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Ένας κόσμος που γυρνάει ανάποδα 
και κάποτε εναντίον μας

Η Λυδία Δαμπασίνα έχει μια μοναδική δύναμη υποβολής. Με
λιτότητα μέσων, σχεδόν σιωπηλά, φωνάζει. Μας έχει αφήσει
πολλές φορές έκθετους μπροστά στον ερωτικό λόγο της,
στη μαγεία των σκηνοθεσιών της, στη δύναμη που αφήνει
στην παύση και τα ερωτηματικά. Και εκεί μέσα κρύβει καλά
εκκωφαντικές σιωπές. 

Αν ο τίτλος της έκθεσής της είναι μια «αλήθεια-σλόγκαν», το
πραγματικό περιβάλλον της είναι ένα σπίτι: σπίτι-ενδοχώρα
που ανακαλεί τους εξωχώριους παραδείσους, ανοίγει τους
λογαριασμούς τους και αναδιανέμει τους πόρους τους. Αφού
τους ζυγίσει. 

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Όουεν Μπάρντερ, οι αριθμοί
φαίνεται να δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες αιτίες της φτώχειας
είναι (...) η πολιτική, οικονομική και κοινωνική περιθωριοποί-
ηση συγκεκριμένων ομάδων σε χώρες που κατά τα άλλα τα
πάνε μια χαρά. Εκεί, λοιπόν, που η ανισότητα κλιμακώνεται,
η Δαμπασίνα φτιάχνει επιμελώς μια «αντισταθμιστική τάση»
με τον τρόπο που ξέρει ως καλλιτέχνης. Μεταλλάσσει ένα
δυναμικό σύστημα πλήρες αντιφάσεων σε ένα λογικό παρά-
δοξο. Μετατρέπει τον κόσμο των εμπορευμάτων σε κόσμο
αισθημάτων και δικαιοσύνης, ταυτίζει την αξία χρήσης με
την αξία ανταλλαγής και υποβάλλει τις ταυτόχρονα απόλυ-
τες και σχετικές (υπερ)αξίες. Επισημαίνει τις παρεκκλίσεις
που υπονομεύουν την πίστη σε ένα άκαμπτο σύστημα νόμων
και αντ’ αυτού μας ταλαντώνει πάνω στο σχοινί της σχετι-
κότητας και δυναμιτίζει την παρουσία του υποκειμένου μέσα
στον αντικειμενικό κόσμο. Την ίδια στιγμή υπονομεύει την
ίδια την έννοια της διάστασης, του βάρους, του μεγέθους,
δίνοντάς τους ξανά τη συνθετότητα και την αντιφατικότητα
που εγγενώς έχουν και που δεν είναι με τίποτα άλλο συνυ-
φασμένα παρά με την ανθρωπινότητα.

Και επειδή εξακολουθούμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε,
ακόμη μπορούμε να ανθίζουμε. Και μαζί ανθίζουν και τα Δη-
μήτρια, που επιμένουν να θέτουν τα ζητήματα ουσίας μέσα
από την τέχνη και μόνο, για να μετατρέψουν και αυτά με τη
σειρά τους τον κόσμο που γυρνάει ανάποδα και κάποτε
εναντίον μας σε κόσμο που γυρνάει μεν ανάποδα, αλλά
πάντα υπέρ μας.

Θούλη Μισιρλόγλου
ιστορικός της τέχνης, επιμελήτρια, 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
γενική συντονίστρια και μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής

Δημητρίων 2016, Θεσσαλονίκη
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Un monde qui tourne à l'envers 
et parfois se retourne contre nous 

Lydia Dambassina possède une puissance de suggestion
unique. Avec une sobriété de moyens, presque en silence,
elle crie. Elle nous a exposés à plusieurs reprises à son dis-
cours amoureux, à la magie de ses mises en scène, face à
la force qu’elle imprime à la suspension et à l’interrogation.
Là où elle cache parfaitement des silences assourdissants. 

Si le titre de son exposition est une «vérité-slogan», son
environnement véritable est une maison: une maison-ar-
rière-pays qui évoque les paradis extraterritoriaux, ouvre
leurs comptes et redistribue leurs richesses. Après la
pesée.

Selon l’économiste Owen Barder, les chiffres semblent dé-
montrer que la plus grande cause de la pauvreté est la
marginalisation politique, économique et sociale de
groupes spécifiques, dans des pays qui, autrement, se por-
tent bien. Donc, là où l'inégalité s'intensifie, Dambassina
crée en tant qu'artiste «un courant compensatoire». Elle
transforme un système dynamique pétri de contradictions
en paradoxe logique. Elle transforme le monde des
marchandises en un monde de sentiments et de justice,
elle fait coïncider la valeur d’usage avec la valeur d’échange
et elle présente des valeurs ajoutées qui sont simultané-
ment absolues et aléatoires. Elle souligne les écarts qui
ébranlent la croyance en un monde de lois rigides, elle nous
fait osciller sur la corde raide de la relativité et dynamite
la présence du sujet dans le monde objectif. Parallèlement
elle questionne les notions même de dimension, de poids,
de taille, en leur redonnant cette complexité et ces contra-
dictions intrinsèques qui ne renvoient à rien d’autre qu'à
l’humanité. 

Et puisque nous continuons à inspirer et à expirer, nous
pouvons encore éclore. Et dans le même temps éclosent
aussi les «Dimitria», qui persistent, à travers l’art, à poser
les questions essentielles, pour qu’à leur tour celles-ci
transforment le monde qui tourne à l'envers et qui parfois
se retourne contre nous, en un monde qui tourne à l’envers
mais toujours en notre faveur.

Thouli Misirloglou
historienne d’art

commissaire, Musée Macédonien d’Art Contemporain
coordinatrice générale et membre de la commission artistique

de Dimitria Festival 2016, Thessaloniki

traduction: Elisabeth Peellaert, Lydia Dambassina

Α world that spins in reverse 
and occasionally against us

Lydia Dambassina possesses a unique power of sugges-
tion. With frugality of means, almost in silence, she shouts.
She has several times lest us exposed before her erotic
speech, the magic of her mises-en-scene, the force that
she releases in the pause and the queries. And there, within,
she keeps deafening silences well hidden.

If the title of her exhibition is a “truth-slogan” her veritable
environment is a home: home-hinterland that revokes the
offshore paradises, opens their accounts and redistributes
their resources. Aster having weighed them.

According to Owen Barder the economist, numbers seem
to demonstrate that the major causes for poverty are (...)
the political, economic and social marginalisation of spe-
cific groups, in countries that in all other respects are doing
very well. Thus, at the point where inequality escalates,
Dambassina diligently creates a “countervailing trend” in
the way she, as artist, knows. She transforms a dynamic
system full of contradictions into a logical paradox. She
transforms the world of merchandise into a world of feel-
ings and justice; she identifies the value of usage with the
value of exchange and sets (surplus) values that are simul-
taneously absolute and relative, by means of auto-sugges-
tion. She highlights the deviations which undermine the
faith in a rigid system of laws and instead she oscillates
us on the tightrope of relativity and dynamites the pres-
ence of a subject within the objective world. At the same
time she undermines the very significance of the dimen-
sion, the weight, the size, re-providing them with the com-
plexity and the inconsistency they have intrinsic and are
not interweaved with anything else but human nature. 

And since we continue to inhale and exhale, we can still
blossom. And Dimitria Festival flourishes jointly, insisting
to pose questions of essence solely through art, so they, in
their turn, can transform the world that spins in reverse
and occasionally against us into a world that may well spin
in reverse, but always in our favour. 

Thouli Misirloglou
art historian

curator, Macedonian Museum of Contemporary Art
general coordinator and member of the artistic committee

of Dimitria Festival 2016, Thessaloniki

translation: Sofia Hester / Seiradaki
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Gini coefficient

Ο συντελεστής Gini (Gini coefficient), που αποτελεί και τον
τίτλο της έκθεσης της Λυδίας Δαμπασίνα στο Γενί Τζαμί
(Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο) της Θεσσαλονίκης, είναι
μια στατιστική μέτρηση του εισοδήματος και της κατανομής
του πλούτου, είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 1, όπου το 0
σημαίνει την τέλεια ισότητα και 1 σημαίνει την τέλεια ανι-
σότητα. Η Λυδία Δαμπασίνα, τα τελευταία εννιά χρόνια στη
δουλειά της επικεντρώνεται στην παγκόσμια κρίση, στις ανι-
σότητες που αναπτύσσονται γεωμετρικά καθώς και στην
ενδόμυχη αλληλογραφία της. Τα νέα έργα που παρουσιάζει,
συνθέτουν όλα μαζί μια ενιαία εγκατάσταση. Ο Ομφαλός, το
έργο στο κέντρο του επιβλητικού οθωμανικού μνημείου είναι
ο πυρήνας της εγκατάστασης: το βαλσαμωμένο κεφάλι ενός
μεγαλόσωμου ελαφιού, πάνω από το οποίο κρέμεται ένα
φύλλο χαρτιού με τη φράση: «Τα 62 πλουσιότερα άτομα
κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το ήμισυ της ανθρωπότητας -
ήτοι 3,5 δισεκατομμύρια άτομα». Σπαρακτικός απολογισμός
και επείγουσα προειδοποίηση, σύμφωνα με την έρευνα της
Oxfam, δημοσιευμένη το 2016.

Με την απλότητα και τη λιτότητα των μέσων, το έργο εκ-
φράζει μια ζοφερή και κυνική διαπίστωση, συναρτάται άμεσα
και κινείται στο ίδιο θεματικό πλαίσιο με την ενότητα Party’
s over - Starts over (Το γλέντι τέλειωσε - Το γλέντι ξαναρχίζει,
2008-11) η οποία αναφερόταν στις ανεξέλεγκτες εκφάνσεις
της κρίσης –οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής,
ιδεολογικής, ηθικής– σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αριθμοί είναι
αδυσώπητοι, αποκαλυπτικοί μιας εφιαλτικής πραγματικότη-
τας με απροσδιόριστες συνέπειες. Η Δαμπασίνα χρησιμοποιεί
το κείμενο προερχόμενο, ως επί το πλείστον, από τον ελλη-
νικό ή τον γαλλικό Τύπο, σε μια αδιάσπαστη σύνδεση με
την «εικόνα» δημιουργώντας ένα νέο σώμα. Μια τέτοια σύν-
δεση δεσπόζει στις προηγούμενες φωτογραφικές της ενό-
τητες (Family story, Party’s over – Starts over), που ανακαλούν
τα εμβλήματα του παρελθόντος –αλχημιστικές εικόνες, μυ-
στικιστικά σύμβολα με αινιγματικό περιεχόμενο τα οποία
επισφραγίζονται μ’ ένα λακωνικό επίγραμμα.

Παράλληλα με τον Ομφαλό, η Δαμπασίνα παρουσιάζει μια
ενότητα έργων που αποτελείται από μια σειρά από ζυγαριές
που αναπτύσσονται στον χώρο δημιουργώντας έναν λαβύ-
ρινθο. Τα έργα λειτουργούν αυτόνομα αλλά και ως σύνολο,
ορίζοντας μια πολλαπλή σύνδεση εικόνων και καταστάσεων.
Η ζυγαριά, πανάρχαιο όργανο μέτρησης και εμπορίου αλλά
και σύμβολο ισορροπίας και δικαιοσύνης, αντικείμενο υπο-
λογισμού του ειδικού «βάρους» των ψυχών την ώρα της
κρίσης ή της μοίρας μπροστά στον θάνατο. Η Δαμπασίνα
συγκεντρώνει ζυγαριές –ready made αντικείμενα–, αξιοποιεί
τα στοιχεία τους (σχήμα, μέγεθος, φθορές, υφή), έρχεται να
«ζυγίσει» τις προσωπικές της εμπειρίες και αλήθειες, τις μνή-
μες και τις καταβολές της και να εγείρει ζητήματα οντολογι-
κής φύσεως και υπαρξιακά ερωτήματα. Τοποθετεί στους
μονούς ή διπλούς δίσκους των ζυγαριών υλικά και αντικεί-
μενα –ομοειδή ή συνδεόμενα μεταξύ τους και άλλοτε ανο-
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Le coefficient de Gini

Le coefficient de Gini, tel est le titre de la nouvelle exposition
de Lydia Dambassina à Yeni Jami (Ancien Musée Archéolo-
gique), à Thessalonique. Le coefficient de Gini désigne une
mesure statistique d’inégalité des revenus et de distribution
de la richesse selon un nombre variant de 0 à 1, où 0
signifie une égalité parfaite et 1 une inégalité parfaite.
Depuis neuf ans le travail de Lydia Dambassina a pour
objet la crise économique et éthique qui s’est développée
au niveau mondial, les inégalités qui s’accroissent de façon
exponentielle, ainsi que sa correspondance intime. Les
nouvelles œuvres qu’elle présente composent, ensemble,
une installation. L’Omphalos, l’œuvre au centre de l’imposant
monument ottoman, en constitue la pièce maitresse: la
tête naturalisée d’un cerf au corps puissant au dessus de
laquelle est suspendue une feuille de papier où est écrite
cette phrase: “Les 62 personnes les plus riches possèdent
autant que la moitié de la population mondiale - soit 3.5
milliards de personnes”. Bilan déchirant et avertissement
urgent, au vu des recherches publiées en 2016 par l’Oxfam.

Avec une simplicité et une sobriété de moyens, cette
œuvre dresse un constat sombre et cynique, se situe dans
la mouvance et dans le cadre thématique de la série Party’
s over - Starts over (La Fête est finie – La fête recommence,
2008-11), qui renvoyait aux effets dramatiques et incon-
trôlables de la crise -économique, sociale, politique,
culturelle, idéologique, éthique- au niveau mondial. Impla-
cables, les chiffres révèlent une réalité cauchemardesque
aux conséquences imprévisibles. Lydia Dambassina place
le texte, généralement emprunté à des quotidiens grecs
ou français, dans une relation indissociable et complé-
mentaire avec l’ ”image”, créant un nouvel état des choses.
Ce type de composition domine dans les séries photogra-
phiques antérieures (Family story, Party’s over - Starts over).
Les œuvres évoquent des emblèmes du passé – images
alchimiques, symboles mystiques au contenu énigmatique
estampillés par un épigramme laconique.

Parallèlement à L’Omphalos, Dambassina présente une
unité d’œuvres constituée d’une série de balances distribuées
dans l’espace de façon à créer un labyrinthe. Les œuvres
fonctionnent de manière autonome mais également
comme ensemble, proposant des mises en relations mul-
tiples d’images et de situations. La balance, instrument
ancien de mesure et de commerce, symbole également
d’équilibre et de justice, outil de calcul de la “densité” des
âmes à l’heure du jugement dernier, ou du destin face à
la mort. Dambassina réunit des balances, objets ready-
made, en mettant en valeur leurs éléments (forme, taille,
détériorations, texture); elle «pèse» ses expériences et
ses vérités personnelles, ses souvenirs et ses origines, et
soulève des questions ontologiques et existentielles. Sur
les plateaux simples ou doubles elle pose matériaux et
objets – similaires ou apparentés, parfois hétérogènes

The Gini coefficient

The Gini coefficient, which is also the title of the exhibition
by Lydia Dambassina at the Geni Mosque (Yeni Jami - the
old Archaeological Museum) of Thessaloniki, is a statistical
measurement of revenue and the distribution of wealth,
is a number between 0 and 1, where 0 indicates the
perfect equality and 1 indicates the perfect inequality.
During her last nine years of work, Lydia Dambassina fo-
cuses on the global crisis and the inequalities that unfold
impetuously, as well as on her intimate correspondence.
The recent works that she exhibits compose, jointly, a
uniform installation. The Omphalos, the work in the middle
of the imposing Ottoman monument is the nucleus of the
installation: the embalmed head of a massive deer, over
which there is a sheet of paper hanging, with the phrase:
“The world’s 62 richest people have as much as half of the
world’s population –that is 3.5 billion people”. Α heartbreaking
account and an urgent warning, according to the research
published in 2016 by Oxfam.

With simplicity and scarcity of means, this work expresses
a sombre and cynical ascertainment, is connected directly
and moves within the same thematic framework as the
unit Party’ s over - Starts over (2008-11), which pertains
to the uncontrollable manifestations of the crisis –
economic, social, political, cultural, ideological, ethical–
globally. The numbers are relentless, revealing a nightmarish
reality with indistinguishable consequences. Dambassina
uses the text deriving, primarily, from the Greek or the
French press, in an unbreakable bond with the “image”
creating a new entity. Such a bond predominates her pre-
vious photographic units (Family story, Party’s over - Starts
over), which revoke the emblems of the past –alchemistic
images, mystical symbols with enigmatic content which
are sealed with a laconic epigram.

In parallel to the Omphalos, Dambassina presents a unit of
works with scales that are developed in the area creating a
labyrinth. These works function both autonomously and
also as a whole, defining a multiple liaison between images
and situations. The scale, an age-long instrument for meas-
urement and commerce, a symbol of equilibrium and justice
but also an artifact to assess the specific “gravity” of souls
on the hour of reckoning or destiny confronting death.
Dambassina, gathers scales -ready made objects–, exploits
their components (shape, size, attrition, texture) she proceeds
“to weigh” her personal experiences and truths, her memories
and descent and to raise matters of ontological nature
and existential questions. She places on the single or the
double pans substances and objects -uniform or intercon-
nected and at times heterogeneous- so that their connection,
at first sight, becomes difficult to identify.

An entangled fishing line and a hook; the unworldly head
of a porcelain doll; dozens of keys from the houses where
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μοιογενή ώστε η σχέση τους, σε πρώτη προσέγγιση, να είναι
δύσκολα προσδιορίσιμη.

Μια μπλεγμένη πετονιά και ένα αγκίστρι· το απόκοσμο κεφάλι
μιας πορσελάνινης κούκλας· δεκάδες κλειδιά από τα σπίτια
που έζησε και σκόνη κόκκινου χρώματος όπου επάνω της
είναι γραμμένη η λέξη sex· μια τούφα από τα μαλλιά της
κόρης της και το μισό μιας γυάλινης σφαίρας με ένα γιάντες·
βελόνες και αιχμηρές μεταλλικές λάμες μπηγμένες σε ψωμί
και γραφίτη· 243 cartes de visite, όλων εκείνων των ση-
μαντικών ανθρώπων του κόσμου της τέχνης (συλλεκτών,
διευθυντών μουσείων, ιδιοκτητών γκαλερί, επιμελητών εκ-
θέσεων) που συνάντησε και ποτέ δεν χρησιμοποίησε, βου-
τηγμένες στον γύψο· μια κότα και ένα αυγό· μια κινούμενη
με ηλιακή ενέργεια υδρόγειο σφαίρα και θαλασσινή άμμο·
το κρανίο-σκελετό μιας κατσίκας και το ομοίωμα ενός αν-
θρώπινου αυτιού (σε μια ζυγαριά για νεογέννητα μωρά)·
μια φέτα ψωμί μαζί με αλάτι· μια αράχνη –απόδοση τιμής
στον πατέρα της και στο εργοστάσιο παραγωγής δαντέλας
που διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «Αρά-
χνη»· μια γυάλινη σφαίρα και τα νομίσματα του ενός ευρώ
και της μιας δραχμής της εποχής της δικτατορίας· λαμπερές
σκόνες μπλε και πράσινου χρώματος υποδηλώνοντας τις
«πολιτικές» πρακτικές των άλλοτε δύο ισχυρών ελληνικών
κομμάτων, προσομοιάζοντάς τες με την παρακμή, τις ραδι-
ουργίες και τις παθογένειες της αυλής των βυζαντινών αυ-
τοκρατόρων (Ένα βυζαντινό παιχνίδι μπλε-πράσινο).

Εικόνες που επιβάλλονται με την εκφραστική τους δύναμη.
Η ευαισθησία, συμβιώνει με την ωμότητα και τη σκληρότητα,
το ενδόμυχο με το φανερό, το χιούμορ με τη συγκίνηση, η
φιλοσοφική με τη μεταφυσική διάσταση, η μελαγχολία με
την εσωτερικότητα της αποξένωσης, η πραγματικότητα με
τη μυθοπλασία, επικυρώνοντας το αντισυμβατικό πνεύμα,
την ανατρεπτική και ειρωνική διάθεση, τη γόνιμη φαντασία,
την εικονοπλαστική δεινότητα και τον «μαγικό» εκτόπισμα
της τέχνης της δημιουργού τους. Το στοιχείο που χαρακτη-
ρίζει τα έργα με τις ζυγαριές και διατρέχει ενοποιητικά τα
υπόλοιπα έργα της έκθεσης –είναι το στοιχείο της δυαδικό-
τητας: «ιδρυτικής», κοσμοθεωρητικής έννοιας που εμπεριέχει
την αντίθεση, τη συνύπαρξη, την ισορροπία.

Η φωτογραφία με τις αντικριστά τοποθετημένες διατομές
των γυάλινων ματιών, το γλυπτό με τα σφιγμένα σε γροθιές,
χέρια σε τροχιά σύγκρουσης-ένωσης, οι φωτογραφίες, με
τις εκδοχές του ίδιου χώρου με ελάχιστα αντικείμενα και
ανοιχτά παράθυρα λίγο πριν τη φυγή (η πρώτη φωτογραφία)
και κενού με κλειστά παράθυρα και μαύρα τζάμια (η δεύτερη
φωτογραφία) τοποθετούνται στα δύο εκείνα σημεία, εκατέ-
ρωθεν της εισόδου στον κεντρικό χώρο του τζαμιού, τα
οποία ήταν προορισμένα για τις γυναίκες, σε σαφή διαχωρι-
σμό με τους άντρες που καταλάμβαναν ολόκληρο το κεντρικό
τμήμα. Σε άμεση συνάρτηση και διάλογο με τις φωτογραφίες,
μπροστά από το μιχράμπ (την ημικυκλική εσοχή που υποδει-
κνύει την κατεύθυνση προς τη Μέκκα στην οποία πρέπει να
στραφεί ο πιστός κατά τη διάρκεια της προσευχής) ανα-

All ways are closed
2010



afin que leur relation soit, dans un premier temps, diffici-
lement identifiable.

Du fil de pêche emmêlé et un harpon; une étrange tête de
poupée en porcelaine; des dizaines de clefs, celles des
maisons où elle a vécu et des pigments de couleur rouge
sur lesquels est inscrit le mot sex; une touffe des cheveux
de sa fille et la moitié d’une boule en verre avec un
bréchet, des aiguilles et des lames métalliques tranchantes
plantées dans du pain et de la poudre de graphite; 243
cartes de visite, celles de toutes les personnes importantes
du monde de l’art -collectionneurs, directeurs de musée,
galeristes, commissaires d’exposition- qu’elle a rencontrées
et dont elle ne s’est jamais servie, plongées dans du
plâtre; une poule et un œuf; une mappemonde qui tourne
à l’énergie solaire et du sable de mer; le crâne-squelette
d’une chèvre et l’effigie d’une oreille humaine (sur un
pèse-bébé ); une tranche de pain et du sel, une araignée –
hommage à son père et à l’ “Araignée” (Αράχνη), son usine
de production de dentelle installée à Thessalonique; une
boule en verre et des pièces d’un euro et d’un drachme de
l’époque de la dictature; des pigments lumineux bleu et
vert rappelant les pratiques “politiques” des deux puissants
partis grecs d’autrefois, établissant un parallèle avec la
décadence, les intrigues et les pathogénies de la cour des
empereurs byzantins (Un jeu byzantin bleu-vert).

Images qui s’imposent par leur force expressive. La sensibilité
cohabite avec la brutalité et la cruauté, l’intime avec le
public, l’humour avec l’émotion, la dimension philosophique
avec la dimension métaphysique, la mélancolie avec l’inté-
riorité de l’aliénation, la réalité avec la fiction, la disposition
subversive et parfois ironique, affirmant un esprit anti
conventionnel, une imagination fertile, une capacité à
construire des images et la puissance “magique” de l’art de
leur créatrice. L’élément qui caractérise les œuvres avec
les balances, traverse et unifie les autres œuvres de l’expo-
sition – est la dualité: concept “fondateur”, d’une vision du
monde qui inclut opposition, coexistence, équilibre.

La photo avec la coupe des yeux en verre placés face à
face, la sculpture avec les poings serrés en orbite colli-
sion-union, les photos montrant les deux versions du
même espace avec très peu d’objets et des fenêtres
ouvertes un peu avant la fuite (la première photo) et
l’espace vide avec des fenêtres fermées aux vitres noires
(la deuxième photo), sont placées, de chaque côté de
l’entrée de l’espace central de la mosquée, endroits autrefois
réservés aux femmes, nettement séparées des hommes
qui occupent toute la partie centrale. En relation directe
et en dialogue avec les photos, devant le mihrab (la cavité
semi-circulaire qui indique la direction vers la Mecque,
vers laquelle doit se tourner le fidèle durant la prière), se
développe l’installation avec les portes aux vitres noires
(placées en ligne tel un mur infranchissable) comme
relevés «cartographiques» des frontières entre la situation

she has lived and red pigment on which the word sex has
been written; a lock of her daughter’s hair and half of a
sphere made of glass together with a wishbone; needles
and sharp metallic blades wedged in bread and graphite;
243 visiting cards of all those people in the world of art
(collectors, museum directors, gallery owners, exhibition
curators) that she has met and never used, plunged in
plaster; a chicken and an egg; a solar-energy moving
globe and sea sand; the skull – skeleton of a goat and the
effigy of a human ear (on a balance for weighing new-
born babies); a slice of bread together with salt; a spider,
rendering honour to her father and the lace producing
factory he kept in Thessaloniki under the name of “Spider”
(Αράχνη); a glass sphere and coins of one euro and one
drachma of the times of the dictatorship; illustrious
pigments of blue and green colours implying the “political”
practices of the two former political parties, likening them
to the decline, the intrigues, the malaise of the court of
the byzantine emperors (A byzantine game blue-green).

Images which impose themselves through their strength
of expression. Sensitivity coexists with crudity and cruelty,
the intimate with the apparent, humour with sentimentality,
the philosophical with the metaphysical dimension, melan-
choly with the inwardness of alienation, reality with
fiction, confirming the unconventional spirit, the subversive
and ironical approach, the fertile imagination, the image-
making skills and the “magical” stature of the art of their
creator. The component that determines the works with
the scales and runs, conjoiningly across the rest of the
works of the exhibition is the component of duality: an
“establishing”, world-viewing concept that contains an-
tithesis, co-existence, equilibrium.

The photograph with the side view of the glass eyes
placed facing each other, the sculpture with the tightly
fisted hands in an orbit of conflict-unification, the pho-
tographs with versions of the same area, with very few
objects and open windows shortly before the escape
(the first photograph) or vacant with windows closed
and black windowpanes (the second photograph), are
positioned on either side of the entrance in the area
designated for women in the central part of the mosque,
in distinct segregation from men who occupied the whole
of the central part. In direct connection and dialogue
with the photographs, in front of the mihrab (a niche in
the shape of semi-circle indicating the direction to
Mecca, towards which the congregation faces for prayer)
is where the installation with the old doors and the black
windowpanes is deployed (in order, resembling an im-
passable wall) like “cartographies” of the limits between
a woman’s and a man’s position, and a signal to the im-
petuously expanding refugee issue.

In the videos 2100 words of love (2100 mots d’amour) and
2500 words of love (2500 mots d’amour) Dambassina
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πτύσσεται η εγκατάσταση με τις παλιές πόρτες με τα μαύρα
τζάμια (σε παράταξη εν είδει αδιαπέραστου τείχους) ως
«χαρτογραφήσεις» των ορίων μεταξύ γυναικείας και ανδρι-
κής κατάστασης και ως επισήμανση στο εκρηκτικά διογκού-
μενο προσφυγικό ζήτημα.

Στα βίντεο 2100 λέξεις έρωτα (2100 mots d’amour) και 2500
λέξεις έρωτα (2500 mots d’amour) η Δαμπασίνα δομεί μια
ερωτική ιστορία, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας –με την
τεχνική του κολάζ και την «αυτόματη γραφή» (ή μάλλον «αν-
τιγραφή», όπως η ίδια την προσδιορίζει) των σουρεαλιστών–
λέξεις και αποσπάσματα που αντλούνται από μια προσωπική
δεξαμενή ερωτικών ιστοριών, όπως καταγράφονται σε πε-
ρίπου δέκα χιλιάδες σελίδες από επιστολές, σημειώσεις,
ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνικά μηνύματα. Στα-
διακά, κατά την εξέλιξη του έργου, διερευνά αν υπάρχει
διαφορά σ’ όλες αυτές τις ιστορίες, αφού κάθε φορά οι λέ-
ξεις είναι οι ίδιες, επαναλαμβάνονται, αναπαράγοντας στε-
ρεοτυπικές συμπεριφορές. Αν και στον πυρήνα του παραμένει
έργο βαθύτατα αυτοβιογραφικό (χαρακτηριστικό που διέπει
το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεών της) με προφανή την
ψυχαναλυτική πρόθεση, κατορθώνει, ωστόσο, να υπερβεί
το ατομικό και να «αφηγηθεί» μια ιστορία που αφορά όλους.
Το βίντεο 2100 λέξεις έρωτα συνδυάζει τον γυναικείο ερω-
τικό μονόλογο, φορτισμένο και αμφίθυμο, άλλοτε ήρεμο και
τρυφερό και άλλοτε έντονα παραληρηματικό, με την εικόνα
της πανσελήνου, μεταφορά του ερωτικού υποκειμένου, που
κάποτε κρύβεται από τα φυλλώματα των δέντρων καθώς
αυτά σείονται από τον άνεμο. Η αισθαντικότητα της φωνής
της Γαλλίδας ηθοποιού Alexandra Fleischer, που μιλάει στον
εαυτό της, χωρίς να την βλέπουμε, και ο εξομολογητικός
τόνος που τον διαβάζουμε και με υπότιτλους, αποτυπώνουν
το ταξίδι προς την ωριμότητα και την αυτογνωσία, διαδρομές
στις περιοχές της έλξης, της επιθυμίας, της ένωσης, της ηδο-
νής, της υποταγής, της ζήλιας, του φόβου της απόρριψης,
της απώλειας, της εγκατάλειψης, του τραύματος της διά-
στασης και της μοναξιάς –συναισθήματα και καταστάσεις
σε επισφαλή ισορροπία. Η φωνή αναδύεται απέναντι στη
φασματική παρουσία-απουσία του άνδρα, ο ερωτικός αντί-
λογος του οποίου αρθρώνεται στο δεύτερο βίντεο: 2500
λέξεις έρωτα. Σ’ αυτό, η εναλλαγή των νυχτερινών ασπρό-
μαυρων εικόνων –η πανσέληνος σε σταθερό πλάνο ή κι-
νούμενη– συνοδεύουν τον λόγο που τον διαβάζουμε με
υπότιτλους, με σιγή, με μουσική.

Με αδιαπραγμάτευτη άποψη και καίριο προβληματισμό, απο-
φεύγοντας την περιγραφή και την αφήγηση, και, παράλληλα,
κρατώντας μια ηθική στάση, η Λυδία Δαμπασίνα απεικάζει
τη ζωτική της σχέση με τον κόσμο, εντοπίζει ανολοκλήρωτες
προσπάθειες σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, σε μια
πραγματικότητα όπου: «Τα 62 πλουσιότερα άτομα κατέχουν
τον ίδιο πλούτο με το ήμισυ της ανθρωπότητας –ήτοι 3,5
δισεκατομμύρια άτομα».

Γιάννης Μπόλης
ιστορικός της τέχνης 

επιμελητής, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη

Το βράδυ των εγκαινίων, ο Joachim Latarjet, μουσικός
πολλαπλών οργάνων –τρομπόνι, κιθάρα, μπάσο– έπαιξε
ορισμένες από τις συνθέσεις του για να συνοδεύσει ή να
έρθει σε διάλογο με τα έργα της Λυδίας Δαμπασίνα. 

Le soir de l’ouverture, Joachim Latarjet, musicien multi
instrumentiste –trombone, guitare, basse– a joué
certaines de ses compositions en accompagnant ou en
entrant en dialogue avec les œuvres de Lydia
Dambassina. 

On the opening night, Joachim Latarjet, a musician,
multiple instrument player –trombone, guitar, bass–
performed some of his compositions to accompany or
talk with the works of Lydia Dambassina.

Untitled
2010



féminine et masculine, et comme indication de celle, de
plus en plus explosive, des refugiés.

Avec les vidéos 2100 mots d’amour et 2500 mots d’amour
Dambassina construit une histoire d’amour, en optant
pour la technique du collage et de “l’écriture automatique”
des surréalistes (ou plutôt du “recopiage automatique”,
comme elle-même le définit) – de mots et d’extraits d’his-
toires d’amour puisés dans son réservoir personnel, repris
d’environ dix mille pages de lettres, notes, courriels et
messages téléphoniques. Progressivement, au cours du
projet, elle cherche à savoir si toutes ces histoires laissent
apparaitre une différence, puisque chaque fois les mots
sont les mêmes, ils se répètent en reproduisant des com-
portements stéréotypés. Bien que dans son essence cette
œuvre reste profondément autobiographique (caractéristique
de la majorité de ses œuvres), avec une intention psycha-
nalytique évidente, elle parvient, cependant à dépasser le
domaine personnel et à «raconter» une histoire qui concerne
tout le monde. La video 2100 mots d’amour associe le mo-
nologue érotique féminin, chargé et ambivalent, tantôt
tranquille et tendre, tantôt fortement délirant- avec l’image
de la pleine lune, symbole du sujet amoureux, qui parfois
se cache dans le feuillage des arbres quand le vent les
agite. La voix sensuelle de l’actrice française Alexandra
Fleischer, qui se parle à elle-même sans être vue, le ton
confessionnel qui se manifeste aussi en sous-titres, illustrent
le voyage vers la maturité, la connaissance de soi, les
trajets dans les zones de l’attirance, du désir, de l’union, du
plaisir, de la soumission, de la jalousie, de la peur du rejet,
de la perte, de l’abandon et du traumatisme de la séparation:
de la solitude – tous sentiments et situations en équilibre
instable. La voix émerge face à la présence-absence spec-
trale de l’homme, parole érotique adverse qui s’articule
dans la deuxième video: 2500 mots d’amour. Ici l’alternance
des images nocturnes en noir et blanc- la pleine lune en
plan fixe ou en plan mobile accompagnent le discours que
nous lisons en sous-titres, tantôt en silence, tantôt en mu-
sique. 

Avec son regard non négociable et sa réflexion critique, en
évitant le côté descriptif et narratif, et tout en conservant
une conscience morale, Lydia Dambassina donne à voir sa
relation vitale avec le monde, confesse des luttes inachevées
tant personnelles que collectives, dans une réalité où “Les
62 personnes les plus riches possèdent autant que la moitié
de la population mondiale –soit 3.5 milliards de personnes”.

Yiannis Bolis
historien d’art

commissaire, Musée d’État d’Art Contemporain,
Thessaloniki

Traduction: Elisabeth Peellaert, Lydia Dambassina

structures a love story selecting and using –with the
technique of the collage and the “automatic writing” (or
rather “automatic copying”, as she herself defines it) of
the surrealists– words and extracts which derive from a
personal reservoir of love stories, as they are recorded in
about ten thousand pages of letters, notes, e-mails and
text messaging (sms). Gradually, as the work develops,
she probes into whether there is a difference among all
these stories, since the words are always the same, they
are reiterated and reproducing stereotypical conducts.
Although in its core it remains a piece of work that is
profoundly autobiographical (a feature that dictates the
best part of her propositions) with the psychoanalytic in-
tention being evident, she succeeds, nonetheless, to
surpass what is personal and “narrate” a story that
concerns everyone. The video 2100 words of love combines
the feminine erotic soliloquy, charged and ambivalent, at
times tranquil and affectionate and at times in intense
delirium, with the image of full moon, a metaphor of the
erotic subject, which now and then gets hidden by the
foliage of the trees shaken by the wind. The sensuous
voice of the French actress Alexandra Fleischer, who
talks to herself without being seen, and the confessional
tone that we also read in subtitles, trace the voyage to
maturity and self-awareness, routes in the domain of
lure, desire, unification, sexual pleasure, submissiveness,
allegiance, jealousy, fear of rejection, loss, desertion, the
trauma of separation and loneliness –emotions and situ-
ations in precarious equilibrium. The voice emerges
opposed to the spectral presence-absence of man, whose
erotic reply is articulated in the second video: 2500
words of love. Here the alternation of nocturnal black-
and-white images –the full moon in static shot or mov-
ing– accompany the utterance which we can read in
subtitles, in silence, with music. 

With a nonnegotiable viewpoint and timely deliberation,
avoiding description and recounting in her work and at
the same time maintaining a moral stance, Lydia Dambassi-
na acknowledges her vital liaison with the world, she
detects incomplete endeavours at personal and collective
levels, in a reality where: “The world’s 62 richest people
have as much as half of the world’s population –that is 3.5
billion people”.

Yiannis Bolis
art historian

curator, State Museum of Contemporary Art, 
Thessaloniki

Translation: Sophia Hester/ Seiradaki
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Real freedoms that people enjoy
2007
Saint-Eustache, Paris
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Πέραν του μηδ-ενός

Μια ζυγαριά, δύο σκέλη, κι ο ενδιάμεσος δείκτης, ό,τι δείχνει,
ό,τι αποσιωπεί.

Ζούμε σ’ έναν φετιχισμό μετρήσεων, όπου κυβερνητικές, επι-
χειρηματικές, αλλά και ατομικές πολιτικές διαμορφώνονται
αναλόγως δημοσκοπικών, ή άλλων μαθηματικοποιημένων ευ-
ρημάτων. Στοιχείων που υποκρίνονται την αντικειμενικότητα
της αλήθειάς τους, την αποτιμημένη της εγκυρότητα. Οι
μετρήσεις συλλαμβάνουν το ειπωμένο του κόσμου. Μια κα-
θορισμένη, εξυπηρετική γλώσσα, που επιχειρεί να κατονομάσει
το ακατονόμαστο και να βυθομετρήσει την απειρία του. Αλλά
η αλήθεια του κόσμου δεν εκ-δηλώνεται, δεν καθ-ορίζεται. Η
αλήθεια ανήκει στο αδιατύπωτο, στο ακαθόριστο και στο
άδηλο. Είναι αυτή η συνθήκη της γλώσσας, το ετερόκλητο της
καταγωγής της που δεν πραγματώνει την ενότητά της. Η πολ-
λαπλότητα του κόσμου δεν εντοπίζεται σε ευρήματα, αλλά σε
ατοπήματα, στη διαφυγή των σημείων. Σημεία που εγείρουν
εξαιρέσεις και ανεξιχνίαστα πεδία. Δεν υπάρχουν στατιστικά
υποκείμενα, και επαληθευμένα μεγέθη, παρά μόνον ο πληθω-
ρισμός του Ενός. Μία ανοικειότητα που δεν καταγράφεται
πουθενά, γιατί δεν προσμετράται. Μια μαύρη τρύπα που δια-
σαλεύει κάθε δυνατότητα συμπερασμάτων. Απέναντι στους
ανθρώπους, κι απέναντι στην υλικότητα του κόσμου τους, δεν
μπορούμε να επαληθεύσουμε τίποτε, παρά την εξαιρετικότητα
μόνο της αλήθειάς του. Όπως ακριβώς το διατυπώνει κι ο
Alain Badiou, στο Δεύτερο μανιφέστο της φιλοσοφίας του:
“Δεν υπάρχουν παρά μόνο σώματα και γλώσσες, και κατ’
εξαίρεση υπάρχουν αλήθειες”*. Ό,τι εξέχει, ό,τι διαφεύγει της
κατανόησης, αυτή η μη ιδιοποίησή του, είναι και το “μη
αναγώγιμο” της αληθείας του. 

Τα μετρήσιμα μεγέθη δεν είναι απολύτως αναγώγιμα στο είναι
των πραγμάτων, πάντα κάτι θα διαφεύγει, κι αυτό που συνήθως
αποτυπώνεται στις μετρήσεις δεν είναι παρά η πιο αδύναμη
πτυχή τους. Η διάκριση αυτή, και με την διαφορά που προκύπτει,
είναι που καθιστά και τα πράγματα μοναδικά, που υποστασιοποιεί
την εξιστάμενη διάστασή τους, την εκστατική τους εμπειρία,
μια εμπειρία που αποτιμά τον κόσμο στο μη είναι του ονόματός
του. Οι μετρήσεις δεν είναι το πραγματικό των πραγμάτων,
αλλά η στοιχείωσή του, ο άγονος τόπος του νοήματος, που θα
διαστρέψει αυτά τα σημεία των μετρήσεων, προς την κατεύθυνση
της επιθυμίας και των ιδεών. Ένας προσανατολισμός που με-
τατοπίζει και μεταβολίζει, ένας προσανατολισμός που διαστρέφει.
Αυτό το φαντασιακό πρόταγμα που αδρανεί το υλικό του, την
υλικότητα του πραγματικού, στη σφαίρα της ποιητικής του έμ-
πνευσης. Τα αντί-κείμενα του κόσμου λοιπόν, και όχι η αντικει-
μενικότητά του, είναι που αποδίδουν τις μορφές του. Η υπό-
κειμενοποιημένη του πρόσληψη, που γίνεται και η εμπειρική
του δεξίωση, και η μορφική του ανάδυση στον τόπο του
νοητού. Ο υλικός μας περίγυρος, και σ’ αυτή την εκστατική του
διάσταση, συλλαμβάνεται έτσι ως μια εκφορά του Λόγου, ως
μία κίνηση που βαίνει εκτός, πέραν απ’ το καθορισμένο, αμιγές
είναι του, ανταποκρινόμενος στις ακρώρειες αυτών των φαν-
τασιακών του εκτροπών και μεθέξεων. Τα πράγματα δεν ανα-

One kilo feathers, one kilo iron
1996
Collection of Macedonian Museum of Contemporary Art
Thessaloniki



Au delà de zero-un

Une balance, deux plateaux, et le fléau entre les deux qui
indique, qui tait.

Nous vivons dans le fétichisme de la mesure, où les poli-
tiques des gouvernements, des affaires, mais aussi les
politiques personnelles s’infléchissent selon les décou-
vertes des sondages ou selon des découvertes mathéma-
tisées. Eléments qui jouent avec l’apparence objective de
leur vérité, de sa validité évaluée. La mesure capte les
propos connus du monde; langue précise, obligeante, qui
tente de nommer l’innommable et de sonder son inexpé-
rience. Mais la vérité du monde ne peut pas s’ex-primer,
se dé-limiter. La vérité appartient à l’in-firmé, à l’in-défini,
à l’in-certain. Telle est la loi du langage, son origine est
multiple-et ne tend pas à l’unicité. La multiplicité du
monde ne se révèle pas dans des découvertes, mais dans
le glissement du sens, le déplacement des points. Points
qui produisent des singularités et ouvrent des champs
inexplorés.Il n’existe pas de sujets statistiques, ni de quan-
tités vérifiées mais seulement de l’inflation de l’Un. Une
étrangeté nulle part inventoriée, nulle part recensée. Un
trou noir qui fausse toute conclusion possible. Chez l’hu-
main, et dans le monde matériel, rien vérifiable, sinon la
singularité de l’Un. Comme le formule précisément Alain
Badiou, dans son séminaire public: S’orienter dans la pen-
sée, s’orienter dans l’existence (19-10-2005): «il n’y a que
des corps et des langages, sinon qu’il y a des vérités».
Tout ce qui dépasse, tout ce qui échappe à la compréhen-
sion, cette non-appropriation de l’Un, constitue sa vérité
«irréductible». 

Les quantités dénombrables ne sont pas parfaitement ré-
ductibles à l’essence des choses, quelque chose échappera
toujours, et ce qui habituellement s’inscrit dans les mesures
n’est que leur pli le plus faible. Cette distinction, avec la dif-
férence qui en découle, est ce qui rend les choses uniques,
tangibles dans leur dimension et leur ex-istence ex-tatique,
expérience qui mesure le monde à l’aune du non-être de
son nom. Les mesures ne constituent pas la réalité des
choses, elles structurent les choses, elles sont le lieu stérile
du sens, elles orientent les critères-même des mesures en
direction du désir et des idées. Une orientation qui déplace
le sens, le métabolise, le pervertit. Proposition fantasma-
tique, elle inactive sa propre matière, ainsi que la matéria-
lité du réel, dans la sphère de son inspiration poétique.
Donc les objets-non-textes du monde, plutôt que son ob-
jectivité, sont ce qui lui donne ses formes. Sa réception
subjectivée devient aussi sa réception empirique, et son
émersion en tant que forme dans le lieu de l’intelligible.
Notre entourage matériel, même dans cette dimension ex-
statique, est perçu comme une articulation de la Parole,
comme un mouvement qui tend vers le dehors, au-delà du
préconçu, du coeur de l’être ; il répond bien à l’apex des ré-
orientations et et des communions illusoires. Les choses

Beyond zer-o-ne

A pair of scales, two arms, and the pointer in the middle,
what it shows, what it silences. 

We live in a fetishism of measurements, where govern-
ment, business, as well as individual policies are modulated
in analogy to opinion polls or other mathematized findings.
Elements that dissimulate the objectivity of their truth, its
evaluated validity. Measurements capture what has been
voiced by the world. A defined, obliging language which at-
tempts to name the unspeakable and fathom its inexperi-
ence. But the truth of the world is not e-vinced, is not
de-fined. The truth belongs to the unstated, the undefined
and the imperceptible. It is this very condition of the lan-
guage, the incongruity of its origin that does not realize its
unity. The multiplicity of the of the world is not located in
findings but in errors, in the missing of points. Points that
beget exceptions and untraceable domains. Statistical sub-
jects do not exist, verified quantities neither, only the in-
flation of the One. An incongruity to be registered nowhere
as it cannot be admeasured. A black hole that agitates
every possibility for conclusions. Regarding people and
their materialistic world, we can verify nothing, but the ex-
ceptionality only of its truth. Precisely as is also worded by
Alain Badiou, in his Public Seminar: “Bodies, Languages
Truths” originally delivered at the Victoria College of Arts,
University of Melbourne, on September 9th 2006: “There
are only bodies and languages except that there are truths”.
Whatever stands out, whatever is missed by comprehen-
sion, this non- appropriation of it, is also the “non reducible”
of its truth.

Measurable quantities are not completely reducible to the
being of things, there will always be something missing,
and what is usually imprinted in the measuring is nothing
more than their most tenuous fold. This distinction, to-
gether with the difference that arises, is what renders
things unique, what turns into substance their existing di-
mension, their ecstatic experience, an experience that eval-
uates the world in terms of the non being of its name.
Measurements are not the reality of things but its elemen-
tal structure the sterile ground of the sense, which will dis-
tort these points of measurements towards the direction
of desire and ideas. An orientation that removes and me-
tabolizes an orientation that distorts. This phantasmal
proposition that inactivates its material, the materiality of
the real in the sphere of its poetic inspiration. Therefore, it
is the ob-jects (ob-jec-texts) of the world, and not its ob-
jectivity, which ascribe its forms. Its sub-jectified intake,
which also becomes its empirical reception and its morphic
emergence in the land of the conceptual. Our materialistic
entourage, even in this ecstatic dimension, is thus per-
ceived as an utterance of Speech, as a movement that
moves outward, beyond the defined, pure being, responding
to the apex of its illusory diversions and affiliations. Things
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δύονται στο είναι τους, αλλά στη νύχτα της αναμνημόνευσής
τους. Υπάρχουν όπως μπορεί να υπάρχει η ύπαρξη, πέραν του
υπάρχειν, όπως υποστήριζε ο Heidegger. Εκεί που κοινωνούν
και τις διαφορές τους, και εκκενώνουν το είναι τους. 

Ο κόσμος συγκροτείται στην διαφωρά του, σε μια πολλαπλότητα
καταγωγών που εγγράφουν το είναι του. Η διαφωρά είναι
πολλαπλή και επίσης πολλαπλασιαστική. Μια διασυρόμενη
οντολογία, που αναλίσκεται στην διασπορά των σημείων της,
στην άτακτη διαφυγή τους. Βύθιες, ριζωματικές απολήξεις,
που εκβλασταίνουν στην τυχαιότητα των ανέμων. Ο βαθμός
διαφωράς των πραγμάτων και των γλωσσών σηματοδοτεί
ένα αδιάβατο, αλλά συγχρόνως κι ένα διαπερατό κατώφλι.
Μια κυκλοφορία που επιδεινώνει τα ίχνη, αναμορφώνοντάς
τα μέσω των συνευρέσεων και συνακροάσεών τους. Εντοπί-
ζονται και εντοπίζουν. Εξασκούνται σε μια χαοτική συνθήκη
που απολύει κάθε δυνατότητα μορφοποίησής τους. Εκεί που
ανιχνεύονται, εκεί και εξαχνίζονται. Όσο πιο αναγνωρίσιμη
είναι η διαφωρά, τόσο πιο παρεξηγήσιμη είναι στο βλέμμα
του άλλου. Προσλαμβάνει, κάθε φορά, τη μορφή της παρα-
νόησής της. Ένα φαίνεσθαι οργανωμένο στη διαστροφή και
στην παρασιτική του εκφορά. Αυτή η απεριόριστη περιπλοκότητα
των γλωσσών που είναι πέρα απ’ την λογική των ταυτοτήτων
και των διαφορών, μία απόκλιση μόνο, μία απόκλιση γενικώς. 

Τα πράγματα βέβαια είναι υλοποιημένα μέσα σε μια συγκεκριμένη
γλώσσα που τα διαμορφώνει και τα νοηματοδοτεί. Μια
γλώσσα που τα υπαγορεύει. Και απ’ την άλλη όμως μια σειρά
μοναδικών, συμβαντικών διαστροφών που εκτρέπουν αυτή
την δημιουργική διαδικασία, ενθυλακώνοντας μέσα στα πράγ-
ματα, τη δυνατότητα ενός αλλότριου νοήματος, τη διαθεσιμότητά
τους σε μια άλλη σκηνή. Αυτά είναι τα αντικείμενα της τέχνης
βεβαίως, αλλά κι αυτή όμως η κοινοτοπία των πραγμάτων,
που διατίθενται στην ετεροτοπική της διάσταση. Η αντικειμε-
νικότητα του κόσμου που αναλαμβάνει την εξ-αίρεσή της.
Μια ριζική μεταβολή που δεν εντοπίζεται τόσο στο φαίνεσθαι
της υλικότητας των αντικειμένων, όσο στο επιπρόσθετο νόημα
που τους αποδίδεται. Πάνω στο σχήμα τους διαβάζουμε το
ανεγγράψιμο της διαφωράς τους, μιας διαφωράς που τα
εξαιρεί από τον κόσμο των πραγμάτων και από την πρακτική
τους σημασία, αφιερώνοντας τα στο αλλιώς είναι τους μέσα
στον κόσμο. Η σαγήνη των αντικειμένων της τέχνης, έρχεται
απ’ αυτό το στοιχείο που επικάθεται πάνω στο αντικείμενο, εν
είδει αστερόσκονης, διαστρέφοντάς του το είναι και αποδίδοντάς
το στην ανυπαρξία του. Σε μια ανυπαρξία που ορίζεται απ’
αυτό το ίδιο, και γίνεται ο τρόπος της μοναδικής του ύπαρξης.
Στο πράγμα είναι εγγεγραμμένο ένα μη φαίνεσθαι, η απόκρυψη
μιας διάστασης που υπερβαίνει το είναι των πραγμάτων και
καθιερώνει την υπερβατική τους σημασία. Μια διάσταση που
αποδίδει και την υπερνοητή θέση του πράγματος ως ένα
αντί-κείμενο μέσα στον κόσμο. Η τέχνη επενδύει πάνω σ’
αυτή την α-δυνατότητα των αντικειμένων, στην ανυπαρξία
τους, στην υπερβατολογική τους διαφωρά. Το ελάχιστο, που
δεν είχε καμιά απολύτως αξία, μπορεί πάνω στο αναστοχαστικό
βάθρο της τέχνης να ανακτήσει την αίρεσή του, απ’ αυτό που
ο Badiou θα ονομάσει “συμβαντική μεταλλαγή”. Μια θέση που
καταδείχνει το ανεγγράψιμο ίχνος του πράγματος που διαβεί

Cross
1996



n’émergent pas dans leur être, mais dans la nuit de leur ré-
miniscence. Elles existent comme peut exister l’existence,
au-délà de l’exister, comme le soutenait Heidegger. Là où
elles partagent aussi leurs différences, et évacuent leur
être. 

Le monde se constitue dans sa différance, dans une mul-
tiplicité d’origines qui inscrivent son être. Différance mul-
tiple autant que multiplicatrice: ontologie discréditée, qui
s’épuise dans la dissémination de ses points, dans leur fuite
désordonnée. Profondes terminaisons des rhizomes qui
poussent au hasard des vents. Le degré de différance entre
les choses et les langues signale un seuil infranchissable
autant que perméable. Une circulation qui brouille les
traces, en les recomposant au gré de leurs rencontres et
de leurs interférences. Points localisés et qui localisent. Qui
s’impriment selon une clause chaotique qui exclue pour eux
toute possibilité de prendre forme. Là où ils sont détectés
est également le lieu où ils s’atomisent. Plus la différance
est reconnaissable plus elle risque d’induire en erreur le re-
gard de l’autre. Elle prend, chaque fois, la forme de sa pa-
ranoïa. Un paraître organisé selon une perversion et une
énonciation parasitaire. Complexité illimitée des langues
au-delà de la logique des identités et des différences, seul
un déplacement, un déplacement en général. 

Certes les choses sont réalisées dans une langue précise
qui leur donne forme et sens. Une langue qui les dicte. Mais
d’autre part, une série d’évènements pervers dévie le pro-
cessus créatif, en incluant à l’intérieur des objets la possi-
bilité d’un sens étranger, et en les rendant accessibles sur
une autre scène. Tels sont les objets d’art bien sûr, mais
aussi le lieu commun des choses, qui se placent dans sa
dimension hétérotopique. L’objectivité du monde qui as-
sume son hérésie. Un changement radical qui s’exerce
moins sur le paraître de la matérialité des objets, que sur
le sens ajouté qui leur est attribué. Sur leur forme nous li-
sons leur différance in-scriptible, une différance qui les
soustrait au monde des objets et de leur valeur pratique,
en consacrant leur être-différent dans le monde. La séduc-
tion-des objets d’art vient de cet élément qui se superpose
sur l’objet, telle une poussière d’étoile, en pervertissant
l’être et en le rendant à son inexistence. Inexistence que
cet élément-même définit, et qui devient son mode d’exis-
tence unique. Sur la chose s’inscrit un non-paraître, le mas-
quage d’ une dimension qui dépasse l’être des choses et
établit leur sens transcendant. Dimension qui exprime aussi
la place supra-conceptuelle de la chose comme objet-non-
texte dans le monde. L’art investit l’im-possibilité des ob-
jets, leur inexistence, leur différance transcendantale.
L’infime, qui n’avait aucune valeur, peut sur le piédestal mé-
ditatif de l’art, retrouver son hérésie, ce que Badiou nom-
mera “Transformation - contingente”. (29-3-2012). Position
qui démontre l’in-inscriptible trace de la chose qui, en état
d’hypnose, passe dans la matérialité. Mouvement majes-
tueux de Duchamp, d’élever la chose à la place de l’objet

do not emerge within their being, but in the night of their
remembrance. They exist in the same way existence may
exist, beyond existing, as Heidegger maintained. There
where they also communicate their differences and they
discharge their being.

The world is composed in its differance, in a complexity of
origins that inscribe its being. The differance is multiple and
also multiplicative. A disparaged ontology that is wasted in
the dispersion of its points, in their disorderly escape. De-
mersal, rhizomatic endings which germinate in the fortu-
itousness of the winds. The degree of differance among the
things and the languages signals an impassable, but at the
same time permeable threshold. A circulation that aggra-
vate the traces, reforming them by means of their encoun-
ters and their joint auditions. They are located and they
locate. They train within a chaotic condition which dis-
misses every possibility of their taking form. There where
they are detected they are also vaporized. The more the
differance is recognizable the more misapprehended it is
in the eyes of the other. Each time, it assumes the form of
its paranoia. A “seem to be” organized in the distortion and
in its parasitic enunciation. This unlimited complexity of lan-
guages which is beyond the logic of identities and differ-
ences, only a deviation, a deviation in general. 

Surely, things are materialized within a specific language
which gives them form and sense. A language that dictates
them. But, on the other hand a series of unique, incidental
distortions divert this creative procedure, encapsulating
within the things, the possibility for an unfamiliar sense,
their availability οn a different scene. These are, of course,
the objects of art, but is also the commonplace of things,
which are available in its heterotopic dimension. The ob-
jectivity of the world that undertakes its ex-emption. A rad-
ical change that is located not so much in the ‘seems to
be’ of the materiality of objects, as in the additional sense
that is ascribed to them. On their shape we read the un-
inscribable of their differance, a differance that exempts
them from the world of things and their practical meaning,
dedicating them to their otherwise being within the world.
The seduction of the objects of art derives from this ele-
ment that sits upon the object, in the form of stardust, dis-
torting its being and ascribing it to its nonexistence. A
nonexistence defined by (the element) itself, and becomes
the way of its sole existence. There is a ‘not to seem’ in-
scribed in the thing, the concealing of a dimension that ex-
ceeds the being of things and establishes their
transcendent sense. A dimension that also ascribes the
hyper-conceptual position of the thing as an ob-ject within
the world. Art invests on this in-ability of the objects, their
nonexistence, their transcentological differance. The min-
imal that had absolutely no value at all may, on the re-med-
itative pedestal of the art, regain its heresy, from that
which Badiou will name “Contingent Transformation”. A po-
sition that demonstrates the non-inscribable trace of the
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εν υπνώσει μέσα στην υλικότητα. Αυτή η μεγαλειώδης κίνηση
του Duchamp, να εξυψώσει το πράγμα στη θέση του αντικει-
μένου της τέχνης, και να το διαστρέψει πέραν του είναι του,
στη τροχιά της διαλεκτικοποίησής του. Το πράγμα δεν είναι
έτσι το καθεαυτό πράγμα του Kant, αλλά το είναι της διαφωράς
του, και γι’ αυτό το είναι της διαλεκτικής του, της διαλεκτικο-
ποίησής του. Ένα πραγματικό πλέον αντί-κείμενο του κόσμου
που διεγείρει το δίκτυο του και τη μοναδική του εμβέλεια. 

Τι μετρούν λοιπόν αυτές οι ζυγαριές της Δαμπασίνα; Αν κάτι με-
τρούν, για την ακρίβεια αν κάτι δείχνουν, αυτό δεν είναι τίποτε
άλλο απ’ την κλίμακα της διαστροφής και διαφωράς των αντι-
κειμένων τους. Ακόμη κι εκεί που η ακολουθία των σκελών
δείχνει να υπακούει σε μια λογική, μια παραγνώριση ελλοχεύει
πάντα υπονομεύοντας τη σαφήνεια της ερμηνείας. Αυτά που
εκτίθενται εδώ είναι πράγματα που έχουνε προηγουμένως
ζυγιστεί στην εμπειρία τους. Δεν είναι αντικείμενα αδιαφορίας
ή τυχαιότητας, αλλά κατηγορήματα της σκέψης που δοκιμάζουν
την αντικειμενικότητά τους στην υποκειμενική έδρα της πρόσληψής
τους. Θεωρήματα που επιδεικνύουν τη διαλεκτική του αντικριστού
πόλου, την ανοχή και αντοχή της αμιγούς διαφοράς τους. Ό,τι
αντιπαρατίθεται στα δύο σκέλη της ζυγαριάς, και υπομένει ο
ενδιάμεσος δείκτης, είναι λογικές πέραν του μηδ-ενός. Οντολογικές
διακρίσεις ασύμμετρων και ασύμπτωτων ταυτοτήτων που δια-
θέτουν τις διαφορές του κόσμου, καθώς και το περιθώριο των
συσχετισμών τους. Στο βάθρο αυτών των ζυγαριών αυτό που
αποτιμάται είναι από τη μια η υπερβατολογική ταυτότητα των
αντικειμένων, και απ’ την άλλη το πεδίο της επίδρασής τους. Το
ένα που διαβάζει το άλλο, το ένα που υπομένει το άλλο, το ένα
που υπονομεύει το άλλο. Μια διαλεκτική παρουσίας και απουσίας,
μια δυαδική τάξη, ένας εν τέλει “διυποκειμενικός συντονισμός”,
όπως θα πει ο Lacan. Μια γλώσσα, αυτή η γλώσσα του 0 και
1, που υπαγορεύει τον Άλλον, την ακολουθία του, την εμβέλεια
του μηνύματός του, και πάλιν αυτό το μήνυμα να απωθείται, να
εγκαταλείπεται έρμαιο στην περιοχή του ανέκφραστου, όπως
μας έδειξε κι ο Freud. Το ασημένιο σύννεφο λοιπόν μιας
πετονιάς, ένας σωρός κλειδιά απ’ τα διαμερίσματα της ζωής
της που ακροζυγιάζονται με μια σκόνη κόκκινου χρώματος με
γραμμένη πάνω της τη λέξη sex, μια τούφα απ’ τα μαλλιά της
κόρης της μαζί μ’ ένα γιάντες, μια σκόνη πράσινου χρώματος
με μια σκόνη μπλε χρώματος, μια φραγκόκοτα με τ’ αυγό της,
το μοναχικό αγορίστικο κεφάλι μιας πλαστικής κούκλας,
μεταφορές όλα αδύνατων κατηγοριοποιήσεων, που η συναι-
σθηματική και αισθητική όμως εμπειρία, τα συναρθρώνει όλα,
μετασχηματίζοντάς τα, σε σαγήνη, σε καθαρές μορφές σαγήνης.
Το πραγματικό μπορεί να αληθεύει στις διακρίσεις του, αλλά
εκδηλώνεται στις διαφυγές του, στη σαγήνη των αντικειμένων
του, όταν αυτά εκπίπτουν, και δεν αποκρίνονται πια. Ερμητισμοί
όλα της γλώσσας, αυτό το μη αναγώγιμο του κόσμου μας, το
περίσσευμά του, ό,τι δείχνει, ό,τι αποσιωπεί. 

*Alain Badiou, Δεύτερο Μανιφέστο για τη Φιλοσοφία, εκδ. Πατάκη

Αποστόλης Αρτινός
συγγραφέας και επιμελητής εκθέσεων σύγχρονης τέχνης
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d’art, et de le pervertir au-delà de son être, de le placer sur
l’orbite de sa dialectisation. Ainsi la chose n’est pas la chose
en soi de Kant, mais l’être de sa différance, donc l’être de
sa dialectique, de sa dialectisation. Dès lors, elle est un
objet-non-texte du monde qui active son réseau et son
rayonnement singulier.

Que mesurent donc les balances de Dambassina? Si elles
mesurent quelque chose, plus précisément si elles mon-
trent quelque chose, ce n’est rien d’autre que l’échelle de
la perversion et de la différance de leurs objets. Même là
où la succession des plateaux semble obéir à une logique,
il y a toujours le risque qu’une incompréhension fragilise
la clarté de l’interprétation. Ce qui est exposé ici sont des
choses précédemment pesées à l’aune de leur réalité. Elles
ne sont pas des objets indifférents ou aléatoires, mais des
prédicats de la pensée qui éprouvent leur objectivité dans
le lieu subjectif de leur perception. Des théorèmes qui dé-
montrent la dialectique du pôle opposé, la solidité et la
force de résistance de leur pure différence. Tout ce qui,
sur les deux plateaux de la balance, est opposé et étaie le
fléau entre eux, est une logique au-delà de zéro-un. Dis-
tinctions ontologiques d’identités asymétriques et asymp-
totiques qui disposent des différences du monde, comme
des marges de leurs corrélations. Sur le socle de ces ba-
lances sont pesées d’un côté l’identité transcendantale
des objets, de l’autre la portée de leur influence. L’un qui
lit l’autre, l’un qui supporte l’autre, l’un qui ébranle l’autre.
Dialectique de présence-absence, ordre dyadique et enfin,
comme dit Lacan, «coordination intersubjective». Une
langue, la langue du 0 et 1, dicte l’Autre, sa séquence, la
portée de son message, et ce message est à chaque fois
repoussé, abandonné, livré à la région de l’inexpressif, ainsi
que Freud nous l’a montré. Donc, le nuage argenté de fils
de pêche, une pile de clefs des maisons de sa vie, pesés
avec une poudre de couleur rouge sur laquelle s’écrit le
mot sexe, une touffe de cheveux de sa fille et un bréchet,
de la poudre de couleur verte et de couleur bleue, une
poule et son œuf, la tête solitaire d’un garçon- poupée en
porcelaine, le tout constitue un transfert de catégories im-
possibles, mais l’expérience émotionnelle et esthétique
l’articule, le transformant en séduction, en formes de pure
séduction. Le réel peut exprimer la vérité dans la diversité
de ces objets, mais celui-ci se manifeste plutôt dans leur
sens évasif, dans leur séduction lorsqu’ils s’échappent, et
ne répondent plus. Cela constitue l’hermétisme de la
langue, cet irréductible de notre monde, son excédent, ce
qu’elle indique, ce qu’elle tait. 

Apostolis Artinos
écrivain et commissaire indépendant d’art contemporain

Traduction: Elisabeth Peellaert, Lydia Dambassina

thing which dwells dormant in materiality. This is the
grandiose movement of Duchamp, to elevate the thing to
the position of the object of art, and to distort it beyond
its being, in the orbit of its dialecticalisation. Thus, the thing
is not Kant’s thing-in-itself ( das Ding an sich) but the being
of its differance and therefore the being of its dialectic, its
dialecticalisation conversion. Henceforth, a real ob-ject of
the world that stimulates its network and its unique range.

What is it then that these scales of Dambassina measure?
If they measure anything, to be precise if they exhibit any-
thing, this is no more than the scale of distortion and dif-
ferance of their object. Even there where the sequence of
arms seems to obey certain logic, there is always a misap-
prehension lurking to undermine the explicitness of the in-
terpretation. What is exposed here are things that have
been previously weighed within their experience. They are
not objects of indifference, or fortuitousness, but predicates
of thought that test their objectivity on the subjective facet
of their perception. Theorems that demonstrate the dialec-
tic of the opposite pole, the tolerance and endurance of
their unadulterated difference. What is opposed in the two
arms of the scale, and the middle pointer tolerates, is logics
beyond zer-o-ne. Ontological distinctions of asymmetric
and asymptotic identities which have at their disposal the
differences of the world as well as the margin of their cor-
relations. On the pedestal of these scales what is evaluated
is on the one hand the transcendentological identity of the
objects, and on the other the domain of their influence. The
one which reads the other the one which tolerates the
other, the one which undermines the other. A dialectic of
presence and absence, a dyadic order, after all an “inter-
subjective coordination” as Lacan will say. A language, this
language of 0 and 1, which dictates the Other, its sequence,
the range of its message, and then again this message is
being repelled, abandoned, drifting in the region of the in-
expressive, as Freud has pointed out. Thus, the silver cloud
of a fishing line, a pile of keys from the houses of her life
which are barely weighed with some dust red in colour with
the word sex written on it, a lock of her daughter’s hair to-
gether with a wishbone, some dust green in colour with
some dust blue in colour, a kitchen with her egg, the solitary
head of a boy doll made of porcelain, all metaphors of im-
possible categorizations, which, nonetheless, the emotional
and aesthetic experience, jointly articulates, transforming
them into seduction, into pure forms of seduction. The real
may be true in its distinctions, but is revealed in its escapes,
in the seduction of its objects, when they are deducted, and
respond no more. All amounts to hermetisms of the lan-
guage, the non reducible of our world, its surplus, whatever
it may exhibit, whatever it may silence. 

Apostolis Artinos
writer and independent contemporary art curator

Translation: Sophia Hester / Seiradaki













Ο ΟΜΦΑΛΟΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΝ  21ο ΑΙΩΝΑ
Τα 62 πλουσιότερα άτομα κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το ήμισυ της ανθρωπότητας 
– ήτοι 3.5 δισεκατομμύρια άτομα  

OMPHALOS, THE CENTRE OF THE EARTH ΙΝ ΤΗΕ 21st CENTURY
The world’s 62 richest people have as much as half of the world’s population 
– that is 3.5 billion people

L’OMPHALOS, LE CENTRE DE LA TERRE AU 21e SIÈCLE
Les 62 personnes les plus riches possèdent autant que la moitié de la population mondiale 
– soit 3.5 milliards de personnes 

OMFALOS, DAS ZENTRUM DER ERDE IN DER XXI JAHRHUNDERTS 
Die 62 reichsten Menschen der Welt besitzen so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung
– 3,5 Milliarden Menschen

ПуП земли ХХI века
62 богатейших людей мира обладают богатством равным совокупному богатству половины остального
человечества - то есть 3,5 миллиардов людей

ÓNFALOS: EL CENTRO DE LA TIERRA EN EL SIGLO XXI
Las 62 personas más ricas del mundo poseen tanto como la mitad de la población mundial
– 3500 millones de personas

OMFALOS, IL CENTRO DELLA TERRA NEL SECOLO XXI
Le 62 persone più ricche del mondo possedono tanto quanto la metà della popolazione mondiale
– 3,5 miliardi di persone

翁法罗斯：二十一世纪的世界之脐

世界上最富有的62人拥有着等同于世界一半人口的财富总和－即35亿人口

翁法羅斯：二十一世紀的世界之臍

世界上最富有的62人擁有著等同於世界一半人口的財富總和－即35億人口
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Untitled, 2016
Scale, cartes de visite, plaster

Spider (Αράχνη) - Hommage to my father, 2016
Scale, stuffed spider, red pigments
23,5 x 20 x 15,4 cm

< Untitled, 2016
Scale for babies, skull of goat, human ear mold
36 x 57 x 49 cm
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Black and white, 2015
Scale, 2 ostrich eggs
30,5 x 40,5 x 15 cm

Untitled, 2016
Scale, bread, salt
24,8 x 49,5 x 20 cm

< Untitled, 2016
Scale, sea sand, terrestrial globe that rotates with solar energy
27 x 47,5 x 18 cm
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Untitled, 2015
Scale, glass globe, one euro, one drachma of the dictatorship 
25 x 31 x 15,3 cm

Untitled, 2015
Scale, red pigments, my home’s keys
23 x 31 x 15,3 cm

< A Byzantine toy blue-green, 2011
Scale, color pigments
25 x 76,5 x 20 cm
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Which came first, the chicken or the egg?, 2013
Scale, stuffen chicken, egg
49 x 40,5 x 22,5 cm
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Untitled, 2015
Scale, fishing line, hook 
36 x 46 x 24 cm

Untitled, 2015
Scale, graphite, blades, bred, fabric, 85 needles
35 x 70 x 27,8cm







Untitled, 2016
Scale, my daughter’s hair, ½ glass globe, wishbone

14 x 31,9 x 12,8 cm

Untitled, 2016
Scale, porcelain head

20,5 x 9 x 11 cm
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Nathalie, 2004
Lambda print,170 x 125 cm

< Untitled, 2015
Two horns
45,5 x 49 x 24,6 cm
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BIOGRAPHY

Lydia Dambassina was born in 1951 in Thessaloniki, Greece. At the age of fifteen years she moves to Lyon, France, where
she completes the secondary school. She studied at the School of Fine Arts of Grenoble, and psychopathology and
pedagogy at the Universities Paris V and Grenoble. She worked as researcher in psychiatric epidemiology and as art
director in film production. Since 1976, she used different mediums such as painting, photography, installations and video
projections. In 2004, she started working on a series of staged photographs in which the image co-exists with texts,
mainly excerpts, from the Greek and French daily newspapers. During her last nine years of work, Lydia Dambassina
focuses on the global economic and moral crisis and the inequalities that unfold impetuously as well as on her intimate
correspondence. (www.lydiadambassina.com). 

PERSONAL EXHIBITIONS (*catalogue)

2016     “Gini coefficient”, Geni Mosque (Yeni Jami), Dimitria
Festival, Thessaloniki* Foundation Ano Kato, open
studios, Athens2015 “2100 mots d’amour, 2500 mots
d’amour”, Underground Ottoman Fountain of Splantzia,
Chania

2012     “Party’s over - Starts over”, State Museum of
Contemporary Art - Contemporary Art Center,
Thessaloniki* “Party’s over - Starts over”, Macedonian
Museum of Contemporary Art – Alex Mylona Museum,
Athens

2008     “What scratches the glass from the inside”, installation,
Ad Lib group dance, Athens Festival

2007     “Real Freedoms that people enjoy”, “Nuit Blanche”, Saint
Eustache, Paris “Family story”, Hôpitaux Universitaires,
Geneva”Family story”, Eleni Koroneou Gallery, Athens

             “Real Freedoms that people enjoy”, Unfair, Zita-Mi
Gallery, Athens-Thessaloniki*

2006     “Wonderful rooms”, installation, Ad Lib group dance,
Athens

2005     “Family story I”, Zita-Mi Gallery, Art-fair, Athens*

2000     “Les matelas ne disparaîtront jamais”, Ιnstitut Français,
Thessaloniki*

             “Preservation”, Artio Gallery, Athens

1997     Zita-Mi Gallery, ThessalonikiMetamorfosis Gallery,
Thessaloniki

1996     “1996”, Gallery 3, Athens*

1995     Antonia Havani Gallery, Corfu

1994     Zita-Mi Gallery, Thessaloniki

             Vourkariani Gallery, Kea

1989     Zita-Mi Gallery, Thessaloniki

1986     Psychico Gallery, Athens

1984     Zita-Mi Gallery, Thessaloniki



What scratches the glass from the inside
Ad Lib, Festival of Athens, 2008
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GROUP EXHIBITIONS (SELECTION)

2016     “Identifying loss”, The Symptom Projects, Amfissa*

             “Welcome - The European Hospitality and its Borders”,
Museum of Visual Arts, Heraclion

2015     “Rims and Frontiers”, The Symptom Projects, Amfissa* 

             “Philoxenia”, Contemporary Art Exhibitions, Olivepress,
Chania

2014     “Body Memory”, Contemporary Art Center - State
Museum of Contemporary Art, Thessaloniki* 

             “Tradition - Reversal”, Collection of State Museum of
Contemporary Art of Thessaloniki, Collegium Artisticum,
“30th Sarajevo Winter 2014”, Sarajevo* 

             “Unhappy Ready-Made’, Kuad Gallery, Instabul

             “Transition”, Municipal Gallery of Athens* 

2013     “Tradition- Reversal” in the frame of 4th Thessaloniki
Biennale of Contemporary Art, State Museum of
Contemporary Art, Thessaloniki*

             “Sacred and Profane Love”, Dourakis winery, Chania*

             “Bohemians”, Breeder Gallery, Athens

2011     “Proposal for the Monument dedicated to the Holocaust
Jewish victims in Athens”, Jewish Museum of Greece,
Athens*

             “Greek Contemporary Woman”, The Hub, Athens*

2010     “Others”, The Biennials of art of Marrakech, Istanbul
and Athens in Palermo, Museo Riso and Fondazione
Puglisi Cosentino, Catania

             “Escapism”, Kourd Gallery, Athens*

             Kunsthalle Athena, Athens

             “I would like to give you my heart for ever”, Zita-Mi
Gallery and Macedonian Museum of Contemporary Art,
Thessaloniki*

2009     “Heaven”, 2nd Athens Biennale*

2008     “Environment, Action 08”, Villa Kazouli, Athens*

             “Places”, Macedonian Museum of Contemporary Art,
Thessaloniki

2007     “Heterotopias”, 1st Thessaloniki Biennale of
Contemporary Art, State Museum of Contemporary Art*

             ”Places”, Benaki Museum, Athens*

2006     “Flowers in Contemporary Art”, Benaki Museum, Athens*

2005     “Caravanserai”, Caucasus Centre of Contemporary Art –
State Museum of Contemporary Art of Thessaloniki,
Tbilisi*

             “AmartyaSen”, Dialogues, Macedonian Museum of
Contemporary Art,Thessaloniki

             “Unclaimed Luggage”, Artrageous Group, Circulo de
BellasArtes, Madrid*

2004     “Cosmopolis I”, State Museum of Contemporary Art,
Thessaloniki*

             Greek Embassy, Istanbul

2003     “300+1”, Macedonian Museum of Contemporary Art,
Thessaloniki*

2000     “Paradise is a personal matter” (director D. Arapoglou),
90 mn film, art direction, Athens

1998     “New Acquisitions II”, Macedonian Museum of
Contemporary Art, Thessaloniki*

1997     “Montrouge-Athènes”, 42e Salon de Montrouge, Paris*

             “De Valigia”, Cross Cultural Exhibition, Cross Cultural
Exhibition, Cultural Capital of Europe, Thessaloniki*

             “New Acquisitions I”, Macedonian Museum of
Contemporary Art, Thessaloniki*

1996     “Women/Beyond Borders II”, Cross Cultural Exhibition,
Basel* 

1982     “Centenaire du jouet Français”, Musée des Arts
Décoratifs, Paris

1980     “Bateau ivre”, choreography Daniel Lommel, Aenaon
Dance Theater, assistant to Alexis Akrithakis, Athens

             Zita-Mi Gallery, with Yves Fajnberg, Thessaloniki



Party’s over - Starts over
View of the exhibition
Contemporary Art Center of Thessaloniki
State Museum of Contemporary Art
Thessaloniki, 2012
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