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∆ελτίο Τύπου Μαρτίου 2005 

 
 

 

 
Γιώργος Τσεριώνης 

EVER AFTER   
 
 

17 – 31 Μαρτίου 2005 
Εγκαίνια Πέµπτη 17 Μαρτίου από τις 20:00 

 
Ανοιχτά ∆ευτέρα µε Παρασκευή όλη τη µέρα µέχρι τις 16:00  

και µε ραντεβού 
 
 
 

Η δουλειά του Γιώργου Τσεριώνη εστιάζει σε θέµατα που αφορούν στον κύκλο της ζωής 

και του θανάτου. Πιστεύει ότι όλα τα πράγµατα έχουν µία αρχή και ένα τέλος που 

κινούνται όχι πάνω σε γραµµικό άξονα αλλά µε  Κυκλική σπειροειδή, δίχως τέλος, 

κίνηση. Πιστεύει στη µετενσάρκωση.  

 

Έτσι λοιπόν, η εγκατάστασή του στο D624 θα γεννηθεί και θα πεθάνει. ∆ηµιούργησε 

το project συκγεκριµένα για αυτόν το χώρο και θα το καταστρέψει µε την λήξη της 

έκθεσης. Είναι σίγουρο πως η θεµατική και η εικονογραφία της συγκεκριµένης αυτής 

δουλειάς θα ξαναεµφανιστεί, θα µετενσαρκωθεί σε κάτι άλλο, σε άλλο χρόνο και υπό 

άλλη µορφή. Τα πράγµατα επαναλαµβάνονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε ποτέ δεν είναι 

ακριβώς τα ίδια αλλά και ούτε είναι ποτέ εντελώς διαφορετικά.  

 

Με φόντο το γαλάζιο χρώµα της αιωνιότητας, οι άµεσες εικόνες της ζωής και του 

θανάτου – ένα έµβρυο και µια νεκροκεφαλή – θα αντιπαρατεθούν, θα συµπλεχθούν και 

θα παγιδευτούν σε έναν απειλητικό, σαν ιστό αράχνης, έλικα. Ποιητικό και 

φοβιστικό. Γέλια και κλάµατα, βηµατισµοί και βιολιά – ένα ακουστικό κοµµάτι του 

µουσικού Νίκου Βασιλείου σε συνεργασία µε τον Γιώργο Τσεριώνη – θα ηχούν το 

ειρωνικό εύθραστο της πραγµατικότητας εις ανάµνηση της οµορφιάς περασµένων, 

αξέχαστων και αιώνιων στιγµών.  

 

Ο D624 είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος λειτουργεί ως βήµα για 

ενεργούς επαγγελµατίες στο χώρο της τέχνης µε σκοπό την αλληλεπίδραση µέσω άλλων 

των τοµέων γνώσεων καθώς και την άµεση και ελεύθερη εµπλοκή του κοινού. 

 

Ο D624 θα λειτουργεί ως ειδικά επιλεγµένος πειραµατικός χώρος για projects, ο 

οποίος θα δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελµατίες από τα εικαστικά, την λογοτεχνία 

και τις θεατρικές τέχνες, καθώς επίσης και σε επιµελητές, κριτικούς και 

ακαδηµαϊκούς να ξεχωρίσουν, να έρθουν κοντά, να συνεργαστούν, να διαφωνήσουν, να 

εµπνεύσουν ο ένας τον άλλο και να µοιραστούν την εµπειρία τους µε το κοινό. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό επικοινωνήστε στο 6946292763 ή µέσο email 

στο info@d624.org 


