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Sola mors tyrannicida est
Ο θάνατος είναι ο μόνος τρόπος
να απαλλαγούμε από τους δυνάστες
Thomas More

Death is the only way
to get rid of tyrants
Thomas More

Στον κόσμο της ζωής, ο άνθρωπος ξέρει κύρια να σκοτώνει.
Το λάβαρο της ειρήνης έγινε μπουρλότο και οι ζωές παίζονται σαν μπίλιες στο καζίνο. Tο 2017, τα οκτώ πλουσιότερα άτομα κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το ήμισυ της
ανθρωπότητας, ήτοι 3,6 δισεκατομμύρια άτομα, και εμείς
κλειστήκαμε στα σπίτια μας, συνεχίζοντας να καταστρέφουμε τα πάντα γύρω μας, μέχρι τέλους.
Αλλά δεν θέλω να ξεχάσω την ελπίδα, το μεγαλείο της
τέχνης, την χαρά του έρωτα, την ομορφιά της φύσης, την
γοητεία, την αρμονία, την χάρη, την κομψότητα, την καλοσύνη, την ελκυστικότητα, την τελειότητα, την γεναιοδωρία, δεν θέλω να ξεχάσω το λαμπερό αυτής της γης.

In the world of the living, people know predominantly to
kill.
The banner of peace has turned into a fireship and lives
are being played like balls in the casino. In 2017, the world’s eight richest people possess as much as half of the
world’s population – that is 3.5 billion people, and we
have barricaded ourselves inside our homes and keep
destroying everything around us, to the very end.
However, I do not wish to forget hope, grandeur of the
art, the joy of love, the beauty of nature, charm, harmony,
grace, elegance, kindness, fascination, perfection, generosity, I do not want to forget the luster of this earth.

Ελευθερία ή Θάνατος

Freedom or Death.

Λυδία ∆αμπασίνα

Lydia Dambassina

La mort est le seul moyen
de se débarrasser des tyrans
Thomas More
Dans le monde du vivant, l’homme sait surtout tuer.
La bannière de la paix est devenue brûlot et les vies se
jouent comme des billes au casino. En 2017, les huit personnes les plus riches possèdent autant que la moitié de
la population mondiale – soit 3.5 milliards de personnes
et nous, barricadés dans nos maisons, nous continuons à
détruire tout ce qui nous entoure, jusqu’à la fin.
Mais je ne veux pas oublier l’espoir, la splendeur de l’art, la
joie de l’amour, la beauté de la nature, le charme, l’harmonie,
la grâce, l’élégance, la bonté, la séduction, la perfection, la
générosité, je ne veux pas oublier l’éclat de cette terre.
La Liberté ou la Mort
Lydia Dambassina

Untitled, 2018, wood beam, white flag
Άτιτλο, 2018, ξύλινο δοκάρι, άσπρη σημαία
324 x 6,5 x 4,5 cm
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Οι προτάσεις της Λυδίας Δαμπασίνα συγκροτούν ένα
ενιαίο εικαστικό περιβάλλον, πρωτότυπο, υπαινικτικό
και καθηλωτικό, μεστό σε συνδηλώσεις και πολλαπλές
αναγνώσεις. Στις εγκαταστάσεις της, η ευαισθησία και
η ποιητικότητα συνδιαλέγονται με την ωμότητα και τη
σκληρότητα, το ιδιωτικό με το δημόσιο, η μελαγχολία
με την εσωτερικότητα της αποξένωσης, η ανατρεπτική
διάθεση με τις, λιγότερο ή περισσότερο, εμφανείς συμβολικές αναφορές. Με αντισυμβατικό πνεύμα και συνειδητή ηθική στάση, επικεντρώνεται στις αντινομίες, τους
διχασμούς και τις δυσλειτουργίες της ανθρώπινης συνθήκης, προτείνοντας, ταυτόχρονα, την υπέρβαση με την
υιοθέτηση νέων μορφών συνύπαρξης, αλληλεγγύης και
επικοινωνίας. Και αυτό το επιτυγχάνει, όχι αφηγηματικά
και περιγραφικά, αλλά μέσα από την ίδια την εικαστική
γραφή των έργων της, τη στροφή στη βαθύτερη ουσία
των πραγμάτων, τη συγκίνηση, τη ζωτικότητα, την εκφραστική δύναμη και τον «μαγικό» χαρακτήρα της γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Η καινούργια της δουλειά Mors (Θάνατος), αποτελείται
από ολοκληρωτικά μαύρους πίνακες που φέρουν στην
επιφάνειά τους αντικείμενα (τα φτερά ενός παγωνιού, το
βαλσαμωμένο κεφάλι ενός άγριου ζώου ή ένα κλουβί με
κόκαλα) –συνθέσεις που λειτουργούν ως αναπάντεχες,
μεταμοντέρνες «νεκρές φύσεις» και που ανοίγονται σε
μια περιοχή αλληγοριών σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο. Στην εγκατάσταση με τον σάκο του μποξ, το θέμα της
κακοποίησης και της βίας ενάντια των γυναικών αναδύεται κυρίαρχο.
Σε εικόνες από τις ενότητες Family story (Οικογενειακή
ιστορία) και Party’s over - Starts over (Το γλέντι τελείωσε –
Το γλέντι ξαναρχίζει), που αναφέρεται σε διαφορετικές
εκδοχές και εκφάνσεις της κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής, ιδεολογικής, ηθικής σε
ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο- το κείμενο
χρησιμοποιείται σε μια αδιάσπαστη, διαδραστική και αλληλοσυμπληρούμενη σχέση με τις σκηνοθετημένες αναλογικές φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων.
Στις εγκαταστάσεις με τις ζυγαριές, αξιοποιώντας τα
στοιχεία τους (σχήμα, μέγεθος, φθορές, υφή) και τοποθετώντας στους μονούς ή διπλούς δίσκους τους υλικά
και αντικείμενα (άλλοτε ομοειδή και συνδεόμενα μεταξύ τους και άλλοτε ανομοιογενή ώστε η σχέση τους,
σε πρώτη προσέγγιση, να είναι δύσκολα αναγνωρίσιμη),
έρχεται να «ζυγίσει» τις προσωπικές εμπειρίες και τις
αλήθειες της, τις μνήμες και τις καταβολές της, να εγείρει υπαρξιακά ερωτήματα, να παραπέμψει, με κριτικό και
ανατρεπτικό τρόπο, σε κρίσιμα και επίκαιρα πολιτικά και
κοινωνικά ζητήματα.
Οι έννοιες του θανάτου, της φθοράς και της απώλειας,
της διαχείρισης της μνήμης και της αναστολής της λήθης, διατρέχουν τις ενότητες με τις φωτογραφίες των
πεταμένων στρωμάτων Mattresses shall never disappear
(Τα στρώματα δεν θα εξαφανιστούν ποτέ) και εκείνες που
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καταγράφουν το σταδιακό άδειασμα ενός αστικού διαμερίσματος ύστερα από τον θάνατο της ιδιοκτήτριας του,
Untitled (Χωρίς τίτλο), ενώ στην ενότητα φωτογραφιών
με τα κλειστά παράθυρα, Glassed Windows Cast at Terrible
Reflection, ο τρόμος μιας εγκλωβισμένης ζωής ελλοχεύει
πίσω από τις αντανακλάσεις των γυάλινων επιφανειών.
Η σκηνή σκοτεινιάζει για να φωτιστεί, εν συνεχεία, με την
βίντεο προβολή 33 πρωτότυπων slides με τίτλο Le Lac
(Η Λίμνη) –ένα απόλυτα βιωματικό και συγκινητικό έργο–
που ορίζει έναν ύμνο στη ζωή και την ελευθερία, τη φύση,
τον έρωτα και τη συμβίωση. Και ίσως, τελικά, είναι αυτές οι αξίες που «καταλύουν» τον θάνατο και οι τρόποι να
απαλλαγούμε από τους «δυνάστες» μας.
Γιάννης Μπόλης
Ιστορικός της τέχνης

Les propositions de Lydia Dambassina constituent un
environnement visuel original, homogène, suggestif et
fascinant, riche en connotations et en lectures multiples.
Dans ses installations, la sensibilité et la poésie cohabitent
avec la brutalité et la cruauté, l’intime avec le public, la
mélancolie avec l’intériorité de l’aliénation, l’humeur subversive avec les références symboliques plus ou moins
reconnaissables. Affirmant un esprit anti conventionnel et
une attitude morale consciente, elle se concentre sur les
antithèses, les clivages et les dysfonctionnements de la
condition humaine, tout en proposant un dépassement, en
évoquant de nouvelles formes de coexistence, de solidarité
et de communication. Et cela, elle le réussit, non pas d’une
façon narrative et descriptive, mais à travers l’écriture visuelle de ses œuvres, le passage à l’essence approfondie
des choses, l’émotion, la vitalité, le pouvoir expressif et le
caractère «magique» d’une création artistique authentique.
Son nouveau travail, Mors (Mort), est constitué de tableaux
totalement noirs dont la surface porte des objets (les
plumes d’un paon, la tête empaillée d’un animal sauvage
ou une cage renfermant des os)- compositions qui fonctionnent comme des «natures mortes» postmodernes inattendues et nous donnent accès à un registre d’allégories
touchant à la vie et à la mort. Dans l’installation avec le sac
de boxe, la question de l’abus et de la violence contre les
femmes apparaît dominante.
Dans les images de la série Family story (Histoire de Famille)
et Party’s over - Starts over (La Fête est finie – La fête recommence), qui renvoyait aux différentes versions et manifestations de la crise -économique, sociale, politique, culturelle,
idéologique, éthique- au niveau grec et mondial, Lydia Dambassina place le texte et les photos «analogiques» mises en
scène, de grand format, dans une relation indissociable interactive et complémentaire. Dans les installations avec les

balances, en mettant en valeur les caractéristiques (forme,
taille, détériorations, texture) de leurs plateaux simples ou
doubles, elle pose matériaux et objets (similaires ou apparentés, parfois hétéroclites et hétérogènes afin que leur
relation soit, dans un premier temps, difficilement détectable et identifiable), elle « pèse » ses expériences et ses
vérités personnelles, ses souvenirs et ses origines, soulève
des questions existentielles, se réfère, de manière critique
et subversive à des questions d’actualité, politiques et sociales.
Les notions de mort, d’usure et de perte, de gestion de la
mémoire et d’usage de l’oubli parcourent la série de photos de matelas jetés Mattresses shall never disappear (Les
matelas ne disparaîtront jamais) et celles qui illustrent la
progression du vide dans un appartement après la mort de
sa propriétaire Untitled (Sans titre), tandis que dans la série
Glassed Windows Cast at Terrible Reflection, l’horreur d’une
vie claquemurée se cache derrière les reflets sur les surfaces de verre. La scène s’assombrit pour être éclairée, par
la suite, par la projection vidéo de 33 diapositives originales
intitulée Le Lac - une œuvre émouvante, totalement issue
de l’expérience - hymne à la vie et à la liberté, la nature,
l’amour et la coexistence. Et peut-être, en fin de compte, ce
sont ces valeurs qui aneantissent la mort et nous aident à
nous debarrasser de nos «tyrans».
Yannis Bolis
Historien d’art

Lydia Dambassina’s proposals constitute a cohesive artistic environment, that is original, allusive and spellbinding,
replete with connotations and multiple readings. In her installations, sensitivity and poetry converse with brutality
and cruelty, the private with the public, melancholy with the
esotericism of alienation, the subversive tendency with the
symbolic references, apparent to a lesser or higher degree.
With unconventional spirit and deliberate ethical stance,
she focuses on the antinomies, divisions and dysfunctions
of the human condition, while simultaneously she proposes
ways to overcome them by adopting new forms of coexistence, solidarity and communication. She succeeds in this
endeavour, not just in a narrative and descriptive sense, but
through the very artistic statement of her works, by turning
to the deeper essence of things, to the emotionality, the vitality, the expressive power and the “magical” character of
genuine artistic creation.
Her most recent work, Mors (Death), consists entirely of
black paintings, on the surface of which various items (the
feathers of a peacock, the embalmed head of some wild animal, or a cage with bones) are attached — these are compositions that function as unexpected, postmodern “still

lives,” touching an area of allegories that relate to life and
death. Her installation featuring a boxing bag gives prominence to the issue of abuse and violence against women.
In some of the images comprising the units Family story
and Party’s over - Starts over (where the artist comments
on the different aspects and manifestations of the crisis
— financial, social, political, cultural, ideological and moral,
both in Greece and at the global level), the text is used in an
unbroken interactive and inter-complimentary relationship
with the staged, large-size analogue photos.
In her installations with scales, she uses the characteristics
of the devices (shape, size, wear, texture) and by placing
objects and materials on their single or double weighing
(at times similar and related at times disparate, which
makes their relationship hard to recognise at first sight),
she comes “to weigh” her personal experiences and truths,
her memories and origins, in order to raise existential questions and to allude, in a critical and subversive manner, to
crucial and urgent political and social issues.
The concepts of death, decline and loss, of memory management and the suspension of oblivion, traverse the units
of photos picturing discarded mattresses, Mattresses Shall
never Disappear and those depicting the gradual emptying
of an urban apartment following the death of its female
owner, Untitled while in the unit of images featuring shut
windows Glassed Windows Cast a Terrible Reflection, the terror of an entrapped life lurks behind the reflections on the
glass surfaces. The scene then darkens, before it becomes
illuminated by the video projection of 33 original slides titled Le Lac – an expressly experiential and emotional work,
which serves as an ode to life, freedom, nature, love and
coexistence. Perhaps these are exactly the values that can
“abolish” death and the tools we can use to cast off the
yoke of our “oppressors”.
Yannis Bolis
Art historian

Untitled, 1998, plaster cast
Άτιτλο, 1998,γύψινο μουλάζ
15,5 x 27,5 x 58,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, boxing glove
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, γάντι του μπόξ
137 x 120 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, fabric
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, ύφασμα
137 x 120 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, five billiard balls, magnets
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, πέντε μπάλες του μπιλιάρδου, μαγνήτες
137 x 120 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, mink coat, fabric
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, γούνα βιζόν, ύφασμα
180 x 170 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, two feathers
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, δύο φτερά
137 x 120 x 2,5 cm
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Untitled, detail, 2018, plywood, acrylic, two feathers
Άτιτλο, λεπτομέρεια, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, δύο φτερά
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, ballet slippers
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, παπούτσια μπαλαρίνας
137 x 120 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, peacock feathers, rope
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, φτερά παγωνιού, σχοινί
180 x 170 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, birdcage, bones
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, κλουβί πουλιών, κόκκαλα
137 x 120 x 2,5 cm
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Untitled, 2018, plywood, acrylic, wood, stuffed animal
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, ξύλο, ταριχευμένο ζώο
180 x 170 x 2,5 cm
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Untitled, 1986-2018, plywood, acrylic, plastic fly swatter
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, ακρυλικό, πλαστική μυγοσκοτώστρα
52 x 122,2 cm
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Untitled, 2018, plywood, two mink stoles
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, δύο βιζόν
137 x 120 x 2,5 cm
>
Untitled, 2018, plywood, fox stole
Άτιτλο, 2018, κοντραπλακέ, γούνα αλεπούς
137 x 120 x 2,5 cm / each- καθένα
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Untitled, 2018, plywood, stuffed fox, 137 x 120 x 2,5 cm

Untitled, 1981, color photograph
Άτιτλο, 1981, έγχρωμη φωτογραφία
160 x 78 cm
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Untitled, 2018, punching bag 253 x 50 cm, fabric skirt, boxing glove
Άτιτλο, 2018, σάκος του μπόξ 253 x 50 εκ, υφασμάτινη φούστα, γάντι του μπόξ
διαστάσεις μεταβλητές / variable dimensions
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Untitled, detail, 2018, fabric skirt, boxing glove
Άτιτλο, λεπτομέρεια, 2018, υφασμάτινη φούστα, γάντι του μπόξ
150 cm diameter / διάμετρος
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>
Mattresses Shall never Disappear, 1998-2018, installation, medical mattress with motor, video projection of 42 original slides
Τα στρώματα δεν θα εξαφανιστούν ποτέ, 1998-2018, εγκατάσταση, ιατρικό στρώμα με μοτέρ, βίντεο προβολή από 42 πρωτότυπα σλάιτς, duration / διάρκεια 02:15

Mattresses Shall never Disappear, 2018, installation, medical mattress with motor
Τα στρώματα δεν θα εξαφανιστούν ποτέ, 2018, εγκατάσταση, ιατρικό στρώμα με μοτέρ
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>
Untitled, 2018, installation, 28 color photographs, 7 white sheets of paper
Άτιτλο, 2018, εγκατάσταση, 28 έγχρωμες φωτογραφίες, 7 άσπρα χαρτιά
22,5 x 30 cm / each-καθένα | 116,5 x 216 cm

Untitled, 1998, color photograph mounted on plexiglas
Άτιτλο, 1998, έγχρωμη φωτογραφία σε πλεξιγκλάς
100 x 140 cm

Glassed Windows Cast a Terrible Reflection, 1998-2018, video projection of 71 original slides
Glassed Windows Cast a Terrible Reflection, 1998-2018, βίντεο προβολή από 71 πρωτότυπα σλάιτς, duration / διάρκεια 03:36

<
Untitled, 1998, color photograph mounted on plexiglas
Άτιτλο, 1998, έγχρωμη φωτογραφία σε πλεξιγκλάς
100 x 140 cm

Untitled, 2018, scale with mirror, dancer in a glass bottle, music box
Άτιτλο, 2018, ζυγαριά με καθρέπτη, χορεύτρια σε μπουκάλι, μουσικό κουτί
45 x 24 x 34,5 cm
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500 grams of Painting, 2017, scale, plastic, dripping
500 γρ. ζωγραφικής, 2017, ζυγαριά, πλαστικό, ντρίπινγκ
variable dimensions / διαστάσεις μεταβλητές
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16 scales, 2015-2018
16 ζυγαριές, 2015-2018, variable dimensions / διαστάσεις μεταβλητές

RIP, 2017, scale, dried rose

Untitled, 2015, scale, red pigment, my house keys

RIP, 2017, ζυγαριά, ξεραμένο τριαντάφυλλο

Άτιτλο, 2015, ζυγαριά, σκόνη κόκκινη, κλειδιά του σπιτιού μου

15 x 17,5 x 8,2 cm

23 x 31 x 15,3 cm
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<
Photograph Yves Fajnberg, 1980

Le Lac, 2009, video projection of 33 original slides, photographs Yves Fajnberg, Lydia Dambassina, music/song
Joachim Latarjet, Alexandra Fleischer, accompanied by a Roland Jaccard text, duration 02:52

Η Λίμνη, 2009 βίντεο προβολή από 33 πρωτότυπα σλάιτς, φωτογραφίες: Yves Fajnberg, Λυδία Δαμπασίνα, μουσική/τραγούδι: Joachim Latarjet,
Alexandra Fleischer, συνοδευόμενο από ένα κείμενο του Roland Jaccard, διάρκεια 02:52

Pina Bausch gestorben, 2010, lambda c print mounted on frame, 170 x 125 cm
Η Pina Bausch πέθανε
Η Pina Bausch πέθανε / από, Ελευθεροτυπία – Frankfurter Allgmeine – Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009
Pina Bausch est morte / d’après, Eleftherotypia – Frankfurter Allgmeine – mercredi 1 juillet, 2009
Pina Bausch is dead
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/ from, Eleftherotypia – Frankfurter Allgemeine – Wednesday July 1, 2009

Life, 2007, lambda c print mounted on frame, 170 x 125 cm
Η Ζωή
Η ζωή δεν είναι για χόρταση, λένε στη Μάνη / από, Καθημερινή – Τετάρτη 1 Αυγούστου 2007
La vie n’est pas faite pour être rassasiée, dit-on à Mani / d’après, Kathimerini – Mercredi 1 août, 2007
Life is not meant to be full, people say in Mani / from, Kathimerini – Wednesday August 1, 2007
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Untitled, lambda c print mounted on frame, 170 x 125 cm
Άτιτλο
Πένθος είναι όταν απαγορεύεις την είσοδο στο φώς / από, Καθημερινή - Κυριακή 18 Ιουλίου 2010
Le deuil: c’est quand tu interdis l’entrée à la lumière / d’après, Kathimerini - dimanche 18 juillet, 2010
Mourning: when you forbid light to enter / from, Kathimerini - Sunday July 18, 2010
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Βιογραφικό | Biographie | Biography
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951. Δεκαπέντε χρονών πηγαίνει στη Γαλλία (Λυών) όπου τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γκρενόμπλ και ψυχοπαθολογία στα Πανεπιστήμια Παρίσι V και Γκρενόμπλ. Εργάστηκε ως ερευνήτρια
στην ψυχιατρική επιδημολογία και ως καλλιτεχνική διευθύντρια στην παραγωγή ταινιών. Από το 1990 ζει στην Αθήνα και το Παρίσι.
Née à Thessaloniki (Grèce) en 1951. À quinze ans elle va en France (Lyon) où elle finit l’école secondaire. Elle fait ses études à l’École des Beaux-Arts de
Grenoble et de psychopathologie aux Universités de Paris V et de Grenoble. Elle a travaillée comme chercheur en épidemiologie psychiatrique et comme
directeur artistique à la production des films. Depuis 1990 vit à Athènes et à Paris.
Born in 1951 in Thessaloniki (Greece). At the age of fifteen years she moves to France (Lyon) where she completes the secondary school. She studied
painting and sculpture at the École des Beaux-Arts of Grenoble, and psychopathology at the Universities Paris V and Grenoble. She has worked as researcher
in psychiatric epidemiology and as art director in film production. She lives in Athens and Paris since 1990.

Ατομικές εκθέσεις | Expositions personnelles |
Solo Exhibitions

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή) | Expositions de groupe (selection) |
Group exhibitions (selection)

2018	Θάνατος, Δημοτική Πινακοθήκη, Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, Λάρισα | Mors,
Municipal Gallery - G.I. Katsigras Museum, Larissa
κατάλογος | catalogue
2016	Gini coefficient, Γενί Τζαμί, 51 Δημήτρια, Θεσσαλονίκη | Yeni Cami, 51e
Dimitria Festival, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
2015	2100 mots d’amour, 2500 mots d’amour, Υπόγεια Οθωμανική Κρήνη της
Σπλάντζιας, Χανιά | Underground Ottoman Fountain of Splantzia, Chania
2 κατάλογοι | 2 catalogues
2012	Party’s over – Starts over, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη | State Museum of Contemporary ArtContemporary Art Center, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
2008	What scratches the glass from the inside, εγκατάσταση, ομάδα χορού Ad
Lib, Φεστιβάλ Αθηνών | installation, Ad Lib group dance, Athens Festival
2007	Real Freedoms that people enjoy, “Nuit Blanche”, Saint Eustache, Παρίσι |
Paris
Family story, Hôpitaux Universitaires, Γενεύη | Geneva
Family story, Eleni Koroneou Gallery, Αθήνα | Athens
	Real Freedoms that people enjoy, Unfair, Zita-Mi Gallery, ΑθήναΘεσσαλονίκη | Athens-Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
2006	Wonderful rooms, εγκατάσταση, ομάδα χορού Ad Lib, Αθήνα | installation,
Ad Lib group dance, Athens
2005 Family story I Zita-Mi Gallery, Art-fair, Αθήνα | Athens
κατάλογος | catalogue
2000	Les matelas ne disparaîtront jamais, Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη |
Ιnstitut Français, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
Artio gallery, Αθήνα | Athens
κατάλογος | catalogue
1997 Zita-Mi Gallery, Θεσσαλονίκη | Thessaloniki
Metamorfosis Gallery, Θεσσαλονίκη | Thessaloniki
1996 1996, Gallery 3, Αθήνα | Athens
κατάλογος | catalogue
1995 Antonia Havani Gallery, Κέρκυρα | Corfu
1994 Zita-Mi Gallery, Θεσσαλονίκη | Thessaloniki
Vourkariani Gallery, Κέα | Kea
1989 Zita-Mi Gallery, Θεσσαλονίκη | Thessaloniki
1986 Psychico Gallery, Αθήνα | Athens
1984 Zita-Mi Gallery, Θεσσαλονίκη | Thessaloniki

2018	Η Μνήμη της Επανάστασης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα | The
Memory of the Revolution, Fine Arts School, Athens
	Looking Out Looking In, Galleria Muratcentovintidue Artecontemporanea,
Μπάρι | Bari
2017	Νέα Αποκτήματα, (2014-2017), Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα
| New Acquisitions, (2014-2017), National Museum of Contemporary Art,
Athens
	Κοινοί Ιεροί Τόποι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη | Shared Sacred Sites, a touring exhibition, Macedonian
Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
	Γενι Τζαμί, παράλληλο πρόγραμμα της 6ης Μπιενάλε, Θεσσαλονίκη | Yeni
Cami, parallel program of Thessaloniki 6th Biennale, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
	anafora periptoseon (report on cases), Zoumboulakis Galleries, Αθήνα|
Athens
	Το Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των ονείρων, Δημοτική Πινακοθήκη,
Μήθυμνα | The Body is Victory and Defeat of Dreams, Municipal Gallery of
Mythimna
κατάλογος | catalogue
	Η Μνήμη της Επανάστασης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη | The Memory of the Revolution, State Museum of
Contemporary Art, Thessaloniki
2016	“Genii Loci”, Ελληνική Τέχνη από το 1930 στο σήμερα, Μουσείο Manège,
Αγία Πετρούπολη | Greek art from 1930 to the present, Museum Manege,
Saint Petersbourg
κατάλογος | catalogue
	Ταυτοποιώντας την Απώλεια, The Symptom 07, Άμφισσα | Identifying
loss, Amfissa
κατάλογος | catalogue
	Welcome – The European Hospitality and its Borders, Museum of Visual
Arts, Ηράκλειο | Heraclion
	Open studios, Ίδρυμα Άνω – Κάτω, Κεραμεικός | Fondation Anokato,
Keramikos
2015	Παρυφές και Μεθόριοι, The Symptom 06, Άμφισσα | Rims and Frontiers,
The Symptom Projects, Amfissa
κατάλογος | catalogue
	Φιλοξενία, Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης, Ελαιουργείο, Χανιά | Philoxenia,
Contemporary Art Exhibitions, Olivepress, Chania
2013	Μετάβαση, Δημοτική Πινακοθήκη, Αθήνα | “Transition”, Μunicipal
Pinacotheque, Athens
κατάλογος| catalogue
	Μπιενάλε4, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη |
Biennale4, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
	Ιερός και βέβηλος έρωτας, Οινοποιείο Δουράκης, Χανιά | Sacred and
Profane Love, Dourakis winery, Chania
κατάλογος | catalogue
Bohemians, The Breeder Gallery, Αθήνα | Athens
2011	Πρόταση για την ανέγερση του Μνημείου των Εβραίων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος στην Αθήνα, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας, Αθήνα |
Proposal for the Monument dedicated to the Holocaust Jewish victims in
Athens, Jewish Museum of Greece, Athens
κατάλογος | catalogue
Σύγχρονη Ελληνίδα, The Hub, Αθήνα | Athens
κατάλογος | catalogue

92 | 93

2010	OTHERS, οι Μπιενάλε τέχνης του Μαρακές, της Κωνσταντινούπολης
και της Αθήνας στο Museo Riso, Παλέρμο και στην Fondazione Puglisi
Cosentino, Κατάνια | The Biennials of art of Marrakech, Istanbul and Athens
in Palermo, Museo Riso and Fondazione Puglisi Cosentino, Catania
Τάσεις Φυγής, Kourd Gallery, Αθήνα | Escapism, Kourd Gallery, Athens
κατάλογος | catalogue
Kunsthalle Athena, Αθήνα | Athens
	I would like to give you my heart for ever Ζήτα-Μι 1955-2010, γκαλερί
Ζήτα-Μι και Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη | ZitaMi Gallery and Macedonian Museum of Contemporary, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
2009	Heaven, 2η Μπιενάλε Αθήνας | 2nd Athens Biennale
κατάλογος | catalogue
2008	Περιβάλλον, Δράση 08, Βίλα Καζούλη, Αθήνα | Environment, Action 08,
Villa Kazouli, Athens
κατάλογος | catalogue
	Τόποι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη | Places,
Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
2007	Ετεροτοπίες, 1η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης | Heterotopias, 1st Thessaloniki Biennale of
Contemporary Art, State Museum of Contemporary Art
κατάλογος | catalogue
	Τόποι, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα | Places, Benaki Museum, Athens
κατάλογος | catalogue
2006	Τα Λουλούδια στη Σύγχρονη Τέχνη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα | Flowers in
Contemporary Art, Benaki Museum, Athens
κατάλογος | catalogue
2005	Caravanserai, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Καυκάσου, Τιφλίδα |
Caucasus Centre of Contemporary Art, Tbilisi
κατάλογος | catalogue
	Amartya Sen, Διάλογοι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη | Amartya Sen, Dialogues, Macedonian Museum of
Contemporary Art
	Unclaimed Luggage, Artrageous Group, Circulo de Bellas Artes, Μαδρίτη |
Madrid
κατάλογος | catalogue
2004	Cosmopolis I, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη | State
Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
Ελληνική Πρεσβεία, Κωνσταντινούπολη | Greek Embassy, Istanbul
2003	300+1, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη |
Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
2000	Ο Παράδεισος είναι προσωπική υπόθεση (σκηνοθεσία Δ. Αράπογλου),
ταινία 90λ., καλλιτεχνική διεύθυνση, Αθήνα | Paradise is a personal
matter (director D. Arapoglou), 90 mm film, art direction, Athens
1998	Νέα αποκτήματα ΙΙ, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη | New Acquisitions II, Macedonian Museum of Contemporary
Art, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
1997	Montrouge-Athènes, 42e Salon de Montrouge, Παρίσι | Paris
κατάλογος | catalogue
	De Valigia, Cross Cultural Exhibition, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, Θεσσαλονίκη | Cross Cultural Exhibition, Cultural Capital of
Europe, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
	Νέα Αποκτήματα I, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη | New Acquisitions I, Macedonian Museum of Contemporary
Art, Thessaloniki
κατάλογος | catalogue
1996	Women/Beyond Borders II, Cross Cultural Exhibition, Βασιλεία | Basel
κατάλογος | catalogue
1982	Centenaire du jouet Français, Musée des Arts Décoratifs, Παρίσι | Musée
des Arts Décoratifs, Paris
1980	Bateau ivre, χορογραφία Daniel Lommel, Αέναον Χοροθέατρο, βοηθός του
Αλέξη Ακριθάκη, Αθήνα | choreography Daniel Lommel, Aenaon Dance
Theater, assistant to Alexis Akrithakis, Athens
	Zita-Mi Gallery, με τον Yves Fajnberg, Θεσσαλονίκη | with Yves Fajnberg,
Thessaloniki

∆ημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα
Διοικητικό Συμβούλιο

Municipal Gallery of Larissa - G.I. Katsigras Museum
Board of Trustees

Πρόεδρος

President 	Apostolos Kalogiannis Mayor of the city of
Larissa
Vice President Anni Psarra-Perifanou

Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λάρισας

Αντιπρόεδρος Άννυ Ψάρρα - Περίφανου
Μέλη	Μάρθα Αρταπυρίδου, Αικατερίνη Γκρίµπα,
Ελένη ∆ιβάνη, Βάιος Ζησόπουλος, Βικτωρία
Λύτρα, Βασιλική Μητράκου, Βασιλική
Μπαµπουκλή, Χρήστος Τσόκανος, Αθανάσιος
Χατζηαβραάµ

Members	Martha Artapiridou, Aikaterini Griba,
Eleni Divani, Vaios Zisopoulos, Victoria Lytra,
Vasiliki Mitrakou, Vasiliki Mpampoukli,
Christos Tsokanos, Athanasios Hatziavraam

Μέλη καλλιτεχνικής επιτροπής
Βαγγέλης Βλαχοδήµος – Γλύπτης
Χρύσα ∆ραντάκη – ∆ιδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Τέχνης
Γιάννης Μπόλης – Ιστορικός Τέχνης | Επιµελητής εκθέσεων
Μαρία Ε.Παπαδηµητρίου – Χαράκτρια | Μουσειολόγος
Ιφιγένεια Σδούκου – Ζωγράφος

Members of the Artistic Board
Vagelis Vlahodimos - Sculptor
Chryssa Drantaki - Dr. of Art Sociology
Yannis Bolis - Art Historian | Curator
Maria E.Papadimitiou – Etcher | Museologist
Ifigeneia Sdoukou - Painter

∆ιοικητική υποστήριξη
Ιωάννα ∆εληγιάννη
Γραµµατειακή υποστήριξη
Κρυσταλλία Μακατού
Οικονοµική διαχείριση
Αγαπητός Γιώργος, Χρυσούλα Παναγοπούλου
Ηλεκτρολόγος – φωτισμοί
Θανάσης Μαϊµάρης
Τεχνική υποστήριξη
Δημήτρης Μουρτασάγας

Administrative support
Ioanna Deligianni
Secretarial support
Krystallia Makatou
Economic management
Giorgios Agapitos, Chryssoula Panagopoulou
Electrician – lighting
Thanassis Maimaris
Technical support
Dimitris Mourtasagas

Επιμέλεια έκθεσης
Γιάννης Μπόλης, Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου

Curators
Yannis Bolis, Valentini Margaritopoulou

Επιμέλεια καταλόγου
Λυδία Δαμπασίνα

Editor
Lydia Dambassina

Μεταφράσεις
Sophia Hester Seiradaki, Γιώργος Χρηστίδης

Translation
Sophia Hester Seiradaki, Giorgos Christides

Σχεδιασμός
Λυδία Δαμπασίνα, Μανώλης Μπαμπούσης, Δημήτρης
Μηλώσης

Design
Lydia Dambassina, Manolis Baboussis, Dimitris Milossis

© 2018
ISBN: 978-618-82694-1-1

© 2018
ISBN: 978-618-82694-1-1

έργα: Λυδία Δαμπασίνα, φωτογραφίες: Μανώλης
Μπαμπούσης (σσ. 83, 85, 87, 92)

works: Lydia Dambassina, photographs: Manolis Baboussis
(pp. 83, 85, 87, 92)

φωτογραφίες: Μανώλης Μπαμπούσης (σσ. 7-37, 40-49, 5455, 68-79, εσώφυλλα)

photographs: Manolis Baboussis (pp. 7-37, 40-49, 54-55, 6879, endpapers)

κείμενα: οι συγγραφείς

texts: the writers

Τις θερμές μου ευχαριστίες στους:
Μανώλη Μπαμπούση, που με την αμέριστη βοήθειά του συνέβαλε στην πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης και αυτού του καταλόγου.
Γιάννη Μπόλη, για το κείμενό του.
Joachim Latarjet, για τις μουσικές του συνθέσεις που τόσο συχνά συνοδεύουν
την δουλειά μου.
Alexandra Fleischer, που με την φωνή της αποδίδει τόσο σωστά το νόημα των
κειμένων.
Sophia Hester Seiradaki, για τη μετάφραση των κειμένων.
Elisabeth Peellaert, για την επιμέλεια των κειμένων.
Βίκυ Λεμονή, που εργάστηκε για την τελειοποίηση των εικόνων.

Un chaleureux merci à:
Manolis Baboussis, dont l’aide discrète a grandement contribué à la réalisation de
cette exposition et de ce catalogue.
Yannis Bolis, pour son texte.
Joachim Latarjet, pour ses compositions musicales, qui accompagnent si souvent
mon travail.
Alexandra Fleischer, dont la voix rend si justement le sens de textes.
Sophia Hester Seiradaki, pour la traduction des textes.
Elisabeth Peellaert, pour la supervision des textes.
Vicky Lemoni, qui a travaillé à la perfection des images.

A warm thank you to:
Manolis Baboussis, whose implicit assistance greatly contributed to making this
exhibition and catalog happen.
Yannis Bolis, for his text.
Joachim Latarjet, for his music compositions which often accompagne my work.
Alexandra Fleischer, who depicts with her voice so accurate the meaning of the
texts.
Sophia Hester Seiradaki, for the translation of the texts.
Elisabeth Peellaert, for the supervision of the texts.
Vicky Lemoni, who worked on perfecting the images.

>
Untitled, 2006, lambda c print, mounted on aluminium, 170 x 125 cm
Άτιτλο

Heaven – Earth, 2006, lambda c print, mounted on aluminium, 170 x 125cm
Ουρανός – Γη
94 | 95

