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Η έθζεζε Nervous System είλαη έλα ζπιινγηθό project πνπ πξνέθπςε από ηελ επηζπκία λα 
νδεγεζνύλ ηξεηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο πξνο λέεο θόξκεο θαη ηξόπνπο έθθξαζεο. Ο ηίηινο ηεο 
έθζεζεο παξαπέκπεη ζην δσγξαθηθό έξγν ηνπ Francis Bacon θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηόο 
κεηαρεηξίδεηαη ην ρξώκα ζαλ πιηθό πνπ επεξεάδεη άκεζα ην λεπξηθό καο ζύζηεκα. Η έθζεζε έρεη 
ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηελ ηδέα ηνπ εύζξαπζηνπ, εζηηάδνληαο ζην ζώκα σο κέζν πνπ απνθαιύπηεη 
ην πόζν επάισηε είλαη ε αλζξώπηλε θύζε κπξνζηά ζε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηεξαξρίεο. Κάλνληαο 
κηα δηαδξνκή ζηα πεδία ηεο ζσκαηηθόηεηαο θαη ηεο αθαίξεζεο, ηεο απώζεζεο θαη ηεο έιμεο, ην 
Nervous System  επηζπκεί λα ζέζεη ζε θίλεζε ελζηηθηώδεηο αληηδξάζεηο. 

Κεληξηθήο ζεκαζίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο έθζεζεο είλαη ν ρώξνο όπνπ παξνπζηάδεηαη, ε James 
Taylor Gallery, κε ηα βηνκεραληθά ζηνηρεία θαη ηελ αίζζεζε εγθαηάιεηςεο πνπ απνπλέεη. Εληόο ηεο, 
ην Nervous System αλαδεηεί λα ππξνδνηήζεη ην ζηνραζκό πάλσ ζηηο εζηθέο θαη αηζζεηηθέο 
πξνεθηάζεηο από απηό πνπ νη ηξεηο θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνύλ σο πξώηε ύιε: ηε δσή. 

Οη θαιιηηέρλεο ηεο έθζεζεο δηαρεηξίδνληαη κηα πξαγκαηηθόηεηα ζηελ νπνία ηα όξηα κεηαμύ 
θαληαζίαο θαη απεηιήο, νκνξθηάο θαη θξίθεο, είλαη ζε δηαξθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Η αληίζηαζε 
ζε απηά ηα όξηα ηίζεηαη ζε δνθηκαζία από ηελ ληνθπκαληεξίζηηθε πξνζέγγηζε ηνπ Yaron Lapid θαη 
ηεο Ellen Nolan θαη από ηνλ αλνηρηό ραξαθηήξα ηεο δνπιεηάο ηεο Αιίθεο Κξηθίδε. 
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Η Αιίθε Κξηθίδε δεκηνπξγεί κε γξακκηθέο αλαπαξαζηάζεηο νλεηξηθώλ θαηαζηάζεσλ, εμεξεπλώληαο 
ηε κεηαβιεηή θύζε ηεο δσγξαθηθήο ζηπιηζηηθά θαη ελλνηαθά. Η δνπιεηά ηεο εμειίζζεηαη ζαλ έλα 
ζελάξην ρσξίο ηέινο, ην νπνίν κπνξεί λα βξεη ηελ νινθιεξσκέλε έθθξαζή ηνπ κόλν έμσ από ηνλ 
ίδην ηνλ πίλαθα. Σην Nervous System ε θαιιηηέρλεο ζπλδπάδεη νινθιεξσκέλεο δνπιεηέο, όπσο ην 
δσγξαθηθό “Galaxy call or a local call?”, κε έλα εκηηειέο project εκπλεπζκέλν από ην ζεαηξηθό ηνπ 
T.S.Eliot, The Cocktail Party. 

Η Αιίθε Κξηθίδε (Αζήλα, Ειιάδα, 1968) δεη θαη εξγάδεηαη ζην Λνλδίλν. Τν 2008 νινθιήξσζε ην 
MFA in Fine Art ζην Goldsmiths College ηνπ Λνλδίλνπ. Τν βαζηθό ηεο κέζν είλαη ε δσγξαθηθή, θαη ε 
δνπιεηά ηεο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ αθήγεζεο θαη performance, αληηπαξαβάιινληαο ηζηνξηθέο 
αλαθνξέο κε έκπλεπζε από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Η αηνκηθή ηεο έθζεζε κε ηνλ ηίηιν “Digital 
Memories” παξνπζηάζηεθε ζηελ Γθαιεξί Ζνπκπνπιάθε κεηαμύ 17 Θαλνπαξίνπ θαη 9 Φεβξνπαξίνπ 
2008.                                                                                                                       
www.zoumboulakis.gr/artistcvEN.asp?cvid=46 

http://old.gold.ac.uk/art/exhibitions/mfa2008/pages/ak/01.html 

 

Ο Yaron Lapid εμεηάδεη ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ κέζσ ηνπ θσηνγξαθηθνύ θαθνύ, δηεξεπλώληαο ηε 
δπλαηόηεηα κηαο αιεζηλά άκεζεο αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο αληζόηεηαο. Σην βίληεό ηνπ 
"Arcadia, downtown”, θαηαγξάθεη ηηο απειπηζκέλεο πξνζπάζεηεο ελόο άληξα ηα αλαθηήζεη ηνλ 
έιεγρν ηνπ ίδηνπ ηνύ ηνπ ζώκαηνο, ζέηνληαο ππό δηαπξαγκάηεπζε ηα εζηθά όξηα ηνπ βίληεν σο 
κέζνπ. Με ην έξγν “The New Zero”, ν θαιιηηέρλεο δηαηππώλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ πάλσ ζηε 
δπλαηόηεηα ηεο θσηνγξαθίαο λα αλαθηήζεη ζηξώκαηα πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο ηζηνξίαο. Οη 
παξαδνζηαθέο παξάκεηξνη ηεο αθήγεζεο αλαηξέπνληαη θαη λέεο αθεγήζεηο αξρίδνπλ λα 
αλαδύνληαη.  

Ο Yaron Lapid (Be’er Sheva, Ιζραήι, 1974) δεη θαη εργάδεηαη ζηο Λολδίλο. Το 2008 οιοθιήρωζε ηο 
MFA in Fine Art ζηο Goldsmiths College ηοσ Λολδίλοσ. Δοσιεύεη θσρίως κε βίληεο θαη θωηογραθία, 
παίρλοληας ζαλ αθορκή ηελ παραηήρεζε ηωλ θοηλωληθώλ ζσκπερηθορώλ θαη δεκηοσργώληας έργα 
αλοητηά ζε δηαπραγκάηεσζε σπό κηα αλζρωποιογηθή θαη ποιηηηθή καηηά. Μέζα ζηο 2009 ζα 
ζσκκεηάζτεη ζηελ Herzeliya Biennale, Herzeliya Museum, ζηο Ιζραήι.             
www.finderandkeeper.co.uk 

 

Τελ Ellen Nolan απαζρνιεί ην δήηεκα ηεο έιεπζεο ηνπ ρξόλνπ, εμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο 
θαη ηεο ζηάζεο ζε ζρέζε κε ην αλζξώπηλν ζώκα. Μεηαμύ ηειεηνπξγίαο θαη αζπλείδεηνπ νλείξνπ, ην 
βίληεν "Stop running” απεηθνλίδεη κηα γπλαηθεία θηγνύξα πνπ απνδξά από ην δάζνο ησλ 
πξνζσπηθώλ ηεο  απεηιώλ θαη θαληαζηώζεσλ. Σην “Self portrait, two weeks later”, είλαη ην ζώκα 
ηεο ίδηαο ηεο θαιιηηέρληδαο πνπ εθηίζεηαη θαη ηνπ νπνίνπ απνθαιύπηεηαη ε επαηζζεζία. Η Ellen 
Nolan ζα παξνπζηάζεη επηπιένλ κηα εηθόλα από ηε ζεηξά "Previous Personality”, ε νπνία δίλεη 
έκθαζε ζηελ αιινίσζε ησλ ζσκαηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ αληηιεπηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ γήξαηνο θαη ηεο αζζέλεηαο.    

Η Ellen Nolan (Λνλδίλν, Αγγιία, 1969) δεη θαη εξγάδεηαη ζην Λνλδίλν. Το 2008 οιοθιήρωζε ηο MFA 
in Fine Art ζηο Goldsmiths College ηοσ Λολδίλοσ. Τν μεθίλεκα ηεο από ηε θσηνγξαθία κόδαο έρεη 
πξνζδώζεη ζηε δνπιεηά ηεο κηα πνηθηιία από δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο θαη ζεκαηηθέο. Χξεζηκνπνηεί 
θσηνγξαθία,  θηικ 16mm θαη performance.                                                          
www.ellennolan.com 

 

Η Gaia Tedone (Bari, Θηαιία, 1982) δεη θαη εξγάδεηαη ζην Λνλδίλν. Τα επηκειεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα 
επεθηείλνληαη ζε όιν ην πεδίν κεηαμύ ππεξ-εζληθώλ ζπνπδώλ θαη θαιιηηερληθώλ πξαθηηθώλ πνπ 
αλαιύνπλ θνηλσληθά ζέκαηα θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Εξγάδεηαη σο Βνεζόο Επηκειεηή γηα ην 
David Roberts Art Foundation ηνπ Λνλδίλνπ θαη είλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο επηκειεηηθήο θνιιεθηίβαο 
IM Projects.                                                                                                          
www.gaiatedone.com     www.improjectsonline.com 
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