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The Shifting of the Gaze1

The term Kairos in its ambiguity relates to natural phenomena on the one hand and to
temporality on the other. Kairos is the Greek word for ‘weather’ but also means ‘the
right moment’ and this exhibition project will deal with all its facets. The phenomena of
everyday life will be on display in :: KAIROS. Recall of Earth while contrasting historical
and experimental observations in different ways. Here potential activity will relate to
aspects of socio-economic contexts.
To relate contemporary art forms with scientific potentialities opens up new
space for thought on their relation to phenomena of visibility and invisibility; as well
as the transformation of atmospheric transfer. Weather events and phenomena are
instantaneous figurations of the ‘immediate’. They happen in time, and time again is
measured by their rhythm. The immeasurable play of light and shadow, the contours
and colours in the atmosphere and the protean composition of the elements stimulate
the human imagination while at the same time encrypting the ‘unpredictable’. Not only
landscapes of nature but also inner mood landscapes depend on atmospheric conditions. The connection of atmosphere and psyche as well as their mutual influence thus
disrupts the cycle of the exchange process.
The exhibition :: KAIROS. Recall of Earth attempts to draw, through the
works of contemporary art, a picture of the psyche regarding natural phenomena’s
influence on human beings and planet Earth. The cross-media exhibition discusses
the relationship of humankind to the phenomena of natural events, in other words,
explores the interconnection between nature and humankind. Or, with Robert Musil’s
words: “A barometric low hangs [hung] over the Atlantic.[...] In a word that characterizes the facts fairly accurately […].”2
The starting point and purpose of the artists participating in the exhibition
is to reflect on issues of our society, which we encounter in everyday life, through different media of art. They do so by rendering complex processes visible, either visually
or conceptually. The instantaneous state of the atmosphere is used as a medium. The
‘immediate‘ becomes visible, audible and tangible as a cloud and rainbow, an iceberg,
lightning or a tornado; boundaries between the layers of perception begin to flow. The
influence of the outside world becomes tangible and visible. Sensations are encrypted
in the body. The illusion of being able to control perceptions is deregulated.
The show explores the contribution of the cosmic-abstract and the terrestrial-concrete conception of space, which can no longer be reduced to a transcendental-philosophical a priori, while also taking into account their media technology
context. :: KAIROS | Recall of Earth makes an attempt to scrutinize the still existing
boundaries between social contexts and nature. It also tries to trace possible dividing
lines between geological and human resources. To summarize this with Bruno Latour,
the French sociologist and anthropologist: “Landing” concerns all the inhabitants of 3

the earth, both “the old inhabitants of the wealthy countries” as well as “their future
inhabitants.”
As Latour points out in his work Down to Earth3, “To the migrants from
outside who have to cross borders and leave their countries behind at the price of
immense tragedies, we must from now on add the migrants from inside who, while
remaining in place, are experiencing the drama of seeing themselves left behind by
their own countries.”
		

1

Sophia Panteliadou
Dr. of Philosophy
curator

«What seduces in art is the moment of the gaze shift, in which the perception of appearance/
illusion is not declared to be a delusion of the eye, but is set as “something different.”» Sophia
Panteliadou, Verlag Sonderzahl, 2007.
2
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt Verlag, 1981.
3
Bruno Latour, Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime, Polity Press, 2018.

Η μετατόπιση του βλέμματος1

Ο όρος KAIROS, στην αμφισημία του, σχετίζεται από τη μiα πλευρά με τα φυσικά
φαινόμενα και από την άλλη με την χρονικότητα. Η ελληνική λέξη Κairos σημαίνει
αφενός τις καιρικές συνθήκες από μετεωρολογική άποψη και αφετέρου την “καίρια
στιγμή” και το παρόν εγχείρημα περιλαμβάνει όλες τις όψεις του όρου. Φαινόμενα της
καθημερινότητας παρουσιάζονται στην έκθεση :: KAIROS | Ανακάλεσμα της Γης, αντιπαρατιθέμενα σε ιστορικές και πειραματικές αντιλήψεις με διαφορετικούς τρόπους. Η
εν δυνάμει δράση συσχετίζεται εδώ με πτυχές των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.
Όταν μορφές της σύγχρονης τέχνης συνδυάζονται με την επιστημονική δυναμική, ανοίγονται νέοι ορίζοντες διαλογισμού σε σχέση με φαινόμενα του ορατού και
του αοράτου, καθώς και στη μεταμόρφωση κατά την ατμοσφαιρική μεταφορά τους. Τα
καιρικά φαινόμενα και συμβάντα είναι στιγμιαίες απεικονίσεις του άμεσου. Το “συμβάν” λαμβάνει χώρα μέσα στον χρόνο και ο χρόνος με τη σειρά του μετριέται μέσα από
τον ρυθμό του συμβάντος. Το μη μετρήσιμο παιχνίδι φωτός και σκιάς, τα περιγράμματα και τα χρώματα στην ατμόσφαιρα καθώς και η πρωτεϊκή συγκρότηση των στοιχείων
της φύσης εξάπτουν την ανθρώπινη φαντασία ενώ ταυτόχρονα αποτελούν αφετηρία
κρυπτογραφήσεων του απρόβλεπτου και του αναπαράστατου. Από τις ατμοσφαιρικές
συνθήκες εξαρτώνται όχι μόνο τα τοπία της φύσης αλλά και οι ανθρώπινες ψυχικές
διαθέσεις. Η αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με την ψυχή λοιπόν παραβιάζει την
κανονικότητα της “διαδικασίας ανταλλαγής”.
Στην έκθεση : : KAIROS | Ανακάλεσμα της Γης επιχειρείται ο σχεδιασμός και
η απόδοση, μέσα από έργα της σύγχρονης τέχνης, μιας εικόνας της ψυχής, υπό την
έννοια της επίδρασης των φυσικών φαινομένων πάνω στους ανθρώπους και στον
πλανήτη Γη. Η έκθεση πολλαπλών μέσων πραγματεύεται τη σχέση του ανθρώπινου είδους με τα φαινόμενα της φύσης και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο. Ή, όπως θα
μπορούσαμε να το περιγράψουμε μέσα από τον λόγο του Robert Musil, υπάρχει «ένα
βαρομετρικό ελάχιστο πάνω από τον Ατλαντικό· [...], που περιγράφει το πραγματικό
[…].»2
Τα έργα τέχνης επιζητούν –μέσω μιας ενίοτε διαφορετικής τεχνικής– να αποδώσουν σημασιολογικά την πολύπλοκη διαδικασία των κοινωνικών γεγονότων και να
συμβάλουν στην οπτική ή εννοιολογική εμφάνεια και ορατότητά τους. Η κατάσταση
της ατμόσφαιρας σε δεδομένη στιγμή χρησιμοποιείται εδώ ως μέσο. Το άμεσο γίνεται ορατό, ηχητικά αισθητό και αντιληπτό ως σύννεφο και ουράνιο τόξο, παγόβουνο,
κεραυνός και ανεμοστρόβιλος. Τα όρια ανάμεσα στα επίπεδα της αντίληψης ρευστοποιούνται· η επιρροή του εξωτερικού κόσμου γίνεται απτή, ορατή· οι αισθήσεις εγγράφονται στο σώμα· η ψευδαίσθηση πως μπορούμε να ελέγξουμε την αντιληπτικότητα
έρχεται αντιμέτωπη με την απορρύθμισή της.
Η συμβολή του κοσμικού αφηρημένου με την επίγεια, συγκεκριμένη αντίληψη του χώρου, που δεν μπορεί να αναχθεί σε ένα υπερβατικό-φιλοσοφικό a priori, 5

ερευνάται στην έκθεση – με ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία έργων μέσα στο πλαίσιο της σημερινής τεχνολογίας. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η αμφισβήτηση των ορίων
μεταξύ του Κοινωνικού και του Φυσικού καθώς επίσης και ο εντοπισμός πιθανών
διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της γεωλογικής ενέργειας και του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως θα θέλαμε να συνοψίσουμε με τα λόγια του Bruno Latour, γάλλου κοινωνιολόγου και ανθρωπολόγου: Η “(προσ)γείωση” επηρεάζει όλους τους κατοίκους
της γης, τόσο «τους κατεστημένους [...] των πλούσιων χωρών» όσο και «τους μελλοντικούς τους κατοίκους». Διότι, όπως επισημαίνει ο Latour στο έργο του Où atterrir?
Comment s’orienter en politique3, «Στους μετανάστες του εξωτερικού, που πρέπει να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να διασχίσουν τα σύνορα με τίμημα μια τεράστια τραγωδία, πρέπει από δω και στο εξής να προσθέσουμε τους μετανάστες του εσωτερικού,
οι οποίοι, ενώ παραμένουν στον τόπο τους, βιώνουν το δράμα της εγκατάλειψης από
την ίδια τους τη χώρα».
		
Σοφία Παντελιάδου
Δρ. Φιλοσοφίας
επιμελήτρια

1

«Αυτό, που αποπλανά στην τέχνη, είναι η στιγμή της μετατόπισης του βλέμματος, όπου η
αντίληψη της παρουσίας ή της ψευδαίσθησης δεν δηλώνεται ως αυταπάτη του ματιού, αλλά
εμφαίνεται ως “κάτι διαφορετικό”». Sophia Panteliadou, Verlag Sonderzahl, 2007.
2
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt Verlag, 1981.
3
Bruno Latour, Où atterrir? Comment s’orienter en politique, La Découverte, 2017.

Percieving the moment
Earth’s atmosphere is always around us. Its present state, the weather, influences our
daily decisions. The choice of our daily clothing, our plans for the weekend, weather
sensitivity in front of major weather changes and a colorful rainbow: Unlike other disciplines, meteorology is deeply embedded within our daily communications, and this
even long before the era of climate change. Personal interest in the topic of weather
varies greatly. According to a recent survey in Austria, 75% of the general population
said that their interest to weather developed spontaneously. Not just the sense of sight
can sometimes be fascinating, e.g. the dark clouds of an approaching thunderstorm,
but weather rather affects a combination of many senses at the same time. Examples
include petrichor, the smell caused by the first raindrops after a dry period together
with the sound of pouring rain, the electrostatic cause of standing hairs in combination with a flashing light and the shockwave of a close lightning strike or the feeling
of freezing temperatures during a howling winter storm outside-, and enjoying the
pleasant warmth of an open fire together with a hot cup of tea inside a mountain hut.
Meteorological phenomena, such as a fiery red sunset, have the power to tear people
out of their everyday life, holding on for an almost meditative moment, which might
lead to a state of self-reflection. Even while viewing and exploring art such a moment
can be achieved, creating an individual association to the artwork.
The legends, which accompany the artworks, are connected through a meteorological context and are grouped in four categories, which are represented by pictographs. Solar radiation is not just responsible for fascinating optical phenomena on the
sky, but the trigger of our weather activity. Different incidence angles of solar rays as
a function of latitude, reflective properties of surfaces (albedo) as well as differences
in the heat capacity of land and sea are causing changing energy potentials, which
are counterbalanced through motion of air (winds). In atmospheric dynamics, further
physical forces are acting on winds, e.g. due to earth’s rotation or compressibility of
air or friction. Extremes of atmospheric dynamics are manifested by weather hazards,
such as hurricanes, which are causing harm to people, environment and economy. The
fourth category, weather, human and climate change deals with some aspects of this
dependency.
The additional meteorological information offers a room for knowledge
transfer and maybe new insights. A coherent basic understanding of the topics weather, climate and its impacts is essential nowadays to recognize the complexity and the
fragility of a fully interconnected system. Overall, humanity, but also ourselves in our
daily choices, e.g. in the area of consumption and transport, urgently need to make
efforts to limit the impacts of climate change, and to preserve our natural habitat.
Rainer Kaltenberger
Meteorologist
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Προσλαμβάνοντας τη στιγμή
Η ατμόσφαιρα μας περιβάλλει. Ο καιρός, η ατμοσφαιρική κατάσταση γύρω μας, επηρεάζει
τις καθημερινές μας αποφάσεις, όπως την επιλογή των ρούχων, τις σύντομες διακοπές του
Σαββατοκύριακου, από την ψυχοσωματική ευαισθησία λόγω μεταβολής του καιρού μέχρι και
την πολυχρωμία του ουράνιου τόξου: η μετεωρολογία, αντίθετα με πολλές άλλες επιστήμες,
αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, και αυτό όχι μόνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το
ενδιαφέρον και η προσωπική πρόσβαση του καθένα στον καιρό διαφέρουν μεταξύ τους κατά
πολύ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 75% του γενικού πληθυσμού στην Αυστρία δήλωσε
ότι το ενδιαφέρον τους για τον καιρό αναπτύχθηκε αυθόρμητα. Η έρευνα δεν αναφέρεται μόνο
στην αίσθηση του να βλέπεις, π.χ. τα σκοτεινά σύννεφα μιας επαπειλούμενης καταιγίδας, αλλά
περισσότερο στον ταυτόχρονο συνδυασμό διαφορετικών αισθήσεων. Η μυρωδιά της βροχής
μετά από μια παρατεταμένη ανομβρία, μαζί με την αίσθηση των σταγόνων βροχής, το ηλεκτροστατικό φορτίο των τριχών στο σώμα, καθώς και το έντονο φως και οι ήχοι ενός κοντινού
κεραυνού ή οι παγωμένες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια μιας χειμωνιάτικης καταιγίδας έξω,
ενώ μέσα στο καταφύγιο υπάρχει η καταπραϋντική ζεστασιά του τζακιού και το ζεστό τσάι, είναι
μόνο μερικά παραδείγματα. Οι άνθρωποι συχνά αποσπώνται από την καθημερινότητά τους με
ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, όπως είναι ένα ηλιοβασίλεμα, όταν για μια στιγμή βιώνουν μια
εμπειρία διαλογισμού, που μερικές φορές οδηγεί σε αυτογνωσία. Αλλά και η εξερεύνηση έργων
τέχνης μπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε μια παρόμοια εμπειρία ή να δημιουργήσει μια νέα σχέση
συνειρμών.
Κάθε έργο αυτής της έκθεσης συνδέεται μέσα από τις κειμενολεζάντες μέ ένα διαφορετικό μετεωρολογικό-κλιματολογικό φαινόμενο. Στη λεζάντα περιγράφεται το εκάστοτε
φαινόμενο ή μια πτυχή αυτού, που καθορίζεται από την ατομική σχέση του με το έργο τέχνης.
Οι λεζάντες, οι οποίες παρουσιάζουν στον θεατή σύντομα και εκλαϊκευμένα κείμενα, ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες, που απεικονίζονται με εικονογράμματα. Η ακτινοβολία του
ήλιου δεν προσφέρει μόνο συναρπαστικά, οπτικά φαινόμενα του ουρανού, αλλά αποτελεί επίσης την κινητήρια δύναμη για τις καιρικές συνθήκες. Λόγω του γεωγραφικού πλάτους της ηλιακής ακτινοβολίας, των ανακλαστικών ιδιοτήτων των διάφορων επιφανειών και των διαφορών
στη θερμοχωρητικότητα μεταξύ ξηράς και θάλασσας, προκαλούνται διαφορές ενέργειας που
εξισορροπούνται από τους ανέμους. Στην ατμοσφαιρική δυναμική δρουν και άλλες φυσικές
δυνάμεις, για παράδειγμα, η περιστροφή της γης ή ιδιότητες του αέρα όπως η συμπιεσιμότητα,
η χημική σύνθεση και η τριβή. Οι πιο ακραίες εκδηλώσεις της δυναμικής της ατμόσφαιρας εμφανίζονται με τη μορφή καιρικών κινδύνων, όπως οι τυφώνες, που μπορούν να προκαλέσουν
προσωπικές και οικονομικές ζημιές στην ανθρωπότητα. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία, ο καιρός,
ο άνθρωπος και η αλλαγή του κλίματος, περιλαμβάνει ορισμένες πτυχές αυτής της εξάρτησης.
Η πρόσθετη αυτή μετεωρολογική πληροφορία προσφέρει έτσι τη δυνατότητα μετάδοσης της γνώσης και ίσως τη δημιουργία μιας άλλης, νέας γνώσης. Η συνεπής βασική
κατανόηση της θεματικής του καιρού, του κλίματος και των επιπτώσεών του είναι απαραίτητη
προϋπόθεση στην εποχή μας, ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα
και την ευθραυστότητα του όλου συστήματος. Γενικά, από την ανθρωπότητα, αλλά και από
τον καθένα μας ως άτομα, πρέπει επειγόντως να καταβληθεί προσπάθεια όσον αφορά τις
καθημερινές μας επιλογές, π.χ. στον τομέα της κατανάλωσης ή της μεταφοράς, οι οποίες θα
συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση του
ζωτικού μας χώρου.
Ράινερ Κάλτενμπέργκερ
Μετεωρολόγος

Irini Athanassakis
AUT / GR / FR
How is the Weather?

Ειρήνη Αθανασάκη
www. iriniathanassakis.eu

Πώς Είναι ο Καιρός;

With this question Irini Athanassakis directs her attention to the countless conversations about
everyday life, sensitivities and politics. It is not just a question of degrees Celsius or Beauforts,
but also one of the sensations, of the relationship to the world. The weather, which allows
sensible outer (heat, wind, rain) to be felt on the skin and in the eyes, not only belongs to the
objective physical exterior, but is always reflected in the inner world.
Με την ερώτηση αυτή η Ειρήνη Αθανασάκη στρέφει την προσοχή της στις αμέτρητες συζητήσεις
για την καθημερινότητα, τις ευαισθησίες και την πολιτική. Δεν είναι απλώς μια ερώτηση για
τους βαθμούς Κελσίου ή τα Μποφώρ, αλλά και για μια από τις αισθήσεις: της σχέσης με τον
κόσμο. Ο καιρός, ο οποίος επιτρέπει στην εξωτερική αίσθηση (θερμότητα, αέρα, βροχή) να
γίνεται αντιληπτή από το δέρμα και τα μάτια, δεν αφορά μόνο τον εξωτερικό φυσικό κόσμο,
αλλά αντανακλάται πάντα και στον εσωτερικό.

Wall installation
collaborator: Ira Spagadorou

Επιτοίχια εγκατάσταση
Συνεργάτης: Ήρα Σπαγαδώρου
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Miriam Bajtala
SVK / AUT
Paranoia (Death Valley)

Μίριαμ Μπαϊτάλα
www.miriambajtala.org

Παράνοια (Κοιλάδα του Θανάτου)

Miriam Bajtala’s Paranoia (Death Valley), stages a peculiar chase between camera and subject
at an abandoned hamlet in the heart of California’s Death Valley: A female figure flees from
the camera, she disappears suddenly whereupon the camera subject - a thoroughly lovable,
time-drifting Something - is following her through the picturesque ghost town to where the
lady has disappeared. The figure appears again, flees, the camera follows after her, etc. Thus,
the space becomes a narrative place that fills up with phantoms from the time: The woman
will have been here. The process repeats itself, opens to the looped infinity. Bajtala lets her
cinematic adventure game end before the persecutor ever caught the persecuted.
Στην Παράνοια (Κοιλάδα του Θανάτου) Μίριαμ Μπαϊτάλα στήνει μια παράξενη καταδίωξη ανάμεσα στην κάμερα και ένα πρόσωπο, σε ένα εγκαταλειμμένο χωριουδάκι, στην καρδιά της
Κοιλάδας του Θανάτου (Death Valley) στην Καλιφόρνια: μια γυναικεία φιγούρα δραπετεύει
από την κάμερα, εξαφανίζεται αιφνιδίως ενώ την ίδια στιγμή ο χειριστής της κάμερας –ένα
εντελώς αξιαγάπητο Κατιτίς, παρασυρμένο από τον χρόνο– την ακολουθεί, μέσα στη γραφική
πόλη φάντασμα, όπου η κυρία έχει εξαφανιστεί. Η φιγούρα ξαναεμφανίζεται, δραπετεύει πάλι,
η κάμερα την ακολουθεί και ούτω καθεξής. Έτσι, ο χώρος γίνεται ένας αφηγηματικός τόπος,
ο οποίος γεμίζει από φαντάσματα του χρόνου: η γυναίκα θα έχει υπάρξει εδώ. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται, ανοιχτή στην ατέρμονη αιωνιότητα. Η Μπαϊτάλα αφήνει το περιπετειώδες κινηματογραφικό παιχνίδι της να τελειώσει πριν ο διώκτης καταφέρει να πιάσει την κυνηγημένη.
video
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βίντεο

Electros (Babis Vekris)
GR / USA
The Dark Secret Cloud

Electros (Μπάμπης Βέκρης)
www.electrosvekris.com

Το Μυστικό Σκοτεινό Σύννεφο

Electros´ artworks The Dark Secret Cloud and Do You Have Any Coverage act as a reference
to the communication of digital interaction. Cyber symbols, the rain-drops of Binary code
0 and 1 form layers of abstractions referring to the ambivalence between the technical and
digital-seeing and the perception of the physical. Cast lucide material, carved in the interior by
laser; with Fiber-optic filament.
Τα έργα του Electros Το Μυστικό Σκοτεινό Σύννεφο και το Έχετε Κάποια Κάλυψη δρουν αναφορικά με την επικοινωνία της ψηφιακής αλληλεπίδρασης. Τα κυβερνο-σύμβολα, οι σταλαγματιές
του δυαδικού κώδικα 0 και 1, σχηματίζουν στρώσεις αφαίρεσης που παραπέμπουν στην αμφισημία μεταξύ της τεχνικής και ψηφιακής όρασης και της αντίληψης του φυσικού. Χυτό διαφανές
υλικό, χαραγμένο στο εσωτερικό με λέιζερ· με νήματα οπτικών ινών.

2 led objects

2 αντικείμενα λέντ
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Gundi Feyrer
GER / AUT
Breath

Γκούντι Φάυρερ
www.gundifeyrer.com

Αναπνοή

The short poetic text written by hand by Gundi Feyrer, animated and projected onto a simple
chair is about the physical relationship between weather and human being – breathing and skin.
The artist concerns thereby weather as the expression of a very special and constantly changing
interplay of air, water and sun in the atmosphere that influences all living beings.
Το σύντομο ποιητικό κείμενο –γραμμένο με το χέρι από την Γκούντι Φάυρερ– που κινείται και
προβάλλεται πάνω σε μια απλή καρέκλα, αναφέρεται στη φυσική σχέση μεταξύ καιρού και ανθρώπινης υπόστασης – αναπνοής και δέρματος. Έτσι λοιπόν, η καλλιτέχνις αντιλαμβάνεται τον
καιρό ως έκφραση μιας πολύ ιδιαίτερης και συνεχώς μεταβαλλόμενης αλληλεπίδρασης αέρα,
νερού και ήλιου στην ατμόσφαιρα, που επηρεάζει όλα τα έμβια όντα.

Text image, projection, chair
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Εικόνα κειμένου, προβολή, καρέκλα

Thomas Glänzel
AUT
Thunderstorm

Τόμας Γκλαίντσελ
www.thomasglaenzel.com

Καταιγίδα με Κεραυνούς

The thunderstorm as weather phenomenon, energy discharges in bundled shape. Zeus and the
thunderbolt, as a weapon against the Titans. The sailors, the storm always creates their powerful opponent uncertainty about safe return home. Thunderstorm, hail and storm, crop failures
in agriculture, flooding and destruction by forces of nature. Despite all this, it still captivates us
humans. https://thomasglaenzel.com/gewitter
Η καταιγίδα ως καιρικό φαινόμενο: ηλεκτρικές εκκενώσεις σε δέσμες. Ο Δίας και ο κεραυνός:
όπλο ενάντια στους Τιτάνες. Οι ναυτικοί: η καταιγίδα δημιουργεί πάντα μια έντονη αβεβαιότητα
που αντιπαλεύει την ασφαλή τους επιστροφή στο σπίτι. Κεραυνοί, χαλάζι και καταιγίδες: καταστροφή των αγροτικών καλλιεργειών, πλημμύρες και χαλασμός από τις δυνάμεις της φύσης.
Παρόλα αυτά, εμάς τους ανθρώπους εξακολουθεί να μας μαγεύει.

Site-specific video installation

εγκατάσταση βίντεο
ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο
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Maria Hubinger

Μαρία Χούμπινγκερ

AUT
Aliens on Earth

Εξωγήινοι στη Γη

The compacted soil objects of Maria Hubinger´s installation Aliens on Earth, made of clay from
different climate zones in Europe, symbolize the soil in its material substance and haptic quality.
The different colours of the individual objects make the influence of the climate on the colour
of the soil visible. The installation Roots_The Hidden Half makes the underground roots system
of selected trees visible. About 50 percent of the plant biomass is hidden in the ground. Life in
the soil environment exists as a huge network of organisms supporting each other and keeping
the whole system alive.
Τα συμπαγή χωμάτινα αντικείμενα της εγκατάστασης της Μαρίας Χούμπινγκερ Εξωγήινοι στη
Γη, φτιαγμένα από πηλό από διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Ευρώπης, συμβολίζουν το
έδαφος στην υλική του υπόσταση και την απτή του ποιότητα. Τα διαφορετικά χρώματα των
επιμέρους αντικειμένων καθιστούν ορατή την επίδραση του κλίματος στο χρώμα του εδάφους.
Η εγκατάσταση Ρίζες_Το Κρυμμένο Μισό καθιστά ορατό ένα υπόγειο σύστημα από ρίζες επιλεγμένων δέντρων. Περίπου το 50% της βιομάζας του φυτού είναι κρυμμένο στο έδαφος. Η ζωή
στο περιβάλλον του εδάφους υφίσταται ως ένα τεράστιο δίκτυο οργανισμών που υποστηρίζονται μεταξύ τους και κρατούν όλο το σύστημα ζωντανό.

Soil Objects
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Χωμάτινα Αντικείμενα

Anni Kaltsidou
GR

Άννη Καλτσίδου
www.kaltsidou.gr

Agonia

Αγωνία

Anhydrous earth, dry soil, lack, wear, anxiety, loss.
Will there be life with global warming and climate change?
Άνυδρη γη, ξερό χώμα, η έλλειψη, η φθορά, η αγωνία, η απώλεια.
Θα υπάρξει ζωή με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις κλιματολογικές αλλαγές;

Wall Installation

Επιτοίχια εγκατάσταση
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Mathias Kessler
AUT / USA
Ilulissat W1 003, Greenland, 2007.
Courtesy of Mathias Kessler and Galerie
Heike Strelow, Frankfurt/Main

Ματίας Κέσλερ
www.galerieheikestrelow.de

Ilulissat W1 003, Γροιλανδία, 2007.
Παραχώρηση Ματίας Κέσλερ και Γκαλερί
Χάικε Στρέλοβ, Φρανκφούρτη επί του Μάιν.

Mathias Kessler questions the romanticized pursuit of the postmodern ecology movement for
originality and naturalness. His sculptural landscape photographs - taken at night in the most
remote areas of the world and lit with 200,000 watts to avoid airborne particle contamination
- draws attention to environmental pollution. With the critical questioning of the authenticity
of experienced nature he holds a mirror up to the western society.
Ο Mathias Kessler αμφισβητεί τη εξιδανικευμένη αναζήτηση της αυθεντικότητας και της παρθενικότητας από μέρους του μεταμοντέρνου οικολογικού κινήματος. Οι φωτογραφίες του με
ανάγλυφα τοπία –τραβηγμένες βράδυ στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου και φωτισμένες με 200.000 βατ ώστε να αποφευχθεί η θόλωσή τους από αερομεταφερόμενα σωματίδια–
εφιστούν την προσοχή στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Με την κριτική του αμφισβήτηση της
αυθεντικότητας της βιωμένης φύσης αναγκάζει τον δυτικό κόσμο να κοιταχτεί στον καθρέφτη.

Photography
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Φωτογραφία

Panos Kokkinias

Πάνος Κοκκινιάς

GR

www.panos-kokkinias.com

Megla

Μέγκλα

The discrete stagings in Panos Kokkinia’s photographic works produce/create bizarre scenarios
whose starting point focuses on the relationship of humans to their surrounding world and/
or environment. Incidents, situations, objects or figures are intertwined with the subject of the
image (here landscape) and positioned enigmatically as well as precisely in the picture.
Η διακριτικότητα των πλάνων στις φωτογραφίες του Πάνου Κοκκινιά δημιουργούν περίεργα
σενάρια και επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη σχέση των ανθρώπων με τον κόσμο που τους
εμπεριέχει και/ή με το περιβάλλον. Περιστατικά, καταστάσεις, αντικείμενα ή φιγούρες
συνυφαίνονται με το θέμα του έργου (εδώ με το τοπίο) ενώ τοποθετούνται αινιγματικά όσο και
με ακρίβεια μέσα στην εικόνα.

Photography

Φωτογραφία
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Oliver Kowacz

Όλιβερ Κόβατς

AUT

www.oliver-kowacz.com

Untitled

Άτιτλο

The penetration of the poetic into the image, the shimmering of light and air that shines
through in the background, creates a diffused atmosphere that spreads through the images in
Kowacz’s video work. Oliver Kowacz (born 1988) studied Theater, Film and Media Studies at
the University of Vienna and Transmediale Art at the University of Applied Arts Vienna.
Η διείσδυση της ποιητικής στην εικόνα, η μαρμαρυγή του φωτός και του αέρα που αναλάμπουν
στο φόντο, δημιουργούν μια διάχυτη ατμόσφαιρα που αναβλύζει μέσα από τις εικόνες στο
βίντεο του Κόβατς. Ο Όλιβερ Κόβατς (1988) σπούδασε Θέατρο, Κινηματογράφο και Μέσα στο
Πανεπιστήμιο της Βιέννης και Πολυμεσική Τέχνη στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Βιέννης.

Video
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Βίντεο

Peter Kubelka
AUT
Untitled

Πέτερ Κούμπελκα
www.kubelka.at

Άτιτλο

Time as a glance is the moment captured by Peter Kubelka in his analogues polaroid instant
images, the unpredictable element of the in-between. In doing so, the artist focuses on the
moment of the interaction between the actuation of the trigger, the material and the chemistry,
while at the same time trying to reproduce the atmosphere of the motif (here the clouds) with
the help of the peculiarities of the pole material.
Ο χρόνος ως ματιά είναι η στιγμή που αιχμαλωτίστηκε από τον Πέτερ Κούμπελκα στις αναλογικές, polaroid στιγμιαίες εικόνες του, το απρόβλεπτο στοιχείο του ενδιάμεσου. Με αυτόν τον
τρόπο, ο καλλιτέχνης επικεντρώνεται στη στιγμή της διάδρασης ανάμεσα στην ενεργοποίηση
του κλείστρου, το υλικό και τη χημεία, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να αναπαραγάγει την
ατμόσφαιρα του μοτίβου (στην προκειμένη των σύννεφων) με τη βοήθεια των ιδιαιτεροτήτων
του υλικού της polaroid.

Photography

Φωτογραφία
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Alfred Lenz
AUT
Lightning

Άλφρεντ Λέντζ
www.alfredlenz.com

Αστραπή

Alfred Lenz’s work Lightning was created as part of a project in Seoul/South Korea. It shows
a wooden frame which serves as a carrier of two percussion basins, which are operated by a
cable. By beating up the pelvis, lightning is generated. When looking at the work, one question
immediately arises: is the situation real? One tends to acknowledge what one has in front of
oneself as reality. The flashes were subsequently inserted into the video in a so-called postprocessing.
Το έργο του Άλφρεντ Λέντζ Αστραπή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ στη Σεούλ, στη
Νότια Κορέα. Παρουσιάζει ένα ξύλινο πλαίσιο που χρησιμεύει ως φορέας για δύο πιατίνια, τα
οποία χειρίζεται κανείς μέσω ενός καλωδίου. Χτυπώντας τα πιατίνια προκαλείται μια αστραπή.
Όταν εξετάζει κανείς το έργο, τίθεται αμέσως ένα ερώτημα: Συμβαίνει στ’ αλήθεια; Τείνει κανείς
να αναγνωρίζει αυτό που έχει μπροστά του ως πραγματικότητα. Οι αστραπές ενσωματώθηκαν
στη συνέχεια στο βίντεο, μέσω μιας, ας πούμε, μετα-επεξεργασίας.

Video
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Βίντεο

Brigitte Mahlknecht
IT / AUT
I Am Because my Little Dog Knows Me, But...

Μπριγκίτε Μάλκνεχτ
www.brigittemahlknecht.com

Υπάρχω Επειδή το Σκυλάκι μου με Γνωρίζει,
Αλλά...

Brigitte Mahlknecht’s media are drawing, painting, animation and video. Her interest in thought
processes in the various media and also scientific fields culminates in her pictures. In the video I
Am Because my Little Dog Knows Me, But... the artist walks along the beach and films her long
shadow, which is washed over and over again by the waves. It’s just the shadow that seems to
be disturbed, the wave has the power to muddle with everything for a moment. As soon as it
is gone, the usual peace returns.
Τα εικαστικά μέσα της Μπριγκίτε Μάλκνεχτ είναι το σχέδιο, η ζωγραφική, τα κινούμενα σχέδια
και το βίντεο. Στις εικόνες της κορυφώνεται το ενδιαφέρον της για τις νοητικές διεργασίες στα
διάφορα εικαστικά μέσα αλλά και τα επιστημονικά πεδία. Στο βίντεο Υπάρχω Επειδή το Σκυλάκι
μου με Γνωρίζει, Αλλά... η καλλιτέχνης περπατά κατά μήκος της παραλίας και κινηματογραφεί
τη μακριά της σκιά, η οποία ξεπλένεται ξανά και ξανά από τα κύματα. Είναι ακριβώς η σκιά
αυτό που φαίνεται να διαταράσσεται, το κύμα έχει τη δύναμη να μπερδεύεται με τα πάντα για
μια στιγμή. Μόλις το κύμα φύγει, η συνήθης ηρεμία επανέρχεται.

Video

Βίντεο
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Sabine Müller-Funk
GER / AUT
Nearly Nothing

Σαμπίνε Μύλερ-Φουνκ
www.sabine.mueller-funk.com

Σχεδόν Τίποτε

The media of Sabine Müller-Funk are painting, sculptures, photography and installations in
public and private spaces. The artist deals with the topics of memory, recollection, writing and
archiving, membrane and condensation.
Τα εικαστικά μέσα της Σαμπίνε Μύλερ-Φουνκ είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία
και οι εγκαταστάσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Η καλλιτέχνης εντρυφεί στα θέματα
της μνήμης, της αναπόλησης, της γραφής και αρχειοθέτησης, της διήθησης και της σύναψης.

Object (glass)
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Αντικείμενο (γυαλί)

Eva Petrič

Εύα Πέτριτς

SVN / AUT / USA

www.evapetric.com

Eden, Transplanted

Παράδεισος, μεταφυτευμένος

How does art envision the human beings? What does science show us about future? Are there
any perspectives? In her performance Eden, Transplanted Eva Petric is questioning whether our
planet should no longer be suitable for life. Eva Petric is a multimedia artist working in between
Ljubljana, Vienna and New York.
Πώς η τέχνη οραματίζεται τα ανθρώπινα όντα; Τι μας δείχνει η επιστήμη για το μέλλον; Υπάρχει
η ελάχιστη προοπτική; Στην περφόρμανς της Εδέμ, Μετατροπή η Εύα Πέτριτς διερωτάται αν ο
πλανήτης μας θα είναι στο μέλλον κατάλληλος για ζωή. Η Πέτριτς είναι καλλιτέχνης πολυμέσων
και εργάζεται μεταξύ Λουμπλιάνας, Βιέννης και Νέας Υόρκης.

Video

Βίντεο

23

PRINZpod
Brigitte Prinzgau,
Wolfgang Podgorschek
AUT
πgodesweather

ΠΡΙΝΤΖποντ
Μπριγκίτε Πρίντζγκάου,
Βόλφγκανγκ Πόντγκορσεκ
www.prinz-pod.at

π γόδεςκαιρός

The material collected by PRINZpod in this way has stratified into solid goods of our consumer
world. Unpredictable number sequences of π and typhoon-whirl. The objects refer to system
relationships of π and weather.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε από τους ΠΡΙΝΤΖποντ με αυτόν τον τρόπο έχει διαστρωματωθεί
σε στερεά πρότυπα του καταναλωτικού μας κόσμου. Απρόβλεπτες αριθμητικές αλληλουχίες του
π και των στροβιλισμών ενός τυφώνα. Τα αντικείμενα κάνουν αναφορά στις συστημικές σχέσεις
του π και του καιρού.

Wall object
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Επιτοίχιο αντικείμενο

Patrícia J. Reis
PT / AUT
Sensorial Screen #2

Πατρίτσια Γ. Ράις
www.patriciajreis.com

Αισθητηριακή Οθόνη Ν. 2

The sculpture Sensorial screen by Patrícia J. Reis is an interactive installation that allows the
body to view itself as a place where complex visual information is perceived as a sensation that
can also be felt on the skin level.
Το γλυπτό Αισθητηριακή Οθόνη Ν. 2 της Πατρίτσια Γ. Ράις είναι μία διαδραστική εγκατάσταση
που επιτρέπει στο σώμα να βλέπει τον εαυτό του ως έναν τόπο, όπου σύνθετες οπτικές πληροφορίες μπορούν να προσληφθούν ως αίσθηση, κάτι που μπορεί κανείς επίσης να το αισθανθεί
στο δέρμα.

Room installation

Εγκατάσταση δωματίου
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Ruth Schnell
AUT
Risk

Ρουθ Σνέλ
www.ruthschnell.org

Κίνδυνος

The current situation in the Mediterranean Sea is the effect of a relationship arising from the
coincidence of global climatic change with the related economic conditions. Following a chalk
drawing of the outline of the Mediterranean, the installation Risk by Ruth Schnell shows itself
as a confrontation with the European border regime. A robotic vehicle sets the boundaries,
an integrated 3D pressure pin prints the building blocks of “Fortress Europe”. The event/act
unerringly follows its program.
Η σημερινή κατάσταση στη Μεσόγειο Θάλασσα είναι αποτέλεσμα μιας σχέσης που προκύπτει
από τη συνάντηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με τις απορρέουσες από αυτήν οικονομικές συνθήκες. Ακολουθώντας ένα σχέδιο του περιγράμματος της Μεσογείου φτιαγμένο
από κιμωλία, η εγκατάσταση Κίνδυνος της Ρουθ Σνελ εμφανίζεται ως μια αντιπαράθεση με το
ευρωπαϊκό συνοριακό καθεστώς. Ένα ρομποτικό όχημα θέτει τα όρια, μια ενσωματωμένη 3D
πρέσσα εκτυπώνει τους δομικούς λίθους του «Κάστρου της Ευρώπης». Η δράση ακολουθεί
αδιάφορα τον προγραμματισμό της.

Room installation
Artistic collaboration: Patricia Köstring
Robotic: Niki Passath
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Εγκατάσταση δωματίου
Καλλιτεχνική συνεργασία: Πατρίτσια Καίστρινγκ
Ρομποτική: Νίκη Πασάτ

Christian K. Schröder

Κρίστιαν Κ. Σραίντερ

AUT
Lumberjack

Ξυλοκόπος

As the focus of his reflection in the video Holzfäller (Lumberjack) Christian K. Schröder presents the temporality. The instant, the idea of the right moment, which influences work, human
actioSns and life in general.
The forces of the Dionysian figure of Satyros are transferred in the video Satyr into
the present. From the bacchanalian frenzy the artist creates a new narrative. From the forest
spirit and the mythical Askos with wine results a mountain spirit with balloon and bursting
image concepts.
Στο επίκεντρο της προσοχής του Κρίστιαν Κ. Σραίντερ στο βίντεό του Ξυλοκόπος εμφανίζεται η
περιοδικότητα. Το στιγμιαίο, η ιδέα της καίριας στιγμής, που επηρεάζει την εργασία, τις ανθρώπινες ενέργειες και τη ζωή γενικότερα.
Οι δυνάμεις των διονυσιακών μορφών των Σατύρων μεταφέρονται στο παρόν μέσα
από το βίντεο Σάτυρος του Κρίστιαν Κ. Σράιντερ. Από τη βακχική μανία ο καλλιτέχνης δημιουργεί μια νέα αφήγηση. Ξεκινώντας από το πνεύμα του δάσους και τον μυθικό Ασκό με το κρασί
καταλήγει στο πνεύμα του βουνού με ένα μπαλόνι που φουσκώνει και σκάει σε μια εικονική
έκρηξη.

Video, photography

Βίντεο, φωτογραφία
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Helmut Swoboda
AUT
Lake Gosau

Χέλμουτ Σβόμποντα
www.helmutswoboda.com

Λίμνη Γκόσαου

Helmut Swoboda’s art thrives on the dialectic between landscape and nature on the one hand
and, on the other, the autonomy of a sometimes distilled, almost monochrome painting. It is
the pictures with the most tension that best reveal his artistic energy, with semantic traces of
the landscapes, water- and mountainscapes, and references to nature as their starting point.
The painting lives on this tension. Even the most radical, almost monochrome paintings can be
traced back to the landscape as origin. The viewer will find associations to fog rising over a lake,
cascading water or snow and rain, even in images painted white on white. (Peter Weiermair).
Η τέχνη του Χέλμουτ Σβόμποντα ευδοκιμεί από τη μια στη διαλεκτική μεταξύ τοπίου και
φύσης, και από την άλλη στην αυτονομία μιας ενίοτε φιλτραρισμένης, σχεδόν μονόχρωμης,
ζωγραφικής. Οι εικόνες με την μεγαλύτερη ένταση είναι εκείνες που αποκαλύπτουν καλύτερα
την καλλιτεχνική του ενέργεια, με τα σημασιολογικά ίχνη των τοπίων, των υδάτων και των
ορεινών όγκων και με αναφορές στη φύση ως σημείο αφετηρίας τους. Η ζωγραφική είναι
ζωντανή κάτω από τέτοια ένταση.
Ακόμα και στους πιο ριζοσπαστικούς, σχεδόν μονοχρωματικούς, πίνακες ανιχνεύει κανείς το
τοπίο ως την καταγωγή τους. Ο θεατής θα βρει συνειρμούς με την ομίχλη που ανεβαίνει πάνω
από μια λίμνη, το νερό του καταρράχτη ή το χιόνι και τη βροχή, ακόμη και σε λευκές εικόνες
ζωγραφισμένες σε λευκό. (Πέτερ Βάιερμάιρ).
Painting
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Ζωγραφική

Mathias Swoboda
AUT
Basalt - Stars / Down - Up 02

Ματίας Σβόμποντα
www.mathias-swoboda.com

Βασάλτης - Άστρα / Επάνω - Κάτω 02

The similarities in the contrasts: between top and bottom, heaven and earth, between firmament and asphalt are visible in the photographic works of Mathias Swoboda. The proximity
and distance become palpable/tangible/noticeable. “Ask the wind” writes Olav H. Hauge in his
eponymous poem.
Οι ομοιότητες μέσα στις αντιθέσεις: ανάμεσα στην κορυφή και τον πυθμένα, τον ουρανό και τη
γη, ανάμεσα στο στερέωμα και την άσφαλτο είναι ορατές στις φωτογραφίες του Ματίας Σβόμποντα. Η εγγύτητα και η απόσταση γίνονται αισθητά, απτά. «Ρώτα τον άνεμο» γράφει ο Ούλαφ Χ.
Χάουγκ στο επώνυμο ποίημά του.

Fine art print on Hahnemühle paper

Εκτύπωση fine art σε χαρτί Hahnemühle
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Themistoclis Vafias
GR
Geo Eco
Pavillion for Environmental Information

Θέμος Βαφιάς
(1960-2018)

Οικο-Γαία
Περίπτερο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Bio-climatic Architecture is “by default” defending sustainability, allies with natural environment, actively participates in the rational development; It questions ostensibly constructions
of any kind which almost nullify the fertile relations between man and nature; It incorporates
vernacular techniques albeit it innovates.
Η βιοκλιματική Αρχιτεκτονική «εξ ορισμού» υπερασπίζεται την Αειφορία, συμμαχεί με το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχει ενεργά στην ορθολογική ανάπτυξη, αμφισβητεί τις «δήθεν» κατασκευές κάθε είδους που σχεδόν καταργούν τις γόνιμες σχέσεις ανθρώπου-φύσης, ενσωματώνει
παραδοσιακές τεχνικές αλλά ταυτόχρονα καινοτομεί.

Architectural model 1:50
carton, wood, metal
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Αρχιτεκτονικό πρόπλασμα 1:50
χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο

Letizia Werth

Λετίτσια Βέρθ

IT / AUT

www.letiziawerth.com

Clouds

Σύννεφα

Clouds are constantly in motion and continuously shifting into new forms. Letizia Werth’s
Clouds does not depict the natural phenomenon; instead, it is inspired by the momentum of
clouds. Each point on the canvas forms a new start for what is to come. The pencil traces the
movement of an instant to produce an atmospheric cloud structure from the consolidation
and omission of fragile strokes and endless droplets. Historical black and white photographs
are the material for the collage of the mountain panorama, at the ups and downs of which the
heartbeat, visible as a yellow line, pulsates – up and down.
Τα σύννεφα βρίσκονται μονίμως σε κίνηση και παίρνουν συνεχώς νέες μορφές. Το έργο Σύννεφα της Λετίτσια Βέρθ δεν απεικονίζει το φυσικό φαινόμενο παρά είναι εμπνευσμένο από
τη δυναμική τους. Kάθε σημείο του καμβά αποτελεί μια νέα αρχή γι’ αυτό που πρόκειται να
επακολουθήσει. Το μολύβι ιχνηλατεί την κίνηση μιας στιγμής και παράγει μια ατμοσφαιρική
δομή νεφέλης από την παγίωση ή την παράλειψη εύθραυστων κρούσεων και ατελείωτων σταγονιδίων. Ιστορικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες αποτελούν το υλικό για το κολάζ ενός ορεινού
πανοράματος, στα πάνω και τα κάτω του οποίου πάλλεται ο καρδιακός χτύπος, εικονοποιημένος ως μια κίτρινη γραμμή – πάνω και κάτω.

Graphite pencil, ink and acrylic on canvas

Μολύβι γραφίτη, μελάνι και ακρυλικό σε καμβά
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Anna Watzinger (AUT)
Laurus Edelbacher (AUT)
Manuel Cyril Bachinger (AUT)
Çağdaş Çeçen (TUR / AUT)
Ruth Zimmerman (AUT)

1
Άννα Βάτσινγκερ (AUT)
1
Λάουρους Έντελμπάχερ (AUT)
2 Μάνουελ Σύριλ Μπάχινγκερ (AUT)
3
Τσάγντας Τσέτσεν (TUR / AUT)
4
Ρουθ Τσίμερμαν (AUT)

Department of Digital Arts,
University of Applied Arts, Vienna

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών, Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Τεχνών, Βιέννη

As part of the exhibition project a workshop was held in collaboration with the Department of Digital Arts, University of Applied Arts Vienna and the Central Institute
for Meteorology and Geodynamics of Austria. The ongoing result of the workshop
in relation to the above considerations are reflected artistically by students Manuel
Cyril Bachinger (AUT), Çağdaş Çeçen (TUR / AUT), Anna Watzinger (AUT), Laurus
Edelbacher (AUT) and Ruth Zimmerman (AUT). These works were firstly presented on
October 4 2019 within the frame of the laboratories of the Venice Biennale.
Ως μέρος του εκθεσιακού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο σε
συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης και του Κεντρικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας και Γεωδυναμικής
της Αυστρίας. Τα υπό διαμόρφωση αποτελέσματα του εργαστηρίου, σε συνδυασμό με
τις προαναφερθείσες θεωρήσεις, αντανακλώνται στα έργα των φοιτητών: Άννας Βάτσινγκερ (AUT), Λάουρους Έντελμπάχερ (AUT), Μάνουελ Σύριλ Μπάχινγκερ (AUT),
Τσάγκντας Τσέτσεν (TUR / AUT) και Ρουθ Τσίμερμαν (AUT). Τα έργα αυτά παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στις 4 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο των εργαστηριακών
τμημάτων της Μπιενάλε της Βενετίας.
4. Weather, Witches and Gods
1. Smart rainbow 7.0
2. Listen to the Wind but Different
3. 5,5. Follow the White Noise
4. Καιρός, Μάγισσες και Θεοί
1. Έξυπνο ουράνιο τόξο 7.0
2. Άκου τον Άνεμο, αλλά Διαφορετικά
3. 5,5. Ακολούθησε τον Λευκό Θόρυβο
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