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Η Kunsthalle Athena κάθε χρόνο αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη την δηµιουργία ενός έργου 
αποκλειστικά για την ιστοσελίδα της. Μπορείτε να το δείτε στην εξής διεύθυνση: 
www.kunsthalleathena.org. 
 
Για το 2014, έχουµε την τιµή να φιλοξενούµε τον καλλιτέχνη Μίλτο Μανέτα µε το έργο 
Internet Monastery. 
 
Σε µια περίοδο που βρίσκει την Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη νότια Ευρώπη, τραυµατισµένη 
από την οικονοµική και κοινωνικοπολιτική κρίση, ο Μανέτας διαλέγει να παρουσιάσει την γυµνή 
εικόνα ενός αναµµένου κεριού µέσα στο σκοτάδι. Οι επισκέπτες µπορούν να παίξουν µε την φλόγα 
µέσω της απλής χειρονοµίας να ανάψουν ή να σβήσουν το κερί. Ένα ιδιαίτερα συµβολικό έργο, το 
Internet Monastery αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στην µοναχικότητα και την αδυναµία µέσω της 
οποίας βιώνει τα µη αναµενόµενα και ταχύτατα εναλλασσόµενα καταστροφικά γεγονότα ο 
σύγχρονος άνθρωπος. Την ίδια ώρα όµως αναφέρεται και στην ελπίδα που εγγυµονεί αυτό το 
σκοτάδι. Η λαϊκή αναφορά της διαδεδοµένης χειρονοµίας του ανάµµατος ενός κεριού, φέρει µια 
βαθιά, έστω και αφηρηµένη, υποσυνείδητη πίστη πως τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα ακόµη και 
µέσα από περιόδους απόλυτης απογοήτευσης. 
 
Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο ή πρωτότυπο και σίγουρα τίποτα ψηφιακά τεχνολογικό, που θα 
µπορούσε κανείς να αποδώσει σε αυτό το έργο. Αντιθέτως, κανείς θα µπορούσε να υποστηρίξει 
πως το εικονογραφικό του στυλ έχει να κάνει περισσότερο µε την κλασσική ζωγραφική, τους 
θρησκευτικούς πίνακες του 16ου αιώνα του Caravaggio σε σχέση µε το φως, ή τους φλαµανδικούς 
πίνακες της ίδιας εποχής σε σχέση µε την ακρίβεια του σχεδίου, ανάµεσα σε άλλες αναφορές. 
Αυτός ο συγκερασµός µεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και της υπόσχεσης του µέλλοντος, 
καθιστά µια ενδιαφέρουσα εικαστική ανατροπή κατά την οποία ο Μανέτας «ενηµερώνει» αυτό που 
τώρα ονοµάζεται “Post Internet Art” (Μετά-Διαδικτυακή Τέχνη) µε την κλασσική αισθητική. 
 
Γεννηµένος στην Ελλάδα, ο Μανέτας είναι ζωγράφος, εννοιολογικός καλλιτέχνης και θεωρητικός 
του οποίου το έργο ερευνά την εκπροσώπηση και την αισθητική της κοινωνίας της πληροφορίας. 
Πρόκειται για έναν πολύπλευρο καλλιτέχνη, που αντλεί από την καθιερωµένη παράδοση της 
ζωγραφικής, εκπροσωπώντας σύγχρονους ανθρώπους στις ιδιαίτερες σύγχρονες συνθήκες τους. 
Ο Μανέτας είναι ο ιδρυτής του καλλιτεχνικού κινήµατος NEEN, ένας από τους ιδρυτές του 
Machinima, και ένας από τους εµπνευστές της Διαδικτυακής Τέχνης. Το 2009 θέσπισε το 
Περίπτερο του Internet στην Μπιενάλε της Βενετίας. Η θεµατική της πιο πρόσφατης εκδοχής του 
ήταν Το Ασυνείδητο, Οι άνθρωποι που Δεν χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο. 
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