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ANISA ASHKAR - JOSEPH DADOUNE ΣΥΜΜΕΕΧΕΙ Η ΑΛΕΞΙΑ IN PARTICIPATION WITH ALEXIA
          

Αγάπη Καθαρή Purifying Love

arts laboratorium 



EN
“PURIFYING LOVE”
ANISA ASHKAR - JOSEPH DADOUNE

Track7 arts laboratorium organizes and 
presents the artistic exhibition of Anisa Ashkar 
(1979, Palestine) and Joseph Dadoune (1975, 
Israel) with the general title “Purifying Love” at 
track7 art space. 

The project consists of an original production 
by Track 7 for Greece and abroad. The exhibi-
tion will open to the public on Monday 15 
January 2007.

The exhibition includes two autonomous original 
projects that are presented for the first time world-
wide in Athens. In the specific projects of the two 
artists, the well known Cypriot singer Alexia col-
laborates and participates multi-dimensionally 
(composition, singing, and acting). The exhibition 
is curated by the art theorist Dr. Sania Papa.

Anisa Ashkar and Joseph Dadoune were in-
vited in 2005 to an artistic residence, in the 
context of the Annual Festival Action Field 
Kodra, in the former camp of the Macedonian 
Fighter Kodra (a collaboration of FORUM Euro-
pean Cultural Exchanges and the Municipality 
of Kalamaria of Thessaloniki) with the theme 
“Borderlines.” Joseph Dadoune and Anisa 
Ashkar invited Alexia to collaborate on multi-
ple levels in their two new autonomous works, 
aiming at the creative collaboration between 
three artists coming from countries with simi-
lar sociopolitical characteristics, traditions and 
cultural qualities.
Approaching afresh this thematic axis, the 
artists create innovative works implying the 
abolishing of borderlines (geographic, political, 
racial, class, religious, cultural). The abolition 
of borderlines in art is linked directly with one 
of its basic intrinsic permanent characteristics, 
that is the transcendence of reality, in favor of 
a poetic and cross-cultural interpretation of the 
world. In this new mobile residence the three 
artists worked on the spot through repeated 
moves, for four months in Athens.

In this mobile space of free outlook and de-
parture, Joseph Dadoune, Anisa Ashkar and 
Alexia, artists who belong to diverse levels of 
“normality” and universality, come to present 
their unique identities in a historically charged 
space-time, since the invitation to Athens 
meant a new point of departure and action, a 
new creative challenge.

The outcome is not possible to be predicted 
ahead of time. Through the process of the 
formative action of daily dialogue, of recording 
and of submission of personal life experiences 
of the three artists, events emerge, variations of 
facts or even the unforeseen, capable of linking 
the desirable aesthetic proposals. The limits/
borders as indicators of the end and of the be-
ginning eliminate the borderline of restriction 
and diversity, reinforcing the significance of 
heterogeneous identity, the passage between 
the here and the hereafter, the inside and the 
outside, the non-time place of narratives and 

the specific place of interstice with the past, in 
favor of the regained time of timeliness.

According to Talya Halkin “The work of Anisa 
Ashkar has as point of departure body art and 
performance, which appeared in the limelight 
at the end of the 60s and the beginning of the 
70s, where the artists rebelled against the tra-
ditional conventions of exhibition practice in 
museums and galleries, attempting to elimi-
nate the limits between art and life. Particularly 
for women artists, the metamorphosis of their 
bodies to object and simultaneously subject of 
their art took the form of an aesthetic action 
and political freedom.”

For Anisa Ashkar the use of body, of language 
(written and oral), and of writing, make up the 
basic axes of her work. “When I write on my own 
body I feel free to do what I want,” says Anisa 
Ashkar. “There is no censorship apart from the 
one that I impose on myself and I am a good 
censor. My work has to do with women more 
generally but also more specifically with the 
women from Arabia. My political identity is di-
rectly connected with my identity as a woman. 
The only thing that I want to represent is myself, 
Anisa, avoiding all kinds of generalizations.” 
In her new photographic work entitled “Wild 
Eyes” ,  installation and performance titled “In a 
blink of an eye”  Anisa Ashkar studies, treats on 
many levels and reinterprets the myth of Per-
seus and Medusa, placing it in a contemporary 
context of conflict and contradictions. 
She treats here the ambiguity of the myth and 
the “eternal” conflict of gender through a psy-
chological and psychoanalytical interpretation, 
in favor of exposing the suspended moment of 
decapitation.

According to the artist, this myth, that was writ-
ten by men, is redefined through the prevalent 
role of two women (Medusa and Athina), while 
the man (Perseus) is exposed as “object” who re-
ceives commands and executes them, without 
questioning his male power and identity, since 
this is repositioned in the context that suits it. 
In the performances of Anisa Ashkar, Alexia “as-
sumes” the role of Athina and transforming the 
roles is presented as ally of mutilated Medusa. 
The verses and prose of Alexia from her new 
triple CD titled rebe, that will soon be released, 
are translated in Arabic and work as linguistic, 
experiential fragments, as speech crosses dif-
ferent properties of languages (Greek, English, 
Cypriot, Spanish) and are “transferred” from one 
tradition to another.
In the role of Perseus is performer-dancer, 
Michael Elpidoforou
Alexia records: “This, and with a hand holds her 
neck, ‘it is not separate from this’ and holds her 
heart. Nor from this, and she points to the tem-
ple, meaning the mind, the spirit. My voice, to 
agree to come out and be heard, should speak 
or sing, for all that it saw and passed, to speak 
also to others, to communicate, to understand 
and to be understood. Instead of the voice 
accepting, remaining a speechless witness, 
obediently accepting its silence, any type of 
suppression that especially a woman endures, 
so that with the realization to stop these from 
happening, instead of speaking about her real 
issues and indeed to speak, with words that 

will have been chosen herself, because she has 
the right and because she can, instead of this, 
she is called to sing for the next table, implying 
the table of the night club where she saw, by 
chance his/her lover, sometimes former, some-
times present, with somebody else.
Therefore the betrayal, certain. No trust thus 
neither in the self nor in others. And this non-
music that is manufactured cannot for me be 
classified as anything that is a source of live, or 
life giving. Something, that would lead to the 
repair of the relationship with the self. To help 
the dialogue to begin.”

The deep spiritual and emotional relationship 
of Anisa Ashkar with Greek history is encoun-
tered in her early adolescent years. The creation 
of an original work with the subject an ancient 
Greek myth was a life dream for her. Here she is 
given the opportunity to present the personal 
version of the myth, as the choice of the subject 
is by no means accidental.

The title of the work by Joseph Dadoune 
“Bunker Buster” refers to the American bomb 
Buster, able to penetrate concrete six meters 
deep and ground to thirty meters. The instal-
lation of Joseph Dadoune includes a black and 
white 35mm high definition film, twenty two 
minutes long, that was shot entirely in the War 
Museum of Athens. In this project the artist 
invited Alexia in a conversation-action that 
combines fragmented speech, singing, move-
ment and improvisation, elements that cause 
new “abstractive” situations in a shifted “other” 
space-time, with an interactive catalytic char-
acter of the release of primal characteristics 
and behaviors. The work records the triadic 
projective relationship of intellectual, natural 
and architectural space of the individual (in-
dividual space, emotional space, work space, 
space of the Museum), the white internal 
room (white cube) in relation to the space of 
the dictator/master.

In the internal atrium of the Museum two indi-
viduals wander and act: The feminine presence 
(Alexia) with her face covered by a handmade 
woven mask/shield of hair (the only opening 
of the mask is that of the mouth) utters speech 
and voice while the artist (Joseph Dadoune) 
personifies multiple roles: dictator, crazy man, 
child. Their relationship is ambiguous. 

The primary feminine entity with her robotic 
dimension is identified with the essence of the 
bomb buster, it “penetrates” multiple levels in 
the intellectual space of the dictator/child, it 
crosses the successive spaces/rooms/corridors 
while simultaneously like the ancient golem 
prohibits every movement of entry.

A complex oedipal relationship is established 
between the two entities/spirits. Wandering in 
the space they avoid each other, they are met 
without ever meeting. The monstrous entity 
suddenly places the crazy dictator’s hand on 
her belly, a point of reference to fertilization 
and the power of woman’s nature, able to pen-
etrate “enchantingly” in the system of power of 
authority and in the hierarchical relationships 
of the imposition of power of authority in the 
current social and political reality, a thought 

that occupies the multidimensional work of 
Joseph Dadoune over the last few years.

This dangerous contradictory sharp-edged 
relationship of avoidance and simultaneous 
penetration is strengthened by the transcen-
dental schizophrenic situation of the “blind” 
artist/dictator (his eyes are voluntarily covered) 
who crosses the space enclaved in a reflected 
space-time of wandering, of confinement, of 
terror and of an agonizing search of catharsis.

Joseph Dadoune, through a “laborious” and 
long-lasting creative process of the treatment 
of film (change of color from colored to black 
and white, chronological shift of actions, inter-
ruption of linear narration, expulsion of con-
crete elements of natural architectural space, 
and utilization of special effects), presents the 
analytic conceptual dimension of created cin-
ematographic reality (the film is based on the 
interjection of the three basic colors white, 
black, and red): the liberating nature of the 
natural and intellectual light against the terror 
of repetitive confinement that intervenes re-
demptively in a space-time without beginning 
or end (the viewer may watch the film without 
a time sequence).
The multidimensional work of Joseph Dadoune 
connects different expressive and conceptual 
media (photography, drawing, performance, 
cinematographic films, video and production 
of vinyl records), approaching the complicated 
nature of identity (individual, collective, po-
litical, cultural, social and artistic) the meaning 
of the revelation of time management, of the 
sacred, and of spirituality in contemporary cul-
ture, of the inexpressible, of the chthonic and of 
the supernatural. A self-taught artist with many 
years of apprenticeship in theology makes an 
absolutely personnel work with direct or con-
cealed references to the tradition of Judaism 
and to the continuous conflict between East 
and West.
According to Yoav Shmueli “The presence that 
Joseph Dadoune creates is as deep, theosophi-
cal, mystical, secretive and artistic as it can be. 
Perhaps, a postmodern version of dispute, one 
that shocks the foundation, a deep bow of re-
spect and a powerful gesture to Michelangelo 
and Caravaggio. Dadoune spent his childhood 
as a pious student of the order “Eder” of the 
religious school Getsiva, in Ofakim, a poor but 
interesting town in the 80s. An only child of 
an old mother who felt remorse and decided 
to emigrate with her son from France to Israel. 
Later, Dadoune will begin his wandering and 
will be refined as an artist. His homosexuality 
will keep him on the fringe. Today, he wanders 
and creates works of art between Ofakim, Tel 
Aviv, Nice, Paris and Miami.”

His recent film work “SION” (Jerusalem 2006) 
was presented at the Louvre Museum and was 
purchased for the collection of the Museum’s 
department of Contemporary Art.

The title of the work by Joseph Dadoune “Bun-
ker Buster” refers to the American bomb Buster, 
able to penetrate concrete six meters deep 
and ground to thirty meters. The installation 
of Joseph Dadoune includes a black and white 
35mm high definition film, twenty two minutes 
long, that was shot entirely in the War Muse-

um of Athens. In this project the artist invited 
Alexia in a conversation-action that combines 
fragmented speech, singing, movement and 
improvisation, elements that cause new “ab-
stractive” situations in a shifted “other” space-
time, with an interactive catalytic character of 
the release of primal characteristics and behav-
iors. The work records the triadic projective re-
lationship of intellectual, natural and architec-
tural space of the individual (individual space, 
emotional space, work space, space of the Mu-
seum), the white internal room (white cube) in 
relation to the space of the dictator/master.

In the internal atrium of the Museum two indi-
viduals wander and act: The feminine presence 
(Alexia) with her face covered by a handmade 
woven mask/shield of hair (the only opening 
of the mask is that of the mouth) utters speech 
and voice while the artist (Joseph Dadoune) 
personifies multiple roles: dictator, crazy man, 
child. Their relationship is ambiguous. 

The primary feminine entity with her robotic 
dimension is identified with the essence of the 
bomb buster, it “penetrates” multiple levels in 
the intellectual space of the dictator/child, it 
crosses the successive spaces/rooms/corridors 
while simultaneously like the ancient golem 
prohibits every movement of entry.

A complex oedipal relationship is established 
between the two entities/spirits. Wandering in 
the space they avoid each other, they are met 
without ever meeting. The monstrous entity 
suddenly places the crazy dictator’s hand on 
her belly, a point of reference to fertilization 
and the power of woman’s nature, able to pen-
etrate “enchantingly” in the system of power of 
authority and in the hierarchical relationships 
of the imposition of power of authority in the 
current social and political reality, a thought 
that occupies the multidimensional work of 
Joseph Dadoune over the last few years.

This dangerous contradictory sharp-edged 
relationship of avoidance and simultaneous 
penetration is strengthened by the transcen-
dental schizophrenic situation of the “blind” 
artist/dictator (his eyes are voluntarily covered) 
who crosses the space enclaved in a reflected 
space-time of wandering, of confinement, of 
terror and of an agonizing search of catharsis

Joseph Dadoune, through a “laborious” and long-
lasting creative process of the treatment of film 
(change of color from colored to black and white, 
chronological shift of actions, interruption of lin-
ear narration, expulsion of concrete elements 
of natural architectural space, and utilization of 
special effects), presents the analytic conceptual 
dimension of created cinematographic reality 
(the film is based on the interjection of the three 
basic colors white, black, and red): the liberat-
ing nature of the natural and intellectual light 
against the terror of repetitive confinement that 
intervenes redemptively in a space-time with-
out beginning or end (the viewer may watch the 
film without a time sequence).

Excerpts of the work of Joseph Dadoune and 
Anisa Ashkar will be included in the film that 
will be created for Alexia’s CD rebe.

GR
«ΑΓΑΠΗ ΚΑΘΑΡΗ»
ANISA ASHKAR - JOSEPH DADOUNE 

Με την συμμετοχή της ΑΛΕΞΙΑΣ
          

Η track7artslaboratorium, οργανώνει και πα-
ρουσιάζει την έκθεση των Anisa Ashkar (1979) 
Παλαιστίνη και Joseph Dadoune (1975) Ισρα-
ήλ με τον γενικό τίτλο «Αγάπη Καθαρή», στον 
track7artspace.

To project αποτελεί μια πρωτότυπη παραγωγή 
της track7 για την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Η έκθεση περιλαμβάνει δύο αυτόνομα πρω-
τότυπα projects, τα οποία παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά παγκόσμια, στην Αθήνα. Στα 
συγκεκριμένα projects των δυο καλλιτεχνών 
συνεργάζεται και συμμετέχει πολυδιάστατα 
(σύνθεση, τραγούδι, υποκριτική), η γνωστή, κυ-
πριακής καταγωγής, τραγουδίστρια Αλέξια.

Την έκθεση επιμελείται η θεωρητικός τέχνης 
και διευθύντρια της track7artslaboratorium Δρ. 
Σάνια Παπά.

Η Anisa Ashkar και ο Joseph Dadoune προσκλή-
θηκαν το 2005 στο καλλιτεχνικό residence, στο 
πλαίσιο του Ετήσιου Φεστιβάλ Πεδίου Δράσης 
Κόδρα, στο πρώην στρατόπεδο του Μακεδονο-
μάχου Κόδρα (συνεργασία Forum Ευρωπαϊκών 
Πολιτιστικών Ανταλλαγών και Δήμου Καλαμα-
ριάς – Θεσσαλονίκης) με θέμα «Διαχωριστικές 
Γραμμές» (Borderlines). O Joseph Dadoune και 
η Anisa Ashkar προσκάλεσαν την Αλέξια να 
συνεργαστεί πολυεπίπεδα στα δύο καινούργια 
αυτόνομα έργα τους, με στόχο τη δημιουργι-
κή συνεργασία ανάμεσα σε τρεις καλλιτέχνες 
προερχόμενοι από χώρες με ανάλογα κοινω-
νικοπολιτικά χαρακτηριστικά, παραδόσεις και 
πολιτισμικά ιδιώματα.
Προσεγγίζοντας εκ νέου τον θεματικό αυτό 
άξονα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν πρωτότυ-
πα έργα υπονοώντας την κατάργηση των δια-
χωριστικών γραμμών (γεωγραφικές, πολιτικές, 
φυλετικές, ταξικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές). 
Η κατάργηση αυτών των γραμμών στην τέχνη 
συνδέεται άμεσα μ’ ένα από τα βασικά, εγγενή, 
σταθερά χαρακτηριστικά της που είναι η υπέρ-
βαση της πραγματικότητας, υπέρ μιας ποιητι-
κής και διαπολιτισμικής ερμηνείας του κόσμου. 
Σ’ αυτό το νέο κινητικό residence οι τρεις καλλι-
τέχνες δούλεψαν επί τόπου για τέσσερεις μήνες 
στην Αθήνα, με  αλλεπάλληλες  μετακινήσεις.
Σ’ αυτό το κινητικό χώρο ελεύθερης στάσης και 
εκκίνησης,  ο Joseph Dadoune, η Anisa Ashkar 
και η Αλέξια, καλλιτέχνες που ανήκουν σε ετε-
ρογενή πεδία κανονικότητας και οικουμενικό-
τητας, έρχονται να καταθέσουν τις ιδιαίτερες 
ταυτότητές τους, σ’ ένα φορτισμένο ιστορικά 

χώρο-χρόνο, εφόσον η πρόσκληση στην Αθή-
να αποτέλεσε ένα νέο σημείο εκκίνησης και 
δράσης, μία νέα δημιουργική πρόκληση.

Η κατάληξη δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 
εκ των προτέρων. Μέσα από την διαδικασία 
του καθημερινού διαλόγου, της καταγραφής 
και της κατάθεσης των προσωπικών εμπειρι-
ών και βιωμάτων των τριών καλλιτεχνών, προ-
κύπτουν συμβάντα, παραλλαγές γεγονότων 
ή ακόμα και απρόοπτα, ικανά να σηματοδο-
τήσουν τις επιθυμητές αισθητικές προτάσεις. 
Αυτά τα όρια/ σύνορα, ως σηματοδότες του 
τέλους και της αρχής, εξαλείφουν τη διαχω-
ριστική γραμμή της απαγόρευσης και της δι-
αφορετικότητας, ενισχύοντας την έννοια της 
ετερογενούς ταυτότητας, το πέρασμα ανάμε-
σα στο εδώ και στο επέκεινα, στο εντός και 
στο εκτός, στον α-χρονικό τόπο των αφηγήσε-
ων και στον συγκεκριμένο τόπο του ρήγματος 
με το παρελθόν, υπέρ του ξανακερδισμένου 
χρόνου της επικαιρότητας.

Σύμφωνα με την Talya Halkin «Το έργο της Anisa 
Ashkar έχει ως σημείο εκκίνησης την τέχνη του 
σώματος και της performance, που εμφανίστη-
καν στο προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του 
’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οπότε 
οι καλλιτέχνες επαναστάτησαν κατά των παρα-
δοσιακών συμβάσεων της εκθεσιακής πρακτι-
κής σε μουσεία και γκαλερί, επιχειρώντας να 
εξαλείψουν τα όρια μεταξύ τέχνης και ζωής. 
Ειδικότερα για τις γυναίκες καλλιτέχνες, η με-
ταμόρφωση των σωμάτων τους σε αντικείμε-
νο και συγχρόνως υποκείμενο της τέχνης τους 
πήρε τη μορφή μιας πράξης αισθητικής και πο-
λιτικής ελευθερίας.»

Για την Anisa Ashkar η χρήση του σώματος, της 
γλώσσας (γραπτή – προφορική) και της γρα-
φής αποτελούν βασικούς άξονες του έργου της. 
«Όταν γράφω στο ίδιο μου το σώμα  αισθάνομαι 
ελεύθερη να κάνω ότι θέλω» λέει η Anisa Ashkar. 
«Δεν υπάρχει καμία λογοκρισία εκτός από αυτή 
που επιβάλλω εγώ η ίδια στον εαυτό μου και είμαι 
καλός λογοκριτής. Η δουλειά μου έχει να κάνει με 
τις γυναίκες γενικότερα αλλά και ειδικότερα με τις 
γυναίκες από την Αραβία. Η πολιτική μου ταυτό-
τητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταυτότητά 
μου ως γυναίκα. Το μόνο που θέλω είναι να αντι-
προσωπεύω τον εαυτό μου, την Anisa, αποφεύγο-
ντας κάθε είδους γενίκευση».

Στο καινούργιο της έργο (εγκατάσταση, 
performance) με τίτλο  «Εν ριπή οφθαλμού 2007» 
και το φωτογραφικό έργο «Άγρια μάτια 2006», η 
Anisa Ashkar μελετά, επεξεργάζεται πολυεπίπεδα 
και επανερμηνεύει τον μύθο του Περσέα και της 
Μέδουσας, μετατοπίζοντας την σ’ ένα σύγχρονο 
πλαίσιο διαμάχης και αντιφάσεων.
Πραγματεύεται εδώ το διφορούμενο του μύ-
θου και την «αιώνια» διαμάχη των φύλων μέσα 
από μια ψυχολογική και ψυχαναλυτική εμβά-

θυνση, υπέρ- εκθέτοντας την μετέωρη στιγμή 
του αποκεφαλισμού. 
Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα ο μύθος αυτός, 
που γράφτηκε από τους άνδρες, επαναπροσδι-
ορίζεται μέσα από τον κυρίαρχο ρόλο δυο γυ-
ναικών (Μέδουσα- Αθηνά), ενώ ο άνδρας (Περ-
σέας) εκ-τίθεται ως «αντικείμενο» που δέχεται 
εντολές και εκτελεί, χωρίς να αμφισβητείται η 
ανδρική του δύναμη και ταυτότητα, εφόσον 
αυτή  επανατοποθετείται στο πλαίσιο που της 
αρμόζει. Στην performance της Anisa Ashkar η 
Αλέξια «αναλαμβάνει» το ρόλο της Αθηνάς και 
μεταλλάσσοντας τους ρόλους, εμφανίζεται ως 
σύμμαχος της ακρωτηριασμένης Μέδουσας. 
Οι στίχοι και τα πεζά  της Αλέξιας από τον νέο της 
τριπλό δίσκο με τίτλο Re-Be που θα κυκλοφορή-
σει σύντομα, μεταφράζονται στα αραβικά, και 
ως γλωσσικά, βιωματικά σπαράγματα, ως λόγος 
αποσπασματικός διασχίζει τα διαφορετικά ιδιώ-
ματα των γλωσσών (ελληνικά, αγγλικά, κυπριακά, 
ισπανικά) και «μεταφέρεται» από τη μία παράδο-
ση στην άλλη.  Στο ρόλο του Περσέα, ο ταλαντού-
χος  χορευτής-performer  Μιχάλης Ελπιδοφόρου.

Η Αλέξια καταγράφει: «Αυτό», και με το ένα 
χέρι κρατάει το λαιμό της, «δεν είναι ξεχωριστό 
απ’ αυτό» και κρατάει την καρδιά της. «Ούτε κι 
απ’ αυτό», και δείχνει τον κρόταφο, εννοώντας  
το μυαλό, το πνεύμα. «Η φωνή μου, για να συμ-
φωνήσει να βγει και ν’ ακουστεί, θα πρέπει να 
μιλήσει ή να τραγουδήσει, για όλα όσα είδε και 
πέρασε, να τα πει και σε άλλους, να επικοινω-
νήσει, να καταλάβει και να την καταλάβουν. 
Αντί να δεχθεί η φωνή, να παραμείνει μια βου-
βή μάρτυρας, πού αδιαμαρτύρητα δέχεται την 
αποσιώπησή της, την πάσης φύσεως φίμωση 
που ειδικά σαν γυναίκα υπόκειται, ώστε με την 
κατανόηση, να σταματήσει να γίνονται όλα 
αυτά, αντί να μιλήσει για τα πραγματικά της 
ζητήματα και μάλιστα να μιλήσει, με λόγια που 
θα έχει διαλέξει η ίδια, επειδή έχει το δικαίωμα 
και μπορεί, αντ’ αυτού, καλείται να τραγουδάει 
για  τ’ απέναντι τραπέζι», υπονοώντας του νυ-
χτερινού κέντρου το τραπέζι, «όπου είδε, τυ-
χαία τον/την αγαπημένο/η της/του, πότε τέως, 
πότε νυν, με κάποιαν/ον, άλλην/ον.
Οπότε η προδοσία, σίγουρη. Καμία εμπιστοσύ-
νη λοιπόν ούτε στον εαυτό, ούτε στους άλλους. 
Κι αυτή η μη-μουσική που κατασκευάζεται δεν 
μπορεί για μένα να καταταχθεί σε οτιδήποτε εί-
ναι ζωωδόχο, ζωωγόνο. Κάτι, που να οδηγεί στο 
κτίσιμο της σχέσης με τον εαυτό. Να βοηθήσει 
το διάλογο να αρχίσει».

Η βαθιά πνευματική και συναισθηματική σχέση 
της Anisa Ashkar με την ελληνική ιστορία, συνα-
ντάται στα πρώτα της εφηβικά χρόνια. Η δημιουρ-
γία ενός πρωτότυπου έργου με θέμα έναν αρχαίο 
ελληνικό μύθο, υπήρξε όνειρο ζωής για την ίδια. 
Εδώ της δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει την 
προσωπική εκδοχή του μύθου, καθώς η επιλογή 
του θέματος δεν είναι καθόλου τυχαία.

Το πολυδιάστατο έργο του Joseph Dadoune δια-
συνδέει διαφορετικά εκφραστικά και εννοιολο-
γικά μέσα (φωτογραφία, σχέδιο, performance, 
κινηματογραφικές ταινίες, βίντεο, εκδόσεις δί-
σκων βινυλίου), προσεγγίζοντας την πολύπλο-
κη φύση της ταυτότητας (ατομική, συλλογική, 
πολιτική, πολιτισμική, κοινωνική, καλλιτεχνική) 
την έννοια της απο-κάλυψης της διαχείρισης 
του χρόνου, του ιερού, και της πνευματικότη-
τας στον σύγχρονο πολιτισμό, του άρρητου, 
του χθόνιου και του υπερφυσικού. Καλλιτέχνης 
αυτοδίδακτος με πολύχρονη μαθητεία στη θεο-
λογία, διαμορφώνει ένα έργο απόλυτα προσω-
πικό με άμεσες ή κρυφές αναφορές στην παρά-
δοση του Ιουδαϊσμού και στη συνεχή διαμάχη 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σύμφωνα με τον 
Yoav Shmueli «Η παρουσία που δημιουργεί ο 
Joseph Dadoune είναι όσο πιο βαθιά, θεοσο-
φική, μυστικιστική, κρύφια και καλλιτεχνική 
μπορεί να είναι. Ίσως, μια μεταμοντέρνα εκδο-
χή αμφισβήτησης, ένας εκ βάθρων κλονισμός, 
μια βαθιά υπόκλιση σεβασμού και μια ισχυρή 
χειρονομία προς τον Μιχαήλ Άγγελο και τον Κα-
ραβάτζιο. Ο Dadoune πέρασε την παιδική του 
ηλικία ως θεοσεβής μαθητής της τάξης «Έδερ» 
του θρησκευτικού σχολείου Γέτσιβα, στο Οφα-
κίμ, μια φτωχή αλλά ενδιαφέρουσα κωμόπολη 
στη δεκαετία του ’80. Μοναχοπαίδι μιας ηλικιω-
μένης μητέρας που μετανόησε και αποφάσισε 
να μεταναστεύσουν μαζί από την Γαλλία στο 
Ισραήλ. Αργότερα, ο Dadoune θα ξεκινήσει την 
περιπλάνησή του και θα τελειοποιηθεί ως καλ-
λιτέχνης. Η ομοφυλοφιλία του θα τον κρατήσει 
στο περιθώριο. Σήμερα, περιηγείται και δημι-
ουργεί έργα τέχνης μεταξύ Οφακίμ, Τελ Αβίβ, 
Νίκαιας, Παρισιού και Μαϊάμι.»

Το πρόσφατο κινηματογραφικό του έργο «SION» 
(Ιερουσαλήμ 2006) παρουσιάσθηκε στο Μουσείο 
του Λούβρου και αγοράστηκε από το τμήμα των 
συλλογών Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου.
Ο τίτλος του έργου του Joseph Dadoune  
“Bunker Buster” αναφέρεται στην αμερικανική 
βόμβα Buster, ικανή να διεισδύσει το μπετόν 
στα έξι μέτρα βάθος και στην γη στα τριάντα 
μέτρα. Η εγκατάσταση του Joseph Dadoune  
περιλαμβάνει μια ασπρόμαυρη κινηματογρα-
φική ταινία είκοσι δύο  λεπτών, 35mm high 
definition, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο 
Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Σ αυτό το 
project ο καλλιτέχνης προσκάλεσε την Αλέ-
ξια σε μια συνομιλία-δράση που συνδυάζει 
τον αποσπασματικό λόγο, το τραγούδι, την 
κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό, στοιχεία που 
προκαλούν νέες «αφαιρετικές» καταστάσεις 
σ’ένα μετατοπιζόμενο «άλλο» χώρο-χρόνο, με 
διαδραστικό καταλυτικό χαρακτήρα απελευθέ-
ρωσης  πρωτογενών χαρακτηριστικών και συ-
μπεριφορών. Το έργο καταγράφει την τριαδική 
προβολική σχέση του διανοητικού, φυσικού 
και αρχιτεκτονικού χώρου του ατόμου (χώρος 
ατομικός, συναισθηματικός, χώρος  του έργου, 
χώρος του Μουσείου) το λευκό εσωτερικό δω-

μάτιο (λευκός κύβος) σε σχέση με τον χώρο του 
δικτάτορα/εξουσιαστή. 
Στο εσωτερικό αίθριο του Μουσείου περιφέ-
ρονται και δρουν δύο άτομα: Η θηλυκή παρου-
σία (Αλέξια) με καλυμμένο πρόσωπο από μια 
χειροποίητα πλεγμένη μάσκα/ασπίδα μαλλιών 
(η μόνη ελεύθερη οπή του προσώπου,είναι 
αυτή του στόματος) εκφέρει τον λόγο και τη 
φωνή ενώ ο καλλιτέχνης ( Joseph Dadoune) 
ενσαρκώνει πολλαπλούς ρόλους: δικτάτορας, 
τρελλός, παιδί. Η σχέση τους είναι εν αιωρήσει  
διφορούμενη.
Η πρωτογενής θηλυκή οντότητα με την ρομπο-
τική της διάσταση ταυτίζεται με την υπόσταση 
της βόμβας buster, «διεισδύει» πολυεπίπεδα 
στο διανοητικό χώρο του δικτάτορα/παιδιού, 
διασχίζει τους διαδοχικούς χώρους/δωμάτια 
/διαδρόμους ενώ ταυτόχρονα ως πρωτόλειο 
golem του απαγορεύει κάθε κίνηση εισόδου. 
Μια περίπλοκη οιδιπόδεια σχέση εγκαθίσταται 
ανάμεσα στις δύο οντότητες/πνεύματα. Περιφε-
ρόμενες  μέσα στο χώρο αποφεύγουν η μια την 
άλλη, συναντιούνται χωρίς να συναντηθούν ποτέ. 
Η τερατόμορφη οντότητα τοποθετεί ξαφνικά τα 
χέρια του τρελλού δικτάτορα στην κοιλιά της, 
σημάδι αναφοράς στην γονιμοποίηση και στην 
δύναμη της γυναικείας φύσης, ικανή  να διεισδύει 
«γοητευτικά» στο ίδιο το σύστημα  της εξουσίας  
και στις ιεραρχικές σχέσεις επιβολής εξουσίας 
στην σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματι-
κότητα, έννοια που απασχολεί πολυδιάστατα το 
έργο του Joseph Dadoune τα τελευταία χρόνια. 
Αυτή η επικίνδυνη αντιφατική αιχμηρή σχέση 
αποφυγής και ταυτόχρονης διείσδυσης ενισχύ-
εται από την υπερβατική σχιζοφρενική κατά-
σταση του «τυφλού» καλλιτέχνη/δικτάτορα 
(τα μάτια του είναι εκουσίως καλυμμένα) που 
διασχίζει τον χώρο εγκλωβισμένος στους αντα-
νακλώμενους χωρο-χρόνους περιπλάνησης, 
εγκλεισμού, τρόμου και αγωνιώδους αναζήτη-
σης της κάθαρσης.
Ο Joseph Dadoune μέσα από μια «επίπονη»  
και μακρόχρονη δημιουργική διαδικασία επε-
ξεργασίας του φίλμ (αλλαγή του χρώματος από 
έγχρωμο σε ασπρόμαυρο, χρονολογική μετα-
τόπιση των δράσεων, διακοπή της γραμμικής 
αφήγησης, αποβολή συγκεκριμένων στοιχείων 
του φυσικού αρχιτεκτονικού χώρου, χρησιμο-
ποίηση ειδικών effects), παρουσιάζει την ανα-
λυτική εννοιολογική διάσταση της κινηματο-
γραφημένης πραγματικότητας (το φίλμ βασίζε-
ται στην παρεμβολή τριών βασικών χρωμάτων 
λευκό, μαύρο, κόκκινο), την λυτρωτική φύση 
του φυσικού και του διανοητικού φωτός ενά-
ντια στον τρόμο του ρυθμικού εγκλεισμού που 
παρεμβαίνει λυτρωτικά σ ένα χώρο-χρόνο  χω-
ρίς αρχή και τέλος (ο θεατής μπορεί να παρακο-
λουθήσει το φίλμ χωρίς χρονική ακολουθία).
Αποσπάσματα από τα έργα του Jospeh Dadoune 
και της Anisa Ashkar θα ενταχθούν στην ταινία 
που θα  πραγματοποιηθεί για το δίσκο της Αλέ-
ξιας, Re Be.

ΣΠΗΛΙΕΣ(πεζο)
Μπορει να’ναι σκοτεινα μέσα σε σπηλιες

αλλα είναι τοσο δροσερα και ο αερας διαυγής
μετα από λιγο

τα ματια συνηθιζουν τη λαμπερη ισχυ του σκοταδιου
Και ενας ή δυο ή τρεις ή 64εις του πεμπτου,μπορουν να ΔΟΥΝ.

Πραγματικα να ΔΟΥΝ!
Ματια - ακτινες.

Δες - ακτινες.
Σ Β Η Σ Ε.

CAVES (NARRATIVE)
It may be dark in caves but it’s so cool 

and the air clear and after awhile,
the eyes get used to the darkness’ 

bright might and one or two or three or 
64 on the 5th can SEE.  Really SEE!

Eyes – rays.
See  – rays.

E R A S E.

 

Exhibition dates: 
15 January  2007 – 26 March 2007 

Hours: 
Daily (except Holidays and Monday) 17.00 - 22.00, 
Saturday-Sunday 17.00 - 22.00 

Address: 
track7 art space, 
Sidirokastrou & Amfipoleos 1, 
Votanikos Athens, 
Tel. 211 100 7082 

Entrance: Free

Διάρκεια έκθεσης: 
15 Iανουαρίου  –  26 Μαρτίου 2007 

track7artspace 
Σιδηροκάστρου & Αμφιπόλεως 1, Βοτανικός

Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη-Παρασκευή: 
16:00 – 22:00
Σάββατο-Κυριακή: 
12:00 – 17:00
Δευτέρα: Κλειστά

Είσοδος: Ελεύθερη

track7artslaboratorium
Nikolaidou Maria  
Τ: 211 100 7072, 
F: 211 100 7060
E: nikolaidou@track7music.com 
www.track7inc.com


