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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
Το FLUX LABORATORY είναι ένα πειραµατικό πολιτιστικό κέντρο µε έδρα την Ελβετία το 
οποίο σε ειδικεύετε στις εκφραστικές τέχνες και πιο συγκεκριµένα στον χορό και στο 
performance. 
Μέσα από το ίδρυµα FLUXUM, ενθαρρύνει τις συνεργασίες και τον διάλογο µεταξύ 
οργανισµών και πολιτιστικών παραγόντων είτε  πρόκειται για δηµόσια είτε για ιδιωτική 
πρωτοβουλία. 
Με ευελιξία, το FLUX LABORATORY εξερευνά ποικίλα καλλιτεχνικά πεδία, παρέχοντας 
συνάµα, την δυνατότητα να δώσει απαντήσεις για τις θεµατικές που καταπιάνεται. 
 
Το FLUX LABORATORY αρχίζει την χρονιά µε µια συνεργασία µε το metamatic:taf. 
Μέσα από ένα ευρύ φάσµα αρχειακών δράσεων - µε δηµιουργίες από πάνω από 400 
καλλιτέχνες τα τελευταία 12 χρόνια - το πολιτιστικό κέντρο θέλει να συστήσει τον εαυτό 
του στους Αθηναίους µε σκοπό να µοιραστεί µαζί τους πάνω από µια δεκαετία 
εµπειριών και γνώσης στην σύλληψη και την παραγωγή καλλιτεχνικών projects. 
Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να επαναπροσδιορίζει την θέση που τοποθετούµε τις 
κοινωνικές και ανθρώπινες αξίες σε ένα κόσµο που κυριαρχεί η οικονοµία. Το πως οι 
αξίες αυτές µπορούν να βρουν µια θέση στις ζωές µας και πως θα µπορούσαν να 
ξαναδώσουν νόηµα σε έναν εργασιακό κόσµο στον οποίο έχουν σχεδόν ξεχαστεί. 
Τα projects αυτά µπορούν να διατελέσουν εργαλεία έµπνευσης εφόσον συνδέονται µε 
τις αξίες του FLUX LABORATORY: πως να αντιµετωπίσει κανείς την καθηµερινότητά του 
σαν έργο τέχνης, µε απόλυτη αφοσίωση σε έναν σκοπό, µε το σώµα και την ψυχή του, 
οδηγώντας τον στην ανάπτυξη µιας τεχνικής που θα δηµιουργήσει νέα σχήµατα και 
έννοιες. 
 
Για την έκθεση αυτή, το FLUX LABORATORY παρουσιάζει την ταινία µικρού µήκους που 
δηµιουργήθηκε ειδικά για αυτό το θέµα, « MAKE TODAY TO BUILD TOMORROW ». 
Συνεργάστηκε µε την σκηνοθέτιδα Daphne Bengoa που επέλεξε να αντιπαραβάλλει 
στην απαισιόδοξη εικόνα της σηµερινής Ελλάδας, εκείνη µιας νέας γενιάς ανδρών και 
γυναικών που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους µε δυναµισµό και σταθερότητα 
στην καθηµερινή τους προσπάθεια να πετύχουν κόντρα στην εποχή της κρίσης. 
Αυτοί οι άνθρωποι, σαν σε µια χορογραφία κινήσεων, παρουσιάζουν την 
καθηµερινότητά τους που υπαγορεύεται από την επιθυµία τους όχι µόνο να κάνουν 
καλά αυτό που κάνουν αλλά να κάνουν το καλό εν γένει.  
Τα πορτραίτα αυτά αποτελούν το εφαλτήριο µιας πιο περιεκτικής σειράς που η Daphne 
Bengoa και το FLUX LABORATORY έχουν σκοπό να αναπτύξουν πάνω στην θεµατική 
των επαγγελµάτων στην Ελλάδα. 
 
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία θα πάρουν µέρος 
καλεσµένοι οµιλητές από διάφορους χώρους, ανταλλάσσοντας απόψεις προκειµένου 
να αναλύσουν σε βάθος τις προκλήσεις αυτού του εγχειρήµατος. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
 
 
 
«Παρατηρώ ότι λίγοι έχουν συλλάβει την πραγµατική αξία της εργασίας µε την ύλη και 
το πόσο καθοριστικό είναι να δώσεις στο φυσικό πρωτογενές υλικό τον χρόνο σου και 
την αφοσίωσή σου. Η διαδικασία αυτή είναι καίρια, σε γεµίζει ιδέες. Η έλλειψη της 
επαφής µε την ύλη συµβαίνει λόγω της προσκόλλησης στην τεχνολογία, αλλά και της 
ζωής στο όλο και πιο αποµονωµένο πλέον από τη φύση αστικό περιβάλλον του ready 
made. Η ύλη είναι αισθησιακή – δεν λέω ότι το virtual δεν µπορεί να είναι επίσης 
αισθησιακό. Δεν είµαι καχύποπτος προς την κατεύθυνση που δείχνει σήµερα το βέλος. 
Παρατηρώ, όµως, τη µείωση της ικανότητας προσήλωσης που έχουν τα νέα παιδιά και 
την εξαφάνιση των µαστόρων. Όµως ο καλλιτέχνης είναι και µάστορας. Είχα δάσκαλο 
τον Τσαρούχη και το γνωρίζω καλά. Η αλχηµεία της τέχνης είναι να ξέρεις να 
µεταµορφώνεις το υλικό σε κάτι άλλο, ανοιχτό στην ποίηση.» 
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ΕΡΓΑ  
 
 
Με πάνω  από 12 χρόνια παραγωγής καλλιτεχνικών  δράσεων , το FLUX 
LABORATORY παρουσιάζει  µερικά από αυτά. 
 
 
 
MAKE TODAY TO BUILD TOMORROW, της Daphne Bengoa, 2015 
Γεννηµένη το 1981, Ελβετία. 
Το φωτογραφικό έργο και οι ταινίες της Daphne Bengoa σχετίζονται έντονα µε την 
Ελληνική και µε την Βασκική της καταγωγή. Εµπνευσµένο από τους µετασχηµατισµούς 
της πολιτιστικής ταυτότητας, τις παραδόσεις, την τεχνογνωσία και την ύπαρξη 
καλλιτεχνικών διαδικασιών στο πλαίσιο των κρίσεων, της γεωγραφικής κυνικότητας και 
την πολιτισµικότητα, το έργο αυτό αναφέρετε στον ορισµό του σύγχρονου ανθρώπου. 
Η ταινία µικρού µήκους Make today to build tomorrow αποτελεί την πρώτη της 
συνεργασία µε το Flux Laboratory. 
 
 
 
John Giorno, 2015 
Γεννηµένος το 1936, ΗΠΑ. 
Εµπνευστής του κινήµατος Beat Generation, ο John Giorno προώθησε την ποίηση σε 
µία εποχή όπου θεωρούταν ελιτιστική. 
Καλεσµένος στο Flux Laboratory λίγο πριν την αναδροµική του έκθεση στο Palais de 
Tokyo, ο John Giorno παρουσίασε τα ποιήµατα Everyone gets lighter, God is Μαn 
made, There was a bad tree, The death of William Burroughs, It doesn’t get better, και 
Thanks for nothing. 
 
 
 
Ellis, του  JR, 2015 
Γεννηµένος το 1983, Γαλλία. 
Ο JR είναι street art καλλιτέχνης. Άρχισε την καριέρα του κολλώντας XXL πορτρέτα 
στους τοίχους των πόλεων στις οποίες ταξίδευε. Σήµερα, οι ταινίες του τον 
αποκαλύπτουν κάτω από ένα διαφορετικό φως. 
Στο φετινό Φεστιβάλ Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στη Ζυρίχη, το Flux Laboratory 
παρουσίασε την ταινία µικρού µήκους Ellis. Η ταινία αυτή µας επανασυνδέει µε την 
ιστορία µεταναστών µιας άλλης εποχής, στο νησί Ellis, τελευταία στάση πριν τις 
Ηνωµένες Πολιτείες για εκατοµµύρια µεταναστών µέχρι το 1954. Κάπου µεταξύ 
ντοκιµαντέρ, ονειρικής αφήγησης και µαρτυρίας, ο Robert De Niro διηγείται για αυτό το 
µέρος, γη ελπίδας για κάποιους, µετάβασης ή απώλειας για άλλους. 
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TransWarhol, 2007  
Η παράσταση TransWarhol είναι µια πλήρης δηµιουργία και πρωτοβουλία του 
ιδρύµατος Fluxum, σε παραγωγή του Flux Laboratory υπό τη διεύθυνση του Nicolas 
Musin, Γάλλου χορευτή και χορογράφου. 
Αυτή η χορευτική όπερα εµπνευσµένη από τον Andy Warhol γράφτηκε µε βάση την 
συλλογή των συνεντεύξεων « I’ll be your mirror » που δηµοσιεύθηκε από τον Kenneth 
Goldsmith. 
Η συνεργασία αυτή ευθυγραµµίζεται µε τις πολλαπλές συνεργασίες που έχουν 
προκύψει µε τον Nicolas Musin στο Flux Laboratory από την ίδρυσή του. 
 
 
 
Terracotta Daughters, της Prune Nourry, 2014 
Γεννηµένη το 1985, Γαλλία. 
Η Prune Nourry είναι εικαστική καλλιτέχνης µε έδρα τη Νέα Υόρκη. Το έργο της 
αποτελείται από ένα συνεχές ερώτηµα πάνω στην κοινωνική και πολιτιστική 
πραγµατικότητα. 
Οι Terracotta Daughters αποτελούνται από 116 γλυπτά νεαρών γυναικών και 
σχετίζονται µε τη δηµογραφική ανισορροπία της Κίνας. 
Τα γλυπτά εκείνα, µε άµεσες αναφορές στο πήλινο στρατό Xi'an, εκπροσωπούν έφηβες. 
Η Ζυρίχη ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή στάση για αυτόν το στρατό που ετοιµαζόταν να 
ταξιδέψει στις Ηνωµένες Πολιτείες και στη Λατινική Αµερική. Αργότερα, ο στρατός µε τα 
αυτά γλυπτά θάφτηκε στην Κίνα, όπου τα κορίτσια που ήταν µοντέλα για την κατασκευή 
του θα ξεθάψουν τα οµοιώµατα τους το 2030. 
 
 
 
In Jesus’ name, του  Christ ian Lutz, 2012 
Γεννηµένος το 1973, Ελβετία. 
Ο Christian Lutz είναι φωτογράφος ντοκιµαντέρ. Το έργο του έχει δηµοσιευθεί αρκετές 
φορές από τα Ελβετικά καθώς και τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Έχει επίσης 
παρουσιάσει τις φωτογραφίες του σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις. In Jesus’ Name 
είναι το τρίτο τεύχος µιας τριλογίας µε βάση το θέµα της εξουσίας. Η προηγούµενη 
σειρά του, µε τίτλο Protokoll, διερεύνησε την κωδικοποίηση της πολιτικής 
αναπαράστασης, ενώ η σειρά Tropical Gift είχε ως θέµα την οικονοµική εξουσία. Αυτές 
οι φωτογραφίες λογοκρίθηκαν από το ICF (International Christian Fellowship) και ο 
Christian Lutz υποχρεώθηκε να αφαιρέσει το έργο του από τα σηµεία  πώλησής µετά 
από µια έντονη πάλη για την υπεράσπιση της ελευθερίας εκφράσεως. 
Το Flux Laboratory Flux συνεργάζεται και στηρίζει το έργο του Christian Lutz από το 2011. 
 
 
 
Kazania, του  Νίκου  Βαβδινούδη, 2015 
Γεννηµένος το 1972, Ελλάδα. 
Ο Νίκος Βαβδινούδης είναι επαγγελµατίας φωτογράφος από την Θεσσαλονίκη. Το έργο 
του αποτελείται από πορτρέτα, αρχιτεκτονική και culinary design.  Για την σειρά µε τα 
καζάνια τσίπουρου, ο καλλιτέχνης εξερεύνησε την Βόρεια Ελλάδα ώστε να µοιραστεί µε 
τις εικόνες του αυτή την παραδοσιακή τέχνη. Προηγουµένως, ο Νίκος Βαβδινούδης 
συνεργάστηκε µε το Flux Laboratory στο πλαίσιο των 100 χρόνια του κινήµατος DADA 
παρουσιάζοντας για πρώτη φορά σε ελβετικό κοινό την σειρά Faces + Masks. 
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Plasticization, της Nelis iwe Xaba, 2014 
Γεννηµένη το 1970, Νότια Αφρική. 
Για την χορεύτρια Nelisiwe Xaba, η ευρωκεντρική φύση του σύγχρονου χορού αποτελεί 
σήµερα µεγάλο κοµµάτι του έργου της. Αυτό επηρεάζεται από την πολιτική κριτική, τα 
κοινωνικά ζητήµατα και τις ανησυχίες της σε σχέση την ισότητα των φύλων. Tο έργο  
Platicization, παρουσιασµένο στο πλαίσιο µιας υλιστικής κοινωνίας που θέτει σε 
κίνδυνο την φύση, η καλλιτέχνης εξερευνά και διασπά τις κινήσεις της. Παρουσιασµένο 
στην εκδήλωση « Here Africa » οργανωµένη από την ΜΚΟ « Art for the world », αυτό το 
performance αναλύει τις µορφές που δηµιουργεί το σώµα όταν είναι συγκρατηµένο 
από το πλαστικό υλικό, καταγγέλλοντας έτσι τα παραπτώµατά του. 
 
 
 
Tell me Swiss, του  Cisco Aznar, 2011 
Γεννηµένος το 1972, Ισπανία. 
Ο χορογράφος Cisco Aznar µε την απίθανη φαντασία του έχει συνεργαστεί πολλές 
φορές µε το Flux Laboratory τα τελευταία χρόνια. Η παράσταση Tell me Swiss, µια 
δηµιουργία σε στενή σχέση µε την σχολή τέχνης και Design της Γενεύης, παρουσιάστηκε 
στο πλαίσιο της Ελβετικής παρουσίας στο Expo 2010 Shanghai και κέρδισε το βραβείο 
των πιο πρωτότυπων κοστουµιών. 
Σχεδιασµένο σαν µια εξερεύνηση των κλισέ « Made in Switzerland », το Tell me Swiss 
τονίζει τα στερεότυπα αυτά µε χιούµορ. 
 
 
 
Protect me, της Aurélie Mathigot, 2009 
Γεννηµένη το 1963, Γαλλία. 
Το έργο της εικαστικής καλλιτέχνης Aurélie Mathigot αναπτύχθηκε µε βάση το 
φωτογραφικό µέσο και τις τεχνικές της κλωστοϋφαντουργίας και άλλες χειροτεχνίες. Για 
το Flux Laboratory, η Aurélie Mathigot συνεργάστηκε µε την χορεύτρια Cécile Robin-
Prévallée στο πλαίσιο της παράστασης Protect Me. 
 
 
 
Paperdance, του  Daniele Papuli, 2011 
Γεννηµένος το 1971, στην Ιταλία. 
Ο γλύπτης Daniele Papuli επιχείρησε στο παρελθόν µε το ξύλο, την πέτρα, το γύψο και 
το πλαστικό υλικό πριν καταλήξει στην ενδελεχή τέχνη του χαρτιού. Οι διπλώσεις, οι 
κυµατισµοί, τα κολλάζ και η αίσθηση της λεπτοµέρειας, αποτελούν όλα µέρος των 
δηµιουργιών του.   
Η συνεργασία του µε το Flux Laboratory τον έφερε σε ένα καινούριο ρόλο εφόσον 
δοκιµάστηκε ο ίδιος στην µορφή του performance µε την παράσταση Paperdance. 
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Inzone, 2015 
Το ίδρυµα Fluxum και το Flux Laboratory στήριξαν το πρόγραµµα UNIGE-InZone στον 
προσφυγικό καταυλισµό Kakuma στην Κένυα. Ο χορογράφος Cisco Aznar 
προσκλήθηκε στον χώρο αυτό για να δηµιουργήσει µια σειρά workshops που 
συµπεριέλαβαν χορό, θέατρο, µουσική, κινηµατογράφο και γράψιµο. 
 
Traces, 2015 
Η χορεύτρια Lesia Trubat φαντάστηκε µια ειδική γραφή για τον χορό. Το Flux Laboratory 
και το ίδρυµα Fluxum πραγµατοποιήσαν την ιδέα της. Με το συνδυασµό της 
εξειδίκευσης της εταιρίας Gait Up και σε συνεργασία µε την Πολυτεχνική Σχολή της 
Λωζάννης, γεννήθηκαν παπούτσια µπαλέτου συνδεδεµένα µε ψηφιακό καταγραφέα 
κίνησης. 
Χάρη στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναπτυχθεί αυτό το χορογραφικό 
εργαλείο που χαρτογραφεί τις κινήσεις του χορευτή µε την βοήθεια ενός αισθητήρα που 
τοποθετείται στην επένδυση του παπουτσιού. 
Την παράσταση « Traces » εκτελεί η χορεύτρια Fernanda Diniz σε χορογραφία του 
Nicolas Musin, µε µουσική σύνθεση του Aki Nakamura, εκτελεσµένη από τον Nick 
Cresta. 
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FLUX LABORATORY 
 
 
 
Flux (flʌks), ους. αρσ. (από το λατινικό fluxus, συνεχής αλλαγή, αλληλουχία αλλαγών) 
υγρό, ασταθές, ασυνεχές, µεταβλητό. Γραµµές δυνάµεων γύρω από ένα µαγνητισµένο 
σωµατίδιο σε κίνηση. Ποσό ενέργειας σε ροή. Υγρή µορφή λόγω θερµότητας - τήξη. 
Δράση ροής - συνεχής κίνηση, όπως σε ένα ρεύµα που ρέει. Συνεχείς αλλαγές. Το να 
µπαίνεις σε µια συγκεκριµένη κατάσταση µε όρους του flux. Μεγάλη συσσώρευση 
ανθρώπων ή πραγµάτων σε µια αδιάκοπη διαδοχή. Μια ροή λέξεων. 
  
Laboratory (lăb′ra-tôr′ē), ους. αρσ. (από το λατινικό laborare) Μέρος όπου εργάζεται 
ένας επιστήµονας, ένας τεχνίτης, ένας καλλιτέχνης. Χώρος στο οποίο εργάζεται µια 
οµάδα στο να δηµιουργήσει κάτι. 
  
  
 
 
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 
 
Το Flux Laboratory θρέφει τον διάλογο µεταξύ του χορού και των άλλων τεχνών 
δηµιουργώντας πειραµατικά projects στις δυο µόνιµες έδρες του καθώς και εκτός. Το 
Flux Laboratory θέλει να αποτελέσει πυλώνα έκφρασης σε καινοτόµες ιδέες µέσα από 
µια σειρά εκδηλώσεων που εγκαθιδρύουν δεσµούς ανάµεσα σε διανοούµενους , 
καλλιτέχνες και µεγάλους οικονοµικούς παράγοντες. 
Η τέχνη είναι ένα εργαλείο για προβολή, επαναπροσδιορισµό, επανεφεύρεση και 
αµφισβήτηση: Ο σκοπός του Flux Laboratory είναι να αντιδρά γρήγορα στις ερωτήσεις 
που τείθονται από τον σηµερινό κόσµο, είτε αυτές είναι πολιτικές, οικονοµικές η 
ιδεολογικές. 
Από την ίδρυση του έχει συνεργαστεί µε ένα ευρύ φάσµα εταιριών, τοποθετώντας έτσι 
το κέντρο του ενδιαφέροντος στο σηµείο που οι χώροι της τέχνης και της 
επιχειρηµατικότητας συναντιούνται. Μέσα από την δηµιουργία και την χρηµατοδότηση 
καλλιτεχνικών projects - και µε την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του, το Flux 
Laboratory προσφέρει σε εταιρίες την ευκαιρία να καθορίσουν µέσα από τον δικό τους 
πειραµατισµό το πόσο ο πολιτισµός µπορεί να διεγείρει τον νεωτερισµό  
 
 
 
 
 



MEDIA KIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Αθηνά Δεληγιάννη 
adelyannis@fluxlaboratory.com 
T +30 69 55 84 88 63  
 
www. Fluxlaboratory.com 
 

Main partner 
 

Media partner 
 


