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Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης δεκταοκτώ χρόνων από την πρώτη
διοργάνωση του Βραβείου ∆ΕΣΤΕ, πραγµατοποιείται η έκθεση Βραβείο
∆ΕΣΤΕ: Μια Επετειακή Έκθεση, 1999-2015 µε έργα των 9 βραβευθέντων
καλλιτεχνών από το 1999 έως και το 2015. Η έκθεση, η οποία δίνει µια
ευκαιρία επισκόπησης της νεότερης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, θα
εγκαινιαστεί στους χώρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στις 5
Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Σεπτεµβρίου 2017. Η συνεργασία αυτή
µεταξύ του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ και του Μουσείου εντάσσεται στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Βήµα στους Νέους», µε το οποίο το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης ανοίγει ένα διάλογο µε τους νέους, ενηµερώνει το κοινό για τη
σύγχρονη δηµιουργία και ενισχύει ένα δυναµικό περιβάλλον ανταλλαγής
ιδεών.
Το Βραβείο ∆ΕΣΤΕ θεσµοθετήθηκε το 1999 και απονέµεται κάθε δύο
χρόνια σε έναν Έλληνα ή Κύπριο καλλιτέχνη, που ζει στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Στόχος του Βραβείου ∆ΕΣΤΕ είναι η ανάδειξη µιας
ανερχόµενης γενιάς καλλιτεχνών, που αποτελεί κύριο άξονα της
πολιτικής του Ιδρύµατος για τη στήριξη και την προώθηση της σύγχρονης
τέχνης.
Στην έκθεση συµµετέχουν οι καλλιτέχνες: Λουκία Αλαβάνου, Αναστασία
∆ούκα, Ειρήνη Ευσταθίου, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Μαρία Παπαδηµητρίου,
Άγγελος Πλέσσας, Γεωργία Σαγρή, Κώστας Σαχπάζης και Παναγιώτα
Τζαµουράνη.
Οι Συµµετέχοντες Καλλιτέχνες:
Aποτελούµενα από ‘κολάζ’ αποσπασµάτων από κινηµατογραφικό υλικό
συνυφασµένο µε δικές της σεκάνς, τα βίντεο και οι εγκαταστάσεις της
Λουκίας Αλαβάνου (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2007) συνιστούν µια διερεύνηση της
επιρροής του κινηµατογράφου στη διαµόρφωση και τη δόµηση της µνήµης.
Τα διαστρωµατωµένα soundtrack των βίντεο λειτουργούν ενοποιητικά,
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δηµιουργώντας ταυτόχρονα ροή µεταξύ των παράταιρων εικόνων, αυτό
που ο Μπρεχτ ονοµάζει Verfremdungseffekt (αποστασιοποίηση). Έχοντας
µεγαλώσει σε ένα κοµµουνιστικό περιβάλλον στα µεταδικτατορικά χρόνια
της Ελλάδας, η Αλαβάνου υιοθετεί τον µετα-συγχρονισµό στον
κινηµατογράφο ως µέσο για να παρωδήσει την προπαγάνδα, να υπερτονίσει
τις αντιφάσεις και να εκµεταλλευτεί το ‘πραγµατικό’ και το ‘makingstrange’.
Η Αναστασία ∆ούκα (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2011) µε τη δουλειά της αναζητά τη
συνείδηση του αντικειµένου/σώµατος καθώς αυτό κινείται και επικοινωνεί
στον χρόνο και στον χώρο. Ανατέµνει τον χρόνο σε µικρότερες στάσεις
εκτόνωσης και τεντώνει στον χώρο το δέρµα του σαν χαρτί απλωµένο σε
σκοινί. Παράλληλα µεταφράζει τη γλώσσα για να κατανοήσει τις τοποθεσίες
της οµιλίας. Η καλλιτέχνις αναγνωρίζει στα υλικά την ικανότητα να
ανακλάσουν τη δική της αδυναµία και δυνατότητα. Επιθυµεί να είναι αγωγός
µεταξύ των ενδιάµεσων, διαδοχικών και αντιθετικών στάσεων που
διαµορφώνουν οι ταξικές δοµές, οι αρχιτεκτονικοί περιορισµοί και οι
προσωπικές ανατοµίες.
Η Ειρήνη Ευσταθίου (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2009) εργάζεται µε σειρά
διαφορετικών µέσων, από τη ζωγραφική και τη χαρακτική, µέχρι
εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας και performance. Η δοµή της εργασίας της
συχνά ξεκινάει µε τη δηµιουργία αρχείων πρωτογενούς αρχειακού υλικού,
σε συνδυασµό µε υλικό που συλλέγει από τις περιηγήσεις της στο αστικό
τοπίο, µε στόχο την εκ νέου αφήγηση ελασσόνων ιστοριογραφιών. Με την
χρήση αρχειακού υλικού επιδιώκει να εξετάσει διαύλους εξερεύνησης του
τρόπου µε τον οποίο υπάρχουσες εικόνες µπορούν να µεταδώσουν
καταστάσεις πέρα από τα αυστηρά όρια της ειδησιογραφίας και της
ιστορίας. Επιπρόσθετα αποδίδει τον τρόπο µε τον οποίο οι µικρές αυτές
ιστοριογραφίες είναι αποτυπωµένες στο αστικό τοπίο, εκτελώντας έτσι µια
ανεπίσηµη, ιδιόµορφη και ανθρωποκεντρική αρχαιολογία του παρόντος και
του πρόσφατου παρελθόντος.
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Το ευρύ πεδίο έρευνας του Χριστόδουλου Παναγιώτου (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ
2005) εστιάζει στον εντοπισµό και την αποκάλυψη των κρυµµένων εκείνων
αφηγηµάτων που ενυπάρχουν στο οπτικό αρχείο της ιστορίας και του
χρόνου. Σχολιάζοντας το έργο του µε τίτλο Wonder Land (2008) και το
ενδιαφέρον του για την πρακτική της αρχειοθέτησης, ο καλλιτέχνης
σηµειώνει: «∆εν ενδιαφέροµαι για την αρχειοθέτηση πέρα από το σηµείο
στο οποίο αποκαλύπτεται η ιδεολογία που τη χαρακτηρίζει. Αναφέροµαι στο
σηµείο που αποτυγχάνει να εκµηδενιστεί. Η αισθητική του αρχείου δεν
αποτελεί αυτοσκοπό της δουλειάς µου. Ενδιαφέροµαι για τις ιστορικές
αφηγήσεις και τις δοµές τους. Μέσα από τις αδυναµίες τους, τα αρχεία
διευκολύνουν την κατανόηση και ίσως τον επαναπροσδιορισµό.»
Για τη Μαρία Παπαδηµητρίου (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2003) η λέξη τέχνη διατηρεί
µέσα στην ετυµολογία της την υπόσχεση της σύνδεσης µεταξύ
χειροτεχνίας και τεχνογνωσίας. Η καλλιτέχνις χρησιµοποιεί τον εαυτό της
ως µέσο ανάπτυξης διαλόγου µε τους άλλους, και για να καταλάβει την
τέχνη ως µια ενεργή κοινωνική διεργασία, γεµάτη αντιφάσεις όσο και
δυνατότητες. Από αυτή την άποψη, υποθέτει πως η δουλειά της, που έχει
να κάνει περισσότερο µε τη διαδικασία και την αλλαγή παρά µε το
ολοκληρωµένο προϊόν, µπορεί να ιδωθεί σαν µια µορφή ακτιβισµού.
Αντιµετωπίζει τη δηµιουργία τέχνης ως µια ανθρωπιστική δραστηριότητα,
διότι βλέπει την τέχνη στην ανθρωπότητα ως κάτι που εµπλέκει και
επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων.
To έργο του Άγγελου Πλέσσα (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2015) επικεντρώνεται στη
δικτύωση της ψηφιακής µας ζωής και της ζωής µας εκτός δικτύου, µε
τρόπους που µας κάνουν να κατανοήσουµε τις δύο καταστάσεις. Οι
δραστηριότητες του Πλέσσα περιλαµβάνουν περφόρµανς και artist
residencies, ιδιωτικές εκδόσεις και ιστοσελίδες, γλυπτική και εκπαιδευτικά
projects. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διοργανώνει σε µακρινούς τόπους
ετήσιες συγκεντρώσεις, όπως της Αιώνιας ∆ιαδικτυακής Αδελφότητας και
πιο πρόσφατα του Πρωτοκόλλου Πειραµατικής Εκπαίδευσης, δηµιουργώντας
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εντατικές εµπειρίες, συνήθως διάρκειας µιας εβδοµάδας, που καθιστούν
ασαφή τα όρια εργασίας και ελεύθερου χρόνου.
Ο πυρήνας του έργου της Γεωργίας Σαγρή (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2001) βασίζεται
στη διερεύνηση της περφόρµανς ως ένα συνεχώς εξελισσόµενο πεδίο
κοινωνικού βίου και οπτικού πολιτισµού, αλληλένδετα, ωστόσο διακριτά από
τη διαλεκτική της αναπαράστασης στο θέατρο, τη µουσική και τον χορό. Η
δουλειά της καλλιτέχνιδας, εκτός από τις περφόρµανς των τελευταίων
δεκαπέντε ετών, απαρτίζεται από βίντεο, έργα που δηµιουργήθηκαν σε
περιβάλλον υπολογιστή, κείµενα, εγκαταστάσεις και σχέδια. Η πλειοψηφία
των έργων της είναι επηρεασµένη από τη συνεχή ενασχόλησή της µε τα
πολιτικά κινήµατα και την πάλη µε θέµατα αυτονοµίας, χειραφέτησης και
αυτο-οργάνωσης.
Το έργο του Κώστα Σαχπάζη (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 2013) βασίζεται στις ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά των υλικών, τόσο ως φυσικές οντότητες όσο και ως
νοητικές δοµές. Χρησιµοποιεί µία ποικιλία υλικών όπως δέρµα, ρητίνη,
µέταλλα, πλαστικές ύλες, ξύλο και χρώµα, και δοκιµάζει τη δυνατότητά
τους ν’ αναδιαµορφωθούν σε αφηρηµένα σύνολα µε πλούσιες επιφάνειες. Η
µορφή είναι ο δοµικός πυρήνας των αντικειµένων του την οποία ο
καλλιτέχνης ανακατασκευάζει σε µια φαντασίωση, και παραµένει φευγαλέα
και σε διαρκή κατάσταση ροής. Χειρονοµίες, σχήµατα, ιδέες και υλικά
δοκιµάζονται,
αρχειοθετούνται,
αναθεωρούνται,
διασπώνται,
συµπυκνώνονται και τελικά χρησιµοποιούνται για να σχηµατίσουν ένα έργο
άµεσο και αποφασιστικό το οποίο χαρακτηρίζεται από τη µόνιµη διάθεσή
του να υπονοµεύει την ίδια του τη φόρµα.
Για την Παναγιώτα Τζαµουράνη (Βραβείο ∆ΕΣΤΕ 1999) ήχοι, καθηµερινά
αντικείµενα, εξωτερικοί χώροι, οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και
οτιδήποτε περιβάλλει την καθηµερινότητά µας είναι το υλικό απ’ όπου
πηγάζουν πειραµατισµοί για µια απόπειρα προσδιορισµού εννοιών και
καταστάσεων που σχετίζονται µε τον χώρο γύρω της. Η αίσθηση

Page 5 of 6

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

αναζήτησης για το τι είναι αληθινό µέσα από την ανακατασκευή ήχων και
εικόνων, είναι οργανικό µέρος των πειραµατισµών της. Στα βίντεο της
Τζαµουράνη εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι ακόµα και τυχαίες λήψεις
δένουν λειτουργικά τα µέρη ώστε να εκπληρώνουν την αποστολή τους, το
αισθηµατικό και εννοιολογικό αποτέλεσµα. Εικόνα και ήχος λειτουργούν
αλληλένδετα σε µια προσπάθεια να προσδιοριστεί ο χώρος.
--Με την ευκαιρία της έκθεσης Βραβείο ∆ΕΣΤΕ: Μια Επετειακή Έκθεση, 19992015, θα κυκλοφορήσει δίγλωσσος (Ελληνικά/Αγγλικά) κατάλογος ο οποίος
τιµά και επανεξετάζει όχι µόνο το έργο των βραβευµένων καλλιτεχνών
αλλά και όλους όσους έχουν συµβάλει στην δεκαοκτάχρονη πορεία του
θεσµού. Ο κατάλογος περιλαµβάνει κείµενα των: Λουκία Αλαβάνου, Νάντια
Αργυροπούλου, Υπατία Βουρλούµη, Bart De Baere, Σταµατία
∆ηµητρακοπούλου, Richard Fishman, Vincent Geyskens, Antony Hudek,
Andrea Liu, Frank Lubbers, Χριστόφορος Μαρίνος, François Michaud, Σοφία
Μπέµπεζα, Νίκος Μυκωνιάτης, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Heinz Peter
Schwerfel, Γιώργος Τζιρτζιλάκης και Χρήστος Χρυσόπουλος. Περιλαµβάνει
επίσης µαρτυρίες των: Iwona Blazwick, Nicolas Bourriaud, Dan Cameron,
Maurizio Cattelan, Jeffrey Deitch, Alison Gingeras, Massimiliano Gioni,
Κατερίνα Γρέγου, Madeleine Grynsztejn, Jennifer Higgie, Max Hollein, Laura
Hoptman, Kasper König, Jessica Morgan, Tom Morton, Hans Ulrich Obrist,
Michael Ringier, James Rondeau, Scott Rothkopf, Beatrix Ruf, Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo, Amanda Sharp και Andro Wekua.
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