
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ # 17 

 

Συζήτηση και εργαστήριο Without a Proper Noun  

(Χωρίς κατάλληλο όνομα): Δέσιμο και Αφήγηση –  

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 18:30 
 

 

Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και το εργαστήριο 

Without a Proper Noun (Χωρίς κατάλληλο όνομα): Δέσιμο και Αφήγηση με τις Laura Lovatel 

και Federica Menin στο πλαίσιο της σειράς Πολιτικοί Λόγοι. 

 

 

Οπτικό υλικό μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.dropbox.com/sh/phfmm760zjsz1h2/AAA78nHCW1QqQxWQHEh8yH3ca?dl=0 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε: 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.kunsthalleathena.org (Κατηγορία Press) 

Ελεάννα Παπαθανασιάδη 6974 387364, press@kunsthalleathena.org 

 

 

Συζήτηση και εργαστήριο Without a Proper Noun (Χωρίς κατάλληλο όνομα): Δέσιμο 

και Αφήγηση με τις Laura Lovatel και Federica Menin 

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 18:30 
 

 

 
 

 

Federica Menin και Laura Lovatel, Without a Proper Noun (Χωρίς κατάλληλο όνομα), σχέδιο, 2014 
 

 

Το πρότζεκτ Without a Proper Noun (Χωρίς κατάλληλο όνομα) πραγματοποιήθηκε την περασμένη 

άνοιξη κατά την διάρκεια της διαμονής των δύο Ιταλίδων καλλιτέχνιδων στην Αθήνα. Στην 

επερχόμενη συνάντηση στην Kunsthalle Athena, οι επισκέπτες καλούνται να πάρουν μέρος στη 

διαδικασία της παραγωγής ενός βιβλίου που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, συμμετέχοντας στην 

ραφή και το δέσιμο των σελίδων του. Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή ερωτήσεων, 

επιθυμιών, φόβων, απόψεων και προτάσεων, η γνωριμία με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, μέσα 



από μια κοινή δράση, αυτήν του δεσίματος ενός βιβλίου. 

 

«Μερικές φορές μπορεί οι λέξεις να φαίνονται ακατάλληλες. 

Οι προτάσεις δημιουργούν μια αίσθηση η οποία απαιτεί μια λογική σκέψη που αποφεύγει την 

πραγματικότητα και την εμπειρία. 

Ένας αγώνας μεταξύ μιας δεδομένης γλώσσας και μια αδάμαστης ζωής. 

Οι λέξεις ενώνουν μέσα από το νόημά τους και διαιρούν μέσα από αυτό που δεν λένε. 

Υπάρχει μια άβυσσος μεταξύ της υποκειμενικής μας βεβαιότητας και της αντικειμενικής αλήθειας 

των άλλων. 

Αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την αντικειμενικότητα που μας καταπιέζει, ούτε από την 

υποκειμενικότητα που μας εξορίζει. 

Κάθε γεγονός μεταμορφώνει την καθημερινή μας ζωή. 

Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ξέρουμε τι θα κάνουμε, αλλά μια επιθυμία να μας αφήσουν να το 

κάνουμε, αν μας ενδιαφέρει.» 
 

(Laura Lovatel και Federica Menin) 

 

 

Το βιβλίο εκδίδεται από τις Laura Lovatel και Federica Menin σε συνεργασία με το design studio 

Lupo&Burtscher και με την υποστήριξη της Αυτόνομης Επαρχίας του Μπολτσάνο (Ιταλία). 

Το πρότζεκτ Without a Proper Noun (Χωρίς κατάλληλο όνομα) πραγματοποιήθηκε με την 

συμμετοχή του Καφενείου στην Ακαδημία Πλάτωνα και έχει υποστηριχθεί από το Movin’ Up project 

(Ιταλία), με την συνεργασία της Kunsthalle Athena.  

 

 

 

Kunsthalle Athena, Κεραμεικού 28, Κεραμεικός - Μεταξουργείο, Αθήνα 

www.kunsthalleathena.org 

 

 

Με την υποστήριξη: 

 
 

 

 


