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Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αποτελεί συνέχεια της ερευνητικής εργασίας µε τίτλο « NERVOUSYSTEMS: 
Οικολογίες του fashion show από τη µοντέρνα στη σύγχρονη εποχή. Εισαγωγή στο Guerrilla Show». Πρόκειται για έναν 
προσωπικό πειραµατισµό πάνω στο θεσµό του fashion show, προσεγγίζοντάς τον µε µια εξωθεσµική πρόθεση, και 
προτείνοντας, εν τέλει, µια καλλιτεχνική και πολιτική αντιµετώπιση. Ο θεσµός του fashion show διατηρείται εδώ και 
περίπου έναν αιώνα ίδιος, µε µερικές µικρές εξαιρέσεις τις δεκαείες 1980 και 1990 µε την ανάδυση του conceptual 
fashion designer, όµως ο πυρήνας του παραµένει αναλλοίωτος, καθώς και η θέση του στο ετήσιο ηµερολόγιο και η 
λογική σχεδιασµού του χώρου του.

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, καταγράφεται η σύνθεση µιας εξωθεσµικής ιδέας η οποία αναλύεται τόσο 

θεωρητικά, όσο και πρακτικά µέσα από διαδικασίες έρευνας, πειραµατισµού, δοκιµών σχεδιασµού και εκτέλεσης. 

Πρόκειται για την παρουσίαση της πρότασης ενός fashion show που τοποθετείται µεταξύ των ορίων του conceptual 

fashion show και της performance και ονοµάζεται Guerrilla Show. Το Guerrilla Show πραγµατοποιήθηκε στην 

Αθήνα, στον πολυχώρο Ροµάντσο σε συνεργασία µε τη σχεδιάστρια µόδας Maida Ghide, από τον Καναδά και το brand 

της Annafora καθώς και µε τον καλλιτέχνη Φώτιο Μπάλα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως δεν ακολουθήθηκαν οι 

τυπολογίες ενός επίσηµου fashion show αλλά ούτε και οι κανόνες που ορίζουν χώρο, χρόνο, ηµεροµηνίες, 

εσωτερικές ιεραρχίες, σειρές και σκοπό. Δ∆όθηκε σηµασία τόσο στον σχεδιασµό του χώρου όσο και σε αυτόν της 

κίνησης των σωµάτων, συµπεριλαµβάνοντας σε αυτήν την καθολική χορογραφία τα µοντέλα, το προσωπικό, καθώς 

και το κοινό.

Δ∆ίνεται έµφαση στο στοιχείο του αιφνιδιασµού, το οποίο συνοδεύει και χαρακτηρίζει την έννοια guerrilla, και µε τον 

τρόπο αυτόν, το τελικό αποτέλεσµα του show παραµένει εν µέρει άγνωστο σίγουρα στο κοινό, αλλά ακόµα και στην 

ίδια τη σχεδιάστρια και παραγωγό. Οι τελικές παρατηρήσεις που πραγµατοποιούνται, ύστερα από τον σχεδιασµό και 

την υλοποίηση κρίνονται εξίσου σηµαντικές για την ανάλυση, την κατανόηση και την παρουσίαση µιας τέτοιας ιδέας 

σε κάποιον τρίτο. Σε αυτές ακριβώς τις τελικές παρατηρήσεις κρύβεται η δύναµη µιας πειραµατικής δράσης που 

καθορίζεται και εξαρτάται από τη συνεχή διάδραση, θέτωντας έµµεσα προβληµατισµούς για τα όρια µεταξύ θεατή και 

θεάµατος στη σύγχρονη καλλιτεχνική και πολιτιστική σκηνή, έχοντας ως βάση ένα από τα πιο οργανωµένα και 

καθιερωµένα συστήµατα θεάµατος του αιώνα.



NERVOUS SYSTEMS:
GUERRILLA SHOW ATHENS
IN COLLABORATION WITH ANNAFORA BY MAIDA GHIDE AND FOTIOS BALAS

UNIVERSITY OF THESSALY
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

ANGELIKI PAPAVASILEIOU

SUPERVISORS:
EVELYN GAVRILOU
ALEXANDROS PSYCHOULIS
February 2019

This particular diploma thesis constitutes the continuation of my theoretical thesis entitled " NERVOUSYSTEMS: 

Ecologies of the fashion show from the modern to the contemporary era. Introduction to the Guerrilla Show". It is 

based on a personal experimentation regarding the fashion show system, by examining it with a extra-institutional 

intention, and by proposing an artistic and political approach. The fashion show system remains the same since its 

appearance, a century ago, with some exceptions during the '80s and the '90s with the birth of the conceptual 

fashion designer; however its core remains unchanged as well as its place in the annual calendar and the logic of 

designing its space.

Within this project, the conceptualisation of an extra-institutional idea is being recorded and also analysed not 

only theoretically but also practically through processes of research , experimentation, designing and realisation 

tests. It is about the presentation of a fashion show proposal which is situated between the limits of a conceptual 

fashion show and a performance and it's called Guerrilla Show. The Guerrilla Show was realised in Athens, at the 

Romantso creative hub in collaboration with a Canada based fashion designer, Maida Ghide, and her brand 

Annafora, and with the artist Fotios Balas. It is crucial to mention that the typologies of a formal fashion show 

weren't followed, neither the rules defining space, time, dates, internal hierarchies, rows and purpose. The project 

focused in designing the space as well as bodily movement, including that of the models, of the staff and of the 

audience within this overall choreography.

The guerrilla concept is linked to the element of surprise, thus the final outcome of the show remains partially 

uncertain, definitely to the audience, but also to the designer and producer. The final observations that are 

realised, aster designing and realising the show, are of equal importance regarding research, understanding and 

presenting such an idea to a third person. Within these observations lies the power of an experimental action 

which is defined by and depends on the continuous interaction, by setting questions about the limits between 

spectator and spectacle, within the contemporary artistic and cultural stage, based on one of the most organised 

and established systems of spectacle of the century.
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NERVOUSΕΝΑ
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «NERVOUSYSTEMS: 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ FASHION SHOW ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ GUERRILLA SHOW». 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ 
ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ FASHION SHOW, ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕ ΜΙΑ 
ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΜΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ 
FASHION SHOW ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ 
ΙΔΙΟΣ, ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1980 
ΚΑΙ 1990 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ CONCEPTUAL FASHION DE-
SIGNER, ΟΜΩΣ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΤΟΣΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΕΝΟΣ FASHION SHOW ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ CONCEPTUAL FASHION SHOW ΚΑΙ ΤΗΣ PERFOR-
MANCE ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ GUERRILLA SHOW. ΤΟ GUERRILLA 
SHOW ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΕΝΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ 
ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΥ FASHION SHOW ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΟΥΝ ΧΩΡΟ, ΧΡΟΝΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ, ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ. ΔΟΘΗΚΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ. ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ GUERRILLA, ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ 
SHOW ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ. ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η 
ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ, ΘΕΤΩΝΤΑΣ 
ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΘΕΑΤΗ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ GUERRILLA SHOW

NERVOUS

Η Rei Kawakubo, επικεφαλής του Οίκου Comme des Garçons, αποτελεί μια από τις πλέον εκκεντρικές και 
ανατρεπτικές φιγούρες της μόδας, από το 1983 που παρουσίασε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας στο 
Παρίσι.

Η Erin Manning κάνοντας μια συγκριτική μελέτη μεταξύ της Rei Kawakubo και του θεωρητικού έργου των 
Arakawa και Gins [περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο] διακρίνει τις πρακτικές της 
πρώτης σε άμεση σχέση περισσότερο με αρχιτεκτονικές διαδικασίες παρά με το ρούχο σαν αντικείμενο.1 “De-
signers must be storytellers”, έτσι και η RK πλάθει τη δική της αφήγηση μέσα από σχέσεις σωμάτων που κατ’ 
επέκταση δημιουργούν χώρο, δίχως να εστιάζει στην εγωκεντρικότητα του ρούχου.2 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
η Rei Kawakubo να συνδέεται με πρωτοποριακές, καινοτόμες ιδέες σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής της 
ζωής μέχρι και σήμερα. Δήλωσε στο  Interview πως, «στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, η εταιρεία έχει 
παραμείνει λίγο εως πολύ ίδια. Η Comme des Garçons πάντα ταξιδεύει στον δικό της ρυθμό και θα συνεχίσει 
έτσι».3

Πιο συγκεκριμένα, ενώ είχε ήδη προκαλέσει με τους πειραματισμούς της πάνω στη σωματικότητα του ρούχου, 
προχώρησε τόσο σε πεδία του χώρου, όσο και σε εξωθεσμικές πρακτικές της επιχείρησης. Το 2004, μαζί 
με τον σύζυγο και συνεργάτη της, Adrian Joffe, εισήγαγε στο προσκήνιο της μόδας, τα Guerrilla Stores με το 
πρώτο κατάστημα να κάνει την εμφάνισή του στο ανατολικό Βερολίνο, στο παλιό βιβλιοπωλείο του μουσείου 
Brecht.

Τα Guerrilla Stores συνοδεύτηκαν με τη δημοσίευση των Guerrilla Rules, ενός σύντομου μανιφέστου στη 
μορφή πέντε «κανόνων» για την πιο συγκεκριμένη παρουσίαση της ιδέας. Ειδικότερα, το μανιφέστο τόνιζε 
πως τα καταστήματα δεν θα παρέμεναν ανοιχτά πάνω από έναν χρόνο, δεν θα δινόταν έμφαση στην εσωτερική 
διακόσμηση, διατηρώντας τη διαθέσιμη υλικότητα και αισθητική του χώρου, η ίδια η τοποθεσία θα επιλεγόταν 
βάσει του ύφους, της ιστορικής σύνδεσης και της περιοχής η οποία θα παρέμενε μακριά από τις κεντρικές 
εμπορικές ζώνες της εκάστοτε πόλης. Τέλος, ο προϋπολογισμός θα παρέμενε ο ελάχιστος δυνατός, ενώ 
σημαντικό χαρακτηριστικό των προϊόντων των Guerrilla Stores ήταν ο συνδυασμός πολλών σχεδιαστικών 
συλλογών από διάφορα έτη, σε ρούχα και αξεσουάρ. Ακολούθησαν περισσότερα Guerrilla Stores, στη συνέχεια 
στο Ελσίνκι σε ένα φαρμακείο του ‘50, στη Βαρσοβία σε ένα οπωροπωλείο σε κτίριο της Σταλινικής περιόδου, 
ενώ το 2007 ήρθε σε ένα κρυμμένο υπόγειο στο Κολωνάκι της Αθήνας.4

Η σημασία των πρακτικών που συντελούσαν στη λειτουργία των Guerrilla Stores, έγκειται στην εξωθεσμική 
προσέγγιση της όλης λογικής. Παράλληλα με την αντίθετη στάση στις διαρκώς εναλλασσόμενες τάσεις της 
μόδας σε ένα πλαίσιο αποκλειστικής πολυτέλειας και διάκρισης, η RK θέλησε να σχολιάσει ακόμα και τη 
δράση σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων που εμπλέκονταν στο πεδίο της μόδας ακολουθώντας τη γενικότερη 
επιχειρησιακή γραμμή. H Amanda Fortini στο άρθρο της Anti-Concept Concept Store, The για την ιστοσελίδα 
των New York Times πάνω στα Guerrilla Stores της Rei Kawakubo, σχολίασε πως «ενώ το τόλμημα μπορεί 
να μεταφραστεί σαν αντίσταση στην επιθετική εμπορευματοποίηση και στις συνεργασίες μεγαθηρίων, μεταξύ 
φανταχτερής αρχιτεκτονικής και καταστημάτων πολυτελείας όπως αυτή του Rem Koolhaas και του Οίκου 
Prada, επίσης ξύπνησε έναν γοητευτικό παραλογισμό: μέσα από την απόρριψη της φιλοδοξίας των con-
cept-stores, τα Guerrilla Stores πραγματοποίησαν την πιο καθαρή της έκφραση, με αποκορύφωση τα Guerrilla 
Rules».

Η ιδέα μπορεί να ακούγεται αρχικά απλή ως προς την οργάνωση και υλοποίηση, παρόλα αυτά, η guer-
rilla λιανική πώληση [retailing] αποτελεί έξυπνη επιχειρησιακή κίνηση, γιατί επιτρέπει στις εταιρείες να 
προσεγγίσουν νέες αγορές σε χαμηλές τιμές, μιας και το ενοίκειο είναι εξαιρετικά χαμηλό και η διαφήμιση 

1// Manning, Erin. “# THE 
FUNAMBULIST PAPERS 51 
/// Dress Becomes Body: 
Fashioning the Force of 
Form by Erin Manning.” 
THE FUNAMBULIST MAG-
AZINE. July 14, 2015. Ac-
cessed May 08, 2018. 
https://thefunambul ist .
net/architectural-projects/
the-funambulist-papers-
51-dress-becomes-body-
fashioning-the-force-of-
form-by-erin-manning.2// 
lbid
2//  “Speak up: Designers 
must be storytellers”. Frame 
99, July/August, 2014.
3//   Newhouse, Ronnie 
Cooke. ‘REI KAWAKUBO’. 24 
November 2008. Accessed 
April 17, 2018.  https://www.
interviewmagazine.com/
fashion/rei-kawakubo.
4//   http://storeguide.
h ighsnob ie ty. co m/wa r -
s a w - c o m m e - d e s - g a r -
cons-guerilla-store/

σχεδόν μηδενική, και να μειώσουν έτσι την απογραφή και αποθήκευση ανακυκλώνοντας παλιό εμπόρευμα. 
Πιο συγκεκριμένα τα Guerrilla Stores αποτέλεσαν πετυχημένη επιχειρησιακή τακτική και αυτό επιβεβαιώθηκε 
από το Guerrilla Store της Βαρσοβίας το οποίο άγγιξε το 300% των προβλεπόμενων μηνιαίων πωλήσεων μέσα 
στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του.5

«Όμως η λέξη guerrilla, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η Rei, δεν είναι 
πολιτική. Αναφέρεται σε μία μικρή ομάδα ανθρώπων με ίδια λογική 
και πνεύμα, σε αντίθεση με στην πλειοψηφία» σημέιωσε ο  Joffe.»6
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Accessed 5 May, 2018.  
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azine/ant iconcept-con-
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Misfit’. 4 July 2005. Accessed 
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Η λογική guerrilla που εφάρμοσε η RK αποτέλεσε την πρωταρχική επιρροή του Guerrilla Show της 
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαφορά με του τρόπου 
με τον οποίο χρησιμοποιείται ο όρος από τους Comme des Garçons σε σύγκριση με το show. Στην πρώτη 
περίπτωση αποτελεί ξεκάρα επιχειρησιακή κίνηση και πρόκειται για guerrilla marketing. Όπως προαναφέρεται, 
η τακτική ξεκίνησε για λόγους ξεκαθάρισης αποθέματος και με το ελάχιστο δυνατό κόστος, καθώς και με 
τη μέθοδο της διαφήμισης από στόμα σε στόμα γνώρισε επιτυχία. Στην περίπτωση του Guerrilla Show της 
διπλωματικής εργασίας, ο όρος χρησιμοποιείται πολιτικά και καλλιτεχνικά, εξετάζοντας τρόπους με τους 
οποίους το σύγχρονο fashion show θα μπορούσε να αποποιηθεί της επιχειρησιακής του διάστασης, κυρίως 
από τους μικρούς σχεδιαστές.

Πρόκειται για ένα fashion show το οποίο δεν θα ακολουθεί το ετήσιο ημερολόγιο της μόδας, και των 
Εβδομάδων Μόδας, αλλά ούτε και την παγιωμένη λογική εσωτερικής οργάνωσης, διαρρύθμισης, και 
ιεραρχίας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση περισσότερο στο πεδίο της τέχνης μέσα από την μόδα, η οποία στις μέρες 
μας κατηγοριοποιείται σε συλλογές και εποχές [άνοιξη/καλοκαίρι, φθινόπωρο/χειμώνας] και το Guerrilla 
Show απομακρύνεται από αυτό, εστιάζοντας στο ρούχο, στη σωματικότητα και στον χώρο, στοχεύοντας σε ένα 
seasonless ή season fluid show. 

Το ίδιο το fashion show επιδέχεται πειραματισμού και καλλιτεχνικής προσέγγισης στον ίδιο βαθμό με το 
ρούχο. Πρόκειται για ένα fashion show που ακροβατεί στα όρια μεταξύ performance, ζωντανής έκθεσης και 
καλλιτεχνικής εγκατάστασης. Μια τέτοια δομή, ενδέχεται να δώσει και στους ίδιους τους σχεδιαστές μόδας 
το βήμα να αναλογιστούν το ρούχο σε πλαίσια χωρικού σχεδιασμού, διάδρασης με το κοινό, δραματικών 
σεναρίων και εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης από εκείνον της αυστηρής και περιοριστικής μακρόστενης 
πασαρέλας των δέκα λεπτών.

Ειδικότερα, σχετικά με το ίδιο το Guerrilla Show Athens, η συνεργασία ολοκληρώνεται  με τη σχεδιάστρια 
Maida Ghide και το brand της Annafora. Με καταγωγή από την Ερυθραία Αφρικής και βάση το Τορόντο, 
πραγματοποιεί τακτικά ταξίδια στην Αιθιοπία προς αναζήτηση βαμβακερών υφασμάτων τα οποία αποτελούν 
και την ταυτότητά της ως σχεδιάστρια. Τα κομμάτια που επιλέχθηκαν για το Guerrilla Show Athens ανήκουν 
σε διαφορετικές παλαιότερες συλλογές της Maida Ghide, και η επιλογή αυτή έγινε με τέτοιον τρόπο ούτως 
ώστε στο σύνολό τους και φορεμένα από τα μοντέλα, να μην αποτελούν ολοκληρωμένη πρόταση. Για αυτόν 
τον τρόπο, άλλα μοντέλα δεν φορούν πάνω ή κάτω μέρος, άλλα δεν έχουν πανωφόρι κτλ, υπογραμμίζοντας 
το στοιχείο του αιφνιδιασμού και του guerrilla και αφήνοντας το περιθώριο περισσότερων συνδυασμών 
και όχι παγιωμένων τελειοποιημένων συνόλων. Επιπλέον, ο καλλιτέχνης Φώτιος Μπάλας δημιούργησε 
κοσμήματα και headpieces, σύμφωνα με τη δική του μοναδική αισθητική, για τις ανάγκες του show. Η 
επιλογή του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε για να προστεθεί το grotesque στοιχείο το οποίο αναφέρεται στην 
επέκταση των ορίων του σώματος. Τοποθετώντας headpieces, το grotesque εμφανίζεται κυρίως στο κεφάλι 
αλλοιώνοντας το σχήμα της σκιάς του. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίδειξης ο Φώτιος Μπάλας δημιούργησε 
ένα γλυπτό σε ζωντανή performance πάνω σε μοντέλο. Το Guerrilla Show Athens, πραγματοποιήθηκε στο 
υπόγειο του καλλιτεχνικού πολυχώρου BIOS Ρομάντσο [Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια] στις 12 Ιανουαρίου 2019, 
κατά τις 22:30. Η επιλογή του χώρου και της υπόγειας αίθουσας, πραγματοποιήθηκε σε σύνδεση με τα 
Guerrilla Stores που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας στο BIOS και στο υπόγειο του σημερινού NUMBER 
3, το 2006 και το 2007. Η παρουσίαση διήρκησε περίπου 40 λεπτά, έλαβαν μέρος 10 μοντέλα και η επίδειξη 
παρακολουθήθηκε από 150 άτομα περίπου. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ GUERRILLA SHOW

NERVOUS

GUERRILLA STORES, ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ GUERRILLA SHOW ATHENS

SYSTEMS

[2] Guerrilla Rules. Rei Kawakubo, Comme des Garçons.

[3] Ορισμός guerrilla.

[4] και [5] Προσωπικές σημειώσεις.
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[8] Aφίσα Guerrilla Store στην Αθήνα.
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“My intention is not to make clothes.” 7

Την φράση αυτή σχολιάζει η Erin Manning, τονίζοντας πως πρέπει να κατανοηθεί η άρνηση 
να διαχωριστεί το ρούχο από το σώμα, η Kawakubo δεν φτιάχνει ρούχα αλλά σχηματίζει 
σώματα, δίχως να γνωρίζει εξαρχής πώς θα έπρεπε να είναι, κι έτσι απαρνείται τη δύναμη των 
προτύπων και των κανόνων. Η Manning μελετώντας το έργο των Arakawa και Gins, αναφέρει 
πως οι οδηγίες οργανώνονται γραμμικά ενώ η διαδικασία αποτελεί τον ενεργοποιό. Ανοίγει 
τον δρόμο για μια πορεία η οποία δεν έχει ακόμα οριστεί.8

Η Manning στη συνέχεια πραγματοποιεί μια σύνδεση του έργου της Kawakubo με την 
αρχιτεκτονική, χωρίς να εστιάζει στην προφανή γλυπτική προσέγγιση του σχεδιασμού της 
και κατ’ επέκταση στην αναπαράσταση. Ορίζει τα ρούχα ως παραγωγικά, τονίζοντας τη 
σύνδεση με αυτό που οι Arakawa και Gins ονομάζουν διαδικαστική αρχιτεκτονική. Ορίζουν 
τη διαδικαστική αρχιτεκτονική ως τη δημιουργία ενός συνόλου συνθηκών που επιτρέπουν 
μια συνεχόμενη αντίστιξη προτάσεων, μέσα από την αρχιτεκτονική. Οι Arakawa και Gins 
κάνουν λόγο για τη σημασία της τομής της εμπειρίας για την κατανόηση της διαδικαστικής 
προσέγγισης. Η τομή αυτή, κόβει και φανερώνει μέσα από την εμπειρία, τον ρόλο του 
περιβάλλοντος που δεν αποτελεί ποτέ παθητικό συντελεστή της τομής.9

7// Socha, Miles. Rei 
Kawakubo Exclusive Q&A. 19 
November 2012. Accessed 
May 02, 2018. http://wwd.
com/fashion-news/fash-
ion-features/rei-kawakubo-
qa-6486260/
8//  Manning, Erin. “# THE 
FUNAMBULIST PAPERS 51 
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Form by Erin Manning.” 
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AZINE. July 14, 2015. Ac-
cessed May 08, 2018. 
https://thefunambul ist .
net/architectural-projects/
the-funambulist-papers-
51-dress-becomes-body-
fashioning-the-force-of-
form-by-erin-manning.
9//  Ibid.
10//  Ibid.
11//  Ibid.
12//  Ibid.

ΤΡΙΑ

«Η πρόκληση είναι ότι οι διαδικασίες της διαδικαστικής αρχιτεκτονικής 
πρέπει να επαναπροσδιορίζονται διαρκώς προκειμένου να προφτάσουν την 
αρχιτεκτονική της εμπειρίας. […] Η διαδικασία πρέπει να συλλαμβάνεται 
με προσοχή, πρέπει να είναι σχετική με τις υπάρχουσες συνθήκες, πρέπει 
να είναι ικανή να ενεργοποιεί την οικολογία στην οποία υπάρχει […]».10

«Μία διαδικασία συνδέεται πάντα με περιορισμό». Η διαδικασία περιμένει από τη συνήθεια να 
της επιτρέψει την πιθανότητα ύπαρξής της, και με αυτόν τον τρόπο να προεντείνει τα όρια και 
να μετατρέψει την πιθανότητα σε δυνατότητα. Η διαδικασία θα αποτύχει αν προσπαθήσει να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη συνήθεια ενώ δεν υπάρχει ακόμα, και έτσι πρέπει να δουλευτεί 
στα όρια της συνήθειας.11

Με αυτόν τον τρόπο, «αυτό που κάνουν οι αρχιτεκτονικές διαδικασίες, πριν δημιουργήσουν 
αρχιτεκτονική, είναι να ορίσουν τρόπους ύπαρξης». Οι τρόποι ύπαρξης δεν αποτελούν 
παγιωμένες καταστάσεις αλλά περάσματα και δεν ορίζουν την ύπαρξη αλλά την προτείνουν, 
ενεργοποιώντας πεδία ανησυχίας στα όρια της συνήθειας. «Αναδύονται όταν είναι αναγκαίες 
και χάνονται στη δημιουργία νέων πεδίων εμπειρίας».12

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής, η σχέση κίνησης-βλέμματος στους δρόμους του 
Παρισιού, γέννησε το fashion modelling και το mannequin, τη νέα επαγγελματία του 20ου 
αιώνα. Με την ίδια λογική, η εκμετάλλευση των σχέσεων σωμάτων καθιερώθηκε, μέσα από 
διαδικασίες οργάνωσης και παρουσίασης, οι οποίες με τη σειρά τους συνέθεσαν ένα ευρύτερο 
πολιτιστικό και οικονομικό σύστημα, μέσα από το οποίο αναδύθηκε το φαινόμενο του fashion 
show. 

Μέσα στη συνήθεια του fashion show έγινε αισθητή η πρακτική της αντιγραφής, η οποία 
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[9] Προσωπικές σημειώσεις.
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και σε βάθος χρόνου άλλαξε το πρόσωπο του θεσμού, 
υποβιβάζοντας την υψηλή ραπτική και τοποθετώντας στο 
επίκεντρο του οικονομικού και κοινωνικού προσκηνίου, 
την καθημερινή ένδυση [RTW]. Αυτό σε συνδυασμό με 
την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, και τη διαρκή 
απαίτηση εναλλαγής εικόνων, έφερε τη ρήξη στον κόσμο 
της μόδας δημιουργώντας ένα νέο είδος conceptual 
fashion designer, ο οποίος σε μια προσπάθεια σύλληψης 
και αποκωδικοποίησης της πραγματικότητας αλλά και για 
λόγους δημοσιότητας μέσω της πρόκλησης, ανακάλεσε 
σκελετούς του παρελθόντος, αναβιώνοντάς το μέσα από 
το σώμα της γυναίκας σε ρόλους.13 Μέσα από αυτές τις 
εξελίξεις διαδικασιών, οι οικολογίες πέρασαν από το 
ζωντανό mannequin στο fashion model [και supermodel], 
από το catwalk στο runway, από την επίδειξη μόδας στο 
φαντασμαγορικό fashion show.

Παρατηρώντας το σύγχρονο πρόσωπο της μόδας, είναι πλέον 
εμφανής η προτεραιότητα αυτού του κόσμου και η ύπαρξή 
του ως επιχείρηση. Παρόλα αυτά, αφορμή προβληματισμού 
της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η ύπαρξη 
του fashion show στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Το fashion show έχει φτάσει να αποτελεί αναγκαίο κακό 
παγιδευμένο στη νόρμα της ιστορίας. Τα show σήμερα, 
υστερούν φαντασίας και πρωτοτυπίας, ενώ πολλά από αυτά 
αρκούνται στη διακόσμηση ενός εσωτερικού χώρου, δίχως 
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις σχέσεις σωμάτων, 
γενικότερου σεναρίου ή υποννοούμενου σχολίου. Η 
οικειοποίηση και ανακύκλωση των τάσεων του παρελθόντος 
αποτελεί πλέον σύνηθες φαινόμενο τροφοδοτώντας τη 
συνεχή ανάγκη για «νέες» ιδέες, επομένως και νέων 
προτάσεων στην αγορά. 
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ΤΕΣΣΕΡΑ
Η ανεξέλεγκτη ανάγκη για νέες εικόνες, νέες δημιουργίες, νέα αγαθά διαθέσιμα στην 
αγορά, μέσα στο αυστηρό ετήσιο ημερολόγιο της μόδας που προστάζει τάσεις, αριθμούς 
και προθεσμίες, οδηγεί τους ίδιους τους δημιουργούς σε εκτροχιασμό και την οποιαδήποτε 
παραγωγή σε αυτοσκοπό. Η απροκάλυπτη ανακύκλωση ιδεών πρωταγωνιστεί, τόσο στην 
κορυφή της πυραμίδας ιεραρχίας, ανάμεσα στους Οίκους όσο και στις παγκόσμιες αλυσίδες 
λιανικής αγοράς, οι οποίες αντιγράφουν και αναπαράγουν τόσο τους Οίκους, όσο και μικρούς 
καλλιτέχνες και σχεδιαστές. Μέσα στην όλη τρελή αυτή δομή, το στάδιο με τη μεγαλύτερη 
σημασία είναι η στιγμή της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, η ανάλυση του βαθμού 
ανταπόκρισης του αγοραστικού κοινού και οι πωλήσεις.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται η σημασία του προβληματισμού πάνω στα fash-
ion show. Σε τι χρησιμεύει πλέον το fashion show; Το fashion show αποτελεί σκηνή 
επίδειξης όχι τόσο των σχεδιαστών αλλά του κοινού τους. Το σήμερα, είναι η εποχή της 
επιρροής των ρόλων μέσα από τα social media, η εποχή των influencers, των entrepre-
neurs, και των brand ambassadors, οι οποίοι πασχίζουν για μια θέση στα show, για να το 
παρακολουθήσουν πίσω από αλλεπάλληλα επίπεδα οθονών. Πριν και μετά το show και 
έξω από αυτό πραγματοποιείται η μάχη του φακού, ή το λεγόμενο streetstyle που ίσως για 
το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού του fashion show να είναι και η πιο σημαντική στιγμή. 
Μέσα στον χώρο του fashion show, έρχεται το παιχνίδι της δύναμης μέσα από την ιεραρχία 
της θέσης, ή το λεγόμενο frow [front row]. Οι θέσεις της πρώτης σειράς, οι οποίες πλέον 
καταλαμβάνονται από τις περσόνες των social media και celebrities σπρώχνοντας τους ed-
itors, δημοσιογράφους και λοιπούς επαγγελματίες τους πυρήνα του συστήματος της μόδας, 
κυριολεκτικά, προς τα πίσω.

Αυτό που η Valerie Steele αποκάλεσε τελετουργική επίδειξη στο πλαίσιο μιας γεωγραφίας της 
μόδας αναφερόμενη στους δημόσιους χώρους του Παρισιού, πλέον πραγματοποιείται με το 
streetstyle έξω από κάθε fashion show, στο πλαίσιο των Εβδομάδων Μόδας του κόσμου, με 
επίκεντρα το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Λονδίνο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που 
σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή εταιρείες που εστιάζουν στην αισθητική streetstyle, όπως οι 
Vetement, Supreme και Off White κερδίζουν έδαφος.

Σημείο κλειδί αποτελεί η εγκατάλειψη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης [NYFW] 
από τον Alexander Wang και η αλλαγή των ημερομηνιών των fashion show του. Πριν από 
έναν χρόνο περίπου, ο σχεδιαστής ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετέχει πλέον στην NYFW, 
μετακινώντας της ημερομηνίες των επιδείξεων σε αυτές των προ-συλλογών, δηλαδή από τον 
Φεβρουάριο στον Ιούνιο και από τον Σεπτέμβριο στον Δεκέμβριο. Παράλληλα με την ένωση 
των κύριων συλλογών με τις προ-συλλογές, τα προϊόντα θα γίνονται διαθέσιμα στην αγορά 
σε μηνιαίες δόσεις μεταξύ Οκτωβρίου-Μαρτίου και Απριλίου-Σεπτεμβρίου. 

Ο Wang είναι ο πέμπτος σχεδιαστής που φεύγει από τη NYFW, ακολουθώντας τους Proenza 
Schouler και Rodarte που παρουσιάζουν στο Παρίσι στην περίοδο υψηλής ραπτικής και της 
Altuzarra που παρουσιάζει επίσης στο Παρίσι, αλλά στην Εβδομάδα Μόδας [Ready-to-Wear, 
PFW]. H Rag & Bone ακύρωσε τα fashion show γενικότερα, καθιστώντας κάθε νέα συλλογή 
άμεσα διαθέσιμη στην αγορά. Επιπλέον, η τελευταία της συλλογή προσπάθησε να αποτινάξει 
τις συνηθισμένες διαδικασίες και κανονισμούς δημιουργώντας μια συλλογή η οποία δεν 
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αναφέρεται σε συγκεκριμένες ηλικίες, σωματότυπους ή 
εποχές, στοχεύοντας στην άνεση και διαχρονικότητα.14

Τέλος, η Public School το 2016 ανακοίνωσε την αλλαγή 
του ημερολογίου της σε αυτό των προ-συλλογών, ενώ 
στη συνέχεια επέστρεψε στην NYFW και ανακοίνωσε τον 
Δεκέμβριο ότι εγκαταλείπει τον θεσμό του fashion show 
εντελώς, πηγαίνοντας κατευθείαν στην αγορά.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που φέρει το όνομα του Alex-
ander Wang “it is widely considered to be a transformative 
solution for the global industry, breaking out of the conven-
tional fashion calendar.” 15

Με την απόφαση αυτή της εταιρείας Alexander Wang, 
ουσιαστικά, μειώνεται η απόσταση μεταξύ της επίδειξης της 
συλλογής, που μέχρι στιγμής πραγματοποιείται περίπου 6 
μήνες πριν την εποχή στην οποία αναφέρεται και της έναρξης 
της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά . Με την ένωση 
αυτή, η περίοδος αναμονής των καταναλωτών μειώνεται 
στους 4 μήνες στοχεύοντας στην πιο έντονη και γρήγορη 
ικανοποίηση, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων λόγω 
παρορμητικότητας. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας 
γενικότερης δυσαρέσκειας στις σύγχρονες διαδικασίες που 
παραμένουν ίδιες εδώ και δεκαετίες, καθώς και η ευρύτερη 
αίσθηση αδημονίας στον κόσμο της μόδας στο γεγονός ότι 
παλαιότερες διαδικασίες και πρακτικές φαίνεται να μην 
αποδίδουν στον νέο ψηφιακό κόσμο. 

Αυτό έχει οδηγήσει στο όχι και τόσο πειστικό κίνημα του 
δες τώρα/αγόρασε τώρα, στην τάση ένωσης γυναικείων 
και ανδρικών συλλογών σε μία, που γνωρίζει επιτυχία 
και στη διαρκή μετακίνηση από πόλη σε πόλη των νέων 
επαγγελματιών της μόδας.16
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[13] Χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας ενός σύγχρονου fashion show. Guide to Producing a Fashion Show.

[14] Χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας ενός σύγχρονου fashion show. Guide to Producing a Fashion Show.
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Ο θεσμός του fashion show, μιας και έχει παραμείνει σχεδόν αναλλοίωτος από την εποχή 
εμφάνισής του, έναν αιώνα πριν, φαίνεται πως αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής στους 
σύγχρονους ρυθμούς της ψηφιακής εποχής. Οι αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις των μεσών 
κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, όπως η ζωντανή σύνδεση [live streaming] 
καθώς και άλλες εφαρμογές και χαρατηριστικά τους, τροφοδοτούν διαρκώς τις αλλαγές 
που αναγκάζονται να πραγματοποιηθούν, ως προς τους τρόπους μετάδοσης, ακόμα και ως 
προς την οπτική διαρρύθμιση, διατηρώντας παρόλα αυτά σταθερή τη βάση και τους άτυπους 
κανόνες του θεσμού. 

Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονου fashion show, αποτελούν οι εκατοντάδες φωτεινές 
οθόνες που καταγράφουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη σύντομη επίδειξη, 
αναρτώντας παράλληλα υλικό και ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, 
όπως προαναφέρθηκε, τα λεπτά πριν και μετά το show είναι ίσης ή και μεγαλύτερης σημασίας 
για τους παρευρισκόμενους, μιας και πρόκειται για την απόλυτη στιγμή ανάδειξής τους. 
Η μάχη του φακού κατά το streetstyle ωθεί το κοινό αλλά και άτομα που δεν είχαν θέση 
στο show, να στέκονται και να περιφένονται έξω από τα επίσημα κτίρια των επιδείξεων, 
προκειμένου να φωτογραφηθούν. Προφανώς και η στιγμή αυτή προετοιμάζεται από τους 
ίδιους ημέρες, ίσως και εβδομάδες πριν, για την εύρεση των καλύτερων δυνατών συνόλων 
[outifts] για αυτήν την τη φωτογράφιση.

Μέσα από αυτές τις συνειδητοποιήσεις προέκυψαν προβληματισμοί, τόσο γύρω από την 
ψηφιακή εποχή και το νέο πρόσωπο της μόδας, που διαρκώς πασχίζει να προσαρμοστεί 
και να αναβαθμιστεί, όσο και γύρω από την έννοια του ειδώλου, της αντανάκλασης, του 
προσωπικού τρόπου έκφρασης του εαυτού, της εικόνας του εαυτού, της εικόνας των άλλων. 
Αυτά τα στοιχεία, με τον καιρό ενσωματώθηκαν όλο και περισσότερο στον πυρήνα της 
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας και εν τέλει αποτελούν το σημείο εκκίνησης της 
διαδικασίας σχεδιασμού, του καθολικού σεναρίου, καθώς και κύρια θεματική των πρώτων 
δύο Πράξεων του Guerrilla Show Athens.

Ξεκινώντας με τα στοιχεία του καθρέπτη και της αντανάκλασης, σημειώθηκαν πειραματισμοί 
γύρω από τον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσαν τα στοιχεία αυτά να πάρουν σάρκα και 
οστά με τη μορφή εγκατάστασης και κατασκευής στον χώρο. Αρχικά επιλέχθηκαν σαν ιδέα 
μεταλλικά υφάσματα τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στον χώρο και να ορίσουν 
και τα ίδια με τη σειρά τους χώρο. Ιδιότητα των υφασμάτων, συγκεκριμένα της κουρτίνας, 
αποτελεί η δημιουργία μαλακών, ευμετάβλητων ορίων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται 
απαραίτητα από αυστηρότητα χωροθέτησης της κίνησης. Η επιλογή του μεταλλικού υλικού 
προέκυψε ακριβώς για τις ανάγκες δημιουργίας αντανακλάσεων και διάθλασης του φωτός 
στον χώρο. 

Σημαντικό σημείο αυτής της πρωταρχικής ιδέας αποτέλεσε η πρόθεση το κοινό να 
έρθει αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Αξίζει να σημειωθεί πως, γενικότερα, το κοινό που 
παρευρίσκεται σε μια επίδειξη, ή σε ένα οποιοδήποτε θέαμα ή δρώμενο, έρχεται σε αυτό 
με κριτική ματιά. Το κοινό μπορεί να αποθεώσει ή να καταστρέψει ένα έργο. Τοποθετώντας 
καθρέπτες και άλλες ανακλαστικές επιφάνειες στον χώρο, επιτυγχάνεται η αντιστροφή της 
κριτικής ματιάς από το κοινό, στο ίδιο το κοινό• από το κάθε άτομο στον εαυτό του και στους 
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[15] Προσωπικές σημειώσεις.
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[16] Προσωπικές σημειώσεις. [17] Προσωπικές σημειώσεις.
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υπόλοιπους.

Έχοντας ως πρώτη πρόθεση αυτήν την αντιστροφή της κριτικής ματιάς, επόμενο βήμα 
αποτέλεσε ο τρόπος επίτευξής της, ο σχεδιασμός του χώρου και η επιλογή και εφαρμογή 
των υλικών. Από τη στιγμή που ο χώρος αριστερά ήταν σχετικά ανοιχτός, όχι τόσο στενός 
όσο ο άλλος, και με μεγαλύτερο ύψος, η πρώτη σχεδιαστική κίνηση ήταν να ακολουθηθούν 
οι γραμμές των τριών περιμετρικών τοίχων και να επανατοποθετηθούν προς το κέντρο 
του χώρου• μία κίνηση η οποία υποστηρίχθηκε και από τη νοητή γραμμή των δύο 
υποστυλωμάτων. Κάνοντας αυτό το offset των περιμετρικών τοίχων σχηματίζεται ένας 
διάδρομος που περιγράφει την αίθουσα και συνδέεται με τα παρασκήνια από όπου θα βγουν 
τα μοντέλα κατά τη διάρκεια του show.

Οι τρεις επιφάνειες που δημουργήθηκαν καθώς και ο ενδιάμεσος κεντρικός χώρος είναι 
έτοιμος να υποδεχτεί επεμβάσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια του guerrilla συνδέεται με 
το στοιχείο του αιφνιδιασμού, επομένως η είσοδος των μοντέλων, αντί να γίνει από τη γωνία, 
μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο της περιμέτρου. Ενώ η αρχική 
ιδέα ήταν στις νέες γραμμές να τοποθετηθούν κουρτίνες, στη συνέχεια απορρίφθηκε μιας και 
τα όρια θα γίνονταν ρευστά και ακαθόριστα. Στη θέση τους σχεδιάστηκαν πανέλα τα οποία 
αρχικά είχαν τον άξονα περιστροφής στα δεξιά. Η θέση του άξονα στη συνέχεια άλλαξε για 
λόγους οικονομίας υλικού. Αν τα πανέλα στα αριστερά άνοιγαν αριστερόστροφα και εκείνα 
στα δεξιά, δεξιόστροφα, θα εμφανιζόταν η εσωτερική επιφάνεια στο κοινό, επομένως θα 
έπρεπε να ντυθεί κι εκείνη με υλικό. Τοποθετώντας, όμως, τον άξονα αντίθετα, η πλειοψηφία 
του κοινού που θα γεμίσει τον ενδιάμεσο χώρο δεν θα παρατηρήσει την εσωτερική όψη των 
πανέλων.

Τα πανέλα, σε αντίθεση με τις κουρτίνες, δημιουργούν πιο σκληρά, αυστηρά και καθορισμένα 
όρια, αντιγράφοντας τον σχηματισμό των περιμετρικών τοίχων της αίθουσας και αφήνοντας 
το περιθώριο η είσοδος των μοντέλων να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο τους 
μιας και αποτελούν, επίσης, πόρτες και ανοίγματα. Μετά από πειραματισμούς, ο τελικός 
αριθμός των πανέλων που σχεδιάστηκαν είναι έξι [6] σε κάθε πλευρά, δώδεκα [12] στο 
σύνολό τους. 

Επόμενο βήμα, ήταν η επιλογή των υλικών με τα οποία θα ντυθούν τα πανέλα. Στο σημείο 
αυτό προέκυψε η ιδέα του ψηφιακού καθρέπτη, με επιρροή από τα πολλαπλά επίπεδα 
οθονών κατά τη διάρκεια ενός fashion show καθώς και του ρόλου και της σημασίας των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που προαναφέρθηκαν. Αρχικά η ιδέα ήταν να τοποθετηθεί στο 
βάθος της αίθουσας, παράλληλα με τη μικρή πλευρά της, μια διάφανη επιφάνεια, πίσω από 
αυτήν μια κάμερα η οποία θα καταγράφει το κοινό και μπροστά ένας προτζέκτορας ο οποίος 
θα προβάλει ζωντανά την καταγραφή αυτή. Πραγματοποιήθηκε έρευνα πάνω σε μεμβράνες 
που θα μπορούσαν να  καλύψουν την διάφανη επιφάνεια, ούτως ώστε να αφήνουν την 
κάμερα να καταγράφει το κοινό, χωρίς να μπορεί ο κόσμος να δει πίσω από αυτήν. Παρόλα 
αυτά, η ιδέα αυτή απορρίφθηκε λόγω κόστους και έλλειψης χρόνου σωστών δοκιμών.

Εν τέλει επιλέχθηκε μια πιο εύκολη εκδοχή αυτής της ιδέας. Τοποθετήθηκε μια σκηνή, 
δηλαδή ένα πανί στο οποίο θα μπορούσε να γίνει η προβολή, και μια κάμερα στηρίχθηκε στο 
πάνω μέρος, στη δεξιά γωνία.

Συγκεκριμένα ως προς τον σχεδιασμό των πανέλων, τοποθετήθηκαν τέσσερα [4] πανέλα 
ανάμεσα στα δύο υποστυλώματα της αριστερής πλευράς, μήκους 90 εκατοστών, αντίστοιχα 
και στη δεξιά πλευρά, ενώ επίσης σχεδιάστηκε ένα υποστύλωμα ίδιου μήκους με την 
απέναντι, για να επιτευχθεί συμμετρία και να στηριχθεί η κατασκευή, μιας και από τη δεξιά 
πλευρά δεν υπήρχε δοκάρι και δεν ήταν δυνατόν να σφηνωθεί το πλαίσιο των πανέλων, 
λόγω της ηχομόνωσης της οροφής. Στη δεξιά πλευρά, για τον λόγο αυτόν, τοποθετήθηκε 

[18] Προσωπικές σημειώσεις.
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ένα σιδερένιο δοκάρι-σωλήνας το οποίο σφηνώθηκε στη μία μεγάλη και στη μία μικρή 
πλευρά της αίθουσας ακριβώς πάνω και κατά μήκος της γραμμής των πανέλων. Το δοκάρι 
αυτό συνδέθηκε με το πλαίσιο στήριξης της σκηνής προβολής. Τέλος, σχεδιάστηκαν δύο [2] 
επιπλέον πανέλα, εκατέρωθεν, για να μειωθεί το άνοιγμα μεταξύ κολώνας και σκηνής. Το 
μήκος των πανέλων αυτών είναι ένα μέτρο. 

Όταν αποφασίστηκε ο σκελετός των πανέλων, σειρά πήρε η επένδυσή τους. Η κύρια ιδέα για 
τις επιφάνειες αυτές, ήταν να ακολουθήσει προς τα κάτω μια διαβάθμιση διαστρεύλωσης 
της αντανάκλασης. Ξεκινώντας από τον ψηφιακό καθρέπτη, συνεχίζοντας σε έναν 
συνηθισμένο καθρέπτη και ύστερα σε διαδοχικές επιφάνειες η καθεμία εκ των οποίων θα 
ήταν πιο χαλασμένη από την προηγούμενη, επηρεάζοντας το είδωλο. Αρχικά η ιδέα ήταν να 
ντυθούν με διαφορετικά μεταλλικά υφάσματα, ούτως ώστε να επιτευχθεί κάποιας μορφής 
αντανάκλαση. Μετά από μερικές δοκιμές επιλέχθηκε το αλουμινόχαρτο ως υλικό πλήρωσης. 
Σίγουρα αποτέλεσε πιο οικονομική λύση, παρόλα αυτά το συγκεκριμένο υλικό είναι 
εύπλαστο, επομένως το ίδιο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε λεία αλλά και σε τραχειά 
εκδοχή και είναι επίσης ελαφρύ και ευαίσθητο. Κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, παρατηρήθηκε 
πως το αλουμινόχαρτο,  συντονιζόταν με το μπάσο της μουσικής προσφέροντας ένα ακόμα 
ηχητικό χαρακτηριστικό στον χώρο και επιπλέον, πάλλονταν και δονούνταν το ένα μετά το 
άλλο όταν κάποιος διέσχιζε τον χώρο.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου χαρακτηριστικού κρίθηκε απαραίτητη στον χώρο και βοήθησε και στη 
συνέχεια του σχεδιασμού. Η συναισθησία είναι αναγκαία στο πλαίσιο του Guerrilla Show, μιας 
και δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να ανακαλύψει τον χώρο είτε πρόκειται για το κοινό, είτε 
για τα μοντέλα είτε για την ίδια τη σχεδιάστρια του χώρου. Τέλος, ο πολυχώρος Ρομάντσο 
μπορούσε να διαθέσει παλιές τηλεοράσεις, οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν τον 
πρώτο χώρο, υπογραμμίζοντας με το συνεχόμενο οπτικό noise το επιχείρημα των πολλαπλών 
οθονών.

[20] Προσωπικές σημειώσεις.

[19] Μεταλλικά υφάσματα και γυαλιστερά υλικά.
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[21] Πανέλα και σκηνή εγκατάστασης. Φωτογραφία: Βασίλης Παπαγεωργίου. [22] Πανέλα και σκηνή εγκατάστασης. Φωτογραφία: Βασίλης Παπαγεωργίου.
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Ο Frank Kermode, λογοτεχνικός κριτικός, έγραψε πως «στη δυτική παράδοση, η λογοτεχνία 
της αποκάλυψης θυσιάζει την ανάγκη για κοινώς αποδεκτούς μύθους που χαρτογραφούν 
τέλη πάνω σε αρχές για την κατανόηση του σύντομου χρονικού διαστήματος μεταξύ γέννησης 
και θανάτου.22

Ο Martin Jay ορίζει την κοινωνία του θεάματος ως τη «λαβή του θανάτου αποξηραμένων 
εικόνων».17 Σύμφωνα με τον Guy Debord «το θέαμα γενικά ως η συμπαγής αντιστροφή της 
ζωής αποτελεί την αυτόνομη κίνηση των μη ζωντανών».18 Ο Hal Foster υποστηρίζει πως 
«κλειδωνόμαστε σε αυτήν την λογική διότι το θέαμα επηρεάζει την απώλεια του πραγματικού 
και μας παρέχει φετιχιστικές εικόνες, αναγκαίες για να καταπραΰνουμε ή για να αρνηθούμε 
αυτήν την απώλεια».19

Η αντιπαράθεση μεταξύ της μόδας του ‘90 και των εμπορικών φαντασμαγορικών θεαμάτων 
του προηγούμενου αιώνα, επικαλούνται αυτό που ο Walter Benjamin αποκάλεσε διαλεκτικές 
εικόνες. Οι διαλεκτικές εικόνες του Benjamin δεν βασίζονται στην απλή σύγκριση, αλλά 
δημιουργούν μια σύνθετη ιστορική αναμετάδοση θεματικών που παλινδρομούν μεταξύ 
παρόντος και παρελθόντος. Για τον Benjamin η σχέση μεταξύ εικόνων του παρόντος και του 
παρελθόντος λειτούργησε σαν την τεχνική του montage στον κινηματογράφο.20 Η αρχή του 
montage είναι ότι μια τρίτη σημασία δημιουργείται μέσα από την αντιπαράθεση δύο εικόνων. 
Συνέλαβε αυτή τη σχέση σαν μια διαλεκτική: τα μοτίβα του παρελθόντος και του παρόντος 
που λειτουργούν σαν θέση και αντίθεση.

«Εκτινάσσοντας τη διαλεκτική εικόνα από το παρελθοντικό της 
πλαίσιο, μπορεί να αναγνωστεί στο παρόν ως η αλήθεια. Αλλά δεν 
αποτελεί την απόλυτη αλήθεια, αλλά μία ρευστή και προσωρινή που 
υπήρχε μόνο τη στιγμή της αντίληψής της, χαρακτηριζόμενη από 
το σοκ ή την έντονη αναγνώριση. Δεν σημαίνει πως το παρελθόν 
διαφωτίστηκε από το παρόν ή πως το παρόν διαφωτίστηκε από 
το παρελθόν, αλλά πως δύο εικόνες ήρθαν κοντά σε έναν κρίσιμο 
σχηματισμό, εξιχνιάζοντας μια προηγούμενως σφραγισμένη σύνδεση». 21

17// Martin Jay, Downcast 
Eyes: The Denigration of Vi-
sion in Twentieth-Century 
French Thought, University 
of California Press, Berke-
ley and Los Angeles, 1993, 
p.425.
18//  Debord, Guy, Soci-
ety of Spectacle, trans. 
Donald Nicholson-Smith, 
Zone Books, London, 1994 
[1967]: para. 2.
19//  Hal Foster, The Return 
of the Real: The Avant Garde 
at the End of the Century, 
MIT Press, Cambridge, Mass., 
and London, 1996, p.83.
20//  Buck-Morss, Susan. The 
Dilectics of Seeing: Walter 
Benjamin and the Arcades 
Project, MIT Press, Cam-
bridge, Mass., and London. 
1991, p.250 as cited in Ev-
ans, Caroline. Fashion at the 
Edge: Spectacle, Modernity 
and Deathliness. New Haven: 
Yale University Press, 2012, 
p. 33.
21//   Ibid.   
22//  Evans, Caroline. Fash-
ion at the Edge: Spectacle, 
Modernity and Deathliness. 
New Haven: Yale University 
Press, 2012, p. 6. 
23//  T. S. Eliot, ‘Ash Wednes-
day’, Selected Poems, Faber 
and Faber, London, 1954: 92.
24//  Evans, Caroline. Fash-
ion at the Edge: Spectacle, 
Modernity and Deathliness. 
New Haven: Yale University 
Press, 2012, p. 9.

Ο Walter Benjamin στο Berlin Chronicle περιγράφει το πώς κάποτε σχεδίασε ένα διάγραμμα 
της ζωής του σαν λαβύρινθο.24   Όπως ο λαβύρινθος αναδιπλώνεται, δίνει τη δυνατότητα, 
σημεία τα οποία έχουν χρονική διαφορά να μην έχουν απαραίτητα και τοπική, κοιτώντας 
τον κατοψικά. Δεν υπάρχει επανάληψη χωρίς την ελάχιστη διαφοροποίηση. Επομένως 
διαφορετικά σημεία στον χρόνο μπορεί να αλληλεπιδρούν σε ορισμένες στιγμές καθώς η 
πορεία τα φέρνει κοντά. Οι συνθήκες του μεταβιομηχανικού μοντερνισμού στοιχειώνονται 
από τον βιομηχανικό μοντερνισμό όταν οι σχεδιαστές μόδας της δεκαετίας του ‘90 έκαναν 
ανασκαφές στο παρελθόν για ιδέες και θέματα, κάτι το οποίο αναμφίβολα ισχύει ακόμα και 
σήμερα και σε πιο έντονο βαθμό. Αυτά τα ίχνη του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια του 

παρόντος όπως η επιστροφή του καταπιεσμένου. Με την φράση «Tiger’s leap into the past» 
ο Benjamin σχολίασε ακριβώς αυτήν αναβίωση του παρελθόντος μέσα από τις διαλεκτικές 
εικόνες και τον λαβύρινθο. Οι σχεδιαστές ανακαλούν τα φαντάσματα του μοντερνισμού 
προσφέροντας στο κοινό τους ένα παράδειγμα που είναι διαφορετικό από αυτό του ιστορικού 
αναλυτή, ανασυνδυάζοντας και ανασυνθέτοντας θραύσματα του παρελθόντος σε κάτι νέο και 
σύγχρονο που θα συνεχίσει να αντηχεί στο μέλλον. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια του 20ου αιώνα, μέχρι και σήμερα, χαρακτηρίζονται από ραγδαία 
ανάπτυξη επιστημών, τεχνολογίας και επικοινωνιών. Συνεπώς, η επεξήγηση συχνά φαίνεται 
να μεταλλάσσεται στην επιφάνεια των πραγμάτων, το ρούχο λειτουργεί σαν μεταφορά της 
αστάθειας και του απροόπτου της μοντέρνας ζωής. Πολλοί σχεδιαστές άντλησαν έμπνευση 
και στοιχεία από παλαιότερες εικόνες αποδιοργάνωσης για να ερμηνεύσουν ανησυχίες του 
παρόντος. 

Τα νέα μέσα παραγωγής στην αρχή ορίζονται από τα παλιά [Marx], αποτελούν εικόνες 
στη συλλογική συνείδηση στις οποίες το νέο διαπερνάται από το παλιό. Αυτές οι εικόνες 
είναι εικόνες ευχής, σε αυτές η συλλογικότητα προσπαθεί τόσο να ξεπεράσει όσο και να 
μεταμορφώσει την ανωριμότητα του δημοσίου αγαθού και τις ανεπάρκειες στην κοινωνική 
οργάνωση της παραγωγής.25

Ο Gilles Lipovetsky, φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, υποστηρίζει ότι η μόδα είναι κοινωνικά 
αναπαραγωγική εκπαιδεύοντάς μας να είμαστε ευέλικτοι και αποκριτικοί στην αλλαγή και 
στους σύγχρονους ρυθμούς: «η μόδα κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους να αλλάζουν και τους 
προετοιμάζει για διαρκή ανακύκλωση».26  Η κινητική ανοιχτή προσωπικότητα της μόδας είναι 
μια προσωπικότητα την οποία μια κοινωνία σε διαδικασία συνεχούς μετάλλαξης, έχει ανάγκη 
περισσότερο. Δεν θεωρείται πλέον επιφανειακή επιπόλαιη απάτη, η μόδα έχει να παίξει έναν 
ρόλο, όχι απλώς διακοσμώντας το σώμα, αλλά επίσης διαμορφώνοντας έναν μοντέρνο 
αντανακλαστικό εαυτό.27

Η διαρκής αντίστιξη του παρελθόντος και του παρόντος για τη δημιουργία της εικόνας 
αποτελεί εργαλείο για τη συνέχιση του σχεδιασμού του Guerrilla Show Athens. Πιο 
συγκεκριμένα, τα φαντάσματα του παρελθόντος στα οποία ανατρέχουν οι σχεδιαστές για 
να ξεθάψουν θέματα για μελλοντικές προτάσεις, τα φαντάσματα του παρελθόντος τα οποία 
ξαναζωντανεύουν στο παρόν, υπονόησαν την εικόνα της σκιάς, την αίσθηση του βάθους. 
Συνδυάζοντας τη σκέψη αυτή με τον λαβύρινθο του Benjamin, το επόμενο υλικό που 
επιλέχθηκε είναι η διάφανη κουρτίνα και ο σχεδιαστικός χειρισμός του λαβυρίνθου.

Ανακαλώντας για μια ακόμα φορά το ετήσιο ημερολόγιο της μόδας, πραγματοποιούνται οι 
εξής παρατηρήσεις. Οι σημαντικότερες Εβδομάδες Μόδας είναι αυτή της Άνοιξης-Καλοκαιριού 
που παρουσιάζεται τον Σεπτέμβριο και αυτή του Φθινοπώρου-Χειμώνα που παρουσιάζεται 
Μάρτιο. Προκύπτει πως οι περίοδοι παρουσίασης μιας συλλογής πραγματοποιούνται περίπου 
έξι μήνες πριν την εποχή στην οποία αναφέρονται. Επομένως, η μελλοντική πρόταση που 
πραγματοποιείται σε παροντικό χρόνο, περνά στο παρελθόν πριν ακόμα φτάσει η στιγμή στην 
οποία αναφέρεται.

Αυτά τα πολλαπλά επίπεδα χρόνου συνετέλεσαν στη χρήση της διαφάνειας της κουρτίνας, 
για τη δημιουργία μιας εκδοχής λαβυρίνθου ο οποίος λειτουργεί ως πυκνωτής. Μετά από 
πειραματισμούς ως προς τις επιφάνειες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, η ιδέα 
κατέληξε στον σχηματισμό γεωμετριών οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημεία 
στάσης, συγκέντρωσης, πορείας και διαφυγής. Η σκέψη αυτή απευθύνεται όχι μόνο στα 
μοντέλα αλλά και στο ίδιο το κοινό, τους φωτογράφους και τους βιντεογράφους. Σε επόμενο 
κεφάλαιο θα αναλυθεί εκτενέστερα το πώς ο σχεδιασμός συμπεριέλαβε και το κοινό που 
ήρθε να παρακολουθήσει το Guerrilla Show Athens, αντιμετωπίζοντάς το ως αρχιτεκτονικό 

25//  Benjamin, Walter. The 
Arcades Project, trans. How-
ard Eiland and Kevin Mc-
Laughlin. The Belknap Press 
of Harvard Univeristy, 2002, 
p. 4.
26//  Gilles Lipovetsky, The 
Empire of Fashion: Dressing 
Modern Democracy, trans. 
Catherine Porter, Prince-
ton University Press, 1994 
[1987], p. 149.
27//  Anthony Giddens, Mo-
dernity and Self -Identity: 
Self and Society in the Late 
Modern Age, Polity Press, 
Cambridge, 1991 as cited in 
Evans, Caroline. Fashion at 
the Edge: Spectacle, Moder-
nity and Deathliness. New 
Haven: Yale University Press, 
2012, p. 6.
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[23] Προσωπικές σημειώσεις.

[24] και [25] Προσωπικά κολάζ. Αριστερά: Πορτραίτο της Clara Bow, ‘20s και John Galliano s/s 2011. 
Δεξιά: Eclect Dissect, McQueen for Givenchy f/w 1997-8. 
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μεταβλητό και, σε ένα ποσοστό, ανεξέλεγκτο στοιχείο του 
χώρου.

Όσον αφορά στον σχεδιασμό των κουρτινών, αρχικά να 
σχολιαστεί η σύνδεση με τον Χώρο της Αντανάκλασης, όπου 
βρίσκονται τα πανέλα. Η πρόθεση ήταν η μετάβαση από τα 
σκληρά όρια των σιδερένιων κατασκευών να γίνει με ομαλό 
και σταδιακό τρόπο. Ένας από τους λόγους που αρχικά οι 
πειραματισμοί εστίασαν σε μεταλλικά υφάσματα ήταν αυτός• 
η υλική σύνδεση με τον Χώρο της Διαφάνειας. Όταν αυτό 
απορρίφθηκε επόμενη σχεδιαστική κίνηση ήταν ο Χώρος 
της Διαφάνειας να διεισδύσει σε αυτόν της Αντανάκλασης. 
Αρχικά σχεδιάστηκαν διάφορες εναλλακτικές χαράξεις 
για τους οδηγούς της κουρτίνας, είτε παράλληλες με τους 
τοίχους, στην ίδια λογική με τα πανέλα, είτε ωοειδείς στο 
κέντρο [μάτι] κτλ.  

Κατά το πρώτο στάδιο της τελικής διαρρύθμισης, 
πραγματοποιήθηκαν συμμετρικές κινήσεις κατα μήκος 
του χώρου λαμβάνοντας υπόψιν τις οργανωμένες πορείες 
των μοντέλων. Οι άξονες αυτοί χαράχθηκαν και ως οδηγοί 
κουρτινών• δύο ευθύγραμμοι και παράλληλοι στον νοητό 
άξονα των υποστυλωμάτων και δύο καμπύλοι εκατέρωθεν. 
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι γεωμετρίες που 
φαίνονται στα δεξιά, σε μια προσπάθεια ελέγχου και 
καθοδήγησης της κίνησης του κοινού. Τα υφάσματα που 
επιλέχθηκαν για τις κουρτίνες ήταν δύο ειδών. Παράλληλα 
και εκατέρωθεν των υποστυλωμάτων χρησιμοποιήθηκαν 
δύο συνθετικά διάφανα πανιά μήκους δέκα μέτρων, με 
πτυχώσεις, σε ανοιχτόχρωμο εκρού, το οποίο συνδέθηκε 
οπτικά και με κομμάτια της σχεδιάστριας Maida Ghide 
τα οποία εμφανίστηκαν στο show. Το δεύτερο ύφασμα 
που χρησιμοποιήθηκε για τις καμπύλες κουρτίνες ήταν 
ανοιχτόχρωμη γκρι βαμβακερή γάζα, επίσης διάφανη, για 
να δημιουργούνται σκιές και να διαγράφονται τα σώματα. 
Τοποθετήθηκαν δύο κομμάτια μήκους οκτώ μέτρων και ένα 
πέντε μέτρων.

Στο δεύτερο στάδιο της τελικής διαρρύθμισης, σχεδιάστηκαν 
ακόμα δύο επιφάνειες διαφάνειας. Στο σημείο αυτό, 
πραγματοποιήθηκε ακόμα μια προσπάθεια υλικής σύνδεσης 
της κατασκευής του Χώρου της Διαφάνειας με αυτόν της 
Αντανάκλασης. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν δύο κομμάτια 
μεταλλικής κουρτίνας μήκους τεσσάρων μέτρων και εξήντα 
εκατοστών, στη μορφή αλυσίδων και σε κυματιστό οδηγό 
ευθύγραμμου άξονα οι οποίες σε αντίστοιχη λογική με την 
επιλογή του αλουμινόχαρτου προσέθεταν όχι μόνο οπτική 
ποικιλία αλλά και ακουστική κατά την κίνηση. 

[26] Υφάσματα Guerrilla Show Athens.

[27] Προσωπικές σημειώσεις.
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[28] Προσωπικές σημειώσεις. [29] Προσωπικές σημειώσεις.
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[30] Προσωπικές σημειώσεις. [31] Προσωπικές σημειώσεις.



MAIDA GHIDE

NERVOUSΕΠΤΑ
As both an innovative thinker and imaginative creator, Maida Ghide’s vision and determina-
tion creates endless possibilities and opportunities in her lifetime. Born in Toronto, Canada, 
Maida carried two unique interests since childhood; fashion designing and bringing  people 
together for a greater cause. Originally from Eritrea, her parents came to Canada seeking 
refuge from a dictatorship and new opportunities. As a child of the African diaspora,  Maida 
was  exposed to a multitude of cultures and  influences living in Toronto, which served as 
an immense contribution to her  imaginative sense of design and keen eye for aesthetics. 
As an individual she aims to use her growing influence to create opportunities for herself 
and others to work, live, and create freely. 

ANNAFORA specializes in producing collections that target a growing androgynous culture 
amongst young adults. Each collection that is produced is done in a contemporary manner 
that challenges the norms of society. Our company targets the feminine- centered male, 
and the male-centered female, providing an approach to fashion that is not only androg-
ynous, but inevitably embodies a sense of futurism through moral, and advanced design 
construction. In addition to this, we believe that the production of our product should not 
compromise the health, security, or human rights of any individual.

Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ BRAND ANNAFORA

SYSTEMS

[32] ANNAFORA by Maida Ghide.



ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ

ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Εικαστικός καλλιτέχνης, απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών, μόνιμος συνεργάτης της γκαλερί 
“LolaNikolaou” στη Θεσσαλονίκη από το 2012. Σχεδιαστής κοσμημάτων και αξεσουάρ. 
Καθηγητής στη σχολή μόδας ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ (2014-2017)
 
 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 
Κατασκευές-γλυπτική-εγκαταστάσεις
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
Σχέδιο-Ζωγραφική
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
Φωτογραφία μόδας
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
Σχεδιασμός και κατασκευή κοσμημάτων
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
 
Διδασκαλία εικαστικών-σχεδίου-ζωγραφικής-ιστορία της τέχνης-κοσμήματος
(παιδαγωγική επάρκεια)
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών θεάτρου
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
Επιμέλεια/διακόσμηση βιτρίνας
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013.]
 
Σκιτσογράφος
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013 .]
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Επιμέλεια-διεύθυνση εικαστικών εκθέσεων
· [Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2008-2013 .]
 
Αγγλική γλώσσα
· [Κέντρο Ξένων Γλωσσών ISON- εκπαιδευτικόςόμιλος Ε.Γ Στρατηγάκης, (FCE)Cambridge, 
(ECCE)Michigan .]
 
Νοηματική γλώσσα
· [Σχολή κωφών, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, 2005]
 
Ραδιοφωνική παραγωγή
· [Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Δήμου Νεάπολης- Συκεών 2007.]
 
Συντάκτης
· [Σε περιοδικά τέχνης και μόδας.]
 
Modeling
· [Φωτογραφίσεις για καλλιτέχνες και σχεδιαστέςμόδας(2010-2017)]
 
 
 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
 
· Γ’ Βραβείο στον 23ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης
(Χ.Ο.Ν- Αθήνα 2008)
 
· Βραβείο “Best Catwalk” και “Βραβείο κοινού” στηνεβδομάδα μόδας “Athens Xclusive De-
signers Week” (axdw) 2017, παρουσιάζοντας συλλογήκοσμημάτων για τον σχεδιαστή μόδας 
ΣτέφανοΧρυσάφη (f/w 2018 collection)
 
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
· Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας(ΠΔΜ) ΑΕΙ 2008-2013
 
· 2ο Ενιαίο λύκειο Συκεών, Θεσσαλονίκη
 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Οκτώβρης 2014-Ιούνιος 2017
Καθηγητής, σχολή μόδας ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ, Αθήνα
 
Ιούνιος 2009-Σεπτέμβρης 2012
Καλλιτεχνικός επιμελητής/διακοσμητής γάμων Οίκος νυφικών “Chantou”, Θεσσαλονίκη
 
Σεπτέμβρης 2010-Ιούλιος 2013
Συντάκτης, περιοδικό “Urban Style Magazine”, Ελλάδα
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 2009-2013
 Φωτογράφος μόδας (freelance)
 
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
2013.Συμμετοχή στην ελληνική εβδομάδα μόδας AthensXclusive Designers Week (axdw) 
παρουσιάζονταςσυλλογή καπέλων για τους σχεδιαστές celebrity skin(s/s 2014 collection)
 
2014.Συμμετοχή στην ελληνική εβδομάδα μόδας AthensXclusive Designers Week (axdw) 
παρουσιάζονταςσυλλογή κοσμημάτων για το brand “Leon” by Ilias Wia(f/w 2015 collection)
 
2017.Συμμετοχή στην ελληνική εβδομάδα μόδας AthensXclusive Designers Week (axdw) 
παρουσιάζονταςσυλλογή κοσμημάτων και αξεσουάρ για τον σχεδιαστήΣτέφανο Χρυσάφη (f/w 
2018 collection)
*Η συλλογή απέσπασε 2 βραβεία:
Βραβείο “Best Catwalk” και “βραβείο κοινού”
 
2018.Συμμετοχή στην ελληνική εβδομάδα μόδας AthensXclusive Designers Week (axdw) 
παρουσιάζονταςσυλλογή κοσμημάτων και καπέλων για τον σχεδιαστή Στέφανο Χρυσάφη (f/w 
2018-2019 collection)
 
 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κατασκευές, συλλογή έργων τέχνης, κολύμβηση, δημιουργική μαγειρική, συλλογή vin-
tage παιχνιδιών, επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί, βιβλία τέχνης και μόδας, γνωριμία και 
συζήτηση με καλλιτέχνες και σχεδιαστές μόδας, ταξίδια, συγγραφή, ποίηση, συναυλίες, 
μελέτη και έρευνα.
 
 
 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
 
2012
“ ήREMo”(Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
“ MOMENTS FROM THE FUTURE”(MYRO Gallery-Thessaloniki- in collaboration with Lola Niko-
laouGallery)
 
 

 

2013

 
“ Art for less” (Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
“ Coco like Her” exhibition/homage to Coco Chanel (LolaNikolaou Gallery-Thessaloniki)
“ ART IS HARD” (Crete)
“ YESTERDAY-TODAY-TOMMOROW” (Lola NikolaouGallery-Thessaloniki)
“ Deconstruction in Casa Bianca” (Municipal Gallery of Thessaloniki)
 
 

 

2014 “ Five young and three newartists” (Isnotgallery-Cyprus) “ Lush Art In Austere Times” 
(Isnotgallery-Cyprus) “ Rem-brand name project” Art-Athina(Athens)
“ 5 years ART IS HARD” (Thessaloniki)
“ Rem-brand name project” (Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
 
 
2015 “MADE IN GREECE” Isnotgallery-Cyprus)
“ 3 ARTISTS”(Virginia Mastroyannaki-DimitrisAmeladiotis-Fotios Balas)  (Lola Nikolaou 
Gallery- Thessaloniki)
“ Rem-brand name project” (Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
“ PERIAPSIS” (Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
 
 
2016
“ PERIAPSIS” (CASK gallery, Larisa)
“ Rem-brand name project” (LolaNikolaou Gallery-Thessaloniki) “FASHION NOW” (Municipal 
Gallery of Larisa)
 
2017
“ LOS Simi-Art Yacht Club”(Simi island)
“ Rem-brand name project” (Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
“ Fotios Balas-Dimitris Lambrou-Iasonas Kontogiannis-David Benforado”(Lola Nikolaou 
Gallery- Thessaloniki)
“ Mad Playground” Fotios Balas-Dimitris Ameladiotis (Cultural Center of Alimos-Athens)
 
 
2018
“The Walking Dead Art” (Ωδείο Αθηνών, διοργάνωσηFox & Mart-Αθήνα)
“Βαρυποινίτες”(Ίδρυμα  Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Κηφισιά-Αθήνα)
“THESSALONIKI QUEER ARTS FESTIVAL”(Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, COO)
“AU DIVAN”exhibition performance  (Lola Nikolaou Gallery-Θεσσαλονίκη)
“Rem-brand name project”(Lola Nikolaou Gallery-Thessaloniki)
“Ατομική έκθεση” (REGGIO EMILIA-Thessaloniki)
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-PRESS:
 
http://greka.lifo.gr/featured/o-fotios-balas-sti-chora-ton-thavmaton/
 
https://kavyar.com/hx04h2p3gx90
 
http://vesper.gr/s/ucp-fotios-balas-15/ 
 
http://vesper.gr/s/fotios-balas/
 
https://dreck-mag.com/2014/03/27/fotios-balas/
 
http://www.chelf.net/5-questions-with-fotios-balas/
 
http://publishitmagazine.gr/foris-balas-interview/
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http://ulive.gr/u-lifestyle-menu/moda-sub-menu/item/1795-coco-chanel-%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BFby-
fotios-balas.html
 
http://doitlikecoco.blogspot.gr/2013/02/inspiration-of-week-fotios-balas.html
 
http://ulive.gr/u-lifestyle-menu/moda-sub-menu/item/1794-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%ACfotios-balas.html
 
http://2fenias.com/etheral-for-elegant-magazine
 
http://www.alimoslive.gr/mad-playgroynd-pop-art-ekthesh-sto-politistiko-alimoy/
 
https://notia.gr/2017/12/mad-playground-ikastiki-ekthesi-ston-dimo-alimou/
 
http://thewalkingdeadart.fox-greece.gr/site/en/artists/fotios-balas/
 
http://togethermag.gr/fotios-balas/
 
https://www.youtube.com/watch?v=Za5wtpcRcPg
 
https://www.youtube.com/watch?v=tlQR7uH6bCg
 
https://www.youtube.com/watch?v=mrh2GI_1beQ
 
https://www.youtube.com/watch?v=sq4M9vqw1Qw

[33] και [34] Φώτιος Μπάλας κατά τη διάρκεια της performance. Guerrilla Show Athens.
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BIOS.ΡΟΜΑΝΤΣΟ
Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

NERVOUSYSTEMS 
Guerrilla Show Athens
[υπόγειο]

BIOS
Πειραιώς 84, Κεραμεικός

2007 COMME DES GARÇONS 
Guerrilla Store
[όροφος]

NUMBER 3
Πατριάρχου Ιωακείμ 16, Κολωνάκι

2007 COMME DES GARÇONS 
Guerrilla Store Part II
[υπόγειο]

2006 COMME DES GARÇONS 
Guerrilla Store 
[υπόγειο]
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-3.94m
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

12 ΠΑΝΕΛΑ
ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ+ ΔΕΥΤΕΡΗ
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W.C.

BACKSTAGE

WORKING SPACE
-3.40m

-3.94m

-1.19m

�E� WA��

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

12 ΠΑΝΕΛΑ
ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ



Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

NERVOUS

ΣΧΕΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

SYSTEMS

[35] Υλικά.
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[36] Λεπτομέρειες μεταλλικών πανέλων στο εργαστήριο.

[37] Λεπτομέρειες μεταλλικών πανέλων στο εργαστήριο.
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[38] Πανέλα, κουρτίνα και σκηνή εγκατάστασης. Φωτογραφία: Βασίλης Παπαγεωργίου.
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ΗΧΕΙΑ
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TV

ΠΑΝΕΛΟ

ΔΟΚΑΡΙ - ΣΩΛΗΝΑΣ

ΠΕΛΜΑ

ΠΕΛΜΑ

LED WALL

ΔΟΚΑΡΙ - ΣΩΛΗΝΑΣ

KRISKA CURTAIN

ΚΟΥΡΤΙΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

ΔΟΚΑΡΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 
ΣΤΟ ΔΟΚΑΡΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

ΚΟΥΡΤΙΝΑ

ΠΑΝΕΛΟ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΟΥ 
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΣΤΟ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ

0.12m

0.07m

0.55m

0.25m

0.04m

0.
60

m



Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

NERVOUS

ΣΧΕΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

SYSTEMS

[39] Προσωπικό Illustration. Λεπτομέρεια πέλματος. [40] Προσωπικό Illustration. Λεπτομέρεια βάσης μεταλλικού υποστηλώματος.
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[41] Προσωπικό Illustration. Λεπτομέρεια σύνδεσης οδηγού κουρτίνας με δοκάρι. [42] Προσωπικό Illustration. Λεπτομέρεια σύνδεσης οδηγού κουρτίνας με δοκάρι.
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[43] Κουρτίνες Εγκατάστασης. Φωτογραφία: Βασίλης Παπαγεωργίου.
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[44] Κουρτίνες Εγκατάστασης. Φωτογραφία: Βασίλης Παπαγεωργίου.
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[45] Rhino Screenshot. Διαδικασία σχεδιασμού.

[46] Rhino Screenshot. Διαδικασία σχεδιασμού.



ΧΩΡΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΜΕΡΟΣΔΕΚΑ
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η υπογράμμιση της αντιμετώπισης του κοινού που 
παρακολούθησε το Guerrilla Show Athens ως αρχιτεκτονικό στοιχείο και μεταβλητό στοιχείο 
του χώρου, σχεδιαστικά και χορογραφικά. Η χωροθέτηση του κοινού αποτέλεσε ένα από τα 
βασικότερα χαρακτηριστικά της ιδέας αυτής της διπλωματικής και ο σχεδιασμός κατασκευών 
και κινήσεων, στο πλαίσιο του χώρου, πραγματοποιήθηκε παράλληλα σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας. Πρόθεση και στόχος ήταν η κατάρριψη των παγιωμένων διαδικασιών του 
σύγχρονου fashion show, από τα χρονικά του όρια, τη σκηνική παρουσία και το σενάριο 
μέχρι και την εσωτερική ιεραρχία των ρόλων. Ο χώρος και η χορογραφία σχεδιάστηκαν 
πραγματοποιώντας υποθέσεις ως προς την εκάστοτε θέση του κοινού ανά πάσα στιγμή, 
καθώς και κάνοντας σχεδιαστικές και χορογραφικές κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν εν 
δυνάμει να ελέγξουν ή έστω να παροτρύνουν το κοινό προς μια κατεύθυνση. 

Ηχορογραφία συντέθηκε, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε εξαρχής από εμένα, παρόλα αυτά 
στη συνέχεια η Ελένη Δανεσή με την εμπειρία, τις γνώσεις και την τριβή της πάνω στην 
κίνηση και τον χορό βοήθησε στις πρόβες, προθερμαίνοντας τα μοντέλα και οργανώνοντας 
ασκήσεις για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ασκήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν 
κυρίως για να νιώσουν πιο άνετα τα μοντέλα με τα σώματα, τα δικά τους, των υπόλοιπων 
μοντέλων αλλά και του κοινού, ούτως ώστε να προκύψει διάδραση μεταξύ όλων. Επιπλέον, 
μελετήθηκαν πιθανά σενάρια τα οποία υπήρχε περίπτωση να προκύψουν λόγω μη 
αναμενόμενης συμπεριφοράς, θέσης και κίνησης του κοινού. Επομένως, ορίστηκαν πιθανές 
λύσεις της στιγμής και αποφάσεις τις οποίες θα έπρεπε να πάρουν αυτόματα και συλλογικά τα 
μοντέλα δίχως να διακοπεί η ροή της επίδειξης.  

Η συνέχεια αυτού του κεφαλαίου αποτελεί περιγραφή ολόκληρου του Guerrilla Show Athens 
με επίκεντρο τη χορογραφία και τη χωροθέτηση του κοινού σε συνδυασμό πάντα με τον 
σχεδιασμένο χώρο.

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το κοινό συγκεντρώνεται στο ισόγειο του Ρομάντσο στον χώρο του μπαρ, πιθανότατα 
ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο υπόγειο. Η τζαμαρία της πρόσοψης προσφέρει μια γενναιόδωρη 
θέα στον χώρο σε αυτούς που στέκονται έξω από το κτίριο καπνίζοντας και περιμένοντας να 
ξεκινήσει το show. Αν και αρχικά υπήρχε πρόθεση η θέα αυτή να εμποδιστεί, τοποθετώντας 
ίσως κάποια υφάσματα, στη συνέχεια ακυρώθηκε μιας και μια μικρή αρχική γεύση, τόσο των 
σκηνικών όσο και της φρενίτιδας της προετοιμασίας κρίθηκε αβλαβής. Λίγο πριν την έναρξη, 
οι βοηθοί της εισόδου καλούν το κοινό να δηλώσουν το όνομά τους και να παραλάβουν τα 
εισιτήριά τους. Παρόλα αυτά δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή της έναρξης και αυτό το στάδιο 
κρίνεται απαραίτητο για την ενημέρωση της λίστας των καλεσμένων• με τον τρόπο αυτόν, και 
σε περίπτωση απουσιών θα δοθεί δυνατότητα εισόδου στα άτομα τα οποία δεν είχαν δηλώσει 
εξαρχής την παρουσία τους, αλλά εμφανίστηκαν αυθόρμητα. Αν δεν υπάρξουν απουσίες 
και συμπληρωθεί ο αρχικός αριθμός ατόμων το κοινό θα περιοριστεί σε αυτόν μιας και η 
παρουσίαση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που σχεδιάστηκε αν ο χώρος 
είναι γεμάτος.

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ

Η στιγμή της έναρξης φτάνει. Οι βοηθοί της εισόδου καλούν το κοινό το οποίο έχει ήδη 
προμηθευτεί τα εισιτήρια, γίνεται ένας ακόμα έλεγχος εξακρίβωσης της παρουσίας εισιτηρίου 
και τα άτομα ξεκινούν να διαβαίνουν το κατώφλι, να κατεβαίνουν τη σκάλα προς το υπόγειο. 
Στην κορυφή της σκάλας καθώς και κάτω, ακριβώς μπροστά της και λίγα μέτρα μακριά 
έχουν τοποθετηθεί δυο [2] κάμερες οι οποίες βιντεοσκοπούν το πλήθος που κατεβαίνει. 
Βιντεοσκοπούν αντίστοιχα τις πλάτες τους και τα πρόσωπά τους από δύο διαφορετικές γωνίες 
και ύψη. Η καταγραφή αυτή του κοινού θα χρησιμοποιηθεί αργότερα σαν μέρος του show.

Το κοινό έχει πλέον κατεβεί τη σκάλα και βρίσκεται στο υπόγειο. Τα φώτα είναι αναμμένα 
και δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη ως προς το που πρέπει να σταθούν, προς τα που να 
κοιτάξουν ή ποιο σημείο αποτελεί την έναρξη του show. Το κοινό διασκορπάται στον χώρο και 
περιεργάζεται τις κατασκευές και τα υλικά περιμένοντας τη συνέχεια.
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 ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Στα επόμενα λεπτά, η κάμερα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της επιφάνειας προβολής 
ενεργοποιείται, καταγράφει το κοινό και σε ζωντανή σύνδεση ο προτζέκτορας που είναι 
τοποθετημένος στην οροφή, προβάλλει την κινούμενη εικόνα στην επιφάνεια. Σε μια 
προσπάθεια δημιουργίας ενός ψηφιακού καθρέπτη, η διαδικασία αυτή κρίνεται σημαντική 
και διαρκεί πέντε [5] λεπτά συνοδευόμενη από ήχο. Επιπλέον, αυτή η εγκατάσταση στοχεύει 
στην συγκέντρωση του κοινού στον πρώτο χώρο της performance, μιας και υπάρχει 
πάντα η πιθανότητα να μην εισέλθουν πιο βαθιά πιστεύοντας πως δεν ανήκουν εκεί. Το 
κοινό συνειδητοποιεί πως η προβολή εμφανίζει τους ίδιους και προσπαθεί ο καθένας να 
ανακαλύψει τον εαυτό του μέσα στο πλήθος. Ο ήχος που συνοδεύει τον ψηφιακό καθρέπτη 
σταματά και ο προτζέκτορας απενεργοποιείται.

 ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Το πρώτο μοντέλο ξεπροβάλλει από το άνοιγμα μεταξύ σκηνής και πανέλων. Διασχίζει το 
δωμάτιο κεντρικά, αναγκάζοντας το κοινό να παραμερίσει, δημιουργώντας έναν διάδρομο 
που σταδιακά κλείνει πάλι πίσω της. Υπό το άκουσμα της Lakmé - Ou va la jeune Hindoue, 
σε ερμηνεία Silvia Voinea, πρέπει μέσα σε δύο [2] περίπου λεπτά και με αργές σταθερές 
κινήσεις, να διασχίσει μια απόσταση δώδεκα [12] μέτρων  και να φτάσει στη σκάλα.  Όταν 
φτάσει κοντά στη σκάλα, ο Φώτιος Μπάλας, θα την οδηγήσει στη θέση της, θα  αφαιρέσει το 
εξωτερικό ρούχο και θα ξεκινήσει την performance.



ΧΩΡΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

NERVOUS

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

SYSTEMS

 ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

Ενώ το πρώτο μοντέλο διασχίζει το δωμάτιο, τα υπόλοιπα περπατούν περιμετρικά της 
αίθουσας, παραμένοντας κρυμμένα πίσω από τις κατασκευές. Τοποθετούνται στις θέσεις 
τους και περιμένουν την αλλαγή του κομματιού. Μουσική της τρίτης πράξης αποτελεί το 
soundtrack της ταινίας Contratiempo. Το συγκεκριμένο κομμάτι επιλέχθηκε τόσο λόγω 
της διάρκειάς του, η οποία υποστηρίζει χρονικά μια ολοκληρωμένη Πράξη, όσο και για το 
σταδιακό και αργό “χτίσιμο” πάνω σε μια τελική κορύφωση. Ο αργός ρυθμός βοηθάει στη 
δημιουργία μιας δραματικής ατμόσφαιρας ισάξιας της οργανικής κίνησης των μοντέλων και 
ενισχύει την προστασία των έργων του Μπάλα κατά τη διάρκεια της κίνησης των σωμάτων.

Το κοινό, μετά το πέρασμα του πρώτου μοντέλου έχει μεταβάλλει τον σχηματισμό του, 
μιας και για μια ακόμα φορά ο κόσμος δεν γνωρίζει που βρίσκεται η συνέχεια. Επιπλέον, η 
performance του Μπάλα έχει ξεκινήσει δίπλα στη σκάλα και οι περισσότεροι προσπαθούν να 
παρακολουθήσουν περικυκλώνοντάς τον. Παρόλα αυτά, λόγω του μεγάλου αριθμού κοινού, 
έχει παραμείνει κόσμος και ανάμεσα στα πανέλα.

Το κάθε μοντέλο βρίσκεται πίσω από ένα πανέλο, πέντε [5] στο σύνολό τους, με εξαίρεση 
το τελευταίο ζεύγος που θα παραμείνει κενό. Τα πανέλα ανοίγουν ταυτόχρονα στο άκουσμα 
του τρίτου χτύπου της μουσικής, έναν χτύπο-κλειδί για την επίτευξη του συντονισμού, και τα 
μοντέλα ξεπροβάλλουν από πίσω. Πολλά άτομα προσπαθώντας να βιντεοσκοπήσουν και να 
φωτογραφίσουν την performance του Μπάλα, δεν έχουν αντιληφθεί την έναρξη της Τρίτης 
Πράξης. Τα πανέλα ανοίγουν σε μικρή γωνία περίπου 45 μοιρών, και τα μοντέλα ξεγλιστρούν 
από μέσα, σχηματίζοντας μια νοητή γραμμή μεταξύ πανέλων και κοινού. Μέσα σε 7 1/2 λεπτά 
περίπου, πρέπει να διανύσουν μια απόσταση μεταξύ ενός [1] και έξι [6] μέτρων, αναλόγως 

τη θέση τους και να βρεθούν μπροστά από τα τελευταία κλειστά πανέλα εκατέρωθεν της 
αίθουσας, κινούμενοι ο ένας δίπλα στον άλλον, πάνω στον άλλον, μέσα στον άλλον. Η 
κορύφωση της μουσικής βρίσκει τα μοντέλα ως έναν κόμπο από σώματα, να γλιστρούν ο 
ένας πάνω στον άλλον, να διαδρούν μεταξύ τους και με το κοινό.

Για να πετύχει η Πράξη αυτή είναι σημαντικό τα μοντέλα να κινούνται αργά και σταθερά, 
αλλά συνεχόμενα και οργανικά, χρησιμοποιώντας όλο τους το σώμα καθώς και το βλέμμα με 
τρόπο τέτοιο που να υπογραμμίζει την προσωπικότητα και αισθητική τους. Ο παρονομαστής 
της κίνησης είναι ένας και η χορογραφία συγκεκριμένη, παρόλα αυτά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά φυσιογνωμικά και κινησιολογικά που φέρει το κάθε μοντέλο αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία και κρίνεται αναγκαία η ανάδειξή τους. 

 ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Το κομμάτι της Τρίτης Πράξης ολοκληρώνεται με την παράταση του τελευταίου μέρους 
του, ξεκινώντας την Τέταρτη Πράξη με τον σταδιακό επαναλαμβανόμενο χτύπο που κάνει 
τα αλουμινόχαρτα πλήρωσης να τρίζουν πάνω στα πανέλα. Τα μοντέλα έχοντας φτάσει 
σε κινησιακή κορύφωση, σβήνουν αργά την κίνηση για να συντονιστούν με τον επόμενο 
μονότονο ρυθμό. Η κίνησή τους εξακολουθεί να είναι οργανική, ήρεμη και αργή. Πηγαίνοντας 
ο ένας δίπλα στον άλλον δημιουργούν έναν ημικυκλικό κλοιό σπρώχντοντας το κοινό 
προς την επόμενη αίθουσα. Φτάνοντας στο τέλος του προηγούμενου ρυθμού, ένα από τα 
μοντέλα έχει φύγει ξεδιπλώνοντας την καμπύλη κουρτίνα που αποτελεί συνδετικό στοιχείο 
μεταξύ του Χώρου της Αντανάκλασης και του Χώρου της Διαφάνειας. Με την κίνηση αυτή, 
δημιουργείται ένα χαλαρό όριο μεταξύ της performance των μοντέλων και αυτής του Μπάλα, 
διαχωρίζοντας και κάνοντας μια μικρή υποθετική παύση στη δεύτερη, αφήνοντάς τον στην 
“ιδιωτικότητά” του [πίσω από την κλειστή διάφανη κουρτίνα] και στρέφοντας την προσοχή 
του κοινού στην επόμενη Πράξη. Ενώ η κουρτίνα κλείνει, μερικά άτομα βιάζονται να μπουν 
προς τα μέσα σαν να υποννοείται πως το κλείσιμό της απαγορεύει στη συνέχεια την είσοδο 
στον χώρο. Παράλληλα, τα μοντέλα σφίγγουν τον κλοιό σπρώχνοντας το κοινό, το οποίο δεν 
συνειδητοποιεί ακριβώς τι συμβαίνει, παρόλα αυτά με μικρά βήματα και αργό ρυθμό όλοι 
προχωρούν. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου τέσσερα με πέντε λεπτά.

Τα μοντέλα, έχοντας σπρώξει την πλειοψηφία του κοινό προς τον επόμενο χώρο, 
δημιουργούν μια σειρά ακολουθώντας την καμπύλη της κουρτίνας, από την εσωτερική 
πλευρά. Το κομμάτι έχει ήδη αλλάξει, προχωρώντας σε μια μελωδία και σε έναν ρυθμό που 
φαινομενικά βρίσκεται πιο κοντά στις ακουστικές επιλογές ενός σύγχρονου fashion show, 
κάνοντας μια αναφορά σε αυτό και προσδίδοντας, στο σημείο αυτό σε έναν πιο γρήγορο, 
ζωηρό και μοντέρνο tempo. Τα μοντέλα ξεκινούν το ένα μετά το άλλο να περπατούν κατά 
μήκος της νοητής γραμμής των υποστυλωμάτων και παράλληλα με αυτήν σε ευθεία, 
στρίβοντας 180 μοίρες όταν φτάνουν στο βάθος του χώρου. Όταν διασχίσουν και τη δεύτερη 
πλευρά, εισέρχονται μέσα στις κεντρικές κουρτίνες στεκόμενοι εναλλάξ. ΗΤέταρτη Πράξη 
διαρκεί περίπου οκτώ λεπτά. Ο κόσμος είναι πλέον ελεύθερος να κινηθεί όπου θέλει, σε 
αντίθεση με τον Χώρο της Αντανάκλασης που η θέση τους ήταν ορισμένη πιο αυστηρά. Αν και 
ο σχεδιασμός του Χώρου της Διαφάνειας συμπεριέλαβε σημεία στάσης και κίνησης, η επιλογή 
των ρευστών ορίων αφήνει το περιθώριο της χαλαρής και ανεξέλεγκτης πορείας στον χώρο 
ανά πάσα στιγμή, διαφοροποιώντας την εμπειρία από τις προηγούμενες Πράξεις. 

Από τη στιγμή που τα ηχεία βρίσκονται στον Χώρο της Αντανάκλασης, η μουσική ακούγεται 
με μικρότερη ένταση και πιο απομακρυσμένη, υπογραμμίζοντας την ιδέα των φαντασμάτων 
του παρελθόντος και προσθέτοντας αυτό το ακουστικό βάθος στο οπτικό της διαφάνειας. 
Επιπλέον, η αδιάκοπη κίνηση κοινού και μοντέλων στο χώρο προκαλούν κίνηση στις 
μεταλλικές κουρτίνες καθώς και μια σχεδόν συνεχόμενη «μεταλλική βροχή».
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 ΠΡΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

Τα μοντέλα έχουν ολοκληρώσει την πασαρέλα και στέκονται μέσα στον διάδρομο που 
δημιουργούν οι κεντρικές κουρτίνες, ανάμενα στα υποστυλώματα, κοιτώντας ο καθένας 
εναλλάξ αριστερά ή δεξιά. Το κομμάτι μεταβάλλεται σιγά σιγά σε έναν νέο ρυθμό, πιο αργό, 
τελετουργικό και ατμοσφαιρικό δημιουργώντας μια ηχητική σύνδεση με την Τρίτη Πράξη. 
Το κομμάτι αυτό αποτελεί soundtrack της ταινίας Arrival [2016] με τίτλο First Encounter 
του Jóhann Jóhannsson. Το κομμάτι διαρκεί περίπου πέντε λεπτά και ενώ στην πλειοψηφία 
του είναι αργό και μυστηριώδες, προκαλώντας αγωνία και ένταση, ξαφνικά πραγματοποιεί 
εκρήξεις, αποσυμπιέζοντας την προηγούμενη κατάσταση. Έτσι και τα μοντέλα αρχικά 
κινούνται αργά πάνω στη θέση τους, απλώνουν τα άκρα τους, δίχως να μετακινούνται, 
χαϊδεύουν τις κουρτίνες κάνοντας τον διάφανο διάδρομο να πάλλεται σαν να αναπνέει. Τις 
στιγμές των εκρήξεων η κίνησή τους γίνεται πιο βίαιη, γρήγορη και ασυντόνιστη. Το κοινό 
εξακολουθεί να περιφέρεται προς κάθε κατεύθυνση παρατηρώντας και φωτογραφίζοντας 
τόσο τα μοντέλα όσο και την performance του Μπάλα. Ο χώρος και η διαδικασία θυμίζουν 
ζωντανή έκθεση φιλοξενώντας διάφορες ταυτόχρονες δράσεις, τις οποίες μπορεί ο καθένας 
να παρακολουθήσει ανά πάσα στιγμή.  

Τα τελευταία δύο με τρία λεπτά της Πέμπτης Πράξης συνοδεύονται για μια ακόμα φορά 
από την επαναλαμβανόμενη επέκταση του ρυθμικού χτύπου του κομματιού, με τον ίδιο 
τρόπο που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της Τέταρτης Πράξης, όταν τα μοντέλα 
πίεζαν το κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτή, τα μοντέλα ξεσκεπάζονται αργά από τον διάφανο 

διάδρομο, αποκαλύπτοντας τους εαυτούς τους. Παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί ο 
προτζέκτορας στη δεξιά γωνία και προβάλλει πλάνα που βιντεοσκόπησε η δεύτερη κάμερα 
που ήταν τοποθετημένη στη βάση της σκάλας. Η κάμερα αυτή τραβούσε το κοινό από 
μπροστά, αποκαλύπτοντας τα πρόσωπά τους και προβάλλοντάς τα στον τοίχο με τη μορφή 
εγκατάστασης γίνεται για μία ακόμα φορά αναφορά στον χρόνο της μόδας. Το κοινό έρχεται 
ξανά αντιμέτωπο με τον εαυτό του, αποτελώντας θέαμα και στοιχείο της επίδειξης, παίζοντας 
με τη γραμμικότητα του χρόνου, μιας και τα αποσπάσματα του βίντεο τραβήχθηκαν λίγα 
λεπτά πριν και αποτελούν θέαμα τώρα.   

 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΗ

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η προβολή και αλλάζει για μία ακόμα φορά το κομμάτι. Η 
συνέχεια περιγράφεται ξανά από γρήγορο και έντονο ρυθμό, δημιουργώντας μια αντίθεση 
με την Πέμπτη Πράξη. Η πλειοψηφία του κοινού έχει βρεί τη θέση του κατά την Τέταρτη και 
Πέμπτη Πράξη, παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος περιφέρεται και περιεργάζεται 
τόσο τα υλικά όσο και τις διαφορετικές γωνίες της performance. Η Έκτη Πράξη αποτελείται 
για μια ακόμα φορά από πασαρέλα αντίστοιχη του σύγχρονου fashion show. Το νέο κομμάτι 
που ξεκινά, Pie X των Suuns, προσδίδει ένα fierce στοιχείο που χαρακτηρίζει το runway. Η 
πασαρέλα πραγματοποιείται αυτή τη φορά, περιμετρικά του χώρου, έξω από τις καμπύλες 
κουρτίνες ορίζοντας για μία ακόμα φορά μια διαφορετική οπτική της εγκατάστασης και τη 
διαφοροποίηση των σημείων στάσης, κίνησης και παρατήρησης μιας και η χειρονομία αυτή 
«σπάει» το κοινό που έχει συγκεντρωθεί στο βάθος του Χώρου της Διαφάνειας. Στο τέλος 
της Πράξης αυτής, και μόλις το κάθε μοντέλο ολοκληρώνει την πορεία του, μπλέκεται με το 
κοινό, επιλέγει μια θέση στον χώρο και περιμένει την ολοκλήρωση της Πράξης.
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 FINALE

Η μουσική αλλάζει για μία τελευταία φορά. Επιλέχθηκε το Lonn των Lund Quartet, μια 
απαλή μελωδία συνοδευόμενη από βιολιά, σε μία προσπάθεια σύνδεσης της έναρξης της 
επίδειξης που πραγματοποιήθηκε με όπερα με την ολοκλήρωσή της. Αντίστοιχα, τα μοντέλα 
ξεκινούν με αργό βηματισμό να κατευθύνονται προς τον Χώρο της Αντανάκλασης. Κατά 
τη διάρκεια αυτή, και ενώ περπατούν με την πλάτη προς το κοινό, κοντοστέκονται και 
στρέφονται ταυτόχρονα να το αντικρίσουν• κάνουν ξανά μεταβολή και συνεχίζουν προς 
τη σκηνή. Η στιγμή αυτή επαναλαμβάνεται δύο με τρεις φορές, ενημερώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο το κοινό για την πρόθεσή τους. Ταυτόχρονα, στη σκηνή που αρχικά αποτέλεσε 
τον ψηφιακό καθρέπτη, προβάλλεται το βίντεο που κατέγραψε η πρώτη κάμερα που ήταν 
τοποθετημένη στην κορυφή τηε σκάλας. Η κάμερα αυτή κατέψραφε το κοινό να κατεβαίνει τη 
σκάλα, υποννοώντας τη μετάβαση προς το Guerrilla Show Athens. Στο απόσπασμα του βίντεο 
παρουσιάζονται πλάτες και σκιές οι οποίες δεν αποκαλύπτουν εύκολα τα άτομα του κοινού, 
προσθέτοντας έτσι το στοιχείο του άγνωστου παρατηρητή, υποννοώντας μια νέα έναρξη μιας 
καινούργιας επίδειξης, φέρνοντας για μια ακόμα φορά αντιμέτωπο με τον εαυτό του μέσα από 
έναν ακόμα πειραματισμό και αναφορά στον χρόνο της μόδας και στη σχέση θεατή-θεάματος.

Ακολουθεί υπόκλιση.
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[45] Προσωπικές σημειώσεις.

[46] Προσωπικές σημειώσεις.
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