Unpacking My Library

«Γιατί τι άλλο είναι η κατοχή παρά
αταξία, όπου η συνήθεια έχει γίνει τόσο
οικεία ώστε μπορεί να φαίνεται σαν
τάξη;» – Walter Benjamin
Αντλώντας τον τίτλο από το ομώνυμο
δοκίμιο του 1968 του Walter Benjamin
«Unpacking My Library. A talk about book
collecting» (Αποσυσκευάζω τη Βιβλιοθήκη
Μου. Λόγος για τη συλλεκτική δραστηριότητα), η έκθεση Unpacking My Library
επιδιώκει να διερευνήσει καλλιτεχνικές
πρακτικές γύρω από την βιβλιοθήκη ως
μεταφορά ενός χώρου διάσωσης, συσσώρευσης, ταξινόμησης και οργάνωσης
της γνώσης, ενεργοποίησης μνήμης και
επαναπραγμάτευσης της ιστορίας.

2

Στην τρέχουσα μεταβατική περίοδο
του τμηματικού ανοίγματος χώρων του
νέου κτιρίου του Μουσείου, η έκθεση
Unpacking My Library ενεργοποιεί για
πρώτη φορά το χώρο του αναγνωστηρίου/βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας την
υφιστάμενη υποδομή και διαμόρφωση
του ακριβώς πριν από την έναρξη της
κανονικής του λειτουργίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η βιβλιοθήκη -ως
χώρος και έννοια- αναδεικνύεται σε ένα
δυναμικό επιμελητικό πεδίο που επιτρέπει την διερεύνηση καλλιτεχνικών
προσεγγίσεων γύρω από την συγκρότηση
και την υπονόμευση συστημάτων γνώσης,
διαμοιρασμού και διασποράς πληροφορίας, ιστορικοποίησης και απο-ιστορικοποίησης του παρελθόντος.
Σε μια εποχή κυριαρχίας της ψηφιακής κουλτούρας, που έχει θέσει ήδη τις
τελευταίες δεκαετίες σε αμφισβήτηση
την αναγκαιότητα της υλικής ύπαρξης
του βιβλίου, τα έργα που παρουσιάζονται
στην έκθεση πραγματεύονται υπαρκτές
ή φανταστικές βιβλιοθήκες, μελλοντικές ή παρελθούσες, με κυριολεκτική ή
φασματική παρουσία που βρίσκονται στον
φυσικό χώρο ή στο ψηφιακό περιβάλλον.
Υπερβαίνοντας την παραδοσιακή
θεώρηση της ως ένα αποθετήριο μιας παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς και

με δεδομένο ότι πολύ περισσότερο από
όσα συμπεριλαμβάνει, ο χαρακτήρας της
προσδιορίζεται κυρίως από την απουσία,
τα κενά, τις ασυνέχειες και τις ελλείψεις
της, η βιβλιοθήκη αναδεικνύεται ως το
κατεξοχήν σύστημα που βρίσκεται ανάμεσα σε τάξη και αταξία, τον ορθολογισμό
και την φαντασία, την απόλυτη γνώση και
την ψευδαίσθηση της κατάκτησης της.
Σε έργα καλλιτεχνών που παρουσιάζονται στην έκθεση, η βιβλιοθήκη και οι
αυθαίρετες απόπειρες ταξινόμησης της,
αφηγούνται την ιστορία και την ταυτότητα του ιδιοκτήτη και ταξιθέτη τους.
Εμφανίσεις, εξαφανίσεις και ανασυστάσεις βιβλιοθηκών, διασπορά και επανενώσεις βιβλίων, χαρτογραφούν γλωσσικές
αναζητήσεις, εκδοτικές και συγγραφικές
πρακτικές, οι οποίες αντανακλούν την
ευρύτερη πολιτισμική συνθήκη, την
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και
το ιστορικό τους βάθος. Τα βιβλία και τα
πολλαπλά τους αντίτυπα επαναπροσδιορίζονται και επανανοηματοδοτούνται
στο πλαίσιο της ένταξης τους σε μια
συλλογή και η βιβλιοθήκη διερευνάται
ως εργαλείο και πρώτη ύλη στα χέρια
των καλλιτεχνών για την δημιουργία του
έργου τους και την διαμόρφωση της
καλλιτεχνικής τους σκέψης. Η ανάγνωση,
το βιβλιοφιλικό πάθος μετατρέπονται σε
απόπειρες επανεγγραφής, κρυπτογράφησης ή περιήγησης ανάμεσα στα κενά και
τις γραμμές των κειμένων ή όπως σημειώνει ο Benjamin «απ’ όλους τους τρόπους
να προμηθευτείς βιβλία, ο ενδοξότερος
είναι να τα γράψεις».1
Η έκθεση συγκεντρώνει συμμετοχές
δώδεκα καλλιτεχνών που προέρχονται
από τη συλλογή, το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ, πρόσφατα και ιστορικά
έργα καθώς και νέες παραγωγές που
σχεδιάστηκαν ειδικά για το χώρο της
βιβλιοθήκης.
Άννα Μυκονιάτη
Τίνα Πανδή
Επιμελήτριες της έκθεσης

“For what else is this collection but a
disorder to which habit has accommodated itself to such an extent that it can
appear as order?” – Walter Benjamin
Taking its title from Walter Benjamin’s
1968 essay “Unpacking My Library. A
talk about book collecting”, the exhibition
Unpacking My Library aims to explore
artistic practices around the library as a
metaphor for a place of preserving, accumulating, sorting and organizing knowledge,
activating memory and revisiting history.
In this current transitional phase of the
gradually opening facilities of the Museum’s
new building, the exhibition Unpacking My
Library activates for the first time the reading room/library, using its infrastructure and
layout shortly before it is put to its regular
use.
In this context, the library—as both space
and concept—emerges as a dynamic
curatorial field in which to explore artistic
approaches to how systems of knowledge
are established or subverted, information
is shared out and disseminated, the past is
historicized or de-historicized.
Amidst the ascendancy of the digital
culture, which has been questioning the
necessity of books as tangible objects in
the last decades, the works in the show are
about existing or imaginary libraries, libraries of the past or the future, with a literal or
virtual presence, in physical space or in a
digital environment.
Going beyond its traditional view as a
repository of the world’s intellectual heritage,
and assuming that its character is shaped
less by its contents and more by its absences, gaps and omissions, the library is shown
as the system which, more than any other,
hovers between order and chaos, rationality
and fantasias, absolute knowledge and the
illusion of its attainment.
In the works of artists included in the

exhibition, the library and the arbitrary
attempts at classifying it tell the story and
the identity of its owner and classifier.
Appearing, disappearing and reconstituted
libraries, dispersed and rejoined books
chart the linguistic quests and publishing or
authoring practices that reflect the overall
cultural condition, the socio-political reality
and their historical depth. Books and their
multiple copies are redefined through their
presence in a collection, and the library is
examined as a tool or raw material for the
artists to create their work and shape their
artistic thought. Reading and the bibliophile’s passion are turned into attempts
at re-inscribing, encoding or exploring the
gaps between text lines; or, as Benjamin
notes, “Of all the ways of acquiring books,
writing them oneself is regarded as the most
praiseworthy method”.1
The exhibition features twelve artists from
the EMST collection, archive and library,
recent or historical works as well as new
productions designed specifically for the
museum’s library.
Anna Mykoniati
Tina Pandi
Curators of the exhibition

1.

Walter Benjamin, Αποσυσκευάζω τη βιβλιοθήκη

μου. Λόγος για τη συλλεκτική δραστηριότητα,
Αθήνα, Εκδόσεις Άγρα, 2016, σ. 9 / Walter Benjamin,
«Unpacking My Library. A talk about book collecting»,
in Illuminations, London: Random House, 2015, p. 61

3

Adam Broomberg & Oliver Chanarin
Οι Adam Broomberg (1970, Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική) και Oliver
Chanarin (1971, Λονδίνο) ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο και το Βερολίνο.
Το έργο The Prestige of Terror, δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια ενός residency
που πραγματοποίησαν οι καλλιτέχνες
στην Τownhouse Gallery στο Κάιρο στο
πλαίσιο μιας απόπειρας εκσκαφής και
ανάσυρσης της ιστορίας της ομάδας
σουρεαλιστών καλλιτεχνών, διανοουμένων, συγγραφέων και πολιτικών ακτιβιστών Art et Liberté. Με αφετηρία το ιδρυτικό τους μανιφέστο Vive l’art dégénéré
που δημοσιεύθηκε στο Κάιρο το 1938,
η ομάδα ανέπτυξε για μια περίπου
δεκαετία μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική
και πολιτική δράση στην υπό βρετανική
κυριαρχία Αίγυπτο.
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Ο τίτλος του έργου προέρχεται από το
ομώνυμο φυλλάδιο Prestige de la terreur
(1945) που εξέδωσε στα γαλλικά στο
Κάιρο ένα από τα σημαντικότερα μέλη
της ομάδας, ο Georges Henein – λίγες
μέρες μετά την ρίψη της ατομικής
βόμβας στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Στο κείμενο αυτό, ο Henein με καταγγελτικό ύφος στρέφεται κατά της βίας και
του τρόμου ως «επιλογής του μικρότερου κακού» για την νομιμοποίηση ενός
δημοκρατικού πολέμου. Η παραγωγή των
πόστερ πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο τυπογραφίας στο Κάιρο σύμφωνα με
την τεχνική τυπογραφίας των κλισέ και
στοιχειοθεσίας που χρησιμοποιούσαν για
την έκδοση φυλλαδίων και μανιφέστων
οι σουρεαλιστές.

Adam Broomberg (1970, Johannesburg,
South Africa) and Oliver Chanarin (1971,
London) live and work in London and Berlin.
The Prestige of Terror was created during
a residency programme the two artists took
part in Τownhouse Gallery, Cairo as part of
an attempt to research and retrieve the history of Art et Liberté, a group of surrealist
artists, intellectuals, writers and political activists. Starting with their founding manifesto Vive l’art dégénéré, published in Cairo in
1938, over a decade the group developed
its multifaceted artistic and political action
in Egypt at a time when the country was
under British rule.
The title of the work borrows that of the
pamphlet Prestige de la terreur (1945),
published in French in Cairo by one of the
group’s most prominent members, Georges
Henein, only days after the atomic bomb
in Hiroshima and Nagasaki. In his text
Henein denounces violence and terror as
a “lesser-evil” choice for legitimizing a democratic war. The posters were produced
in a Cairo printing house with the same
printing-plate and typesetting methods employed by the surrealists for printing their
pamphlets and manifestos.
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The Prestige of Terror, 2010 • Μελάνι σε χαρτί / Ink on paper • Συλλογή ΕΜΣΤ / EMST Collection

Angela Detanico & Rafael Lain
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Γεννήθηκαν το 1973 και 1974 αντίστοιχα στο Caixas do Sul, Βραζιλία. Ζουν και
εργάζονται στο Παρίσι.

Born in Caixas do Sul, Brazil in 1973
and 1974, respectively, they live and work
in Paris.

«Η συνείδηση βασιλεύει αλλά δεν
κυβερνά1»: το Conscience, 2016 ισορροπεί
ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα, το
βίντεο και το χειρόγραφο. Μια δεσμίδα
φωτός που αναβοσβήνει φανερώνει
αποσπάσματα του χειρογράφου Έκπληξη-Προσδοκίες από τα Τετράδια του
Paul Valéry, εστιάζοντας κάθε φορά σε
συγκεκριμένες λέξεις που με τη σειρά
τους σχηματίζουν νοερά κάθε ένα από
τα γράμματα της λέξης “Conscience”. Στη
διαδικασία της ανάγνωσης ανάμεσα στο
κείμενο και στην πρόσληψή του μεσολαβεί πάντα η ψυχολογική αντίδραση του
αναγνώστη. Ο αναγνώστης-θεατής του
έργου γίνεται συνένοχος σε ένα «κρυφοκοίταγμα», και μέσα από το στοιχείο της
έκπληξης σε δομική συσχέτιση με την
προσδοκία, ανακαλύπτει το κείμενο στο
δικό του χρόνο.

“Conscience reigns but does not govern”.1
The work Conscience (2016) balances
between text and image, video and
manuscript. A ray of blinking light reveals
excerpts from the manuscript for “AttenteSurprise” in Paul Valéry’s Notebooks,
focusing on different words which mentally
formulate one by one the letters of the
word “Conscience”. The reader’s psychological reaction always comes between
the process of reading and perceiving
the text. The readers-viewers of the work
become accomplices to a “peeking”, where
the element of surprise in conjunction with
expectation leads them to discover the text
in their own time.

Στα έργα της σειράς Pilha οι Detanico
και Lain, εμπνευσμένοι από τη σημειωτική, δημιουργούν ένα δικό τους σύστημα
γραφής στοιβάζοντας πανομοιότυπα
αντικείμενα. Τα γράμματα από σημεία
γραφής και ήχου μετατρέπονται σε όγκο
και αποκτούν υλική υπόσταση και «βάρος». Στο ΕΜΣΤ επέλεξαν τον κατάλογο
της έκθεσης Τα Χρόνια της Αμφισβήτησης: Η τέχνη του ’70 στην Ελλάδα για
να «γράψουν» τη φράση Στο Μέσο Των
Πραγμάτων, μετάφραση της λατινικής In
Media Res. Η επιλογή της φράσης, που
καθιερώθηκε από τον Οράτιο αρχικά
για να περιγράψει το αφηγηματικό ύφος
του Ομήρου, ο οποίος δεν παρουσιάζει
τα γεγονότα του έπους στη χρονική
τους σειρά και αλληλουχία αλλά αρχίζει
την αφήγηση από τη μέση, από το πιο
ουσιαστικό περιστατικό, συνδέεται με την
μεταβατική, «ενδιάμεση» τρέχουσα κατάσταση και θεσμική ιστορία του Μουσείου.
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In the works of the Pilha series, Detanico and Lain are inspired by semantics to
create their own writing system by stacking
identical objects. The letters turn from
signs of writing and sound into volume,
acquiring materiality and “weight”. In EMST
they chose the catalog of the exhibition
The Years of Defiance: The art of the ‘70s
in Greece to “write” the phrase Στο Μέσο
Των Πραγμάτων (In the middle of things), a
translation of the Latin In Media Res. The
choice of the phrase, which was introduced
by Horatio initially to describe the narrative
style of Homer, who does not present the
events of his epic poem in their time series
and sequence but starts the narrative
from the middle, from the most essential
incident, is chosen as a reference to the
transitional, «interim» current state and
institutional history of the Museum.

Conscience, 2016 • Animation, ασπρόμαυρο, χωρίς ήχο, σε επανάληψη /Animation, black and white, silent, loop
1.

Paul Valéry, Mauvaises Pensées et Autres, 1941-42, p. 40

Ευγενική Παραχώρηση/ Courtesy Martine Aboucaya, Paris

Θεόδωρος Γιαννάκης
Theodoros Giannakis
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Γεννήθηκε 1979 στην Πρέβεζα. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.

Born in 1979 in Preveza, he lives and
works in Athens.

Πρωταγωνιστής και αφηγητής του βίντεο How great του Θεόδωρου Γιαννάκη
που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο,
είναι μια δισυπόστατη μορφή που φέρει
ένα αποτροπαϊκό προσωπείο-γοργόνειο,
το οποίο κινείται σε έναν ενδιάμεσο μεταβατικό χώρο. Mε καταγωγική αφετηρία
έναν ινδικό μύθο γένεσης και δημιουργίας, οι αφηγήσεις της μορφής παράγονται σε πραγματικό χρόνο μέσα από
διασυνδέσεις, ριζωματικές αναπτύξεις
και αυθαίρετους συσχετισμούς κειμένων
και ιστοριών, σύμφωνα με αλγόριθμους
μηχανικής μάθησης που έχει προκαθορίσει ο καλλιτέχνης. Μέσα από λειτουργία
τεχνητής νοημοσύνης, το δημιούργημα
του καλλιτέχνη, βρίσκεται -ως παρατηρητής και παρατηρούμενος- σε διαρκή
μεταμόρφωση και ανατροφοδότηση.
Ο τρόπος λειτουργίας του ρυθμίζεται
μέσα από μια ψηφιακή «βιβλιοθήκη», όχι
μόνο καταγραφής αλλά και παραγωγής
του τυχαίου μέσα από την διαλεκτική
σχέση και την αλληλεπίδραση αταξίας
και τάξης.

The protagonist and narrator in the video
How great by Theodoros Giannakis, which
unfolds in real time, is a twofold figure
whose apotropaic, gorgon-like mask moves
in an intermediate transitional space. Tracing their origins back to an Indian myth of
genesis and creation, the figure’s narratives are generated in real time through
associations, rhizomatic processing and
arbitrary correlations of texts and stories
based on the machine learning algorithms
predetermined by the artist. Through an
artificial intelligence function, the artist’s
creation, as both observer and observed,
is under constant transformation and feedback. Its mode of operation is determined
by a digital “library” that records but also
generates randomness through the dialectic relationship and interaction of order and
disorder.
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How Great, 2018 • Ψηφιακό βίντεο, μηχανή παιχνιδιού / Digital video, game engine
Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη / Courtesy of the artist

Fehras Publishing Practices
Η Fehras Publishing Practices (Kenan
Darwich, Omar Nicolas, Sami Rustom) είναι
μια κολλεκτίβα καλλιτεχνών που ιδρύθηκε
στο Βερολίνο το 2015.
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Η εγκατάσταση Disappearances,
Appearances, Publishing εξετάζει την ιδιωτική βιβλιοθήκη του Abd Al-Rahman Munif,
ενός από τους πιο γνωστούς μοντέρνους
συγγραφείς του αραβικού κόσμου. Ο
Munif πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του στην εξορία, σε συνεχή μετακίνηση σε ένα μεγάλο αριθμό αραβικών και
ευρωπαϊκών πόλεων. Συνέλεγε ασταμάτητα βιβλία και εκδόσεις κατά την διάρκεια
των ταξιδιών του και ίδρυσε βιβλιοθήκες
σε διαφορετικές πόλεις, προορισμένες να
εξαφανίζονται, να συρρικνώνονται ή να
μετακινούνται. Η βιβλιοθήκη του Munif
θα μπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί μια
αναφορά στην ιστορία της αραβικής πολιτισμικής αποδημίας και της μεταφοράς
της γνώσης, αποτελώντας ταυτόχρονα
ένα χώρο στον οποίο η εξαφάνιση και
η επανεμφάνιση εκδόσεων λαμβάνουν
χώρα.
Η εγκατάσταση παρουσιάζει μια επανα-ανάγνωση της βιβλιοθήκης-αρχείου
του Munif. Παρουσιάζει 407 φωτογραφίες
της βιβλιοθήκης και ένα τραπέζι που
περιλαμβάνει σχέδια με διαγράμματα και
στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε
μια βάση δεδομένων των 9191 εκδόσεων
της ιδιωτικής συλλογής του Munif, όπως
κατηγοριοποιήθηκαν από τους Fehras
Publishing Practices.
Η Fehras Publishing Practices ιδρύθηκε
ως μια απάντηση στα ερωτήματα σχετικά
με την ιστορία και την παρουσία της
τέχνης και της εκδοτικής δραστηριότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, Βόρεια
Αφρική και διασπορά. Η Fehras ερευνά
θέματα εκδοτικής δραστηριότητας μέσω
της παρατήρησης και του πειραματισμού
με τις μορφές της, σε μια απόπειρα να
δημιουργήσει μια νέα, πιο διευρυμένη
κουλτούρα κριτικής συμμετοχής.

Fehras Publishing Practices (Kenan Darwich, Omar Nicolas, Sami Rustom) is an
artist collective established in Berlin in 2015.
The installation Disappearances,
Appearances, Publishing examines the
Abd Al-Rahman Munif’s private library, one
of the most well-known modern authors
hailing from the Arab world. Munif spent
most of his life in exile, constantly migrating
between a number of Arab and European
cities. He collected books and publications
incessantly during his travels and founded
libraries in different cities, themselves fated
to either disappear, shrink, or migrate. Munif’s library could thereby be considered a
reference for the history of Arab intellectual
migration and the movement of knowledge,
while also being a space in which the disappearance and reappearance of publications takes place.
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The installation presents a re-reading of
Munif’s library-archive. It shows 407 photographs of the library and a table contains
drawn diagrams and statistics based on a
database of 9191 publications of Munif’s
private collection categorized by Fehras
Publishing Practices.
Fehras Publishing Practices was founded as a response to mounting questions
concerning the history and presence of art
and publishing in the Eastern Mediterranean, North Africa, and the diaspora. Fehras
researches issues of publishing through
observing and experimenting with its forms,
in an attempt to create a new, more extensive culture of critical engagement.

Disappearances, Appearances, Publishing, 2015-2017
Εγκατάσταση (προβολή dvd, βιβλίο, σχεδιάγραμμα), παρουσίαση βιβλίου και διάλεξη • Ευγενική παραχώρηση των
καλλιτεχνών • Installation (dvd projection, book, plan), book presentation & lecture • Courtesy of the artists

John Latham
Γεννήθηκε το 1921 στο Livingstone,
Βόρεια Ροδεσία. Πέθανε το 2006 στο
Λονδίνο.
Το φιλμ Encyclopedia Britannica του
1972 του βρετανού καλλιτέχνη John
Latham (1921-2006) συμπυκνώνει το
σύνολο των σελίδων των τριάντα δύο
τόμων της εγκυκλοπαίδειας Britannica
-«αυτής της επισκόπησης της παγκόσμιας γνώσης» σύμφωνα με το εξώφυλλο
της-, αποτυπώνοντάς δεκαεπτά καρέ ανά
δευτερόλεπτο. Με αυτό το υπνωτιστικό
βωβό φιλμικό πείραμα, ο καλλιτέχνης
προτείνει την ανάγνωση της εγκυκλοπαίδειας, μέσα από την διαρκώς επιταχυνόμενη γραμμική διαδοχή των σελίδων
της, μετατρέποντας της δυσανάγνωστο
κειμενικό και εικονιστικό σώμα.
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Το έργο τοποθετείται στο πλαίσιο των
αναζητήσεων του καλλιτέχνη γύρω από
τα βιβλία ως υλικά αντικείμενα και ως
φορείς συσσώρευσης της ανθρώπινης
γνώσης, όπως αποτυπώθηκαν στη σειρά
δράσεων με τίτλο Skoob Tower (1966),
στις οποίες δημιουργούσε σωρούς από
βιβλία, τα οποία στη συνέχεια έκαιγε
ή ανατίναζε. Ο όρος skoob που επινοεί ο καλλιτέχνης προέρχεται από τον
αναγραμματισμό της λέξης books. Μέσα
από στρατηγικές άρνησης και υπονόμευσης συστημάτων ιεράρχησης και
κανονικοποίησης της γνώσης, ο Latham
διατυπώνει τον προβληματισμό του γύρω
από την αντι-γνώση, την αδυναμία και
την ψευδαίσθηση της καταγραφής και
κατάκτησης της.

Born in 1921 in Livingstone, Northern
Rhodesia and died in 2006 in London.
John Latham’s 1972 film Encyclopaedia
Britannica condenses all pages of the thirty-two volumes of the famous encyclopaedia—this “Survey of Universal Knowledge”,
according to its front cover—at the rate
of seventeen frames per second. In this
hypnotic, silent filmic experiment the artist
proposes a reading of the encyclopaedia
through an accelerating linear succession
of its pages that turns it into an illegible
corpus of texts and images.
The work forms part of the artist’s quests
around books as tangible objects and
vessels of human knowledge, as they were
reflected in Skoob Tower (1966), a series
of actions in which he formed heaps of
books and burned or exploded them; the
term skoob coined by the artist was the
reverse of ‘books’. Through his strategies
of negating and subverting the systems
of prioritizing and normalizing knowledge,
Latham expresses his preoccupation with
anti-knowledge and the failure or the illusion of documenting and attaining it.
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Encyclopedia Britannica, 1971 • Φιλμ, 16mm, προβολή , ασπρόμαυρo, διάρκεια 6΄ / Film, 16mm, projection, black and white, 6΄
• Ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος του καλλιτέχνη και Lux, London / Courtesy of the Artist’s Estate and LUX, London

Chris Marker
Γεννήθηκε το 1921 στο Neuilly SurSeine στη Γαλλία. Πέθανε το 2012 στο
Παρίσι.
“Don’t zap, take your time” είναι η οδηγία
που απευθύνει ο Chris Marker προς τους
χρήστες/ θεατές του Immemory, το
πρώτο έργο του καλλιτέχνη σε μορφή
CD-ROM που δημιουργήθηκε το 1997 σε
συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού. Με
κεντρικές φιγούρες τον Marcel Proust
και τον Alfred Hitchcock, η πολυμεσική
αφήγηση αρθρώνεται με μη γραμμικό
τρόπο γύρω από επτά αλληλεπικαλυπτόμενες θεματικές και χρονικές ζώνες
«Κινηματογράφος», «Ταξίδι», «Μουσείο»,
«Μνήμη», «Ποίηση», «Πόλεμος» και
«Φωτογραφία».
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Με πρωτόλεια και απαρχαιωμένη
πλέον τεχνολογία, την οποία ήταν σε
θέση να χειριστεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης
χαρακτηρίζοντας την ως ναΐφ πληροφορική (naive informatics), το Immemory
συγκροτείται ως ένα ψηφιακό αποθετήριο συσσώρευσης και τυχαίας επανασύνθεσης εικόνων και κειμένων, στο οποίο
περιηγείται ο θεατής. Συνθέτοντας υλικό
από το κινηματογραφικό και συγγραφικό έργο του σκηνοθέτη, συμβάντα
και φωτογραφίες από την προσωπική
και οικογενειακή του ιστορίας, το έργο
λειτουργεί τόσο ως αυτοπροσωπογραφία του Marker όσο και ως υπνωτική
αφήγηση και «ξενάγηση» του ταξιδιού
της μνήμης.

Born in 1921 in Neuilly Sur-Seine in
France. He died in Paris in 2012.
“Don’t zap, take your time” is Chris
Marker’s instruction to the users/viewers of
Ιmmemory, his first work in CD-ROM format
which he created in 1997 in collaboration
with the Centre Pompidou. Having Marcel
Proust and Alfred Hitchcock as his central
figures, the multimedia narrative unfolds in
a non-linear way around seven overlapping
thematic and temporal zones—”Cinema”,
“Travel”, “Museum”, “Memory”, “Poetry”,
“War” and “Photography”. Using early and
now-obsolete technology which the artist
himself was able to handle, describing it as
naïve informatics, Immemory is made up
as a digital repository for the accumulation
and random rearrangement of images and
texts which viewers explore. The work
combines material from the director’s cinematic and literary work, events and photos
from his personal and family archive, and
functions as both a self-portrait of Marker
and a mesmerizing narrative and ‘guided
tour’ of the journey of memory.
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Immemory, 1997 • CD-ROM • Συλλογή ΕΜΣΤ / EMST Collection

Vlado Martek
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Γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ το 1951, όπου
ζει και εργάζεται.

Born in 1951 in Zagreb, where he lives
and works.

Ο Vlado Martek, που από το 1979
εργάζεται ως βιβλιοθηκάριος, ξεκίνησε ως ποιητής για να αποκηρύξει την
παραδοσιακή ποίηση και να προχωρήσει
σ’αυτό που ο ίδιος ονομάζει pre-poetry,
μια διαδικασία όπου εκδύει το κείμενο
από τα περιττά, το συμπυκνώνει και
αντιμετωπίζει την επιφάνεια γραφής
ως αναπόσπαστο κομμάτι του κειμένου.
Έχοντας διαμορφώσει μια αντίληψη του
κόσμου μέσω των αναγνωσμάτων του,
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από
την φιλοσοφία και τη γλωσσολογία έως
την ψυχανάλυση και την ανθρωπολογία,
προχωρά σε πειραματισμούς πάνω στην
γλώσσα και το κείμενο. Τα έργα της prepoetry βασίζονται σε μια λέξη ή σε μια
φράση, ενώ η διαδικασία οπτικοποιείται
καθώς ο Martek επεμβαίνει στο χαρτί,
κόβοντας, σχίζοντας, επικολλώντας
(μολύβια, γόμες κ.α.) με τρόπο που αντανακλά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
το έργο δημιουργήθηκε, με έμφασή
στην άρνηση και στόχο να δημιουργήσει
μια πραγματικότητα πίσω από τις λέξεις
(“I renounce the metaphor”, “I renounce
poetry”).

Vlado Martek, who has been working
as a librarian since 1979, started off as
a poet to denounce traditional poetry
in favour of what he calls pre-poetry, a
process of stripping the text of everything
superfluous, condensing it and treating the
writing surface as an integral part of the
text. Having shaped a perception of the
world through his readings, which range
from philosophy and linguistics to psychoanalysis and anthropology, he embarks on
experiments with language and the text.
The works of pre-poetry are based on one
word or phrase, and the process becomes
visualized as Martek alters the paper itself,
cutting, tearing or pasting objects (pencils,
erasers, etc.) in a way that reflects the conditions under which the work was created,
with the emphasis on negation and the aim
of establishing a reality behind the words
(“I renounce the metaphor”, “I renounce
poetry”).

Με τις εκθέσεις-δράσεις που ξεκίνησε το 1974 με την Ομάδα των Έξι
Καλλιτεχνών, όπου παρουσιάζει έργα
του σε δημόσιους χώρους, προβάλλει
βίντεο σε εξωτερικούς τοίχους σπιτιών,
τοιχοκολλεί αφίσες που προτρέπουν το
κοινό να διαβάσει ποίηση (Διαβάστε τα
ποιήματα του Μαγιακόφσκι, Διαβάστε
τα ποιήματα του Μαλαρμέ κ.α) και τις
οποίες, κάνοντας σαφή αναφορά στα
σοβιετικά αγκιπρόπ, ονομάζει ποιητικές
αγκιτάτσιες, απελευθερώνει την ποίηση
από τα στενά όρια του βιβλίου και την
βγάζει στον δημόσιο χώρο κάνοντάς την
προσιτή στο ευρύ κοινό.
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In 1974 he began his exhibitions-actions
with the Group of Six Artists, presenting his
works in public spaces, screening videos
on walls and putting up posters that urge
the public to read poetry (Read the poems
of Mayakovsky, Read the poems of Mallarmé, ...); in a clear allusion to the Soviet
agitprop, he called these events poetic
agitations, meant to liberate poetry from the
confines of books and make it accessible to
a broader public.

Lieber Kafka (Dear Kafka), 1996
Φωτοτυπία σελίδας βιβλίου, κλωστή / Photocopy of book page, yarn • Συλλογή ΕΜΣΤ/ EMST Collection

Γιάννης Παπαδόπουλος
Yiannis Papadopoulos
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Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1975. Ζει και
εργάζεται στην Πάτρα και την Αθήνα.

Born in Patra in 1975, he lives and works
in Patra and Athens.

Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο
του Walter Benjamin Αποσυσκευάζω τη
Βιβλιοθήκη μου. Λόγος για τη συλλεκτική
δραστηριότητα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος εντοπίζει βιβλία της Βιβλιοθήκης
του ΕΜΣΤ που έχει και ο ίδιος στην
προσωπική του βιβλιοθήκη και προτείνει την επίσημη ανταλλαγή των δικών
του αντιτύπων με αυτά του μουσείου.
Εκκινώντας από το γεγονός ότι η μοίρα
κάθε αντιτύπου καθορίζεται σημαντικά
από τον συλλέκτη και διαχωρίζεται από
την μοίρα του βιβλίου ως πνευματικού
έργου, η καλλιτεχνική πρόθεση είναι
να ερευνήσει την ισορροπία μεταξύ
των σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου,
πρωτότυπου και αντιγράφου και έννοιες
όπως η μη-κατοχή των βιβλίων, τα
πρωτόκολλα διαδικασιών και οι ασκήσεις
δισταγμών.

Starting from Walter Benjamin’s “Unpacking My Library. A talk about book
collecting”, Yiannis Papadopoulos identifies books that are included in both the
EMST library and his own and proposes an
official exchange of his copies with those of
the Museum. Based on the fact that each
copy’s destiny is largely determined by the
collector and is distinguished from that of
the book as an intellectual creation, the
artistic intention here is to explore the balance between private and public, original
and copy and concepts like the non-possession of books, procedural protocols and
hesitation exercises.
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Habent sua fata libelli (pro captu lectoris), 2018 • Εκτυπώσεις / Prints • Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και Kalfayan
Galleries Athens-Thessaloniki / Courtesy of the artist and Kalfayan Galleries Athens-Thessaloniki

Νίνα Παπακωνσταντίνου
Nina Papaconstantinou
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Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα, όπου
ζει και εργάζεται.

Born in 1968 in Athens, where she lives
and works.

Η καλλιτεχνική πρακτική της Νίνας
Παπακωνσταντίνου διερευνά τις σχέσεις
εικόνας και κειμένου, γραφής και ίχνους,
όπως αυτές διαμορφώνονται ανάμεσα
στις γραμμές των κειμένων που αντλεί
από μια πληθώρα πηγών της αρχαίας και
σύγχρονης γραμματείας. Στο έργο που
παρουσιάζει στην έκθεση, η καλλιτέχνις
εστιάζει στα κενά (lacunae) παπύρων της
Οξυρρύγχου που μελέτησε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Princeton,
αποτυπώνοντας σε φυσικό μέγεθος
με μολύβι τις φθορές τους, πάνω στα
τραπέζια του χώρου της βιβλιοθήκης
του ΕΜΣΤ. Σε μια απόπειρα να δημιουργηθεί «ένα αρχείο μνήμης» και συμπύκνωσης χρόνου στον νέο και ακόμα υπό
διαμόρφωση χώρο του αναγνωστήριου
του Μουσείου, τα σχέδια της καλλιτέχνιδας επανεγγράφουν το ίχνος εκείνης
της πληροφορίας και γνώσης που δεν
διασώθηκε, εκείνων των λέξεων που
φθάρηκαν τόσο μέσα στο χρόνο ώστε να
μην μπορούν να διαβαστούν πια.

The artistic practice of Nina Papaconstantinou explores the relations of image
and text, writing and trace, as they are
shaped between the lines of texts from a
plethora of sources in ancient and contemporary literature. In the work for the exhibition the artist focuses on the gaps (lacunae)
of Oxyrhynchus papyri she studied in the
library of Princeton University, using a pencil to reproduce their worn-out areas on the
tables in the EMST library. In an attempt to
create a “memory archive” and condense
time in the Museum’s new reading room
which is still under construction, the artist’s
drawings re-inscribe the trace of that information and knowledge that did not survive;
of those words which got so worn over time
as to become no longer legible.
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ΑΜ 1096, 2018 • Μολύβι σε τραπέζι / Pencil on table • Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και Kalfayan Galleries
Athens-Thessaloniki / Courtesy of the artist and Kalfayan Galleries Athens-Thessaloniki

Julien Previeux
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Γεννήθηκε στην Γκρενόμπλ το 1974. Ζει
και εργάζεται στο Παρίσι.

Born in Grenoble in 1974, he lives and
works in Paris.

Οι χειρονομίες που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία
νέων συσκευών που ακόμα δεν έχουν
κατασκευαστεί (smart phones, κονσόλες
παιχνιδιών, tablet κ.λπ.) καθορίζονται και
πατεντάρονται από εταιρείες. Σε αυτό
το βίντεο, που προβάλλεται από ένα
παρωχημένης τεχνολογίας επιδιασκόπιο,
ο Julien Previeux συλλέγει χειρονομίες
που έχουν καταχωρηθεί στο Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών
το 2006-07 και τις παρουσιάζει ως ένα
«αρχείο των χειρονομιών που έρχονται». Μέσω της οργάνωσης και της
παρουσίασης αυτών των χειρονομιών
ως μια αρχειακή καταγραφή και εκτός
της χρηστικής τους λειτουργίας, ο
Previeux σχολιάζει αφενός την ολοένα
αυξανόμενη επίδραση της τεχνολογίας
στη διαμόρφωση ενός νέου ανθρώπινου
χειρονομιακού κώδικα και αφετέρου τον
ρόλο της οικονομίας, της πολιτικής, της
τεχνολογίας και των συστημάτων ελέγχου στην εξέλιξη δομών και συστημάτων
γνώσης.

The gestures that could be used to
operate devices which have yet to be
launched (smartphones, gaming consoles, tablets, etc.) are determined and
patented in advance by corporations. In
this video, presented through an old-technology epidiascope, Julien Previeux
brings together gestures registered with
the United States Patent and Trademark
Office in 2006-07 and presents them as an
“archive of gestures to come”. By organizing the gestures and displaying them as an
archive record outside their actual utility,
Previeux comments on the increasing
effect of technology on shaping a new code
of human gestures as well as on the role
of the economy, politics, technology and
control systems in developing structures
and systems of knowledge.
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What Shall We Do Next? (Sequence #1), 2007-2011 • Επιδιασκόπιο, LCD οθόνη, φιλμ, 3΄54΄΄ / Overhead projector,
LCD transparent screen, animated film, 3΄54΄΄ • Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνης / Courtesy of the artist

Χρύσα - Αρχειακές Φωτογραφίες
Chryssa’s Archival Photographs
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Πέθανε στην Αθήνα το 2013.

Born in Athens in 1933. She died in
Athens in 2013.

«Τα Κυκλαδικά Βιβλία δεν συμβολίζουν
ή απεικονίζουν βιβλία: είναι στην κυριολεξία βιβλία» σημειώνει η Αμερικανίδα
κριτικός τέχνης Barbara Rose. Πρόκειται
για τη σειρά τρισδιάστατων γύψινων
ανάγλυφων κατασκευών που δημιούργησε η Χρύσα το διάστημα 1957-1962,
χρησιμοποιώντας κοινές, καθημερινές
χάρτινες συσκευασίες ως μήτρες. Ήδη
από τα μέσα της δεκαετίας του 1950,
όπου εγκαθίσταται στην Νέα Υόρκη, η
καλλιτεχνική έρευνα της Χρύσας διερευνά κώδικες και συστήματα επικοινωνίας της σύγχρονης κουλτούρας.

“The Cycladic Books do not represent,
but literally are a tabula rasa”, notes the
American art critic Barbara Rose. This was
a series of three-dimensional plaster reliefs
made by Chryssa in 1957-1962, using common, everyday cardboard packaging as
the moulds. Already since the mid-1950s,
when Chryssa moved to New York, her
research explored the codes and communication systems of contemporary culture.

Οι δυο φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από το
αρχείο του ΕΜΣΤ και απεικονίζουν έργα
της σειράς των Κυκλαδικών Βιβλίων, τοποθετημένων στα ράφια μιας ιδιότυπης
βιβλιοθήκης καθώς και τις χαρτοσυσκευασίες-μήτρες τους στο στούντιο της
Χρύσας στην Νέα Υόρκη Στα έργα αυτά,
η σειραϊκότητα της ανάπτυξης τους καθορίζεται από τις ρυθμικές παραλλαγές
και μεταμορφώσεις των πρωταρχικών
τους μορφών. Τα μονολιθικά -άγραφαΚυκλαδικά Βιβλία που φέρουν τα
γεωμετρικά σχήματα της διάταξης των
χάρτινων κουτιών αλλά και τις κηλίδες
του πορώδους υλικού τους, κινούνται
ανάμεσα στην αναγνωσιμότητα και την
οπτικότητα.

The two photographs in the exhibition,
from the EMST archives, depict works from
the Cycladic Books series placed on the
shelves of a special bookcase as well as
their cardboard moulds in Chryssa’s studio
in New York. In these works their serial
development is determined by the rhythmic
transformations and variations of their original form. The monolithic, blank Cycladic
Books that bear the geometric imprints of
the cardboard-box patterns and the stains
from their porous material, hover between
the legible and the visual.
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Φωτογραφία με έργα της σειράς Κυκλαδικά Βιβλία στο ατελιέ της Χρύσας, Νέα Υόρκη, Α/Α 6758, Αρχείο Καλλιτεχνών
ΕΜΣΤ / Photograph with works from the series Cycladic Books in Chryssa’s studio, New York, A/A 6758, Artists’ Archives, EMST

Αρχείο Παντελή Ξαγοράρη
Pantelis Xagoraris’ Archive

Γεννήθηκε το 1929 στον Πειραιά. Πέθανε το 2000.
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Το 2002, μαζί με το αρχείο του Παντελή Ξαγοράρη και της Μπίας Ντάβου,
δωρήθηκε στο ΕΜΣΤ από τον Ζάφο
Ξαγοράρη και η βιβλιοθήκη τους, η
οποία αριθμούσε πάνω από 1600 βιβλία,
καταλόγους, μονογραφίες, ιστορικές
μελέτες, περιοδικά τέχνης και άλλες
εκδόσεις. Η παρουσίαση στην έκθεση
αποτελεί μια προσπάθεια μερικής ανασύστασης της βιβλιοθήκης του Παντελή
Ξαγοράρη μέσα από μια επιλεκτική
διαλογή, η οποία συμπυκνώνει σε όσα βιβλία χωράνε σε ένα ράφι το πλήθος των
θεμάτων που συνδέθηκαν με τον πρώτο
ιδιοκτήτη τους: εκδόσεις που αφορούν
το προσωπικό του έργο, την έρευνα του
πάνω στα μαθηματικά, τους υπολογιστές
και την τεχνολογία με την αισθητική
και την τέχνη, την αφοσίωση του στη
σπουδή της τέχνης στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Μεταξύ των επιλεγμένων
εκδόσεων διακρίνονται κατάλογοι σημαντικών εκθέσεων τέχνης και τεχνολογίας, σπουδές πάνω στα θέματα της
κυβερνητικής, αρχιτεκτονικής, οπτικής
αντίληψης καθώς και σύγχρονα και αρχαία ελληνικά μαθηματικά και γεωμετρία,
ενώ μέσα από την αυθαίρετη επιλογή
μονογραφιών και καταλόγων φαίνεται
η έμφαση που έδινε στη σπουδή των
κινημάτων της πρωτοπορίας αλλά και
της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Born in 1929 in Piraeus. He died in 2000.
In 2002, along with the archive of
Pantelis Xagoraris and Bia Davou, their
son Zafos Xagoraris donated also to EMST
their library of over 1,600 books, catalogues, monographs, historical studies, art
magazines and other publications. The
presentation in the exhibition is an attempt
at a partial reconstruction of the library of
Pantelis Xagoraris through a selection of
condensing on a single shelf the range
of subjects associated with their original
owner: publications on his own work, his
research in mathematics, computer and
technology in connection with art and
aesthetic, his devotion to the study of art in
Greece and abroad. Among the selected
volumes one finds the catalogues from
major art and technology exhibitions and
treatises on cybernetics, architecture and
visual perception as well as on contemporary and ancient Greek math and geometry,
while the arbitrary selection of monographs
and catalogues demonstrates the emphasis that Xagoraris placed on the study of
avant-garde and contemporary art movements in Greece and internationally.
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Συλλογή βιβλίων Παντελή Ξαγοράρη, Αρχείο καλλιτεχνών ΕΜΣΤ
Collection of Pantelis Xagoraris’ books, Artists’ Archives, EMST
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