
 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Atopos BlahBlahBlah 
#IlanManouach 
 
Επιμέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης 
 
Ημερομηνία // Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 από τις 20:00 μέχρι τις 22:00.  
  
ATOPOS CVC // Σαλαμίνος 72 // Μεταξουργείο // Αθήνα (πλησίον σταθμών Κεραμεικού και 
Μεταξουργείου)  
 
Είσοδος ελεύθερη 
 
To Atopos BlahBlahBlah, υπό την επιμέλεια του Βασίλη Ζηδιανάκη, αποτελεί μια σειρά από 
τακτικές συναντήσεις στον χώρο της Atopos cvc, με έναυσμα την έρευνα γύρω από την έκδοση του 
οργανισμού με τίτλο UNLOCKED. Ένα βιβλίο που επιχειρεί να «ξεκλειδώσει» την απεικόνιση του 
Γυμνού Σώματος στη μετα-φωτογραφική, ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα Atopos BlahBlahBlah 
συνεχίζει με τον Ilan Manouach και την παρουσίαση του νέου του βιβλίου Harvested στην χώρο 
της Atopos. O Ilan Manouach συμμετέχει και στο zine Slaves to Atopos #15 Self Publish Be 
Happy, που δημιουργήθηκε με αφορμή το workshop των SPBH από το Λονδίνο στην Atopos cvc 
τον Απρίλιο του 2016. 
 
 
O καλλιτέχνης David Bergé και ο επιμελητής σύγχρονης τέχνης και εκδόσεων Θεόφιλος 
Τραμπούλης συμμετέχουν ως responders στην παρουσίαση του  Harvested, μια ανθολογία 
επιμελημένη από εξωτερικούς μικροεργάτες. Η έκδοση αποτελείται από στιγμιότυπα που 
επιλέχτηκαν από μια αρχική συλλογή χιλιάδων πορνογραφικών βίντεο που συγκομίστηκαν βάσει 
πρωτοκόλλου διαμοιρασμού αρχείων σε έναν dedicated server, και στην οποία έγινε επεξεργασία 
μέσα από μια ενορχηστρωμένη σειρά προγραμματισμένων αλγορίθμων, scripts και συντονισμένης 
task-based συλλογικής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα από τα βίντεο επιλέχτηκαν τα πρώτα δέκα μόνο 
λεπτά της δράσης τα οποία τεμαχίστηκαν, αποθηκεύοντας το περιεχόμενο τους, σε δεκάδες χιλιάδες 
στιγμιότυπα οθόνης χαμηλής ανάλυσης. Στην συνέχεια, η συλλογή αυτή υποβλήθηκε σε υπηρεσίες 
crowdsourcing που συντονίζουν την ανθρώπινη εργασία για δουλειές που δεν μπορούν να φέρουν 
ακόμα σε πέρας οι υπολογιστές. Έγινε ανάθεση, λοιπόν, σε μια επιλεγμένη ομάδα μικροεργατών να 
φιλτράρει την συλλογή αυτή σύμφωνα με μια συνειδητά ασαφή οδηγία: ως προς το εάν οι εικόνες 
εμφανίζουν ή όχι σύγχρονη τέχνη. 
 
 
Το Harvested φέρνει στην επιφάνεια πεντακόσια έργα τέχνης βγαλμένα μέσα από νοικοκυριά, 
γκαρσονιέρες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, στούντιο γυρισμάτων και άλλες ετεροτοπίες της βιομηχανίας 
του πορνό. Μέσα από το υλικό αυτό στόχος είναι να τονιστούν η ανάγκη για μια ιστορία τέχνης που 
δίνει βάρος στο συγκείμενο και αφορά αποκλειστικά την βιομηχανία του Χ, αλλά και η σημασία της 
περιφερειακής όρασης με γνώμονα τις σκοποφιλικές πρακτικές. Παρόλο που πίνακες τύπου ΙΚΕΑ 
απαρτίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία της ανθολογίας, μπορεί κάνεις να βρει έργα από μοντέρνους 
καλλιτέχνες, όπως μια απομίμηση του Fernand Leger, έναν άγνωστο πίνακα του Joan Miro, 
το Castle and Sun του Paul Klee, καθώς και σύγχρονα έργα όπως το Quote, 1964 του Robert 
Rauschenberg, μια σειρά έργων του Mark Rothko, το School of Fontainebleau του Cy Twombly και 
μερικές κακοφτιαγμένες ρεπλίκες του Frank Stella και του Lucio Fontana μεταξύ άλλων.  
 



 

 
 

 

Στο κτίριο της Atopos cvc θα παρουσιάζεται, παράλληλα, η νέα έκθεση του οργανισμού, Occupy 
Atopos #The_Dreamer που ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου. 
 

Περισσότερα για τον Ilan Manouach 

Ο Ilan Manouach γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και είναι ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα εννοιολογικά κόμικς. Δραστηριοποιείται ως εκδότης και επαγγελματίας 
μουσικός και διαθέτει BFA από το L'Ecole Supérieure des Arts, στις Βρυξέλλες. Αυτή την περίοδο 
παρακολουθεί το MA Program του Dutch Art Institute της Ολλανδίας. Από το 2003 έχει δημοσιεύσει 
δεκάδες βιβλία μέσω ενός μικρού, ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου με έδρα τις Βρυξέλλες. Έχει 
επιμεληθεί τέσσερις ανθολογίες με έργα και συμμετοχές καλλιτεχνών, κριτικών, δικηγόρων και 
άλλων επαγγελματιών από τον χώρο του βιβλίου και των εκδόσεων.  

*Η έκδοση Harvested του Ilan Manouach (500 σελίδες, hardbound, CMYK, 165mm x 150mm) θα διατίθεται 
στην τιμή των 29 ευρώ 

 
 
 
Επικοινωνία 
Κίκα Κυριακάκου | kika.kyriakakou@atopos.gr | press@atopos.gr 
2105242004 | 210 8838151 (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-19:00)  
 
ΑΤΟPOS CVC  
Σαλαμίνος 72 Μεταξουργείο   
www.atopos.gr  
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