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Σν ZONE D, κε ηελ επηκέιεηα ηεο Δάθλεο Ζνπκπνπιάθε, ζηνρεύεη ζηελ 
παξνπζίαζε λέσλ ηάζεσλ ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο  κέζα ζε έλα επέιηθην πιαίζην, πνπ ζα 
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε απηέο.  
Σν ZONE D  ζην μεθίλεκά ηνπ θξαηάεη κηα αλνηθηή κνξθή θαη θηινμελείηαη ζε 
θαηάιιεινπο θαηά πεξίζηαζε ρώξνπο, ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη εθζέζεηο θαη 
δξώκελα.  
 
Ζ πξώηε έθζεζε ηνπ Zone D κε ηίηιν “Places in ZONE D” ζηεγάδεηαη ζε έλα δηαηεξεηέν 
βηνκεραληθό θηίξην, απέλαληη από ην Γθάδη, ηα Thission Lofts ζηελ νδό Πεηξαηώο 
(www.thissionlofts.gr).  
Φέξλεη καδί ζηελ πξώηε ηνπο θνηλή έθζεζε ηξεηο γπλαίθεο θαιιηηέρλεο, ηε νθία 
Πεηξίδε, ηε Δαλάε ηξάηνπ θαη ηελ Επαλζία Σζαληίια, νη νπνίεο έρνπλ θαηαμησζεί 
κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκαληηθέο εθζέζεηο ζην εμσηεξηθό θαη βξίζθνληαη ζε 
έλα θνκβηθό ζεκείν ηεο θαξηέξαο ηνπο.  
Σν κέζν πνπ επηιέγνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε είλαη ε θσηνγξαθία, ην βίληεν, ηα 
γιππηά θαη ηα ζρέδηα κε ηε κνξθή εγθαηάζηαζεο. 
 
Ζ δνπιεηά θαη ησλ ηξηώλ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζύλδεζε κε ην ρώξν σο θνξέα 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ, ηδενινγηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ ελλνηώλ, θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 
άλζξσπν.  Ο πξαγκαηηθόο ρώξνο κεηακνξθώλεηαη ηδσκέλνο κέζα από ην πξίζκα ηεο 
πξνζσπηθήο αληίιεςεο θαη δεκηνπξγείηαη κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα.  
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Γηα ην ZONE D ε νθία Πεηξίδε παξνπζηάδεη κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε εγθαηάζηαζε 
κε ηίηιν “Poetics of Power”, δηεξεπλώληαο ηα όξηα ηνπ θπιεηηθά θαζνξηζκέλνπ 
ρώξνπ (“gendered space”). Σν έξγν απνηειείηαη από θσηνγξαθίεο θαη δύν γιππηά, θαη 
εξεπλά ην πώο ε ππόζηαζε ηνπ αηόκνπ θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ ελλνηνινγηθά 
θνξηηζκέλν ρώξν ζηνλ νπνίν απηό θηλείηαη. Ζ δνπιεηά ηεο αθελόο θάλεη άκεζεο 
αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία γέλλεζεο ηνπ έξγνπ ηέρλεο, θαη αθεηέξνπ ζέηεη ην εξώηεκα 
ηνπ πόζν αληηιεπηή είλαη ε αλζξώπηλε επηθνηλσλία κε ηνλ αξρηηεθηνληθό ρώξν ζε όιεο 
ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ (πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ζεμνπαιηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο). 
 
Ζ Δαλάε ηξάηνπ ιακβάλεη σο αθνξκή γηα ην έξγν ηεο ηα ιόγηα ηνπ Υάξνιλη Πίληεξ: 
“A thing is not necessarily either true or false; it can be both true and false”. Κέζα από 
ηελ εγθαηάζηαζε κε ηίηιν “Soul Forest”, πξαγκαηεύεηαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ 
κέζα ζην ρώξν ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη πξαγκαηηθό θαη ηη κε πξαγκαηηθό, παίδνληαο κε 
ηελ θιίκαθα. Σν έξγν απνηειείηαη από δύν εγθαηαζηάζεηο. Κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
θσηνγξαθηθά γιππηά δεκηνπξγνύλ έλα νλεηξηθό δάζνο, κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα 
πεξηπιαλεζεί ν ζεαηήο. Ζ αλαηξνπή δεκηνπξγείηαη κέζα από ηελ ελαιιαγή ηεο 
θιίκαθαο. 
 
Ζ Επαλζία Σζαληίια κε ην έξγν ηεο “Standing” δεκηνπξγεί κία αθήγεζε κέζα από  
βίληεν, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο, ε νπνία αλαπαξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ελόο επάισηνπ 
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο λα απνθηήζεη ζπιινγηθή θαη πξνζσπηθή κλήκε.  
Ζ θπξία Βνιθ ζηέθεηαη κέζα ζε ρώξνπο πνπ ππνζεηηθά βνεζνύλ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, 
όπσο δεκόζηα θηίξηα θαη κλεκεία. Σα ζρέδηα πνπ πξνέξρνληαη από αξρεηαθό πιηθό, καδί 
κε ηηο θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ ηελ αδπλακία ηεο κλήκεο λα ηαμηδεύζεη πάλσ ζηα ίδηα 
ηεο ηα κέζα. 
 

Ζ έθζεζε ζπλνδεύεηαη από θαηάινγν. 
 

Επηκέιεηα: Γάθλε Ενπκπνπιάθε 
Ιείκελα Ιαηαιόγνπ: Θαιιηόπε Κεληνπδάθε 
 

Οξγάλωζε:    
                   daphne@zoumboulakis.gr 
 
Τπνζηήξημε έθζεζεο: ΓΛΩΚΩΛ ΘΑΣΑΘΔΤΔ Α.Δ., Thission Lofts 

   Αληώλεο ηαπξόπνπινο, „graphic design‟ 
   Θσλζηαληίλνο Θππξηαλίδεο, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 
   Penguincity: Kaspersky πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο  
   Ideal Electronics – Toshiba πζηήκαηα Βηληενπξνβνιήο 
   Expo, θσηηζκνί 

 

 
Υνξεγόο:                     Kosmocar     -  
 

 
Δηάξθεηα έθζεζεο:     6 επηεκβξίνπ – 6 Οθησβξίνπ 2007 
                                  Thission Lofts, Πεηξαηώο 123, ηει. 6949 060 843  
Ώξεο ιεηηνπξγίαο :    Γεπηέξα 4 – 9 κ.κ. 

             Σξίηε έσο Παξαζθεπή 11 π.κ. – 9 κ.κ. 
             άββαην – Θπξηαθή 12 – 4 κ.κ. 
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ύληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα: 
 
νθία Πεηξίδε 
Γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, δεη θαη εξγάδεηαη ζηε Λέα Yόξθε θαη ην Βεξνιίλν.  Σν 1992 απνθνίηεζε από ην 
Parsons School of Design, ζηε Λέα Τόξθε (Σκήκα Γιππηηθήο). Δπίζεο ζπνύδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην 
Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη παξαθνινύζεζε καζήκαηα Ινγνηερλίαο θαη Φσηνγξαθίαο ζην Deere 
College. Κεξηθέο από ηηο αηνκηθέο εθζέζεηο ηεο ζηηο ΖΠΑ είλαη νη εμήο: “Poetics of Intimacy”, Φσηνγξαθία, 
Larissa Goldston Gallery, Λέα Τόξθε, 2006 / "Multi-media Installation",  Γθαιεξί DHG, Ινο Άληδειεο, 1999 / 
"Non Fiction", Fine Arts Gallery, αλ Φξαλζίζθν, 1996. Έρεη επίζεο παξνπζηάζεη κηα αηνκηθή έθζεζε ζηελ 
Θνξέα: “My Envy” Multi-media Installation, Cais Gallery, ενύι, Θνξέα, 2006. Κεηαμύ ησλ νκαδηθώλ 
εθζέζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη ιάβεη κέξνο ζε ΖΠΑ, Δπξώπε, Θνξέα, Βξαδηιία θαη Διιάδα είλαη νη: “Three 
collections”, Daelim Contemporary Museum, ενύι, Θνξέα, 2007 / “The world‟s 10 most remarkable 
contemporary photographers”, Gallery H, ενύι, Θνξέα, 2006 / “Scarecrow”, Video Installation, Κνπζείν 
Αβέξσθ, Κέηζνβν 2006 / “Women in the Bedroom”, Photo Installation, Larissa Goldston Gallery, Λέα 
Τόξθε, 2006 / "Documenta USA 5", Museum of Contemporary Art, Κίζηγθαλ, 1998 θ.ά. Έξγα ηεο 
βξίζθνληαη ζε ζπιινγέο ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Δπξώπε, ζηελ Αζία (Ηαπσλία, Θνξέα, Θίλα) θαη ζηελ Απζηξαιία. 
 

Δαλάε ηξάηνπ 
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνύδαζε γιππηηθή ζην Central St. Martins College of Art and Design ηνπ 
Ινλδίλνπ, από όπνπ απνθνίηεζε ην 1988. Aπό ην 1998 έρεη ζπλερή παξνπζία ζε ζεκαληηθέο εθζέζεηο 
δηεζλώο. Έξγα ηεο αλήθνπλ ζε κνπζεία θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο ζηε Διιάδα, ηε Γαιιία, ηηο ΖΠΑ, ηε 
Βξεηαλία θαη ηελ Αίγππην. 
Δπηινγή αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ εθζέζεσλ: “DESERT BREATH”, Land art project, D.A.S.T. Arteam, 
Αίγππηνο (1997), “48ε Biennale ηεο Βελεηίαο”, Διιεληθό Πεξίπηεξν (1999), “1ε Biennale ηεο Βαιέλζηα” 
(2001), “Art Paris”, Carousel du Louvre, Παξίζη (2002), “Memories of Nature”. Contemporary Art Museum, 
Raleigh USA (2000), “ύλνςηο 1 - Δπηθνηλσλίεο”. Δζληθό Κνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Αζήλα (2000), “Open 
2000: III International Exhibition of Sculptures and Installations”, Lido Βελεηίαο, “Γηαπνιηηηζκνί”, The River 
of Life, Δζληθό Κνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Αζήλα (2004), “SEE THROUGH”, Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε, Αζήλα 
(2005), “Caravansarai”, Σπθιίδα, Γεσξγία (2005), “Scarecrow”, Introspec, Κνπζείν Αβέξσθ, Κέηζνβν 
2006, “CUT - 7 Γηαρσξηζηηθέο Γξακκέο”, Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε, Αζήλα (2007), “1ε Biennale ηεο 
Θεζζαινλίθεο: HETEROTOPIAS”, (2007) 
 
Επαλζία Σζαληίια 
Ζ Δπαλζία Σζαληίια γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε. Από ην 1998 δεη θαη εξγάδεηαη ζην Βεξνιίλν. πνύδαζε 
ζηελ Αθαδεκία Θαιώλ Σερλώλ ηνπ Ληίζζειληνξθ κε ηνλ Γηάλλε Θνπλέιιε, από όπνπ απνθνίηεζε ην 1997. 
Σν 1999 εθπξνζώπεζε ηελ Διιάδα ζηελ 48ε Biennale ηεο Βελεηίαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αηνκηθέο θαη 
νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα, ηε Γεξκαλία θαη αιινύ: ΑΣΟΚΑ, MUAR-Θξαηηθό Κνπζείν Αξρηηεθηνληθήο, 
Κόζρα (2001) / FAMILISTERE 1, KW Kunstwerke, Bεξνιίλν (2002)  / COSMOPOLIS 1, Θξαηηθό Κνπζείν 
ύγρξνλεο Σέρλεο, Θεζζαινλίθε (2004) / Kuenstlerhaus Bethanien, Βεξνιίλν (2004) / DOUBLE VISION, 
Biennale ηεο Πξάγαο (2005) / URBAN REALITIES-FOCUS ISTANBUL, Martin Gropius Bau, Βεξνιίλν (2005) 
/ THE GRAND PROMENADE, Δζληθό Κνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Αζήλα (2005) / Volksbuehne am Rosa 
Luxemburg Platz, Berlin (2006) / 1ε Biennale ηεο Θεζζαινλίθεο HETEROTOPIAS (2007). 
 
Ιαιιηόπε Λεληνπδάθε 
Ζ Θαιιηόπε Κεληνπδάθε είλαη ηζηνξηθόο ηέρλεο (κνληέξλαο θαη ζύγρξνλεο) κε εηδίθεπζε ζηε θεκηληζηηθή  
ηέρλε, ζεσξία θαη ηζηνξία ηέρλεο, θαζώο θαη ζηελ ακεξηθαληθή θαη επξσπατθή avant-garde ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1960. Βξίζθεηαη ζηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο ζην Institute of Fine Arts of 
New York University (σο ππόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Αιεμάλδξνπ Ωλάζε θαη σο Lila Acheson Wallace 
fellow). Έρεη δνπιέςεη ζε δηάθνξα κνπζεία ζηε Λέα Τόξθε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Museum of Modern 
Art), έρεη δηδάμεη ηζηνξία ηέρλεο ζην NYU θαη ζην Seton Hall θαη είλαη ηαθηηθή ζπλεξγάηεο ζην πεξηνδηθό 
New York Arts Magazine σο θξηηηθόο ηέρλεο. Δπίζεο είλαη εξεπλεηηθή ζύκβνπινο θαη κηα από ηνπο 
ζπγγξαθείο ηνπ θαηαιόγνπ ηεο πξώηεο έθζεζεο γηα ηηο γπλαίθεο θαιιηηέρλεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Pop art, 
πνπ πξόθεηηαη λα δηνξγαλσζεί από ηε Rosenwald-Wolf Gallery ηεο Φηιαδέιθεηαο (2010). Σν άξζξν ηεο 
Pop‟s Ladies and Bad Girls (Οη Θπξίεο θαη ηα Θαθά Θνξίηζηα ηεο Πνπ) ζα δεκνζηεπηεί ην θζηλόπσξν ηνπ 
2007 ζην Oxford Art Journal, ελώ κηα ζύληνκε έθδνζε κε ζέκα ηε δνπιεηά ηεο Niki de Saint Phalle είλαη 
απηή ηε ζηηγκή ππό έθδνζε ζηηο ΖΠΑ.  


