Slower, Smaller, Weaker

Campus Novel is an artist group that focuses on
the archaeology of the present by looking for new
cultural signs. The title of their site-specific installation
is Steeplechase/ the geography of track and field. In
athletics, a steeplechase is an obstacle race historically
named for the steeples that—being the most visible
landmarks on the horizon—once marked the starting
and finishing lines of every race. Along the way, runners
had to jump various obstacles, such as stone walls and
streams. The artists evoke the steeplechase in order to
make connections to architectural and sports typologies.
Their large-scale indoor installation, which is comprised of
cement, wood, felt, and digital prints on paper, adapts the
visual language of contemporary sports with demarcated
lines and borders. The artists in Campus Novel are Giannis
Cheimonakis, Giannis Delagrammatikas, Foteini Palpana,
Yiannis Sinioroglou, and Ino Varvariti.

The title Slower, Smaller, Weaker derives from the
inverted Olympic motto, “Faster, Higher, Stronger,”
and is charged with contradictory meanings. On one
hand, it signifies the current decline of economic and
social conditions across contemporary Greek society;
on the other hand, it is allegorical and indicates the
need to reflect upon and evaluate the impact of profit
and competition-driven systems.
The exhibition takes place within the Olympic Village of
Athens. The village, originally built to house the 2004
Olympic athletes, is now home to 2,500 low-income
families. An isolated place abandoned by the state,
its empty streets offer little evidence of public life. In
contrast to the euphoria that encircled the village at
the beginning of the millennium, it can now be seen
to symbolize the failure of many national hopes. At the
same time, it is a place where multiple volunteers and
residents’ associations are self-organizing, offering an
encouraging example of community mobilization.

Campus Novel, Steeplechase/ the geography of track and field, 2018, Model for site-specific
installation, metal, cement, wood, felt, digital prints on paper, Dimensions variable

Slower, Smaller, Weaker attempts to address the
urgencies of public life within the Olympic Village and to
disturb its isolation by initiating possibilities for encounters
and public involvement. The exhibition features new works
by eight Athens-based artists and artist groups, created in
response to the curatorial theme.
Anastasia Douka presents Acharnai Seat, a sculpture that
addresses the absence of functional public space in the
Olympic Village, and residents’ attempts to create public
seating with improvised constructions and solutions.
There is a stark contrast between the uniform facades of
the apartment blocks and the idiosyncratic character of
the residents’ DIY public sitting solutions. These chairs,
couches, stools, and armchairs are evidence of the social
life unfolding inside the village houses, and they testify
to the initial purpose of the village as an accommodation
center for the 2004 Olympics, an in-between place.

Constantinos Hadzinikolaou, Karen, 2018, Polaroid photograph, 3.5 x 4.25 in

For their Slower Smaller Weaker project, Arbit City
Group displays documentation of a one-day workshop
organized in the Olympic Village. For this participatory
event, young locals were invited to co-design posters
together with the group. These posters were then placed
in public spaces across the Olympic Village. Critical
and humorous, the content of these posters addresses
residents’ relationships with their public space. Arbit City
Group is a visual artist collective whose work humorously
addresses issues of public space, political clashes, power
structures, and institutional failure. Its member artists are:
Manolis Daskalakis-Lemos, Dimitra Dimopoulou, Krini
Dimopoulou, Natasa Efstathiadi, and Yiannis Mouravas.

Το “Ολυμπιακό Πάρκο
Τέχνης” είναι μία απόπειρα
μετατροπής των δημόσιων
χώρων του Ολυμπιακού
Χωριού σε ένα Πάρκο
Σύγχρονης Τέχνης.
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Ηλεκτρονικά: www.olympicartpark.com
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Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί 13677, Αθήνα
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Orestis Mavroudis, Olympic Art Park (Olympic Village Residents’ Invitation poster), 2018, A3
paper, 11.7 × 16.5 in

Marilena Aligizaki’s artistic practice is concerned with
the relationship between sports and socio-economic
realities, and in her recent research, she focuses on
political aspects of the football phenomenon. The
project includes video documentation of a particular
football match that was in fact a participatory event
organized by the artist. Participants of OFFENSE vs.
DEFENSE are players of the self-managed Diogenis
of Olympic Village football team. Together with the
artist, the team established rules for a different kind of
football game, which features new relations between
the players, rejecting the traditional binary of the
game. The ultimate purpose of this game is no longer
simply to win, but to play, creating a collaborative
experience that becomes an act of freedom.
Marilena Aligizaki, OFFENCE vs DEFENCE, 2018, Color video, Duration 60 minutes

Constantinos Hadzinikolaou is a poetic forger. He
appropriates existing fiction and nonfiction stories into
his dreamlike works, where the real and the imaginary
are confused, and his personal projections play a key
role. For Hadzinikolaou, the recently built Olympic
Village facilities, which have quickly become vandalized
and abandoned, are a perfect setting for fictional
and absurd characters. For Slower, Smaller, Weaker,
he presents an adaptation of Roald Dahl’s humorous
children’s book The Twits. In Hadzinikolaou’s version,
The Idiots, the narrative becomes harsher. He places
fictional anti-heroes in the Olympic Village, drawing a
contrast with the elite, international super-athletes who
lived there initially. The Idiots illustrates the desolation
of the village’s empty streets, which are inhabited by
stray dogs.
Kostas Bassanos’ lyrical title Ανεμιαῖα ἠλέγχθησαν
derives from Flavius Philostratus’ book Life of Apollonius
of Tyana, written in approximately the beginning of the
3rd century A.D. The literal translation from this Ancient
Greek phrase is “words carried away by the wind,” an
idiom still used in everyday Greek to describe empty
promises. Ανεμιαῖα ἠλέγχθησαν is a newly-commissioned
sculpture comprised of eighteen flags placed on top of a
single column. Each flag depicts a letter of the Ancient
Greek phrase, which can be read as one walks around
the sculpture. The circular reading of the text creates an
impression of repetition, suggesting the persistence of
a state that has no end. The flags, which still operate as
symbols of domination and identity, are placed on a small,
weak base made from materials collected from public
spaces in the Olympic Village. The column’s composition
refers to the geological stratification of urban debris,
and makes direct reference to the exhibition venue, the
Institute of Geology and Mineral Exploration.

Orestis Mavroudis’ project Olympic Village Art
Park, is an attempt to transform public spaces of
the Olympic village into a contemporary art park.
The work consists entirely of labels that are placed
in selected public spots and list the titles, materials,
and dimensions of potential works. The labels are the
result of the collaboration between the residents of
the Olympic Village and the artist himself. Mavroudis’
role has been reduced only to producing the labels by
following specific instructions. For the exhibition, the
artist presents documentation of the project, as well as

the map indicating the position of the labels throughout
public spaces of the village. The whole body of labels
reflects the expectations of many locals, commenting
at the same time on the mechanisms of contemporary
art practices, as well as on the relationship between
the inhabitants of the village and public administration,
which is based on unfulfilled promises and the absence
of any concrete action.
Paky Vlassopoulou’s sculpture Pour, stir, dissolve,
serve or march borrows from the structure of advertising
boards and transforms them into items of clothing–
costumes that are reminiscent of both a cooking
apron and a picket sign. After visiting the Olympic
Village Women’s Association, the artist was curious
about what brought these women together, whether
their meetings include characteristics of political
self-organization, and whether a sewing class could
put someone on the path of a protest. The resulting
sculptural works are left in a state between formation
and decomposition, revealing the fragile construction
of monuments that later produce ruins.
The intention of Slower, Smaller, Weaker is to realize
an exhibition within a community where such an event
has never occurred before, and to attempt to approach
people who don’t have easy access to cultural life of
the city or contemporary art. Although its primary
audience is the residents of the Olympic Village, it also
aims to motivate Athenians to visit the isolated village,
and raise awareness of its concerns.
Alexandra Streshna © 2018
apexart Open Call Exhibition
Venue:
Institute of Geology and Mineral Exploration (I.G.M.E.)
Spyridon Louis 1, C Entrance to the Olympic Village
Acharnes 13677, Athens, Greece
Thursdays, Fridays: 4 - 8pm
Saturdays: 11am - 7pm

Opening Reception:
Saturday, May 12, 5 - 9pm

Special thanks to the Institute of Geology and Mineral
Exploration (I.G.M.E.), whose generous donation of the
primary exhibition venue is an exemplary manifestation of
solidarity inside the village, as it provides a rare opportunity
for artists in Greece to make interventions within restricted
public spaces.
Special thanks to Giorgos Nikas, co-author of the original
open call proposal for Slower, Smaller, Weaker, submitted to
apexart in February 2017.
Paky Vlassopoulou, Pour, stir, dissolve, serve or march, 2018, Installation, carton, wood,
fabric, ribbon, Dimensions variable

Σκοπός του Slower, Smaller, Weaker είναι να
πραγματοποιήσει μια έκθεση εντός μίας κοινότητας που
δεν έχει προγενέστερη εμπειρία ανάλογων γεγονότων
και να επιχειρήσει να προσεγγίσει ανθρώπους που
δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στην πολιτισμική
ζωή της πόλης και στη σύγχρονη τέχνη. Μολονότι
η έκθεση απευθύνεται πρωτίστως στους κατοίκους
του Ολυμπιακού Χωριού, στοχεύει επίσης στο να
παρακινήσει άλλους Αθηναίους να επισκεφτούν αυτή
την απομονωμένη περιοχή, ευαισθητοποιώντας τους
απέναντι στις ανησυχίες των κατοίκων της.
Alexandra Streshna © 2018
apexart Open Call Exhibition
Χώρος Έκθεσης:
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.) Σπ. Λούη 1, Γ’ Είσοδος στο Ολυμπιακό Χωριό
Αχαρναί 13677, Αθήνα
Πέμπτη, Παρασκευή: 16:00 - 20:00
Σάββατο: 11:00 - 19:00

Εγκαίνια Έκθεσης:
Σάββατο, 12 Μαΐου, 17:00 - 21:00

Θερμές ευχαριστίες στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), του οποίου η
γενναιόδωρη παραχώρηση του χώρου που πραγματοποιείται
η έκθεση αποτελεί υποδειγματική εκδήλωση της
αλληλεγγύης που συναντά κανείς εντός του Χωριού, καθότι
παρέχει μια σπάνια ευκαιρία στους καλλιτέχνες στη Ελλάδα
να προβούν σε παρεμβάσεις εντός των περιορισμένης
πρόσβασης χώρων δημόσιων κτιρίων.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Γιώργο Νίκα,
τον συνδημιουργό της αρχικής πρότασης για την έκθεση
Slower, Smaller, Weaker, που είχε κατατεθεί στο apexart τον
Φεβρουάριο του 2017.
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Ο λυρικός τίτλος Ανεμιαῖα ἠλέγχθησαν που φέρει το
έργο του Κώστα Μπασάνου προέρχεται από το βιβλίο του
Φλάβιου Φιλόστρατου Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον, που

organized by
Alexandra Streshna

You can support what we do at apexart.org/support.php

Η ομάδα Arbit City συμμετέχει στην έκθεση
παρουσιάζοντας υλικό από την καταγραφή του
μονοήμερου εργαστηρίου που διοργάνωσε στο
Ολυμπιακό Χωριό. Για τις ανάγκες αυτού του
διαδραστικού συμβάντος, η ομάδα προσκάλεσε νέους
από την περιοχή να σχεδιάσουν από κοινού αφίσες, οι
οποίες αναρτήθηκαν στη συνέχεια σε δημόσιους χώρους

To πρόζεκτ του Ορέστη Μαυρουδή Ολυμπιακό Πάρκο
Τέχνης αποτελεί μια απόπειρα να μεταμορφωθούν
οι δημόσιοι χώροι του Ολυμπιακού Χωριού σε πάρκο
τέχνης. Το έργο αποτελείται πλήρως από λεζάντες
τοποθετημένες στους δημόσιους χώρους του
Χωριού, όπου αναγράφονται οι τίτλοι, τα υλικά και οι
διαστάσεις πιθανών έργων τέχνης. Οι λεζάντες αυτές
έχουν προκύψει κατόπιν συνεργασίας των κατοίκων
του Ολυμπιακού Χωριού και του ίδιου του καλλιτέχνη.
Ο ρόλος του Μαυρουδή περιορίζεται στο να παράγει
τις λεζάντες ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει
την καταγραφή της διαδικασίας, καθώς επίσης και ένα
χάρτη που υποδεικνύει τις θέσεις των λεζάντων στους
δημόσιους χώρους του χωριού. Στο σύνολό τους οι
λεζάντες αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες πολλών

Η γλυπτική εγκατάσταση Pour, stir, dissolve, serve or
march της Πάκυ Βλασσοπούλου αντλεί από τη δομή
των διαφημιστικών πινακίδων μετατρέποντάς την σε
τεμάχια ένδυσης-μεταμφίεσης που θυμίζουν τόσο ποδιά
μαγειρικής όσο και πλακάτ. Ύστερα από τις επισκέψεις
στον Γυναικείο Σύλλογο του Ολυμπιακού Χωριού, η
καλλιτέχνιδα διερωτήθηκε τι είναι αυτό που ενώνει
όλες αυτές τις γυναίκες, κατά πόσον οι συναντήσεις
τους έχουν χαρακτηριστικά πολιτικής αυτο-οργάνωσης
και κατά πόσον η συμμετοχή σ’ ένα μάθημα ραπτικής
θα μπορούσε να καταλήξει σε μια στάση διαμαρτυρίας.
Τα γλυπτικά έργα που προκύπτουν είναι αφημένα σε
μια εκκρεμή συνθήκη μεταξύ της διαμόρφωσης και
της αποσύνθεσης, φανερώνοντας έτσι την εύθραυστη
κατασκευή των μνημείων που καταλήγουν ερείπια.

apexart’s programs are supported in part by The Andy Warhol Foundation
for the Visual Arts, The Buhl Foundation, the Degenstein Foundation,
Lambent Foundation Fund of Tides Foundation, Bloomberg Philanthropies,
The Greenwich Collection Ltd., Affirmation Arts Fund, the Milton and Sally
Avery Arts Foundation, the Fifth Floor Foundation, and with public funds
from the New York City Department of Cultural Affairs in partnership
with the City Council and the New York State Council on the Arts with
the support of Governor Andrew M. Cuomo and the New York State
Legislature.

Η Αναστασία Δούκα θα παρουσιάσει το Acharnai Seat, μια
γλυπτική κατασκευή που πραγματεύεται το ζήτημα της
απουσίας δημοσίου χώρου εντός του Ολυμπιακού Χωριού
και τις προσπάθειες των κατοίκων να φτιάξουν δημόσια
καθίσματα μέσω αυτοσχέδιων κατασκευών ή άλλων
διευθετήσεων. Προκύπτει έτσι μια έντονη αντίθεση
ανάμεσα στις ομοιόμορφες προσόψεις των πολυκατοικιών
και του ιδιοσυγκρασιακού χαρακτήρα αυτών των DIY
λύσεων. Αυτές οι καρέκλες, οι καναπέδες, τα σκαμπό και
οι πολυθρόνες αποτελούν ενδείξεις της κοινωνικής ζωής
που εκτυλίσσεται στο εσωτερικό των σπιτιών του χωριού,
φανερώνοντας έτσι τον αρχικό προορισμό του χωριού
ως κέντρο φιλοξενίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004, δηλαδή ένας ενδιάμεσος τόπος.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου είναι ένας ποιητικός
παραχαράκτης. Οικειοποιείται μυθοπλαστικές και μη
αφηγήσεις, ενσωματώνοντάς τις στα ονειρώδη έργα
του, όπου το πραγματικό και το φαντασιακό συγχέονται
και οι προσωπικές προβολές παίζουν τον βασικό ρόλο.
Για τον Χατζηνικολάου, οι σχεδόν νεόδμητες αλλά ήδη
βανδαλισμένες και εγκαταλειμμένες υποδομές του
Ολυμπιακού Χωριού αποτελούν ένα ιδανικό σκηνικό για
φανταστικούς και παράλογους χαρακτήρες. Στην έκθεση
Slower, Smaller, Weaker, ο Χατζηνικολάου παρουσιάζει
μια διασκευή του διασκεδαστικού παιδικού βιβλίου Οι
Βλακέντιοι, του Ρόαλντ Νταλ. Στη δική του εκδοχή,
με τον τίτλο Ηλίθιοι, η αφήγηση γίνεται πιο σκληρή.
Εκεί ο Χατζηνικολάου τοποθετεί στο Ολυμπιακό Χωριό
φανταστικούς αντι-ήρωες ενάντια σε μια διεθνή ελίτ, την
οποία εκπροσωπούν σούπερ-ήρωες αθλητές που ζούσαν
εκεί αρχικά. Οι Ηλίθιοι αποτυπώνουν την ερήμωση
των άδειων δρόμων του χωριού που κατοικούνται από
αδέσποτα σκυλιά.

Η καλλιτεχνική πρακτική της Μαριλένας Αλιγιζάκη
καταγίνεται με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα
σπορ και τις κοινωνικο-οικονομικές πραγματικότητες.
Στην πιο πρόσφατη έρευνά της εστιάζει στις πολιτικές
προεκτάσεις του ποδοσφαιρικού φαινομένου. Το έργο
της περιλαμβάνει την καταγραφή ενός ιδιαίτερου
ποδοσφαιρικού αγώνα που διοργανώθηκε από την ίδια
την καλλιτέχνιδα. Οι συμμετέχοντες του OFFENSE
vs DEFENSE είναι παίκτες της αυτο-οργανωμένης
ποδοσφαιρικής ομάδας Διογένης του Ολυμπιακού
Χωριού. Από κοινού με την Αλιγιζάκη, η ομάδα ίδρυσε
κανόνες για ένα διαφορετικού τύπου ποδοσφαιρικού
αγώνα, που επιτρέπει την ανάδειξη νέων συσχετισμών
ανάμεσα
στους
παίκτες,
απορρίπτοντας
το
παραδοσιακό διπολισμό του παιχνιδιού. Ο απώτερος
σκοπός αυτού του παιχνιδιού δεν είναι απλά να
κερδίσεις, αλλά να παίξεις δημιουργώντας μια ομαδική
εμπειρία που μετατρέπεται σε πράξη ελευθερίας.

SLOWER
smaller
WEAKER

κατοίκων, όμως παράλληλα σχολιάζουν τόσο τους
μηχανισμούς των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών
όσο και τη σχέση των κατοίκων του χωριού με τη
δημόσια διοίκηση, η οποία εδράζεται σε ανεκπλήρωτες
υποσχέσεις και μια έλλειψη απτών δράσεων.

apexart is a 501(c)(3), not-for-profit organization and does not engage in
sales or sales-related activities.
apexart is a registered trademark.

Το Slower, Smaller, Weaker αποπειράται να στρέψει
την προσοχή σε καίρια ζητήματα της δημόσιας ζωής
του Χωριού και να διαρρήξει την απομόνωσή του
διανοίγοντας δυνατότητες συνεύρεσης και συμμετοχής
του κοινού. Η έκθεση θα συμπεριλάβει καινούργια έργα
από οκτώ καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες που
δραστηριοποιούνται με βάση την Αθήνα. Τα έργα αυτά
δημιουργήθηκαν ειδικά για την επιμελητική πρόταση
της έκθεσης.

Οι Campus Novel είναι μια καλλιτεχνική ομάδα που έχει
ως επίκεντρο της δουλειάς της την αρχαιολογία του
παρόντος σε μια αναζήτηση καινοφανών πολιτισμικών
σημείων. Ο τίτλος της τοποειδικής εγκατάστασής τους
είναι Steeplechase/ the geography of track and field. Στον
τομέα του αθλητισμού, steeplechase είναι ο αγώνας
ταχύτητας μετά φυσικών εμποδίων, που πήρε ιστορικά
το όνομά του από τη λέξη «steeple» που σημαίνει
«καμπαναριό», επειδή τα καμπαναριά χρησίμευαν, ως
υψηλότερα ορόσημα στο ορίζοντα, για να σηματοδοτούν
την αρχή και το τέλος του κάθε αγώνα. Κατά τη διάρκεια
του αγώνα, οι δρομείς έπρεπε να υπερπηδήσουν
διάφορα εμπόδια, όπως πέτρινα τειχάκια και ρυάκια.
Οι καλλιτέχνες της ομάδας αναφέρονται σε αυτόν τον
αγώνα δρόμου σε μια προσπάθεια να συνδέσουν τις
αρχιτεκτονικές και τις αθλητικές τυπολογίες. Η μεγάλων
διαστάσεων εγκατάστασή τους, η οποία αποτελείται
από τσιμέντο, ξύλο, τσόχα και ψηφιακές εκτυπώσεις σε
χαρτί, μεταχειρίζεται την οπτική γλώσσα του σύγχρονου
αθλητισμού με τις οριοθετημένες γραμμές και
περιγράμματα. H ομάδα Campus Novel αποτελείται από
τους εικαστικούς καλλιτέχνες: Γιάννης Χειμωνάκης,
Γιαννης Δελαγραμμάτικας, Φωτεινή Παλπάνα, Γιάννης
Σινιόρογλου, Ινώ Βαρβαρίτη.

γράφτηκε περίπου τον 3ο αιώνα μ.χ. Η κυριολεκτική
μετάφραση αυτής της αρχαίας ελληνικής φράσης
είναι λόγια του ανέμου, ένας ιδιωματισμός που
χρησιμοποιείται ακόμη στα νέα ελληνικά για να
περιγράψει τις φρούδες υποσχέσεις. Το Ανεμιαῖα
ἠλέγχθησαν είναι ένα γλυπτό που αποτελείται από
δεκαοκτώ σημαίες τοποθετημένες πάνω σε μια στήλη.
Η κάθε σημαία έχει πάνω της ένα γράμμα της αρχαίας
ελληνικής φράσης, η οποία μπορεί έτσι να διαβαστεί
καθώς κάνει κάνεις το γύρο του γλυπτού. Η κυκλική
ανάγνωση του κειμένου δημιουργεί μια αίσθηση
της επανάληψης δηλώνοντας έτσι την επίμονη
ύπαρξη μιας ανεκπλήρωτης συνθήκης. Οι σημαίες,
που εξακολουθούν να λειτουργούν ως σύμβολα
κυριαρχίας και ταυτότητας, έχουν τοποθετηθεί πάνω
σε μια μικρή και αδύναμη στήλη φτιαγμένη από υλικά
που έχουν συλλεχθεί από το υπαίθριο δημόσιο χώρο
του Ολυμπιακού Χωριού. Η σύνθεση της στήλης
παραπέμπει στη γεωλογική στρωμάτωση των αστικών
υπολειμμάτων, και κάνει άμεση αναφορά στον
χώρο όπου φιλοξενείται η έκθεση – το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

291 church street new york, ny 10013
t: 212.431.5270
info@apexart.org www.apexart.org

Η έκθεση θα λάβει χώρα σε ένα από τα λίγα δημόσια
κτίρια του Ολυμπιακού Χωριού της Αθήνας. Το Χωριό,
χτισμένο αρχικά για να φιλοξενήσει τους αθλητές των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σήμερα στεγάζει 2500
οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Σε αντίθεση με το
αίσθημα ευφορίας που το περιέβαλλε κατά τις αρχές
της δεύτερης χιλιετίας, το Χωριό –ένα απομονωμένο πια
μέρος, εγκαταλελειμμένο από την Πολιτεία, με άδειους
δρόμους και λιγοστά δείγματα δημόσιας ζωής– μπορεί
να ιδωθεί ως σύμβολο που εκφράζει την αποτυχία
πολλαπλών εθνικών προσδοκιών. Την ίδια στιγμή,
αποτελεί έναν τόπο όπου σύλλογοι κατοίκων και πολλοί
εθελοντές αυτοοργανώνονται, προσφέροντας ένα
ενθαρρυντικό παράδειγμα λειτουργίας της κοινότητας.

του Ολυμπιακού Χωριού. Με παιγνιώδη και κριτική
διάθεση, το περιεχόμενο των αφισών αυτών άπτεται των
τρόπων που οι κάτοικοι σχετίζονται με τον δημόσιο χώρο
τους. Η ομάδα Arbit City προσεγγίζει με χιουμοριστικό
τρόπο ζητήματα αναφορικά με το δημόσιο χώρο, τις
πολιτικές συγκρούσεις και την αποτυχία των θεσμών. Τα
μέλη της ομάδας είναι τα εξής: Μανώλης ΔασκαλάκηςΛεμός, Δήμητρα Δημοπούλου, Κρήνη Δημοπούλου,
Νατάσα Ευσταθιάδη και Γιάννης Μουράβας.

apexart

Ο τίτλος της έκθεσης Slower Smaller Weaker (Πιο αργά,
Πιο χαμηλά, Πιο αδύναμα) προέκυψε από την αντιστροφή
του ολυμπιακού συνθήματος και είναι φορτισμένος με
αντικρουόμενα νοήματα. Από τη μία, σηματοδοτεί την
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατηφόρα και τις
επιδεινούμενες συνθήκες της σύγχρονης ελληνικής
κοινωνίας ενώ, από την άλλη, υποδεικνύει, ως αλληγορία,
την ανάγκη για αποτίμηση και αναστοχασμό πάνω στα
φαινόμενα που προξενούνται από συστήματα τα οποία
στηρίζονται στον ανταγωνισμό και το κέρδος.
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Anastasia Douka
Arbit City Group
Campus Novel
Constantinos Hadzinikolaou
Kostas Bassanos
Marilena Aligizaki
Orestis Mavroudis
Paky Vlassopoulou
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