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Ο θαιιηηέρλεο πνπ αθνινπζεί ηνπ αξραίνπο δξόκνπο ηνπ λεξνύ ζηνλ πιαλήηε καο,
θαηεθνξίδεη ζην θαξάγγη ησλ Φαηδξηάδσλ θαη αλαθαιύπηεη ην λεξό πνπ έινπδε
ηνπο ζεξάπνληεο ηνπ Απόιισλα. Απνηίεη θόξν ηηκήο ζηελ Καζηαιία πεγή θαη
έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξό ηνπ εμαγληζκνύ, ηνπ θαζαξκνύ, ηεο γλώζεο, αιιά
θπξίσο ηνπ κπζηεξίνπ θαη ηεο καγείαο πνπ πεξηθιείεη ην δειθηθό ηνπίν. Πξόθεηηαη
γηα ηνλ Ulay, ην δηάζεκν Γεξκαλό θαιιηηέρλε, από ηνπο πξώηνπο πνπ αζρνιήζεθε
κε ην λεξό ζην project «WatertoΑll» (Νεξό γηα όινπο). Ο Ulay ζπλεξγάδεηαη ζ’ έλα
θνηλό Projectκε ηελ Καίηε Χαιηνξή κε ηίηιν «πλέξγεηεο». Σν όιν αθηέξσκα
παξνπζηάδεη ν ΣΕΧΝΟΧΩΡΟ ην αββαηνθύξηαθν 1 θαη 2 Ινπλίνπ.
Η ιήςε λεξνύ από ηελ Καζηαιία ζα γίλεη ην άββαην 1 Ινπλίνπ ζηηο 11.30, ελώ
ηελ ίδηα κέξα ζα ιεηηνπξγεί έθζεζε ηνπ project ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ησλ
Δειθώλ. Σελ Κπξηαθή ζηηο 8 ην βξάδπ ζηνλ ΣΕΧΝΟΧΩΡΟ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ
Ulay από ηνλ ηζηνξηθό ηέρλεο Μάλν ηεθαλίδε.Σελ επηκέιεηα ηνπ project
«πλέξγεηεο» έρεη ε Αξίζηε Κσζηνπνύινπ

Οη «πλέξγεηεο» εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επξύηεξσλ εθδειώζεσλ ηνπ
«World Water Museum» installation θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία
ηεο Ι’ Εθνξείαο Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ.

Ο Ulay είλαη έκβιεκα γηα ηελ performance art θαη ίζσο είλαη από ηνπο πξώηνπο
θαιιηηέρλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ αμία ηνπ λεξνύ, δνπιεύνληαο ζην project
«WatertoΑll» από ην 1990 έσο ην 2010. Με ηελ Lena Pislak ίδξπζαλ ην NASTATI
Institute for art projects and creative solutions, κέζα από ην νπνίν δεκηνύξγεζε
ηα έξγα ηνπ «Water Gates» θαη «Whose water is it?». Σν 2012 κε ην έξγν «Earth
Water Catalogue», δεκηνύξγεζε κηα πιαηθόξκα-αξρείν από έξγα, ζρεηηθά κε ην
λεξό, θαιιηηερλώλ από δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ. Σν «Earth Water Catalogue»
απεηέιεζε έλα από ηα βαζηθά projects ηνπ Maribor σο πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηεο
Επξώπεο ην 2012.
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο «πλέξγεηεο» ζέιεη
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«ην έξγν «πλέξγεηεο» εξγάδνληαη καδί νη
θαιιηηέρλεο λέσλ κέζσλ Ulay θαη Καίηε
Χαιηνξή κε αθνξκή ην λεξό. ηελ εμέιημε ηεο
εγθαηάζηαζεο «World Water Museum» ν Ulay,
ν πξώηνο ίζσο θαιιηηέρλεο πνπ κίιεζε γηα ην
λεξό, θαη ε Καίηε ζπιιέγνπλ λεξό από ηελ
Καζηαιία Πεγή ζηνπο Δειθνύο.
Σν έξγν Earth Water Catalogue, ηνπ Ulay είλαη
έλα αλζνιόγην ζπιινγήο θπζηθνύ λεξνύ ζε
κπνπθάιηα, από πεξηνρέο πνπ επηζθέπηεηαη θαη
έλα αξρείν θαη ειεθηξνληθή πιαηθόξκα κε έξγα θαιιηηερλώλ από πνιιά κέξε ηνπ
θόζκνπ.
Σν έξγν «World Water Museum» ηεο Καίηεο Χαιηνξή δεκηνπξγεί κηα ζπιινγή
δεηγκάησλ λεξνύ από πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε, κε ηνλ ππεξξεαιηζηηθό ραξαθηεξηζκό ηνπ λεξνύ σο κνπζεηαθό είδνο.
Με ην θνηλό ηνπο έξγν νη θαιιηηέρλεο ζέινπλ λα
παξνπζηάζνπλ ηελ ηδέα όηη ην λεξό είλαη έλα
θπζηθό θιεξνδόηεκα, πνπ κε απηή ηελ έλλνηα ζα
έπξεπε λα ην αληηιακβαλόκαζηε. Ελώλνπλ δύν
έξγα ζηνρεύνληαο λα αξρίζεη έλαο δηάινγνο γηα
ζρέζεηο θαη ζθέςεηο πνπ είλαη επθόισο ελλννύκελεο. Μπνξεί όκσο θαη λα αξρίζεη
έλα αίηεκα θαη κηα ηδέα γηα ην λεξό πνπ ζα γελλήζεη νπηηθέο γσλίεο κε όξακα θαη
αγλόηεηα ζηνπο ζεαηέο. Ο Ulay έγξαςε έλα πνίεκα γηα ην λεξό ην 2006, κε ηίηιν
«Νεξά πάλσ θαη θάησ» ζην νπνίν ζέηεη κηα ζεηξά από εξσηήκαηα, ζε έλα
παξάδνμν δηάινγν ζε δεύηεξν πξόζσπν κε ην λεξό, γηα ηε δσή ηνπ θαη ηελ
βηνγξαθία ηνπ. Η Καίηε αλεζπρεί γηα ην άγλσζην κέιινλ ησλ πεγώλ λεξνύ θαη ηνπ
νξγαλώλεη έλα ηαμίδη κε πξαθηηθόηεηα θαη αηζζεηηθή καδί, ζε έλα ηόπν αζθάιεηαο
θαη ζεβαζκνύ. Οη επηζθέπηεο ηνπ Σερλνρώξνπ ζα δνπλ ηα αηνκηθά θνκκάηηα ηεο
ζπλέξγεηαο, κε ηνπο ζπζρεηηζκνύο πνπ παξνπζηάδνληαη.
Οη δύν θαιιηηέρλεο ζα ζπλεξγαζηνύλ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ δνθηκάζεη
ηελ performance ηνπο θαη ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε agenda. Ο θνηλόο ζηόρνο ησλ
ζπληειεζηώλ είλαη λα ζηεζεί έλα ζθεληθό ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ ηδέα
ηνπ λεξνύ, ρσξίο ειθπζηηθά ηξπθ θαη πνιηηηζκηθή ζθξαγίδα».
To όλνκά ηνπ Ulay ( Frank Uwe Laysiepen), καδί κε ηεο Marina Abramovic, κε ηελ
νπνία δνύιεςε από ην 1976 έσο ην 1989, αλαθέξεηαη ζε όια ηα βηβιία ηζηνξίαο
ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο. Σν θεληξηθό πεξηερόκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ε ζρέζε
ηνπ ζώκαηνο, ηνπ ρώξνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ, ηαμίδεςε ζε δηάθνξεο ρώξεο θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο ηνπηθνύο
θαιιηηέρλεο, κεηαμύ άιισλ, ηηο Κάησ Χώξεο, ηελ Κεληξηθή Απζηξαιία, ηελ Κίλα,
ηε Γεξκαλία, θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Από ην 1999 έσο ην 2004 ήηαλ θαζεγεηήο
performance and media-art ζην Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
ζηελ Γεξκαλία.

