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GOLEM
Γενεσιουργοί και αλληλέγγυοι
παρά δημιουργικοί και απομονωμένοι
-Francesco Kiais, επιμελητής

Το GOLEM - γενεσιουργοί και αλληλέγγυοι παρά δημιουργικοί και απομονωμένοι, είναι μια
συλλογική διαδικτυακή επιτελεστική δράση.

Μέσω της δράσης αυτής και της παράλληλης πρωτοβουλίας μας με σκοπό τη δημιουργία
ταμείου αλληλεγγύης για την αποκεντρωμένη παραγωγή προστατευτικών ασπίδων στην Αθήνα,
στηρίζουμε ως καλλιτέχνες τις προσπάθειες ντόπιων πρωτοβουλιών να περιορίσουν τις

επιπτώσεις του ιού SARS-CoV-2. Η πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής
blockchain που συγκεντρώνει αποκεντρωμένες τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, δίνοντας την
δυνατότητα σε άτομα και μικρότερες κοινότητες να αναλάβουν δράση κατά τη διάρκεια της
κρίσης Covid-19 και πέρα από αυτήν, βραβεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές ConsenSys Health
STOP COVID-19 Hackathon, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 500 συμμετέχοντες
από 70 χώρες, με την υποστήριξη πάνω από 50 επαγγελματιών υγείας και βιοεπιστημών.
https://consensyshealth.com/news/consensys-health-announces-winners-of-the-stop-covid-19-ha
ckathon/

Η εκδήλωση GOLEM θα πραγματοποιηθεί συμβολικά ως ένα σύνολο διαφορετικών επιτελεστικών
δράσεων που θα λάβουν μέρος σε χώρους επιλεγμένους από τους καλλιτέχνες, αλλά θα μεταδίδονται
και θα παρουσιάζονται ταυτόχρονα στο διαδίκτυο. Το κοινό θα είναι ελεύθερο να κινείται στα εικονικά
«παράθυρα» όπου πραγματοποιούνται οι ζωντανές ή καταγεγραμμένες σε video δράσεις.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου, με ώρα έναρξης 18.00, με την προβολή των
έργων των επίτιμων προσκεκλημένων. Η συλλογική δράση των ζωντανων μεταδόσεων θα ξεκινήσει
από τις 19.30, με συνολική διάρκεια 5 ώρες. Στις 6 και 7 Ιουνίου η ψηφιακή έκθεση θα είναι ανοιχτή
στο κοινό όπου θα προβάλλονται σε επανάληψη τα έργα συμμετοχής.

Έργα παρουσιάζουν οι ακόλουθοι τιμητικοί προσκεκλημένοι :

Dimitris Alithinos - Marilyn Arsem - Franko B - Francesca Fini, Francesca Leoni,
Francesca Lolli - Guillermo Gòmez-Peña - Leda Papaconstantinou - Stelarc Theodoros - VestAndPage

To πρόγραμμα των δράσεων καθως και οι πληροφορίες της εκδήλωσης θα βρίσκονται στο
https://www.trojanfoundation.com/golem

To GOLEM - γενεσιουργοί και αλληλέγγυοι παρά δημιουργικοί και απομονωμένοι, ως πρόταση
καλλιτεχνικής παρέμβασης, αποσκοπεί να δώσει μια διαφορετική προοπτική σε αυτήν την περίοδο
αναγκαστικής κοινωνικής αδράνειας. Τα έργα συμμετοχής ανοίγουν διάλογο πάνω στην παρασιτική
και καταστροφική φύση του ιού, ανεξάρτητα από τη φύση του τελευταίου, είτε αυτός είναι αποτέλεσμα
φυσικής εξέλιξης, είτε εργαστηριακό δημιούργημα. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πλαίσιο

έκτακτης ανάγκης με γενεσιουργό, και όχι απλά δημιουργικό, τρόπο. Γενεσιουργό με την έννοια της
«δράσης με στόχο τη γένεση μιας διαφορετικής πραγματικότητας».

Το Golem είναι μορφή της εβραϊκής μυθολογίας, συνδεδεμένη στενά με την Καμπάλα, η οποία
έχει χρησιμοποιηθεί στον κινηματογράφο, την επιστημονική φαντασία και τη φιλοσοφία ως
μεταφορά για την εν δυνάμει καταστροφική φύση των ανθρώπινων τεχνουργημάτων. Όπως κάθε
μεταφορά, το Golem έχει ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.
Η δράση αυτή διοργανώνεται από το Trojan DAO με την υποστήριξη των G.A.P. - GATHERING
AROUND
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Contemporaneo, και με την επιμέλεια του Francesco Kiàis.
Το Trojan DAO είναι μια καλλιτεχνική συλλογικότητα που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain,
ένα καινοτομικό πείραμα για το συντονισμό πόρων για τη χρηματοδότηση ανεξάρτητης τέχνης,
που ξεκίνησε από την Αθήνα. Το Trojan DAO κατευθύνεται από την κοινότητα των
συμμετεχόντων για την επίτευξη κοινών στόχων, λειτουργώντας χωρίς γραφειοκρατία, διευθυντές
και υπαλλήλους. Είμαστε καλλιτέχνες και τεχνολόγοι, ακτιβιστές και ομάδες που διερευνούμε μαζί
τις δυνατότητες της αποκεντρωμένης συλλογικής εργασίας στο πλαίσιο της σύγχρονης τέχνης και
τεχνολογίας. Το Trojan DAO είναι τόσο ένα καλλιτεχνικό κοινωνιολογικό, φιλοσοφικό και
τεχνολογικό πείραμα όσο και χρηματοδοτικό. Μαζί διερευνούμε νέους τρόπους για τους
συμμετέχοντες σε καλλιτεχνικά projects να αλληλεπιδρούν, να δημιουργούν και να εργάζονται με
εντελώς διαφορετικές συνθήκες και αρχές.
Οι μελλοντικοί καλλιτεχνικοί οργανισμοί θα είναι έργα τέχνης!

Οργάνωση:

https://www.trojanfoundation.com/

Με την υποστήριξη των:

GAP - Gathering Around Performance
https://veniceperformanceart.org/

https://avarts.ionio.gr/en/department/laboratories/

https://www.agsa.sa.gov.au/

