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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Συµπόσιο: Archive Public ΙΙ 
7.12.2013 
11:00-16:00 
Περίπτερο 6 (εντός ∆ΕΘ)  
 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
Πρόγραµµα 
10:30-11:00 Άφιξη/ Εγγραφές 
11:00-11:15 Χαιρετισµοί 
Κατερίνα Κοσκινά. Πρόεδρος ∆Σ ΚΜΣΤ 
∆ιευθύντρια 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης 
Μαρία Τσαντσάνογλου. ∆ιευθύντρια ΚΜΣΤ 
11:15-11:45 Εισαγωγή 
Πάνος Κούρος. Η παύση των ζωντανών 
αρχείων 
Ελπίδα Καραµπά.  Μια περιοχή χωρίς εικόνες     
11:45-12:15 Vit Havranek. 
Σκέψου/Ταξινόµησε/Ανάτρεψε 
12:15-12:45 Ζήσης Κοτιώνης.  Αν-αρχείο 
προσωρινών διαµονών οπουδήποτε 
12:45-13:15 Georgia Kotretsos. ∆ηµόσιο 
Αρχείο/∆ηµόσια Ιστορία 
  
13:15-13:45 ∆ιάλειµµα-Coffee Break 
  
13:45-14:15 Marina Griznic. Θεωρία ως 
αρχείο και παρεµβατικές πολιτικές 
14:15-14:45 Mikel Bolt Rasmussen. Καπνός 
στο Αρχείο 
14:45-15:45 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας. 
Συντονισµός: Πάνος Κούρος και Ελπίδα 
Καραµπά 

 

To Συµπόσιο Archive Public ΙΙ εξετάζει τον ρόλο αρχειακών πρακτικών τέχνης στην παραγωγή δηµόσιας 
σφαίρας και κριτικών παρεµβάσεων σε κοινωνικούς χώρους. Αναζητείται η δυνατότητα των αρχειακών 
πρακτικών, όχι τόσο να εισάγουν ένα πλαίσιο συλλογής στον δηµόσιο χώρο, όσο να παραγάγουν νέες 
συναρθρώσεις λόγου και πράξης ανάµεσα σε πρόσωπα, κοινωνικές οµάδες, θεσµούς, πρακτικές, θεµατικές 
περιοχές, φυσικούς και εικονικούς χώρους.  

Το Archive Public ανέπτυξε δύο ιδέες: το αρχείο ως έννοµη διαρθρωτική πρακτική και την αρχειακή 
επιτέλεση ως δυναµική δηµόσια διαδικασία που αναπτύσσεται στο παρόν. Οι οµιλητές θα παρουσιάσουν µε 
διαφορετικούς τρόπους (έργα, οµιλίες, περφόρµανς, διαλέξεις) διαφορετικές περιπτώσεις, προτάσεις και 
ιδέες που µπορούν να σχηµατίσουν ένα δίκτυο αρχειακών παρεµβάσεων.  

Στο πνεύµα της 4ης Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης, που εστιάζει σε ζητήµατα που αφορούν τον αγώνα µιας 
συγκεκριµένης τοπικότητας απέναντι στις κρίσιµες οικονοµικές συνθήκες, το Συµπόσιο θα ολοκληρωθεί µε 
µια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα επικεντρωθεί σε ερωτήµατα όπως: 

_Ποιές στρατηγικές θέσµισης, συµµετοχής και συνάρθρωσης µπορούν να οργανωθούν από αρχειακές 
πρακτικές που µπορούν να παρέµβουν στην παραγωγή γνώσης, ιστορίας και ταυτοτήτων;  

_Πώς µπορεί να κατανοήσει κανείς σήµερα τη σχέση µεταξύ τέχνης, αρχείων και ακτιβισµού; 

_Πώς οι αρχειακές πρακτικές τέχνης µπορούν να προσφέρουν ένα νέο πλαίσιο στοχεύοντας σε περιοχές 
διαµάχης και αγώνων, αποκαλύπτοντας και ανασχηµατίζοντας τις τρέχουσες (πολιτισµικές) πολιτικές και τη 
δυσφορία µέσα σε αυτές; 

 
Οργάνωση: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
Εισηγητές-Συντονιστές: Πάνος Κούρος και Ελπίδα Καραµπά 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Το πρώτο µέρος του ερευνητικού και επιµελητικού έργου Archive Public πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών και µε 
την υποστήριξη του ερευνητικού προγράµµατος Κ. Καραθεοδωρή (2009-11).  
 



Περιλήψεις 
 
Marina Griznic. Θεωρία ως αρχείο και παρεµβατικές πολιτικές 
Η θεωρία σήµερα είναι κατά κύριο λόγο ολοκληρωτικά ενταγµένη στο νέο 
πληροφοριακό µοντέλο που διέπει τις καπιταλιστικές κοινωνίες. Η θεωρία δεν 
είναι συνδεδεµένη µε τη γνώση σύµφωνα µε την παλιά, ανθρωπιστική έννοια 
της λέξης, αλλά µε την πληροφορία, ένα αρχείο πληροφορίας. Η θεωρία είναι 
κατά κύριο λόγο ένα εργαλείο αποικιοποίησης µέσω της πληροφορίας, που 
παρουσιάζεται ως ένα αθώο αρχείο. Θα εξετάσω το θέµα αυτό 
παρουσιάζοντας το αρχείο ως ένα θεωρητικό/βιβλίο/πρότζεκτ που φέρει τον 
τίτλο εργασίας Το λεξιλόγιο της απο-αποικιoποίησης και εκδόθηκε στη Βιέννη, 
το 2013, από τις εκδόσεις Loecker στην αγγλική γλώσσα. 
 
Vit Havranek. Σκέψου / Ταξινόµησε / Ανάτρεψε 
Το να προσεγγίσει κανείς ένα αρχείο που υπάρχει στο καλλιτεχνικό ή 
επιµελητικό έργο, σηµαίνει να προσεγγίσει την κανονιστική επιστηµολογία του, 
την κανονιστική ταξινόµησή του. ∆ηµιουργώ ένα νέο αρχείο σηµαίνει φέρνω 
στο φως έναν τρόπο να ταξινοµώ και να καθιερώνω νέους κανόνες. 
Με αφορµή το δοκίµιο του Georges Perec Σκέφτοµαι/Ταξινοµώ θα ήθελα να 
αναφερθώ σε κάποια συγκεκριµένα παραδείγµατα επιστηµολογιών «σε 
πτώση» και υποκειµενικών ταξινοµήσεων επαναδροµολογώντας τη σύνδεση 
µεταξύ της λέξης και του νόηµατός της, των εικόνων και των προσδιορισµών 
τους. Κατά συνέπεια, τo ζήτηµα που θα συζητηθεί είναι η διαλεκτική της 
«επιστηµολογικής εικονοκλασίας» και η ανα-πολιτικοποίηση των αρχειακών 
πρακτικών. 
 
Ελπίδα Καραµπά. Μια περιοχή χωρίς εικόνες 
Η δήλωση ‘µια περιοχή χωρίς εικόνες’ παραδέχεται µια έλλειψη- µιλάει για 
τους τρόπους που η επίσηµη ιστορία, οι κυρίαρχες εκπροσωπήσεις των 
µέσων, οι επίσηµες πολιτικές καλύπτουν και αναδεικνύουν συγκεκριµένες 
όψεις των γεγονότων, των ιστοριών, του δηµόσιου χώρου. Αυτή η δήλωση, 
όµως, µπορεί να αντιστραφεί σε µια µορφή δύναµης –καθώς µια τέτοια ζώνη 
περιγράφει µια φυσική, εννοιολογική, αντιληπτική ή εικονική περιοχή που µας 
προκαλεί να αναλάβουµε δράση να οργανώσουµε τρόπους να ιδωθούν, να 
ειπωθούν και να ακουστούν οι ιστορίες. Η οργάνωση, η αρχειοθέτηση και η 
επιτέλεση ‘περιοχών χωρίς εικόνα’ µπορεί να είναι µια άσκηση δύναµης, ένα 
µέσο απροσδόκητων συναρθρώσεων, ένα εργαλείο νοηµατοδότησης 
ανεπεξέργαστων δεδοµένων µε άποψη. Μπορεί να ορίζει µια περιοχή που 
απευθύνεται όχι µόνο στη βιωµατική, αλλά και στην αφηρηµένη σχέση, µε τα 
φαινόµενα και στη σηµασία και των δύο για µια δυναµική σχέση µε όσα µας 
περιβάλλουν. Εστιάζω στο όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται 
στο πεδίο της τέχνης για την ιστορία της οικονοµίας της κρίσης ειπωµένης 
από την πλευρά του µόχθου, της εκµετάλλευσης, της συναίνεσης των 
υποκειµένων σε αυτή και τον ρόλο των κινηµατικών δράσεων όπως 
εκδηλώνεται σε διαφορετικές τοπικότητες. Μέσα από διαφορετικά 
παραδείγµατα προσπαθώ να εξετάσω την ενεργή θέση που λαµβάνει το 

καλλιτεχνικό αρχείο στη διατύπωση αυτής της ιστορίας, στις επιτελέσεις νέων 
υποκειµενικοτήτων και πειραµατικών τρόπων πολιτικής κατανόησης.  
 
Ζήσης Κοτιώνης. Αν-αρχείο Προσωρινών ∆ιαµονών Οπουδήποτε  
Τα εκτεταµένα ηµιαστικά και αγροτικά εδάφη και οι κοινωνικές πρακτικές 
κατοίκησής τους εννοούνται ως εδώ ως  δηµόσια  αρχεία προς 
διαπραγµάτευση. 
Οι περιφερειακές εδαφικές επικράτειες κάτω από την επίδραση της 
τουριστικής ανάπτυξης και της προαστειοποίησης σταδιακά έγιναν αντικείµενα 
µιας πολιτισµικής και οικονοµικής αποικιοποίησης. Η διαδικασία αυτή 
προωθείται µέσω κοινωνικών πρακτικών και µηχανισµών. Η πρακτική της 
επιλογής  τόπων και προορισµών, η οπτική αξιολόγηση, η χρήση βαρέων 
υποδοµών, ο εξευγενισµός περιοχών είναι ανάµεσά τους. Από την άλλη 
µεριά, η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» προκαλεί µια θυελλώδη 
ανακατανοµή της ιδιοκτησιακής κατάστασης σε γεωγραφική κλίµακα και ένα 
είδος νέας αποικιοποίησης των εδαφών, µετά την οικοδοµική έκρηξη του 
µοντερνισµού. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις δυνατότητες παρέµβασης σε ένα πρόγραµµα 
από –αποικιοποίησης των εδαφών. Αναζητείται ένα είδος αποδόµησης του 
µηχανισµού (dispositive) της τουριστικής διαµονής- κατοίκησης της εδαφικής 
επικράτειας, και η αξιοποίηση της παράδοσης των «κοινών εδαφών», µε ό,τι 
αυτό µπορεί να σηµαίνει σήµερα. Επιχειρείται µια συνθετική έρευνα µε τις 
σωµατικές πρακτικές του εντοπισµού, της περιπλάνησης, της τυχαίας 
πλοήγησης, της δικτύωσης στον  υλικό χώρο. Η Προσωρινή -∆ιαµονή- 
Οπουδήποτε  θέλει να µετατρέπει τις κάθετες ιεραρχήσεις του εδαφικού 
αρχείου σε οριζόντιες κοινές πρακτικές.  
 Η αρχιτεκτονική έρευνα, για εδαφικές επιτελέσεις κατακλίσεως και την 
οικοσκευή τους, περιλαµβάνεται στην συγκρότηση του επιχειρήµατος.  
 
Georgia Kotretsos. ∆ηµόσιο Αρχείο / ∆ηµόσια Ιστορία 
Το ∆ηµόσιο Αρχείο / ∆ηµόσια Ιστορία παίζει µε θεωρητικές προσεγγίσεις για 
το πώς παράγεται η γνώση, αναγνωρίζοντας το παραδοσιακό και ιστορικό 
εθιµοτυπικό της ένταξής της στην δηµόσια σφαίρα µέσα από υποθετικές 
ερωτήσεις. Θα πειραµατιστώ µε την ιδέα του πώς η ∆ηµόσια Ιστορία θα 
µπορούσε δυνητικά να αποτελέσει ένα ∆ηµόσιο Αρχείο µέσα από µια 
συστηµατική, αλλά µη εξουσιοδοτηµένη, αναπαραγωγή ενός γεγονότος, 
συµβάντος, αντικειµένου, εµπειρίας κ.ο.κ., σε µια προσπάθεια να το 
αναβιώσει στο διηνεκές. Θα µπορούσε η πολλαπλότητα εκείνης της στιγµής ή 
του αντικειµένου να απηχήσει στη συλλογική µας συνείδηση; Θα µπορούσε 
αυτό να µας προσφέρει την ελευθερία να διεκδικήσουµε την κυριότητα αυτής 
της αναβίωσης και να αποδεχθούµε τη δυνατότητα ισότητας που παρέχουν τα 
µη εξουσιοδοτηµένα αρχεία; 
 
 



Πάνος Κούρος. Η παύση των ζωντανών αρχείων 
Η ιδέα της παύσης των ζωντανών αρχείων δεν είναι η ιδέα του «αναρχείου», 
της κατάλυσης του αρχείου, αλλά συνδέεται µε τη νέα παραγωγική του 
δύναµη, όταν αυτό αποσυνδέεται από το θεσµικό, αισθητικό, θεµατικό, 
ερµηνευτικό του πλαίσιο. Μπορούµε να σκεφτούµε την παύση αυτή ως µια 
σχεδιασµένη ουδέτερη ζώνη, πάνω στην οποία οργανώνεται µια επιτελεστική 
αρχειακή δράση. Η επιτελεστική δυνατότητα µετατοπίζει την έµφαση από το 
καταχωρισµένο στο υποκείµενο που καταχωρεί από το δηµόσιο αρχείο (public 
archive) στο δήµο αρχείου (archive public), από την ενέργεια διαφύλαξης και 
έκθεσης του ντοκουµέντου στις ενέργειες µετάδοσης, διανοµής, ανακύκλησης. 
Τα έργα Conversations Curatives, 2009 και Intervention in the Archive of 

Modern Greek Art, 2012 συζητούνται ως σύνθετες εργασίες επιτελεστικής 
αρχειοθέτησης που παρεµβαίνουν στους ίδιους τους µηχανισµούς του 
αρχείου, δηµιουργώντας πεδία δηµόσιας συνεκφώνησης σε εναλλακτικές 
κριτικές µικρό-θεσµίσεις. 
 
Mikel Bolt Rasmussen. Καπνός στο Αρχείο 
Η οµιλία θα παρουσιάσει την έκθεση This World We Must Leave (Αυτός ο 
κόσµος που πρέπει ν’ αφήσουµε) που διοργανώθηκε το 2010 από τον Jakob 
Jakobsen και τον οµιλητή. Η έκθεση αποτελούνταν από ένα αρχείο των δικών 
µας συλλογών υλικού που σχετίζεται µε την Καταστασιακή ∆ιεθνή, καθώς και 
τρεις ταινίες σχετικά µε την ανάγκη µιας προοπτικής άρνησης του κεφαλαίου 
στην παρούσα κατάσταση της διεθνούς κρίσης. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
Βιογραφικά 
 
H Marina Grzinic είναι φιλόσοφος, καλλιτέχνιδα, θεωρητικός. Ζει και 
εργάζεται στη Λιουµπλιάνα και στη Βιέννη. Είναι καθηγήτρια στην Ακαδηµία 
Καλών Τεχνών της Βιέννης, είναι επικεφαλής του ερευνητικού προγράµµατος 
για τις µετα-εννοιολογικές πρακτικές. Συνεργάζεται ως ερευνήτρια στο 
Ινστιτούτο Φιλοσοφίας ZRC SAZU στη Λιουµπλιάνα. 
 
Ο Vít Havranek (PhD) είναι επιµελητής και διοργανωτής εκθέσεων µε έδρα 
την Πράγα. Από το 2002 εργάζεται ως διευθυντής της πρωτοβουλίας “Τranzit” 
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (www.tranzit.org), είναι αναπληρωτής συντάκτης 
του ελβετικού εκδοτικού οίκου JRP Ringier και εργάσθηκε ως λέκτορας για την 
διδασκαλία της σύγχρονης τέχνης στην Ακαδηµία Τεχνών, Design και 
Αρχιτεκτονικής της Πράγας (2000-2012). Έχει επιµεληθεί και συνεπιµεληθεί 
εκθέσεις, µεταξύ των οποίων τις εξής: Encyclopedia of Failure µέρος της 
Biennale της Τζακάρτα 2013, Adaptation στο πλαίσιο του φεστιβάλ Steirischer 
Herbst Graz, Μanifesta 8 Ισπανία, Monument to Transformation, Centro 
Cultural Montehermoso, Ισπανία και City Gallery, Πράγα, εργαστήρια “tranzit”, 
Μπρατισλάβα κ.α., tranzit – Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter 
Kunstverein, I, Secession Βιέννη, Futura, Πράγα, εργαστήρια “tranzit” 
Bratislava, Lanterna Magika, Espace Electra, Παρίσι, Jiri Kovanda, Μπρνο, 
Otto Piene, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πράγας, action, word, movement, space, 
∆ηµοτική Πινακοθήκη Πράγας κ.ά. Έχει επιµεληθεί και συνεπιµεληθεί εκδόσεις 
και καταλόγους τέχνης, όπως Postcolonial thinking I-IV (σειρά µεταφράσεων 
στην τσεχική γλώσσα), Ruti Sela, Babi Badalov, Katerina Seda, κατάλογος 
Manifesta 8, Atlas of Transformation, Autobiographies, The Need to 
Document, Jiri Kovanda, Lanterna Magika, δράση, λέξη, κίνηση, χώρος και 
έχει γράψει άρθρα σε βιβλία, µεταξύ άλλων του Green Room, επιµ. M.Lind και  
H.Steyerl, σε καταλόγους τέχνης, µεταξύ άλλων του Promesses du passé 
(Centre Pompidou), της Αναδροµικής JRP Ringier (Centre Pompidou) και σε  
 

 
 
 
περιοδικά τέχνης, µεταξύ άλλων στα Umělec, Springerin, Flash Art, Manifesta 
Journal, Trouble. 
 
Η Ελπίδα Καραµπά είναι θεωρητικός τέχνης και ανεξάρτητη επιµελήτρια. Ως 
επιµελήτρια και ερευνήτρια έχει συνεργαστεί µε ιδρύµατα όπως η Whitechapel 
Art Gallery, η ΑΣΚΤ, το Πανεπιστήµιο της Πάτρας αλλά και µε εναλλακτικούς 
εκθεσιακούς χώρους. Το τελευταίο της βιβλίο (συνεπιµέλεια: Π. Κούρος) 
ArchivePublic: Επιτελώντας Αρχεία στο ∆ηµόσιο Χώρο: Τοπικές Παρεµβάσεις 
εκδόθηκε το 2012. Το 2013 διετέλεσε αρχισυντάκτρια της ετήσιας 
επιθεώρησης Ελλήνων Τεχνοκριτικών AICA HELLAS. Συνεργάζεται ως 
ερευνήτρια-επιµελήτρια µε το ΙΣΕΤ και οργανώνει τη σειρά ∆ικαίωµα Αρχείου. 
Τα επιµελητικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δηµοσιεύσεις της 
επικεντρώνονται στην πολιτική θεωρία, στις  καταγραφικές και αρχειακές 
πρακτικές, στην περφόρµανς, στη σχέση τέχνης και ακτιβισµού. Είναι µέλος 
της  AICA International και του IKT. 
 
Ο Ζήσης Κοτιώνης είναι αρχιτέκτων, συγγραφέας και εικαστικός καλλιτέχνης. 
Είναι καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων θεωρίας της αρχιτεκτονικής. ∆ιατηρεί γραφείο 
αρχιτεκτονικών µελετών στην Αθήνα και τον Βόλο. Μελέτες και έργα του έχουν 
διακριθεί, δηµοσιευτεί και εκτεθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αθήνα, 
Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βενετία, Κρακοβία,  Σάο Πάολο). Το 2010 ήταν 
επίτροπος του ελληνικού περιπτέρου στην Μπιενάλε της Βενετίας. 
 
Η Georgia Kotretsos είναι εικαστική καλλιτέχνιδα µε έδρα την Αθήνα. Στο 
έργο της κυρίως εστιάζει και ασκεί κριτική στον κατεστηµένο τρόπο θέασης και 
πρόσληψης των έργων τέχνης σε σχέση µε τους θεσµούς. Μελετώντας 
απελευθερωτικές και αναρχικές προσεγγίσεις θεώρησης της τέχνης έχει  



δηµιουργήσει ένα διεπιστηµονικό έργο που επιδιώκει να υποστηρίξει ότι η 
όραση προσδιορίζεται από τον τόπο και ότι το κοινό είναι υπεύθυνο για την 
καλλιτεχνική του γνώση. Η πρακτική της βασίζεται σε έρευνα και είτε 
εκδηλώνεται ως έργο τέχνης, είτε ως κείµενο, είτε ως συνέντευξη, πάντοτε 
ενθαρρύνει υποθετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τους τρόπους παραγωγής 
γνώσης.   
 
O Πάνος Κούρος είναι εικαστικός και θεωρητικός τέχνης. Είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Τα έργα του 
(προτάσεις, δράσεις, θεωρητικές κατασκευές) συσχετίζουν κριτικές πρακτικές 
τέχνης µε την αστική συνθήκη και την πολιτική της µνήµης. Χρησιµοποιεί 
διαδικτυακά wiki, την εκπαίδευση, εµπειρικές καθηµερινές ρουτίνες όπως η 
οδοιπορία και η αρχειοθέτηση για την επιτέλεση αρχειακών δράσεων. 
Ορισµένα έργα εντάσσουν κριτικά στη διαδικασία παραγωγής το θεσµικό 
πλαίσιο παρουσίασής τους. Είναι συνιδρυτής του πληθυντικού προσώπου 
Γρηγόριος Φαρµάκης και µέλος της οµάδας αστικής παρέµβασης Αστικό 

Κενό. Πρόσφατες εκδόσεις: Archive Public: Επιτελέσεις αρχείων στη δηµόσια 
τέχνη. Τοπικές παρεµβάσεις, 2012, Πράξεις Συνεκφώνησης, 2008, 
Κατασκευάζοντας την δηµόσια σφαίρα: τοπικές εργασίες 2002-07, 2007. 
 
Ο Mikkel Bolt Rasmussen είναι ιστορικός τέχνης και κριτικός πολιτισµού. 
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Τεχνών και Πολιτισµικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης. Έχει δηµοσιεύσει µια σειρά 
βιβλίων στην δανική γλώσσα µε πιο πρόσφατο το Krise til opstand. Noter om 
get igangvæende sammenbrud, 2013 καθώς και άρθρα σχετικά µε τον 
αντικαπιταλιστικό ακτιβισµό, την επαναστατική παράδοση, και την 
Καταστασιακή ∆ιεθνή σε περιοδικά όπως το e flux journal, το Multitudes, το 
Rethinking Marxism και το Modernity. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις του 
περιλαµβάνουν τα άρθρα «Ολοκληρωτική Τέχνη και Νεωτερικότητα», Aarhus 
2010 (συνεπιµέλεια µε τον Jacob Wamberg) και «Περιµένετε τα Πάντα αλλά 
µη Φοβάστε Τίποτα: Το Καταστασιακό Κίνηµα στη Σκανδιναβία και αλλού» 
Κοπεγχάγη και Νέα Υόρκη 2011 (συνεπιµέλεια µε τον Jakob Jakobsen).

 

 
 

To Συµπόσιο “Archive Public II” εντάσσεται στο κεντρικό πρόγραµµα της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, µε γενικό τίτλο «Παλιές ∆ιασταυρώσεις – Make it New ΙΙ», η 
οποία θα διαρκέσει ως τις 31 Ιανουαρίου 2014. H 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης Αποτελεί τη δεύτερη διοργάνωση τριµερούς προγράµµατος που ξεκίνησε το 2011 και 
υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 του ΕΣΠΑ που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα. ∆ιοργανώνεται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης µε τη συνεργασία της «Κίνησης των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης», την στήριξη 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και τη συµµετοχή πολλών φορέων της πόλης.  
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