
            
 
 

Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2018 
 

 

∆ελτίο Τύπου 
Έκθεση “Ιρα Βαλντρόν. ∆ιάκενα / Ira Waldron. Interstices” 

8 Μαΐου - 24 Ιουνίου 2018 

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1 - λιµάνι 
Εγκαίνια: Τρίτη 8 Μαΐου 2018, 20:00 

 

 
Ο Αλµπέρ Καµύ, ο Τζακ Κέρουακ, ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, η Σιµόν ντε Μποβουάρ 
και ο Αδόλφος Χίτλερ υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού της Γκλόρια Γκέινορ 
“I will survive”, το άγρυπνο, µουµιοποιηµένο βλέµµα του βασιλιά της ποπ, Μάικλ 
Τζάκσον και τις σιωπηλές παρατηρήσεις για την ανθρώπινη φύση της Sei Shonagon, 
συνοδού της Αυτοκράτειρας της Ιαπωνίας τον 10ου αιώνα, είναι µερικά από τα 
πρόσωπα, τους ήχους και τα γραπτά που αποτελούν έµπνευση ή αντικείµενο 
σχολιασµού στα έργα της Ira Waldron / Ίρα Βαλντρόν, στην πρώτη ατοµική της 
έκθεση στην Ελλάδα µε τίτλο ‘Interstices / ∆ιάκενα’ που θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο 

Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
στην Αποθήκη Β1, από τις 8 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου 2018 (Εγκαίνια: Τρίτη 8 
Μαΐου 2018, 20:00. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο- 
Κυριακή, 10:00-18:00, Πέµπτη 10:00-22:00). 
 
Χρησιµοποιώντας ποικίλα µέσα, όπως ζωγραφική, εγκαταστάσεις, φωτογραφίες, 
µεταξοτυπίες, ανθρωπόµορφες πορσελάνες, κεντήµατα, η Ίρα Βαλντρόν θίγει µε 
ριζοσπαστικό τρόπο και µε σκοτεινό χιούµορ κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά και 
σεξουαλικά ζητήµατα που ξεπερνούν τα όρια των συµβάσεων και των 
προκαταλήψεων. Η σχέση λόγου και εικόνας στο έργο της Βαλντρόν είναι 
συµπληρωµατική και απολύτως αναγκαία, καθώς η ίδια δεν αναγνωρίζει 
διαχωριστικές γραµµές ως προς τις µεθόδους προσέγγισης. Η Ίρα Βαλντρόν επιλέγει 
το λάθος, την ατέλεια και την αδυναµία ως τα εργαλεία για µιαν ανθρωποκεντρική 
ερµηνεία που επιδιώκεται µέσα από το παιχνίδι, το οποίο στα χέρια των ενηλίκων 
µετατρέπει την αθωότητα σε σπαραγµό, την αταξία σε τιµωρία, την σεξουαλικότητα 
σε καταστολή. Η τέχνη της είναι µια τέχνη που αξίζει να απολαύσουµε και, µάλιστα, 
να απολαύσουµε υπεύθυνα ως ενήλικοι. 
 
Επιµέλεια: Μαρία Τσαντσάνογλου, διευθύντρια ΚΜΣΤ 
Συντονισµός - συνεπιµέλεια: Ειρήνη Παπακωνσταντίνου, επιµελήτρια ΚΜΣΤ 
 
Βιογραφικό σηµείωµα  

Η Ίρα Βαλντρόν / Ira Waldron γεννήθηκε στο Λένινγκραντ (ΕΣΣ∆) και από τα µέσα 
της δεκαετίας του ‘80 ασχολείται επαγγελµατικά µε την τέχνη στο Λονδίνο, τη Μόσχα 
και το Παρίσι, όπου είναι σήµερα η βάση της. Έχει πραγµατοποιήσει εκθέσεις στη 
δυτική Ευρώπη και τη Ρωσία και έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα διεθνή projects. 
Τα έργα της βρίσκονται σε δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές, όπως στην Κρατική 
Πινακοθήκη Τρετιακόφ και στο Εθνικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στη Μόσχα, στο 



Κρατικό Μουσείο της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη, και στη Φινλανδική Εθνική 
Πινακοθήκη στο Ελσίνκι. 
 

Χορηγοί Επικοινωνίας  
 

 
 
 

Πληροφορίες  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com  
 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αποθήκη Β1, Λιµάνι - Τ.Θ. 107 59, 54110 Θεσσαλονίκη  
Τ: 2310 593270 
www.cact.gr, info@cact.gr 
 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων ΚΜΣΤ 
Χρύσα Ζαρκαλή  
Τ: 2310 589152  Κ. 6945114343 
pr@greekstatemuseum.com  
press@greekstatemuseum.com 
www.greekstatemuseum.com  

 

 


