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The Past of Things to Come
Ζωή Χατζηγιαννάκη

Το The Past of Things to Come είναι 
μία εγκατάσταση γύρω από την 
υποθετική κατοίκηση ενός κτιρίου. 
Η Ζωή Χατζηγιαννάκη εργάζεται 
ερευνητικά μελετώντας 
στοιχεία που ανήκουν σε μια 
ανεπίσημη αστική κληρονομιά 
καθημερινών αφηγήσεων της 
πόλης. Χρησιμοποιεί ως μέσο τη 
φωτογραφία για να κατασκευάσει 
μια κριτική και σαρκαστική αφήγηση 
ενός δυστοπικού μέλλοντος, 
παραθέτοντας πραγματικά και 
μυθοπλαστικά γεγονότα. Η 
έκδοση περιέχει φωτογραφίες 
από την εγκατάσταση και εικόνες 
του «αρχειακού υλικού» που 
παρουσιάζεται στην έκθεση.

Κείμενα: Ελίνα Αξιώτη, James Bridle

15 x 22 εκ. / 48 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο με κουβερτούρα 

αφίσα

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά – αγγλικά)

400 αντίτυπα

2018

ISBN: 978-618-5204-05-1

€ 8,00

62

TOPHETΗ 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Το "Topheth", το πρώτο βιβλίο 
του φωτογράφου Γιάννη 
Θεοδωρόπουλου, αναφέρεται 
στη μοναξιά των αντικειμένων, 
στη μνήμη των μωσαϊκών, στη 
γοητεία των κλινοσκεπασμάτων 
και των πτυχώσεων. Αναφέρεται, 
επίσης, στην απώλεια του έρωτα, 
στην έννοια της θυσίας και στο 
εξιλαστήριο θύμα, στην αναζήτηση 
της συνεκτικής υποκειμενικότητας 
και στο ανέφικτο αυτής της 
προσπάθειας. Το σπίτι του, απ’ 
όπου προέρχονται οι περισσότερες 
φωτογραφίες του, είναι μια κρύπτη, 
ένας χώρος μυστικός, ένας τόπος 
λατρείας, η κατοικία ενός μάρτυρα 
που διώκεται άδικα από τους 
συνανθρώπους του.

Κείμενο: Χριστόφορς Μαρίνος, Γιάννης 

Θεοδωρόπουλος

21 x 27.5 εκ. / 116 σελίδες

57 έγχρωμες εικόνες

Σκληρό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) 

500 αντίτυπα

2018

Συνέκδοση Cube Art Editions 

και Big black mountain the darkness 

never ever comes

ISBN: 978-618-5204-03-7

€ 30,00

63

Monaco
Extra-Conjugale 

Το Μονακό είναι το ιδιότυπο 
σουβενίρ ενός ταξιδιού σοκ. Η 
ολιγόωρη περιπλάνηση των Extra-
Conjugale στους δρόμους του 
Πριγκιπάτου έχει ως συνέπεια 
μια ταινία, έργα ζωγραφικής, 
χαρτοπαικτικά γλυπτά, κολάζ και 
σχέδια αλλά κι ένα μικρό βιβλίο: 
Οι έγχρωμες σελίδες του Μονακό 
επαληθεύουν την κυρίαρχη θέση 
της πόλης-μούσας στο καλλιτεχνικό 
έργο μιας ομάδας με βάση την 
Αθήνα.

14.8 x 21 εκ. / 28 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

150 αντίτυπα

2018

€ 8,00
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Η ηθοποιός Νέλλη Αγγελίδου 
Κωνσταντίνος Κυριακός
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη

Συλλογική έκδοση αφιερωμένη στην 
ηθοποιό Νέλλη Αγγελίδου (1923-
2014). Ο Κωνσταντίνος Κυριακός 
πραγματεύεται την καλλιτεχνική 
πορεία της στο θέατρο, τον 
κινηματογράφο και την τηλεόραση. 
Οι φίλοι και συνεργάτες της 
καταθέτουν τις αναμνήσεις τους. 
Το βιβλίο προλογίζουν ο Κώστας 
Γεωργουσόπουλος και ο γιος της 
Γιάννος Αγγελίδης. Η έκδοση είναι 
εικονογραφημένη και περιλαμβάνει 
επίσης κείμενα της Νέλλης 
Αγγελίδου και χρονολογικό κατάλογο 
των παραγωγών που εμφανίστηκε, 
συνταγμένο από την επιμελήτρια 
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη.

16,5 x 24 εκ. / 316 σελίδες

120 α/μ φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά

Ελληνική έκδοση

600 αντίτυπα

2017

ISBN: 978-618-81511-8-5

€ 20,00

58

Some Days Last Longer than Others
Κατερίνα Βαζούρα
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2018
Ένα ημερολόγιο βασισμένο σε 
δώδεκα διαφορετικά συνηθισμένα 
σημειωματάρια, δημιουργεί ένα 
μοτίβο/σύστημα για κάθε μήνα. 
Εκτός του προκαθορισμένου χρόνου 
και χώρου, Κάποιες μέρες διαρκούν 
περισσότερο από άλλες.

13 χ 19 εκ. / 458 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά

Λάστιχο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2017

€ 15,00

60

A Pagan Feast
Νίκος Καχριμάνης

Ήταν χειμώνας, η καλύτερη εποχή 
για να φυτέψει κανείς μικρά δέντρα. 
Με αυτό το στόχο ξεκινήσαμε 
προς το χωράφι δίπλα στο δάσος. 
Είχε κατακάτσει η ομίχλη κι εγώ 
τραβούσα φωτογραφίες από τη μικρή 
μας παγανιστική γιορτή. Αργότερα 
κατάλαβα ότι αυτό που είχα 
απαθανατίσει δεν ήταν μια γιορτή. 
Έμοιαζε περισσότερο σαν το πεδίο 
ενός εγκλήματος, όπου θαύτηκε κάτι 
που σκοτώθηκε επιτόπου ή που ήταν 
ήδη νεκρό.

17.5 x 23 εκ. / 48 σελίδες

21 έγχρωμες εικόνες

Χειροποίητη βιβλιοδεσία

Αγγλική έκδοση 

300 αντίτυπα

2018

ISBN: 978-618-5204-04-4

€ 15,00
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Μάγισσες
Νίνα Παπακωνσταντίνου

Το σχέδιο με τίτλο «Μάγισσες» έγινε 
ιχνογραφώντας τα κενά ανάμεσα 
στις λέξεις και τα γράμματα κάποιων 
στίχων του Κωστή Παλαμά, τους 
οποίους είχε γράψει σε λεύκωμα 
κοριτσιού. Τους στίχους αυτούς 
έγραψε από μνήμης ο πατέρας 
μου στο δικό μου σημειωματάριο, 
χρησιμοποίησα λοιπόν τη δική του 
εκδοχή, γραμμένη από το χέρι του.

Στου κρυφού στίχου μου
μεσ’ στα δεφτέρια
ποια λεπτοστόχαστα
χαράζουν χέρια
πεντάλφες μάγισσες;
Μεσ’ στα γεράνια
θολοβραδιάσματα
ποια ηλιοστεφάνια;
-Κωστής Παλαμάς, 17.04.1916

15,5 x23,5 εκ. / 48 λευκές σελίδες

Διπλωμένο εξώφυλλο-μεταξοτυπία

500 αντίτυπα

2017

€ 7,00

55

Empty Days
Κατερίνα Βαζούρα
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2017
Το Empty Days είναι ένα ημερολόγιο 
απαλλαγμένο από το σύστημα της 
γραφής. Μια αλληλουχία από κενές 
σελίδες. Δώδεκα διαφορετικά χαρτιά 
αντιστοιχούν στους δώδεκα μήνες 
του έτους. Η πρόθεση είναι να μας 
προσφέρει ελεύθερο χώρο για να 
χειριστούμε το χρόνο. Ανοίγοντας 
ένα παράθυρο στο κενό, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε αυτό το βιβλίο 
όπως θέλουμε, όποτε θέλουμε.

15 χ 21 εκ. / 383 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

Κολλητό / layflat

Ετήσιος σελιδοδείκτης

Αγγλική έκδοση

1.500 αντίτυπα

2016

Συνέκδοση Cube Art Editions 

και Documenta 14

€ 15,00

57

Εική και ως έτυχε 
Μάριος Καμχής

«Ένα σχέδιο μπορεί να ξεκινήσει 
με μια γραμμή. Από αυτή την 
πρώτη γραμμή, προχωράει κανείς 
βήμα-βήμα, σε συνάφεια με την 
προηγούμενη γραμμή, λογικά ή 
τυχαία. Όταν παρουσιάζεται μια 
ανωμαλία, το μη συμβατό τμήμα 
απορρίπτεται. Η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται όταν το σύνολο 
έχει μια δομή η οποία «στέκει». 
Άνθρωποι εμφανίζονται, εδώ και 
εκεί, σε ταράτσες χωρίς στηθαίο ή σε 
αδιέξοδους δρόμους.»
Ο κατάλογος εκδόθηκε με την 
ευκαιρία της έκθεσης «Εική και ως 
έτυχε» στη γκαλερί Χατζηκυριάκος– 
Γκίκας της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης, τον Φεβρουάριο του 2017.

Κείμενα: Λουΐζα Καραπιδάκη, Μάριος 

Καμχής

20 x 30 εκ. / 32 σελίδες

10 α/μ φωτογραφίες 

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) 

500 αντίτυπα 

2017

€ 10,00
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Τρεις Παπακωνσταντίνου 
— Θοδωρής, Λίτσα και Λήδα
Λήδα Παπακωνσταντίνου

Σε αυτό το έργο-εγκατάσταση
στον χώρο της γκαλερί Φουγάρο στο 
Ναύπλιο τον Μάιο του 2016,
η καλλιτέχνης αυτοβιογραφείται, 
ενώ συγχρόνως βιογραφεί με 
μοναδικό τρόπο τους γονείς της. 
Συνθέτοντας ένα προσωπικό 
αφηγηματικό ιστό, η Λήδα 
Παπακωνσταντίνου καταθέτει μια 
ιστορική μαρτυρία της πορείας της 
οικογένειάς της κατά τη διάρκεια του 
ταραχώδους 20ού αιώνα. Έργα της 
συνδιαλέγονται με αυτά των γονιών 
της, φωτίζοντας σχέσεις, επιδράσεις 
και επιρροές που διαμόρφωσαν και 
την ίδια.
Η έκδοση είναι ένας φάκελος 
που περιέχει ένα μικρό βιβλίο 
με αποσπάσματα του αρχείου των 
γονιών της και μια φωτογραφία από 
τον χώρο της εγκατάστασης.

Κείμενο: Λήδα Παπακωνσταντίνου

16,5 x 22 εκ. / 24 σελίδες

14 α/μ φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο με κουβερτούρα

μέσα σε φάκελο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) 

1.000 αντίτυπα

2016

€ 10,00

53

Χορευτής: δεινός και οξύνους 
Εσθήρ Λέμη

Το βιβλίο αυτό περιγράφει πώς 
ένας εικαστικός καλλιτέχνης και 
συνθέτης που περνάει τον ελεύθερο 
χρόνο του σε σχολές χορού και 
κρατάει ως ντοκουμέντο την κίνηση 
των χορευτών, επεξεργάζεται το 
ίδιο υλικό ξανά και ξανά καθώς 
προχωράνε οι τεχνολογίες, και  
μαθαίνει να γράφει καθώς συλλέγει 
συνδυαστικά «ασκήσεις γραφής» 
(ètudes), περνώντας από τέχνη 
σε τέχνη, με τον ίδιο τρόπο που 
κάποιος οδηγείται να εξηγήσει 
κάτι «χαμένος στη μετάφραση» σε 
κάθε πιθανή έκφραση ή ανάμνηση, 
επιτυγχάνοντας στο τέλος να 
δημιουργήσει ορισμούς. 

Κείμενο: Χριστόφορος Μαρίνος

19 x 26 εκ. / 56 σελίδες

10 α/μ φωτογραφίες 

Μαλακό εξώφυλλο

με 10 διπλωμένα φύλλα

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) 

300 αντίτυπα

2016

ISBN: 978-618-81511-7-8

€ 20,00

54

At Sea 
Marian Wijnvoord

"At Sea" (στη θάλασσα) είναι 
ένα βιβλίο που περιέχει 15 
θαλασσογραφίες. Τα έργα μιλούν για 
αποχώρηση, για την μαύρη πέτρα που 
ρίχνεις πίσω σου, για την λαχτάρα 
του ταξιδιού. Όταν είσαι στη θάλασσα 
(θαλασσοδέρνεσαι, πελαγώνεις) 
είναι λίγο σαν τη ζωγραφική: δεν 
ξέρεις αν και πού θα φτάσεις.
Το θέμα και η τεχνοτροπία των 
έργων ακολουθούν την παράδοση 
της Ολλανδικής θαλασσογραφίας 
του 1600, αλλά εμείς, στο βιβλίο, 
ατενίζουμε τη θάλασσα του σήμερα, 
όπου η μοναδική ανθρώπινη 
παρουσία είναι ο θεατής. 

13,5 x 18 εκ. / 32 σελίδες

15 έγχρωμες εικόνες 

Σκληρό πανόδετο εξώφυλλο 

Αγγλική έκδοση

200 αντίτυπα

2016

€ 15,00
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Όνειρα και σύμβολα 
Ιωάννα Ράλλη 

Η Ιωάννα Ράλλη εκθέτει εικαστικές 
φωτογραφικές αποτυπώσεις 
του ταπεινού και οικείου. Μικρά 
πλάσματα της φύσης, μικρά 
γλυπτά φτιαγμένα από ευτελή 
υλικά (χαρτόνι, χαρτί δουλεμένο 
με κόλλα, σύρμα, αλουμινόχαρτο, 
σπάγκο, μαλλί πλεξίματος, κλωστή, 
ξερόκλαδα), κοινοί άνθρωποι και 
εικόνες της καθημερινότητας 
επενδυμένες με πολύτιμα χρώματα 
και υφάσματα αναβαπτίζονται στο 
φως και στη σκιά μέσα από τον φακό 
μιας παλιάς Hasselblad 6x6. 

Κείμενο: Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλου

20 x 22 εκ. / 96 σελίδες

38 έγχρωμες εικόνες 

Σκληρό χαρτόδετο εξώφυλλο 

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) 

500 αντίτυπα

2016

ISBN: 978-618-81511-1-6

€ 25,00
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Ghost Tropic
Κατερίνα Βαζούρα
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2016
Τριακόσιες εξήντα πέντε εκδοχές 
μιας διαδικασίας αρίθμησης η οποία 
αναπτύσσεται μέσα από κάθε μέρα 
του χρόνου.

14 χ 22,5 εκ. / 376 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

με πλαστική κουβερτούρα

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2015

€ 20,00

51

rho[e]mb-[asm]-i
Μαρία Οικονομοπούλου

Ο ρόμβος, σαν παραλλαγή του 
όμικρον ήταν το ξεκίνημα του 
σχεδίου αυτού. Ο ρεμβασμός, 
που σαν λέξη προέρχεται από 
την ίδια ρίζα, περιγράφει αυτό 
που συμβαίνει κατά την διάρκεια 
του σχεδιασμού. Το ανοιχτό 
μπλε παραπέμπει στα σχολικά 
τετράδια της δεκαετίας του '70.

15,5 x 23,5 εκ. / 56 λευκές σελίδες

Διπλωμένο εξώφυλλο-μεταξοτυπία

400 αντίτυπα

2016

€ 7,00
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Nostalgia 
Νεκτάριος Παπανικολάου

Ο Νεκτάριος Παπανικολάου 
γεννήθηκε στη Νότια Αφρική 
και ζει στην Αθήνα. Στο έργο 
του, επηρεασμένος από τον 
Πικτοριαλισμό, έχει την τάση να 
«θολώνει» την πραγματικότητα αντί 
απλά να την καταγράφει. Δημιουργεί 
εικόνες που ξεφεύγουν από το 
παρόν, θέλοντας να δημιουργήσει 
και να προβάλει ένα συναίσθημα 
στην φαντασία του θεατή.
Ο κατάλογος εκδόθηκε με την 
ευκαιρία της έκθεσής του, 
Πορτραίτα, στο Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Ιλεάνα Τούντα.

13 x 19,3 εκ. / 48 σελίδες

22 α/μ φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2015

ISBN: 978-618-81511-3-0

€ 8,00

46

Day by Day
Κατερίνα Βαζούρα
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2015
Ένα κοινό ημερολόγιο τοίχου 
φωτογραφίζεται στο χώρο για να 
δημιουργήσει ένα καινούργιο. Κάθε 
μήνα, προσαρμόζεται, τοποθετείται 
σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, 
θέλοντας να εστιάσει στην 
επανάληψη του χρόνου μέσα από την 
κίνηση στο χώρο. Μία κίνηση, ανά 
μία ημέρα, ανά μία σελίδα.

14 x 19 εκ. / 416 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2014

€ 20,00

48

YOU AM I 
Ειρήνη Καραγιαννοπούλου

Το YOU AM I αποτελείται από 60 
πειραγμένες διαφημίσεις αγαθών 
πολυτελείας και καλλυντικών. 
Η Ειρήνη Καραγιαννοπούλου 
ζωγραφίζει απευθείας στις σελίδες 
περιοδικών μόδας, αντικαθιστώντας 
τα πρόσωπα ανυποψίαστων 
μοντέλων με το δικό της.
Το αποτέλεσμα είναι ένα 
περιοδικό-υβρίδιο με έντονη 
πειρα(μα)τική διάθεση.

21 x 28 εκ. / 56 σελίδες

60 έγχρωμες εικόνες

Μαλακό εξώφυλλο

800 αντίτυπα

2015

ISBN: 978-618-81511-4-7

€ 15,00
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People World 
Πόπη Τσουκάτου

Η Πόπη Τσουκάτου απαθανατίζει 
ανθρώπους σε διάφορους 
τόπους του κόσμου και οι εικόνες 
που προκύπτουν αναδύουν μια 
ατμόσφαιρα οικεία, και συγχρόνως 
οικουμενική. Παρόλο που δεν 
επεμβαίνει στην καθημερινότητά 
τους, καταφέρνει να διηγηθεί 
μια ιστορία από τη ζωή τους, 
έτσι που νιώθει κανείς ότι είναι 
γνωστοί, φίλοι και γείτονες.

Κείμενο: Σταύρος Καβαλλάρης

17 x 23 εκ. / 96 σελίδες

68 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

500 αντίτυπα

2014

ISBN 978-618-81511-0-9

€ 18,00

44

Majestic
Ειρήνη Καραγιαννοπούλου

Majestic είναι ο τίτλος του τετραδίου 
της Ειρήνης Καραγιαννοπούλου 
που κυκλοφόρησε σε περιορισμένα 
αντίτυπα. Το εξώφυλλό του, 
μια διπλωμένη μεταξοτυπία, 
είναι σκοτεινό σαν τη νύχτα 
και γεμάτο πυροτεχνήματα.

15,5 x 23,5 εκ. / 56 λευκές σελίδες

Διπλωμένο εξώφυλλο-μεταξοτυπία

Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων

2014

€ 7,00
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Pirquetou (Πιρκετού) 
Denis Lhomme

Το βιβλίο του Denis Lhomme είναι 
ένα ποίημα-εικόνα με 29 σχέδια 
που διαγράφει την πιο αισθαντική 
όψη της πίστης στη ζωή και της 
ασταμάτητης αντίστασης στο θάνατο.
Ο Πιρκετού πήρε το όνομά του από το
«pire que tout» που στα γαλλικά 
σημαίνει το «χειρότερο απ’ όλα». 
Στο δικό του ποίημα με εικόνες 
ο Πιρκετού – σύντροφος ζωής 
– στέφεται το αγκάθι του και 
σε κάθε σελίδα ξετυλίγει την 
φιλοσοφία του. Το σχέδιο και ο 
στίχος διατρέχονται από την ίδια 
λεπτή μπλε γραμμή και συνθέτουν 
ένα λιτό φιλοσοφικό ποίημα.

11,6 x 17 εκ. / 62 σελίδες

27 σχέδια

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (γαλλικά–ελληνικά)

300 αντίτυπα

2014

ISBN: 978-618-81511-2-3

€ 10,00
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Το καταραμένο φίδι 
Ελένη Μυλωνά

Η Ελένη Μυλωνά, φωτογράφος, 
ζωγράφος, γλύπτρια και δημιουργός 
βίντεο, χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ σαν 
βασική πηγή θεμάτων και εικόνων 
και εμπνέεται από τα κράνη των 
διαδηλωτών της Αραβικής Άνοιξης. 
Προσπαθώντας να μαντέψει 
όσα κρύβονταν πίσω από τα 
φωτογραφικά ντοκουμέντα, περνά 
σταδιακά από σχέδια, ζωγραφική 
και τέλος φωτογραφική αποτύπωση 
των εικόνων, δημιουργώντας 
στυλιζαρισμένα πορτρέτα και 
ασαφή alter ego της πρωτότυπης 
δημοσιογραφικής εικόνας. 
Ο τίτλος της έκθεσης και του βιβλίου, 
προέρχεται από το έργο του Μάνου 
Χατζιδάκι όπου ο Μεγαλέξανδρος με 
την παρέμβαση του Καραγκιόζη, νικά 
το φοβερό φίδι που τρομοκρατούσε 
τη χώρα. Με τα έργα της η Μυλωνά, 
αναδεικνύει ότι οι κρίσεις, 
παγκόσμιες και προσωπικές, 
μπορούν να κατανικηθούν με τόλμη 
και φαντασία.

15 x 19 εκ / 40 σελίδες

20 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

1000 αντίτυπα

2014

ISBN 978-618-80384-9-3

€ 10,00
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Been Here Before
Κατερίνα Βαζούρα
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2014
Το κύριο μέρος του ημερολογίου 
αποτελείται από τρία διαφορετικά 
και χρησιμοποιημένα ημερολόγια, 
Same Day, Same Time, Different 
Moon (2010), Halfway to the 
Square (2012) και από το From 
Athens With Love (2013), που 
έχουν ξανασκαναριστεί ενώ τα 
λευκά τετράγωνα καλύπτουν τις 
προσωπικές λεπτομέρειες

15 x 22 εκ. / 192 σελίδες 

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

350 αντίτυπα

2013

€20,00
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Ishavsgast 
Hilde Aagaard 

Το «Ishavsgast» είναι ένα βιβλίο 
αναμνήσεων του Asbjorn Trygve 
Aagaard (1927-2006), πατέρα 
της Hilde Aagaard. Στα νιάτα του 
ήταν ψαράς, κυνηγός φώκιας και 
άγριου βοδιού, ενώ αργότερα 
έγινε μηχανικός. Περισσότερο 
όμως αγαπούσε την περιπέτεια και 
την φωτογραφία. Οι περιγραφές 
είναι από τις Νορβηγικές ακτές, 
την Γροιλανδία και κυρίως από 
το West Ice (Δυτικός Πάγος). 
Ένιωθε ότι αυτές οι εμπειρίες στην 
Αρκτική θάλασσα ήταν πολύτιμες, 
και οριακές. Το τελευταίο του 
κείμενο, «Loss», είναι ένα διήγημα 
στηριγμένο στις περιπέτειές του 
στο West Ice. Στα ταξίδια του, πήρε 
όλες τις φωτογραφίες ο ίδιος με την 
φωτογραφική του μηχανή, μια Leica.
Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου 
παρουσιάζουν τις γραφικές του 
καταχωρήσεις στο τέλος της ζωής 
του, που παρ’ όλη την περιορισμένη 
ικανότητα γραφής, εκφράζουν ακόμη 
την Αρκτική θάλασσα μέσα του.

Κείμενα: Hilde Aagaard

Asbjorn Trygve Aagaard

20 x 13,3 εκ. / 224 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο 

Δίγλωσση έκδοση (νορβηγικά-αγγλικά)

600 αντίτυπα

2014

ISBN: 978-618-80384-4-8

€ 25,00
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Ένας γυάλινος κόσμος
Βανέσσα Αναστασοπούλου

«Ξανά και ξανά με «ιαπωνική» 
επιμονή και υπομονή, προσπαθείς, 
μετά την αρχική ιδέα, την καταγραφή 
μιας εικόνας και των προεκτάσεών 
της, να την επεξεργαστείς, να την 
αποκωδικοποιήσεις. Και ξαφνικά, 
ίσως έχεις ακουμπήσει σε κάτι. 
Σκέψεις, που θα μπορούσαμε 
να τις ονομάσουμε σκέψεις 
φτερού, γεννιούνται από τυχαίες 
σημειώσεις και σιγά σιγά, λίγο λίγο, 
μεταμορφώνονται σε καταθέσεις.  
Ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος 
από φευγαλέες εικόνες. Κάποιες 
πραγματεύονται τη διαχείριση της 
απώλειας. Άλλες, μαγικές, υπέροχες 
εικόνες που τις κρατάμε κοντά μας, 
σ’ ένα ταξίδι που συχνά γίνεται άγριο 
και που δεν ξέρουμε πού θα μας 
βγάλει. Μια σειρά από βαλίτσες. 
Οι αποσκευές μας, ως αρχέτυποι 
μεταφορείς, είναι φορτωμένες με τις 
ιστορίες τους, με τις ιστορίες μας».

15 x 24 εκ. / 32 σελίδες

(8 άδετα διπλωμένα φύλλα) 

8 σχέδια

Mαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2013

€ 5,00
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ZOO.OOO 
Extra-Conjugale

Το «ZOO.OOΟ» αποτελεί οδηγό 
περιπλάνησης σε ένα ιδιότυπο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
Σκελετοί φιδιών, το ίχνος μιας 
γάτας, ιππόκαμποι προς πώληση, 
επικίνδυνες πολικές αρκούδες και 
άλλες σκοτεινές εκμυστηρεύσεις 
του συνεργατικού διδύμου Extra-
Conjugale, συνθέτουν τον γρίφο 
της μικρής συλλεκτικής έκδοσης. 
Οι Extra-Conjugale (Ειρήνη 
Καραγιαννοπούλου και Sébastien 
Marteau) ξεκίνησαν τη συνεργασία 
τους στις αρχές του 2012. 
Χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά 
μέσα και τεχνικές: ζωγραφική, 
φωτογραφία, ήχο, εγκατάσταση, 
κολάζ, σχέδιο, φιλμ, γλυπτική. Η 
δράση τους χαρακτηρίζεται από την 
έντονη διάθεση για πειραματισμό 
και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την αυτοσχεδιαστική νοοτροπία 
του DIY κινήματος. Ζουν κι 
εργάζονται στην Αθήνα.

15 x 21 εκ. / 16 σελίδες 

11 έγχρωμες εικόνες

Aγγλική έκδοση

300 αντίτυπα

2013

€ 5,00
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Ο Φρόυντ σε διακοπές
Τόμος IV
Ένα σπηλαιώδες πέρασμα
Μέρος Ι
Sharon Kivland

«Η Κίβλαντ μας προσκαλεί 
σε διακοπές με τον Φρόυντ: 
ανεβαίνουμε βουνά, περπατάμε 
σε δρόμους, πλάι στη λίμνη. 
Μαζεύουμε μανιτάρια. Ξεκινάμε 
για περιπέτειες. Μερικές φορές, 
χάνουμε τον δρόμο της επιστροφής. 
Παρεκκλίνουμε. Η Κίβλαντ, 
ακολουθώντας τα βήματα του 
Φρόυντ, συνυφαίνει την σχολαστική 
ιστορική έρευνα με τις προσωπικές 
της αναμνήσεις. Δεν είναι μόνο 
μια δημιουργική ανάπλαση των 
διακοπών του Φρόυντ, αλλά και 
της ίδιας της βιογραφίας σαν είδος 
γραφής. Δηκτικό, υποβλητικό, 
παθιασμένο – ένα βιβλίο όνειρο».

Κείμενα: Sharon Kivland

Lucia Farinati

14.5 x 23 εκ. / 144 σελίδες

104 μαυρόασπρες εικόνες

Μαλακό εξώφυλλο με κουβερτούρα

Αγγλική έκδοση

600 αντίτυπα

2013

ISBN: 978-618-80384-7-9

€25,00
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Το Τραγούδι του Αηδονιού
Αθηνά Ιωάννου

«Το έργο της Αθηνάς Ιωάννου έχει 
να κάνει με το πώς γεννιούνται οι 
εικόνες αλλά όχι με την αφήγησή 
τους. Η παράσταση είναι η κίνηση 
μέσα στο φως και όχι το ποιος 
κινείται και γιατί. Είναι το πέρασμα 
από την αρχιτεκτονική στο χώρο και 
από το χώρο στον τόπο, όπου ο χώρος 
και ο άνθρωπος συναντιούνται».
Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευκαιρία 
των εκθέσεων της καλλιτέχνιδας 
«Le Chant du Rossignol», στο 
Field Institute Hombroich (FIH), 
Απρίλιος 2013 και «Who is Afraid 
of the Walls», στο Μουσείο 
Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου 
Μπενάκη, Ιούνιος 2012, και στο 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Σεπτέμβριος 2013. 

Κέιμενα: Ντένης Ζαχαρόπουλος

Αθηνά Ιωάννου

16.7 x 23.6 εκ. / 152 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

Τρίγλωσση έκδοση 

(γερμανικά-ελληνικά-αγγλικά) 

1.000 αντίτυπα, από τα οποία 100 

αριθμημένα και υπογεγραμμένα 

από την καλλιτέχνιδα.

2013

ISBN: 978-618-80384-6-2

€ 20,00
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Μυστικά & Κρίσεις
Ζωή Χατζηγιαννάκη 

Οι φωτογραφίες της σειράς  
«Μυστικά & Kρίσεις» απεικονίζουν 
κτίρια που στεγάζουν δημόσιους 
οργανισμούς στο κέντρο της 
Αθήνας. Σε κάθε δίπτυχο, η εικόνα 
του κτιρίου αντιπαραβάλλεται με 
μια μεγεθυσμένη λεπτομέρεια 
από την ίδια φωτογραφία. Οι 
ανεξιχνίαστες, θολές αυτές εικόνες 
μοιάζουν να υπαινίσσονται τα όσα 
συμβαίνουν μέσα στα κτίρια, σαν 
να προσπαθούν να εντοπίσουν 
κάποια ενοχοποιητικά στοιχεία πίσω 
από τις προσόψεις τους. Τίποτα 
όμως τελικά δεν αποκαλύπτεται 
και παραμένει μόνο η ασάφεια.
Το βιβλίο της Ζωής Χατζηγιαννάκη 
«Μυστικά & Κρίσεις» εκδόθηκε 
με την ευκαιρία της έκθεσής της 
στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
Ιλεάνα Τούντα τον Μάϊο του 2013.

Κείμενο: Δέσποινα Ζευκιλή

24 x 16.5 εκ. / 56 σελίδες

Mαλακό εξώφυλλο

Ελληνική έκδοση

400 αντίτυπα

2013

ISBN: 978-618-80384-2-4

€ 12,00

36

Σκοτεινά Νερά - Ελευσίνα, 
1994-2013 
Λίζη Καλλιγά 

Οι «Κολυμβητές», ένα θέμα 
που απασχολεί την Καλλιγά 
στην καλλιτεχνική της πορεία, 
ξεκίνησε από το μικρό λιμανάκι 
της Ελευσίνας το 1994. Η σύνδεσή 
του με το σήμερα δηλώνει ότι η 
Ελευσίνα παραμένει ένας τόπος 
έμπνευσης στην παραγωγή του 
καλλιτεχνικού της έργου. 
«…ένα διάμεσο μέσα στο οποίο 
βυθίζονται και αναδύονται εναλλάξ 
εικόνες, πρόσωπα, βιώματα, 
μνήμες, αγωνίες, διαδρομές 
και αναστοχασμοί, καλύπτοντας 
ένα απροσδιόριστο φάσμα του 
χρόνου που συμπεριλαμβάνει τα 
παιδικά μας χρόνια, τη νεότερη 
ιστορία και τον αρχαίο μύθο, μέχρι 
τις πιο απόμακρες καταβολές 
της ανθρώπινης ύπαρξης ».
Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευκαιρία 
της έκθεσης της Λίζης Καλλιγά 
«Σκοτεινά Νερά - Ελευσίνα, 1994-
2013», στο Πολιτιστικό Κέντρο Λ. 
Κανελλόπουλος, στα Αισχύλεια του 
Δήμου Ελευσίνας, Σεπτέβριος 2013.

Κείμενο: Ντένης Ζαχαρόπουλος

24 x 17 εκ. / 36 σελίδες

34 α/μ και 4 έγρωμες εικόνες 

Μαλακό εξώφυλλο 

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2013

ISBN: 978-618-80384-5-5

€ 5,00
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Αντικείμενα περισυλλογής
και νέας ευθύνης 
Σάββας Χριστοδουλίδης

Ο Σάββας Χριστοδουλίδης 
πραγματεύεται εκδοχές ενός 
ιδεολογικού ολισθήματος και 
υποδεικνύει τη δημιουργία νέων 
σχέσεων στο χώρο και το χρόνο. 
Στα έργα του χρησιμοποιεί παλιά 
αντικείμενα της καθημερινότητας, 
συνθέτοντας μια νέα ενότητα. Με 
τον τρόπο αυτό, τα αντικείμενα 
αποβάλλουν τις μνήμες και τις 
φόρμες τους, και αποκτούν νέες 
ερμηνείες και αξίες. Στο αποτέλεσμα 
συνυπάρχουν η νοσταλγία με την 
ενατένιση, δημιουργώντας αυτό που 
ο καλλιτέχνης αποκαλεί «μνημονικό 
πλέγμα», ένα συνταίριασμα 
πραγμάτων και απόψεων.
Το βιβλίο «Αντικείμενα 
περισυλλογής και νέας ευθύνης» 
περιλαμβάνει φωτογραφίες των 
έργων του καλλιτέχνη και της 
εγκατάστασής τους στο χώρο. 
Εκδόθηκε με αφορμή την έκθεση 
του Σάββα Χριστοδουλίδη στο 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα 
Τούντα, τον Οκτώβριο του 2012.

Κείμενο: Παυλίνα Παρασκευαΐδου

21 x 29.7 εκ. / 32 σελίδες

Σκληρό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2012

ISBN: 978-618-80384-0-0

€ 15,00
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From Athens with Love
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2013
Δώδεκα μήνες για δώδεκα 
διαφορετικές γραμματοσειρές και 
τυπογραφικά στοιχεία, σχεδιασμένα 
κατά τη διάρκεια των τελευταίβν 
δώδεκα ετών, από το 2000.
Η ιδέα πίσω από το ημερολόγιο, που 
παίρνει τη μορφή ατζέντας, είναι 
η οργάνωση του χρόνου και των 
ημερών στη βάση μιας ποικιλίας 
τυπογραφικών μορφών και στυλ. 
Κάθε μήνας έχει τη δική του 
γραμματοσειρά και κάθε ημέρα τη 
δική της σελίδα. Σελιδοδείκτης, μια 
κόκκινη κορδέλα.

14 x 20 εκ. / 416 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

550 αντίτυπα

2012

€20,00
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Δεν 
Μαρία Κόντη

Το «Δεν» είναι το δεύτερο βιβλίο 
της Μαρίας Κόντη. Πρόκειται 
για εικαστικές ιστορίες που 
παρουσιάζονται εδώ στη μορφή 
του βιβλίου, σχετικές με την έννοια 
της φυγής, είτε μια κυριολεκτική 
φυγή, είτε μια φανταστική. Τρία 
πρόσωπα πραγματοποιούν τις 
φυγές στο «Δεν». Καταρχήν η ίδια 
η συγγραφέας/εικαστικός με μια 
πρόταση για ένα ανέφικτο ταξίδι/
έργο στη Βόρεια Ευρώπη. Για τα 
άλλα δύο πρόσωπα, το μάγο Harry 
Houdini αλλά και τη Δούκισσα της 
Πλακεντίας –που εμφανίζεται στο 
βιβλίο με το όνομά της, Sophie de 
Marbois Lebrun– η Κόντη ανέτρεξε 
και συγκέντρωσε βιογραφικά 
στοιχεία, φωτογραφίες και επί 
τόπου ερευνητικό υλικό το οποίο 
συνθέτει εν τέλει μυθοπλαστικά. 

Κείμενο: Μαρία Κόντη

21 x 29.7 εκ. / 64 σελίδες

Mαλακό εξώφυλλο

Ελληνική έκδοση

300 αντίτυπα

2013

ISBN: 978-618-80384-3-1

€ 15,00
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Αλληλογραφία 2007-2011 
Κύριλλος Σαρρής
Γιώργος Χατζημιχάλης

Η «Αλληλογραφία 2007-2011» 
είναι η συνομιλία με εικόνες 
μεταξύ του Κύριλλου Σαρρή και 
του Γιώργου Χατζημιχάλη.
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται 
ανασύρονται από την μνήμη, την 
καθημερινότητα και την ιστορία 
της τέχνης. Καταστατική αρχή 
αυτής της αλληλογραφίας ήταν η 
μη συζήτηση, εκ των προτέρων, του 
περιεχομένου κάθε απάντησης. Τα 
χάσματα, οι συνειρμικές ανακλήσεις 
και οι παρεκβάσεις αυτού του 
επιστολογραφικού διαλόγου 
διασώζουν τις εικόνες από την 
αδράνειά τους και τις κάνουν, με 
την νέα σημασία που αποκτούν 
ως «κείμενα αλληλογραφίας», 
ενιαίο και συνεκτικό έργο τέχνης 
και συνεπώς δημόσιο κτήμα. Η 
αλληλογραφία, που ακολουθεί 
το τυπικό της επιστολογραφίας 
(φάκελοι – γραμματόσημα – 
ταχυδρομείο), ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2007 και σταμάτησε 
το Νοέμβριο του 2011 και μέρος 
της (167 επιστολές) εκτέθηκε 
τον Απρίλιο 2010 στο Ινστιτούτο 
Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (iset).

19.5 x 27 εκ. / 410 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

50 αντίτυπα αριθμημένα και 

υπογεγραμμένα από τους καλλιτέχνες

2012

ISBN: 978-618-80384-1-7

€ 90,00
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Έργα και ημέρες των χεριών
30ή Μπιενάλε Σάο Πάολο 2012 
Σάββας Χριστοδουλίδης 

Το βιβλίο εκδόθηκε με αφορμή τη 
συμμετοχή του καλλιτέχνη στην 
30ή Μπιενάλε του Σάο Παόλο. 
Περιλαμβάνει εικοσιένα έργα 
που ο επιμελητής της Μπιενάλε 
Luis Perez Oramas επέλεξε για 
το σκοπό αυτό. Τα έργα καλύπτουν 
όχι μόνο τη θεματική της Μπιενάλε 
«The Imminence of Poetics» 
αλλά αποτελούν συνάμα ισχυρά 
δείγματα δουλειάς του καλλιτέχνη: 
έτοιμα αντικείμενα εγκαταλείπουν 
συνθήκες χρηστικότητας για να 
αποτελέσουν συνιστώσες του έργου 
τέχνης υπακούοντας έτσι σε νέες 
ιδεολογικές αρχές και αξίες. 
O τίτλος της έκδοσης ανήκει σε στίχο 
του Τ. Σ. Έλιοτ που θέλει τα έργα 
και οι ημέρες, δηλαδή ο χρόνος, να 
υπακούουν και να υπόκεινται στο 
σώμα. Με άλλα λόγια το έργο – και 
η στιγμή του έργου – να αποτελεί 
καρπό μιας χειρονομίας του σώματος 
και κατά συνέπεια του μυαλού.

Κείμενα: Νάντια Αργυροπούλου

Σταύρος Καβαλλάρης

17 x 23 εκ. / 60 σελίδες

Σκληρό πανόδετο εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

1.000 αντίτυπα

2012

ISBN: 978-960-99662-8-3

€ 15,00

30

Στο Ξενία της Άνδρου, 2001-2012 
(ένα αρχείο ανοίγει) 
Λίζη Καλλιγά

Η Λίζη Καλλιγά ανοίγει ένα 
αρχείο εικόνων που συλλέγει για 
περισσότερο από μια δεκαετία, 
από το εγκαταλειμμένο Ξενοδοχείο 
Τρίτων (Ξενία της Άνδρου) του 
Άρη Κωνσταντινίδη. Το έργο 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής 
ανάμεσα στο παρελθόν και στο 
σήμερα, προτείνοντας μέσα από 
το καλλιτεχνικό βίωμα, νέες 
αφηγήσεις. Παράλληλα, μέσα από 
ένα blog, διερευνάται κατά πόσο οι 
σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές 
και δράσεις που χρησιμοποιούν την 
ιστορία, το τεκμήριο, τη φωτογραφία 
και το αρχείο μπορούν, μέσω της 
προσβασιμότητας που έχουν στη 
δημόσια σφαίρα, να λειτουργήσουν 
και ως πεδία συνεργασιών και 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 
Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευκαιρία 
της ομώνυμης έκθεσης στο 
Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής 
Τέχνης (iset), τον Νοέμβριο του 2012.

Κείμενα: Ευγενία Αλεξάκη

Τζούλια Δημακοπούλου

Λίζη Καλλιγά

12.5 x 17.8 εκ. / 112 σελίδες

Mαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

600 αντίτυπα

2012

ISBN: 978-960-99662-9-0

€ 8,00
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Κεραμεικός 
Cris Gianakos 

«Σε πολλά από τα ταξίδια μου 
στην Αθήνα, όποτε χρειαζόμουν 
ένα μέρος για ξεκούραση και 
περισυλλογή, μακριά από τον θόρυβο 
και την κίνηση της μεγαλούπολης, 
επισκεπτόμουν τον Κεραμεικό, το 
νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας, 
συνοικία των αγγειοπλαστών και 
αγγειογράφων. Τι το ιδιαίτερο 
είχε αυτό το μέρος που πάντα με 
προσέλκυε; Όντας μινιμαλιστής 
γλύπτης, οι μυστηριώδεις τάφοι του 
Κεραμεικού, παρόλη την σύνδεσή 
τους με το ανθρώπινο στοιχείο 
και την ιστορία, μου έδωσαν την 
εντύπωση σύγχρονων αφαιρετικών 
μορφών. Σπαρμένα αντικείμενα που 
συνδιαλέγονται και δημιουργούν 
μια μεγάλη εγκατάσταση στον 
αρχαιολογικό χώρο. Αυτό που 
είδα και αυτό που ένιωσα, το 
κατέγραψα φωτογραφίζοντας 
με μια Hasselblad σε δυο 
διαφορετικές επισκέψεις μου».

21.5 x 25.5 εκ. / 48 σελίδες

21 α/μ φωτογραφίες κολλημένες στο χέρι

Σκληρό, πανόδετο εξώφυλλο

200 αντίτυπα αριθμημένα και 

υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη

2011

€ 80,00

26

Half Way to the Square
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2012
Τα «ημερολόγια» είναι ένα έργο 
σε εξέλιξη με το οποίο ο Χρήστος 
Λιάλιος ασχολείται από το 2009. 
Η δημιουργία αυτής της σειράς 
χρονικών «αρχειοθηκών» στηρίζεται 
σε μια προσπάθεια διερεύνησης των 
διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης 
του χρόνου. Η μορφή, το μέγεθος 
και τα συστήματα κατανομής που 
χρησιμοποιούνται, διαφέρουν από 
χρονιά σε χρονιά.

12.2 x 18.6 εκ. / 352 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2011

€15,00

27

Archive Public
Επιτελέσεις αρχείων 
στη δημόσια τέχνη
Toπικές παρεμβάσεις 
Πάνος Κούρος
Ελπίδα Καραμπά

Στα ευέλικτα όρια συζήτησης της 
αρχειακής τέχνης, το έργο «Archive 
Public» διερευνά τη δυνατότητα 
των καλλιτεχνικών πρακτικών 
αρχείου να παρεμβαίνουν στο 
δημόσιο χώρο, αμφισβητώντας την 
κυρίαρχη ηγεμονία και σχεδιάζοντας 
δυνατότητες αλληλέγγυας δράσης. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει θεωρητικές 
προσεγγίσεις της αρχειακής 
πρακτικής στη σύγχρονη τέχνη, 
τις προτάσεις καλλιτεχνών που 
δημιουργήθηκαν ειδικά για το 
συγκεκριμένο έργο, καθώς και μια 
ανθολογία κειμένων σύγχρονων 
διανοητών που εξετάζουν 
επιμέρους ζητήματα του αρχείου.

Κείμενα: Ελπίδα Καραμπά

Πάνος Κούρος

Ιωάννης Χωριανόπουλος

Arjun Appadurai

Boris Groys

Wolfgang Ernst

Oliver Marchart

Gerald Raunig

Saskia Sassen

16.5 x 24 εκ. / 280 σελίδες

Mαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

700 αντίτυπα

2012

ISBN: 978-960-99662-7-6

€ 20,00



23

Νεκρή φύση
Ιωάννα Ράλλη

«Οι νεκρές φύσεις έχουν θέμα τους 
αντικείμενα τα οποία προσπερνάμε 
ακριβώς επειδή είναι καθημερινά 
και όχι μεγαλειώδη. Ένα βάζο, 
ένα λουλούδι, ένα λεμόνι, ένα 
μουσικό όργανο, ένα δοχείο, ένα 
ύφασμα, βρίσκονται στον χώρο 
του σπιτιού, τον κατεξοχήν χώρο 
του θηλυκού. Κάθε καλλιτέχνης 
δημιουργός μιλάει τελικά για τον 
εαυτό του. Συνειδητοποίησα ότι αυτά 
που φωτογράφιζα ήταν πράγματα 
τα οποία υπήρχαν γύρω μου και 
που μέχρι τώρα δεν τα είχα ποτέ 
πραγματικά κοιτάξει. Αναρωτιέμαι 
πόσες φορές συμβαίνει αυτό στο 
συμβολικό επίπεδο. Πόσα πράγματα 
είναι μπροστά στα μάτια μου και εγώ 
δεν τα βλέπω μέχρι να είμαι έτοιμη. 
Ο όρος ‘Νεκρή φύση’ με ξενίζει. 
Προτιμώ τον όρο ‘Still life’. Το ένα 
μιλάει για θάνατο, το άλλο για ζωή».

Κείμενα: Ελένη Κυπραίου

Ιωάννα Ράλλη

20.5 x 22.5 εκ. / 100 σελίδες

46 έγχρωμες φωτογραφίες

Σκληρό, χαρτόδετο εξώφυλλο 

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

500 αντίτυπα

2011

ISBN: 978-960-99662-2-1

€ 25,00 

22

ΝΑΙ + ΟΧΙ 
Λήδα Παπακωνσταντίνου

Η Λήδα Παπακωνσταντίνου, στο 
παλαιότερο χαμάμ της Αθήνας, 
δημιουργεί μια πολλαπλή 
εγκατάσταση με βιντεοπροβολές, 
ηχογραφήσεις, αποσπάσματα 
συνομιλιών, συνεντεύξεις, 
στρατιωτικές στολές, καθημερινά 
ενδύματα, παπούτσια, παλιές 
δαντέλες. Με το έργο της 
διαχειρίζεται την πολιτισμική 
και αυτοβιογραφική μνήμη, την 
ταυτότητα του φύλου, τη διαλεκτική 
θηλυκού-αρσενικού, την γλώσσα του 
σώματος, τη δυναμική της σχέσης 
καλλιτεχνικού έργου και χώρου.
Ένα διπλό βιβλίο, ενωμένο πλάτη 
με πλάτη, όπου χωρίζεται το 
αγγλικό μέρος από το έλληνικό, 
το γυναικείο από το αντρικό.

Κείμενα: Mαρία Αυγούλη

Αφροδίτη Κούρια

14.5 x 19 εκ. / 32 σελίδες

19 α/μ φωτογραφίες

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1000 αντίτυπα

2011

ISBN: 978-960-99662-6-9

€ 10,00

24

Beyond Reform
Διοχάντη

Η Διοχάντη παρουσίασε ένα 
ενιαίο έργο-εγκατάσταση με τίτλο 
«Beyond Reform» στο ελληνικό 
περίπτερο της 54ηs Μπιενάλε 
της Βενετίας, μια παραγωγή 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού. Με αφετηρία το γενικό 
θέμα της Μπιενάλε, με τον τίτλο 
«ILLUMInations», και ερευνώντας 
το χώρο και το χρόνο, τον ήχο και το 
φως, η Διοχάντη επαναπροσδιόρισε 
το περιβάλλον του ελληνικού 
περιπτέρου, και δημιούργησε 
μια site specific εγκατάσταση στη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Το βιβλίο εκδόθηκε με την 
ευκαιρία της συμμετοχής της στην 
Μπιενάλε, τον Ιούνιο του 2011.

Κείμενα: Σταύρος Καβαλλάρης

Mαρία Μαραγκού

Χριστόφορος Μαρίνος

Έφη Στρούζα

16 x 21 εκ. / 112 σελίδες 

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

2.000 αντίτυπα

2011

ISBN: 978-960-99662-4-5

–
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Μετοίκησις 
Λίζη Καλλιγά

Φωτογραφίζοντας καθημερινά, κι 
ύστερα διορθώνοντας, επιλέγοντας 
και τυπώνοντας τις εικόνες, η 
καλλιτέχνιδα κατέγραψε την 
πορεία του δικού της ταξιδιού, μια 
πορεία παράλληλη με εκείνη της 
μετοίκησης των αρχαίων μαρμάρων 
από το παλαιό στο νέο μουσείο 
της Ακρόπολης. Ο εικαστικός 
σχολιασμός που μας παρέδωσε 
δεν αφορά εγκαταλελειμμένους 
χώρους, ή γλυπτικές λεπτομέρειες, 
αλλά τις ίδιες τις μαρμάρινες 
μορφές, τυλιγμένες σαν να ’ταν 
χρυσαλλίδες σε υφασμάτινο 
κουκούλι στο χρώμα του σταριού, 
έτοιμες να ξεπροβάλουν νεαρές 
και άρτιες και να προχωρήσουν σε 
ένα νέο στάδιο της ύπαρξής τους.

Κείμενα: Χριστίνα Βλασσοπούλου

Χριστίνα Πετρηνού

Γιάννης Σταθάτος

Συραγώ Τσιάρα

Αλίκη Τσίργιαλου

Claire MacDonald

21 x 27 εκ. / 128 σελίδες

25 έγχρωμες φωτογραφίες

Σκληρό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

2.000 αντίτυπα

2010

Συνέκδοση με ΚΜΣΤ & Μουσείο Μπενάκη

ISBN: 978-960-93-1934-8

€24,00

20

Crumbling
Antiseptic Beauty
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2011
Ένα βιβλίο/ημερολόγιο με βάση ένα 
αρχείο από διαδικασίες αναζητεί 
τρόπους οργάνωσης και μεθόδευσης 
του χρόνου.

15.8 x 22 εκ. / 192 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2010

€15,00

21

Ο Φρόυντ σε διακοπές
Τόμος ΙΙI
Το ξέχασμα ενός κύριου ονόματος
Sharon Kivland

Το τρίτο αυτό βιβλίο, περιγράφει μια 
σειρά από δυνατότητες διακοπών, 
το πρόβλημα επιλογής προορισμού 
και χρόνου, ζητήματα κόστους 
και άνεσης, σωστής παρέας και 
κατάλληλου περιβάλλοντος. 
Περιγραφές από δρομολόγια 
τρένων, δωμάτια ξενοδοχείων 
και μενού εστιατορίων, ενώ ένα 
όνομα ξεφεύγει από την μνήμη στο 
μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. 
Υπάρχει μια αναπάντεχη σύνδεση 
με την υστερία και ένα ακόμα 
όνομα ξεχνιέται στην πορεία, μαζί 
με ένα χρονολογικό λάθος που 
προκαλεί αμηχανία. Τέλος, τα 
ξεχασμένα ονόματα επανέρχονται, 
ενώ μια πολυσυζητημένη 
εικόνα χάνεται για πάντα.

Κείμενο: Sharon Kivland

14.5 x 23 εκ. / 48 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο με κουβερτούρα

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

500 αντίτυπα

2011

ISBN: 978-960-99662-3-8

€12,00
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Εννέα 
Μαρία Κόντη

Το βιβλίο είναι το σώμα μιας 
αυτόπτου μάρτυρος. Πρόκειται 
για μια μαρτυρία αμφίθυμων 
καταβολών. Ίσως ακόμα και 
προθέσεων καθώς εντοπίζεται 
ανάμεσα σε λογοτεχνικούς 
πειραματισμούς, τη θεωρία της 
τέχνης και την αυτοβιογραφική 
αφήγηση. Όπως κάθε αφηγηματική 
μαρτυρία αδυνατεί να περιγράψει 
την εμπειρία του «αληθινού» 
γεγονότος, ενώ επιθυμεί με 
σφοδρότητα να προκαλέσει μια 
ανάγνωση. Την ανάγνωση δηλαδή, 
μιας εκ νέου ερμηνείας.

Κείμενο: Μαρία Κόντη

16 x 22.5 εκ. / 184 σελίδες

82 α/μ φωτογραφίες duotone

Μαλακό εξώφυλλο

Ελληνική έκδοση

600 αντίτυπα

2009

ISBN: 978-960-98318-6-4

€20,00

16

Same Day, Same Time, Different 
Moon 
Χρήστος Λιάλιος

Diary 2010
Ένα βιβλίο-ημερολόγιο σε 
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων 
που ανακυκλώνει ένα άγραφο παλιό 
ημερολόγιο του 1954.
Οι ημερομηνίες και οι ώρες του 
συμπίπτουν με το ημερολόγιο του 
2010, όχι όμως και οι φάσεις τηε 
σελήνης. Κάθε ημέρα του, περιέχει 
την αντίστοιχη του παλιού.

12 x 17 εκ. / 376 σελίδες

Σκληρό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

350 αντίτυπα

2009

€15,00

18

Jour après jour / Μέρα με τη μέρα 
Denis Lhomme

«Des chats élègants côtoient 
des lapins les oreilles au vent. 
Épris de lecture, ils vont sur 
les chemins. Jour après jour ils 
cherchent leur poème pour vivre».
«Kομψοί γάτοι συναναστρέφονται 
κούνελους με αυτιά που ανεμίζουν. 
Παθιασμένοι με το διάβασμα 
διανύουν μονοπάτια. Mέρα με τη 
μέρα ψάχνουν το ποίημά τους για 
να ζήσουν». Το «Jour après jour», 
είναι μια συλλογή ποιημάτων και 
σχεδίων με μελάνι και ξυλομπογιές. 
Ο καλλιτέχνης κινείται μεταξύ 
παραμυθιού και αυτοβιογραφίας, 
όπου ποίηση και εικόνα συνομιλούν.

21.5 x 15 εκ. / 104 σελίδες

45 έγχρωμα σχέδια

Σκληρό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά)

600 αντίτυπα

2009

ISBN: 978-960-99662-0-7

€15,00
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19:44 
Κώστας Μπασάνος

30 σχέδια με γραφίτη σε ταπετσαρία 
κολλημένη σε γυψοσανίδα που έχουν 
θέμα ένα ηλιοβασίλεμα. Η ανάδειξη 
του ηλιοβασιλέματος μέσα από μια 
διαδικασία αποτύπωσης της στιγμής 
(απόσπασμα) ως διάρκεια (μνημείο), 
φανερώνει και τον ουτοπικό 
χαρακτήρα του έργου, της ίδιας της 
διαδικασίας. Tης προσπάθειας, 
δηλαδή, σχεδιασμού από μνήμης 
ενός και μόνο ηλιοβασιλέματος, 
αφού το σχέδιο καθιστά αδύνατη την 
καταγραφή του στιγμιότυπου της 
δύσης. Το έργο «19:44», περιέχει 30 
α/μ σχέδια, και παρουσιάστηκε στην 
ατομική του έκθεση «Πουθενά», 
στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
Ιλεάνα Τούντα, τον Ιανουάριο 2009.

15.8 x 20.5 εκ. / 64 σελίδες

30 σχέδια

Μαλακό εξώφυλλο

300 αντίτυπα

(1–20 περιλαμβάνουν λιθογραφία

υπογεγραμμένη από τον 

καλλιτέχνη, €50,00)

2009

ISBN: 978-960-98318-4-0

€15,00

14

My Room Too 
Ειρήνη Καραγιαννοπούλου

Το βιβλίο συγκεντρώνει 32 σχέδια σε 
χαρτί (2003-09). Είναι μια συλλογή 
χωρίς κείμενο, σαν παραμύθι που 
εξιστορεί τις περιπέτειες ενός 
σγουρομάλλικου κοριτσιού. Η 
ηρωίδα προβάλλει αντίσταση στα 
δεινά που της συμβαίνουν με τον 
ίδιο τρόπο που οι μπούκλες της 
υψώνονται περήφανα, ενάντια 
στη βαρύτητα. Άλλοτε τελείως 
δυστυχής και άλλοτε γεμάτη 
αισιοδοξία, περιφέρει τη νεαρή της 
ηλικία από κακό σε κακό με μικρές 
φωτεινές εξαιρέσεις. Ο τίτλος του 
βιβλίου, βασίζεται στο video της 
καλλιτέχνιδας, «My Room» που 
παρουσιάστηκε στην έκθεση «Part 
Time Punks» στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ το 
2007, με την ίδια πάντα ηρωίδα.

27 x 21 εκ. / 64 σελίδες

32 σχέδια

Σκληρό πανόδετο εξώφυλλο

700 αντίτυπα

2009

ISBN: 978-960-98318-5-7

€25,00

15

Για πάντα 
Λήδα Παπακωνσταντίνου

Το βιβλίο αναπτύσσεται σε τρία τεύχη 
μέσα σε μια θήκη, ακολουθώντας 
τη διαδικασία δημιουργίας της 
εγκατάστασης «Για πάντα» που 
πραγματοποιήθηκε στο παλιό 
ελαιουργείο Κανελλόπουλου, 
στην Ελευσίνα. Το πρώτο τεύχος 
είναι ένα βιβλίο «σκηνοθετημένο» 
που εικονογραφεί αφενός την 
πρόταση και αφετέρου την 
διαδικασία παραγωγής του έργου. 
Το δεύτερο τεύχος περιέχει 
κείμενα ιστορικών της τέχνης, 
με αφορμή το συγκεκριμένο 
έργο. Το τρίτο τεύχος περιέχει 
μεγάλες έγχρωμες φωτογραφίες 
με την καταγραφή της τελικής 
εγκατάστασης στο εργοστάσιο.

Κείμενα: Claire MacDonald

Συραγώ Τσιάρα

17 x 24 εκ. / 100 σελίδες

25 έγχρωμες και 19 α/μ φωτογραφίες

Τρία βιβλία μέσα σε θήκη

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2009

ISBN: 978-960-98318-7-1

€20,00



11

Sea Pastels 
Λίζη Καλλιγά

Η καλλιτέχνιδα μεταμορφώνει τον 
θαλασσινό τόπο σ’ ένα τοπίο μέσα 
από μια αισθητική διαδικασία. 
Βιντεοσκοπεί τους κολυμβητές 
σε μια παραλία έχοντας ζουμάρει 
υπερβολικά τον φακό της και με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μια 
θολή εικόνα μετατρέποντας το πολύ 
μακρινό σε κάτι πολύ κοντινό. Στην 
συνέχεια μέσω του υπολογιστή 
σταματά εκεί όπου η εικόνα 
συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά 
τής διάλυσης των μορφών, εντελώς 
αντιπεριγραφική και αφαιρετική. 
Οι φωτογραφίες που προκύπτουν 
με αυτόν τον τρόπο ελάχιστα 
θυμίζουν το αρχικό μέσο, το βίντεο.

Κείμενο: Χριστίνα Πετρηνού

17 x 23.8 εκ. / 54 σελίδες

18 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2008

ISBN: 978-960-98318-0-2

€8,00

10

Ο Φρόυντ σε διακοπές
Τόμος ΙΙ
Μια διαταραχή της μνήμης 
Sharon Kivland

Το συγκεκριμένο βιβλίο, ανήκει στην 
κατηγορία των artists’ books αν και 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως ταξιδιωτικό, ψυχολογικό καθώς 
και λογοτεχνικό. Στην πορεία του 
βιβλίου, η Κίβλαντ και η αδελφή 
της, ακολουθούν τα βήματα των 
αδελφών Φρόυντ στην Τεργέστη 
και την Αθήνα, ανακαλύπτοντας 
ταυτόχρονα και άλλα ίχνη που συχνά 
τις βγάζουν από την πορεία τους: 
του Τζέιμς Τζόις, του Ζακ Ντεριντά, 
του  Ίταλο Σβέβο, του Οδυσσέα. Στο 
βιβλίο, συναντούμε φωτογραφίες 
και σχέδια αγνώστου προέλευσης, 
περιγραφές φαγητών, τρένων 
και οικογενειακών ειδυλλίων.

Κείμενο: Sharon Kivland

14.5 x 22.8 εκ. / 184 σελίδες

48 α/μ φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2007

ISBN: 978-960-87354-9-1

€20,00

12

Αρχέτυπα του θηλυκού
Ιωάννα Ράλλη

Στη νέα της δουλειά η καλλιτέχνιδα 
δημιουργεί σκηνοθετημένες 
φωτογραφίες όπου οι γυναικείες 
μορφές, φίλες, γνωστές και 
άγνωστες, παίρνουν τίτλο και 
ρόλο και παρουσιάζονται σαν 
αρχέτυπες εικόνες του θηλυκού. 
Αφετηρία της είναι η αναζήτηση 
των συλλογικών και αρχετυπικών 
εικόνων στη μυθολογία και τη 
θρησκεία, καθώς θεωρούνται 
καθρέφτες του ασυνείδητου. Μέσα 
από την έρευνα αυτή, εμπνέεται και 
οδηγείται τελικά στην εύρεση των 
εικόνων του θηλυκού που υπάρχουν 
μέσα της. Το βιβλίο εκδόθηκε 
με την ευκαιρία της έκθεσης της 
Ιωάννας Ράλλη στην αίθουσα 
τέχνης Νέες Μορφές, στο πλαίσιο 
του Athens Photo Festival 2008.

Κείμενο: Ιωάννα Ράλλη

16.5 x 23 εκ. / 74 σελίδες

30 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2008

ISBN: 978-960-98318-2-6

€15,00



8

Ο Φρόυντ σε διακοπές
Τόμος Ι
O Φρόυντ ονειρεύεται τη Ρώμη 
Sharon Kivland

Το βιβλίο «Freud Dreams of Rome» 
ανατέμνει τον πόθο για τη Ρώμη 
που είχε κυριεύσει τον Φρόυντ 
ενόσω ετοίμαζε το σπουδαίο έργο 
του «Η ερμηνεία των ονείρων».Ο 
Φρόυντ ονειρεύτηκε την επίσκεψη 
στη Ρώμη τέσσερεις φορές 
προτού τελικά βρεθεί εκεί. Τόσο 
η αφήγηση όσο και οι εικόνες που 
τη συνοδεύουν ζωντανεύουν μια 
παράδοξη ατμόσφαιρα, οδηγώντας 
τον αναγνώστη σε μια «dérive» 
– μια περιπλάνηση – μέσα στη 
Φροϋδική φαντασία. Οι ίδιες οι 
εικόνες, που παρουσιάζονται ως 
«φωτογραφίες της Ρώμης δια 
χειρός Φρόυντ», είναι μάλλον 
παράξενες: άδειες από ανθρώπινες 
φιγούρες και ανορθόδοξα 
ξακρισμένες αποκαλύπτουν μόνο 
αδιέξοδα, σκοτεινά προαύλια, 
σπαράγματα κτηρίων. 

Κείμενο: Sharon Kivland

14.5 x 23 εκ. / 32 σελίδες

11 α/μ φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

500 αντίτυπα

2006

ISBN: 09553092-0-4 

€17,00

7

Performance, Film, Video
1969-2004 
Λήδα Παπακωνσταντίνου

Η Λήδα Παπακωνσταντίνου 
είναι από τους πρώτους και 
ελάχιστους καλλιτέχνες στην 
Ελλάδα, που χρησιμοποίησαν την 
performance σαν εκφραστικό 
εργαλείο στις δεκαετίες του 
70 και 80 και η παρουσία της 
είναι συνεχής και ευρύτατη από 
τα τέλη της δεκαετίας του 60 
μέχρι σήμερα, περιλαμβάνοντας 
εκτός από performances, 
εγκαταστάσεις, ζωγραφική, 
βίντεο, γλυπτική και φιλμ.
To βιβλίο αυτό καταγράφει το 
σύνολο των performances, φιλμ 
και βίντεο της καλλιτέχνιδας 
από το 1969 έως το 2004.

Κείμενα: Ελένη Βαροπούλου

Νίκος Ξυδάκης

Λήδα Παπακωνσταντίνου

Έφη Στρούζα

Sally Potter

27.5 x 20.5 εκ. / 120 σελίδες

205 α/μ φωτογραφίες (duotone)

Σκληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2005

ISBN: 960-87354-7-5

€30,00

9

Paintings 2001-2007 
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος

Κατάλογος που εκδόθηκε με 
την ευκαιρία της έκθεσης του 
καλλιτέχνη στο Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Ιλεάνα Τούντα το 2007. 
Παρουσιάζονται μεγάλα έργα με 
λάδι σε μουσαμά και μικρότερα, 
μικτή τεχνική σε χαρτί.

Κείμενο: Τζούλια Τσιακίρη

20 x 24 εκ. / 64 σελίδες

Μαλακό εξώφυλλο τυλιγμένο σε πόστερ

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

400 αντίτυπα

2007

€15,00



5

India as Opposed to India 
Ιωάννα Κωστίκα

«Ο τίτλος του αντικατοπτρίζει την 
αντίφαση της εικόνας που είχα για 
την Ινδία πριν φτάσω εκεί, με την 
εικόνα του μέρους που είδα. Όπως 
επίσης και των αντιφάσεων μέσα 
στην ίδια την κουλτούρα αυτή. Οι 
εικόνες που είχα δει πριν φτάσω 
εκεί, ήταν εικόνες ενός μέρους 
εξωτικού και τελείως διαφορετικού, 
σχεδόν ξένου. Εικόνες οι οποίες 
αρχικά με τράβηξαν να πάω εκεί. 
Ψάχνοντας να βρω τι είναι αυτό που 
μας ενώνει, ανακαλύπτω ότι με 
έλκουν τα πράγματα που φαίνονται 
διαφορετικά. Παρ’ όλο που όλα 
φαίνονταν καινούργια, αυτό που 
έβλεπα αντί να με διαφοροποιεί, με 
έφερνε πιο κοντά σ’ αυτό το μέρος».

Κείμενο: Ιωάννα Κωστίκα

21 x 25 εκ. / 60 σελίδες

46 έγχρωμες φωτογραφίες

Σκληρό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

1.000 αντίτυπα

2005

ISBN: 960-87354-8-3

€20,00

4

Κολυμβητές 
Λίζη Καλλιγά

Ο κατάλογος αυτός τυπώθηκε με 
αφορμή την έκθεση της Καλλιγά 
στις Νέες Μορφές (2003) και 
περιλαμβάνει φωτογραφίες, 
χαρακτικά και σχέδια. Οι κολυμβητές 
που για ώρες παρατήρησε η 
καλλιτέχνιδα και αποτύπωσε σαν 
ίχνη σε μεγάλες μαυρόασπρες 
φωτογραφίες, σχέδια και 
χαρακτικά, απεικονίζουν την 
γαλήνη και την αιωνιότητα της 
στιγμής, στο χώρο και το χρόνο.

Κείμενο: Λίζη Καλλιγά

16.5 x 11.5 εκ. / 62 σελίδες

4 α/μ και 4 έγχρωμες φωτογραφίες

10 σχέδια και 4 χαρακτικά

Μαλακό εξώφυλλο

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

1.000 αντίτυπα

2003

ISBN: 960-87354-5-9

€7,00

6

23η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας 2005 
Νίκος Αλεξίου
Λίζη Καλλιγά

Οι δύο καλλιτέχνες, εικαστικοί 
διαφορετικής γενιάς, επελέγησαν 
από το ΥΠΠΟ ως Εθνική 
Συμμετοχή στην 23η Μπιενάλε της 
Αλεξάνδρειας. Εκθέτουν μαζί για 
πρώτη φορά και ενώ οι δουλειές 
τους δεν φαίνονται να συμπίπτουν, 
εν τούτοις έχουν ένα κοινό στοιχείο: 
επεξεργάζονται και ενσωματώνουν 
στα έργα τους το άυλο φως ως 
ύλη. Η Καλλιγά τιμήθηκε για τη 
σειρά των μεγάλων ασπρόμαυρων 
φωτογραφιών της «Κολυμβητές» 
με την ανώτερη διάκριση της 
Μπιενάλε, το Χρυσό Φάρο 
Αλεξανδρείας. Ο Νίκος Αλεξίου 
συμπύκνωσε σε μια εγκατάσταση 
έργα που αφορούν το σύνολο της 
δουλειάς του, δημιουργώντας 
ένα είδος αναδρομικής έκθεσης, 
υπό τον τίτλο «Angel Rolling 
up the Heavens» (2005).

Κείμενα: Αλεξάνδρα Κοροξενίδη

Χριστίνα Πετρηνού

18.5 x 21.5 εκ. / 72 σελίδες

18.5 x 21.5 εκ. / 68 σελίδες

28 και 49 έγχρωμες φωτογραφίες

Κουτί με δυο ξεχωριστά δεμένες ενότητες

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά)

2.000 αντίτυπα

2005

ISBN: 960-87354-6-7

€15,00



2

Μωσαϊκά 
Λίζη Καλλιγά

Οι 16 εικόνες που περιέχονται σε 
αυτό το βιβλίο είναι επιλογή από 
πολλά κομμάτια νεοκλασικών 
μωσαϊκών που μάζεψε η Καλλιγά 
σε μια παραλία των Σπετσών τα 
καλοκαίρια του 2000 και 2001. Οι 
φωτογραφίες αυτές σε φυσικό 
μέγεθος, είναι μέρος ευρύτερου 
σώματος δουλειάς που περιλαμβάνει 
υδατογραφίες με ακριβείς 
αναπαραστάσεις των μωσαϊκών.

22 x 25 εκ. / 40 σελίδες

16 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό χειροποίητο εξώφυλλο 

σε χειροποίητο κουτί

Ελληνική έκδοση (90 αντίτυπα 

υπογεγραμμένα και αριθμημένα 

από την καλλιτέχνιδα)

2002

ISBN: 960-87354-2-4

€200,00

1

Το ασφαλές, ιδιωτικό πεδίο 
του σπιτιού μου (1996-2001)
– Μηδέν έως πέντε 
Λία Ναλμπαντίδου

Μια ενότητα 73 φωτογραφιών που 
πραγματεύεται το συναισθηματικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται η νέα οικογένεια, 
στον χώρο του σπιτιού. Στην 
διάρκεια της μεταβατικής αυτής 
περιόδου «κλείνει το κεφάλαιο 
της κοριτσίστικης ανεμελιάς και 
αθωότητας για να δώσει την θέση 
του σ’ αυτό της οικογένειας, της 
μητρότητας και της εστίας».

Κείμενο: Λία Ναλμπαντίδου

17 x 22 εκ. / 64 σελίδες

57 α/μ και 16 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο με κουβερτούρα

Ελληνική έκδοση

1.000 αντίτυπα

2002

ISBN: 960-87354-0-8

€15,00

3

HomeComing 
Hilde Aagaard

Το «HomeComing» πραγματέυεται 
τη σύγχρονη αντίληψη του 
«σπιτιού-οίκου» ως σημείο 
αναφορά στην μετέπειτα ζωή 
των ανθρώπων. Μια επιλογή της 
Aagaard, κειμένων και εικόνων 
από τριαντατρείς καλλιτέχνες με 
διαφορετικό πολιτισμικό παρελθόν 
και επαγγελματικό υπόβαθρο, 
βασισμένη στο τι σημαίνει ο όρος 
«σπίτι» για τον καθένα. Ένα κατά 
βάση παραστατικό και περιγραφικό 
βιβλίο γεμάτο αναμνήσεις και 
ανύποτα λόγια. Ο όρος «σπίτι» 
χρησιμοποιείται μετα-φορικά και 
κυριολεκτικά με τις έννοιες πατρίδα, 
καταφύγιο, ζεστασιά, θάνατος, 
επιστροφή στον εαυτό, νέα αρχή. Το 
βιβλίο «HomeComing» καλλιεργεί 
τη θεματική του από εμπειρίες που 
είτε είναι δικές μας είτε άλλων, 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμες 
και ταυτόσημες σε όλους.

Πρόλογος: Sharon Kivland

16.5 x 22 εκ. / 52 σελίδες

9 α/μ και 9 έγχρωμες φωτογραφίες

Μαλακό εξώφυλλο

Αγγλική έκδοση

1.000 αντίτυπα

2003

ISBN: 960-87354-4-0

€10,00
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Cube Art Editions were founded in 2001 by Eleni Saroglou, publishing art 
books, art-theory books, reference books and artists’ books.

Cube Art Editions
25, Argyroupoleos Street, 114 71 Athens, Greece
E-mail: info@cubearteditions.com
Web: www.cubearteditions.com



61

The Past of Things to Come
Zoe Hatzigiannaki

The Past of Things to Come is 
an installation about an alleged 
occupation of a building. 
Zoe Hatziyiannaki’s research is 
based on the study of elements that 
belong to unofficial urban legacies 
of everyday city narratives. She uses 
photography to create a critical and 
sarcastic narrative of a dystopic 
future by applying fictitious and real 
events. This publication consists of 
photographs of the installation and 
images of the “archive material” 
presented in the exhibition.

Texts: Elina Axioti, James Bridle

220x150 mm. / 48 pages

Soft cover with dust jacker poster

Bilingual edition (greek – English)

400 copies

ISBN: 978-618-5204-05-1

€ 8,00

62

TOPHETΗ 
Yiannis Theodoropoulos

"Topheth", photographer Yiannis 
Theodoropoulos’s first book, is 
about the loneliness of objects, 
the memory of mosaic floors, the 
allure of bed sheets and of creases. 
It is also about the loss of love, the 
notion of sacrifice and (the process 
of) victimization, the search for 
a coherent subjectivity and the 
impossibility of this endeavour.  His 
home, where most of his images 
originate, is a crypt, a secret space, 
a place of worship, the house of 
a martyr who is being wrongfully 
persecuted by his fellow humans.

Text: Christopher Marinos,

Yiannnis Theodoropoulos

21 x 27.5 cm / 116 pages

57 colour images

Hard cover

Bilingual edition (english-greek)

500 copies

2018

Co-published by Cube Art Editions 

and Big black mountain the darkness 

never ever comes

ISBN: 978-618-5204-03-7

€ 30,00

63

Monaco
Extra-Conjugale 

There’s a long list of consequences 
to Extra-Conjugale’s visit to Monaco. 
The Athens based collaborative duo 
walked around the Principality for 
a while and came up with a film, a 
love song cover, gambling paintings 
and sculptures, drawings, collages 
and last but not least, an artist 
book. Could these be forms of DIY 
souvenirs? What sort of mysterious 
powers make Monaco a place to 
remember?

14.8 x 21 cm / 28 pages

Soft cover

150 copies

2018

€ 8,00



59

The actress Nelli Aggelidou
Konstantinos Kyriakos
Constantina Stamatogiannaki

A collective issue dedicated to the 
actress Nelli Aggelidou (1923-
2014). Konstantinos Kyriakos 
addresses her artistic career in 
the theatre, the cinema and the 
television. Her friends and co-
workers testify their memories 
of her. The book is prefaced by 
Kostas Georgousopoulos and the 
actress’s son Giannos Aggelidis. 
The publication is illustrated and 
includes texts by Nelli Aggelidou, 
as well as a chronological record 
of the productions she appeared in, 
written by the lecturer Konstantina 
Stamatogiannaki.

16.5 x 24 cm / 316 pages

120 b/w images

Soft cover with flaps

Greek edition

600 copies

2017

ISBN: 978-618-81511-8-5

€ 20,00

58

Some Days Last Longer than Others
Christos Lialios
Katerina Vazoura

Diary 2018
A diary based on twelve different 
layouts of common notebooks, 
creates an organising pattern/
system for each month. Besides 
the predetermined time and space, 
Some days last longer than others. 

13 χ 19 cm / 458 pages

Soft cover with flaps

Elastic band

English edition

500 copies

2017

€ 15,00

60

A Pagan Feast
Nikos Kachrimanis

It was winter, the perfect season 
to plant young trees, and with this 
task at hand, we started driving 
towards the partially forested field. 
Fog had set down and I was taking 
pictures of our small pagan feast. I 
later realized it was not a feast I had 
captured. It resembled more to a 
recording of a crime scene, where 
something already dead or killed on 
the spot was buried.

17.5 x 23 cm / 48 pages

21 colour images

Hand bound

English edition

300 copies

2018

ISBN: 978-618-5204-04-4

€ 15,00



56

Witches
Nina Papaconstantinou

‘Witches” is a drawing I made by 
tracing the empty spaces between 
the words and letters of a few verses 
by the Greek poet Kostis Palamas, 
which he had written in a girl’s 
journal. My father wrote the verses 
from memory in my own notebook/ 
journal, so I used his version, 
written in his own handwriting.

15.5 x23.5 cm / 48 blank pages

Folded silkscreen cover

500 copies

2017

€ 7,00

55

Empty Days
Christos Lialios
Katerina Vazoura

Diary 2017
Empty Days is a diary liberated from 
the marks of language. A sequence 
of empty pages, composed of twelve 
different papers, corresponds to 
the calendar year. The intention 
is to offer spatial freedom in your 
dealings with time. Opening into 
emptiness, this book can be filled as 
you wish. Anytime.

15 χ 21 cm / 384 pages

Soft cover , unsewn, layflat

Whole year bookmark

English edition

1.500 copies

2016

Co-published by Cube Art Editions 

and Documenta 14

€ 15,00
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Disjointed Incrementalism
Marios Camhis

"A drawing can start with a line. 
From this first line one proceeds 
step by step, line by line, always in 
conformity with the previous one, 
in a haphazard or sensible manner. 
When an anomaly is presented, 
then the anomalous section is 
being discarded. This process is 
completed when the whole has a 
structure that “stands”. Human 
beings, appear here and there, in 
terraces without parapets or dead-
end roads."
The catalogue was published on the 
occasion of the artist’s exhibition 
“Disjointed Incrementalism” at the 
Hadjikyriakos – Ghikas gallery of the 
Hellenic American Union, February 
2017. 

Texts: Louisa Karapidaki, Marios Camhis

20 x 30 cm / 32 pages

Soft cover

Bilingual edition (greek-english) 

500 copies 

2017

€ 10,00
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Three Papaconstantinou
— Theodore, Litsa and Leda
Leda Papaconstantinou

Leda Papaconstantinou has created 
a large-scale in situ installation
at Fougaro the Gallery, Nafplion
in May 2016. The artist interweaved 
her own works with fragments
of her parents’ lives and artifacts, 
building a personal narrative, 
shedding light on the relationships, 
forces and influences that ultimately 
shaped her too. The work is a unique 
historical testimony of a family’s
life course through the tumultuous 
20th century.
This publication is a folder 
containing part of her parents’ 
archives in a dust jacket and a 
photograph of the installation view. 

Text: Leda Papaconstantinou

16.5 x 22 cm / 24 pages

14 b/w photographs

Softcover with jacket in folder

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2016

€ 10,00
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Τhe tough and the cute dancer 
Esthir Lemi

The quest is to document in an 
artist-book a work-in-project that 
combines image and text. This book 
describes how a visual artist and 
composer who spends her free time 
in dance schools and keeps record 
of the dancers’ movements keeps 
reprocessing the same material 
again and again as technology 
advances. She learns how to write 
as she collects and combines 
‘writing exercises’ (ètudes), 
switching between arts, in the same 
way as one who is led to explain 
something while ‘lost in translation’ 
among every possible expression
or memory, and ultimately succeeds 
in developing definitions. 

Text: Christoforos Marinos

19 x 26 cm / 56 pages

10 colour images

Soft cover with 10 folded pages

Bilingual edition (english-greek)

300 copies

2016

ISBN: 978-618-81511-7-8

€ 20,00
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At Sea 
Marian Wijnvoord

At Sea is a book of 15 different 
paintings of the sea. These works 
are about leaving, turning your back 
on your homeland with a longing for 
overseas. Being 'at sea' is a bit like 
making a painting: you are not sure 
if and where you will arrive.
The subject and the handling of the 
paint in these works is within the 
tradition of Dutch seascapes of the 
1600s. But what we see is a sea of 
today. In this space the only human 
presence is that of the viewer.

13.5 x 18 cm / 32 pages

15 colour images

Hard, cloth bound cover

English edition

200 copies

2016

€ 15,00
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Dreams and Symbols
Ioanna Ralli

Ioanna Ralli exhibits photographic 
impressions of the humble and 
the familiar. She has constructed 
small sculptures out of simple 
materials (string, thread, aluminum 
foil, paper molded with glue, wire, 
knitting wool, dry branches). Small 
creatures, simple people, scenes of 
everyday life, dressed in precious 
colours and fabrics are bathed in 
light and shadow and captured 
through the lens of an old 6x6 
Hasselblad. 

Text: Cecile Inglessis Margellos

20 x 22 cm / 96 pages

38 colour images

Hard cover, paperbound

Bilingual edition (greek-english)

500 copies 

2016

ISBN: 978-618-81511-1-6

€ 25,00
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Ghost Tropic
Christos Lialios
Katerina Vazoura

Diary 2016
A diary for 2016 by Christos Lialios 
and Katerina Vazoura, published 
by Cube Art Editions, in a limited 
edition of 500 copies. Three 
hundred and sixty-five versions of 
a numbering process that develops 
through each day of the year.

14 x 22.5 cm / 376 pages

Soft cover with plastic jacket

English edition

500 copies

2015

€ 20,00
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rho[e]mb-[asm]-i
Maria Ikonomopoulou

The Rhombus as an option for the 
letter O was the beginning of this 
drawing. The state of Musing [that 
in Greek has the same origin as the 
word Rhombus] is what happens 
during the process of drawing. 
The bright blue colour refers to 
the school note books of the 70's.

15,5 x23,5 cm / 56 blank pages

Folded silkscreen cover

400 copies

2016

€ 7,00
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Nostalgia 
Nectarios Papanicolaou

Nectarios Papanicolaou was 
born in South Africa and has 
lived most of his life in Athens, 
Greece. In his work, as influenced 
by Pictorialism, he tends to ‘blur’ 
reality rather than simply record 
it. He creates images that softly 
escape the present, aiming to 
create and project an emotion 
into the viewer’s imagination.
This catalogue was published 
on the occasion of his exhibition, 
Portraits, at the Ineana Tounta 
Contemporary Art Center).

13 x 19.3 cm / 48 pages

22 photos b/w

Soft cover with flaps

English edition

500 copies

2015

ISBN: 978-618-81511-3-0

€ 8,00
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Day by Day
Christos Lialios
Katerina Vazoura 

Diary 2015
A common wall diary is 
photographed to create a new one. 
Each month it is placed in a different 
setting to focus on the recurrence of 
time through its movement in space. 
One movement, one day, one page.

14 x19 cm / 416 pages

Soft cover

English edition

500 copies

2014

€ 20,00
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YOU AM I 
Irini Karayannopoulou

YOU AM I consists of 60 modified 
advertisements of luxury goods 
and beauty products. Irini 
Karayannopoulou paints directly 
on pages of fashion magazines 
replacing the faces of the models 
with her own. The result is a hybrid 
magazine in the mood for piracy.

21 x 28 cm / 56 pages

60 colour images

Soft cover

800 copies

2015

ISBN: 978-618-81511-4-7

€ 15,00
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People World 
Popi Tsoukatou

Popi Tsoukatou takes photos of 
people living in different places of 
the world and her images evoke 
an intimate, yet universal quality. 
Without being intrusive, she 
narrates stories from their everyday 
lives as if they were acquaintances, 
friends or neighbours.

Text: Stavros Kavallaris

17 x 23 cm / 96 pages

68 colour illustrations

Paperback

Bilingual edition (greek-english)

500 copies

2014

ISBN 978-618-81511-0-9

€ 18,00
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Majestic
Irini Karayannopoulou

Majestic is a limited 
edition notebook. Its folded 
silkscreen cover, by artist Irini 
Karayannopoulou, is dark as the 
night and covered with fireworks.

15,5 x23,5 cm / 56 blank pages

Folded silkscreen cover

Limited edition

2014

€ 7,00
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Pirquetou
Denis Lhomme

Denis Lhomme’s book is a 
poem-image of 29 drawings 
that evoques the most sensitive 
way of seeing life, and the 
constant resistance to death.
Pirquetou takes up his name 
from "pire que tout" that in 
French means worse than 
anything. In his poem-image, 
Pirquetou – a life’s companion – 
crowned with his thorn, unfolds 
his philosophy in every page.
The same blue line runs through 
his texts and images and composes 
an essential philosophical poem.

11.6 x 17 cm / 62 pages

27 drawings

Soft cover

Bilingual edition (french-greek)

300 copies

2014

ISBN: 978-618-81511-2-3

€ 10,00
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The Cursed Serpent
Eleni Mylonas

Photographer, painter, sculptor 
and video artist, Eleni Mylonas, 
draws her inspiration from helmets 
worn by protestors during the Arab 
Spring. Hats made of household 
objects and garbage, constitute 
her commentary on the daring and 
imagination of the protesters. 
The title of the exhibition is drawn 
from a work by composer Manos 
Hadjidakis, who refers to the 
victory of Megalexandros (folk hero 
whose character holds allusions 
to Alexander the Great) against 
the terrible serpent that terrorized 
the country, with the intervention 
of Karaghiozis (hero of traditional 
shadow puppetry in Greece). Her 
works, highlight the fact that 
whatever crisis, whether external 
or personal, it may be vanquished 
with daring and imagination. 

15 x 19 cm / 40 pages

20 colour photographs

Softcover

English edition

1.000 copies

2014

ISBN 978-618-80384-9-3

€ 10,00
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Been Here Before
Christos Lialios
Katerina Vazoura 

Diary 2014
The main part of this diary, is three 
different used diaries Same Day, 
Same Time, Different Moon (2010), 
Halfway to the Square (2012) and 
From Athens With Love (2013) 
rescanned, with the personal 
information knocked out by a white 
square.

15 x 22 cm / 192 pages

Soft cover

English edition

350 copies

2013

€20,00
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Ishavsgast 
Hilde Aagaard 

“Ishavsgast” is a book of records 
by the artist’s father, Asbjorn 
Trygve Aagaard (1927-2006). In his 
youth he was a fisherman, seal 
and musk hunter, while later he 
became an engineer. But most 
of all he was an adventurer and a 
photographer. The descriptions 
are from the Norwegian Coast, 
Greenland and mainly from the West 
Ice. He treasured his experiences 
in the Arctic sea fully and to its 
limits. The last record in the book, 
“Loss”, is a novel built upon his 
adventures at the West Ice. He 
took the photographs, during his 
trips, with his Leica-camera.
The last pages in the book are 
some graphic reports, at the 
end of his life, with a reduced 
capacity to write with a pen, but 
still with the Arctic sea in him.

Texts: Hilde Aagaard

Asbjorn Trygve Aagaard

20 x 13.3 cm / 224 pages

Softcover

Bilingual edition (norwegian-english)

600 copies

2014

ISBN: 978-618-80384-4-8

€ 25,00
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A Glass Menagerie
Vanessa Anastasopoulou 

"Once an image is conceived 
and registered, we try, over and 
over again, with japanese-like 
persistence, to decode it. It may 
then be that we have touched upon 
something. Thoughts, one may call 
them feather-like, are born from 
random notes and slowly, gradually, 
they turn into a statement. Our 
world is made of fleeting images. 
Some deal with the handling of loss, 
the removal of its load. Others, 
magical, marvelous ones to be kept 
close at hand for a journey that is 
frequently rough, its destination 
unknown. Suitcases. Our luggage, 
as an archetypal carrier, is loaded 
with their history, with our history".

15 x 24 cm / 32 pages

(8 unbound folded sheets)

8 images

Soft cover

English edition

500 copies 

2013

€ 5,00
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ZOO.OOO 
Extra-Conjugale

"ZOO.OOO" is a guide through a 
unique Museum of Natural History. 
Snake skeletons, a catprint, 
seahorses on sale, dangerous 
polar bears and other dark 
confessions make up the riddle 
of the small limited edition by the 
collaborative duo Extra-Conjugale.
The duo (Irini Karayannopoulou 
and Sébastien Marteau) began 
their collaboration in early 2012. 
They apply various mediums and 
techniques: painting, photography, 
sound, installation, collage, 
drawing, film, sculpture. Their 
activity is characterized by 
intense readiness to experiment 
and is inextricably linked with 
the improvisational approach 
of the DIY movement. They 
live and work in Athens.

15 x 21 cm / 16 pages

11 colour images

English editions

300 copies

2013

€ 5,00
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Freud on Holiday
Volume IV 
A Cavernous Defile, Part Ι 
Sharon Kivland

‘Kivland invites us to go on Holiday, 
with Freud: up mountains, we walk; 
through streets, along the lake. 
We pick mushrooms. We go on 
adventures. Sometimes, we lose our 
way home. We digress. Interweaving 
meticulous historical research, 
Kivland’s own retracing of Freud’s 
steps, and her personal memories. 
This is a creative reimagining 
not just of Freud on Holiday, but 
of the nature of biography itself. 
Poignant, evocative, passionate–
this is a dream of a book.’

Texts: Sharon Kivland

Lucia Farinati

14.5 x 23 cm / 144 pages

104 b/w photographs

Softcover with jacket

English edition

600 copies

2013

ISBN: 978-618-80384-7-9

€25,00
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Le Chant du Rossignol
Athina Ioannou

“It has to do with how images are 
born, not with their story. The 
show is the movement in the light 
and not who moves and why. It is 
the passage from architecture to 
space and from space to place, 
where space and man meet”.
The book was published on the 
occasion of the exhibitions "Le 
Chant du Rossignol" at Field 
Institute Hombroich (FIH) April 
2013 and "Who is Afraid of the 
Walls?", at the Benaki Museum 
of Islamic Art, Athens, June 2012 
and the Macedonian Museum of 
Contemporary Art, September 2013. 

Texts: Athina Ioannou

Denys Zacharopoulos

16.7 x 23.6 cm / 152 pages

Softback with flaps

Trilingual edition 

(german-greek-english)

1.000 copies, of which 100 are 

numbered and signed by the artist.

2013

ISBN: 978-618-80384-6-2

€ 20,00
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Secrets & Crises
Zoe Hatziyannaki

The photographs of the series 
“Secrets & Crises” portray buildings 
in the centre of Athens that 
accommodate public institutions. 
In each diptych, the photograph 
of the building is juxtaposed 
with an enlarged detail derived 
from the same photograph.
These blurred and secretive images 
seem to imply what is happening 
inside those buildings in an attempt 
to identify possible incriminating 
evidence hidden behind their 
straightforward facades. 
However, nothing is disclosed 
and only vagueness remains.
The book “Secrets and Crises” by 
Zoe Hatziyannaki was published 
on the occasion of her exhibition at 
the Ileana Tounta Contemporary 
Art Center in May 2013.

Text: Despina Zefkili

24 x 16.5 cm / 56 pages

Softcover

Greek edition

400 copies

2013

ISBN: 978-618-80384-2-4

€ 12,00
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Dark Waters – Eleusina, 1994-2013
Lizzie Calligas 

"Swimmers" is an ongoing project, 
that Calliga started from a small 
bay in Eleusina in 1994, and 
denotes that Eleusina has been 
a place of constant inspiration 
throughout her career as an artist.
“…a medium in which images, faces, 
experiences, memories, concerns, 
trajectories, and revisits are 
submerged, and from which they 
emerge, in alternation, spanning 
an indeterminate scope of time 
that encompasses our childhood, 
modern history and ancient 
myth, harking back to the distant 
origins of human existence”.
The book was published on 
the occasion of Lizzie Calligas' 
exhibition "Dark Waters – Eleusina, 
1994-2013" at the L. Kanellopoulos 
Cultural Center (City of Eleusina 
Aeschylia Festival), September 2013.

Text: Denys Zacharopoulos

24 x 17 cm / 36 pages

34 b/w and 4 colour images

Soft cover

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2013

ISBN: 978-618-80384-5-5

€ 5,00
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Things Contemplated
and Reassigned
Savvas Christodoulides

Savvas Christodoulides deals with 
reconstructing an ideological lapse 
and creating new relationships 
in time and space. His sculptures 
consist of used and discarded 
everyday objects, that are 
assembled and re-collected in a 
new alignment. Objects are in-
essentialised, extracting their 
established memories and forms. 
His works emit nostalgia and 
contemplation and create what the 
artists calls “memorial grid”: a 
complex of objects and opinions.
The book “Things Contemplated 
and Reassigned” contains 
photographs of the artist’s works 
and installations. It was published 
on the occasion of Savvas 
Christodoulides’ exhibition at 
the Ileana Tounta Contemporary 
Art Center, in October 2012.

Text: Pavlina Paraskevaidou

21 x 29.7 cm / 32 pages

Hardcover

English edition

500 copies

2012

ISBN: 978-618-80384-0-0

€ 15,00
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From Athens with Love
Christos Lialios

Diary 2013
12 months for 12 typefaces - 
lettering - fonts designed during 
the last 12 years, since 2000. The 
idea behind this diary, turning to an 
agenda, is to organise time and days 
through various styles and forms of 
letters. Every font makes a monthly 
section. A page for every day and a 
red bookmark ribbon.

14 x 20 cm / 416 pages

Soft cover

English edition

550 copies

2012

€20,00
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Not 
Maria Konti

“Not” is Maria Konti’s second book. 
It is about visual stories that are 
presented in the form of a book, 
relating to the idea of escapism, in 
a literal or fantastic flight. Three 
persons realise the escapes in 
the book. First is the writer/artist 
herself using an art proposal for 
an unfeasable journey/artwork 
in the north of Europe. As for the 
other two persons, the magician 
Harry Houdini and the Douccess 
of Plakentia – who appears in 
the book with her actual name, 
Sophie de Marbois Lebrun – 
Konti searched and assembled 
biographies, photographs and in 
situ research material that she 
finally assembled in fiction.

Text: Maria Konti 

21 x 29.7 cm / 64 pages

Softcover

Greek edition

300 copies

2013

ISBN: 978-618-80384-3-1

€ 15,00
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Correspondence 2007-2011
Kyrillos Sarris
George Hadjimichalis

The “Correspondence 2007–
2011” is the discourse, the 
exchange of thoughts with 
pictures, between Kyrillos Sarris 
and George Hadjimichalis. 
The images therein, are drawn forth 
from remembrances, everyday life 
and the history of art. The binding 
principle of this correspondence 
was to not discuss the contents of 
a reply prior to sending a response. 
The gaps, the evocations and 
the digressions of this dialogue 
in letter form, uplift the images 
from their state of inertia and, 
with the new significance they 
acquire as “correspondence 
texts”, form them into a single and 
cohesive work of art, which, as 
such, becomes public domain.
The correspondence, which follows 
the typical course of writing 
letters (envelope, postage-stamp, 
mailbox), began in January 2007 
and ended in November 2011. Part 
of it (167 letters) was exhibited 
in April 2010 at the Institute of 
Contemporary Greek Art (iset).

19.5 x 27 cm / 410 pages 

Softcover

50 copies, numbered and 

signed by the artists

2012

ISBN: 978-618-80384-1-7

€ 90,00
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Works and Days of Hands
30th Biennial of Sao Paulo 2012
Savvas Christodoulides

The book “Works and Days of 
Hands” was issued on the occasion 
of Savvas Christodoulides’ 
participation in the 30th Biennial 
of Sao Paulo. It contains twenty 
artworks chosen for this event by the 
curator of the Biennale, Luis Perez 
Oramas. The works not only comply 
with the theme of the Biennial, 
The “Imminence of Poetics”, but 
are also leading examples of the 
artist’s work: readymade items 
discard their state of expediency 
to become components in the 
artwork, thereby conforming to new 
ideological principles and values.
The title of the publication is taken 
from a verse by T. S. Eliot wherein 
works and days, that is to say, 
time, are considered as obeying 
and being subject to the body. In 
other words, the work – and the 
instance of its creation – is the 
fruit of a gesture made by the body 
and, in consequence, of the mind.

Texts: Nadja Argyropoulou

Stavros Kavallaris

17 x 23 cm / 60 pages

Hard cover, clothbound

Εnglish edition

1.000 copies

2012

ISBN: 978-960-99662-8-3

€ 15,00
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At the Xenia Hotel in 
Andros 2001-2012
(an archive opens) 
Lizzie Calligas

Lizzie Calligas opens an archive 
of images, collected for more 
than a decade, from architect Aris 
Konstantinidis’ abandoned Hotel 
Triton (Xenia Andros). The project 
“At the Xenia in Andros, 2001-2012 
(an archive opens)” acts as mediator 
between the past and present with 
an archive that documents but also 
interprets, suggesting new stories 
through the artistic experience. A 
blog has been purposely created, to 
encourage two-way communication 
between artists, theorists, cultural 
and archival institutions and the 
general public on the relationship 
that artists and contemporary art 
have with archives and the past, as 
well as with the present and society.
This book was published on the 
occasion of Lizzie Calligas’ exhibition 
“At the Xenia Hotel in Andros 2001-
2012 (an archive opens)” in the 
Institute of Contemporary Greek 
Art (iset), November 2012.

Texts: Eugenia Alexaki, Lizzie Calligas

Joulia Dimakopoulou

12.5 x 17.8 cm / 112 pages

Soft cover

Bilingual edition(greek-english)

600 copies

2012

ISBN: 978-960-99662-9-0

€ 8,00
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Kerameikos
Cris Gianakos 

“On my many trips to Athens I would 
go to Kerameikos (potter’s quarter), 
the ancient cemetery of Athens, 
when I needed some space from the 
busy metropolis for some rest and 
contemplation. What was it about 
this special place that drew me there 
time after time? Being a minimalist 
sculptor, the basic 3-dimensional 
forms lying on the grounds of the 
Kerameikos immediately caught 
my eye. I did not view these stone 
boxes, that generated so much 
mysterious energy as archeological 
artifacts as much as abstract 
minimalist forms, yet again there 
was a human element associated 
with them. I was enthralled with the 
arbitrary positions that had evolved 
over the centuries. They all stood 
out as individual objects working 
together to create one great site-
specific work. I asked myself, was 
there a process by which I could 
record this as my eye saw it and 
my psyche absorbed it? With my 
square-formatted Hasselblad 
camera, I photographed what I 
observed in two different visits. The 
twenty-one black and white silver 
gelatin prints are the final result”.

21.5 x 25.5 cm / 48 pages

21 b/w photographs handmounted

Hard, cloth bound cover

200 copies numbered and 

signed by the artist

2011

€ 80,00
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Half Way to the Square
Christos Lialios

Diary 2012
Diaries are an ongoing project that 
Christos Lialios has been doing 
since 2009. The idea of this series 
of time storage devices, is to focus 
on questioning different methods 
of how we organize, in a personal 
or none personal way our time. 
Formats, sizes and distributions 
systems vary each year.

12.2 x 18.6 cm / 352 pages

Soft cover

English edition

500 copies

2011

€15,00

27

Archive Public
Performing Archives in Public Art
Topical Interpositions
Panos Kouros
Elpida Karaba

Within the flexible limits of archival 
art today, “Archive Public” examines 
archival art as intervention in 
public space, questioning the 
dominant hegemony and allowing 
for possibilities of solidarity actions. 
The book includes theoretical 
hypotheses on archival practice in 
contemporary art, art works that 
were specifically created for the 
project, as well as an anthology of 
essays by contemporary thinkers 
who elaborate on particular issues 
of the archive. Interventions focus 
on the urban and social condition 
of Patras, as it is influenced by a 
translocal dynamics which produce 
interrelations with other localities.

Texts: Arjun Appadurai

Ioannis Chorianopoulos

Wolfgang Ernst

Boris Groys

Panos Kouros

Elpida Karaba

Oliver Marchart

Gerald Raunig

Saskia Sassen

16.5 x 24 cm / 280 pages

Softcover

Bilingual edition (greek-english)

700 copies

2012

ISBN: 978-960-99662-7-6

€ 20,00
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Still Life
Ioanna Ralli

“Still life objects are overlooked 
precisely because they belong to 
the realm of the ordinary world and 
therefore are not monumental. A 
vase, a flower, a lemon, a musical 
instrument, a bowl, a piece of 
material, are objects that are 
found in the home, a traditionally 
feminine space. In some way, 
every artist talks about himself. 
I gradually became aware of the 
fact that I was photographing 
objects that I have been living 
with for a very long time and had 
never really looked at, until now. I 
wonder how often this happens on 
a symbolic level. Many things are 
in front of my eyes that I don’t see 
until I am ready. I prefer the term 
‘Still Life’ used in English rather 
than ‘Nature Morte’ in French and 
‘Νεκρή Φύση’ in Greek. One talks 
about life the other about death”

Texts: Eleni Kypraiou

Ioanna Ralli

20.5 x 22.5 cm / 100 pages

46 colour photographs

Hard, paperbound cover

Bilingual edition (greek-english)

500 copies

2011

ISBN: 978-960-99662-2-1

€ 25,00 
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YES + NO
Leda Papaconstantinou

Leda Papaconstantinou, at the 
only surviving hammam in Athens, 
creates a multi-level installation 
featuring objects, video projections, 
sound recordings, fragments of 
conversations and interviews, 
military uniforms, everyday 
clothes, shoes and old laces. 
Her work deals with collective 
and autobiographical memory, 
gender identity, the female-male 
dialectics, body language and 
the dynamics of the relationship 
between artwork and space.
A double book, joined together 
back to back, where english is 
separated from greek, women 
are separated from men.

Texts: Maria Avgouli

Aphrodite Kouria

14.5 x 19 cm / 32 pages

19 b/w photographs

Bilingual edition (greek-english)

1000 copies

2011

ISBN: 978-960-99662-6-9

€ 10,00
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Beyond Reform
Diohandi

Diohandi presented an extensive 
installation titled “Beyond 
Reform” in the greek pavilion, as 
part of the 54th International Art 
Exhibition – la Biennale di Venezia 
and was commissioned by the 
Hellenic Ministry of Culture and 
Tourism. Taking as her starting 
point the overall theme of the 
Biennale, namely “ILLUMInations”, 
Diohandi created a site specific 
installation. This major intervention 
explored space and time, sound 
and light and saw the pavilion’s 
interior and exterior revised.
The book was published on the 
occasion of her participation 
at the Biennale, 2011.

Texts: Stavros Kavallaris

Maria Marangou

Christopher Marinos

Efi Strousa

16 x 21 cm / 112 pages

Softcover

Bilingual edition (greek-english)

2000 copies

2011

ISBN: 978-960-99662-4-5

–
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Metoikesis
Lizzie Calligas

Through the diligent, everyday 
practice of photographing, and 
through the subsequent editing, 
selecting and printing of images, 
the artist marked her own journey 
in step with the process of moving 
ancient stone from the old to the 
new Acropolis Museum, presenting 
to us as a final visual commentary 
not abandoned spaces or sculptural 
details, but simply the wrapped 
stone statues, cocooned in wheat-
coloured cloth, as if these are pupae 
in hibernation waiting to emerge, 
fully fledged and quite new, into 
another stage of their being.

Texts: Claire MacDonald

Christina Petrinou

John Stathatos

Syrago Tsiara

Aliki Tsirgialou

Christina Vlassopoulou

21 x 27 cm / 128 pages

25 colour photographs

Hardcover, paper binding with dust jacket

Bilingual edition (greek-english)

2.000 copies

2010

Co-edition with SMCA & Benaki Museum

ISBN: 978-960-93-1934-8

€24,00

20

Crumbling
Antiseptic Beauty
Christos Lialios

Diary 2011
A book/diary based on a record 
of proceedings seeking ways of 
organizing and manipulating time.

15.8 x 22 cm. / 192 pages

Soft cover

English edition

500 copies

2010

€15,00

21

Freud on Holiday
Volume ΙΙI
The Forgetting of a Proper Name
Sharon Kivland

The series “Freud on Holiday” deals 
with the artist’s particular relation 
to the work of Sigmund Freud 
(‘Freud Dreams of Rome’, vol.I, 2006 
/ “A Disturbance of Memory”, vol.II, 
2007 / “The Forgetting of a Proper 
Name”, vol.III). This third volume 
describes a number of holiday 
possibilities, the problem of time 
and place, of cost and convenience, 
of appropriate companions 
and correct context. There are 
descriptions of train itineraries, of 
hotel rooms and restaurant menus, 
but a name resists recall for most 
of the book. There is a surprising 
connection with hysteria and 
another name is forgotten en route, 
accompanied by an embarrassing 
error in chronology. At last, 
forgotten names are remembered, 
although an image that has been 
talked away is not seen again.

Text: Sharon Kivland

14.5 x 23 cm / 48 pages

Softback cover with dustjacket

Bilingual edition (greek-english)

500 copies

2011

ISBN: 978-960-99662-3-8

€12,00



17

Εnnea
Μaria Κonti

This book is the body of an 
eyewitness: a vertical female body 
with clean lines running across it 
and a black cover. The source of 
this testimony is ambivalent, and 
perhaps so are its intentions. For 
it lies somewhere between literary 
experimentation, art theory and 
autobiographical narrative. As all 
forms of narrative testimony, it is 
unable to describe the experience of 
the “real” event, while vehemently 
aspiring to compel a reading; 
that is, a re-interpretation.

Text: Maria Konti

16 x 22. 5 cm / 184 pages

82 b/w photographs duotone

Softcover

Greek edition

600 copies

2009

ISBN: 978-960-98318-6-4

€20,00

16

Same Day, Same Time, Different 
Moon 
Christos Lialios

Diary 2010
Cube Art Edition's diary 2010, is a 
limited edition, recycled from a fine 
pocket diary of 1954. It follows the 
same information, same dates, but 
different moon phases. Each page 
contains the corresponding one, of 
the old diary, is printed in b/w, with 
black margins on the sides. At the 
end, there is a special catalogue of 
International Days. The diary has a 
hard cover and a bookmark ribbon.

12 x 17 cm. / 376 pages

Soft cover

English edition

500 copies

2009

€15,00

18

Jour après jour
Denis Lhomme

“Des chats élègants côtoient 
des lapins les oreilles au vent. 
Épris de lecture, ils vont sur 
les chemins. Jour après jour ils 
cherchent leur poème pour vivre”.
“Elegant cats keep company to 
rabbits with waving ears. Being 
passionate readers, they travel 
through paths. Day by day, they 
seek their poem in order to live”. 
“Jour après jour / Day by day” is a 
collection of poems and drawings 
made with ink and colour pencils. 
The artist travels between fairy 
tale and autobiography, where 
poetry and image meet.

21.5 x 15 cm / 104 pages

45 coloured drawings

Hardcover, paper binding

Bilingual edition | (greek-french)

600 copies

2009

ISBN: 978-960-99662-0-7

€15,00
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19:44 
Kostas Bassanos

30 sunset drawings 30x24cm, are 
made with graphite on wallpaper, 
mounted on plasterboard. The 
sunset is brought into notice 
through an impression of the 
moment (fragment) in duration 
(monument). The work is revealing 
it’s utopic characteristic by 
trying to sketch only one sunset 
from memory, though the act 
of drawing is unable to record 
the instant of a sunset. Kostas 
Bassanos’ work “19:44”, contains 
30 b/w drawings presented in his 
exhibition “Nowhere” at the Ileana 
Tounta Contemporary Art Center, 
(Athens, Greece), January 2009.

15.8 x 20.5 cm / 64 pages

30 drawings

Softcover

300 copies (1-20 contain a lithograph 

signed by the artist, €50,00)

2009

ISBN: 978-960-98318-4-0

€15,00

14

My Room Too 
Irini Karayannopoulou

The book contains 32 drawings on 
paper (2003-2009). It is a collection 
of drawings that, having no text 
and being no fairy tale, narrates 
the adventures of a curly haired 
girl. She makes a stand on the 
evils in the same way that her curls 
are proudly lifted against gravity. 
Sometimes completely miserable 
and others full of optimism, she 
passes her youth from bad to evil, 
with a few bright exceptions. The 
title of the book derives from the 
artist’s video “My Room”, presented 
at Deste Foundation in 2007 as part 
of the “Part Time Punks” exhibition.

27 x 21 cm / 64 pages

32 drawings

Hardcover, cloth binding

700 copies

2009

ISBN: 978-960-98318-5-7

€25,00

15

Forever
Leda Papaconstantinou

Following the steps of the project 
“Forever”, presented at the site 
of the old Kanellopoulos oil press 
in Elefsina, the edition comprises 
three volumes, in a hardcover 
case. The first volume is a “staged” 
book, that illustrates both the 
proposal and the process by 
which the work would be realized. 
The second volume features 
essays on the work itself, by 
art critics and art historians. 
The third volume includes large 
installation shots, depicting the 
completed installation in situ.

Texts: Claire MacDonald

Syrago Tsiara

17 x 24 cm / 100 pages

25 colour and 19 b/w photographs

Three books in a box

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2009

ISBN: 978-960-98318-7-1

€20,00
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Sea Pastels 
Lizzie Calligas

The artist transforms the seascape, 
through an aesthetic process, 
into a landscape. She records 
swimmers at the beach zooming 
her lens to its limit, obtaining a 
fuzzy image and transforming 
them into something close, that is 
however lost in resolution. She then 
stops the video where the image 
takes on the characteristics of a 
disintegration of forms, completely 
non-descriptive and totally 
abstract. The photographs that 
result in this way barely resemble 
the initial medium, the video. 

Text: Christina Petrinou

17 x 23.8 cm / 54 pages / 18 

colour photographs

Softcover

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2008

ISBN: 978-960-98318-0-2

€8,00

10

Freud On Holiday
Vol. II
A Disturbance of Memory
Sharon Kivland

The books in Sharon Kivland’s new 
series, “Freud on Holiday” concern 
her particular relation to Freud’s 
work. Through photographs and 
essays, her books re-imagine 
journeys made (and sometimes 
dreamt) by Freud to European sites 
of archaeological importance. Like 
Sigmund Freud and his brother, 
Sharon Kivland and her sister go 
on holiday together each year. In “A 
Disturbance of Memory”, Kivland 
and her sister, follow the Freud 
brothers to Trieste and Athens, 
but are frequently diverted by 
other traces, including those of 
James Joyce, Jacques Derrida, 
Italo Svevo, and Ulysses. There 
are photographs and drawings of 
uncertain origin, and descriptions of 
food, trains, and family romances.

Text: Sharon Kivland

14.5 x 22.8 cm / 184 pages

48 b/w photographs

Softcover with dust jacket

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2007

ISBN: 978-960-87354-9-1

€20,00

12

Archetypes of the Feminine
Ioanna Ralli

In her new work the artist 
dynamically sets a stage in colour 
for her photographs, where, one 
by one, friends and acquaintances 
take on a role and a title presenting 
the archetypes of the feminine. 
Her starting point is the research 
of the image of the feminine in 
mythology and religion, which 
have always been considered as 
mirrors of the unconscious. Her 
research fuels her quest which is 
the finding of her own images of 
the archetypes of the feminine.

Text: Ioanna Ralli

16.5 x 23 cm / 74 pages

30 colour photographs

Softcover

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2008

ISBN: 978-960-98318-2-6

€15,00
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Freud on Holiday
Volume I
Freud Dreams of Rome
Sharon Kivland

"Freud Dreams of Rome" explores 
the longing for Rome which Freud 
felt as he worked on his seminal 
project "The Interpretation 
of Dreams". Freud dreamt of 
visiting Rome four times before 
actually getting there. The book 
creates an uncanny atmosphere, 
as do the images, allowing the 
reader to take a dérive through 
Freud’s imagination. The images 
– introduced as ‘Freud’s holiday 
photographs of Rome’ – are 
rather strange. They show no 
people. They are oddly cropped. 
They reveal only impasses, dark 
courtyards, angles of buildings.

Text: Sharon Kivland

14.5 x 23 cm / 32 pages

11 b/w photographs tipped-in by hand

Softcover

English edition

500 copies

2006

Published by Information as Material

ISBN: 09553092-0-4

€17,00

7

Performance, Film, Video
1969-2004 
Leda Papaconstantinou

Leda Papaconstantinou is one of the 
primary and few artists in Greece 
who has used performance as an 
expressive medium during the 70s 
and 80s and her presence is constant 
and continuous since the late 60s. 
Her work, apart from performances, 
consists of installations, paintings, 
sculptures, video and film.
This book records the overall work of 
the artist, dealing with performance, 
film and video from 1969 to 2004.

Texts: Leda Papaconstantinou

Sally Potter

Efi Strousa

Eleni Varopoulou

Nikos Xydakis

27.5 x 20.5 cm / 120 pages

205 b/w photographs (duotone)

Hardcover with dust jacket

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2005

ISBN: 960-87354-7-5

€30,00

9

Paintings 2001-2007 
Makis Theofylaktopoulos

This catalogue was made on the 
occasion of the artist’s exhibition 
at the Ileana Tounta Contemporary 
Art Center, in 2007, presenting big 
oil paintings on canvas and smaller, 
mixed media ones on paper.

Text: Julia Tsiakiris

20 x 24 cm / 64 pages

Softcover wrapped into a poster work

Bilingual edition (greek-english)

400 copies

2007

€15,00
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India as Opposed to India 
Ioanna Kostika

“The title reflects both on the 
contradictory image I had before 
arriving to India and to what I 
found of that place when I actually 
got there. It also reflects on 
the contradictions within this 
culture. The images I have seen 
before arriving were of an exotic 
and culturally different place. 
I found myself drawn to it. I am 
always drawn to things that seem 
different; seeking the conditions 
that bind us together. Everything 
seemed new and different but 
somehow, what I saw, brought 
me closer to this place”.

Text: Ioanna Kostika 

21 x 25 cm / 60 pages

46 colour photographs

Hardcover, paper binding

English edition 

1.000 copies2005

ISBN: 960-87354-8-3

€20,00

4

Swimmers
Lizzie Calligas

This catalogue was made on the 
occasion of the artist’s exhibition 
in Nees Morfes Gallery (2003). It 
includes photographs, drawings 
and engravings. The swimmers, 
which Calligas has observed so 
closely, and has transformed into 
traces in her big black and white 
photographs, drawings and prints, 
express a sense of relaxation, 
serenity and eternity that is being 
depicted in moment, space and time.

Text: Lizzie Calligas

16.5 x 11.5 cm / 62 pages

4 b/w and 4 colour photographs

10 drawings and 4 etcings

Softcover with dust jacket

Bilingual edition (greek-english)

1.000 copies

2003

ISBN: 960-87354-5-9

€7,00

6

23rd Biennale of Alexandria 2005
Nikos Alexiou
Lizzie Calligas

The two artists both being of a 
different generation, were chosen by 
the Ministry of Culture, as the Greek 
participation in the 23rd Biennale of 
Alexandria. They exhibited together 
for the first time. Although their 
works don’t seem to match, they 
share a common element: both of 
them present the idea of immaterial 
light as material. Lizzie Calligas 
was awarded the Biennale’s most 
honoured distinction The Golden 
Light of Alexandria for her series of 
big black-and-white photographs 
“Swimmers”. Nikos Alexiou 
created an installation putting 
together many of his works thus 
creating a retrospective exhibition 
under the general title “Angel 
Rolling up the Heavens” (2005).

Texts: Alexandra Koroxenidis

Christina Petrinou

18.5 x 21.5 cm / 72 pages

18.5x21.5 cm / 68 pages

28 and 49 colour photographs

Box with two separate binded sections

Bilingual edition (greek-english)

2.000 copies

2005

ISBN: 960-87354-6-7

€15,00
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Mosaics
Lizzie Calligas

The sixteen images in this book 
represent a small selection of 
the many “neo-classical” mosaic 
fragments collected from a beach 
on the island of Spetses during the 
summers 2000 and 2001. These in 
1:1 scale photographs are part of a 
large body of work which includes 
exact watercolour representations 
of the same subjects.

22 x 25 cm / 40 pages

16 colour photographs

Softcover in a handmade box

Εnglish edition (30 copies signed 

and numbered by the artist)

2002

ISBN: 960-87354-2-4

€200,00

1

The Secure, Private Domain
of my Home (1996-2001)
– Zero to Five
Lia Nalbantidou

A series of 73 photographs 
identifying the emotional context 
created in the home of the young 
family, during the transitional 
period in which the ‘chapter 
of girlishness and innocence 
closes to open up a new one of 
family, motherhood, home’.

Text: Lia Nalbantidou

17 x 22 cm / 64 pages

57 b/w and 16 colour photographs

Softcover with dust jacket

Εnglish edition

500 copies

2002

ISBN: 960-87354-1-6

€15,00

3

HomeComing 
Hilde Aagaard

“HomeComing” explores the 
contemporary perception of 
homecoming, “home” being 
viewed as a place or an idea. 
Hilde Aagaard’s idea resulted to 
a selection of essays and images 
by thirty three participants-
homecomers, coming from 
different places, different times 
and different cultural backgrounds. 
Artists, authors, poets, performers, 
children, architects, educators, a 
composer, a curator, a psychiatrist, 
a nun, a nurse, a theatre director 
and a librarian shared their 
homecomings, making their own 
contribution to the book. The 
term home is used with multiple 
meanings: homeland, warmth, 
resort, death, return; the return 
to one’s self, resulting to a new 
beginning. A highly figurative book, 
which brings to memory a lot of 
unspoken and deep thoughts. 
“HomeComing” cultivates its 
theme from the experiences of its 
participants; although not ours, 
can be easily identifiable to all. 

Foreword: Sharon Kivland

16.5 x 22 cm / 52 pages

9 b/w and 9 colour photographs

Softcover

English edition

1.000 copies

2003

ISBN: 960-87354-4-0

€10,00






