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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση τη φετινή 
συμμετοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στον 
θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Όλη η 
Ελλάδα Ένας Πολιτισμός” με τη φιλοξενία του προγράμματος 
“2291” της ERGON-CULTURE.
 
Το διατομεακό project του Βασίλη Μπαλάσκα αποτελεί μια 
πρόταση που επιχειρεί μια διαφορετική επετειακή προσέγγιση 
στα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Το πρόγραμμα με τίτλο “2291”, με μια αντιστροφή των αριθμών 
του έτους 1922, στρέφει τη ματιά στο μέλλον και διερευνά 
την οικουμενικότητα μιας από τις πιο τραγικές στιγμές για τη 
νεοελληνική ιστορία προτρέποντας σε αναστοχασμό.

THERE IS NO SEA WITHOUT A LAND 
(Δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς στεριά)
THERE IS NO LAND WITHOUT A SEA 
(Δεν υπάρχει στεριά χωρίς θάλασσα)

Κεντρικό άξονα του προγράμματος αποτελεί η εγκατάσταση 
neon στον κήπο του μουσείου με τις δύο αυτές φράσεις που 
θα φωτίζουν, κυριολεκτικά και συμβολικά, ένα από τα πιο 
σημαίνοντα σημεία της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας ένα μήνυμα 
ελπίδας που ενεργοποιεί τη συλλογική μνήμη. 

Η εικαστική εγκατάσταση εντάσσεται σε μια συνολική προσέγγιση 
με διεθνή χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει, επίσης, βιωματικά 
εργαστήρια, έκδοση δίγλωσσου καταλόγου, δημιουργία 
ιστοτόπου και διοργάνωση διεθνούς ημερίδας. Σε μια πόλη 
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άμεσα συνδεδεμένη με τις προσφυγικές μνήμες η σημαντική 
αυτή συνέργεια μάς αποκαλύπτει τον τρόπο που μπορούν τα 
λιτά εικαστικά μέσα και η δύναμη των λέξεων να εκφράσουν τη 
βιωμένη ιστορία και τη συλλογική μνήμη και να αποκαλύψουν 
έναν κόσμο όπου το τραύμα συνυπάρχει με την ελπίδα. 

Η διοργάνωση εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση εικαστικών 
συμπράξεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με 
σύγχρονους δημιουργούς που προσφέρουν μια νέα διάσταση 
στη μουσειακή εμπειρία. Σε έναν χώρο όπου τα υλικά κατάλοιπα 
του παρελθόντος είναι κυρίαρχα, οι σύγχρονες δημιουργίες 
εδραιώνουν τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο του σήμερα και 
στις διαχρονικές ιδέες που μπορεί να επικοινωνήσει η Τέχνη. 

Ένα  μεγάλο  ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές που 
συνέβαλαν στην υλοποίηση του πολυσυλλεκτικού αυτού 
πρότζεκτ. Η φιλοξενία καλλιτεχνικών φωνών που δημιουργούν 
με τόλμη και ευαισθησία αποτελεί τιμή για το μουσείο μας. 
Τους ευχαριστούμε που μας οδηγούν μέσα από διαδρομές 
απροσδόκητες και μας φέρνουν κοντά στα ανθρώπινα όλης της 
οικουμένης. 

Δρ. Αγγελική Κουκουβού
Αρχαιολόγος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
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FOREWORD

We welcome with special joy and satisfaction this year’s 
participation of the Archaeological Museum of Thessaloniki in the 
institution of the Ministry of Culture and Sports “All of Greece, One 
Culture” with the hosting of the programme “2291” of ERGON-
CULTURE.
 
Bill Balaskas’ interdisciplinary project is a proposition that seeks 
a distinctive commemorative approach to the hundred-year 
anniversary from the Asia Minor Catastrophe.

The programme entitled “2291”, with the reversal of the numbers 
of 1922, looks to the future and explores the universality of one 
of the most tragic moments in modern Greek history, calling for 
reflection.

THERE IS NO SEA WITHOUT A LAND
THERE IS NO LAND WITHOUT A SEA 

The central axis of the programme is the neon installation in the 
garden of the museum with these two phrases that will illuminate, 
literally and symbolically, one of Thessaloniki’s most significant 
locations, sending a message of hope that activates collective 
memory.

The art installation is part of a holistic viewpoint with international 
character that will also include experiential workshops, the 
publication of a bilingual catalogue, the creation of a website and 
the organisation of an international conference. In a city directly 
connected to refugee memories, this important synergy reveals to 
us how simple artistic means and the power of words can express 
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lived history and collective memory, and reveal a world where 
trauma coexists with hope.

The event is part of a long tradition of artistic collaborations of 
the Archaeological Museum of Thessaloniki with contemporary 
artists who offer a new dimension to the museum experience. In 
a space where the material remnants of the past are predominant, 
contemporary creations establish the relationship between the 
people of today and the timeless ideas that Art can communicate.

A big thank you to all collaborators who contributed to the 
realisation of this multifaceted project. The hosting of artistic 
voices that create with boldness and sensitivity is an honour to 
our museum. We thank them for guiding us through unexpected 
paths and bringing us closer to human universality.

Dr. Angeliki Koukouvou
Archaeologist

Acting Director 
Archaeological Museum of Thessaloniki 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το επιτυχημένο πρότζεκτ «Η Πόλη των Αθέατων Γυναικών», 
το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, 
δημιουργήθηκε μαγεία τη στιγμή που η τέχνη συναντήθηκε με 
την ποίηση και τη μουσική.

Φέτος παρουσιάζουμε το διατομεακό πρότζεκτ “2291” στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Μπαλάσκας 
εμπνέεται από τη ζωή του παππού του στη Σμύρνη και δημιουργεί 
ένα πρότζεκτ το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει μια αισιόδοξη 
προσέγγιση στο ιστορικό τραύμα. Περιττό να πούμε ότι η ιστορία 
δεν πρέπει να λησμονείται. Ταυτόχρονα, το “2291” του Μπαλάσκα 
παραπέμπει στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές 
προκλήσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τόσο έντονα 
μας απασχολούν όλους. Το “2291” ενσαρκώνει έναν από του 
βασικούς στόχους της ERGON-CULTURE, την οργάνωση 
πολιτιστικών πρότζεκτ που προωθούν την αλληλεγγύη και 
την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και 
εθνοτήτων στην Ελλάδα, την Αρμενία, την Ευρώπη και διεθνώς.

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον 
θεσμό του “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” που υποστηρίζει 
καλλιτέχνες και τους προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ανά 
την Ελλάδα, τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς και έμπνευσης. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Εθνική Λυρική Σκηνή, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Kingston University.  

Θερμές ευχαριστίες στον καλλιτέχνη και σε όλους τους 
συνεργάτες που συνέβαλαν στην υλοποίηση του project!

Βερόνικα Μαχντεσιάν
ERGON-CULTURE
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INTRODUCTION

With the successful project titled “The City of Invisible Women”, 
presented last year at the Heptapyrgion in Thessaloniki, magic was 
created at the moment when art met with poetry and music.

This year we present the interdisciplinary project “2291” at the 
Archaeological Museum of Thessaloniki. Bill Balaskas is inspired 
from his grandfather’s memories and life in Smyrna and creates a 
project which aspires to offer an optimistic approach to historical 
trauma. Needless to say that history is not to be forgotten. At 
the same time, Balaskas’ “2291” evokes the current economic 
and socio-political upheavals and environmental issues which 
so vividly concern all of us. “2291” embodies the aspiration of 
ERGON-CULTURE to organize cultural projects which promote 
solidarity and communication between different social groups and 
ethnicities in Greece, Armenia, Europe and internationally.

We are grateful to the Hellenic Ministry of Culture and Sports and 
its institution “All of Greece, One Culture” which is promoting and 
supporting artists, and offers them the opportunity to present their 
work in archaeological sites and museums around Greece, places 
of cultural heritage and inspiration. I would also like to thank the 
Greek National Opera, the Archaeological Museum of Thessaloniki 
and Kingston University.

Special thanks to the artist and all collaborators who made this 
project come alive! 

Veronica Mahdessian
ERGON-CULTURE
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Σμύρνη 1922 – Θεσσαλονίκη 2291
Βασίλης Μπαλάσκας

Δε θυμάμαι πολλά από τον παππού μου Μιχαήλ Ορφανίδη. 
Θυμάμαι, όμως, τα «ταξίδια» – τις βόλτες που μας έκανε μέσα 
σε ένα καροτσάκι χωματουργικών εργασιών μαζί με τον 
αδερφό μου, μέχρι που ήμουν έξι-εφτά χρονών και αρρώστησε. 
Γυρίζαμε συνήθως γύρω από τον κήπο ενός μικρού σπιτιού στον 
Άγιο Χαράλαμπο της Κοζάνης, οπού έμεινε με την οικογένειά 
του για αρκετά χρόνια πριν εγκατασταθεί (και πάλι) στη 
Θεσσαλονίκη το 1957. Ήταν ο τελευταίος σταθμός των δικών 
του ταξιδιών, που είχαν ξεκινήσει από την επαρχία της Σμύρνης 
εφτά δεκαετίες νωρίτερα, με τους διωγμούς του 1914-1915. Ο 
Μιχάλης μετανάστευσε τότε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, 
γνωρίζοντας, έτσι, το πιο πρόσφατα απελευθερωμένο κομμάτι 
της μητέρας-πατρίδας. Ωστόσο, οι συνθήκες που συνάντησε η 
οικογένειά του αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δύσκολες και σύντομα 
αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Τεπεμπόζ της Σμύρνης. Από 
τα υψώματα του Τεπεμπόζ, ο νεαρός Μιχάλης αντίκρυσε το 
Σεπτέμβριο του 1922 τους καπνούς από την Καταστροφή της 
Σμύρνης, καθώς και εκατοντάδες πλεούμενα γεμάτα πρόσφυγες 
που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Μόλις μερικές ώρες 
αργότερα, βρέθηκε και ο ίδιος επιβάτης σε ένα από τα καράβια 
της προσφυγιάς και της οριστικής, πλέον, μετανάστευσης. 

Το “2291” εμπνέεται από αυτήν την ιστορία, χωρίς ωστόσο να έχει 
σκοπό να τη διηγηθεί ή να διηγηθεί κάποιου είδους «αντίστροφη» 
εκδοχή της… Η αντιστροφή των ψηφίων της χρονολογίας 
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της Μικρασιατικής Καταστροφής δημιουργεί μία «τυχαία», 
φανταστική χρονολογία που μας καλεί να σκεφτούμε την Ιστορία 
από απόσταση ακόμα μεγαλύτερη από αυτήν που μας δίνουν τα 
100 χρόνια της φετινής επετείου – να αναλογιστούμε το απώτερο 
μέλλον μέσω της Καταστροφής ως ιστορικό και προσωπικό 
βίωμα. Στην περίπτωση του “2291”, το προσωπικό βίωμα δεν 
είναι οι μνήμες της αγριότητας της Καταστροφής της Σμύρνης 
και των διωγμών του 1914-1915 που έζησε ο παππούς μου, αλλά 
η στάση ζωής του με δεδομένες ή, ακριβέστερα, παρά αυτές 
τις δυσκολίες. Έτσι, το πρότζεκτ εμπνέεται από τις περιγραφές 
του που αφορούσαν το μέλλον, όχι το παρελθόν: την προσμονή 
του σωτήριου ταξιδιού, την ελπίδα της άφιξης και, μετέπειτα, τη 
διαρκή πίστη του στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος 
για τον ίδιο, την οικογένειά του και τη χώρα του. 

Ο Μιχάλης Ορφανίδης ποτέ δε ξέχασε τον πόνο των διωγμών 
και της προσφυγιάς, αλλά παρ’ όλα αυτά έζησε μια ζωή γεμάτη. 
Δημιούργησε μια οικογένεια με 10 παιδιά, που για όλα φρόντισε, 
καθοδηγούμενος από τη γιαγιά μου, να λάβουν μόρφωση – άλλα 
λιγότερο και άλλα περισσότερο. Πίστευε ότι αν προκόψουν τα 
παιδιά, προκόβει και η οικογένεια, προκόβει και ο τόπος… Γι’ αυτό 
και από τις δύο δράσεις-εργαστήρια που συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα του “2291”, η πρώτη απευθύνεται στη νεότερη 
γενιά και η δεύτερη σε μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι ώστε να μπορούν 
να εκτεθούν οι μεγαλύτεροι στην οπτική των νεότερων.

Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο εκκίνησης του “2291”– η αρχή 
ενός άλλου είδους ταξιδιού με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, 
της οποίας η σύγχρονη ιστορία είναι συνυφασμένη με τη 
Μικρασιατική Καταστροφή: από τη φιλοξενία του στρατηγείου 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας μέχρι τον Μάρτιο του 1920, έως 
την υποδοχή χιλιάδων προσφύγων αμέσως μετά την Καταστροφή 
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και στα χρόνια που ακολούθησαν. Η νέα αυτή πραγματικότητα 
δημιούργησε πολλαπλές προκλήσεις για τη Θεσσαλονίκη, αλλά 
ταυτόχρονα εμπλούτισε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που η 
πόλη είχε για ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της.
 
Μέσα από την αντιστροφή των ψηφίων της χρονολογίας της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, το “2291” καλεί το ελληνικό 
αλλά και διεθνές κοινό να τοποθετήσει αυτά τα γεγονότα – όσα 
οδήγησαν στη Μικρασιατική Καταστροφή και όσα ακολούθησαν 
– μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο διαρκούς μεταβολής, όπως αυτό 
που κατεξοχήν χαρακτηρίζει την ελληνική ιστορία και την περιοχή 
της Μεσογείου. Η εγκατάσταση νέον στον προαύλιο χώρο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης δημιουργεί 
έναν μεταβαλλόμενο δημόσιο χώρο, ο οποίος κινείται διαρκώς 
μεταξύ φωτός και σκότους. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο μέσω της 
διαδοχής ημέρας και νύχτας, αλλά και μέσα από την 24ωρη 
κυκλική εναλλαγή της φωτιζόμενης φράσης της εγκατάστασης, 
που συμβαίνει τα μεσάνυχτα της κάθε ημέρας: “THERE IS NO SEA 
WITHOUT A LAND” («Δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς στεριά / γη») 
και “THERE IS NO LAND WITHOUT A SEA” («Δεν υπάρχει στεριά / 
γη χωρίς θάλασσα»). 

Η εγκατάσταση νέον παρουσιάζει δύο φράσεις αξιωματικές 
και «αυταπόδεικτες», οι οποίες σε συνδυασμό δημιουργούν μία 
αίσθηση επανάληψης και πλεονασμού: φυσικά και δεν υπάρχει 
καμία θάλασσα χωρίς στεριά, καθώς αντίστοιχα και καμία στεριά 
χωρίς θάλασσα. Αυτή η διαπίστωση αφορά όχι μόνον το παρόν, 
αλλά και το ιστορικό παρελθόν, καθώς επίσης και το προβλέψιμο 
μέλλον. Μέσα από αυτήν την ποιητική και «οξύμωρη» χρήση 
της γλώσσας, η εγκατάσταση τονίζει τόσο το ευμετάβλητο της 
ιστορίας, όσο και τις εγγενείς αντιφάσεις των συναισθημάτων που 
χαρακτηρίζουν κάθε είδους μετανάστευση, είτε αυτή βρίσκεται 
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στην αρχή της (στο σημείο αναχώρησης / στο χαμένο σπίτι), είτε 
στο τέλος της (στο σημείο άφιξης / στο νέο σπίτι).

Οι αντιφάσεις αυτές καθίστανται ιδιαίτερα επίκαιρες με δεδομένες 
τις πολύπλοκες υπαρξιακές απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει 
σήμερα η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα – από την 
επανεμφάνιση του κινδύνου μίας περιφερειακής ή και παγκόσμιας 
πολεμικής σύρραξης με ανυπολόγιστες ανθρωπιστικές 
καταστροφές, μέχρι την κλιματική αλλαγή και τις βίαιες 
μετακινήσεις πληθυσμών που ήδη αυτή επιφέρει. Στην περίπτωση 
του “2291”, οι «κύκλοι της Ιστορίας» αποτελούν όχι απλώς ένα 
σχήμα λόγου, αλλά μία εμφατική υπενθύμιση ότι κάθε δράση 
ακολουθείται από μία αντίδραση, όπως επίσης και ότι αυτοί οι 
«κύκλοι» μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικές αναγνώσεις και 
χρησιμότητα ανάλογα με τη χρονική απόσταση που έχουμε από 
αυτούς.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της 
Μικρασιατικής Καταστροφής. Αν τη δούμε απομονωμένα, είναι 
μια ανείπωτη τραγωδία με πολλαπλούς ιστορικούς αυτουργούς. 
Ωστόσο, αν τη δούμε (και) ως απότοκο της ιστορικής περιόδου 
που αρχίζει με τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) και 
περιλαμβάνει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918), τότε 
φυσικά παραμένει μία ανείπωτη τραγωδία, αλλά σηματοδοτεί και 
το τέλος ενός ευρύτερου κύκλου εξελίξεων που είδαν την Ελλάδα 
να μεγαλώνει, θέτοντας έτσι τις βάσεις του σημερινού ελληνικού 
κράτους. 

Το να μπορούμε να προσαρμόσουμε την οπτική μας πάνω στην 
Ιστορία μας δίνει δύναμη, γιατί κάθε φορά που το κάνουμε 
μπορούμε να κερδίσουμε γνώση και ενσυναίσθηση όχι μόνο για 
το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Και εάν το ιστορικό τραύμα δε 
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συνοδεύεται από την ελπίδα για το μέλλον, τότε γίνεται απλώς ένα 
βαρίδι που μας βυθίζει σε έναν «κενό» χρόνο. Γίνεται μια πληγή 
που όσο πάει και κακοφορμίζει γιατί κανείς δεν την περιθάλπει, 
είτε γιατί δε ξέρει πώς, είτε γιατί δε βρίσκει το θάρρος να το 
επιχειρήσει… Τελικά, το 2291 είναι μία φανταστική χρονολογία 
που αναφέρεται όχι μόνο στο 1922 ή στο διαχρονικό και 
οικουμενικό χαρακτήρα των προσφυγικών καταστροφών, αλλά, 
πάνω απ’ όλα, στη βαθιά – και ίσως καταπιεσμένη – ελπίδα αυτές 
να εκλείψουν νωρίτερα παρά αργότερα.

Λονδίνο-Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2022

Δρ. Βασίλης Μπαλάσκας
Εικαστικός

Διευθυντής Έρευνας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Kingston, Λονδίνο
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Smyrna 1922 – Thessaloniki 2291
Bill Balaskas

I don’t remember much from my grandfather Michael Orphanides. 
But I do remember the “travels” – the rides he took us in a 
wheelbarrow along with my brother, until I was six or seven, and 
he got sick. We usually went around the garden of a small house 
in Agios Charalambos, in Kozani, where he lived with his family 
for several years before settling (again) in Thessaloniki in 1957. 
This was the last stop of his own travels, which had started from 
the province of Smyrna (Izmir) seven decades earlier, with the 
persecutions of 1914-1915. It was then that Michael immigrated 
for the first time to Thessaloniki, thus getting to know the most 
recently liberated part of the motherland. However, the conditions 
that his family encountered proved particularly difficult, and they 
soon decided to return to Tepeboz of Smyrna. From the heights 
of Tepeboz, young Michael saw in September 1922 the smoke 
from the Burning of Smyrna, as well as hundreds of vessels full of 
refugees trying to escape. Just a few hours later, he found himself 
being a passenger on one of the boats of refugee displacement 
and now irrevocable immigration.

“2291” is inspired by this story without, however, intending to 
narrate it, or to narrate some kind of “reverse” version of it... The 
reversal of the digits of the year of the Asia Minor Catastrophe 
produces a “random”, imaginary date inviting us to think about 
History from a distance even greater than the one that this year’s 
centenary provides – to reflect on the more distant future through 
the Catastrophe as historical and personal experience. In the 
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case of “2291”, this personal experience is not the memories of 
brutality from the Burning of Smyrna and the persecutions of 
1914-1915 that my grandfather lived through, but his attitude to 
life given or, more accurately, despite these difficulties. Thus, the 
project is inspired by his descriptions of the future, not the past: 
the anticipation of the voyage of salvation, the hope of arrival and 
then, his continuous faith in building a better future for himself, his 
family, and his country.

Michael Orphanides never forgot the pain of persecution and 
becoming a refugee, but despite all that, he lived a full life. He 
raised a family of 10 children, all of whom he made sure, guided 
by my grandmother, that they received education – for some less 
and for some more. He believed that if the children progress in life, 
then the family is also progressing, and the country, too... That is 
why out of the two actions-workshops included in the programme 
of “2291”, the first one is aimed at the younger generation and the 
second one at older ages, so that older people can be exposed to 
the perspective of youth.

This is the actual point of departure of “2291” – the beginning of 
another kind of journey to Thessaloniki, whose modern history 
is defined by the Asia Minor Catastrophe: from hosting the 
headquarters of the Asia Minor Campaign until March 1920, to 
hosting thousands of refugees immediately after the Catastrophe 
and in the years that followed. This new reality created multiple 
challenges for Thessaloniki, but, at the same time, it enriched the 
cosmopolitan character that the city had for a large part of its 
history.

Through the reversal of the digits of the year of the Asia Minor 
Catastrophe, “2291” invites the Greek and international public 
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to position these events – everything that led to the Catastrophe 
and everything that followed it – within a historical context of 
constant change like the one that characterises par excellence 
Greek history and the Mediterranean. The neon installation in the 
garden of the Archaeological Museum of Thessaloniki creates a 
changing public space, as it constantly oscillates between light 
and darkness. This happens not only through the succession of 
day and night, but also through the 24-hour cyclical alternation of 
the installation’s illuminated phrase, which occurs at midnight of 
each day: “THERE IS NO SEA WITHOUT A LAND” and “THERE IS 
NO LAND WITHOUT A SEA”. 

The neon installation presents two phrases that are axiomatic and 
“self-evident”, which in combination create a sense of repetition 
and superfluity: of course, there is no sea without land and, 
equally, no land without sea. This verdict concerns not only the 
present, but also the historical past as well as the foreseeable 
future. Through this poetic and “oxymoronic” use of language, 
the installation emphasizes both the volatility of history and the 
inherent contradictions of the emotions that identify any kind of 
migration, whether this is at its beginning (at the point of departure 
/ the lost home) or at its end (at the point of arrival / the new home).

Such contradictions become truly timely given the complex 
existential threats that Greece as well as the whole of humanity 
are called to face today – from the re-emergence of the danger 
of regional or even global conflict with incalculable humanitarian 
catastrophes, to climate change and the violent population 
displacements that it is already causing. In the case of “2291”, the 
“cycles of history” are not just a figure of speech, but an emphatic 
reminder that every action is followed by a reaction, as well as 
that these “cycles” can acquire different readings and usefulness 
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depending on the time distance that we have from them.

This becomes particularly evident in the case of the Asia Minor 
Catastrophe. Seen in isolation, it is an unspeakable tragedy with 
multiple historical perpetrators. However, if we (also) see it as an 
offspring of the historical period that begins with the Balkan wars 
(1912-1913) and includes the First World War (1914-1918), then 
while, of course, remaining an unspeakable tragedy, it also marks 
the end of a wider cycle of developments that saw Greece grow, 
thus laying the foundations of the contemporary Greek state.

Being able to adjust our perspective on History empowers us, 
because each time we do so we can gain knowledge and empathy 
not only for the present, but also for the future. And if historical 
trauma is not accompanied by hope for the future, then it just 
becomes a burden that sinks us into “empty” time. It becomes a 
wound that keeps getting worse because no one treats it, either 
because they don’t know how, or because they don’t have the 
courage to try... In the end, 2291 is an imaginary date that refers 
not only to 1922 or to the timeless and universal character of 
refugee disasters, but, above anything else, to the deep – and 
perhaps suppressed – hope that they will disappear sooner rather 
than later.

London-Thessaloniki, June 2022

Dr. Bill Balaskas
Artist

Director of Research, Business and Innovation at the School of 
Arts, Kingston University, London
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Περπατάω και πέφτω
Νικόλας Βαμβουκλής

Ιούλιος 2022. Σε μια βόλτα στο κέντρο της Μυτιλήνης συναντάω 
διάσπαρτα τσιτάτα για τη φετινή επέτειο των 100 χρόνων από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, αναρτημένα σε τεράστια μπάνερ. 
Περιπλανιέμαι και διαβάζω λέξεις μεγάλες δίπλα σε ασπρόμαυρα 
πορτραίτα γνώριμων προσώπων, βγαλμένα από κάποιο αρχείο. 
Η ήττα, ο διωγμός, η πατρίδα, η φωτιά, η βάρκα, η ελπίδα. 
Λέξεις χιλιοειπωμένες, φορτισμένες με κάθε λογής νοήματα, 
επαναλαμβάνονται σχεδόν ποιητικά. Βγαίνουν δε πάντα από 
το στόμα επιφανών αντρών. Σε ποιο φάκελο ξέμειναν άραγε οι 
σπουδαίες γυναίκες της εποχής; 

Συνεχίζω τον περίπατό μου και ενημερώνομαι για τις δεκάδες 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο νησί σχετικά 
με τις αλησμόνητες πατρίδες και τους ανθρώπους τους. Βραδιές 
οργανωμένες από δραστήριους συλλόγους της περιοχής, με 
τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών θα παρουσιάσουν 
μαρτυρίες και αφηγήσεις για να θυμηθούμε, να τιμήσουμε, να 
συγκινηθούμε. Για να διατηρήσουμε στη μνήμη μας ότι η Λέσβος 
αποδείχθηκε φιλόξενη γη για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες που 
βρήκαν αποκούμπι μετά τον ξεριζωμό τους.

Μου τραβάει το ενδιαφέρον μια παράξενη αφίσα, η οποία 
φέρει τον τίτλο «Από την Καταστροφή στη Δημιουργία» και 
φωτογραφίζει τη διαδικασία της ολοκληρωτικής μεταμόρφωσης 
μιας κάμπιας σε πεταλούδα. Πρωτότυπη προσέγγιση στο θέμα, 
σκέφτομαι, και ασυναίσθητα κοιτάζω αντίκρυ, βορειοανατολικά, 
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τα λαμπερά φωτάκια που τρεμοπαίζουν στα παράλια της Μικράς 
Ασίας.

Πάντα μου έκανε εντύπωση πόσο κοντά είναι η απέναντι όχθη 
του Αιγαίου. Το επαναλαμβάνω σε όσους φίλους επισκέπτονται 
τη Λέσβο, προτείνοντας μια εκδρομή στο Ayvalık. Στη διαδρομή, 
μια σειρά ερωτημάτων μου μπλέκουν την πραγματικότητα με το 
φαντασιακό. Τι χωρίζει το νησί μου από την αντίπερα στεριά; Τι 
κρύβεται στο μεταξύ υδάτινο διάστημα; Υφίσταται η θάλασσα 
χωρίς την ξηρά; Η ξηρά δίχως τη θάλασσα; Τι μαθαίνουμε από 
το νερό που μας περικλείει; Πώς το ρευστό αυτό στοιχείο ορίζει 
την οπτική μας για το περιβάλλον, την γεωπολιτική, αλλά και την 
οικονομία; 

Προχωρώ κατά μήκος της προκυμαίας, χαμένος στους 
συλλογισμούς μου. Το περπάτημα λένε ότι λειτουργεί ως 
διαλογισμός. Οξύνει τόσο τη δημιουργική, όσο και την κριτική 
σκέψη. Σταματώ στο περίπτερο και χαζεύω τα πρωτοσέλιδα. 
Θύελλα αντιδράσεων για το φιάσκο με την κατοχύρωση του 
όρου «Turkaegean» ως εμπορικού σήματος από τη γείτονα 
Τουρκία για λόγους τουριστικής προβολής. «Τίνος είναι βρε 
παιδιά το πέλαγος;» ακούγεται όλο καημό μια φωνή από το 
βάθος του μικροκαταστήματος.

Ο αναστεναγμός της πολυμήχανης ιδιοκτήτριας μου έφερε 
κατευθείαν στο μυαλό τη χαρακτηριστική φιγούρα του Σόλωνα 
Λέκκα να ερμηνεύει αμανέδες σε μια φιλική συγκέντρωση πριν 
μερικά καλοκαίρια: «Πέργαμε, αχ ωραία Πέργαμε, φεύγαμε 
και για σένα κλαίγαμε… αχ, κλαίγαμε και για την αγάπη μας κι 
η θάλασσα θόλωσε απ’ το δάκρυ μας… αχ, πίναμε κι όμως δεν 
ξεχάσαμε την όμορφη τη ζωή που χάσαμε.» 
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Ο Σόλων ήταν αυτοδίδακτος τραγουδιστής· μια ιδιαίτερη 
περίπτωση ντόπιου καλλιτέχνη, ο οποίος πρέσβευε μια ολόκληρη 
γενιά που δυστυχώς χάνεται. Οι μουσικοί θησαυροί που διέσωσε 
επισημαίνουν τον ανθρώπινο πόνο στη διαχρονική του διάσταση. 
Υπογραμμίζουν ότι το σώμα μας συνιστά πεδίο υπαρξιακών, 
κοινωνικών και ιδεολογικών μαχών. Από την άλλη, αποτελεί 
φυσικά και αστείρευτη πηγή ενέργειας, επινοητικότητας και 
δημιουργίας.

Το βλέμμα μου τρέχει ξανά απέναντι, πιο χαμηλά αυτήν τη φορά. Ο 
ουρανός είναι καθαρός κι έτσι μπορείς να διακρίνεις όλα τα μικρά 
χωριά στο βάθος. Προσπαθώ να προσανατολιστώ, να εστιάσω 
στο σημερινό οικισμό της Bergama. Επιχειρώ να φανταστώ τη 
μεγαλοπρεπή αρχαία πόλη της, η οποία στο πέρασμα των αιώνων 
απογυμνώθηκε από σπουδαία μνημεία και άλλα αρχιτεκτονήματα 
με εξαιρετικά βίαιο τρόπο. 

Ανοίγω τα μάτια μου πίσω στη Μυτιλήνη και παρατηρώ προσεκτικά 
τριγύρω. Ο δημόσιος χώρος γίνεται αφορμή για εξερεύνηση στην 
αρχαιολογία του πρόσφατου αστικού παρελθόντος. Κάτω από 
τα διαφημιστικά για τις δράσεις της επετείου του 1922, εντοπίζω 
ίχνη από τους περσινούς εντυπωσιακούς πανηγυρικούς. Αυτούς 
για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821. Απαγγέλω τα θραύσματα με χαμηλή και ήρεμη φωνή. 
Ένα καθοριστικό γεγονός… Η ανάδειξη των αγώνων… Οι θυσίες 
του λαού μας… Αναστοχασμός… Για το παρόν και κυρίως για το 
μέλλον της χώρας… 

Αναγνωρίζω την ευθύνη του να ζεις σε μια κομβική κουκκίδα 
του χάρτη, στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής. 
Σε ένα ιστορικό νησί στο σύνορο της Ευρώπης, το οποίο έγινε 
ακόμα πιο γνωστό μετά το 2015 ως μείζον σημείο της σύγχρονης 
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προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Ένας μαγικός τόπος 
που εν μια νυκτί μετατράπηκε σε συνώνυμο της τραγωδίας, σε 
τουριστικό προορισμό προς αποφυγή. «Μήπως φτάσει κανένα 
νεκρό μωρέλ’ εκεί στη παραλία σας και μας χαλάσει τις διακοπές;» 
μας έστειλε οικογένεια από τον Παγκόσμιο Βορρά, ακυρώνοντας 
την κράτησή της. Ακολούθησαν κι άλλες, πολλές. Μετράω τις 
προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες αντιμετωπίζουν με 
υπομονή και ανησυχία τη δυσμενή κατάσταση των τελευταίων 
ετών. Αναθεωρώ τις προοπτικές βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της Λέσβου και της αναζωογόνησης της 
καθημερινότητάς τους σε μια περίοδο αναβρασμού.

Αναρωτιέμαι ποια είναι τελικά η σημασία των επετείων και 
πώς η συμμετοχή στις γιορτές μας συνδέει με σταθμούς της
νεότερης ελληνικής  ιστορίας; Με ποιους  τρόπους αντανακλούν
την αντίληψη μιας ταυτότητας που ορίζεται από τη δημιουργία 
του κράτους και την εγκατάσταση ενός και πλέον εκατομμυρίου 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, στοιχείου 
καθοριστικού για την κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη 
της χώρας; Ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη σε αυτό 
το πλαίσιο, όπου ο αδιάκοπος  εκτοπισμός πληθυσμιακών 
ομάδων επαναπροσδιορίζει το σπίτι ως κατασκευή, προβολή 
και προσδοκία; Είναι τυχαίο ότι στις μέρες μας η παγκόσμια 
καλλιτεχνική κοινότητα διερευνά συστηματικά τις έννοιες της 
φροντίδας και της θεραπείας;

Τα γεγονότα  του 1922 αποτελούν έναν τόπο μνήμης, με 
διανοητικές και υλικές προεκτάσεις, ο οποίος ισορροπεί 
ανάμεσα στην επιθυμία αποφυγής της λήθης και στην επιδίωξη 
διαμόρφωσης μιας καινούριας αλήθειας. Η αλήθεια του καθενός 
συνδέεται συνολικά με φορείς, θεσμούς και πρακτικές σε 
αναζήτηση δικτύων υποστήριξης, επικοινωνίας και αλληλεγγύης 
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με σκοπό την επιβίωση. Σε κάθε περίπτωση, η αγωνιώδης 
προσπάθεια των ανθρώπων να συνυπάρξουν μας υπενθυμίζει 
ότι η ιστορία κινείται διαρκώς κυκλικά. Τα πράγματα έρχονται, 
φεύγουν, επιστρέφουν. Έχουν πολλές όψεις που αξίζει ίσως να 
ανακαλύψεις, ακόμα κι αν φοβάσαι ότι θα σε αλλάξουν.

Πιστεύω πως οι εορτασμοί επιβεβαιώνουν ότι είμαστε ζωντανοί 
και ικανοποιούν την ανάγκη μας να ανήκουμε. Ο ακαδημαϊκός 
Πασχάλης Κιτρομηλίδης τονίζει σε μια πρόσφατη συνέντευξη 
ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τις επετείους ως μια άσκηση 
ωριμότητας, αντίστοιχη με εκείνη που είχε επιδειχθεί κατά την 
κρίση της πανδημίας. Περπατάω και πέφτω. Σηκώνομαι και 
συνεχίζω.

Νικόλας Βαμβουκλής
Επιμελητής

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της K-Gold Temporary Gallery, Λέσβος
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I walk and fall
Nicolas Vamvouklis

July 2022. During a walk in the centre of Mytilene I come across 
scattered buzzwords about this year’s 100th anniversary of the 
Asia Minor Catastrophe, posted on huge banners. I wander and 
read great words next to black and white portraits of familiar 
faces, taken from some archive. The defeat, the persecution, the 
homeland, the fire, the boat, the hope. Words that have been said 
a thousand times, loaded with all kinds of meanings, are repeated 
almost poetically. They always come from the mouths of famous 
men. In which forgotten folder did the great women of the time 
end up?

I continue my walk and find out about the dozens of planned 
events that will take place on the island regarding the indelible 
homelands and their people. Evenings organized by dynamic 
regional associations, with the participation of renowned artists 
who present testimonies and narratives to remember, to honour, 
to move. To keep in our memory that Lesbos turned out to be a 
welcoming land for the Asia Minor refugees who found refuge 
after being uprooted.

I am intrigued by a strange poster, which is entitled “From 
Destruction to Creation” and photographs the process of the 
complete transformation of a caterpillar into a butterfly. An original 
approach to the subject, I think, and I unconsciously look back, to 
the northeast, at the bright lights flickering on the shores of Asia 
Minor.

33



It always struck me how close the opposite shore of the Aegean is. 
I repeat this to all friends who visit Lesbos, recommending a trip 
to Ayvalık. Along the way, a series of questions confuse reality with 
fantasy. What separates my island from the opposite land? What is 
hidden in the intervening watery space? Does the sea exist without 
the land? The land without the sea? What do we learn from the 
water that surrounds us? How does this fluid element define our 
perspective on the environment, geopolitics and the economy?

I walk along the waterfront, lost in my thoughts. Walking is said to act 
as meditation. It sharpens both creative and critical thinking. I stop 
at the newsstand and look at the headlines. A storm of reactions 
over the fiasco with the registration of the term “Turkaegean” as 
a trademark by neighbouring Turkey for the purposes of tourist 
promotion. “Whose is the sea, people?” a voice can be heard from 
the back of the small shop.

The sigh of the resourceful shop owner brought directly to my mind 
the characteristic figure of Solon Lekkas, performing amanades 
at a friendly gathering a few summers ago: “We left, ah beautiful 
Pergamon, we were leaving and we were crying for you... ah, we 
were crying for our love and the sea was clouded by our tear... ah, 
we drank and yet we did not forget the beautiful life we lost.”

Solon was a self-taught singer; a special case of a local artist, 
who represented an entire generation that is sadly being lost. 
The musical treasures he rescued highlight human suffering in its 
timeless dimension. They emphasize that our body constitutes a 
field of existential, social, and ideological battles. On the other 
hand, it is naturally an inexhaustible source of energy, ingenuity, 
and creation.
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My gaze darts across again, lower this time. The sky is clear, 
so you can see all the small villages in the background. I try to 
orient myself, to focus on the current settlement of Bergama. I try 
to imagine its magnificent ancient city, which over the centuries 
was stripped of great monuments and other architecture in an 
extremely violent way.

I open my eyes back to Mytilene and look around carefully.  Public 
space becomes an occasion for exploration of the archaeology 
of the recent urban past. Beneath the advertisements for the 
1922 anniversary events, I detect traces of last year’s impressive 
celebrations. Those for the 200 years since the Greek Revolution 
of 1821. I recite the fragments in a low and calm voice. A decisive 
event... The highlighting of the struggles... The sacrifices of our 
people... Reflection... For the present and especially for the future 
of the country...

I recognise the responsibility of living at a pivotal point on the 
map, at the crossroads between West and East. On a historic island 
on the border of Europe, which became even more famous after 
2015 as a major point of the modern refugee and migration crisis. 
A magical place that overnight became synonymous with tragedy, 
a tourist destination to be avoided. “Will some dead baby arrive on 
your beach and spoil our vacation?” was the message sent to us by 
a family from the Global North, cancelling their reservation. Many 
more followed. I measure the challenges of local communities, 
which face with patience and concern the unfavourable situation 
of recent years. I reconsider the prospects of improving the quality 
of life of the inhabitants of Lesbos and revitalizing their daily life in 
a period of turmoil.

I wonder what is, in the end, the significance of anniversaries and 
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how participation in celebrations connects us with milestones in 
modern Greek history? In what ways do they reflect the perception 
of an identity defined by the creation of the state and the settlement 
of more than one million refugees of the Asia Minor Catastrophe 
- a decisive element for the social and cultural evolution of the 
country? What is the role of the artist in this context, where the 
constant displacement of populations redefines the home as 
construction, projection, and expectation? Is it a coincidence that 
nowadays the global artistic community systematically explores 
the concepts of care and healing?

The events of 1922 constitute a place of memory, with intellectual 
and material ramifications, which balances between the desire 
to avoid oblivion and the pursuit of shaping a new truth. Overall 
everyone’s truth is linked to agencies, institutions and practices in 
search of networks of support, communication and solidarity in 
order to survive. In any case, the agonising effort of people to co-
exist reminds us that history is constantly moving in circles. Things 
come, go, return. They have many aspects that may be worth 
discovering, even if you are afraid that they will change you.

I believe that celebrations confirm that we are alive and satisfy our 
need to belong. Academician Paschalis Kitromilidis emphasizes 
in a recent interview that we could think of anniversaries as an 
exercise in maturity, similar to the one demonstrated during the 
pandemic crisis. I walk and fall. I get up and continue.

    Nicolas Vamvouklis
Curator

Artistic Director of K-Gold Temporary Gallery, Lesbos
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Τα χειρότερα πέρασαν, έρχεται η Καταστροφή
Giulia Colletti

I.

Ενώ η Νευτώνεια θεωρία του χρόνου μελετά ομαλές, γραμμικές 
και συνεχείς διεργασίες, η θεωρία της καταστροφής1  – που 
προέρχεται από το έργο του μαθηματικού René Thom τη 
δεκαετία του 1960 – εστιάζει σε μεταβάσεις-άλματα, ασυνέχειες 
και ξαφνικές ποιοτικές αλλαγές σε δυναμικά συστήματα. Στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970, οι εφαρμογές της θεωρίας της 
καταστροφής άρχισαν να εξοστρακίζονται, ειδικά στις κοινωνικές 
επιστήμες. Σε ένα άρθρο που πρωτοεμφανίστηκε στο ‘Nature’ 
το 1977, οι μελετητές Raphael Zahler και Hector Sussmann 
αναφέρθηκαν σε τέτοιες εφαρμογές ως «λανθασμένους 
συλλογισμούς, τραβηγμένες υποθέσεις, εσφαλμένες συνέπειες 
και υπερβολικούς ισχυρισμούς».2  Ως αποτέλεσμα, η θεωρία 
της καταστροφής απορρίφθηκε. Παρόλα αυτά, η ανυπέρβλητη 
κατηγορία της καταστροφής διαποτίζει τη σημερινή εποχή 
με τη δίνη των ψυχοσωματικών της επακόλουθων. Η μετα-
αποκαλυπτική αισθητική κυριαρχεί στην επικρατούσα εικαστική 
κουλτούρα και στο δημόσιο λόγο μας, προσθέτοντας βάρος 
στη Δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται πάνω από τις οριακές μας 
υπάρξεις. Βιώνουμε μια κατάσταση μόνιμης έκτακτης ανάγκης, 
όπου ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί είναι πολύ έντονος. Ίσως 
και να έχει μόλις συμβεί. Στην πραγματικότητα, η καταστροφή 
ξεπερνά τη γραμμικότητα του χρόνου και τα χωρικά εμπόδια για 
να κλονίσει την υπερβατική και στατική αντίληψη ιστορίας και 
γεωγραφίας.
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II.

Τι εννοούμε με τον όρο «καταστροφή»;

Γράφοντας κριτική για το θεατρικό έργο του Samuel Beckett 
“Catastrophe” του 1982, ο κριτικός Dougald McMillan δηλώνει: 
«Η ‘καταστροφή’ [χρησιμοποιείται] εν μέρει με την καθημερινή 
έννοια της ‘συμφοράς’. Αλλά [ο Μπέκετ] χρησιμοποιεί επίσης τη 
λέξη με την πιο τεχνική, θεατρική της έννοια, που προέρχεται από 
τις ελληνικές της ρίζες, ‘κατά’ (κάτω), ‘στροφή’, για να υπαινιχθεί 
τη σκηνή της κλασικής τραγωδίας που παρουσιάζει την καθοδική 
τροπή της τύχης του πρωταγωνιστή».3 Έτσι, η καταστροφή 
είναι το τελευταίο στάδιο της λύσης σε μια αφηγηματική πλοκή. 
Στην ‘Ποιητική’, η ανατροπή αναφέρεται στην κατανόηση του 
χαρακτήρα ότι ο χαμός του οφείλεται στις δικές του πράξεις. Σε 
μια αμοιβαία, συναισθηματική και ενσυναισθητική αναγνώριση, το 
κοινό βιώνει μια κάθαρση μέσα από την τύχη του χαρακτήρα. Ενώ 
οι αρχαίοι Έλληνες αγκάλιαζαν μία μεταμορφωτική ανακούφιση 
την ίδια τη στιγμή της τραγωδίας, η κύρια ασυνέχεια σε αυτό το 
γραμμικό σύστημα επίλυσης μπορεί να εντοπιστεί στη διάδοση 
του Χριστιανισμού σε όλη τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου 
και του συστήματος πεποιθήσεων που καθόρισαν τις Ανατολικές 
Εκκλησίες. Η Χριστιανική εσχατολογία του πεπρωμένου της 
ανθρωπότητας αναβάλλει διαρκώς την κάθαρση για κάποια 
στιγμή στο μέλλον.
 
Οι κοινότητες της Μεσογείου έχουν συχνά βιώσει απόλυτες 
ανατροπές της τύχης και το τέλος κόσμων μετά την κατάρρευση 
ενός πολιτισμού. Μερικές φορές, αντιδρούν για να ανατρέψουν 
το βασίλειο της Ιστορίας – με τις επίγειες φρικαλεότητες, τις 
γενοκτονίες, τον εθνικισμό και τις πολιτικές δυνάμεις της – μέσω 
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του συγκρητισμού. Αυτό, ίσως, να συνέβη και στη Θεσσαλονίκη 
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, που έκανε την πόλη 
κύριο προορισμό για τους ξεριζωμένους Έλληνες της Μικράς 
Ασίας που εκδιώχθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Κάποια άλλα, φρικτά κληρονομικά τραύματα οδήγησαν στην 
αποκρυστάλλωση του χρόνου, όπου οι κοινωνίες έχουν κολλήσει 
στο αιώνιο κενό του παρόντος, απασχολημένες στον αγώνα για 
την καθημερινή επιβίωση. Ακούγεται οικείο;

III.

Οι θεωρίες του Νεύτωνα και του Thom μπορούν να συναντηθούν 
στη μέση μόνο εάν ενστερνιστούμε την καταστροφή ως ολιστικό 
φορέα, τόσο για να αναγνωρίσουμε την αναπόδραστη και 
απρόσκοπτη κληρονομιά των προγονικών τραυμάτων, όσο και 
για να αντιδράσουμε στις δραματικές μεταβάσεις που έχουμε 
μπροστά μας. Η Καταστροφή εγκωμιάζει μια χειρονομία της 
παρουσίας. Μιλάει για την περιστροφή, την περιδίνηση, την 
επανάληψη, την αντιστροφή – την ανάποδη ή την από μέσα 
προς τα έξω – των προοπτικών για τις ανοιχτές δυνατότητες μιας 
φαντασίας-φυγάδος και για τη χειραφέτηση από και εντός της 
Ιστορίας. Αυτές οι σκέψεις αντικατοπτρίζονται έντονα στο “2291”, 
το πολυεπίπεδο έργο που συνέλαβε ο Βασίλης Μπαλάσκας με 
αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Αντιστρέφοντας τα ψηφία της χρονολογίας στον τίτλο (2291 αντί 
για 1922), ο Μπαλάσκας παίζει με την έννοια της παρεξήγησης και 
της χειραγώγησης των αφηγήσεων. Διακριτές αλλαγές μπορούν 
πράγματι να ανοίξουν μια προσέγγιση προς αυτές τις αλληλουχίες 
βίαιων γεγονότων, που είναι στην πραγματικότητα επαναλήψεις 
των επίγειων χρονικών που πρέπει να αναζητηθούν και να 
αναγνωριστούν στην προσπάθεια απεμπλοκής από την άκριτη 
υιοθέτηση όρων όπως «ιθαγένεια», «τέχνη» και «κυριαρχία». 
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Όπως υποστηρίζει η συγγραφέας Ariella Aïsha Azoulay, «αντί για 
ένα ‘τέλος’ που θα έρθει για χάρη ενός μελλοντικού οράματος, 
αντιλαμβάνομαι την ανθρώπινη κατάσταση ως μια αήττητη 
κατάσταση που δεν χρειάζεται να επινοηθεί, αλλά μάλλον ζητά 
να μην την αγνοήσουμε για χάρη μιας μελλοντικής ουτοπίας. Δεν 
χρειαζόμαστε πιο μεγαλειώδεις κινήσεις προς τα εμπρός, αλλά 
μάλλον […] χώρους για επούλωση (σημ. μετ. ‘επισκευή’)». 4

Μπορεί να υπάρξει επανόρθωση παραμένοντας στην 
καταστροφή;

Giulia Colletti
Επιμελήτρια

Επιμελήτρια Δημόσιων Προγραμμάτων και Ψηφιακής Σφαίρας 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

1.  Βλ. Zeeman, E.C. “Catastrophe Theory.” Scientific American 234 4 (Απρίλιος 1976).
2.  Zahler, R., Sussmann, H. “Claims and accomplishments of applied catastrophe 
theory.” Nature 269, 759–763 (1977) https://doi.org/10.1038/269759a0.
3.  Rosen, A. “ENDS AND MEANS: ‘Catastrophe’ in the Context of Dramatic Form and 
Theory.” Samuel Beckett Today / Aujourd’hui 2 (1993): 327–34. http://www.jstor.org/
stable/25781182.
4.  Azoulay, A. A. Potential History: Unlearning Imperialism. Λονδίνο: Verso (2019): 31.
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The worst is over, here comes the Catastrophe 
Giulia Colletti

I.
While Newtonian theory of time considers smooth, linear, and 
continuous processes, catastrophe theory  – originated in the 
work of mathematician René Thom in the 1960s – focuses on jump 
transitions, discontinuities, and sudden qualitative changes in 
dynamical systems. In the late 1970s, applications of the catastrophe 
theory began to be ostracized, especially in social science. In an 
article that first appeared in ‘Nature’, 1977, scholars Raphael Zahler 
and Hector Sussmann referred to such applications as “incorrect 
reasoning, far-fetched assumptions, erroneous consequences, 
and exaggerated claims”.  As a result, catastrophe theory was 
dismissed. Nonetheless, the sublime category of catastrophe 
permeates the present age with its maelstrom of psychosomatic 
aftermaths. Post-apocalyptic aesthetics dominates our situated 
visual culture and public discourse, adding weight to the sword of 
Damocles hanging over our verged existences. We experience a 
state of permanent emergency, where the fear of what might occur 
is very sharp. Maybe, it has even just occurred. In fact, catastrophe 
transcends linearity of time and spatial obstructions to shake the 
ascensional and static perception of history and geography. 

II.

What do we mean by “catastrophe”? 

Reviewing Samuel Beckett’s play ‘Catastrophe’, 1982, critic 
Dougald McMillan states: “‘catastrophe’ [is used] partly in the 
everyday sense of ‘disaster’. But [Beckett] is also using the word in 
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its more technical, theatrical sense, derived from its Greek roots, 
kata (down), strophien (turn), to allude to the scene of classical 
tragedy depicting the downward turn of the protagonist’s fortune.”  
Thus, the catastrophe is the ultimate resolution in a narrative plot. In 
‘Poetics’, the overturn refers to the character’s understanding that 
their doom is due to their own actions. In a mutual, pathetic, and 
empathic acknowledgment, the audience experience a catharsis 
through the fortune of the character. While ancient Greeks were 
embracing a metamorphic relief at the very present moment of the 
tragedy, the main discontinuity in this linear system of resolution 
can be traced back to the spreading of Christianity across the 
Mediterranean, including the system of beliefs coming to define 
Eastern Churches. The Christian eschatology of humankind destiny 
constantly postpones the catharsis at some time in the future.
 
Mediterranean communities have often experienced ultimate 
reversals of fortune and the end of worlds following the collapse 
of a civilization. Sometimes, they react to outturn the realm of 
History – with its worldly horrors, genocides, nationalism, and 
political powers – through syncretism. This is what might have 
happened in Thessaloniki following the Asia Minor Catastrophe, 
which made the city the major destination for the uprooted Greeks 
of Asia Minor who were banished from the Ottoman Empire. 
Some others, atrocious inherited traumas led to the crystallization 
of time, where communities are stuck in the eternal limbo of the 
present, engaged in the struggle for everyday survival. Does it 
sound familiar?

III.

Newtonian and Thom’s theories can meet halfway only if we 
embrace the catastrophe as a holistic vector both to acknowledge 
the unerasable and seamless legacy of ancestral traumas and react 
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to the dramatic transitions ahead. Catastrophe praises a gestuality 
of the presence. It speaks about revolving, rotating, repeating, 
reversing, turning upside down or inside out the perspectives 
to opened up possibilities for fugitive imagination and for 
emancipation from and within History. These considerations 
strongly resonate with “2291”, the multilayered project that Bill 
Balaskas conceived on the occasion of the centenary of the Asia 
Minor Catastrophe. Inverting the digits of the date in the title (2291 
vs 1922), Balaskas plays with the notion of misunderstanding and 
manipulation of narratives. Discrete changes can actually open 
to an approach towards those series of violent occurrences, 
which are in fact iterations of the worldly chronicles in need to be 
traced back and recognized in the attempt to disengage from the 
unquestioned adoption of terms such as “citizenship”, “art”, and 
“sovereignty”. As author Ariella Aïsha Azoulay argues, “rather than 
an ‘end’ to come for the sake of a future vision, I conceive of the 
human condition as an undefeatable condition that does not need 
to be invented, but rather asks not to be ignored for the sake of 
future utopia. We do not require more grandiose motions forward, 
but rather […] spaces for repairing.” 

Is the case for reparation to occur by staying with the catastrophe? 
 

Giulia Colletti
Curator

Public Programs and Digital Sphere Curator
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
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1.   See Zeeman, E.C. “Catastrophe Theory.” Scientific American 234 4 (April 1976).
2.  Zahler, R., Sussmann, H. “Claims and accomplishments of applied catastrophe 
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Ο Βασίλης Μπαλάσκας (γεν. 1983, Θεσσαλονίκη) είναι 
εικαστικός, συγγραφέας και ακαδημαϊκός με έδρα το Λονδίνο. 
Χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές, ο Μπαλάσκας 
διερευνά σύγχρονα πολιτικά ζητήματα και τις διασυνδέσεις τους 
με τον οπτικό πολιτισμό της παγκοσμιοποίησης. Έργα του έχουν 
εκτεθεί διεθνώς, σε γκαλερί, μουσεία, φεστιβάλ και δημόσιους 
χώρους. Επιλεγμένες εκθέσεις: Whitstable Biennale (2022), Στέγη 
Ιδρύματος Ωνάση (2021), Stanley Picker Gallery (2019), State 
of Concept (2019), ΕΜΣΤ Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(2018), Kalfayan Galleries (2017), Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (2016), ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz (2016), Centro de Arte Dos de 
Mayo (2015), Les Chiroux (2015), BOZAR (2014), John Hansard 
Gallery (2014), Le CENTQUATRE (2014), Transmediale (2014), 
TENT (2014), 4η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2013), Talbot Rice 
Gallery (2012), British Film Institute (2010), Εθνική Πινακοθήκη 
της Ινδονησίας (2007) και Les Abattoirs (2007). Επιλεγμένες 
lecture-performances και διαλέξεις: Musée du Louvre (2021), 
Cork Opera House (2019), Warburg Haus (2017), Goldsmiths 
University (2015),  Oxford University (2014), 11η Μπιενάλε της 
Sharjah (2013), Central Saint Martins (2013), Tate Liverpool 
(2012), Germanisches Nationalmuseum (2012) και Victoria & 
Albert Museum (2010). Το 2012, εκπροσώπησε τo Ηνωμένο 
Βασίλειο στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα του Λονδίνου και στο 
Maribor, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ το 2018 
εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Έκθεση Μνήμης της Ιταλίας για τα 
100 χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, στο 
Vittorio Veneto. Επιπλέον, το 2018 επιλέχθηκε ως ένας από τους 
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4 νικητές των ετήσιων καλλιτεχνικών βραβείων του Ινστιτούτου 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ έχει προταθεί για 
διάφορα διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το BLOOOM Award 
της Art Düsseldorf (2019), το Constance Fairness Foundation Prize 
(2015), το Prix de la Jeune Scène Artistique Méditerranéenne των 
Jean-Luc Lagardere Foundation / HYam (2014) και το AUDI Art 
Award της Art Cologne (2013). Παράλληλα με την καλλιτεχνική 
του δραστηριότητα, την περίοδο 2012-2020 ήταν επιστημονικός 
επιμελητής του ακαδημαϊκού περιοδικού Leonardo Electronic 
Almanac (MIT Press). Επιπλέον, δοκίμιά του έχουν δημοσιευτεί 
σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά έντυπα, όπως τα Journal of Visual 
Culture, Third Text, Revista Arta και Espace Art Actuel. Τα πιο 
πρόσφατα βιβλία του, σε συνεπιμέλεια με την Carolina Rito, είναι 
τα ‘Fabricating Publics: The Dissemination of Culture in the Post-
truth Era’ (Open Humanities Press, 2021) και ‘Institution as Praxis: 
New Curatorial Directions for Collaborative Research’ (Sternberg 
Press, 2020). Με αρχικές σπουδές στις οικονομικές επιστήμες 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), κατέχει διδακτορικό 
τίτλο από το πρόγραμμα Critical Writing in Art and Design και 
μεταπτυχιακό τίτλο από το πρόγραμμα Communication Art and 
Design του Royal College of Art. Από το 2019, ο Μπαλάσκας είναι 
Διευθυντής Έρευνας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στη 
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Kingston.
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Bill Balaskas (b. 1983, Thessaloniki) is an artist, writer and 
academic based in London. Using various media and techniques, 
Balaskas explores contemporary political issues and their 
connections with the visual culture of globalization. His works have 
been exhibited internationally, in galleries, museums, festivals and 
public spaces. Selected exhibitions: Whitstable Biennale (2022), 
Stegi Onassis Foundation (2021), Stanley Picker Gallery (2019), 
State of Concept (2019), EMST National Museum of Contemporary 
Art (2018), Kalfayan Galleries (2017), Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (2016), ARTIUM Museum of Contemporary Art of 
the Basque Country (2016), Centro de Arte Dos de Mayo (2015), 
Les Chiroux (2015), BOZAR (2014), John Hansard Gallery (2014), 
Le CENTQUATRE (2014 ), Transmediale (2014), TENT (2014), 4th 
Thessaloniki Biennale (2013), Talbot Rice Gallery (2012), British 
Film Institute (2010), National Gallery of Indonesia (2007) and Les 
Abattoirs (2007). Selected lecture-performances and lectures: 
Musée du Louvre (2021), Cork Opera House (2019), Warburg 
Haus (2017), Goldsmiths University (2015), Oxford University 
(2014), 11th Sharjah Biennial (2013), Central Saint Martins (2013), 
Tate Liverpool (2012), Germanisches Nationalmuseum (2012) and 
Victoria & Albert Museum (2010). In 2012, he represented the 
United Kingdom at the London Cultural Olympiad and in Maribor, 
European Capital of Culture, while in 2018 he represented Greece 
at the Italian memorial exhibition for the centenary of the end of 
the First World War, in Vittorio Veneto. In addition, in 2018 he was 
selected as one of the 4 winners of the annual art awards of the 
European Investment Bank Institute, while he has been nominated 
for various international awards, including BLOOOM Award of Art 
Düsseldorf (2019), Constance Fairness Foundation Prize (2015), 
Prix de la Jeune Scène Artistique Méditerranéenne by the Jean-Luc 
Lagardere Foundation / HYam (2014), and AUDI Art Award by Art 
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Cologne (2013). In parallel with his artistic practice, between 2012 
and 2020 he was editor for the Leonardo Electronic Almanac (MIT 
Press). Furthermore, his essays have been published in academic 
and cultural publications such as the Journal of Visual Culture, 
Third Text, Revista Arta and Espace Art Actuel. His most recent 
books, co-edited with Carolina Rito, are ‘Fabricating Publics: The 
Dissemination of Culture in the Post-truth Era’ (Open Humanities 
Press, 2021), and ‘Institution as Praxis: New Curatorial Directions 
for Collaborative Research’ (Sternberg Press, 2020). With initial 
studies in economics (Aristotle University of Thessaloniki), he 
holds a PhD in Critical Writing in Art and Design and an MA in 
Communication Art and Design from the Royal College of Art. 
Since 2019, Balaskas has been Director of Research, Business and 
Innovation at the School of Arts of Kingston University.

49



Ο Νικόλας Βαμβουκλής είναι επιμελητής με έδρα τη Λέσβο. 
Aπόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου 
Κρήτης και της Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & 
Επιμελητικών Σπουδών της Νέας Ακαδημίας Καλών Τεχνών του 
Μιλάνου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής της K-Gold Temporary Gallery, ενώ επιμελήθηκε 
εκθέσεις στη Mediterranea 19 Young Artists Biennale, την 
7η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης και το Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo. Από το 2016 συνεργάζεται με τον Όμιλο Benetton, 
όπου διετέλεσε senior curator των συλλογών και προγραμμάτων 
τέχνης. Συνεργάστηκε, επίσης με το Béjart Ballet Lausanne, το 
Marina Abramovic Institute, το Aerowaves, το Prague Quadrennial 
και τo Triennale Milano. Συμμετείχε στο NEON Curatorial 
Exchange 2015 στη Whitechapel Gallery και στο πρόγραμμα 
Viafarini Academy Awards το 2016. Το 2018-2019 ήταν επισκέπτης 
εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας και στο 
Kristiansand Kunsthall. Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα 
‘A Natural Oasis?’ με δράσεις στη Manifesta 12, το Nottingham 
Contemporary, τη Στέγη Χορού Λεμεσού και τη Galleria Nazionale 
San Marino. Το 2021 βραβεύτηκε από την ARTWORKS και είναι 
Curatorial Fellow του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επί του παρόντος, επιμελείται την 
σειρά συνεντεύξεων FEATURES στο Fondazione Imago Mundi και 
συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής 
Δημιουργίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Nicolas Vamvouklis is a curator based in Lesbos. He graduated 
from the School of Philosophy of the University of Crete and the 
School of Dance of the National Opera of Greece, with postgraduate 
studies at the Department of Visual Arts and Curatorial Studies of 
the New Academy of Fine Arts in Milan. He is a PhD candidate in 
Cultural Technology and Communication at the University of the 
Aegean. He is the Artistic Director of K-Gold Temporary Gallery, 
while he has curated exhibitions at the Mediterranea 19 Young 
Artists Biennale, the 7th Thessaloniki Biennale and Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. Since 2016 he has been working 
with the Benetton Group, where he was Senior Curator of art 
collections and programmes. He has also collaborated with Béjart 
Ballet Lausanne, Marina Abramovic Institute, Aerowaves, Prague 
Quadrennial and Triennale Milano. He participated in the NEON 
Curatorial Exchange 2015 at the Whitechapel Gallery and the 
Viafarini Academy Awards programme in 2016. In 2018-2019 
he was a Visiting Lecturer at Ca’ Foscari University of Venice and 
Kristiansand Kunsthall. He participated in the research project 
‘A Natural Oasis?’ with actions at Manifesta 12, Nottingham 
Contemporary, Limassol Dance Centre and Galleria Nazionale 
San Marino. In 2021 he was awarded by ARTWORKS and is a 
Curatorial Fellow of the Stavros Niarchos Foundation Artists 
Support Program. He currently curates the FEATURES interview 
series at the Fondazione Imago Mundi and collaborates with the 
Department of Culture and Youth Artistic Creation of the Ministry 
of Education and Religion.
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Η Giulia Colletti είναι ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια. Είναι 
υπεύθυνη για τα Δημόσια Προγράμματα και την Ψηφιακή 
Σφαίρα του Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
καθώς και Λέκτορας στο Master Επιμελητικής Πρακτικής και 
Σύγχρονης Φιλοσοφίας της Μεσογείου στην Ακαδημία Abadir. 
Έχει συμπεριληφθεί από το περιοδικό Forbes στη λίστα ‘Under 30 
Europe’ του 2021, ενώ είναι απόφοιτος του Saas-Fee Institute of 
Art (Νέα Υόρκη), του Independent Curators International iCI (Κέιπ 
Τάουν) και του Curators Lab (12η Μπιενάλε της Σαγκάης). Από το 
2018 έως το 2021, ήταν συνεπιμελήτρια της 19ης Μπιενάλε Νέων 
Καλλιτεχνών από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενώ το 2017, ήταν 
Επισκέπτρια Επιμελήτρια στο Hunterian της Γλασκώβης. Πριν 
από αυτό, η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις 
επιμελητικής εκπαίδευσης στο CCA: Center for Contemporary 
Arts Glasgow, το 2017, και στην OFF Biennale της Βουδαπέστης, 
το 2015. Έχει επιμεληθεί ως ανεξάρτητη επιμελήτρια μια σειρά 
εκθέσεων με καλλιτέχνες όπως οι Elisabetta Benassi, Maeve 
Brennan, Sarah Browne, Marcel Broodthaers, Núria Güell, 
Adelita Husni-Bey, Hanne Lippard, Wolfgang Tillmans και Sue 
Tompkins, μεταξύ άλλων. Έχει δώσει διαλέξεις σε καλλιτεχνικά 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, όπως τα Columbia 
University (CAMS), Νέα Υόρκη• La Sapienza, Ρώμη• Gallerie 
d’Italia Academy, Μιλάνο• IUAV, Βενετία• NABA, Μιλάνο• Tec 
de Monterrey, Πόλη του Μεξικού• και το Πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης, μεταξύ άλλων. Το 2019, ήταν Επισκέπτρια Λέκτορας 
στο Glasgow School of Art, Επιστημονική Ερευνήτρια στο UK 
Young Artists, και εναρκτήρια Επιμελητική Ερευνήτρια στο 
Glasgow School of Art. Οι κριτικές, τα δοκίμια και οι επιμελημένες 
εκδόσεις της έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα από τα Flash Art, 
OnCurating και e-flux, μεταξύ άλλων. Είναι υπεύθυνη Ειδικών 
Project Νέων Μέσων για την επιμελητική πλατφόρμα CURA.
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Giulia Colletti is an art historian and curator. She is in charge 
of the Public Programs and Digital Sphere at Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea as well as a Lecturer in the Master 
in Curatorial Practice and Contemporary Philosophy of the 
Mediterranean at Abadir Academy. She is a honoree of Forbes 
Under 30 Europe 2021 and an alumna of Saas-Fee Institute of 
Art (New York), Independent Curators International iCI (Cape 
Town), and Curators Lab (12th Shanghai Biennale). From 2018 
to 2021, she was Co-Curator of 19th Biennial of Young Artists 
from Europe and the Mediterranean. In 2017, she was Visiting 
Curator at The Hunterian, Glasgow. Prior to this, her professional 
experience includes curatorial training positions respectively 
at CCA: Centre for Contemporary Arts Glasgow in 2017 and at 
OFF Biennale Budapest in 2015. She has independently curated 
an array of exhibitions with artists including Elisabetta Benassi; 
Maeve Brennan; Sarah Browne; Marcel Broodthaers; Núria Güell; 
Adelita Husni-Bey; Hanne Lippard; Wolfgang Tillmans; Sue 
Tompkins; amongst others. She has lectured at art and educational 
institutions and universities including Columbia University (CAMS), 
NYC; La Sapienza, Rome; Gallerie d’Italia Academy, Milan; IUAV, 
Venice; NABA, Milan; Tec de Monterrey, Mexico City; University of 
Glasgow; among others. In 2019, she has been Visiting Lecturer 
at The Glasgow School of Art, UK Young Artists Research Fellow, 
and the inaugural Curatorial Fellow at The Glasgow School of Art. 
Her reviews, essays, and compiled readers have been respectively 
published by Flash Art, OnCurating, and e-flux, amongst others. 
She is currently in charge of the New Media Special Projects for 
CURA.
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"2291"
Διατομεακό project

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Εικαστική εγκατάσταση νέον: 20 Ιουλίου - 15 Σεπτεμβρίου 2022

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
2022, του θεσμού “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων στο 
digitalculture.gov.gr

Το "2291" της ERGON-CULTURE είναι ένα διατομεακό project του 
Βασίλη Μπαλάσκα το οποίο επιχειρεί μία ποιητική ανάγνωση της 
επετείου της Μικρασιατικής Καταστροφής. Κεντρικός άξονας 
είναι μία νέα εγκατάσταση neon μεγάλων διαστάσεων, που 
αποτελείται από τις φράσεις THERE IS NO SEA WITHOUT A LAND 
(«Δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς στεριά») και THERE IS NO LAND 
WITHOUT A SEA («Δεν υπάρχει στεριά χωρίς θάλασσα»). Το έργο 
προτείνει μία περισσότερο στοχαστική ή ακόμα και αισιόδοξη 
προσέγγιση του ιστορικού τραύματος και πλαισιώνεται από 
δίγλωσση έκδοση, δύο δράσεις-εργαστήρια, συμβουλευτική 
υποστήριξη, ιστότοπο και διεθνή ημερίδα με συνδιοργανωτή το 
Πανεπιστήμιο του Kingston (Λονδίνο). Μέσω του project, το 2291 
καθίσταται μία φανταστική χρονολογία που αναφέρεται όχι μόνο 
στον οικουμενικό και διαχρονικό χαρακτήρα των προσφυγικών 
καταστροφών, αλλά και στην ελπίδα αυτές να εκλείψουν 
νωρίτερα παρά αργότερα. 
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2291 |  Συντελεστές 
 
Βill Balaskas
Εικαστικός - Ιδέα - Συντονισμός

ERGON-CULTURE
Οργάνωση - Συντονισμός

Γιούλη Καρατσίκη
Project Manager

Σοφία Ανυπαρίδου
Υπεύθυνη Τύπου

Neon Alfa
Κατασκευές - Εγκατάσταση - Μεταφορές

Θάνος Καρτσόγλου - Seagull Works
Video - Φωτογράφιση

Γιώργος Κωστόπουλος - Γραφικές Τέχνες Α.Ε.
Εκτύπωση δίγλωσσης έκδοσης

Kakiousis Digital Printing
Εκτυπώσεις

DAES
Ασφάλιση

digitalculture.gov.gr
www.2291.gr
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2291
Bill Balaskas

Δίγλωσση έκδοση για το διατομεακό project "2291" της 
ERGON-CULTURE στο πλαίσιο του προγράμματος 2022, του 
θεσμού “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Επιμέλεια: Βασίλης Μπαλάσκας, Γιούλη Καρατσίκη
Κείμενα: Νικόλας Βαμβουκλής, Giulia Colleti, Αγγελική 
Κουκουβού, Βερόνικα Μαχντεσιάν, Βασίλης Μπαλάσκας
Μετάφραση: Βασίλης Μπαλάσκας
Φωτογράφιση: Θάνος Καρτσόγλου - Seagull Works
Σχεδιασμός: Παναγιώτης Τζαννετάκος
Εκτύπωση: Γιώργος Κωστόπουλος - Γραφικές Τέχνες Α.Ε.

Καλλιτεχνικό έργο: © Bill Balaskas
Κείμενα © οι Συγγραφείς
Έκδοση © 2022, ERGON-CULTURE

Η έκδοση διατίθεται σε ψηφιακή μορφή στο www.2291.gr  
Ο ιστότοπος περιλαμβάνει πρόσθετο υλικό που σχετίζεται με την 
έρευνα του καλλιτέχνη, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα επιμέρους 
στοιχεία του project “2291”
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“2291”
Interdisciplinary project

Archaeological Museum of Thessaloniki

Neon Art Installation: 20 July - 15 September 2022

Production in the framework of the 2022 program of the 
institution “All of Greece, One Culture” of the Hellenic Ministry of 
Culture and Sports 

Further information and reservations at digitalculture.gov.gr

“2291” by ERGON-CULTURE is an interdisciplinary project by Bill 
Balaskas which attempts a poetic reading of the anniversary of 
the Asia Minor Catastrophe (1922). Its epicentre is a new large-
scale neon installation consisting of the phrases “THERE IS NO 
SEA WITHOUT A LAND” and “THERE IS NO LAND WITHOUT 
A SEA”. The project proposes a more contemplative or – even – 
optimistic approach to historical trauma, and is accompanied by 
a bilingual publication, two workshops, a dedicated website, and 
an international conference co-organized by Kingston University, 
London. Through the project, 2291 becomes an imaginary date 
that refers not only to the universal and timeless nature of refugee 
disasters, but also to the hope that they will disappear sooner 
rather than later. 
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2291 | Contributors
 
Βill Balaskas
Artist - Idea - Coordination

ERGON-CULTURE
Organization - Coordination

Yuli Karatsiki
Project Manager

Sofia Anyparidou 
Press 

Neon Alfa
Constructions - Installation - Transport 

Thanos Kartsoglou - Seagull Works
Video - Photography

George Kostopoulos Printing House S.A.
Printing of bilingual publication

Kakiousis Digital Printing
Printing

DAES
Insurance

www.2291.gr
digitalculture.gov.gr
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2291
Bill Balaskas

Bilingual publication of the interdisciplinary project “2291” of 
ERGON-CULTURE in the framework of the 2022 program of the 
institution “All of Greece, One Culture” of the Hellenic Ministry of 
Culture and Sports.

Editors: Bill Balaskas, Yuli Karatsiki
Texts: Bill Balaskas, Giulia Colleti, Angeliki Koukouvou,
Veronica Mahdessian, Nicolas Vamvouklis
Translations: Bill Balaskas
Photography: Thanos Kartsoglou - Seagull Works
Design: Panagiotis Tzannetakos
Printing: George Kostopoulos Printing House S.A.

Artwork: © Bill Balaskas
Texts © the authors
Publication © 2022, ERGON-CULTURE

The publication is available in digital form on www.2291.gr
The website includes additional material related to the artist’s research, the 
Asia Minor Catastrophe, and the other components of the project “2291”
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