
   
 

 
 

 
Θεσσαλονίκη, 1 Νοεµβρίου 2016 

 
 

∆ελτίο Τύπου 
«ΨΙΘΥΡΟΙ» 

4 Νοεµβρίου 2016- 7 Ιανουαρίου 2017 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, λιµάνι) 

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016, 21:30 
 
 
Οι… «Ψίθυροι», ή αλλιώς, οι καλλιτεχνικοί ψίθυροι 24 γυναικών καλλιτεχνών από την 
Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και ενός άνδρα καλλιτέχνη θα φιλοξενηθούν στη νέα 
έκθεση που διοργανώνει το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης µε τον 
οµώνυµο τίτλο, από τις 4 Νοεµβρίου 2016 έως τις 7 Ιανουαρίου 2017 (Εγκαίνια: 
Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016, 21:30). Πρόκειται για έκθεση- παραγωγή του 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 
του 2015, η οποία εντάσσεται και στο πρόγραµµα του φετινού 57ου Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, µε την ανταλλαγή έργων στους χώρους τους.  
 
Η έκθεση, επιθυµεί να διερευνήσει τις καταθέσεις των καλλιτεχνών σε ζητήµατα φύλου, 
ζητήµατα ταυτότητας, φόβου και διαπιστώσεων που αφορούν σε  απαγορεύσεις και 
κοινωνικούς κώδικες. Ταυτόχρονα θίγεται η δύναµη της  κατάδυσης, χάριν της 
αναγνώρισης των τραυµάτων, στη διαδικασία της ζωής που παράγει η επεξεργασία της 
σκέψης αλλά και ο ψίθυρος του κυττάρου, καθώς βαίνει προς το γήρας. «Ο τίτλος -όπως 
αναφέρει η επιµελήτρια της έκθεσης και καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΣΤΚ Μαρία 
Μαραγκού- αντλεί νοηµατικά από τον λόγο του σπουδαίου Ιρλανδού λογοτέχνη και 
θεατρικού συγγραφέα, του Samuel Beckett, που τόσο σύγχρονα µιλά για τις λέξεις που 
γίνονται ψίθυροι, για το αιώνιο µουρµούρισµα και τη µνήµη που κρύβεται πίσω από κάθε 
ψίθυρο και για τον ψίθυρο που γίνεται κραυγή. Και επικαλείται τον ψίθυρο των σωµάτων 
όπως το κληροδοτεί στην ανθρωπότητα η ποιήτρια του “I died for beauty”, Emily 
Dickinson».      
Όσο για την επιλογή γυναικών καλλιτεχνών, η ίδια σχολιάζει ότι «η πρόσκληση σε 
γυναίκες της τέχνης, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δεν ορίζει επιθυµία για 
ένα φεµινιστικό µανιφέστο. Η επιλογή, εκφράζει την πίστη ότι ο γυναικείος ψίθυρος 
παραµένει πιο διαυγής και γενναίος σε αιτήµατα επεξεργασίας του φόβου και της 
ύπαρξης. Ο τελικός σχολιασµός, ωστόσο, µέσω των συνεντεύξεων των γυναικών, 
διαφόρων εθνικοτήτων, ηθεληµένα αποτελεί έργο και κατάθεση του άλλου φύλου».  
 
Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο ανταλλαγών ανάµεσα στο ΚΣΤΘ και στο ΜΣΤΚ στον 
άξονα των κοινών τους ενδιαφερόντων, αναφορικά µε το σώµα, το φύλο και τις 
ταυτότητες.  
Συµµετέχοντες καλλιτέχνες: Εοζέν Αγκοπιάν, Ευγενία Αποστόλου, Αθανασία Βιδάλη, 
Αντώνης Βολανάκης, Αγγελική ∆ουβέρη, Joan Giordano, Μαίρη Ζυγούρη, Mary 



Hrbacek, ∆ήµητρα Ιωάννου, Μαριγώ Κάσση, Πόπη Κρούσκα, Καλλιόπη Λεµού, Μαρία 
Λοϊζίδου, Ελένη Λύρα, Renee Magnanti, ∆έσποινα Μεϊµάρογλου, Adriana Molder, Βάλη 
Νοµίδου, Αντωνία Παπατζανάκη, Χαρά Πιπερίδου, Αγγελική Σβορώνου, Χρυσούλα 
Σκεπετζή, Μαριάννα Στραπατσάκη, Πόπη Τσουκάτου,  Μαίρη Χρηστέα  
Συντονισµός έκθεσης: Κατερίνα Κουγιουµουτζή / ΜΣΤΚ, ∆όµνα Γούναρη - Ειρήνη 
Παπακωνσταντίνου / Ιστορικοί Τέχνης-Επιµελήτριες ΚΜΣΤ 
 
Μέρες & ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00. Ειδικά για τις δύο 
Κυριακές του ΦΚΘ, 6 & 13.11 το ΚΣΤΘ θα µείνει ανοιχτό, 10:00-18:00. 
 
Παράλληλα  
Η έκθεση «Ψίθυροι» πλαισιώνεται από µια σειρά παράλληλων δράσεων που 
περιλαµβάνει την περφόρµανς µακράς διάρκειας «Γραφείο Αποφόρτισης Κοινού» από 
την εικαστικό Ευγενία Τσανανά, µε ανοιχτή πρόσκληση για το κοινό (ΚΣΤΘ, 5-
13.11.2016), την προβολή του έργου της ∆έσποινας Μεϊµάρογλου   “Emergency exit” 
(ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 3-13.11.2016) και της ταινίας «Χέρια: Η ζωή και οι έρωτες του 
ευγενέστερου των φύλων» των Stella Simon και Miklos Bandy (ΚΣΤΘ, 4.11.2016-
7.01.2017), ενώ ξεναγήσεις σε µαθητές και στο ευρύ κοινό θα πραγµατοποιούνται 
καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης από τους επιµελητές και τους  µουσειοπαιδαγωγούς του 
ΚΜΣΤ. 
 
Ευγενία Τσανανά  
Γραφείο Αποφόρτισης Κοινού  
Σε περιόδους προσωπικών ή κοινωνικών κρίσεων οι άνθρωποι τείνουν να 
αποµονωθούν, καθηλωµένοι στην απογοήτευση και την δυστυχία τους. Ο πόνος όµως 
µπορεί να λιγοστεύει εάν µοιράζεται µε άλλους. Η Ευγενία Τσανανά δηµιουργεί µε το 
Γραφείο Αποφόρτισης Κοινού ένα συµµετοχικό έργο µε το οποίο επιχειρεί να προσφέρει 
άµεση συναισθηµατική ανακούφιση στους επισκέπτες του ακούγοντας τους εφιάλτες 
τους, καταγράφοντάς τους και στη συνέχεια σβήνοντας τις καταγραφές και 
αποθηκεύοντας τα τρίµµατα της σβηστήρας. Την τελευταία µέρα η καλλιτέχνης θα ρίξει 
τα τρίµµατα στη θάλασσα. Μέσω της επανάληψης αυτής της διαδικασίας επί εννέα 
µέρες, το Γραφείο σκοπεύει να ελαττώσει συµβολικά το βάρος της συσσωρευµένης 
δυστυχίας που βαραίνει την πόλη, σε µία κοινή προσπάθεια µε τους επισκέπτες του, µε 
βάση την αµοιβαία εµπιστοσύνη.  
Η αρχική ανάθεση και παραγωγή έγινε από το NEON + MAI µε την ευκαιρία του 
προγράµµατος AS ONE στο Μουσείο Μπενάκη (10.03-24.04.2016). 
5-13 Νοεµβρίου 2016, 10:00-18:00 / ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου, κλειστά 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης / Αποθήκη Β1 (Λιµάνι) 
 
∆έσποινα Μεϊµάρογλου                                              
Emergency exit, 2004. Βίντεο - εγκατάσταση, χωρίς ήχο, 1:50’    
Το έργο της ∆έσποινας Μεϊµάρογλου Emergency exit είναι βασισµένο στο έργο του 
γερµανού ζωγράφου Hans Holbein του νεότερου, Το Σώµα του νεκρού Χριστού στον 
τάφο, 1522. Η έµπνευση για τη δηµιουργία του συγκεκριµένου έργου ήταν ένα άρθρο 
από το αστυνοµικό δελτίο Τύπου γύρω από τον άγριο φόνο µιας νεαρής γυναίκας από 
τον εραστή της το 2004. 
3-13 Νοεµβρίου 2016 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 5ος όροφος                                                           
 
Stella Simon και Miklos Bandy 
Χέρια: Η ζωή και οι έρωτες του ευγενέστερου των φύλων, 1927-28 / 13’ 



Μουσική: Marc Blitzstein / Εκτέλεση: Marc Blitzstein 
Τα χέρια χρησιµοποιούνται ως χαρακτήρες σε µια αφηγηµατική ενότητα εµπνευσµένη 
από τον χορό. Γίνονται το µέσο µέσα από το οποίο διερευνάται η εµπειρία της θηλυκής 
φύσης και απεικόνισης. Ιχνηλατώντας πάνω στις παραδόσεις του πειραµατισµού που 
απαντώνται στην διεθνή εικαστική σκηνή καθώς και τα κινήµατα του φιλµ και της 
φωτογραφίας της δεκαετίας του 1920, η Ζίµον µεταµορφώνει µία απλή, µελοδραµατική 
ερωτική ιστορία σε µια αβανγκάρντ φεµινιστική ταινία µικρού µήκους.  - Jennifer Wild 
4 Νοεµβρίου 2016- 7 Ιανουαρίου 2017  
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης / Αποθήκη Β1 (Λιµάνι) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com   
 
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ 
Contact: Χρύσα Ζαρκαλή  
Τ: 2310 589152 / Κ  6945114343 
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com, www.greekstatemuseum.com 
 

 


