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ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ / OLD MARKET 
Lakka Square, Marathokampos 

01 Gülbin Ünlü: 
α) o. T., 2022, μελάνι και κιμωλία σε καμβά / 
ο. Τ., 2022, μελάνι σε καμβά  β) απόσπασμα 
συνάντησης, 2022, μελάνι σε καμβά  
γ) “Θρήνος και ελπίδα”, ποίημα Σταύρου, ακρυλικό 
χρώμα σε τοίχο  
δ) “ΕΙΜΑΙ”, 2022, τοποειδική εφαρμογή με βίντεο 
και ήχο
ε) «Temple», 2022, τοποειδική εφαρμογή με χαλιά, 
αποτύπωση και γάτες
Τα έργα της Gülbin Ünlü συνδυάζουν ψηφιακά 
και αναλογικά αρχεία από διαφορετικές δεκαετίες 
και ερευνούν την ιδέα της στοιχειωμενολογίας 
των αναμνήσεων και των βρόχων. Δουλεύει με 
αποσπάσματα σε πολλαπλά επίπεδα με την αυτο-
αναπτυσσόμενη τεχνική της, η οποία είναι ένα 
υβρίδιο εκτύπωσης και ζωγραφικής και λειτουργεί 
ως ισοσταθμιστής, μέσω του οποίου δεν μπορεί 
πλέον να διακριθεί η προέλευση του υλικού.

KRITAMON ORACLE
Ημέρα έναρξης: 2 Αυγούστου, 7 μ. μ. 

Ανοιχτό κατόπιν ραντεβού στις 3 και 5 Αυγούστου μετά τις 7 
μ. μ. Πληροφορίες: info@easyupstream.com 

More info on kerkisecho.org
and easyupstream.com

Organised by easy!upstream 
Initiated by Kerkis Echo 
Supported by Siftung Federkiel

02 Susi Gelb: 
α) Μνημονικό 061-070, 2022, πλεξιγκλάς, σκάλισμα 
με λέιζερ, 16 x 23 εκ. 
β) ορυκτά αποδεικτικά στοιχεία 01, 02, 2022, 
φελιζόλ, άμμος, εποξειδική ρητίνη, μηχανή ομίχλης 
γ) βιομηχανικό 01, 2022, χάλυβας, σκουριά, 
μηχανή ομίχλης
Αγάλματα, λατρευτικά αντικείμενα και 
αρχιτεκτονικά μέλη του διάσημου ναού της Ήρας 
στη Σάμο έχουν εκτοπιστεί σε μεγάλα μουσεία 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Susi Gelb κατέλαβε 
τα μέρη του Ηραίου που βρίσκονται τώρα σε 
ένα αρχαιολογικό μουσείο του Βερολίνου σε 
πλεξιγκλάς. Είναι πλέον λαμπερά ολογράμματα, 
μνημονικά.

03 Niko Abramidis &NE 
α). περίπλοκη ύλη / αρχαίος στοχαστής / Πι Ύδρα, 
2022, σπρέι βαφή, κέντημα, καμβάς, 58 x 38 εκ. 
β) προφήτης με γενειάδα, 2022, σπρέι βαφή, 
κέντημα, καμβάς, 58 x 38 εκ. 
γ) Αύριο, 2022, εκτύπωση σε καπέλο
Χρησιμοποιώντας μια μηχανή κεντήματος, ο 
καλλιτέχνης σχεδιάζει διάφορους χαρακτήρες 
απευθείας σε καμβά. Ο συμβολικός κόσμος του 
Νίκου Αβραμίδη &NE είναι επηρεασμένος από την 
ελληνική μυθολογία.

04 Justin Urbach
με γρήγορα τόξα, 2022, βιντεοπαραγωγή 3 
καναλιών, 4K, 20 λεπτών, ανοξείδωτο ατσάλι, 
χάραξη με λέιζερ
Η βιντεοπαραγωγή «με γρήγορα τόξα» προσπαθεί 
να προσεγγίσει το νησί της Σάμου σε διαφορετικά 
επίπεδα και να εξερευνήσει τη δυναμική και 
τις δυνατότητές του. Οι χαράξεις με λέιζερ 
σε μέταλλο περιγράφουν το νησί με βάση τα 
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07 AΑναστασία Τσουκαλά (aka Nouvelle Music) & 
Ξενοφών Γιαννούλης (aka Fonda Mentalism)
Αριθμοί Σύμβολα, 2022, “Κρίταμον Χρησμός” 
Soundtrack, 10 κομμάτια
Το κάθε κομμάτι αντιπροσωπεύει έναν αριθμό, 
ο οποίος για τους Πυθαγόρειους έχει ένα 
συγκεκριμένο νόημα. Και τα δέκα κομμάτια θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να συμβολίσουν τη ζωή 
του Πυθαγόρα, παράλληλα με μια αναπαράσταση 
του παρελθόντος, του παρόντος και του 
μέλλοντος. Παρουσιάζονται οπτικά σε συνεργασία 
με τον Justin Urbach.

08 Pollyester
Το Αίνιγμα της Σάμου, 2022, Παράσταση για την 
Κοινή Χρήση του Χώρου
Σύμφωνα με μια αρχαιολογική ανακάλυψη, μια 
αξιοσημείωτη πολιτιστική αλλαγή στο νησί της 
Σάμου έχει οδηγήσει σε μια διαφορετική κατανομή 
των δωματίων στα σπίτια - από ένα κοινό 
υπνοδωμάτιο σε μια κοινή τραπεζαρία. Η Pollyester 
αναφέρεται σε αυτό το γεγονός συγχέοντας 
παρόμοια τη χρήση κοινών / ιδιωτικών χώρων και 
οχημάτων.

09 Mikko Gaestel & Colette Sadler 
ΣΩΜΑ Α, κόντρα πλακέ, ανακλαστικός καμβάς, 
βιντεοπροβολή, 229 x 116 x 31cm
Ένα μοναχικό μονολιθικό αντικείμενο αναπαριστά 
τα λείψανα του ανθρώπου, τις χειρονομίες, τις 
εικόνες και τα αντικείμενα του. Χωρίς σάρκα, 
χωρίς επιθυμίες, χωρίς θάνατο αυτή η αλγοριθμική 
υπηρεσία εικάζει από την προοπτική της 
μελλοντικής ετερότητας.

υβριδίου.

06Tatjana Vall
πράσινο νησί #2, 2022, ψηφιακός πίνακας σε 
φύλλο αλουμινίου, 30 cm x 45 εκ. 
πράσινο νησί #1, 2022, ψηφιακός πίνακας σε 
φύλλο αλουμινίου, 30 εκ x 45 εκ.
Συνδυάζοντας αυτοσυντηρούμενα 
οικοσυστήματα, ορυκτά που ζωγραφίζουν 
πετρώματα και φλόγες σε διάφορα χρώματα, 
στρατηγικές προσοχής των φυτών και τάσεις 
σχεδιασμού χώρων με γνώμονα τη φύση, τα 
εκθέματα της Tatjana Vall ως μέρος της ομάδας 
Kritamon Oracle δείχνουν μια κατά σειρά 
παρέμβαση. Το έργο “Παγίδες & λάθη” αποτελείται 
από ένα τοξικό σιντριβάνι, έναν ζοφερό σωρό 
από ροκανίδια και δύο αποσπασματικές ψηφιακές 
ζωγραφιές. Με ενισχυτικά εφέ από φως, ήχο και 
μυρωδιά, η Vall εξερευνά τα όρια της τεχνητής 
ακεραιότητας μέσα σε απειλούμενες μεσογειακές 

γεωφυσικά του στρώματα και τις δυνάμεις του. Το Σπήλαιο 
του Πυθαγόρα γίνεται ένας ενεργητικός πέτρινος και 
τελετουργικός χώρος, ενώ λάμψεις αστραπής, ανέμου 
και μεσογειακής αισθητικής απλώνουν την πηγή της 
ηχητικότητας. Το soundtrack είναι παραγωγή των Nouvelle 
&Fonda Mentalism και είναι μια συνεργασία αποκλειστικά 
για την Kritamon Oracle.

05 Katrin Savvulidi
“ΓΟΥΝΑ”, 2020, αλουμινόχαρτο και μολύβι σε χαρτί, 78 x 
107 εκ.
Σάμος, ένας τόπος όπου η δύναμη και η κυριαρχία της 
φύσης γίνονται έντονα αισθητές από τους κατοίκους της, 
απαιτεί την επανεξέταση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου, 
ζώων και φύσης. Η θεματική εστίαση της σειράς σχεδίων 
με τον τίτλο “ΓΟΥΝΑ” αναφέρεται στο βιβλίο της Donna 
Haraway “Μένοντας με το πρόβλημα”. Εντυπωσιασμένοι 
από την ιδέα μιας συμβίωσης των ανθρώπινων και ζωικών 
χαρακτηριστικών (attricutes), τα σχέδια δείχνουν μια 
αφαιρετική απεικόνιση ενός μελλοντικού-ανθρωπόμορφου 

Marathokampos, Samos, Greece
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