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Ο εκθεσιακός χώρος του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ, στα Σφαγεία της Ύδρας, φιλοξενεί 

κάθε χρόνο, από το 2009, µια έκθεση σύγχρονης τέχνης που σχεδιάζεται από 

έναν καλλιτέχνη (ή µια οµάδα καλλιτεχνών), µε γνώµονα το συγκεκριµένο χώρο. 

Φέτος το Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ παρουσιάζει την έκθεση Το µυστικό του δίσκου της 

Φαιστού (The Secret of the Phaistos Disc), του Πολωνού καλλιτέχνη Pawel 

Althamer.   

 
Πρόκειται για ένα διαδραστικό έργο που συνδυάζει τη γλυπτική µε την 

περφόρµανς και µια σειρά πειραµατικούς τρόπους κοινωνικής συνεργασίας και 

δηµιουργικότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φύση της οικογένειας, των 

οικογενειακών σχέσεων και γενικότερα το θέµα των ανθρωπίνων σχέσεων 

καθώς και το πώς αυτές συνδέονται µε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

δηµιουργώντας µια «οικουµενική» οικογένεια, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της 

σηµερινής πόλης. Και στο έργο αυτό ο Althamer ωθεί τα όρια της σύγχρονης 

γλυπτικής στο σηµείο εκείνο που η ουσία της αποκτά ανθρώπινη υπόσταση. 

 
Τα µέλη της οικογένειας του καλλιτέχνη διαδραµατίζουν στο έργο αυτό τον 

κεντρικό ρόλο. Ειδικότερα, τα παιδιά του Althamer αποκτούν για τις ανάγκες 

αυτού του έργου πρωταγωνιστικό ρόλο: καλούνται να γίνουν οι δραµατουργοί και 

οι σκηνοθέτες ενός δρώµενου που σκοπός του είναι η εξέταση των κρυµµένων 

συσχετισµών, των σχέσεων και των αστερισµών που βρίσκονται πίσω από τις 

υπάρχουσες κοινωνικές δοµές. Τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες 

προσκαλούνται να λάβουν µέρος στο δρώµενο, χρησιµοποιώντας χειροποίητες 

κούκλες (που ως επί το πλείστον αναπαριστούν την οικογένεια Althamer αλλά 

και άλλα πρόσωπα) “κατασκευάζοντας” διαφορετικά σενάρια –ή µηνύµατα- της 

φαντασίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι συµµετέχοντες ενεργοποιούν την ίδια τη 

διαδικασία και τις ιδιότητες της δηµιουργικής πράξης, που είναι και το κεντρικό 

ζητούµενο του έργου και του καλλιτέχνη.   

 
Τα έργα που θα προκύψουν από την περφόρµανς, θα παραµείνουν εγκαταστηµένα 

στον χώρο των Σφαγείων,  καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Το κοινό κατά την 

επίσκεψή του θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει περαιτέρω στοιχεία στην 

αρχική αφήγηση, δηµιουργώντας νέες ταυτότητες για τους “ήρωες”.  

  
Page 2 of 5 



 
 

  

Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ 
Εµ. Παππά & Φιλελλήνων 11. 
142 34 Νέα Ιωνία  
ΑΘήνα Ελλάς 
 
DESTE Foundation 
11 Filellinon & Em. Pappa St. 
142 34 Nea Ionia 
Athens Greece 
 
WWW . DESTE . GR 

T — 30 210 27 58 490 

F — 30 210 27 54 862 

Πηγή έµπνευσης για το συγκεκριµένο έργο αποτελούν ο ∆ίσκος της Φαιστού, 

που θεωρείται το παλαιότερο γνωστό δείγµα τυπογραφίας και κωδικοποιηµένης 

πληροφορίας (Μέση Εποχή του Χαλκού, 17ος αι. π.Χ.) και ο Σµαραγδένιος 

πίνακας*, κείµενο που αποδίδεται σε ένα πρόσωπο των ελληνιστικών χρόνων 

γνωστό µε το όνοµα Ερµής Τρισµέγιστος. Ο Σµαραγδένιος πίνακας θέτει τα 

θεµέλια της αλχηµικής θεωρίας και πράξης όπως είναι σήµερα γνωστές. Το 

ερµητικό αυτό κείµενο φηµολογείται ότι περιέχει το µυστικό της prima materia 

(της πρωταρχικής ύλης) και της µεταστοιχείωσης της. 
 
Γεννηµένος στη Βαρσοβία το 1967, ο Pawel Althamer είναι γλύπτης και 

περφόρµερ. Η δουλειά του εξετάζει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων 

σχέσεων θέτοντας σε αµφισβήτηση τα όρια της προσωπικής και της συνολικής 

ταυτότητας του καθενός. Είναι γνωστός για τα συνεργατικά του έργα µε µέλη 

διαφόρων οµάδων και κοινοτήτων καθώς και για τις δράσεις του που επιδιώκουν 

να µεταβάλλουν διακριτικά την πραγµατικότητα µέσα από σχεδόν ανεπαίσθητες 

παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο. Ο  Althamer υποστηρίζει µε πάθος πως η 

µετασχηµατιστική δυναµική της τέχνης βοηθάει τους ανθρώπους να βρίσκουν 

έµπνευση στην καθηµερινότητά τους. 

 
Ο Althamer έχει συµµετάσχει σε πολλές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, µεταξύ των 

οποίων οι:  Forget Fear, 7η Μπιενάλε Βερολίνου (Βερολίνο, 2012), Paweł Althamer 

with Urs Fischer, Jacob Kassay & Jakub Julian Ziolkowski, Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ (Αθήνα, 

2012), Almech, Deutsche Guggenheim (Βερολίνο, 2011), Les Promesses du passé, 

Centre Pompidou (Παρίσι, 2010),  Skin Fruit, New Museum for Contemporary Art 

(Νέα Υόρκη, 2010), Pawel Althamer and others, Secession (2009, Βιέννη), The 

Fifth Floor: Ideas Taking Spaces, Tate Liverpool (Λίβερπουλ, 2008), Skulptur 

Projekte (Münster 2007),  One of Many, Nicola Trussardi Foundation (Μιλάνο, 

2007), Pawel Althamer, Musée National d´Art Moderne –Centre Pompidou; (Παρίσι, 

2006),  Ο Μεγάλος Περίπατος, ΕΜΣΤ (Αθήνα 2006), 4th Berlin Biennial (Βερολίνο, 

2006), Pawel & Vincent, Bonnefantenmuseum (Μάαστριχτ, 2005), Dreams and 

Conflicts: The Dictatorship of the Viewer, 50η
 Μπιενάλε Βενετίας (Βενετία, 2003), 

Pawel Althamer, Kunsthalle Basel (Βασιλεία, 1997) και Documenta X Kassel 

(Κάσσελ, 1997). 
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*Ο Σµαραγδένιος Πίνακας 

 

1. Παρακάτω βρίσκεται η αλήθεια και η βεβαιότητα, αυτό που δεν χωρά 

αµφιβολία. 

2. Το Ανώτερο προέρχεται από το Κατώτερο και το Κατώτερο προέρχεται 

από το Ανώτερο κι έτσι φτιάχνεται το θαύµα του Ενός. 

3. Και όπως όλα τα πράγµατα προήλθαν από το Ένα, έτσι και όλα τα 

πράγµατα γεννήθηκαν από αυτό το Ένα δια της προσαρµογής. 

4. Πατέρας του είναι ο 'Ηλιος και µητέρα του το Φεγγάρι. 

5. Ο Άνεµος το κυοφόρησε, τροφός του είναι η Γη, µητέρα κάθε τελειότητας.  

6. Η δύναµή του τελειώνεται όταν µετασχηµατίζεται σε Γη. 

7. Και ξεχωρίζει τη Γη από τη Φωτιά και το λεπτοφυές από το ευτελές. 

8. Και ανέρχεται από τη Γη στην Εδέµ και επιστρέφει στη Γη ώστε να 

εµποτιστεί µε την ανώτερη και κατώτερη δύναµη. 

9. Έτσι θα αποκτήσεις τη ∆όξα και το Φως του Κόσµου και θα αποβάλεις το 

Σκοτάδι. 

10. Και αυτή είναι η πιο ισχυρή ∆ύναµη γιατί ξεπερνά το λεπτοφυές και 

διεισδύει σε όλα τα υλικά πράγµατα. 

11. Έτσι δηµιουργήθηκε ο Κόσµος. 

12. Και από αυτή τη διαδικασία προέρχονται αναρίθµητες θαυµαστές 

παραλλαγές. 

13. Και Ερµής Τρισµέγιστος είναι το όνοµά µου γιατί κατέχω τα τρία µέρη της 

σοφίας του Κόσµου. 

14. Πράγµατι, αυτό που είχα να πω σχετικά µε τη λειτουργία του Ήλιου, 

ολοκληρώθηκε 

 

 

 

 

 

* Το κείµενο του Σµαραγδένιου πίνακα που παρατίθεται εδώ στα ελληνικά είναι συµπίληµα διαφόρων 

παραλλαγών που δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο. 
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