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Σοβαρά Παιχνίδια/Serious Games. 20/10-10/11. 2020
Ζνα εικαςτικό εγχείρθμα ςτο Γιαλί Τηαμί, Χανιά
Δθμοτικι Πινακοκικθ Χανίων
Επιμελθτισ: Δρ Κωνςταντίνοσ Πρώιμοσ
ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Νεοελλθνικισ Αρχιτεκτονικισ, Πόλθσ και
Πολιτιςμοφ, NeAr_Ci_Cu Lab τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του Πολυτεχνείου
Kριτθσ

Ανοιχτι Πρόςκλθςθ για φοιτθτζσ/τριεσ
τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του Πολυτεχνείου Κριτθσ
Ωσ μζροσ του ςυμμετοχικοφ και επιτελεςτικοφ ζργου Σοβαρά Παιχνίδια/ Serious Games τθσ Τηζνθσ
Μαρκζτου (Ακινα/Νζα Υόρκθ) θ καλλιτζχνισ κα ςυνεργαςκεί με το Εργαςτιριο Νεοελλθνικισ
Αρχιτεκτονικισ, Πόλθσ και Πολιτιςμοφ NEAR_Ci_Cu Lab TUC (Διευκφντρια: Αμαλία Κωτςάκθ,
αναπλθρϊτρια κακθγιτρια) τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του Πολυτεχνείου Κριτθσ. Στο πλαίςιο αυτισ
τθσ ςυνεργαςίασ ηθτείται αρχικά θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ των φοιτθτϊν τθσ Σχολισ που
ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςε μια ςειρά δραςτθριοτιτων και εργαςτθρίων τα οποία αποτελοφν
μζροσ του ζργου τθσ Janny Marketou που κα γίνει ςτο Γυαλί Τηαμί ςτο Ενετικό λιμάνι των Χανίων,
ιςτορικό κτίριο που ανεγζρκθκε το 1645 προσ τιμιν του πρϊτου φρουράρχου των Χανίων Κιουτςοφκ
Χαςάν. Το ζργο εκτελείται από τισ 20 Οκτωβρίου ζωσ 10 Νοεμβρίου 2020
Η ομάδα εργαςίασ κα ςυναντθκεί με τθν καλλιτζχνιδα για 3 με 4 ϊρεσ, δυο φορζσ τθν εβδομάδα και
για τθν διάρκεια τριϊν εβδομάδων που διαρκζςει το ζργο. Πριν τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ, θ καλλιτζχνισ
κα ςυναντθκεί με τθν ομάδα και κα ςυηθτιςει τισ λεπτομζρειεσ για το ζργο.

Σχετικά με το ζργο
Η επιλογι του Γυαλί Τηαμί ( Τηαμί του Γυαλοφ) ωσ χϊρου πραγματοποίθςθσ τθσ εικαςτικισ
παρζμβαςθσ Serious Games/ Σοβαρά Παιχνίδια από τθν Τηζνθ Μαρκζτου ωσ τον κατεξοχιν χϊρο
παραγωγισ υβριδικϊν εικαςτικϊν δράςεων, ζγινε κατόπιν ςκζψθσ και ζρευνασ που ζκανε ςτο Ιςτορικό
Αρχείο Κριτθσ και είναι εν μζρει μια ςυνζχεια τθσ καλλιτεχνικισ ζρευνασ τθσ Μαρκζτου ςε ςχζςθ με το
προθγοφμενο εικαςτικό ζργο τθσ με τίτλο Undoing Monuments ςτο Μουςείο Μπενάκθ, Ακινα
και Sunspotting a Walking Forest in High Line, New York City . Διότι το Γυαλί Τηαμί αντιπροςωπεφει μια
μεγάλθ περίοδο Οκωμανικισ αποικιοκρατίασ ςτθν πόλθ των Χανίων κακϊσ και μια ςειρά από
αντιμαχίεσ για τθν φπαρξθ και λειτουργία του ςτο λιμάνι των Χανίων. Όπωσ αναφζρει ο Georges
Bataille «Tα μεγάλα μνθμεία ανυψϊνονται ςαν φράγματα, δίνοντασ τθ λογικι τθσ μεγαλοπρζπειασ και
τθσ εξουςίασ ενάντια ςε όλα τα ςκιερά ςτοιχεία: με τθ μορφι ναϊν και ανακτόρων, θ Εκκλθςία και το
Κράτοσ μιλοφν και επιβάλλουν ςιωπι ςτα πλικθ.»
Το ζργο «Σοβαρά Παιχνίδια» χρθςιμεφει ωσ όαςθ ςτοχαςμοφ και εξερεφνθςθσ. “ Θζλω το Γυαλί
Τηαμί να λειτουργεί ωσ χϊροσ παραγωγισ και πρόβασ - μζροσ εργαςτθρίου και μζροσ ιεροφ - κακ 'όλθ
τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ. Το Γυαλί Τηαμί χρθςιμεφει επίςθσ ωσ ζνα ενεργό ςτοφντιο για να διερευνιςω
περαιτζρω τι ςυμβαίνει όταν το κοινό ςτρζφεται-ςυν ερμθνευτισ του ζργου μου.Το Γυαλί Τηαμί

μετατρζπεται ςε χϊρο τζχνθσ , χϊροσ ςυγκζντρωςθσ, κοινωνίασ, ανταλλαγισ, κριτικισ ςυηιτθςθσ,
επιςτθμονικοφ λόγου, χαράσ, πρόκλθςθσ και τθσ αγάπθσ για τθν τζχνθ. Θζλω να προςκαλζςω νζα
παιδιά , μακθτζσ λυκείων και φοιτθτζσ μζλθ τθσ κοινότθτασ των Χανίων ςε μια ςθμαντικι ςυηιτθςθ
ςχετικά με τον πολιτιςμό και τθν ταυτότθτα και τθν αναπαράςταςθ μζςα από τα monuments και
παράδοςθ για να ςυηθτιςω τισ ατομικζσ τουσ αντιλιψεισ και πϊσ αλλθλεπιδροφν με τισ τοπικζσ και
παγκόςμιεσ δθμιουργικζσ και μθ δθμιουργικζσ κοινότθτεσ. Η ιδζα ενόσ μνθμείου είναι επίκεντρο όλων
των πολιτιςμϊν του κόςμου. Μζςα από το Γυαλί Τηαμί κζλω να διερευνιςω το χϊρο και χρόνο του
μνθμείου ωσ μζςω επικοινωνίασ ιδεϊν. Το χϊρο και χρόνο ωσ ζμπνευςθ, ωσ τελετουργικό, ωσ
επικοινωνία, ωσ κωδικό ωσ πολιτιςτικι ςφνδεςθ και ανταλλαγι, ωσ κεραπεία και ωσ ακτιβιςμόσ” .

Hands On Εργαςτιρια
Οι εβδομάδεσ κατά τισ οποίεσ κα διαρκζςει το εγχείρθμα κα
διζπονται από εργαςτιρια με τισ εξισ κυρίωσ κεματικζσ. Η καλλιτζχνισ
καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ να προτείνουν δικι τουσ κεματικι ςχετικι
με τα μνθμεία και το μζλλον
10 Hands On Εργαςτιριo: Κακοδθγοφμενεσ τελετουργίεσ φροντίδασ
και αποκατάςταςθσ. διαλογιςμοφ και προςοχισ ςχετικά με τον
ςυγκεκριμζνο χϊρο/ μνθμείο όπου γίνεται θ ζκκεςθ .Συηιτθςθ (2
ϊρεσ), Δράςθ φροντίδασ και κακαριςμοφ (2 ϊρεσ) Οι ςυμμετζχοντεσ
καλοφνται να φζρουν μαηί τουσ ζνα πολφχρωμο χαλάκι από το ςπίτι
τουσ το οποίο κα παραμείνει ς το Γυαλί Τηαμί κακόλθ τθν διάρκεια του
ζργου
20 Hands On Εργαςτιριo: Σχεδιάηουμε από κοινοφ και ςτινουμε
αφίςεσ και ςθμαίεσ για τισ ονειροπολιςεισ και φανταςίεσ μασ για το
μζλλον των μνθμείων ςτθ εποχι του Anthropocene . Τα ςχάδια
γίνονται πάνω ςε ςελίδεσ ιςλαμικϊν αρχείων. Συηιτθςθ ( 1 ωρα)
Φτιάχνοντασ αφίςεσ και banners (3 ϊρεσ) κρεμϊντασ τα ζξω και
μζςα ςτο Γυαλί Τηαμί (2 ϊρεσ)
3ο Hands On Εργαςτιριo: Αςκιςεισ για τθν απομνθμειοποίθςθ. Με αναφορεσ ςτοuσ Latour, Lefebvre
μεταξφ άλλων ςκοπόσ ειναι να επεκτείνουμε τθν ζννοια τοu μνθμείου ωσ βάςεισ κλθρονομιάσ και
μνιμθσκαι αναηθάαμε και προτείνουμε άλλεσ λφςεισ για τθν παραγωγι του ςε ενα κοινωνικό χϊρο .
Εναν χϊρο που παράγει ζνα ςuνεκτικό ςφνολο μζςα ςτο οποίο οι ςθμερινοί άνκρωποι μετά το Covid19
μποροφν να αλλθλεπιδροφν με ιδζεσ, τεχνολογίεσ, διάφορεσ ταυτότθτεσ, races, gender etc. Μάςα από
μιά ςειρά ςχεδίων και DIY χρθςιμοποιοφμε και άλλεσ αιςκιςεισ, όπωσ ακοι, οςμι, γεφςθ και αφι, για
να εμπλζξουμε το κοινο ςε ερωτιςεισ ςχετικά με το μνθμειακό περιβάλλον και τθν παρουςία μασ μζςα
ςε αυτό τον μνθμιακο χωρο ςτο μζλλον.
4o Hands on Εργαςτιριo: Κλείςιμο του ζργου . Απολαφςτε διαβάηοντασ μια παράςταςθ τοu
1904 online και offline. Στιςιμο (1 ϊρα), ανάγνωςθ (1 ϊρα) και ςυηιτθςθ (2 ϊρεs)
Μετζπειτα
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου το ςφνολο των δεδομζνων που παριχκθςαν (φωτογραφίεσ, βίντεο,
τεχνιματα, κείμενα, ςχζδια κλπ.) κα ςυγκεντρωκοφν ςε ζναν πειραματικό τόμο-βιβλίο.

AITΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν κα πρζπει
να ςτείλουν μζχρι 20 Σεπτεμβρίου email ςτο kotsaki@arch.tuc.gr όπου κα
αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό τουσ, το εξάμθνο ςπουδϊν τουσ και θ επάρκεια

γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και ωσ κζμα του mail:
"Serious Games"

"Για ςυμμετοχι ςτο ζργο

Τθ ςτιγμι αυτι κακορίηονται οι τελευταίεσ λεπτομζρειεσ για το εγχείρθμα το οποίο κα ακολουκιςει
όλα τα πρωτόκολλα αςφαλείασ και υγιεινισ για τον Covid 19.

Jenny Marketou www.jennymarketou.net
https://cargocollective.com/evergrowing/
https://mailchi.mp/b4ad05065d8c/conozca-al-artista-meet-the-artist-ana-cantoni-3897473

H Jenny Marketou γεννικθκε ςτθν Ακινα και ζχει βάςθ ςτθ Νζα Υόρκθ .Είναι διεπιςτθμονικι
καλλιτζχνθσ, ερευνθτισ, εκπαιδευτικόσ και ςυγγραφζασ. Είναι κάτοχοσ M F A από το Pratt Institute ςτο
Μπροφκλιν τθσ Νζασ Υόρκθσ.. Διδάςκει τζχνθ και νζα μζςα ςτο New School of Social Research ςτθ Νζα
Υόρκθ. Η καλλιτεχνικι πρακτικι τθσ διερευνά “Διαταρακτικζς Διαδικασίες” προκειμζνου να
διερευνιςει τθν πολιτιςτικι και κοινωνικι ςχζςθ μεταξφ τθσ καλλιτεχνικισ πρακτικισ, του κοινοτικοφ
ςχεδιαςμοφ, τθσ δθμόςιασ τζχνθσ και τθσ περιβαλλοντικισ δικαιοςφνθσ. Δουλεφει
με mixed media video installations δθμόςια τζχνθ, το διαδίκτυο,performance and direct action ,
δθμοςιεφςεισ και εργαςτιρια.
Η τρζχουςα δουλειά τθσ με τίτλο Ever growing through the City (2020), μια ςυνεργαςία με το Queens
Museum παρουςιάηεται ςτο Radiator Gallery ςτθ Νζα Υόρκθ, που κα καταςκευαςτεί με τθν πάροδο του
χρόνου με τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ. Είναι επίςθσ απαςχολθμζνθ ςτθν πραγματοποίθςθ ενόσ νζου
δθμόςιου ζργου τζχνθσ με τίτλο Serious Games (2020) που φιλοξενείται ςτο ιςτορικό τηαμί Yιαli Tzami
που βρίςκεται ςτθν πόλθ των Χανίων ςτθν Κριτθ, μια ανάκεςθ τθσ Δθμοτικισ Πινακοκικθσ Χανίων. Το
ζργο είναι μια κριτικι καλλιτεχνικι ζρευνα για το Heritage / Μνθμείο. και είναι μια ςυνεχισ
διερεφνθςθ του προθγοφμενου ζργου τθσ με τιτλο Undoing Monuments, το οποίο παρουςιάςτθκε ςτο
Μουςείο Μπενάκθ Ακινα, και το Sunspotting a Walking Forest, μια ανάκεςθ από το High Line ςτθ
Νζα Υόρκθ.
Η Marketou ζχει ταξιδζψει ςε όλο τον κόςμο και θ δουλειά τθσ ζχει παρουςιαςτεί ςε διεκνείσ ατομικζσ
και ομαδικζσ εκκζςεισ ςε μουςεία, πολιτιςτικά ιδρφματα και Μπιενάλε , όπωσ το Κοινοβοφλιο του
Σϊματοσ, Documenta 14, Ακινα / Βαςιλεία, Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ (CCA) ςτθ Σάντα Fe, Νζο Μεξικό,
θ Μπιενάλε τθσ Βενετίασ, θ Μπιενάλε τθσ Σεβίλλθσ, θ Μπιενάλε του Σάο Πάολο, Βραηιλία,
Ίδρυμα Palazzo Strozzi ςτθ Φλωρεντία, το Κζντρο Πομπιντοφ ςτο Παρίςι, Eyebeam ςτθ Νζα Υόρκθ, το
Κζντρο Τζχνθσ και το Κζντρο Τεχνϊν ZKM Media , ςτθν Καρλςροφθ, Γερμανία, Μουςείο Artium,
Ιςπανία; Μουςείο Tinguely, Βαςιλεία; Μουςείο Τζχνθσ Kumu, Ταλίν, Εςκονία, Reina Sofia,
Μαδρίτθ; Queens Art Museum, Nεα Υόρκθ, Apex Art, Νζα Υόρκθ; Rose Art Museum ,
Πανεπιςτιμιο Brandeis, Μαςαχουςζτθ; Μουςείο Τζχνθσ Krannert (KAM) Πανεπιςτιμιο του Ιλλινόισ ,
Urbana-Champaign, το Εκνικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, EMST, Ακινα, Ελλάδα μεταξφ πολλϊν
άλλων.
Η Marketou είναι ςυν-ςυντάκτθσ με τθν Stephanie Bailey, Chief Editor Ocula Magazine,
Organizing from Below / HOW Assemblies Matter (2017) to οποίο δθμοςιεφτθκε από το Naked

Punch και το οποίο παρζχει τισ κεωρθτικζσ βάςεισ για το ζργο τθσ HOW Assemblies Matter; Μια
ανάκεςθ από τον Neon / Outset για τθν 6θ Μπιενάλε τθσ Ακινασ, ΟΜΟΝΟΙΑ, 2016. Συνζβαλε
ςτο The School of Everything, 2017, Futura Publishers Athens και ςτο τεφχοσ Perform Interdependency,
2017 ςε ςυνεργαςία με το Kunsthochschule Kasselm ςτο Κάςςελ και το Πανεπιςτιμιο Τεχνϊν τθσ
Ζυρίχθσ κακϊσ και τθν Ανωτάτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν τθσ Ακινασ.

