
ReCulture 2014 – Video Art Festival Μηδέν//

Γιορτάζοντας φέτος τα 10 του χρόνια, το Video Art Festival Μηδέν ετοίμασε για το "Re-
culture III: Διακινδύνευση" δύο αναδρομικές ενότητες με έργα βίντεο από τις πρόσφατες
διοργανώσεις του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα.

Sense of...

Επιμέλεια, Μαργαρίτα Σταυράκη

Διάρκεια: 39 λεπτά

Μια ενότητα που σκιαγραφεί την ποιητική διάσταση της βίντεο τέχνης και είναι βασισμένη
στις αισθήσεις. Εδώ γίνεται θέμα η ανίχνευση των ορίων των αισθήσεων, οι αισθητικές τους
ποιότητες και τα νοήματα που αναδύονται όταν αυτές παραθέτονται σε συγκεκριμένα
πλαίσια. H ενότητα εστιάζει σε πειραματισμούς με βάση την εικόνα και την ακοή,
πειραματισμούς με βάση τον ήχο και την αφή, πειραματισμούς με βάση την αφή και την
κίνηση.

1. Feargal Cunningham, Reflection 1, Ιρλανδία 2012, 5.49

"Reflection 1" είναι μια -σταθερής κάμερας- βίντεο παράσταση, όπου ένα τσιμεντένιο πάτωμα
εσωτερικού χώρου σφουγγαρίζεται κατ' επανάληψη με νερό.

Το σημείο εκκίνησης για το έργο του Cunningham είναι η τήρηση ή ο διαλογισμός της
καθημερινής ύπαρξης σε μια προσπάθεια να διεισδύσει στην «ομοιότητα» και μέσω αυτής να
διαβλέψει την πανταχού παρούσα ζωντανή φύση της πραγματικότητας.



Με καταγωγή από το Δουβλίνο, ο Feargal έχει πια σαν βάση του το Κορκ. Είναι κάτοχος
πτυχίου BA (Hons) στις Καλές Τέχνες και Μεταπτυχιακού στην "Τέχνη και Διαδικασία"
από το Crawford College of Art and Design, είναι μέλος των Cork Printmakers και της
Ομάδας Καλλιτεχνών Backwater, όπου εκθέτει τακτικά και παρουσιάστηκε στην επετειακή
τους δημοσίευση "Backwater Είκοσι - 10".

2. Renata Ferraz, Body Without Organs (Corpo Sem Órgãos), Πορτογαλία 2012, 8.31

Το Body Without Organs ξεκινά από την χορογραφημένη και ερμηνευμένη παράσταση IN της
Valentina Parravicini και παρουσιάζει την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίποτα σαν το φυσικό σώμα.
Ό,τι εμείς αναγνωρίζουμε ως εγγενείς ιδιότητες του σώματος - το να περπατάς, να χαμογελάς,
να κοιτάς και να μιλάς - είναι τα αποτελέσματα του χώρου και της στιγμιαίας
συναισθηματικής εξέτασης. Στον κόσμο μας όπου τα σχήματα λατρεύονται και, ως εκ τούτου,
χρησιμοποιούνται ως μια μορφή καμουφλαρισμένου ελέγχου, το να συζητάς την
πολιτογράφηση των στοιχείων που αποδίδουμε στο σώμα είναι μια μορφή αντίστασης.

H Renata Ferraz γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Εργάστηκε ως ηθοποιός για 12
χρόνια. Το 2007 ίδρυσε μια Multimedia Art Κολεκτίβα, που ονομάζεται Corrosivo, και
έκανε δουλειές στη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Με το Corrosive ξεκίνησε την
έρευνά της στις βίντεο-περφόρμανς και τα επιτεύγματα της στο πειραματικό βίντεο. Ως
βίντεο καλλιτέχνης, τα σημαντικότερα έργα της είναι: Permuta / Exchange (2008), Regras /
Rules (2009), To Lewis Carrol (2010), Another Place (2013). H τελευταία της δουλειά Riot,
Herói Trágico (Τραγικός Ήρωας) παρουσιάστηκε στο FUSO - Διεθνές Φεστιβάλ Βίντεο
Τέχνης της Λισαβόνας, ενώ το Corpo sem órgãos κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο
InShadow - Βίντεο, Performance και Τεχνολογία.

3. Mark Nieuwenhuis & Hugo Meijer, Koog Bloemwijk, Ολλανδία 2012, 1.51



Ένα μουσικό βίντεο βασισμένο  σε ήχους που καταγράφονται σε έναν συνηθισμένο σταθμό
ακριβώς έξω από το Άμστερνταμ.

Ο Mark Nieuwenhuis (1981) είναι τρομπετίστας και παραγωγός από το Westzaan της
Ολλανδίας. Σπούδασε Σύνθεση και Μουσική Τεχνολογία στο HKU στην Ουτρέχτη. Το
2012 του απονεμήθηκε ο τίτλος "συνθέτης της πόλης" του Zaanstad. Παίζει, επίσης, σε
διάφορες μπάντες και σε στυλ που κυμαίνονται από τις  μουσικές του κόσμου και το hiphop
στην jazz και τη reggae.

4. Paul Taylor, Firebox, ΗΠΑ 2012, 6.43

Το βίντεο έγινε κατά τη διάρκεια μιας υποτροφίας στο Κέντρο για τις Τέχνες Headlands, στο
Sausalito της Καλιφόρνια. Είναι εμπνευσμένο από τα κουτιά συναγερμού πυρκαγιάς στο Σαν
Φρανσίσκο.

Ο Paul Taylor γεννήθηκε στο Northfield της Μινεσότα. Παρακολούθησε το Carleton
College και έλαβε το πτυχίο του στην Τέχνη το 2000. Μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να
παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Davis, και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο
στην Τέχνη το 2011. Μετά την αποφοίτησή του, έλαβε  υποτροφία από το Κέντρο για τις
Τέχνες Headlands. Εργάζεται με πολλά μέσα, συμπεριλαμβανομένων του βίντεο, του
σχεδίου, της γλυπτικής εγκατάστασης, της φωτογραφίας, και της performance. Το έργο του
έχει παρουσιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

5. Miloushka Bokma, Softly to Not #5, Ολλανδία 2011-12, 2.35



Δύο γυναίκες ακουμπώντας πρόσωπο με πρόσωπο, με μια εφημερίδα μεταξύ τους. Το φως
και ο χρόνος περνά από δεξιά προς τα αριστερά. Σχετίζονται μεταξύ τους ή όχι; Είναι
αντιμέτωπες η μια με την άλλη ή με τον εαυτό τους; Ξαφνικά αφήνονται και απομακρύνονται,
το χαρτί πέφτει και κοιτάζουν η μια την άλλη για πρώτη φορά.
Η Miloushka Bokma είναι εικαστική καλλιτέχνης, κατά κύριο λόγο εργάζεται στον τομέα της
φωτογραφίας και του βίντεο. Η προσωπική και συναισθηματική ιστορία που φέρει κάθε
άνθρωπος είναι η υπόθεση του έργου της. Οι μνήμες είναι εμπειρίες που αντανακλώνται στο
πρόσωπο, το βλέμμα και τη στάση του σώματος.

Η Miloushka Bokma γεννήθηκε το 1971 στο Κουρασάο, αλλά βάση της είναι το
Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Ουτρέχτη
το 1995. Το έργο της έχει παρουσιαστεί και προβληθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Συμμετείχε σε σημαντικές εκθέσεις σε χώρους όπως: Πινακοθήκη Φωτογραφίας
του Δουβλίνου, Art Amsterdam, Κέντρο Χιούστον για τη Φωτογραφία, Reuten Gallery,
Cicterna Γκαλερί τέχνης της Μόσχας, Fries Museum Leeuwarden, Holland Tunnel γκαλερί
τέχνης της Νέας Υόρκης, Φεστιβάλ Φωτογραφίας Lodz, Πολωνία. Εκπροσωπείται από τη
Gallery Reuten στο Άμστερνταμ.

6. Christina Gangos, LANDLOCKED/PADDY, Ιρλανδία/Ελλάδα 2013, 10.00

Το LANDLOCKED είναι μια σειρά από σιωπηλά ολόσωμα πορτρέτα ανθρώπων, που
σχηματίζουν μια εγκατάσταση πολλαπλών βίντεο. Σε αυτό το έργο οι άνθρωποι κλήθηκαν να
συλλογιστούν για λίγο τραυματικά ή σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν την ζωή τους σε ένα
ακαθόριστο χώρο. Οι σκέψεις τους κρατήθηκαν μυστικές, ενώ παρουσιάστηκε μόνο η φυσική
διαδικασία που πέρασε η στάση του σώματος τους.
Εδώ παρουσιάζεται ο Paddy, ένα 5χρονο αγόρι που εργάζεται σε μια τοπική αγορά του
Σαββάτου με τους παππούδες του. Το έργο ασχολείται σε βάθος με την ανθρώπινη κατάσταση
που εν μέρει έχει χαθεί μέσα στο χάος που ακολούθησε την οικονομική ανάπτυξη και την
κατάρρευση της. Αψηφώντας τον τόπο, το χρόνο και την ταυτότητα, μας ενθαρρύνει να
σταματήσουμε, να παρατηρήσουμε και σιωπηλά να επικοινωνήσουμε.

Η Christina Jane Gangos είναι μια ανεξάρτητη δημιουργός ντοκιμαντέρ με βάση της το
Λίμερικ της Ιρλανδίας και την Αθήνα στην Ελλάδα. Σπούδασε δημοσιογραφία και Ιστορία



στην Αθήνα και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό της με θέμα Documentary by Practice
στο Royal Holloway, University of London. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε διάφορες
μορφές: από τη βίντεο εγκατάσταση Sundance μέχρι το πειραματικό ντοκιμαντέρ, όπως το
Lettuce and Peppers και HAMMER TO BELL. Η Christina έχει βραβευτεί με το βραβείο
Arts Council New Work, καθώς και το βραβείο Create award for Community Arts και
χρηματοδοτείται μέσω του Κινηματογραφικού Συμβουλίου της Ιρλανδίας. Η δουλειά της
έχει παρουσιαστεί στο National Portrait Gallery του Λονδίνου, στο Κέντρο Πομπιντού στο
Παρίσι, το Gate Theater στο Λονδίνο, το IFI στο Δουβλίνο και διάφορα μεγάλα φεστιβάλ.
Πρόσφατα χρηματοδοτείται μέσω του Συμβουλίου Τεχνών και του μέσω του Project and
Bursary Award.

7. Samantha Dillehay, Forsaking My Mother’s Heirloom, ΗΠΑ 2014, 2.41

«Αυτό είναι ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για το πώς οραματίζομαι τη σχέση μου να
καταρρέει ανάμεσα στη μητέρα μου και μένα όταν ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά μου».
Το έργο της S. Dillehay ασχολείται με τη σεξουαλικότητα, το φύλο, και την προσωπική
ταυτότητα.

Η Samantha Dillehay γεννήθηκε στο Τενεσί. Σπούδασε κινηματογράφο και video art στο
Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, όπου έλαβε MFA. Σήμερα ζει στην Ada, Οκλαχόμα, όπου
διδάσκει παραγωγή ήχου και βίντεο στο East Central University.

Sense off

Επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου

Διάρκεια: 38 λεπτά

Σε αντίθεση -αλλά και συμπληρωματικά- με την ενότητα “Sense of…” η ενότητα “Sense
off” παίζει εννοιολογικά με τα ίδια περίπου στοιχεία (και ειδικά με την εξεταστική και
επίμονη όραση), εστιάζοντας όμως στην ένταση των εννοιών που προκύπτουν από την
σχολαστική παρατήρηση αργών διαδικασιών που σχεδόν εκτοπίζουν τις αισθήσεις ή τις
τοποθετούν σε δεύτερη μοίρα. Έργα όπου η παρουσία γίνεται απουσία και όπου, πίσω από
μια αργή δράση και μια ελάχιστη κίνηση, παραμονεύει μονίμως κάτι ανησυχαστικό, κάτι



που παραπέμπει στην καταστροφή, την ανυπαρξία, την υπαρξιακή ή κοινωνική ασφυξία,
στη φθορά και στο θάνατο.

1. Greta Alfaro, In Ictu Oculi, Ισπανία 2009, 10.35

Ένα τραπέζι στη μέση του πουθενά, αλλά οι καλεσμένοι είναι απόντες. Μια γιορτή φαγητού
και κρασιού που περιμένει σ' ένα κρύο και ξερό τοπίο.
Τα όρνεα θα έρθουν και θα καταβροχθίσουν το φαγητό μας και θα καταστρέψουν το σκηνικό
μας: τη νεκρή φύση, τη διακόσμηση, το χώρο της διασκέδασης και του πολιτισμού. Τα όρνεα,
άγρια θηρία που συνδέονται με το θάνατο και τη βρωμιά, τη βία και το φόβο, καταφθάνουν
χωρίς να τα περιμένουμε και, όπως σε έναν αλληγορικό μύθο, συμβολίζουν κάποιες από τις
δικές μας ποιότητες.

Η Greta Alfaro γεννήθηκε το 1977 στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Σπούδασε Καλές Τέχνες
στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια και Φωτογραφία στο Royal College of Art, Λονδίνο. Έχει
παρουσιάσει τη δουλειά της σε αρκετές ατομικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων στο MoCA
Hiroshima-Ιαπωνία, στο Museum Ex Teresa Arte Actual-Μεξικό,  CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO HUARTE-Παμπλόνα-Ισπανία, Carpe Diem Art & Research,
Λισσαβώνα-Πορτογαλία και σε άλλους χώρους στην Ισπανία και τη Βρετανία. Έχει πάρει
μέρος σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: “They Sicken Of The Calm Who
Know The Storm”, Fridman Gallery, Νέα Υόρκη / New Order: British Art Now, Saatchi
Gallery, Λονδίνο / Whitechapel Open στη Whitechapel Gallery στο Λονδίνο / Bêtes off στη
La Conciergerie στο Παρίσι / Bloomberg New Contemporaries 2010, ICA, Λονδίνο
/ Drama, Baby, Drama στο Kunsthaus Essen, Γερμανία, και σε πολλές ακόμη. Έχει λάβει
βραβεία και υποτροφίες, όπως το Genesis Foundation Award-Λονδίνο, The James Prize-
Moving Image Video Art Fair-Νέα Υόρκη, υποτροφία CAM για Εικαστικές Τέχνες-
Ισπανία, Ειδικό Βραβείο Κινηματογραφικής Επιτροπής στο Erarta Motion Pictures Film
Festival-Αγία Πετρούπολη-Ρωσία, κ.α.

2. Jan Brand, Rosenthal, Γερμανία 2009, 6.04



Το “Rosenthal” λειτουργεί σαν φωτογραφία τοπίου που απεικονίζει ένα φθινοπωρινό δάσος.
Το δάσος φαίνεται άδειο, αλλά με μια πιο εξεταστική ματιά μπορεί κανείς να ανακαλύψει
διάφορα άτομα, ομάδες και κινήσεις στην εικόνα. Μια ομάδα αστυνομικών εμφανίζεται
ξαφνικά και "χτενίζει" το δάσος, σαν αντανάκλαση της οπτικής έρευνας του θεατή.

Ο Jan Brand γεννήθηκε το 1975 στη Φρανκφούρτη, Μέιν, Γερμανία. Το 2009 αποκτά το
πτυχίο του στην Οπτική Επικοινωνία, από την Ακαδημία Τέχνης & Σχεδιασμού. Ζει και
εργάζεται στη Φρανκφούρτη.

3. Boris Eldagsen, How to disappear completely / POEM #60, Γερμανία 2011, 2.33

Ένα σκηνικό που παραπέμπει στο 1900. Μια γυναίκα-άγγελος κάθεται σε ένα σκοτεινό λιβάδι
με ένα γραμμόφωνο. Ξεκινά να γυρίζει τη μανιβέλα, αλλά αντί να τοποθετήσει τη βελόνα
πάνω στο δίσκο, χρησιμοποιεί το νύχι της, ενώ αρχίζει να τραγουδά ένα τραγούδι δίχως
λέξεις. Ακούμε ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει από απόσταση. Σταματά πίσω μας και σβήνει τη
μηχανή.

Ο Βερολινέζος καλλιτέχνης Boris Eldagsen σπούδασε φωτογραφία και εννοιολογική τέχνη
στις Ακαδημίες Καλών Τεχνών του Μέινζ, της Πράγας και του Χάιντεραμπαντ / Ινδία, και
φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια της Κολωνίας και του Μέινζ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί
διεθνώς σε διοργανώσεις τέχνης και φεστιβάλ όπως: Fridericianum-Κάσελ, Deichtorhallen-
Αμβούργο, CCP Μελβούρνη, ACP Σίδνευ, EMAF Osnabrück, Videonale Βόννη, Edinburgh
Art Festival, Athens Video Art Festival, Kuyre-Κωνσταντινούπολη, Media Forum Μόσχα,



WRO Media Art Biennale-Wroclaw, Biennale της Χάβρης και Biennale of Electronic Arts-
Περθ.

4. Chi-Yu Liao, Twinkle series: Ji-min, Ταϊβάν 2011-12, 2.45

Στη σειρά βίντεο Twinkle, η Chi-Yu Liao παρουσιάζει μια σειρά από βιντεοπορτρέτα tableaux
vivantμε γυναικείους χαρακτήρες που υποδύεται η ίδια. Κάθε περσόνα στέκεται σε ένα τραπέζι
δείπνου, προσφέροντας κάτι φαγώσιμο ή πόσιμο στο θεατή. Παραπέμποντας στις νεκρές
φύσεις των Κάτω Χωρών του 17ου αιώνα, αλλά και σε μορφές animation από την Ασία, η
καλλιτέχνης δημιουργεί βιντεο-εικόνες που αιωρούνται ανάμεσα στη δράση και τη μη-δράση,
όπου η αφήγηση είναι επικείμενη, αλλά ταυτόχρονα και σε αναστολή.

Η Chi-Yu Liao (γ. 1986) είναι μια Ταϊβανέζα καλλιτέχνης που ειδικεύεται στο βίντεο και τις
βιντεο-εγκαταστάσεις. Οι ατομικές της εκθέσεις περιλαμβάνουν τα: Lucid Dreaming στο IT
PARK, Miss Farewell στο VT ARTSALON, Twinkle στο Kuandu Museum of Fine Art -
Taipei και MimiLucy – Never Give Up – The New World στο VT ARTSALON (Ταϊπέι).
Έχει επίσης παρουσιάσει το έργο της σε διάφορες διεθνείς ομαδικές εκθέσεις.

5. Muhammad Taymour & Nouran Sherif, Home, Αίγυπτος 2013, 8.00

Σπίτι είναι το μέρος που ψάχνεις για να τακτοποιηθείς/στεριώσεις, να βρεις καταφύγιο και να
είσαι προστατευμένος από κάθε ανεπιθύμητο εξωτερικό φαινόμενο, όλα αυτά τα πράγματα δεν
ορίζονται από τοίχους.



Ο Muhammad Taymour είναι ένας Αιγύπτιος καλλιτέχνης που γεννήθηκε το 1985. Άρχισε
να ενδιαφέρεται για τη Τέχνη στην ηλικία των 22. Το έργο του είναι επηρεασμένο από την
Αφηρημένη και την Εννοιολογική Τέχνη. Το ενδιαφέρον του εστιάστηκε σταδιακά στο
βίντεο ως εκφραστικό μέσο.
Η Nouran Sherif είναι καλλιτέχνης των Οπτικοακουστικών μέσων, γεννημένη στο Κάιρο το
1990. Αποφοίτησε από σχολή εφαρμοσμένων τεχνών το 2012. Δουλεύει με διάφορα
εργαλεία και μέσα (βίντεο-ήχο-ζωγραφική-σχέδιο-φωτογραφία).

6. Adam Forrester, Inhumation, ΗΠΑ 2012, 2.02

Σ' αυτή τη μικρή αφηγηματική ταινία, ο βασικός χαρακτήρας ξεκινά μια περίεργη εργασία.
Καθώς η ταινία προχωρά, ο θεατής συνειδητοποιεί ότι η εργασία που εκτελείται έχει σαν
στόχο την ακύρωση της λειτουργίας του εργαλείου της εργασίας αυτής καθαυτής.

Ο Adam Forrester (γ. 1980) είναι καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής με βάση την Αθήνα
στη Γεωργία των ΗΠΑ. Δημιουργεί έργα με θέμα περίεργους μύθους, παραδοσιακά
παραμύθια που επιβιώνουν ακόμη και σήμερα, και προφορικές παραδόσεις. Το 2011
βραβεύτηκε από το Willson Center for Humanities and Arts Research and Performance για
το μικρού μήκους ντοκυμαντέρ Eat White Dirt. Το έργο του έχει παρουσιαστεί στις
Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

7. Miguel Andrés, System, Ισπανία 2014, 4.49



Κάθε σύστημα απαιτεί την εγκατάσταση μιας βάσης που το συντηρεί και εμποδίζει την
κατάρρευση του. Οπωσδήποτε το κοινωνικοοικονομικό σύστημα των ανθρώπων δεν αποτελεί
εξαίρεση.
Για να λειτουργήσει σωστά προϋποθέτει τον προγραμματισμό τερματικών/ατόμων με τις
βασικές γνώσεις της λειτουργίας του. Οι κοινωνικοί κανόνες και η θρησκεία είναι ακριβώς
αυτό, καθώς κάθε ερέθισμα ή πληροφορία (stimulus ) που λαμβάνεται εξωτερικά,
αντιμετωπίζεται με τους δικούς τους όρους.
Το έργο αυτό φτιάχτηκε σαν μια ψηφιακή αλληγορία (σε καθαρό στυλ του 21ου αιώνα) του
πως το Σύστημα μας εισάγει τις βασικές οδηγίες για την διαιώνιση του. Τα ίδια τα άτομα
υπερασπίζονται τη βάση του Συστήματος, του δικού τους Συστήματος.

"Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Murcia (Ισπανία), το όνομα του οποίου δεν επιθυμώ να
επαναφέρω στη σκέψη μου. Ένιωθα πάντα έλξη για τις τέχνες, αλλά σπούδασα διαφήμιση
(από μικρό παιδί ήθελα να γίνω ηθοποιός). Ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής σε
διαφημιστικές εταιρίες στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Τώρα αφιερώνω τη ζωή μου στον
κόσμο της τέχνης, με βασική κατεύθυνση την perfomance, μεταξύ άλλων. "

8. Μαρία Κοσμαδάκη, Χωρίς τίτλο, Ελλάδα 2014, 0.30

Το έργο αποτελεί έναν πειραματισμό για τη δημιουργία εικαστικής εικόνας με εμφανή διάλογο
μεταξύ του παρελθόντος και του σήμερα.
Το άγαλμα του Διαδούμενου επιλέχθηκε σαν σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
σύμβολο του κάλλους και του ιδανικού. Η αναφορά στο σήμερα παραπέμπει στην ύπαρξη του
ατόμου στην κοινωνία, στην μοναξιά του, στην ματαιοδοξία, στην κρίση και εν τέλει στην
ασφυξία.
Η προβολή του εγώ του κάθε θεατή στο πρόσωπο του αγάλματος αποτελεί και την αφετηρία
για τον προσωπικό του διάλογο με το έργο. Η ζωτική λειτουργία της αναπνοής παραπέμπει
στην έννοια της γέννησης και του θανάτου.

Η Μαρία Κοσμαδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Αποφοίτησε το 2007 από τη σχολή
αργυροχρυσοχοϊας Στεμνίτσας και στη συνέχεια σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ (2009-
2014) με καθηγητή τον Τάσο Χριστάκη. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις.



____________________________________
Video Art Festival Miden::
Το Festival Μηδέν, το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ βιντεοτέχνης που πραγματοποιείται σε
ανοιχτούς δημόσιους χώρους, είναι μια ανεξάρτητη ετήσια διοργάνωση για τη βιντεοτέχνη
και τα νέα μέσα, που έχει σαν βάση την Καλαμάτα. Το φεστιβάλ οργανώνει και
διαχειρίζεται μια ομάδα εικαστικών καλλιτεχνών, με κοινό πεδίο δράσης τη βιντεοτέχνη.
Ξεκινώντας από το 2005, το Festival Μηδέν έχει πλέον αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και
έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και επιτυχημένα φεστιβάλ βιντεοτέχνης
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελώντας έναν σημαντικό πόλο πολιτιστικού
ενδιαφέροντος για την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή βιντεοτέχνη.
Το φεστιβάλ δέχεται σταθερά τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 1000 συμμετοχές από
περισσότερες από 40 χώρες σε κάθε του διοργάνωση και είναι πλέον γνωστό στους
καλλιτεχνικούς κύκλους παγκοσμίως, με τις προσκλήσεις για συνεργασία και τις
παρουσιάσεις του φεστιβάλ σε σημαντικές διοργανώσεις στο εξωτερικό να αυξάνονται
συνεχώς. Τον τελευταίο χρόνο το φεστιβάλ προσκλήθηκε να παρουσιάσει προβολές
ενοτήτων του σε Ρωσία, Ιταλία, Περού, Φιλανδία, Ισπανία, Γεωργία, ΗΠΑ,
Πορτογαλία, Νορβηγία κ.α. ενώ ήδη υπάρχουν και άλλες προγραμματισμένες προτάσεις
συνεργασίας.

Πληροφορίες: www.festivalmiden.gr || www.facebook.com/festivalmiden
e-mail: festivalmiden@gmail.com


