
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΣΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ RAFAËL ROZENDAAL  

ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ KUNSTHALLE ATHENA 

 

Η Kunsthalle Athena θάζε ρξόλν αλαζέηεη ζε έλαλ θαιιηηέρλε ηε δεκηνπξγία ελόο έξγνπ 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηζηνζειίδα ηεο. Μπνξείηε λα ην δείηε ζηελ εμήο δηεύζπλζε: 

www.kunsthalleathena.org. 

 

Γηα ην 2011, ε Kunsthalle Athena έρεη ηελ ηηκή λα παξνπζηάδεη ηνλ θαιιηηέρλε Rafaël 

Rozendaal κε ην έξγν ηνπ BurningMyTime.com. Με ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ν θαιιηηέρλεο 

ζρνιηάδεη εθθάλζεηο ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ηεο αηζζεηηθήο σο δπλακηθήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα όςεηο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ηεο pop – art. Σν έξγν 

παξνπζηάδεη αλαθνξέο ζην ξεύκα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ αλάκεζα ζε άιια κνληέξλα 

θηλήκαηα, αιιά ηαπηόρξνλα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηπραηόηεηα ηεο ζύγρξνλεο αζηηθήο 

θαζεκεξηλόηεηαο. Σειηθά, εθθξάδεη κηα ρηνπκνξηζηηθή θαη κειαγρνιηθή άπνςε πάλσ ζηε 

δσή, όπσο θάλεη άιισζηε θαη ε θαιή ηέρλε. 

 

Γελλεκέλνο ην 1980 ζην Άκζηεξληακ, ν νιιαλδηθήο θαη βξαδηιηάληθεο θαηαγσγήο Rafaël Rozendaal 

είλαη κηα ζεκαληηθή παξνπζία ζην ρώξν ηεο δηαδηθηπαθήο ηέρλεο. Ζεη θαη εξγάδεηαη ζε μελνδνρεία 

αλά ηνλ θόζκν. Ο Rozendaal δελ είλαη έλαο παξαδνζηαθόο θαιιηηέρλεο θιαζζηθήο δσγξαθηθήο 

αιιά αληηιακβάλεηαη ην δηαδίθηπν σο θακβά: δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο σο “αληηθείκελα” ηέρλεο. Τα 

έξγα κεηέπεηηα πσινύληαη κε ηελ νλνκαζία ηνπ δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ θαη ην όλνκα ηνπ αγνξαζηή λα 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ηίηιν, ελώ ν ρώξνο δηαβηβάδεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, σο ηδηνθηήηε πιένλ. 

Παξόια απηά, παξακέλεη πξνζβάζηκν ζηελ επξύηεξε δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα. “Με ηηο ηζηνζειίδεο 

όζν θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ, ν Rafaël Rozendaal κεηαθξάδεη ηα θπζηθά 

αληηθείκελα ζε ήρνπο θαη θαηλόκελα, δεκηνπξγώληαο έηζη έλαλ θόζκν όπνπ ε αληίιεςε ησλ 

πξαγκάησλ εληείλεηαη. Έηζη, ηα πεξηβάιινληα απηά δελ είλαη κόλν όκνξθα αιιά ηαπηόρξνλα 

ελζαξξύλνπλ θαη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ ζεαηή γηα ό,ηη ηνλ πεξηζηνηρίδεη”. Ο Rafaël Rozendaal είλαη ν 

εκπλεπζηήο ηεο ζεηξάο εθδειώζεσλ BYOB (Bring Your Own Beamer), εθζέζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα κηα λύρηα θαηά ηηο νπνίεο θηινμελνύληαη θαιιηηέρλεο κε ηνπο 

πξνηδέθηνξέο ηνπο. Πξόζθαηεο αηνκηθέο εθζέζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έθζεζε “Yes For Sure” 

ζην ηλζηηηνύην NIMk ζην Άκζηεξληακ, ηελ “Broken Self” ζηελ γθαιεξί Spencer Brownstone ζηε Νέα 

Υόξθε, ηελ “I’m good” ζηελ TSCA ζην Τόθπν, θ.ά. Τν έξγν ηνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζην “Padiglione 

Internet” (Internet Pavilion) σο κέξνο ηεο 53εο Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο θαη ζην New Museum ηεο 

Νέαο Υόξθεο σο κέξνο ηνπ “Rhizome Commissions 2008”, ελώ έρεη δηαθξηζεί κε βξαβείν ηνπ ηδίνπ 

θνξέα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε: 

 

Απόζηνινο Βαζηιόπνπινο 6978 806178 

Επιμέλεια - Kunsthalle Athena, info@kunsthalleathena.org 

Ειεάλλα Παπαζαλαζηάδε 6974 387364 

Επιμέλεια - Kunsthalle Athena, press@kunsthalleathena.org 

 

ΚUNSTHALLE ATHENA, Γαιελνύ 36, 11471, Αζήλα, www.kunsthalleathena.org  

www.kunsthalleathena.org
http://www.newrafael.com/
http://www.newrafael.com/

