ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ # 2
Γιώργος Παπαδόπουλος
GREXIT ist tot! Ένας πρώτος απολογισμός...
Την Παρασκευή 31 Μαΐου στις 20:30, συνεχίζοντας το πρόγραμμα των Πολιτικών Λόγων, ο
Γιώργος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει το βιβλίο Grexit που εκδόθηκε τον περασμένο
Αύγουστο στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος Δραχμή: Εικονογραφία και Συμβολική Αξία
από την Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου και το transmediale.
Το Grexit διερευνά τη συμβολή της Δραχμής στην κατασκευή της ελληνικής και της ευρωπαϊκής
ταυτότητας, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα σύμβολα και εικόνες
χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τους θεσμούς της ανταλλαγής και της συσσώρευσης. Η
ανάλυση αναφέρεται στο ευρύτερο ερώτημα για το πώς το εικονικό και το συμβολικό συμβάλλουν
στην νομιμοποίηση των οικονομικών και πολιτικών θεσμών, καθώς και για το πώς ένα νέο είδος
λόγου συναρθρώνεται μέσω του συνδυασμού αυτών των μορφών αναπαράστασης.
Η παρουσίαση θα είναι μια σύνθεση από παράλληλες αναγνώσεις του βιβλίου και
δημοσιογραφικών κειμένων για την ελληνική κρίση, συνοδευόμενη από γραφικές αναπαραστάσεις
της υπόγειας σχέσης μεταξύ Δραχμής και Ευρώ. Τα videos τα οποία πλαισιώνουν την παρουσίαση
ετοίμασε ο Γερμανός καλλιτέχνης Carsten Lisecki.
O Γιώργος Παπαδόπουλος συνδυάζει την φιλοσοφία και τα οικονομικά με μια πειραματική
καλλιτεχνική προσέγγιση. Η έρευνά του αναφέρεται στο χρήμα και τις κοινωνικο-οικονομικές
λειτουργίες του. Είναι κάτοχος Master στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών από το London
School of Economics και υποψήφιος διδάκτορας στη Φιλοσοφία και τα Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam. Την περίοδο 2008 - 2009 εργάστηκε σαν ερευνητής στην
Ακαδημία Jan Van Eyck Academy στο Maastricht. Το 2012 βραβεύτηκε με το Vilém Flusser Award
for Artistic Research από την Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου και το festival transmediale.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ενώ έχει
εκδόσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το δεύτερό του βιβλίο, Grexit,
εκδόθηκε το καλοκαίρι στο Βερολίνο.
Οι Πολιτικοί Λόγοι είναι μια σειρά από performances καλλιτεχνών, οι οποίες θα 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
(τον Μάιο ανοιχτά και Παρασκευή, 18:30 - 22:00)

