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      “Μέσα στα χρόνια, η σκόνη έχει υπάρξει το κοινότερο μέσο για τη μέτρηση του μικρού.  Η σκόνη είναι αποτέλεσμα 
της διαιρετότητας της ύλης.”1 
                                                                                                                                                        Joseph A. Amato, Dust, 2000.

 

      “Τα πάντα διέπονται από μία αρχή ροής. Δίαυλοι που ενεργοποιούν τη ροή σωματιδίων και υλών, μεταλλαγμένων 
σε μη αναγνωρίσιμο επίπεδο. Έχουμε εισέλθει σε μια εσωτερική εργασία κατά την οποία ο μεταβολισμός του πλανήτη 
διαλύει τα όρια μεταξύ έσω και έξω. Οι ενέργειες εξανεμίζονται, τα τοπία λιώνουν  και η ιστορία της Γης δια-βαίνει, 
επιταχύνεται, υποχρεώνεται να μας υπομείνει .”2 
                                                                                                                                                     Textures of Anthropocene, 2014. 

 

Πανταχού παρούσα στο φυσικό μας περιβάλλον, η σκόνη είναι η πιο συνηθισμένη ύλη των ρευστών διαδικασιών 
διαφεύγοντας των ορίων μεταξύ του ζωντανού και άψυχου κόσμου. Tόσο η διαρκής ροή σωματιδίων και ουσιών 
όσο και οι διαδικασίες μεταμόρφωσης και μετακίνησης της ύλης, αποτελούν μία μεγαλειώδη απόδειξη των 
διαφορετικών οργανικών και ανόργανων γεγονότων. Η σκόνη ως μέρος του πλανητικού μεταβολισμού, με τις 
ιδιότητες της κυκλοφορίας και της καθίζησης, είναι μέρος της συμπαντικής υλικής κίνησης με τη δυνατότητα της 
αυτό-αναδιοργάνωσης. 
Για την κατανόηση του έργου D U S T της Ευαγγελίας Σπηλιόπουλου, δεν χρειάζεται να εξοικειωθούμε με τον 
πολυθεματικό λόγο του νέου υλισμού, αν και το έργο αντικατοπτρίζει με ακρίβεια όλα τα επιχειρήματά του. Το 
υλικό φαινόμενο της σκόνης αφηγείται με την ελάχιστη αναγκάια οικειότητα τις  παροδικές και μεταβατικές 
καταστάσεις της ύλης. 
Η συνεχιζόμενη συζήτηση στα πλαίσια της σύγχρονης τέχνης και των ανθρωπιστικών επιστημών, ακολουθεί 
την πολυπλοκότητα του ανθρωπόκαινου και του μετα-διαδικτύου. Η πολυεπίπεδη μετα-ανθρωπιστική κριτική, 
που περιλαμβάνει περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και θέματα επιρροής, προσφέρει νέες 
μεθοδολογίες. Αντανακλάται στην καθολικότητα της Αρχής της Ζωής που μορφοποιείται μέσω κάθε στοιχείου 
στον κόσμο, από τη θάλασσα, τον άνεμο και τα δέντρα, σε ζώα, ακόμα και σε ανθρώπινα όντα και γίνεται 
αντιληπτή με ευκρίνεια μέσα από την « εκλεπτυσμένη συλλογή ανθρωπολογίας, γεωλογίας και αστροφυσικής» 
που περιέχεται στη σκόνη. (Ε.Σ) 
Αναμφίβολα ο υλικός κόσμος διαμορφώνει τη σκέψη μας και η σκόνη ως υλικό το επαληθεύει απόλυτα. Το 
προτεινόμενο έργο τοποθετεί τη συζήτησή μας στη διασταύρωση ύλης, σκέψης και κοινωνίας. Τα αόρατα 
σωματίδια και οι πληροφορίες που μας μεταφέρουν, οδηγούν τη σκέψη στην αστάθεια των δεδομένων, τόσο 
κυριολεκτικά όσο και συμβολικά· θέματα σχετικά με την ψηφιακή ρευστότητα, την κινητικότητα του κεφαλαίου, 
τις συναλλαγματικές αξίες και τους διάφορους τύπους μεταφορών. Η Ευαγγελία Σπηλιόπουλου επεκτείνει 
τη μεταφορά της σκόνης σε κάτι αόρατο, εφαρμόζοντάς την σε έργα που προέρχονται από το διαδίκτυο 
ως αποσπάσματα κατακερματισμένης ύλης (εν μέρει ορατά στην οθόνη, εν μέρει υπάρχοντα ως δεδομένα σε 
διαφορετικούς διακομιστές), πιθανότατα ως απόρροια της εποχής τους: την εποχή των ψευδών ειδήσεων (fake 
news), των κυβερνοεπιθέσεων και της χαμηλής αξιοπιστίας των μέσων. Μας προειδοποιούν, για τους χρόνια 
αγνοημένους- άγνωστους που διασταυρώνονται με τα μονοπάτια μας όταν δεν το περιμένουμε.  

                                                                                                                                                          Mariana Serranova

[1] Joseph A.Amato, Dust (2000), In: Materiality, The MIT Press, Whitechapel Gallery, 2015, p. 189. 
[2] Textures of Anthropocene, Grain Vapor Ray Manual (2014), The MIT Press, HKW Berlin, p.20. 

      “Throughout the ages, dust has been the first and most common measure of smallness, Dust is a result of the divisibil-
ity of matter.”1 
                                                                                                                                                               Joseph A. Amato, Dust, 2000.

                                                                                                                                                                         

      “Everything is constituted by a principle of flux. The pathways that enable the flow of particles and substances, the al-
tered to an unrecognizable degree. We have penetrated the inner working so the planet´s metabolism, dissolving the limits 
between inside and outside. Energies dissipate, landscapes melt together, and the history of the Earth is set on transit, ac-
celerated, forced to endure us.”2
                                                                                                                                                           Textures of Anthropocene, 2014. 

 

Omnipresent in our natural environment, the dust is ubiquitous matter of the fluid processes that avoid the boundaries 
between the living and the inanimate world. So the permanent flux of particles and substances, the processes of trans-
formation and transport of the matter give a great evidence of diverse organic and inorganic events. Dust as a part of 
planetary metabolism, with its circulating and sedimenting qualities, is part of the universal material movement that 
reorganizes itself.

For understanding Evangelia Spiliopoulou´s Dust project, one doesn´t need to be familiar with the multidisciplinary dis-
course of the new materialism, though the work reflects all its premises accurately. The material phenomenon of dust 
speaks faintly familiar about the impermanent and transitory states of matter. 

 The ongoing debate in contemporary art and humanities follows the complexity of the Anthropocene and the post-
internet. The multi-layered post-humanist criticism, that includes environmental, socio-economic, and affective issues, 
gives us new methodologies. Reflected to the universality of the Animating Principle occupying every form in the 
world, from the sea, the wind and the trees, to animals and even fellow human beings, can be eloquently perceived 
within dust´s “fine collection of anthropology, geology, astrophysics.” (E.S)

 
There is no doubt that the material world shapes our thought. To prove it, there is no better subject than dust. The 
proposed project positions our discussion within the intersection of matter, thought and society. Invisible particles car-
rying information make us think of the volatility of data, both literally and symbolically; about the digital liquidity, the 
fluidity of capital, or exchange values and the several types of transactions. Evangelia Spiliopoulou extends the meta-
phor of dust to something invisible, applying it on works sourced from the internet as footages of fragmented material 
consistence (partly visible on the screen, partly existing as data in different servers), most likely they consider the time 
of fake news, cyberattacks and the low media credibility. They warn us, that the chronically overlooked unknowns 
cross our paths when we less expect it. 
                                                            

                                                                                                                                                           Mariana Serranova

[1] Joseph A.Amato, Dust (2000), In: Materiality, The MIT Press, Whitechapel Gallery, 2015, p. 189. 
[2] Textures of Anthropocene, Grain Vapor Ray Manual (2014), The MIT Press, HKW Berlin, p.20.
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Work at the central entrance (arches)
PVC Curtain

PVC curtains are used for an approximate sterility, at industrial spaces, to maintain inside temperature and keep away 
insects and dust. It is a material which due to its transparency, literally and metaphorically, links to clarity and cleanli-
ness of both the physical and mental status. 

The curtain is also associated with genderized methods of creativity. It reminds of sawing and domestic environments, 
of past feminine individual and collective labour; its pleats, folds and aerial movement emit elegance and gentleness in 
the space, a soft protection from the outside and a mild demarcation between the domestic and the public. 

The curtain here is placed at the exact entering point of the Greek Pavilion. Although made of PVC (a material able to 
bear repeated disinfection) it serves as a reminder and a notification for the visitor of the new conditions to be en-
countered with. At the same time it functions as a filter for insects and accidental intruders, awakening a first layer of 
awareness in regards to the intention of entering. 

As a work of art the curtain is primarily but not exclusively addressing to contemporaneity -as to the current state of 
circumstances- but to somewhat of collective and timeless. In many religions entering a holly space evokes the collec-
tive being, even to the most fundamental regimes, cultural, behavioural awareness dictates the taking off of the shoes 
at the entrance. 

The awareness and the purity symbolism are both activated at the occasion of the curtain 
installation at the entrance of the Pavillion only to prepare those ready to do so for the 
internal encounters. Yet, it is not only the physical object that has to be trespassed but 
also the cultural significance of the act of entering which is put in perspective with this 
installation. The act stimulates the awareness of microbes that might be contacted by the 
touch and the environment of intimacy as a result. 

With matching references to Imponderabilia performance (1977, Marina Abramovic and 
Ulay, Museum of the Galleria d’Arte Moderna Bologna, IT) the curtain installation exam-
ines physical and mental issues transferred in the current biological concerns, risks, bio-
political status, psychological policies and institutionalisation of health and sexuality.

Έργο κεντρικής εξωτερικής εισόδου
 Κουρτίνα PVC

  

Οι κουρτίνες από PVC χρησιμοποιούνται ώστε να διατηρήσουν μία σχετική αποστείρωση και καθαριότητα σε 
βιομηχανικούς χώρους, για τη διατήρηση εσωτερικών θερμοκρασιών και τον αποκλεισμό εντόμων και σκόνης. 
Είναι ένα υλικό που κυριολεκτικά και μεταφορικά – λόγω της διαφάνειας του- παραπέμπει στην διαύγεια και την 
καθαρότητα τόσο της φυσικής όσο και της πνευματικής κατάστασης. 

Η κουρτίνα επίσης συνδέεται με έμφυλες τεχνικές δημιουργίας· θυμίζει ράψιμο και οικιακά περιβάλλοντα, γυναικεία 
προσωπική και συλλογική εργασία και οι πιέτες, αναδιπλώσεις και κίνηση με τον αέρα διαχέουν λεπτότητα και 
ευγένεια στο χώρο – μία ελαφρά προστασία από το ‘έξω’, και διακριτικό διαχωρισμό μεταξύ του οικιακού και του 
δημόσιου. 

Η κουρτίνα στην πρόταση του Ελληνικού περιπτέρου της Βενετίας είναι τοποθετημένη ακριβώς στο σημείο της 
εισόδου. Φτιαγμένη από PVC (ένα υλικό που είναι δυνατό να  υποστεί επαναλαμβανόμενη απολύμανση) λειτουργεί 
υπενθυμιστηκά για τον επισκέπτη. Συγχρόνως, λειτουργεί σαν φίλτρο για έντομα και τυχαίους ‘εισβολείς’ 
αφυπνίζοντας ένα πρώτο επίπεδο ενσυνείδησης σχετικά με την είσοδο σε ένα νέο χώρο. 

Ως έργο τέχνης, η κουρτίνα απευθύνεται τόσο στη συγχρονικότητα, δηλαδή τις τρέχουσες συνθήκες, όσο και σε 
κάτι το συλλογικά διαχρονικό: Σε πολλές θρησκείες η είσοδος σε έναν ιερό χώρο απευθύνεται στο συλλογικό 
αίσθημα όπου η κοινωνική και συμπεριφορική συνείδηση υπαγορεύει την εξαγωγή των παπουτσιών. 

Ωστόσο δεν είναι μόνο το φυσικό αντικείμενο που πρέπει να προσπελαστεί 
αλλά και η πολιτιστική σημασία της έννοιας της εισχώρησης η οποία μπαίνει 
στην προοπτική με αυτήν την πρόταση εγκατάστασης. Η δράση διεγείρει τόσο 
την αντίληψη ότι η επαφή με το υλικό μπορεί να μεταφέρει μικρόβια όσο και το 
περιβάλλον οικειότητας που μπορεί να προκύψει.  

Με αναφορές που ταιριάζουν με το έργο δράσης Imponderabilia 
(1977, Marina Abramovic and Ulay, Museum of the Galleria d’Arte Moderna Bologna, IT), 
η κουρτίνα εξετάζει φυσικά και διανοητικά θέματα και τις τρέχουσες βιολογικές 
ανησυχίες, ρίσκα, την κατάσταση της βιοπολιτικής, ψυχολογικές πολιτικές και 
ιδρυματοποίηση της υγείας και της σεξουαλικότητας.
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Εγκατάσταση κινούμενης εικόνας α’ αίθουσας περιπτέρου
YouTube videos - ζωντανή αναμετάδοση

Η επιλογή των video προβολών περιστρέφεται γύρω από το θέμα της σκόνης και προέρχονται από το internet και 
συγκεκριμένα το YouTube. Πέραν του γεγονότος ότι είναι ψηφιακες καταγραφές σκόνης που κινείται στον αέρα, 
τα βιντεος είναι οργανωμένα στο χώρο ταυτόχρονα ως group και ως μεμονωμένες δημιουργίες. Αυτό το γεγονός 
ενθαρρύνει τον επισκέπτη να κινηθεί στο χώρο απροσδόκητα , στιγμιαία ανταποκρινόμενος στο ερέθισμα όπως 
ακριβώς και τα σωματίδια της σκόνης (κίνηση Μπράουν). 

Τα βιντεος προερχόμενα από την πλατφόρμα του YouTube είναι χαμηλής θέασης σε παγκόσμιο επίπεδο 
αναφοράς, σίγουρα απέχουν πολύ από τον ιδεώδη τρόπο ζωής (lifestyle) και την κουλτούρα επιρροής (influenser). 
Οι συνεισφέροντες απαθανατίζουν σκηνές μέτριας ομορφιάς και οικιακά ή εργασιακά περιβάλλοντα αδιάφορα 
προς τα μαζικώς προωθούμενα στερεότυπα· πα’όλ’αυτά επιδεικνύουν έναν σχεδόν απτό ρεαλισμό. Οι  λήψεις 
τους κατακάθονται στον διαθέσιμο χώρο των διακομιστών (servers) του YouTube σαν μια λεπτή δυσδιάκριτη 
σκόνη. Επιδεικνύοντας μία εντυπωσιακή ομοιότητα με τα σωματίδια της σκόνης, έχουν δημιουργηθεί στα 
διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου, διαμορφώνονται και φέρουν διαφορετικούς πολιτισμούς, υπηρετούν 
διαφορετικούς σκοπούς ύπαρξης, φτάνουν σε πολλαπλούς προορισμούς και παράγουν ποικίλα ερεθίσματα με 
δυνητικά πολλαπλές προσεγγίσεις και αντιδράσεις. 

Στον υλικό πολιτισμό, η σκόνη υποδηλώνει την καταστροφή, φυσική παρακμή, 
αποδόμηση και εγκατάλειψη· συμβολικά μπορεί να υπογραμμίσει μία οικονομική 
δυσμένεια, πλαισιώνει τα ερείπια μίας φυσικής καταστροφής και κυριολεκτικά ή 
μεταφορικά ορίζει την αδυναμία διατήρησης χώρου ή μνήμης. 

Ασχετα με το πόσο είναι συνδεδεμένη με το τέλος, στην πραγματικότητα η σκόνη 
είναι δυναμική σε κίνηση και περιεχόμενο. Μία δυναμική αλληλεπίδραση στέρεας ύλης 
και φυσικών νόμων·  ένα μείγμα ορατών και αόρατων παραγόντων. Ανάμεσα στην 
ανόργανη ύλη, η σκόνη περιέχει και οργανική –ζωή- και συνεισφέρει στη συνέχισή 
της, περιέχοντας γύρη και έμβια μέρη όπως ιοί, βακτήρια, ακάρεα και αραχνίδες·  είναι 
ένα σύμπαν ουδέτερων και ενεργών συστατικών. 

Τα προαναφερθέντα καθιστούν τη σκόνη ικανό θέμα για την αφήγηση ιστοριών του 
σύγχρονου πολιτισμού πέρα από συμβολισμούς, καθώς και την προσέγγιση ορατών 
και αόρατων κυρίαρχων δομών που συχνά διαφεύγουν της προσοχής και κατανόησης 
των διαφορετικών επίπεδων της πραγματικότητας καθιστώντας ικανή την κίνηση 
μεταξύ μικροσκοπικής και μακροσκοπικής αντίληψης. 

Installation of moving images at the first hall
YouTube videos - live broadcast

The selection of video broadcasts revolves around the central theme of Dust and they are sourced from the internet 
and Youtube in particular. Apart from the fact that they are visually documenting dust travelling in the air, the videos 
are organised in the space both as a group and individual parts possible to be seen in relation to one another, in rela-
tion to the other works and at the same time as distinct creations. This encourages the motion of visitors to move   in 
the space un-expectedly responding to momentary stimulation similarly to dust particles’ movement (also known as 
Brownian motion).  

The videos are ones of low global attention, definitely far from iconic lifestyle and the influencer culture. 
The contributors capture life scenes of average -if any- beauty and domestic or work environments indifferent to 
promoted living ideals which nevertheless demonstrate an almost tactile realism. Their captures settle on the space 
of YouTube servers like a fine dust of low visibility. Disclosing an impressive similarity to dust particles, they originate 
from different lengths and widths of the world, they have been generated in and are carriers of different cultures, 
serving diverse purposes, reaching multiple destinations and producing variable triggers to spectators with a potential 
multitude of interpretations and reactions. 

In a material culture, dust denotes a catastrophe, physical decay, deconstruction or negation; symbolically can under-
line a financial adversity, mounting the ruins of a natural disaster and underpinning an 
inability to maintain a space or memory.  

No matter how it is culturally linked to termination, in reality, dust is dynamic in move-
ment and in content; a dynamic interaction of solid matter and physical laws; a mix of 
visible and invisible agents. Furthermore, among non-organic matter, dust also carries life 
and contributes to its continuation containing pollen and lively particles such as viruses, 
bacteria, acaridae and mites; is a universe of neutralised and active components. 

The afore mentioned facts qualify the dust subject to narrate stories of our current cul-
ture outside mere symbolism and approach visible and invisible ruling structures which 
often escape our attention and understanding of the multitudes of reality and the travels 
between microcosmic and macrocosmic perception.  

As with the Curtain piece alluding to an earlier performance (Imponderabilia,1977), the 
group of Youtube sourced videos point out at the 1920’s artwork Élevage de poussière 
(Dust Breeding) of Man Ray and Marcel Duchamp. 

caption: Élevage de poussière (1920), black & white photograph, Man Ray 
and Marcel Duchamp, The Metropolitan Museum, NY © 2021 Artists Rights 
Society (ARS), New York.
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Nitesh Kumar: Dust particles in Air at site| Breath@site in Hindi , 2:01’, 30 Oct 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=IOqnmqUvkcg 

Tatiana Pepper, Dust in the air & sunlight! This is how it sees, 1:29’, 20 Jun 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=PqgrUf_h_5o 

ssissa, dust in the air and sun rays, 0:48’ , 22 Dec 2013
https://www.youtube.com/watch?v=ABcJtxl52V0&t=12s 

Juan Pérez Gargallo,  Dust in the air., 0:28’ , 22 Dec 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=9j6Ybf6sl_w
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Ηχητική εγκατάσταση α’ αίθουσας περιπτέρου
Αναμετάδωση σε πραγματικό χρόνο από το SoundCloud
https://soundcloud.com/user-216082063/air-has-dust-particles 

Ομοια με τα αποσπάσματα videos του YouTube, το Soundust είναι ένα ηχητικό κομμάτι άγνωστων δημιουργών 
προερχόμενο από το διαδίκτυο.  

Οπως και η σκόνη, ο ήχος αγγίζει επιφάνειες, τοίχους, οροφές, δάπεδα και ρέει στο χώρο με μία αόρατη αλλά 
πραγματική πορεία. Είναι ακόμα άγνωστο αν η ανδρική εκφώνηση ανήκει σε πραγματικό πρόσωπο ή είναι τεχνητή. 

Ο τόνος της φωνής θυμίζει αυτόν των εκφωνήσεων σε δημόσιους χώρους (Προσοχή στο κενό). Σαν ένας πιστός 
υπηρέτης ή κηδεμόνας, η απρόσωπη φωνή, πληροί μία ανεπαρκή συνθήκη ύπαρξης και προσφέρει στον άνθρωπο 
μια άνευ όρων -αν και απρόσωπη και ασώματη- υπηρεσία.

Το ηχητικό απόσπασμα μετατρέπεται σε ανεξάρτητο αυτοαναφορικό αντικείμενο μέσα στο νέο περιβάλλον. 
Λειτουργεί σαν άυλο γλυπτό αλληλεπιδρώντας με το τώρα και το εδώ:  την τρέχουσα κατάσταση ως  χώρο και ως 
κοινωνικές συνθήκες οι οποίες του προσδίδουν την εκλείπουσα ταυτότητα, ιστορικότητα και συσχετισμό με τον 
περιβάλλοντα κόσμο. 

Το γεγονός ότι είναι αόρατο δεν το κάνει λιγότερο υπαρκτό. Αντιθέτως παραπέμπει στην αναγκαία υλικότητα του 
διαδικτύου που το βοηθάει να υπάρξει: διακομιστές, ενέργεια, τεχνικοί, ένας τεράστιος μηχανισμός συντήρησης ο 
οποίος επιτρέπει στην πληροφορία να παραμένει διαθέσιμη και ρέουσα. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα αντικείμενο 
και μία συσσώρευση συλλογικής εργασίας. 

Οπως το κάθε ένα από τα λοιπά έργα, το Soundust προκαλεί την συνείδηση που προκύπτει κατά κύριο λόγο 
από αυτό  που γίνεται οπτικά αντιληπτό (τέχνη του αμφιβληστροειδούς). Αυτή η αμφισβητούμενη παρουσία 
είναι παράλληλα η αναφορά και το χαρακτηριστικό της σκόνης· μπορεί να περάσει απαρατήρητη μέχρις ότου οι 
συνέπειες της ύπαρξής της παρουσιαστούν: σωρευμένη σκόνη ή αναπνευστικά προβλήματα κλπ. 

Sound installation at the first hall
Live broadcast
https://soundcloud.com/user-216082063/air-has-dust-particles 

 

Similarly to the YouTube clips, Soundust is an audio piece of unknown authors, sourced from the internet. In this sound 
piece, a male voice warns that air contains dust particles which can be harming.  

Like dust, sound touches surfaces, walls, ceilings, floors and floats in the space in an invisible yet existing process. Τhe 
purpose this sound composition originally served is still unknown. It is also unidentifiable whether the male broadcast-
ing voice belongs to a living person or it is a computer generated one.  

The vocal tone is made in a way to resemble the voice of public announcements (much reminiscing of the ‘Mind the 
gap’ of the London Underground services). Like a faithful butler or even a guardian-angel, the faceless voice re-fills a 
deficient, absent minded state of being and offers a form of unconditional yet faceless and bodyless service. 

The sound footage becomes an object on its own right while placed in a new context; it works as a visually immaterial 
sculpture resonating with the here and now: the space and the current state of social and cultural affairs which give it 
the much missing identity: historical reference and relationality to its surrounding world. 

The fact that it is invisible doesn’t make it any less of existing. On the contrary, it points back to the materiality neces-
sary for the internet in order to exist: servers, energy, workers’ labour; a vast maintenance mechanism which allows 
information remain in flux and always available. It is in a way a product and a slow assemblage of collective work.  

Like each one of the other works, this piece is challenging awareness which results primarily from visual evidence. This 
ambivalent presence is also an attribute of dust itself; it can pass unnoticed until its effects come to presence: piled up 
dust or emerging respiratory deficiencies etc.
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Light installation at the second hall
UVC lamps

The light installation consists of UVC light tubes which is used in office, domestic and health environments in order to 
sterilise space. The tested tubes have proved able to exterminate germs and viruses and offer a sterile environment. 
Or not? 

The need for purity is a religious remain in art. Medicine and researches in epistemological fields have demonstrated 
that is not pure elements that bring a balanced health but the co-existence between viruses, bacteria and living bodies.  
So, this brings forward the question: Is sterility and UVC lamps really necessary for the health or is that yet another 
marketing argument? 

The light piece exists phenomenally independent on the wall of the main display hall. The electrical provision is control-
led and dimmed by a system which allows for a few seconds of electricity supply, imitating breath. Then the lights dim 

and turn off again achieving the resemblance of a deep breath.  

The installation is big purposefully, in order to contain the human dimensions and rather align to the build-
ing’s size. It is something made out of human culture, to imitate the human organism and contribute to 
health and its prosperity.  

Like biblical deities, like God, a human cannot look at Him at the eyes. UVC lamps are not designed to look 
at unless protected with sun-glasses. 

Similar to a blow of air, an inhalation or an exhalation of pure breath, the light installation resembles to a 
reviving biblical spirit resting at the room of the Neo-Byzantine architecture of the Pavilion after having 
relentlessly tormented the impurities. 

This work remains in the argument of bio-politics as yet another (more modern) state apparatus which 
implements concepts and life conditions which succeeded organised religion in the contemporary world 
and suggests new perspectives of relationality and function in the approach of light installations.

Εγκατάσταση λαμπτήρων β’ αίθουσας
Λαμπτήρες  UVC

Η φωτεινή εγκατάσταση αποτελείται από UVC λαμπτήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε χώρους γραφείων 
και περιβάλλοντα ιδρυμάτων υγείας με στόχο την απολύμανση του αέρα και των επιφανειών. Οι δοκιμασμένοι 
λαμπτήρες έχει αποδεδειχθεί πως εξουδετερώνουν μικρόβια και ιούς και συνεισφέρουν στην αποστείρωση χώρων. 
Η μήπως όχι? 

Η ιδέα της αγνής καθαρότητας παραμένει ένα θρησκευτικό κατάλοιπο. Η ιατρική και έρευνες επιστημολογικών 
πεδίων έχουν αποδείξει πως η υγεία είναι ένα θέμα ισορροπίας μεταξύ άλλων, ιών και βακτηρίων εντός των 
ζωντανών οργανισμών. Πράγμα το οποίο θέτει ερωτήματα στον όρο του ‘απόλυτου’ όσο και στον ρόλο των 
στρατηγικών προώθησης προϊόντος. 

Η φωτεινή εγκατάσταση υπάρχει φαινομενικά ανεξάρτητη στον τοίχο της δεύτερης αίθουσας του περιπτέρου. Το 
ηλεκτρικό ρεύμα είναι ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο από ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την παροχή για μερικά 
δευτερόλεπτα: όσο διαρκεί μία ανάσα. Στη συνέχεια τα φώτα χαμηλώνουν και σβήνουν ξανά 
επιτυγχάνοντας την εξομοίωση με την αναπνοή ενός ζωντανού οργανισμού. 

Το μέγεθος της εγκατάστασης συναγωνίζεται τις διαστάσεις του κτηρίου ξεπερνώντας το 
ανθρώπινο μέτρο -στην πραγματικότητα το σώμα ‘περιέχεται’. Είναι κάτι κατασκευασμένο από 
τον ανθρώπινο πολιτισμό, σε μίμηση του ανθρώπινου οργανισμού, με σκοπό να συνεισφέρει 
στην υγεία και την ευζωία. 

Σαν τις μυθικές και βιβλικές θεότητες, σαν τον Θεό, ένας άνθρωπος αδυνατεί ή δεν επιτρέπεται 
να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο. Οι λαμπτήρες UVC δεν είναι σχεδιασμένοι για τα μάτια εκτός αν 
κάποιος προστατεύεται γυαλιά ηλίου.  

Σαν φύσημα, ή σαν εισπνοή και εκπνοή αμόλυντου αέρα, η φωτεινή συναρμογή μοιάζει με ένα 
ζωντανεμένο βιβλικό πνεύμα που ξεκουράζεται στο χώρο του Νέο-βυζαντινής αρχιτεκτονικής 
περιπτέρου αφού πρώτα έχει απρόσκοπτα καταστρέψει τις  βλαβερές προσμείξεις του αέρα. 

Αυτό το έργο παραμένει στο διάλογο περί βιοπολιτικής σαν ένας ακόμα εκσυγχρονισμένος 
κατασταλτικός κρατικός μηχανισμός που επιτάσσει έννοιες και συνθήκες ζωής οι οποίες 
διαδέχθηκαν την οργανωμένη θρησκεία στο σύγχρονο κόσμο και προτείνει νέες προοπτικές 
σχεσιακότητας και λειτουργικότητας στην προσέγγιση των εγκαταστάσεων φωτός.

Gates No. 4, 1967, Chryssa Vardea, 
Tate England 
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