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Στην έκθεση ∆οµές συναισθηµάτων ο 

Γιώργος ∆ρίβας παρουσιάζει τρεις νέες 

παραγωγές που θα µπορούσαν να ιδωθούν 

και ως παραλλαγές σε ένα έµµονο θέµα, 

αυτό της εµπειρίας του χρόνου. Φέρνει 

τον θεατή αντιµέτωπο µε ένα ιδιότυπο 

ρεπερτόριο χαρακτήρων: αποπροσωποποι-

ηµένους παίχτες ενός βιντεοπαιχνιδιού 

χωρίς σαφή αρχή και τέλος, ανώνυµους 

επιζώντες µιας ανείπωτης καταστροφής, 

έναν ξένο –αόρατο, παράταιρο, αταξι-

νόµητο ανάµεσα σε πολλούς άλλους–, 

που παρεκκλίνει της αναµενόµενης 

πορείας του. Οι µυθοπλαστικοί του 

ήρωες µας παρουσιάζονται άλλοτε ως 

κοµιστές συγκεχυµένων µηνυµάτων και 

άλλοτε ως φορείς ακατέργαστων συναι-

σθηµάτων. Έρχονται ως οιωνοί µιας 

επικείµενης αλλαγής ή είναι ήδη οι 

κάτοικοι ενός κόσµου που τελεί υπό 

κατάρρευση. Παραµένουν µετέωροι 

ανάµεσα στο αναδροµικό και το προδρο-

µικό, το τετελεσµένο συµβάν και το 

ενδεχόµενο.

Ο καλλιτέχνης δηµιουργεί στις ∆οµές 

συναισθηµάτων αντιφατικούς χρονοτό-

πους. Εκεί αναζητά επίµονα τις άλλοτε 

αδιόρατες και άλλοτε βίαιες µεταβολές 

που ορίζουν τον ανθρώπινο βίο και 

µεταπλάθουν την ψυχική και κοινωνική 

ζωή. Βάζει τους χαρακτήρες του να 

βιώνουν απρόσµενα συµβάντα, να επι-

στρέφουν επίµονα σε προηγούµενες 

εµπειρίες και σκέψεις. Τα λόγια και 

οι πράξεις τους στην ατέρµονη επανα-

ληπτικότητά τους µας ωθούν να συλλο-

γιστούµε τις «ξαφνικές στροφές», τις 

καταστροφές της δικής µας εποχής.   

Η πολυκάναλη βιντεοεγκατάσταση Kaizo 

(2020) µας µεταφέρει στους αλγοριθµι-

κούς τόπους της εικονικής πραγµατικό-

τητας. Ο τίτλος του έργου αναφέρεται 

στα χακαρισµένα βιντεοπαιχνίδια 

υψηλής δυσκολίας και παραπέµπει στις 

στρατηγικές εισβολής σε υπολογιστικά 

συστήµατα. Ο καλλιτέχνης δηµιουργεί 

εδώ ένα αλληγορικό περιβάλλον, προ-

σφέροντας ένα σύνθετο σχόλιο πάνω στα 

όρια της ανθρώπινης δράσης. Οι φαντα-

στικοί του χαρακτήρες είναι δύο 

παίχτες που περιηγούνται τους εικονι-

κούς χώρους ενός βιντεοπαιχνιδιού 

kaizo. Έχουν να αντιµετωπίσουν ανυ-

πέρβλητες δυσκολίες και εµπόδια, 

Έκθεση

Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση annexM: Άννα Καφέτση

Επιµέλεια: Άννα-Μαρία Κάντα

Παραγωγή: Skeptik Productions

Εγκατάσταση οπτικοακουστικών έργων: 

Μιχάλης Αντωνόπουλος, 

Αντώνης Γκατζουγιάννης, Μάκης Φάρος 

Τυπογραφικός σχεδιασµός: Typical Organization 

for Standarts and Order 

Παραγωγή – Εκτύπωση φυλλαδίου έκθεσης: 

KΑΠΑ Εκδοτική 

Ώρες λειτουργίας

Καθηµερινά: 20:00 – 24:00

Είσοδος Ελεύθερη

Κήπος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Πληροφορίες

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα

210 7282000, 210 7282158

annexM@megaron.gr

megaron.gr 

Κατάλογος

Επιµέλεια: Άννα-Μαρία Κάντα

Κείµενα: Γιώργος ∆ρίβας, Άννα-Μαρία Κάντα, 

∆ιονύσης Καββαθάς, Άννα Καφέτση, Εύα Στεφανή

Μετάφραση (ελληνικά – αγγλικά): Κώστας 

Κωνσταντίνου 

Γραφιστικός σχεδιασµός: Typical Organization 

for Standarts and Order  

Παραγωγή – Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Ε.Β.Ε.

Υπό έκδοση, 64 σελίδες

ISBN: 978-960-7191-17-5

διαστάσεις: 16.5 x 21.5 εκ.
annexM – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2020

Με την οικονοµική υποστήριξη του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού

για τις
εικαστικές τέχνες
Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών

καθώς το βιντεοπαιχνίδι µιµείται την 

µορφή και δοµή των φυτικών οργανι-

σµών, όπως υποδηλώνουν οι εικόνες του 

έργου. Είναι ένα αυτορρυθµιζόµενο 

σύστηµα που αυτοεπιδιορθώνεται και 

µετασχηµατίζεται κάθε φορά που αντι-

λαµβάνεται µια εξωτερική απειλή. Οι 

αόρατοι σε εµάς παίχτες, φαίνεται να 

υπακούν σε ένα άγνωστο «σενάριο» που 

παρουσιάζεται µε τη µορφή αποσπασµα-

τικών φράσεων: «Στόχος είναι κάτι που 

δεν ξέρουν και πρέπει να ανακαλύψουν. 

Χάνονται µέσα στο έξυπνο περιβάλλον 

που αλλάζει συνέχεια ενώ µένει πάντα 

το ίδιο».      

Στην πεντακάναλη οπτικοακουστική 

εγκατάσταση Aeonium (2020) πέντε 

εργαζόµενοι ενός θερµοκηπίου µιλούν 

για µια απροσδιόριστη καταστροφή, ένα 

«φοβερό γεγονός». Απαντούν διαδοχικά 

σε ερωτήµατα που δεν εκφράζονται 

ρητά, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν, 

άλλοτε µε καρτερία, άλλοτε µε παραί-

τηση, ένα παχύφυτο του γένους Αιώνιο. 

Αινιγµατικό κατάλοιπο ενός ερειπωµέ-

νου κόσµου ή το σύµβολο µιας νέας 

εποχής, το Αιώνιο έρχεται να επιβάλει 

τη δική του χρονική τάξη. Ο καλλιτέ-

χνης σηµειώνει: «Σε ένα θερµοκήπιο ο 

κύκλος ζωής σταµατά και ξαναρχίζει 

συνέχεια. Ο ξεριζωµός και η διαρκής 

µεταφύτευση ενός παχύφυτου δηµιουργεί 

έναν ατέλειωτο φαύλο κύκλο ζωής και 

θανάτου. Τα 5 πρόσωπα προσπαθούν να 

καταλάβουν αυτό που τους συνέβη. 

Προσπαθούν να υπάρξουν ξανά. Προσπα-

θούν να εξηγήσουν το ανεξήγητο». Το 

Aeonium περιγράφει µία µετέωρη συνθή-

κη µεταξύ κίνησης και ακινησίας, 

λόγου και σιωπής, φθοράς και αναγέν-

νησης, µαταίωσης και προσµονής, 

µονοτονίας και παραλλαγής. Απεικονί-

ζει έναν κόσµο ερµητικά κλειστό στις 

εξωτερικές συνθήκες, αλλά και διάφα-

νο, εύθραυστο στην αλλαγή. 

Η δικάναλη εγκατάσταση µε τίτλο 

Empirical Data 2.0 (2019) αποτελεί τη 

συνέχεια της βιντεοεγκατάστασης 

Empirical Data, παραγωγής του 2009. 

Οι δύο εκδοχές του έργου παρατίθενται 

η µία δίπλα στην άλλη, και προβάλλο-

νται ταυτόχρονα. Το Empirical Data 

εκκινεί από την εµπειρία του Γεωργια-

νής καταγωγής ηθοποιού ∆αβίδ Μαλτέζε: 
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την πορεία του από την ανωνυµία στην 

καταξίωση. Πραγµατεύεται, όπως γράφει 

ο καλλιτέχνης, «τη σχέση κάποιου µε 

ένα περιβάλλον που είναι άγνωστο και 

υπό µία έννοια συχνά εχθρικό». Στην 

αρχική εκδοχή στο αριστερό µέρος της 

οθόνης ο Μαλτέζε µας παρουσιάζεται 

σαν ένας χαρακτήρας του βωβού κινηµα-

τογράφου να περιδιαβαίνει χώρους 

ανοίκειους. Ένας απροσδιόριστος 

παρατηρητής τον ακολουθεί, τον επιτη-

ρεί, τον αξιολογεί, ενδεχοµένως τον 

απορρίπτει. Οι κινήσεις του καταγρά-

φονται µε αποσπασµατικό τρόπο, οι 

σκέψεις του παραµένουν άγνωστες. Στο 

δεξιό µέρος, παρακολουθούµε τον 

Μαλτέζε δέκα χρόνια µετά. Σαν παρατη-

ρητής του προηγούµενου εαυτού του ο 

ηθοποιός ανατρέχει στα στιγµιότυπα 

της ζωής του, στη ζωή του ως «άλλου» 

µέσα στην κοινωνία.  Στον µακρύ του 

µονόλογο ακούµε τη συνεχή του συναι-

σθηµατική παλινδρόµηση ανάµεσα στο 

παρελθόν και στο µέλλον. Προς το 

τέλος του µονολόγου του ο ήρωας, σαν 

αγγελιοφόρος κακών µαντάτων, ανακοι-

νώνει ή µάλλον απειλεί πως θα ανακοι-

νώσει την κατάρρευση του κόσµου, στον 

οποίο µάταια προσπάθησε να ανήκει. 

Τελικά όµως αναβάλλει επ' αόριστον 

τις ριζοσπαστικές, ουτοπικές δυνατό-

τητες που συντροφεύουν την καταστρο-

φική φαντασία. Ίσως ο ρόλος που του 

αρµόζει, να είναι απλώς αυτός του 

διασκεδαστή. «Ίσως τελικά να µην θέλω 

να πω τίποτα», λέει επί σκηνής. 

Άννα-Μαρία Κάντα
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