοπιότητας με μια ευρύτερη έννοια του 
όρου: έχει υποκειμενικό χαρακτήρα και αποκαλύπτει πολλαπλούς τρόπους θέασης του κόσμου μέσα 
από μια συγκινησιακή διαδικασία, προκαλώντας την αισθητική εμπειρία. Κάθε τόπος είναι έργο των 
ανθρώπων που τον συγκατοικούν.
 
Βιογραφικό 
Η Μαρία Καραθάνου είναι απόφοιτη της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδίκευση στα πολυμέσα και τη σκηνογραφία. Έχει 
υπάρξει μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ψηφιακές Μορφές Τέχνης 
της Α.Σ.Κ.Τ. καθώς και φοιτήτρια στο Π.Σ.Ε. Καλών Τεχνών & Σύγχρονης Τεχνολογίας - Πολυτεχνείο 
Κρήτης, στον τομέα της Γλυπτικής. Την περίοδο 2006 - 2008 ήταν υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στον τομέα 
της γλυπτικής επίσης στην Α.Σ.Κ.Τ. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα, σεμινάρια και workshops με τους: 
Allan Caprow, Γιάννη Κουνέλη, Joseph Zvoboda, Milomir Romanovic, Γιώργο Ζιάκα, Μάνθο Σαντοριναίο, 
Isabell Swaitzer, Θανάση Μουτσόπουλο, Κων/νο Βασιλείου κ.α. Χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς 
της είναι οι εικαστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και οι σκηνογραφικές εφαρμογές σε δημόσιους 
και θεατρικούς χώρους. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εικαστικές εκθέσεις, και φεστιβάλ με σημαντικό-
τερα την πολιτιστική Ολυμπιάδα του Πεκίνου το 2008 την Πολιτιστική Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004 
καθώς και στις Biennale της Ευρώπης και της Μεσογείου το 2003 στην Αθήνα και το 2005 στη Νάπολη. 
Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με φορείς, 
μουσεία, οργανισμούς με σημαντικότερα: Ε. Μ. Σ. Τ./ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης/ Σκιρώ-
νειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου/ Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Βελιγραδίου/ Υπουργείο Πολιτισμού/ 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Ε.Κε.Θε.Χ./ Φεστιβάλ Κόμικς Βαβέλ/ Athens Video Art 
Festival/ Cheap Art/ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.α. Έχει εργαστεί ως σκηνογρά-
φος/ ενδυματολόγος και art director, σε περισσότερες από 80 παραγωγές στο σινεμά και το θέατρο. 
Έργα της φιλοξενούνται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Έλλη Κυριαζή (Λάρισα) 

«Εκούσια Μάρτυρας» 
Ζωγραφική σε ξύλο με ένθεση ξύλινων λεπτών ράβδων
170x120 εκ., 2022 

Το ΣΩΜΑ, το σώμα μας, το «σκεύος» μέσα στο οποίο «κατοικεί» η ψυχή, τα πιστεύω μας, οι ιδέες και 
τα συναισθήματά μας. Το σώμα αυτό έχει δεχθεί στην πάροδο των χρόνων κακοποίηση λόγω πεποι-
θήσεων, ιδεών, συναισθημάτων. Στην σημερινή κοινωνία παρατηρείται η εκούσια κακοποίηση του για 
λόγους καθαρά αισθητικούς. Επεμβάσεις αισθητικές, εισαγωγή χημικών ουσιών γίνονται με εντολή του 
ίδιου του ατόμου προς το σώμα του ανεξάρτητα από τον πόνο που θα προκληθεί και το αβέβαιο απο-
τέλεσμα που θα παραχθεί μόνο και μόνο για την βελτιστοποίηση της εξωτερικής εμφάνισής του. Με 
αφορμή τα έργα ζωγραφικής με θέμα «Το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού» όπου ο ίδιος με δεμένα 
χέρια, δέχεται βέλη στο σώμα του για χάρη των πιστεύω του, δημιουργώ ένα ζωγραφικό σχόλιο-έργο 
με στοιχεία της σημερινής κακοποίησης για χάρη της  εξωτερικής «ομορφιάς».

Βιογραφικό
Η Έλλη Κυριαζή γεννήθηκε στη Λάρισα. Εισάγεται στην ΑΣΚΤ Θεσσαλονίκης στο τμήμα ζωγραφικής με 
καθηγητές τον Β. Δημητρέα και Μ. Θεοφυλακτόπουλο. Παίρνει ειδίκευση στη φωτογραφία με καθηγητή 
τον Γ. Κατσάγγελο. Από το 1990 ζει και εργάζεται στη Λάρισα, έχει διδάξει εικαστικά στη Β/βαθμια εκ-
παίδευση. Το 1990-1993 διδάσκει ζωγραφική και κατασκευές στο Δημοτικό Εργαστήρι Λάρισας. Το 1993 
σχεδιάζει τα κουστούμια για το Φαρσαλινό Καρναβάλι στα πλαίσια αναβίωσής του. Έχει πάρει μέρος 
σε ομαδικές εκθέσεις ανά την Ελλάδα, από τις παρουσιάσεις έργου της ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η 
έκθεση φωτογραφίας του 1989 στα πλαίσια του DAC στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 

Ιουλίττα Καραμαύρου (Θεσσαλονίκη) 

“Angst”
Mελάνι σε χαρτί, 100x70 εκ., 2022

Σ’ αυτή τη σειρά έργων, εκ των οποίων κάποια είναι παλαιότερα και κάποια νέα, αναδύεται η ιδέα του 
σώματος ως εαυτός. Πρόκειται για μια σειρά σχεδιαστικών σπουδών, μελών του σώματος, τα οποία 

παρουσιάζονται άλλοτε στις φυσιολογικές τους αναλογίες και άλλοτε υποδηλώνεται η ροπή τους 
προς την παραμόρφωση. Οι απεικονίσεις αυτές παρουσιάζουν τον εαυτό ως αντικείμενο εποπτείας 

μέσα στη συνθήκη της αγωνίας, του εγκλεισμού στον εαυτό και της απάθειας. Ο εαυτός διολισθαίνει 
προς την παραμόρφωση καθώς τείνει προς ένα οριακό σημείο αποξένωσης προς τον ίδιο και προς τα 

πράγματα. Η κατάσταση αυτή σωματοποιείται και αποτυπώνεται στο σώμα ως ιδιαιτερότητα, πα-
ραμόρφωση. Απουσιάζει το ενδιαφέρον για τη σχεδιαστική ανάδειξη του φύλου, καθώς προέχει το 
ενδιαφέρον για την ενιαία φύση του ατόμου, η οποία αποτελεί το εννοιολογικό υπόβαθρο σε κάθε 

σπουδή.

Βιογραφικό
Η Ιουλίττα Καραμαύρου ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2006-2011) και αποφοίτησε με Άριστα από το εργα-
στήριο του καθηγητή Γιάννη Ζιώγα. Στη συνέχεια, σπούδασε Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 2018. Από το 2011 έως σή-
μερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός εικαστικών μαθημάτων με παιδιά και άτομα με αυτισμό. Έχει πάρει 

μέρος σε διάφορες  εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό



Βασίλης Σέντζας (Λάρισα) 

«ΦΡΕΑΡ» 
Πολυμεσική εγκατάσταση, μεταλλική κατασκευή από ράβδους οπλισμού σκυρο-
δέματος, video, διαστάσεις μεταβλητές 

Στην πολυμεσική εγκατάσταση «ΦΡΕΑΡ» μεταλλικά σαρκία, σαν άλλα άψυχα 
κορμιά, εγκάτοικοι του ερμητικά κλειστού μπεκετικού μαγκανοπήγαδου, 
καταφέρνουν να αναδυθούν μέσα από το δικό τους πηγάδι που αποτελεί το 
δικό τους έγκλειστο χώρο. Αναδυόμενα θα αποτελέσουν φυσική επέκταση 
του πηγαδιού, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρουν να διαφύγουν απ’ αυτό. 
Κινήσεις χορευτών θα τα εμψυχώσουν και τα άψυχα σαρκία θα μεταλλα-
χτούν σε έμψυχα σώματα. Παρόλα αυτά δεν θα δείξουν καμιά διάθεση να 
διαφύγουν. Αντίθετα θα επιχειρήσουν να επεκτείνουν τα όρια του πηγαδιού 
ενσωματώνοντας μέσα του οτιδήποτε έμψυχο και άψυχο υπάρχει τριγύρω 
τους, πριν επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν. Ανακαλώντας στην μνήμη  
το «Καλίχορον Φρέαρ» στο Θριάσιο πεδίο και το μύθο της θεάς Δήμητρας 
και της κόρης της Περσεφόνης, φαίνεται ότι το πηγάδι ως κατασκευή αλλά 
και ως έννοια, αποτέλεσε μέσα στους αιώνες πηγή ζωής αλλά και δίαυλο 
επικοινωνίας με τα έγκατα της γης, το υποχθόνιο και τον κάτω κόσμο. Απο-
τέλεσε όμως, όπως παρουσιάζεται στο έργο του Σολωμού «Η γυναίκα της 
Ζάκυθος» και πηγή οραμάτων, ψευδαισθητικών οπτασιών και καλειδοσκο-
πικών εικόνων. 

Βιογραφικά
O Βασίλης Σέντζας γεννήθηκε στην Λάρισα όπου ζει και εργάζεται. Έχει 
σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.. και 
ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο «Σεισμική Μηχανική και 
Αντισεισμικές κατασκευές». Συνέχισε τις σπουδές στην Σχολή Καλών Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδι-
κές εκθέσεις με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, video-αrt, video-mapping, ηχη-
τικά έργα και εγκαταστάσεις ενώ έχει συμμετάσχει και σε διάφορες ομάδες 
έρευνας εικαστικών εργαστηρίων.



Kateryna Bortsova (Ουκρανία)

“Union-Communion 1”
Digital graphic, 100x50 cm, 2021

Recent major life transitions which happened both globally in the face of pandemic and locally by the 
war situation triggered disorienting dilemma on a collective level challenging the poetry of day-to-day 
life with a sense of isolation, alienation, state of hopelessness. The project explores “conceptual maps” 
of both individuals and collectives’ perceptions of reality, which is in constant change and acts as a muse 
fall on thinking about fundamental questions: Are we only accepting the reality of the world presented 
to us ignoring other perspectives of the truth? Are we aware and capable of acknowledging the blurry 
line between virtual and real, visible, and invisible? Concept of my project refers to the problems 
arising in connection with the closing of borders due to the pandemic, to search the man’s place in 
the global world, which suddenly narrowed to within the same country or even the region. I want to 
draw the viewer’s attention to a paradox – closing, limitation offline and online boundless openness 
and links clearly manifested during a pandemic. Many places of the World felt this situation in itself. The 
problem of the pandemic was joined by the unresolved problem of the migration problem, which has 
become aggravated throughout the World. Main concept of my project based on notions «Movement = 
Change». This is an understanding of changes in the social environment, a person’s place in a modern 
city; stratification and layering of various cultural, social changes. In addition, the project touches upon 
topics related to the pandemic, border closures and, of course, the growing global tendency to move 
away from globalization, the desire of states to self-identify, focus on internal problems, and internal 

self-development.

Βιογραφικό 
At present time Kateryna Bortsova is a painter - graphic artist with BFA in graphic arts and MFA. Works 

of Kateryna took part in many international exhibitions (Taiwan, Moscow, Munich, Spain, Italy, USA etc.). 
Also, she has won the silver medal in the category “realism” in participation in “Factory of visual art”, 
New York, USA and 2015 Emirates Skywards Art of Travel competition, Dubai, United Arab Emirates. 

Roland Brummer (Γερμανία)

“Coincidence”
Installation, wood panel, chalk drawings/video, two pieces
125x230 cm, 2022

The idea of art is always connected with the social and with philosophy. We see much more than the 
mind can comprehend. When the philosopher Zeno heard from Elea of a shipwreck where he lost all his 
possessions, he said that fate demanded that he should philosophize less heavily. The simplest art is a 
movement (dance, performance), just singing or drawing with a piece of chalk or charcoal like the people 
of the early times did in the caves or in ritual places. With the drawing performance you can draw an 
entire video on a black panel as an image on top of each other like an allegory, which then becomes a 
completely new image.

Βιογραφικό
Roland Brummer was born in Munich/Germany in 1950, he studied Architecture in Munich (degree Dipl. 
Ing. Architect), he works as an architect and artist, his artistic activity includes drawings, sculptures, and 
art projects. He lives in Munich/Germany and in Monteverdi/Italy.



Anna Martynenko (Ουκρανία/Γερμανία)

“Freedom of my body” series 
Vinyl on kappa fix, 70x100 cm

Anna’s photographs are experiments built around intuitive explorations of style and mood. She works with 
props, very particular locations, conventional styling, elements of performance and theatrical magic to 
create each work in collaboration with the subject of the photo. A core focus of her practice and research 
is a consideration of femininity within the modern world. She also works with parallel inspirations from 
nature and culture, using landscape and the built environment to generate narrative around the person 
in the photograph. Her images often balance a straightforward level of familiarity with an uncanny, 
uncomfortable, or outlandish element. This can include plays on scale and the introduction of fantasy 
into an otherwise normal scene. In some pieces the overall graphic structure of the composition is all-
powerful, with the figure becoming a dynamic disruption to or re-assertion of the overall pattern. Within 
others the focus is stripped down and the figure seems to embody a filmic moment or turning point within 
a plot. Anna works through conscious and unconscious processes in conceiving her images, incorporating 
meditation and recent studies in art therapy to reflect on our relationships to image making.

Βιογραφικό
Anna Martynenko (b. 1994, Ukraine) is an artist and photographer based in Berlin, Germany. She graduated with an 
MA in Photography from the Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle, Germany, in 2019, and studied 
Audiovisual Techniques at the Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland. Recent selected exhibitions 
include Men, Spoiler Galerie, Berlin; Mirrors and Reflections, Millepiani Gallery, Rome; Fashion and Fibre Art, CICA 
Museum, South Korea, all 2020; Between Us, Neukölln, Berlin, 2019; Flurgold, Kunststriftung SachsenAnhalt, Halle, 
2018; Pitch In! Public Space One Gallery, Iowa City; Ustructure, Gjilan, Kosovo, both 2017. She has also been included 
in group shows presented during international photography festivals and co-curated an exhibition entitled Flashback 
Displacements at Voodoo55, Berlin, 2018. In 2020 she was shortlisted for the SpaceNet Award, and she won the 
Fellowship with Peace Revolution Artist Retreat in 2016, among other competition commendations. She attended the 
Re: Main GermanUkrainian residency sponsored by Stiftung EVZ in 2019 and has been the recipient of travel grants 
in 2019 and 2018 from Schwarzkopf Stiftung; and from the European Cultural Foundation in 2016.



Rene p.g / Karl Grümpe (Αθήνα / Φλώρινα)

“Μatereality”
Ψηφιακή διαδραστική εγκατάσταση, 2022

Κατά τον Αντονέν Αρτώ «μόνο για τους δυτικούς η αντίληψη για το σώμα μπορεί να είναι τραγική, εφό-
σον χάνουν κάτι που τους ανήκει και που πάνω του προβάλλουν το άπαν της ύπαρξης τους». Αφενός, 
σε μια τέτοια καταγραφή γεννιέται μια συνθήκη οικειοθελούς απώλειας της αποκλειστικότητας στην 
εικόνα του σώματος, αφού το σώμα χωρίζεται στο φυσικό αλλά και το ψηφιακό αντίγραφο του και αφε-
τέρου, η ίδια η συνθήκη περιλαμβάνει και την οντολογική ύπαρξη του καταγραφόμενου υποκειμένου, 
αφού φυσικό και ψηφιακό σώμα δεν μπορούν να διαχωριστούν. Σώματα εκούσια θολά κατά την διαδι-
κασία εικονοποίησης τους, όπως θολή ή όχι τόσο προφανής είναι η μορφή της αυτοέκθεσης στο ψηφι-
ακό σύμπαν, ερευνώντας ή έστω παρατηρώντας αυτό το υποκειμενικό γίγνεσθαι. Υπάρχει όντως αυτή 
η απώλεια την εποχή της εικόνας και της (υπερβολικής) έκθεσης των σωμάτων στην δημόσια σφαίρα; 
Πως συντηρούν τέτοιες καταγραφές το σώμα οντολογικά, σε μια άφθαρτη από τον χρόνο κατάσταση; 
Πόσο σημαντικό είναι αυτό στην λειτουργία της μνήμης; Πως μπορεί η ύπαρξη να συνεχίσει αυτόνομα 
σε μια ψηφιακή μόνο συνθήκη και πως αυτό καθορίζει μια διαδικασία αποδοχής της απώλειας της υλι-
κότητας του σώματος; Είναι τα ψηφιακά μας ομοιώματα, εμείς; Η κατακλείδα είναι η πιθανή απάντηση 
στο τελευταίο αυτό ερώτημα. Η διάδραση έγκειται και ενεργοποιείται με το ατένισμα σωμάτων, εγκιβω-
τισμένων σε μια εκούσια ψηφιακή απεικόνιση και κατ’ επέκταση, η ανατροφοδότηση του εαυτού αυτών 
των σωμάτων με το εικονικό τους όμοιο.

Κινούμαστε μεταξύ υλικότητας και αποϋλοποίησης δια μέσου μιας θεώρησης ανάμεσα σε δύο όρια, 
αυτό της τέχνης και της βαρβαρότητας. Μελετάμε τον χώρο και τις εκδοχές του, μέσα από αναγνώσεις 
του δυτικού πολιτισμού, με διάθεση άλλοτε κριτική, άλλοτε αναλυτική και άλλοτε διαλεκτική.

Βιογραφικό
Η Rene p.g και o Karl Grümpe αποτελούν ένα εικαστικό δίπολο/δίδυμο. Ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το 2015 με 
ποικίλα εικαστικά projects και παρουσιάσεις στο ενεργητικό τους. Ασχολούνται με την μελέτη τόσο του αστικού 
όσο και του φυσικού χώρου μέσα από πειραματισμούς με την ύλη αλλά και με τον ήχο. Οι κοινωνικοπολιτικές πα-
ραδοξότητες και η φιλοσοφία εμπλέκονται στα έργα τους προσδίδοντας τους πολυεπίπεδες αναγνώσεις.



IAM DADADOLLS SKINWEAR (Λάρισα) 

“A woman Manifesto”
Έκθεση ρούχων

Το IAM DADADOLLS_ SKINWEAR αποτελεί ένα fashion project που δημιούργη-
σε η Βίβιαν Γουγουλιά το 2019, με σκοπό να αναδείξει απενεχοποιημένα την 
μορφολογία και τον αισθησιασμό του γυναικείου σώματος αλλά και τους συμ-
βολισμούς πίσω από το ρούχο και το γυναικείο σώμα όπως τα συναντάμε, κυ-
ρίως, στην μουσική και τον κινηματογράφο. Το IAM DADADOLLS εμπνεύστηκε 
το όνομά του τόσο από το κίνημα του Ντανταϊσμού, ως ένα κίνημα αισθητικής 
αναρχίας, όσο και από τις αρχικές συλλαβές των λέξεων DArk DAring DOminant. 
Το project ακολουθεί μια βασική signature συλλογή - The «CANVAS_series» - με 
υφάσματα στο χρώμα του δέρματος - που ενίοτε τυπώνονται-  ώστε να δημιουρ-
γήσουν την ψευδαίσθηση του γυμνού σώματος, ως προέκταση του ίδιου του 
σώματος. Η βασική αντίθεση μαύρου και nude τόνων στα ρούχα αντιπροσω-
πεύει την signature αισθητική του IAM DADADOLLS ως έναν προσωπικό τρόπο 
διαχείρισης του ρούχου, ένα μοναδικό στυλιστικό μανιφέστο. Το brand, μέχρι 
και σήμερα, με βασική έμπνευση το ανθρώπινο γυναικείο σώμα και τον ερωτι-
σμό του, επηρεάζεται από την ρετρό κουλτούρα, θέλοντας να δημιουργήσει μια 
σύγχρονη ιστορία, ένα performance, πίσω από το κάθε ρούχο, ένα Γυναικείο 

Μανιφέστο.

Φώτης Νατσιούλης (Λάρισα)

Φωτογραφία
Βινύλιο σε kappa fix, 70x100 εκ., 2022  

Βιογραφικό
O Φώτης Νατσιούλης φωτογραφίζει από το 1977.



Μιχάλης Κορώνης (Λάρισα)

“Anatomy from a different perspective”  
Φωτογραφικό project 
Βινύλιο σε kappa fix, 60x90 εκ., 2022 

Το project “Anatomy from a different perspective” επικεντρώνεται στην 
ανατομία του ανθρώπινου σώματος υπό την οπτική του ρεαλισμού και όχι 
της τελειότητας. Επικεντρώνεται σε σώματα που συναντάμε καθημερινά, σε 
σώματα που ξεφεύγουν από τη σφαίρα της τελειότητας και φέρουν «ανα-
τομικές ατέλειες», σε σώματα που, ίσως, έχουν γίνει αποδέκτες αρνητικών 
σχολίων λόγω στερεοτύπων ή προκαταλήψεων. Η αποδοχή ενός τέλειου 
ανατομικά σώματος είναι δεδομένη, η αποδοχή του διαφορετικού οφείλει 
και αυτή να γίνει δεδομένη…
*Μία ιδέα του Άκη Τσιντζιράκου σε υλοποίηση/φωτογραφία του Μιχάλη 
Κορώνη.

Βιογραφικό
Ο Μιχάλης Κορώνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη  Λάρισα. Το 2004 μετακό-
μισε στην Αθήνα για να σπουδάσει την τέχνη της φωτογραφίας. Γρήγορα το 
ενδιαφέρον του κέρδισε η φωτογραφία μόδας και διαφήμισης. Εργάστηκε 
για πολλά χρόνια στον εκδοτικό οίκο Λυμπέρη, όπου και φωτογράφιζε για 
γνωστά έντυπα περιοδικά του ομίλου, όπως VOGUE HELLAS, GLAMOUR, 
LUCKY MAGAZINE κ.α. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως freelancer.



 OFF ART ομάδα - Κορνήλιος Διαμαντόπουλος (Αθήνα)

“Human Box Project” 
Εγκατάσταση, ξύλο,190x70x80 εκ., 2009

Κάτι μεταξύ social-art και ανθρωποψυχολογικού event, κάτι στο μεταίχ-
μιο ενός πειραματικού aesthetic game και μιας αμφίδρομης performance 
πολλαπλών αναγνώσεων. Εντός του “Human Box” βρίσκεται το ανώνυμο 
Σώμα. Γύρω από αυτό είναι ο χώρος του Επισκέπτη. Η διαδικασία αρχίζει 
με το ενδιαφέρον του Επισκέπτη. Υπό την εποπτεία του Οδηγού, ο Επι-
σκέπτης βάζει ένα κέρμα σ’ ένα κουμπαρά, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την συμφωνία του να συμμετάσχει, και υποβάλλει τον εαυτό του 
στις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου του Ανθρώπινου Κουτιού. Για 
μέγιστο χρονικό διάστημα τριών λεπτών, ο Επισκέπτης μπορεί ν’ αγγίξει, 
να αισθανθεί, να ψάξει και να ελέγξει το Σώμα. Βάζοντας το χέρι του μέσα 
από τ’ ανοίγματα, ο Επισκέπτης γνωρίζει την αλήθεια του σώματος - την 
ανεπιτήδευτη «γύμνια» του και την εθελουσία υπερέκθεσή του. Στο τέλος 
της διαδικασίας αυτής, ο Επισκέπτης καλείται να γράψει τις εντυπώσεις του 
στο βιβλίο επισκεπτών. Η εμπειρία είναι βαθιά ανθρώπινη, αλλά εξαιρετικά 
ερωτική. Δημιουργήθηκε για την στιγμή της αφής και τολμά να αλλάξει την 
λογική της επαφής, να αλλάξει ότι κρυσταλλωμένο κουβαλάει αυτή η λέξη. 
Πρώτη παρουσίαση “Booze Cooperativa” - Αθήνα 2009

Η ομάδα OFF ART δημιουργήθηκε το 2003. Από τότε έχει συνεργαστεί με 
ένα μεγάλο αριθμό καλεσμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό και έχει στο ενεργητικό της μια μακριά σειρά από παραστάσεις, 
performances και εικαστικές εγκαταστάσεις. O Κορνήλιος Διαμαντόπουλο 
είναι: Μουσικός, Μουσικολόγος, Συνθέτης, Εικαστικός, Συγγραφέας, Ιστορι-
κός κινηματογράφου, Σχεδιαστής κόμικς, Στιχουργός, Ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός, Δημοσιογράφος, Μουσικοκριτικός, Κατασκευαστής οργάνων και 
Performer.



Stephanie Maier (Μόναχο) 

“Night owls”
Interactive video project, 2022 

Everything reorders itself as soon as the sun goes down. Quiet voices within 
us become loud and at the same time heavy things fall like bricks from 
our souls. The body goes into a different mode. While the day is the time 
for movement, noise and turmoil, the night is the place of rest, solitude 
and pause. The night offers us protection, envelops us, but also creates 
or releases fears. At night we develop longings and hopes. In my project 
“Night owls“ I accompany people from Larisa, who are interested and can 
register, one by one through the night with my camera. I let them show me 
the special night spots in the public space of Larisa, work out situations and 
movement studies with the protagonists, have conversations and document 
these night walks on film. The following day I edit and process the material 
to show it in an exhibition context and add new material every day. In this 
way, a very intimate survey of Larisa at night and some of its inhabitants is 
created within the project period. The project addresses different questions: 
how do bodies move in the nocturnal silence of the city? What colors do 
bodies have at night? Are there night places that are only beautiful and 
special at night? How do people react with their bodies to the public space 
when the quiet of night falls? Why do people love the night? What do they 
associate with the night? What does the night mean? Exhilaration*Dancing*F
reedom*Courage *Melatonin *Silence?

Βιογραφικό
Stephanie Maier studied directing at the film school in Munich and painting 
at the Academy of Fine Arts. Her artistic work basically connects different 
media, video, photography, sculpture, and drawing. Her special interest is 
social sculptures, involving artists from different backgrounds. Her work 
has been exhibited in various solo and group exhibitions in Munich, Berlin, 
Frankfurt, Leipzig, Barcelona Reykjavik, and Dakar. In addition to her artistic 
work, she works as a lecturer, author, and director.



Αριστοτέλης Ζώγας (Αθήνα)

«Αξονική Τομογραφία»
Video, 06:34 s., loop, 2020

Το project με τίτλο «Αξονική Τομογραφία» είναι μια βιντεοπροβολή σε λούπα διάρκειας 06.34 λεπτών 
με έτος δημιουργίας το 2020. Το περιεχόμενο αφορά σε μία performance πάνω στην οποία προβάλλο-
νται φωτογραφίες με τη χρήση προτζέκτορα (διάστασης 1080i). Το αντικείμενο της τρέχουσας έρευνας, 
αφορά στη θεματική Σώμα και ξεκινά από την επιφάνεια του σώματος. Γεννιέται, παρόλα αυτά, η ανά-
γκη να περάσουμε στο εσωτερικό του και να παρατηρήσουμε τις φθορές που υπόκειται, τις αλλαγές 
που φέρει και τον αναγκαίο επαναπροσδιορισμό, ο οποίος απαιτείται για την αποδοχή του τραύματος. 
Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά με άλλους όρους δίνοντας χώρο στο ανθρώπινο σώμα 
να επουλωθεί και να συνεχίσει να αναπνέει. Μπορεί κάποιος να βιώσει την βιντεοπροβολή αυτήν ενώ 
εισέρχεται στο δωμάτιο, σε μια σκοτεινή αίθουσα, μέσω της αίσθησης της οράσεως και της ακοής, αφού 
ο ήχος είναι τόσο οικείος και εσκεμμένα τόσο εκκωφαντικός προκαλώντας σε κάποιον κλειστοφοβία, 
ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις τομογραφικές εξετάσεις. Στο έργο αυτό ερευνάται η πορεία του 
σώματος, οι φθορές στις οποίες υπόκειται και ο επαναπροσδιορισμός του για να συνεχίσει να ζει, πέ-
φτοντας σε μία λούπα η οποία άλλοτε τον πνίγει και άλλοτε είναι αναγκαία για την επιβίωσή του. Όσο 
πιο βαθιά επιστρέψουμε στο εσωτερικό του σώματος και όσο περισσότερο στραφεί η σκέψη μας από τα 
μέσα προς τα έξω, δίνοντας χρόνο και χώρο στο σώμα να θρηνήσει το εκάστοτε συμβάν, τόσο μεγαλύτε-
ρη και καλύτερη θα είναι η επούλωση του ίδιου αλλά και της ψυχής. Παράλληλα, η θεματική του έργου 
που εφορμά από την ασθένεια και τα κατάλοιπά της στο σώμα αποκτά, έτσι, κοινωνικό χαρακτήρα αλλά 
με έναν τρόπο είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα σκληρά μέτρα απομόνωσης από το κοινωνικό σύνολο, 
λόγω του Covid-19, οι συνθήκες εγκλεισμού, ο φόβος νοσηρότητας και θανάτου θυμίζει την καθημερι-
νότητα ενός καρκινοπαθή, αναπτύσσοντας την ικανότητα της ενσυναίσθησης, που ενώ λείπει από τις 
ζωές μας αποτελεί χαρακτηριστικό ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο.

Βιογραφικό
Ο Αριστοτέλης  - Γεώργιος Ζώγας (1991) είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σ.Κ.Τ. και εργάζεται ως καθηγητής ει-
καστικών. Από το 2019 πραγματοποιεί σπουδές στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
στο Π.Α.Δ.Α.. Είναι απόφοιτος του τμήματος Π.Τ.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2017). Για το έτος 
2013-2014 δέχτηκε διπλή υποτροφία Erasmus Studies & Placement στην Ισπανία, καθώς και υποτροφία 
ΕΣΠΑ στο εργαστήριο χαρακτικής στην ΑΣΚΤ Αθηνών (2015). Το 2014 εργάστηκε ως art mediator στον 
NEOΝ, ενώ συμμετείχε και στο πρώτο του residency στη Σικελία. Το 2018 εργάστηκε στο ΚΕΑΤ-Φάρος 
Τυφλών και παράλληλα ξεκίνησε συνεργασία με το καλλιτεχνικό δίκτυο Κινητήρας. Είναι μέλος του 
Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πλέον ασχολείται με προγράμματα και σεμινάρια που αφορούν 
στην θεραπευτική ιδιότητα της τέχνης, ενώ το Σώμα, το Τραύμα και η Μνήμη αποτελούν βασικό αντι-
κείμενο έρευνας στο έργο του. 



Πολιτιστική Ομάδα Kουκουβάγιες - Owls Club (Λάρισα) 

“Come As YOu Are”
για την LGBTQ+ κοινότητα,

Πέτρος Δημουλάς (Κοιν. Σ.Επ. - UniqOn)
Video εγκατάσταση

 
Πώς ερχόμαστε εμείς με το σώμα μας; Και πώς ερχόμαστε μέσα στο σώμα μας; Θέλουμε να το αλλά-
ξουμε; Και αν ναι πώς; 3 οθόνες. 7 άνθρωποι. 4 απαντήσεις. Και άλλες 4 «εναλλακτικές» απαντήσεις. 

Ως λύση, ως ανακούφιση, ως περισυλλογή..ως «μοιρασιά». Το “Come As YOu Are” σε καλεί να δεις και  
να ακούσεις. Σε καλεί σε ένα τραπεζάκι μπροστά σε 3 οθόνες να απαντήσεις κι εσύ στην ίδια ερώτηση. 
Κάθισε. Εσύ τι θα απαντούσες; Το “Come As YOu Are” δραστηριοποιείται σε LGBTQ+ θέματα. Όσα ανή-

κουν σε αυτήν την κοινότητα ή τη στηρίζουν γνωρίζουν τη σημασία και τη «συζήτηση» που γίνεται 
γύρω από το Σώμα.

 
Σύλληψη – Ιδέα - Εκτέλεση: Γεωργακοπούλου - Seymann Ιωάννα

Video - Μοντάζ: Πέτρος Δημουλάς (Uniqon Koinsep)
Διοργάνωση: Come As You Are- LGBTQ+ and Owls Club

Βιογραφικό 
Ο Πέτρος Δημουλάς(Κοιν. Σ.Επ. - UniqOn) σπούδασε τεχνικός ιατρικών οργάνων αλλά τα μόνα όργανα 

που τελικά τον κρατήσαν ήταν τα μουσικά. Από μικρός έπαιζε κιθάρα, τρίχορδο μπουζούκι και 
μπαγλαμά μα η μουσική δεν κατάφερε να μετριάσει τη δίψα του κι έτσι άρχισε να ασχολείται με την 

φωτογραφία και το βίντεο και σιγά σιγά να καταφέρνει – με ένα καινούριο πια μέσο- να διηγείται τις 
ιστορίες του. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείτε επαγγελματικά στη Λάρισα ως φωτογράφος και 

παραδίδει σεμινάρια φωτογραφίας στις Κουκουβάγιες. 

Medea Electronique (Αθήνα)

“SOMA”
Video, 06:03 s., loop

Music: Manolis Manousakis
Video: Panagiotis Goubouros
Dance: Sania Stribakou
Lighting: Kostas Kostopoulos

The original inspiration came from an original text written by Vassiliki Tsouka, (Greek born, Australian 
art curator and writer) «Ζωές σε υπερθετικό βαθμό και μη» in English “Exaggerated lives”. The concept 
behind the written work was to express the way we experience our bodies through love, hate and death.

Βιογραφικό
With a creeping pun between Medea and Media (the new media), Medea Electronique was founded in 
2006 and consists of creative people who share the mood for innovation, moving in the greater field 
of contemporary art. Active in fields such as music, animation, multimedia, art installations, interactive 
technologies, and multimedia event production, the members of the group merge separate research 
and practice fields in an effort to develop a particular style. The activity of Medea Electronique includes 
contemporary theatre performances, experimental audiovisual performances and installations, site 
specific works, electroacoustic music compositions. Its work has been presented at the Onassis Cultural 
Center, the Visitor Centre of the Stavros Niarchos Foundation, the Benaki Museum, the Michael Cacoyannis 
Foundation, the French Institute of Athens, Vyrsodepseio, in Booze in festivals and events. Furthermore, 
since 2009 the Medea Electronique organises the 10-day artistic residency Koumaria, in Sellasia Sparta, 
considered to be one of the best, at an international level in the field of new media art and improvisation 
practice. Pioneering artists from around the world, inspired by the Greek natural landscape, meet to 
produce a multi-cultural and multi-media dialogue that culminates in a presentation in Athens at the end 
of the program. The residency has received the support, among others, of the Onassis Cultural Centre, 
the French Institute, the Michael Cacoyannis Foundation and the seven-year cooperation with McGiIl 
University of Canada and IICSI (International Institute for the Critical Study of Improvisation).



Fran Lejeune (Γαλλία)

“TESTAMENT”
Video Art film, 07:03 s., loop, 2022 

Testament is a video art film made in 2022. This film tells the misadventure of a woman-soldier who 
crosses a wormhole to move in time, in order to escape an alien invasion. As she passes through the 
time travel machine, a young boy is transported back to the time the young soldier comes from. The fatal 
exchange will lead the teenager to a firing squad organized by the invaders. Soon, an alien in turn uses the 
wormhole. The heroine is then propelled to the extra-terrestrial planet where a beast lives who attacks 
and pursues her. The young woman therefore ends up lost, alone, on an unknown planet, populated by 
dangerous animals. In this video, I chose to approach the body (soma) metaphorically, through lethal 
disease, generated mainly by our toxic environment such as the presence of chemical fertilizers in food 
or pollution in the air. The movie is based on my personal experience and is indeed an allegory of illness 
and death. I am represented by the woman-soldier, the aliens and the beast correspond to two aspects 
of the disease and the wormhole is an equivalent of therapy. The strange planet on which the soldier 
finds herself can be associated with the world which follows therapy for patients in remission, with the 
unknown challenges that populate it.
disease and the wormhole is an equivalent of therapy. The strange planet on which the soldier finds 
herself can be associated with the world which follows therapy for patients in remission, with the 
unknown challenges that populate it. 

Βιογραφικό
I am PhD in digital Art, and I create video art with Machinima. After my studies, I worked abroad in 
the USA, Gabon, and Italia. I made my first exhibition at 18, started with oil and canvas, then practiced 
sculpture, before I found my medium with digital art. DESCRIPTION OF YOUR WORK AND WORKING 
PRACTICE IN GENERAL On game software, I organize scenes where my digital 3D characters interact to 
produce short stories, poetics or narrative, with sound effects or experimental music. I also write few 
texts of science fiction for social network like Instagram, published weekly with stills or videos.



Jean-Michel Rolland (Γαλλία)

“SABOTAGE”
Video Art film, 02:34 s., loop, 2021

«Civil disobedience is not our problem. Our problem is civil obedience.» Howard Zinn. The character 
presented in this video is not wearing a uniform and yet behaves like a soldier. With his fellows, he ends 
up building an army where everyone seems to obey different orders, a disorganized army which pretends 
to obey but which in reality does as it pleases. When disobedience seems out of reach, «misobedience» 
may be the solution. Henry David Thoreau was the first to write about Civil Disobedience in 1849. He was 
convinced that slavery was evil even if it was legal. Opposed to The Mexican War in 1846-1848, he decided 
to refuse paying the taxes that were financing this unfair war. Before him, Etienne de la Boétie wrote 
about tyranny in the 16th century. He wrote that passive disobedience was enough to break the chain of 
domination. Tyrannies need the support of people. If people don’t play the game of the tyrant, the tyrant 
will lose. Howard Zinn wrote that «civil disobedience is not our problem. Our problem is civil obedience» 
after the Nurenberg trial where death camp soldiers didn’t feel guilty because they just had obeyed 
orders. But everyone, even soldiers, must have a consciousness. They should be able to disobey orders 
when they feel that these orders are corrupted or evil. The Milgram experiment is a very frightening 
example of our excessive docility: when people like you and me are asked by a white coat researcher to 
send electricity to his accomplices pretending to suffer, most of us obey the orders because we trust the 
authority of the researcher. We’re ready to severely injure someone because a highly skilled person asks 
us to do so. But we should always ask ourselves if the action we’re about to do is good or evil. No matter 
who gives the orders, let’s ask our own consciousness.

Βιογραφικό
Jean-Michel Rolland is a French artist born in 1972. A long-time musician and a painter, he has been 
bringing together his two passions - the sound and the image - in digital arts since 2010. Through video 
art works, generative art, audiovisual performances and interactive installations, he questions the 
temporality, a genuine fourth dimension inherent to moving image, as well as the duality between his 
two favorite mediums, the sound and the visual. His formal research is guided by the desire to reveal 
the intrinsic nature of our perceptual environment and to twist it to better give new realities to the world 
around us.



Concept - Υλοποίηση - Kαλλιτεχνική διεύθυνση:
Ρούλα Καραφέρη

Οργάνωση:
OFF ART - σκηνικές παρουσίες

Σύμβουλος επικοινωνίας:
Βασιλική Σαγώνα

Τεχνική υποστήριξη:
Γρηγόρης Καραφέρης, Νίκος Ντούλας

Video λήψη, post production:
Γωγώ Ταμπάκη

Γραφιστικά:
Γιάννης Μαρκάτος

Φωτογραφία:
Φώτης Νατσιούλης

Συνεργαζόμενη εικαστική επιμελήτρια:
Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου




