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The Presence of Absence, or the Catastrophe Theory
Επιμέλεια | Curated by: Cathryn Drake

Εγκαίνια | Opening reception: 16.02.2018, 20:00 @ NiMAC

Διάρκεια | Duration: 17.02 - 14.04.2018

Ωράριο : Opening hours: Tρίτη-Σάββατο | Tuesday-Saturday: 10:00-21:00

Καλλιτέχνες | Artists: Άδωνης Αρχοντίδης, Adonis Archontides | Σάββας Χριστοδουλίδης, Savvas 
Christodoulides | Πέτρος Ευσταθιάδης, Petros Efstathiadis | Mustafa Hulusi | Ali Kazma | Βίκυ Περικλέους, 
Vicky Pericleous | Ελένη Φύλα, Eleni Phyla | Leonard Qylafi |  Έφη Σαββίδη, Efi Savvides | Στέφανος Τσιβόπουλος, 
Stefanos Tsivopoulos

Στην έκθεση The Presence of Absence, or the Catastrophe Theory (Η Παρουσία της Απουσίας ή η Θεωρία της Καταστροφής) 
καλλιτέχνες από την Αλβανία, την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, μαζί με έναν Βρετανό καλλιτέχνη τουρκοκυπριακής 
καταγωγής, παρουσιάζουν βίντεο, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις που απεικονίζουν αφηγήσεις και ποιητικά αποκυήματα 
φαντασίας  που εκφράζουν τη δύναμη του συγκεκριμένου στον τρόπο που κατανοούμε το καθολικό. Τα έργα των δέκα αυτών 
καλλιτεχνών συνενώνονται σε μια συλλογική εξέταση του τοπίου και της μνήμης, της αμνησίας και του εθνικισμού, της 
ταυτότητας και της αντίστασης, του κατακερματισμού και του εκτοπισμού, της αποξένωσης και της λαχτάρας για μέρη που 
ίσως δεν υπάρχουν. | In The Presence of Absence, or the Catastrophe Theory artists from Albania, Greece, Turkey, and 
Cyprus, along with a British artist of Turkish Cypriot origins, present videos, photographs, and installations that convey the 
poetic power of the particular in our understanding of the universal. The works of these ten artists coalesce in a collective 
examination of landscape and memory, amnesia and nationalism, identity and resistance, fragmentation and displacement, 
alienation and longing for places that may not really exist.
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