ΠΟΛΙΤΙΚΟI ΛΟΓΟI # 3
Παναγιώτης Χατζηστεφάνου
&
Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης
Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, στις 20:30,
συνεχίζοντας το πρόγραμμα των Πολιτικών Λόγων
η Kunsthalle Athena φιλοξενεί τους Παναγιώτη Χατζηστεφάνου
και Γιώργο-Ίκαρο Μπαμπασάκη σε δύο διαδοχικούς Λόγους.

Παναγιώτης Χατζηστεφάνου
Είμαστε Όλοι Ναζιστές
Ο Παναγιώτης Χατζηστεφάνου εξηγεί γιατί η συνενοχή είναι το καινούριο μαύρο. Απορεί
που δεν το γνωρίζετε, αηδιάζει με την σκέψη ότι συναγελάζεται μαζί σας, απορεί για αυτή
του την εξαθλίωση και προβάλλει στο πρόσωπό σας την δική του ματαίωση.
Αυτο-εξευτελισμός, δημόσια ψυχανάλυση που δεν του ζητήθηκε ποτέ, βαρετό
παραλήρημα, διαχειριστική αυτολύπηση, κραυγαλέα αποτυχία σε βασικές παράμετρους
αυτο-σεβασμού και αυτο-συντήρησης, θλιβερή φτώχια, υπαρξιακό αδιέξοδο, μαύρη
απελπισία, απίστευτη κούραση, αηδιαστική παραίτηση, ανίατη ψύχωση, ακατανόητη
εμμονή, στείρα αντιπαράθεση με ένα κατεστημένο που γελάει εις βάρος του,
προβληματικές καταστάσεις που δεν θες να ξέρεις, σε μια και μοναδική ομιλία.
Ακόμα – αυτοκτονικοί ιδεασμοί, μισανθρωπία, ανθρωποφοβία, αγοραφοβία και
οποιαδήποτε άλλη παθολογία μπορείτε να διανοηθείτε. Άφθονες, απρόκλητες, ιταμές
προσβολές προς πάσα κατεύθυνση. Καμία απολύτως ηθική αναστολή - όπως πάντα, θα
υπάρξουν άφθονα άλλοθι περί τέχνης, διανόησης και λοιπών παιχνιδιών σαλονιών για
κομψευόμενες λάτρεις του Σατανά.
*Η διεύθυνση διατηρεί πάσα επιφύλαξη και ουδόλως αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν τελικά
προκύψει μια μέτρια και βαρετή ομιλία χωρίς τα παραμικρά διασκεδαστικά που διαβάσατε
παραπάνω.
Ο Παναγιώτης Χατζηστεφάνου είναι καλλιτέχνης και συγγραφέας. Ζει και εργάζεται στον
κόσμο του.

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης
Ο Roberto Bolaño και το Τούνελ του Χρόνου
Ο Ρομπέρτο Μπολάνιο, ο Τόμας Πύντσον και ο Νίκος Καρούζος
πίνουν ρακές στους Λαβύρινθους του Νότου!
Με αυτόν τον τίτλο, ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης θα πει μια ιστορία με φανερές
αλλά και κρυφές πολιτικές διαστάσεις και αιχμές.
Ο Τηλέμαχος Μούσας θα τον συνοδεύσει με το μουσικό του σύμπαν, δείχνοντας ότι το
πριόνι μπορεί να δωρίσει μελωδίες, ενώ η Ελεάννα Μαρτίνου θα προσφέρει οπτικά
κτερίσματα και εικαστικές στίξεις.
Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης είναι ποιητής, μεταφραστής και συγγραφέας. Είναι
συστηματικός μελετητής των ιστορικών πρωτοποριών (Φουτουρισμός, Dada,
Υπερρεαλισμός), των Beat ποιητών και συγγραφέων, καθώς και του ρεύματος για την
"υπέρβαση και την πραγμάτωση της Τέχνης" (Cobra, Λεττριστές, Καταστασιακοί). Ίδρυσε
και διηύθυνε την επιθεώρηση Propaganda, όπου δημοσιεύτηκαν κρίσιμα κείμενα για την
πολιτική και την κουλτούρα των καιρών μας. Δημοσιεύει τακτικά στο περιοδικό "Δέντρο" και
διατηρεί τη στήλη "Ζενερίκ" στο περιοδικό "Διαβάζω". Έχει εργαστεί στο ελληνικό
ραδιόφωνο, και συγκεκριμένα στο Β' Πρόγραμμα, στην ΕΡΑ4, στον Εν Λευκώ, στο Κόκκινο
105,5, και στο Κανάλι 1 Πειραιάς 90,4.

Οι Πολιτικοί Λόγοι είναι μια σειρά από performances καλλιτεχνών, οι οποίες παρουσιάζονται σε
εβδομαδιαία βάση στο χώρο της Kunsthalle Athena πλαισιώνοντας την έκθεση This Must Be the
Place / Αυτό Είναι το Μέρος; και ενθαρρύνοντας το διάλογο με το κοινό.

THIS MUST BE THE PLACE / ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ;
Ατομικές παρουσιάσεις:
Κατερίνα Κανά, Θάνος Κυριακίδης (BLIND ADAM) και Πέτρος Τουλούδης
Με την επιπλέον συμμετοχή των:
Σωτήρη Μπακαγιάννη, Άγγελου Πλέσσα, Σωκράτη Σωκράτους, Μαρίας Τζανάκου
Διάρκεια: 9 Μαΐου - 2 Αυγούστου 2013
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Πέμπτη, 18:30 - 22:00

Kunsthalle Athena, Κεραμεικού 28, Κεραμεικός - Μεταξουργείο, Αθήνα
www.kunsthalleathena.org

