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Η κρίση που ακολούθησε μετά την χρεωκοπία του παγκόσμιου 
οικονομικού συστήματος εδώ και μία δεκαετία έχει 
προκαλέσει εκτενείς μεταλλαγές στις καθημερινές ζωές των 
ανθρώπων, τη φιλοσοφία για τον κόσμο και την κοινωνία. 

Η οικονομική στέρηση, η όλο και αυξανώμενη κοινωνική 
δυσαρέσκεια, το άγχος για το μέλλον είναι όλα 
χαρακτηριστικά παράγοντα που έχουν διαπεράσει τα σώματα 
πολλών ανθρώπων, 

μετατοπίζοντάς τα από τις καθορισμένες τους θέσεις σε 
νέες γεωγραφίες, μέσα από τις οποίες οι προσωπικές και 
οι κοινωνικές σχέσεις αναδιαμορφώνονται. 

Μέσα από την προσπάθεια της ανάκτησης κάποιας 
υπόστασης μεταξύ αυτού του σεναρίου ρήξης των 
φαινομενικών κανονικοτήτων και του ξεθωριάσματος 
του κάποτε επιζητούμενου μέλλοντος, προτείνουμε να 
δημιουργήσουμε ένα χάρτη από ένα νέο «εμείς», 

δηλαδή μία θέση στην οποία οι προκαθορισμένες 
ταυτότητες και σχέσεις μπαίνουν σε αναμονή και οι 
τυχαίες συναντήσεις βρίσκουν εύφορο έδαφος.

Οραματιζόμαστε το NOBODY’S MAP ως 
ένα χάρτη που φέρνει τα σώματα που 
ήταν διασκορπισμένα σε ένα διάλογο 
μεταξύ τους, που εντοπίζει ιστορίες 
που δεν ήταν σε θέαση, γνώσεις 
που πρόκειται να γεννηθούν, άλλες 
γλώσσες, άλλα δεδομένα.

Ένας χάρτης που κατασκευάζουμε για να εξυπηρετήσει στον 
επαναπροσδιορισμό των πεδιών επιθυμίας, μέσα από τον σχεδιασμό 
νέων περιοχών κατοίκησης και μονοπατιών πλεύσης. 

Με άλλα λόγια, θέλουμε να δημιουργήσουμε 
το NOBODY’S MAP για να αναθρέψουμε μία 
ριζοσπαστική φαντασία που θα μας βοηθήσει 
να παλέψουμε εναντίον των δυνάμεων που μας 
στερούν τη δυνατότητα να χτίσουμε το δικό 
μας δρόμο ύπαρξης και συνύπαρξης.  

Η πόλη της Αθήνας και αυτό το κείμενο είναι δύο 
θέσεις από τις οποίες ξεκινάμε τη διαδικασία της 
κατασκευής, το πρωταρχικό δηλαδή ζητούμενο για να 
αναπτύξουμε τη συλλογική μας φαντασία.   



Nobody´s Place / Nowhere´s Map

Το Nobody´s Place/Nowhere´s Map είναι ένα συλλογικό έργο που στοχεύει στην 
εξερεύνηση  ερωτημάτων που προκύπτουν λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης 
και τοποθεσίας σχετικά με την κρίση, την αντίσταση και το γίγνεσθαι, μέσα από την 
δημιουργία ενός πολιτικού μύθου που σχηματίζει ένα διαδραστικό, πολυεπίπεδο 
χάρτη. Παρόλο που κάθε στρώμα του χάρτη έχει τη δική του υλικότητα και υφή, 
το κείμενο, η εικόνα και το βίντεο προέκυψαν και αναπτύχθηκαν μέσω της 
αλληλεπίδρασης που τροφοδότησε την σταδιακή δημιουργία του χάρτη. Το παραπάνω 
κείμενο και η πόλη της Αθήνας είναι τα εναρκτήρια σημεία από τα οποία αυτός 
γεννιέται. Ζητήθηκε από κάθε δημιουργό να διαλέξει μία λέξη από το κείμενο και 
ένα μέρος που σημασιοδοτείται από αυτή. Οι συναντήσεις και οι συζητήσεις με τους 
δημιουργούς αποτελούν τα ζωντανά μέσα που ενεργοποιούν την συν-δημιουργία του 
χάρτη, μέσα από τις οποίες προκύπτουν σχέσεις και συμφωνίες, καθώς και εντάσεις κι 
ανταγωνισμοί.  Το Nobody´s Place/Nowhere´s Map επιχειρεί να μεταφράσει αυτά σε 
ένα απτό έργο τέχνης από και μέσα του οποίου να συζητηθεί συλλογικά το πολιτικό 
ενδεχόμενο αυτού του μύθου, καθώς και να δοκιμαστεί η επιθυμία γι’ αυτό. 
 
Η έκθεση παρουσιάζει το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η οποία συνέβη 
στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2018. Το Nobody´s Place/Nowhere´s Map, όμως, δεν 
είναι σε καμια περίπτωση ένα κλειστό εγχείρημα. Ο τελικός σκοπός του είναι να 
εξυπηρετήσει ως μια μηχανή, ανοιχτή στην κατασκευή συλλογικών φαντασιώσεων 
και αναπαραγωγών αντίθετης πολιτικής ισχύος. Αυτό είναι ένα εργαλείο, που θα 
μοιραστεί και θα επαναπροσδιοριστεί, με σκοπό να προκαλέσουμε  τα ηγεμονικά 
αφηγήματα και να αναλάβουμε δράση μέσα σε όλη την επικρατούσα κατάσταση. 

Ιδέα: Isabel Gutierrez Sanchez, Jorge Martin Garcia, Yukari Sakata
Η Yukari Sakata (σκηνοθέτης θεάτρου και εικαστικός) και ο Jorge Martín García (αρχιτέκτονας και 
καλλιτέχνης) συνεργάζονται τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι οι συγγραφείς του “Dear Gullivers”, το οποίο 
προβλήθηκε στο ισπανικό περίπτερο για την XVI Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στην Βενετία (2018). Το έργο, 
το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από μια σειρά κεφαλαίων σε διαφορετικές τοποθεσίες της Ιαπωνίας και 
των Ηνωμένου Βασιλείου, διερευνά τον «τόπο» ως ένα δίκτυο αποτελούμενο από επικοινωνούσες 
αφηγήσεις, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά συμφραζόμενα και βρίσκονται σε συνεχή αλλαγή. 
Η Isabel Gutierrez Sanchez (αρχιτέκτονας και ανθρωπολόγος), η οποία κάνει έρευνα πάνω στους 
αυτοδιαχειριζόμενους χώρους παροχής φροντίδας στην Αθήνα, συμμετέχει μαζί τους σε αυτό το νέο 
εγχείρημα. 
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