
workshop where participants are invited to walk, 
gathering branches, twigs, feathers, straws, threads, 
and scattered pieces of grief and build a nest where 
they can fit in.

 
Sara Baga forges her artwork from her poetic 

gaze at the invisible within the world, while keeping 
the core of creation in human ecology. She creates 
with film, photography, voice and ritual, which she 
considers a powerful form of performance for inner 
alchemy and collective change.

WATERFALL
WITH STELIOS KALLINIKOU IN 
COLLABORATION WITH TASOS 
LAMNISOS (CY)
SUNDAY, 17.07.2022, 19:30 | 
PERFORMANCE

Stelios’ performance will sonically activate 
part of Agros’ water infrastructure. The water 
tunnels are transformed into carriers of disturbing 
radar sounds, exploring notions of visibility and 
invisibility.

Stelios Kallinikou’s lens-based practice 
intersects space & place, time & history, as 
manifestations of multiple interweaving discourses 
of meaning, by examining key issues such as 
the environment, the effects of colonisation, 
technology, and the politics of image.

 
(DEARLY) BELOVED
with Akeelah Bertram (UK)

(Dearly) Beloved is an act of remembering 
and connecting with a difficult past. Composed 
of acrylic formed by fire, the twisted figures echo 
human form and spirit.

 
Akeelah Bertram is a visual artist exploring 

heritage and identity through creative technology. 
Her works blend light, sound, sculpture and 
interactions to create immersive spaces that 
prioritise emotional experience.

HERITAGE AT RISK
with Márcio Carvalho (PT)

Márcio Carvalho primarily focuses on 
collective technologies and practices of 
remembering, examining public life and archives, 
autobiographical memory, and collective memory.

 
Márcio uses performance art as a process-

based practice and a tool for examining 
representational memories that are embedded in 
different urban and private settings.

 SCREENINGS
FIN (The End) – with Lara Sousa 
(Cuba, Mozambique) | 2018 | 15’
 

Lara–a young filmmaker–finds herself in a 
non-place between Cuba and Mozambique. Over 
an imaginary balcony towards the Indian Ocean, 
Lara searches for answers to the long silence of 
her father. She feels the loneliness preceding the 
imminent demise of her father, Camilo. She begins to 
draw up paths that prevent her from the beginning to 
the end.
 

LAATASH – with Elena Molina 
(Spain, Algeria) | 2019 | 14’
 

The Saharawi women face the thirst of the 
hamada, the curse of the desert, every day. They’ve 
built their refuge in a land where no one could 
survive before. For more than forty years they’ve 
been holding out and taking care of their people 

το εργαστήριο αγκαλιάζει την πολλαπλότητα 
της ερμηνείας που επιτρέπει στα θεμέλια της 
φροντίδας και της στήριξης να πλάσουν την 
εμφάνιση του χάους σε τάξη. Το εργαστήριο είναι 
ανοιχτό σε κάθε άτομο, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Ο Δημήτρης Χειμώνας είναι καλλιτέχνης, 
θεατρολόγος και ερμηνευτής. Το έργο του ερευνά 
θεατρικές συμβάσεις, τεχνάσματα και πλαίσια 
μέσω της χρήσης και της κατάχρησής τους. Έχει 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα Home Workspace 
του Ashkal Alwan στη Βηρυτό (2018-2019) και 
παρακολούθησε με επιτυχία τη σειρά μαθημάτων 
Acting & Contemporary Theatre στο East15 Acting 
School στο Λονδίνο (2012-2015).

WHO OWNS THE LAND?
με τον Στέλιο Καλλινίκου (ΚΥΠΡΟΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16.07.22, 15:00 | Ομιλία + 
Συζήτηση

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ επιδιώκει, μέσα 
από μια ομιλία/συζήτηση και μια έκθεση στο 
τοπικό πλαίσιο του χωριού Αγρού, να διερευνήσει 
την τρέχουσα κατάσταση οικολογικής έκτακτης 
ανάγκης ως συνέπεια της αποικιοκρατίας.

Η πρακτική του Στέλιου Καλλινίκου 
διασταυρώνει χώρο και τόπο, χρόνο και Ιστορία, 
ως εκδηλώσεις πολλαπλών συνυφασμένων λόγων 
νοήματος, εξετάζοντας κρίσιμα ζητήματα όπως το 
περιβάλλον και οι επιπτώσεις της αποικιοποίησης, 
της τεχνολογίας και της πολιτικής της εικόνας.

 

A WHOLE AND A HALF SEMI-STEP FROM 
THE BASE OF THE MOUNTAIN
με τη Nicola Singh (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16.07.22, 17:30 | Περφόρμανς
 

Η Singh θα εξερευνήσει τις φωνές και τις 
φωνητικές πρακτικές της κοινότητας του Αγρού 
σε μια ζωντανή εμφάνιση και μια σειρά σχεδίων. 
Η καλλιτέχνις χρησιμοποιεί τη φωνητικότητα ως 
εργαλείο για να επεξεργαστεί έννοιες κληρονομιάς 
και ταυτότητας.

Η Nicola Singh είναι καλλιτέχνις περφόρμανς 
και πειραματική τραγουδίστρια. Εξετάζει 
διαφορετικές προσεγγίσεις στον αυτοσχεδιασμό. 
Εργάζεται επίσης σε όλο το φάσμα των εικαστικών 
τεχνών – κυρίως με κείμενο, ταινίες και σχέδιο.

ΦΩΛΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ: ΜΙΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
με τη Sara Baga (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 Ιούλη, 18:00 | Περφόρμανς

Τα πουλιά δεν κάθονται να μεμψιμοιρούν μ’ 
ένα ποτήρι κρασί. Μαζεύουν κλαδιά και φτιάχνουν 
φωλιές. Ένα κοινοτικό τελετουργικό ή ένα 
εργαστήριο παραστατικής land art όπου τα άτομα 
που συμμετέχουν καλούνται να περπατήσουν 
μαζεύοντας κλαδιά, φτερά, καλαμάκια, κλωστές, 
διάσπαρτα σπαράγματα θλίψης και απώλειας, και 
να χτίσουν μια φωλιά όπου μπορούν να χωρέσουν.

Η καλλιτεχνική εργασία της Sara Baga 
διαμορφώνεται μέσα από την ποιητική της 
ματιά στις αόρατες όψεις του κόσμου, με την 
ανθρώπινη οικολογία να βρίσκεται στον πυρήνα 
της δημιουργίας της. Δημιουργεί με φιλμ, 
φωτογραφία, φωνή και τελετουργία, μέσα που 
δημιουργούν, σύμφωνα με την ίδια, μια ισχυρή 
μορφή περφόρμανς για εσωτερική αλχημεία και 
συλλογική αλλαγή.

WATERFALL
με τον Στέλιο Καλλινίκου, σε συνεργασία 
με τον Τάσο Λάμνισο (ΚΥΠΡΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17.07.22, 19:30 | Περφόρμανς

Η περφόρμανς του Στέλιου θα ενεργοποιήσει 
ηχητικά μέρος της υδάτινης υποδομής του Αγρού. 
Οι σήραγγες νερού μετατρέπονται σε φορείς 
ενοχλητικών ήχων ραντάρ, εξερευνώντας τις 
έννοιες της ορατότητας και της αορατότητας.

Η πρακτική του Στέλιου Καλλινίκου 
διασταυρώνει χώρο και τόπο, χρόνο και Ιστορία, 
ως εκδηλώσεις πολλαπλών συνυφασμένων λόγων 
νοήματος, εξετάζοντας κρίσιμα ζητήματα όπως το 
περιβάλλον και οι επιπτώσεις της αποικιοποίησης, 
της τεχνολογίας και της πολιτικής της εικόνας.

 
 

(DEARLY) BELOVED
με την Akeelah Bertram (ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

To (Dearly) Beloved αποτελεί μια πράξη 
μνήμης και σύνδεσης με ένα δύσκολο παρελθόν. 
Φτιαγμένες από ακρυλικό που πλάθεται με τη 
φωτιά, οι συστρεφόμενες φιγούρες φέρουν κάτι 
από τον άνθρωπο και το πνεύμα του.

Η Akeelah Bertram είναι μια καλλιτέχνις 
που εξερευνά την κληρονομιά και την ταυτότητα 
μέσω της δημιουργικής τεχνολογίας. Τα έργα της 
συνδυάζουν φως, ήχο, γλυπτική και διάδραση, για 
να δημιουργήσουν βιωματικούς χώρους που δίνουν 
προτεραιότητα στη συναισθηματική εμπειρία.

HERITAGE AT RISK
με τον Márcio Carvalho (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

Ο Márcio Carvalho εστιάζει κυρίως σε 
συλλογικές τεχνολογίες και πρακτικές μνήμης, 
εξετάζοντας τη δημόσια ζωή και τα δημόσια 
αρχεία, την αυτοβιογραφική και συλλογική μνήμη.

Χρησιμοποιεί την τέχνη της περφόρμανς 
ως πρακτική που βασίζεται στη διαδικασία και ως 
εργαλείο για να εξετάσει αναπαραστατικές μνήμες 
που είναι ενσωματωμένες σε διαφορετικά αστικά 
και ιδιωτικά περιβάλλοντα.

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
FIN (The End) – της Lara Sousa (Κούβα, 
Μοζαμβίκη) | 2018 | 15΄

Η Λάρα, μια νεαρή σκηνοθέτρια, βρίσκεται 
σε ένα απροσδιόριστο σημείο μεταξύ Κούβας 
και Μοζαμβίκης. Πάνω από ένα φανταστικό 
μπαλκόνι προς τον Ινδικό Ωκεανό, η Λάρα αναζητά 
απαντήσεις για τη μακρά σιωπή του πατέρα της. 
Νιώθει τη μοναξιά που προηγείται του επικείμενου 
χαμού του πατέρα της, Καμίλο. Αρχίζει να χαράζει 

μονοπάτια που την εμποδίζουν από την αρχή του 
τέλους.

LAATASH – της Elena Molina (Ισπανία, 
Αλγερία) | 2019 | 14΄

Οι γυναίκες Σαχαράουι αντιμετωπίζουν 
καθημερινά τη δίψα στη χαμάντα, την κατάρα της 
ερήμου. Έχουν χτίσει το καταφύγιό τους σε μια γη 
όπου κανείς δεν είχε καταφέρει να επιβιώσει μέχρι 
τότε. Για πάνω από σαράντα χρόνια αντέχουν 
και φροντίζουν τους ανθρώπους τους εκεί. 
Εξασφαλίζουν ότι κάθε σταγόνα νερού διανέμεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, 
ενώ περιμένουν και επιθυμούν ένα διαφορετικό 
μέλλον για τα παιδιά τους. Αλλά υπάρχει μια ακόμα 
πιο τρομερή δίψα που στεγνώνει το λαιμό τους, για 
την οποία δεν βρίσκουν ανακούφιση. Οι Σαχαράουι 
αντιπροσωπεύουν μία από τις παλαιότερες ομάδες 
προσφύγων στον κόσμο, οι οποίοι εγκατέλειψαν 
τα σπίτια τους το 1975, ως αποτέλεσμα της 
μαροκινής κατοχής της πατρίδας τους στη Δυτική 
Σαχάρα – ισπανική αποικία από το 1884. Κατά τη 
διαδικασία της ανεξαρτησίας, η Ισπανία ουσιαστικά 
τους εγκατέλειψε και τους πούλησε στο Μαρόκο. 
Σήμερα η σύγκρουση παραμένει άλυτη και οι 
πρόσφυγες Σαχαράουι εξακολουθούν να ζουν 
σε πέντε καταυλισμούς στην έρημο Σαχάρα, στο 
νοτιοδυτικό άκρο της Αλγερίας, εξαρτημένοι σε 
μεγάλο βαθμό από διεθνή βοήθεια.

A LINE WAS DRAWN – της Mairéad 
McClean (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) | 
2019 | 14΄

Το A Line Was Drawn συνδυάζει μια σειρά από 
πηγές υλικού, όπως αρχειακά φιλμ και ψηφιακά 
βίντεο. Το έργο αμφισβητεί τον τρόπο με τον 
οποίο είναι δομημένος ο κόσμος μας, τον τρόπο 
με τον οποίο δημιουργούνται σύνορα και όρια 
που περιορίζουν την κίνησή μας. Αναπόσπαστο 
μέρος της διαμόρφωσης, επιβολής και διατήρησης 
αυτών των οριοθετήσεων είναι ο σχετικός έλεγχος 
των αφηγήσεων που τις περιβάλλουν. Μέσω των 
πολυεπίπεδων μορφών και πηγών ήχου του, το 
A Line Was Drawn στοχεύει να αμφισβητήσει την 
ιδέα συμπαγών, αφιλτράριστων και ανόθευτων 
αφηγήσεων σε ντοκιμαντέρ και ειδησεογραφικά 
δελτία που έχουν ως αποστολή να μεταφέρουν 
μια συγκεκριμένη αφήγηση, να πείσουν, ή να 
εμπεδώσουν μια άποψη.

ISHTAR – της Mia Georgis (Ηνωμένο 
Βασίλειο) | 2019 | 6΄3΄

Το Ishtar είναι μια πειραματική ταινία μικρού 
μήκους βασισμένη στην ομώνυμη gender fluid 
θεότητα της Μεσοποταμίας. Η ταινία εξετάζει 
την αποικιοκρατία του φύλου και επανεξετάζει 
τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει επιβάλει την ιδέα του δυαδικού φύλου 
ως θεμελιώδη αρχή αυταπόδεικτης ισχύος σε 
ζητήματα ταυτότητας. Είναι μια επιβεβαίωση 
της ιστορικής και της σημερινής μας ύπαρξης. 
Το Ishtar διοργανώνει μια γιορτή σε έναν κήπο 
στην αγγλική εξοχή για πέντε έγχρωμα τρανς/
μη δυαδικά αδέρφια που δεν συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένα πρότυπα φύλου. Κάθε επισκέπτης 
περιέχει τόσο την ιστορία των προγόνων του όσο 
και τον σημερινό εαυτό του.

ROOTS – της Hussina Raja (Κασμίρ, 
Ηνωμένο Βασίλειο) | 2019 | 3΄46΄

Ένα ζευγάρι ατενίζει με αισιοδοξία το 
μέλλον. Σύντομα ανακαλύπτουν τα εμπόδια που 
πρέπει να ξεπεράσουν για να γίνουν αποδεκτοί. 
Καθώς οι γενιές εξελίσσονται, η θέση τους 
αλλάζει σε αυτό που κάποτε ήταν ξένος τόπος. 
Ένας προβληματισμός για την αφομοίωση των 
μεταναστών και την απαλλαγή από το βάρος της 
ταυτότητας.

BIOGRAPHIES OF OBJECTS – της Natalia 
Skobeeva (Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο) 2018 
| 6΄05΄

Το Biographies of Objects διερευνά 
τα πιθανά μέλλοντα της εθνικότητας στον 
διακρατικό λόγο μέσα από το πρίσμα της 
κβαντικής φυσικής και της τεχνολογίας, ενώ 
αντιμετωπίζει φλέγοντα οικουμενικά και 
υπαρξιακά ζητήματα της ανθρωπότητας που 
βρίσκεται σε κρίση. Το πρότζεκτ εστιάζει στα 
σύμβολα της πολιτιστικής παραγωγής και στην 
παρουσία τους στην οικοδόμηση της εθνικής και 
πολιτισμικής ταυτότητας. Καθώς αντιλαμβάνεται 
τη διασπορά ως φαινόμενο που ενθαρρύνει 
πολυτοπικές προσκολλήσεις, το πρότζεκτ 
στοχεύει να συσχετιστεί με τον ψηφιακό χώρο των 
διαδικτυακών διεθνών κοινοτήτων. Επικεντρωμένο 
σε μια μεταφορά ενός αντικειμένου πολιτισμικής 
σημασίας, το έργο αποδομεί τη διαμόρφωση 
της πολιτισμικής ταυτότητας σε πολλαπλούς 
πολιτισμούς. Βασισμένο στις ιστορικές ρίζες 
των χαρακτηριστικών γαλανόλευκων κεραμικών 
από την Αρχαία Αίγυπτο, την Περσία και τη 
Μεσοποταμία μέσω της Κίνας, της Ρωσίας, 
της Ευρώπης και της Βρετανίας, ο αφηγητής, 
δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, οδηγεί τον 
θεατή σε όλο το ταξίδι του αντικειμένου, μέχρι 
τα μικροσωματίδια και τα κύματα του γνωστού 
σύμπαντος, επιτρέποντας την πρόσβαση 
στη μη ανθρωποκεντρική οπτική γωνία, ενώ 
αμφισβητούνται επείγοντα κοινωνικοπολιτικά 
θέματα.

 

    
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    
Τηλέφωνο: +357 9767011 
Email: info@xarkis.org
Δείτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην 
ιστοσελίδα: 
festival.xarkis.org     

Διαβάστε περισσότερα για το πρότζεκτ και για τα 
άτομα που συμμετέχουν: contesteddesires.eu   
  
ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Για μία μόνο μέρα: €12
Και τις τρεις μέρες 15-17 Ιουλίου: €25 Και τις τρεις 
μέρες (στην είσοδο): €30    

Κατασκήνωση + διαθέσιμες επιλογές διαμονής 

   

CONTESTED 
DESIRES
RUGAS DA HISTÓRIA FENDAS NA 
PAISAGEM
with Anna Carreras (ESP)
SATURDAY, 16.07.22, 10:00-19:00 | 
SUNDAY, 17.07.22, 10:00-19:00 | 
Audio-visual Installation

This is an interactive installation creating a 
skin image, with wrinkles and rifts. It explores the 
colours and textures we are made of and merges 
our past and present; our heritage, surroundings, 
nature, culture and visitors’ contribution.

 
Anna Carreras is a creative coder and 

digital artist interested in experimentation with 
interactive communication, focusing her work 
on the use of generative algorithms, creative 
code, and interactive technology, as a means of 
communication and an experience generator.

FUTURE HERITAGE IN A POST-HUMAN 
WORLD
with Mónica Rikić (ESP)
SATURDAY, 16.07.22 | Installation
SUNDAY, 17.07.22 | Installation & Talk, 
11:00

Mónica develops artistic research projects 
around technology. She is interested in opening 
and inhabiting a conceptual rift around the techno-
scientific challenges that are presented to us today. 
Her practice points towards techno-diversity, and 
addresses the urgent need for the decolonization of 
technology, through developing different pieces of 
electronic art.

 
Mónica Rikić is a new media artist from 

Barcelona. Her practice focuses on code, 
electronics and analogue objects to create 
interactive works framed as experimental 
games. Her interest lies in the social impact of 
technology, human-machine coexistence and 
the reappropriation of technological systems and 
devices.

AUDIO-VISUAL INSTALLATION
with Kia Redman (BRB)
SATURDAY, 16.07.22, 16:00-20:00
SUNDAY, 17.07.22, 16:00-20:00 
Audio-visual Installation

Through an audio-visual installation, Kia’s 
project will examine objects and symbols in the 
local society that were inherited during the island’s 
British colonial rule, to investigate how intrusive 
foreign elements can transform current culture.

 
Kia Redman is a Barbados-based video artist 

and animator whose work explores alternative 
perspectives on colonial history, culture and 
belonging through narratives centered around 
paradise, womanhood and contemporary 
Caribbean identities.

   
PARTICIPATING IN THE HIVE
with Dimitris Chimonas (CY)
SATURDAY, 16.07.22, 16:00 | Workshop
SUNDAY, 17.07.22, 16:00 | Workshop

The project consists of a series of practical 
games which attempt at discovering alternative 
strategies for forming collectivities. Based on 
intuition, impulse, and deep listening, the workshop 
embraces the multiplicity of interpretation, allowing 
for the foundations of care and support to render 
the appearance of chaos into order. The workshop is 
open to all regardless of previous related experience.

 
Dimitris Chimonas is an artist, theatre-maker, 

and performer. His work investigates theatre 
conventions, devices and frames through their 
use and abuse. He attended the Home Workspace 
Program at Ashkal Alwan in Beirut (2018-2019) and 
graduated from the Acting & Contemporary Theatre 
course at East15 Acting School in London (2012-
2015).

 

WHO OWNS THE LAND?
with Stelios Kallinikou (CY)
SATURDAY, 16.07.22, 15:00 | Talk + 
Exhibition

 Through a talk and an exhibition in the 
local context of Agros village, the project seeks to 
investigate the current ecological emergency as a 
consequence of colonialism.
 
 Stelios Kallinikou’s lens-based practice 
intersects space & place, time & history, as 
manifestations of multiple interweaving discourses 
of meaning, by examining key issues such as 
the environment, the effects of colonisation, 
technology, and the politics of image.

A WHOLE AND A HALF SEMI-STEP FROM 
THE BASE OF THE MOUNTAIN
with Nicola Singh (UK)
SATURDAY, 16.07.2022, 17:30 | 
Performance
 
 Nicola will seek the voices and vocal 
practices of the Agros community in a live 
performance and a series of drawings. The artist 
uses vocality as a tool to explore notions of 
heritage and identity/ies.
 
 Nicola Singh is a performance artist 
and experimental vocalist. She utilises different 
approaches to improvisation. She also works 
across the visual arts – mostly with text, film and 
drawing.

BIRD NEST: A RITUAL FOR GRIEF 
RECOVERY WITHIN COMMUNITY
with Sara Baga (PT)
SUNDAY, 17.07.2022, 18:00 | Performance

Birds don’t sit in misery with a glass of wine 
and whine. They pick branches and build nests. 
A communitarian ritual or a performative land art 

land. A reflection on migrant assimilation and the 
shedding of identity.

 

BIOGRAPHIES OF OBJECTS – with Natalia 
Skobeeva (Russia, UK) | 2018 | 6’05’

 
Biographies of Objects explores the 

possible futures of nationality within the 
transnational discourse through the prism 
of quantum physics and technology, while 
addressing pressing universal and existential 
questions of humanity in crisis. The work 
focuses on signifiers of cultural production, 
and their presence in the construction of 
national and cultural identity. As diaspora is 
understood as a phenomenon that encourages 
multi-local attachments, the work aims to relate 
to the digital space of online transnational 
communities. Being centred around a metaphor 
of an object of cultural significance, the work 
deconstructs the formation of cultural identity in 
multiple cultures. Based on the historical roots 
of the blue and white printed ceramics from 
Ancient Egypt, Persia and Mesopotamia through 
China, Russia, Europe and Britain, the AI narrator 
takes the viewer on the object’s journey through 
to the particles and the waves of the known 
universe, allowing to access the non-human 
centric viewpoint while questioning urgent socio-
political matters.

LINKS & CONTACTS

Phone: +357 97676011
Email: info@xarkis.org
Full program available on the Festival’s website:
festival.xarkis.org
     
Read more about the project and the artists involved 
here: contesteddesires.eu    

TICKET ENTRY
1-day Festival entry: €12
3-day Festival entry 15-17 July: €25 3-day Festival 
entry at the door: €30    
 
Camping + accommodation options available 

CONTESTED 
DESIRES

 
RUGAS DA HISTÓRIA FENDAS NA 
PAISAGEM
με την Anna Carreras (ΙΣΠΑΝΙΑ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16.07.22, 10:00-19:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17.07.22, 10:00-19:00 
Οπτικο-ακουστική εγκατάσταση

Πρόκειται για μια διαδραστική εγκατάσταση 
που δημιουργεί μια εικόνα δέρματος με ρυτίδες 
και χαρακιές. Εξερευνά τα χρώματα και τις υφές 
από τις οποίες είμαστε φτιαγμένοι. Συγχωνεύει το 
παρελθόν και το παρόν μας: την κληρονομιά, το 
περιβάλλον, τη φύση, τον πολιτισμό μας, αλλά και 
τη συμβολή των επισκεπτών.

Η Anna Carreras είναι προγραμματίστρια 
υπολογιστών (ασχολείται με τη δημιουργική 
κωδικοποίηση) και ψηφιακή καλλιτέχνις. Η εργασία 
της εστιάζει στη χρήση παραγωγικών αλγορίθμων, 
δημιουργικού κώδικα και διαδραστικής τεχνολογίας 
ως εργαλείων επικοινωνίας και μέσων δημιουργίας 
εμπειριών.

 

FUTURE HERITAGE IN A POST-HUMAN 
WORLD
με την Mónica Rikić (ΙΣΠΑΝΙΑ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16.07.22 | Εγκατάσταση
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17.07.22 | Εγκατάσταση και 
Ομιλία, 11:00 

Η Mónica αναπτύσσει καλλιτεχνικά 
ερευνητικά πρότζεκτ γύρω από την 
τεχνολογία. Την ενδιαφέρει να ανοίξει και να 
ενσωματώσει μια εννοιολογική ρήξη γύρω από 
τις τεχνοεπιστημονικές προκλήσεις που μας 
παρουσιάζονται σήμερα. Η πρακτική της εστιάζεται 
στην τεχνοποικιλομορφία και διαχειρίζεται την 
επείγουσα ανάγκη για αποαποικιοποίηση της 
τεχνολογίας μέσω της ανάπτυξης διαφορετικών 
κομματιών ηλεκτρονικής τέχνης.

Η Mónica Rikić είναι καλλιτέχνις νέων μέσων 
από τη Βαρκελώνη. Η πρακτική της επικεντρώνεται 
στον κώδικα, σε ηλεκτρονικά και αναλογικά 
αντικείμενα για τη δημιουργία διαδραστικών έργων 
που είναι σχεδιασμένα ως πειραματικά παιχνίδια. 
Την ενδιαφέρουν ο κοινωνικός αντίκτυπος της 
τεχνολογίας, η συνύπαρξη ανθρώπου-μηχανής 
και η επανοικειοποίηση/επανάκτηση τεχνολογικών 
συστημάτων και συσκευών.

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
με την Kia Redman (ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16.07.22, 16:00-20:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17.07.22, 16:00-20:00 
Οπτικο-ακουστική εγκατάσταση

Μέσω μιας οπτικο-ακουστικής εγκατάστασης, 
το πρότζεκτ της Kia θα μελετήσει αντικείμενα και 
σύμβολα στην τοπική κοινωνία τα οποία αποτελούν 
κληροδοτήματα της βρετανικής αποικιοκρατίας 
στο νησί, για να εξετάσει πώς μπορούν τα ξένα 
στοιχεία που παρεισφρέουν να μετασχηματίσουν 
την υπάρχουσα κουλτούρα.

Η Kia Redman είναι μια βιντεοκαλλιτέχνις 
και δημιουργός κινούμενων σχεδίων με έδρα 
τα Μπαρμπάντος, το έργο της οποίας εξερευνά 
εναλλακτικές προοπτικές για την αποικιακή 
ιστορία, τον πολιτισμό και το «ανήκειν» μέσα από 
αφηγήσεις με επίκεντρο τον παράδεισο, τη γυναίκα 
και τις σύγχρονες ταυτότητες της Καραϊβικής.

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
με το Δημήτρη Χειμώνα (ΚΥΠΡΟΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16.07.22, 16:00 | Εργαστήρι
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17.07.22, 16:00 | Εργαστήρι

Το πρότζεκτ αποτελείται από μια σειρά 
πρακτικών παιχνιδιών που επιχειρούν να 
ανακαλύψουν εναλλακτικές στρατηγικές 
διαμόρφωσης συλλογικοτήτων. Βασισμένο στη 
διαίσθηση, την παρόρμηση και τη βαθιά ακρόαση, 

there. They ensure every drop of water is distributed 
according to the needs of each family… and they 
wait and desire a different future for their kids. But 
there’s an even more terrible thirst in their throats, 
for which they find no relief. The Saharawi represent 
one of the oldest refugee groups in the world, who 
fled their homes in 1975 as a result of the Moroccan 
occupation of their homeland in Western Sahara, 
a Spanish Colony since 1884. In the independence 
process, Spain practically abandoned and sold them 
to Morocco. Today, the conflict remains unsolved 
and the Saharawi refugees still live in five camps 
in the Sahara desert on the extreme southwest 
tip of Algeria, heavily dependent on international 
assistance.

A LINE WAS DRAWN – with Mairéad 
McClean (Ireland, UK) | 2019 | 14’

 
The short film weaves together several sources 

of material including archive film and digital video. 
The work questions how our world is structured and 
how borders and boundaries are created to limit our 
movement. An integral part of the forming, imposing 
and maintaining of these delineations is the control 
over the narratives around them. Through its layered 
formats and sources of sound, The short film aims 
to question the construct of seamless documentary 
and news narratives tasked with conveying a 
particular narrative, to convince or entrench a point 
of view.

 

ISHTAR – with Mia Georgis (UK) | 2019 | 
6’36’

 
Ishtar is an experimental short film based 

on the gender-fluid Mesopotamian deity. The 
film looks at the coloniality of gender and 
re-addresses how the UK has imposed the 
gender binary on PoC. It is an affirmation of our 
historical and present existence. Ishtar hosts a 
feast in an English country garden for five gender 
non-conforming/trans/non-binary siblings of 
colour. Each guest holds the history of their 
ancestors and their present-day selves. 

ROOTS – with Hussina Raja (Kashmir, UK) 
| 2019 | 3’46’

 
A couple looks hopefully into the future. 

They soon discover the obstacles they must 
overcome to be accepted. As generations evolve 
their position alters in what was once a foreign 




