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Το Αρχοντικό Merlin de Douai, όπου στεγάζεται η Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, φιλοξενεί από τον 
περασμένο Νοέμβριο την έκθεση La Chasse (Το Κυνήγι), με έργα της εικαστικού Μάρως Μιχαλακάκου 
και μια βίντεο-εγκατάσταση της σκηνοθέτριας Béatrice Plumet, σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου. 
 
Ο χρόνος, η κίνηση, το κυνήγι της επιβίωσης και η έμμονη αναζήτηση λείας, σ ‘έναν αδιάλειπτο αγώνα 
υπέρβασης του θανάτου, βρίσκονται στην καρδιά της επιβλητικής σκηνογραφίας που αναπτύσσεται 
στους χώρους της Πρεσβείας. 
 
Ρόλοι (κυνηγός - θήραμα, θύτης - θύμα) και δίπολα (άνθρωπος - φύση, θηλυκό - αρσενικό), 
μπερδεύονται, άλλοτε εξαλείφονται, χωρίς, ωστόσο, να γίνονται επουσιώδη. Οι μνήμες ξεπηδούν ως 
κυνηγητικοί κόρνοι, ηχούν και χάνονται στον στροβιλισμό του ανέμου, όπως στο ποίημα του Apollinaire 
(Cors de Chasse, 1913). Κυρίαρχος του χώρου, ο γύπας. Γνώριμη μορφή στο καλλιτεχνικό σύμπαν της 
Μιχαλακάκου, το ιερό για τους Αιγυπτίους αυτό ον, ενσάρκωνε τη μητρότητα, τον χρόνο και τον 
ζωοδότη ήλιο, ενώ σε κείμενα της Αναγέννησης εμφανίζεται ως πλάσμα χωρίς φύλο, ικανό να 
γονιμοποιήσει τον εαυτό του. Απόλυτο σύμβολο της ζωής και της αυθυπαρξίας. 
  
Στην είσοδο του μεγάρου μας καλωσορίζει το Regard carmin II (2016), ένα γλυπτό από πορφυρό 
βελούδο με έντονες αναφορές στην εφήμερη φύση και τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τρία 
ανθρωπόμορφα γλυπτά μετρονόμοι από τη σειρά Belle échapée (2005), στέκουν στην κορυφή της 
μαρμάρινης σκάλας, υπενθυμίζοντάς μας την αέναη πάλη μας ενάντια στον χρόνο και το αναπόφευκτο 
του πεπερασμένου. Mόνος νικητής στην αναμέτρηση αυτή η μνήμη, το έργο της οποίας, κατά τον 
Benjamin, βοηθά τον χρόνο να καταρρεύσει. 
 
Στις δύο κύριες αίθουσες του ορόφου παρουσιάζεται η νέα σειρά έργων της Μιχαλακάκου Anatomie de 
la liberté (2019-2020) αποτέλεσμα της πρόσφατης παραμονής της στο Κέντρο Έρευνας Τεχνών Φωτιάς 
και Γης (CRAFT) στη Limoges της Γαλλίας. Ο γύπας «θηρευτής» κυριαρχεί και πάλι, αυτή τη φορά όμως 
κατακερματισμένος. Σύγχρονη χίμαιρα που υποδηλώνει την απειλή ενός δυστοπικού κόσμου στο 
κοντινό μέλλον.  
 
Το βίντεο Tableau de Chasse (2016) της Béatrice Plumet συνδιαλέγεται πλήρως με τα έργα της 
Μιχαλακάκου. Ακίνητες φιγούρες ανθρώπων, στέκουν στωικά σε ένα αρχοντικό σαλόνι, 
περιτριγυρισμένες από τρόπαια κυνηγιού και ταριχευμένα ζώα. Οι χαρακτήρες της Plumet, εικόνες 
στατικές με μόνη ένδειξη ζωής το ανεπαίσθητο ανοιγόκλεισμα των ματιών, δείχνουν υπνωτισμένοι και 



χαμένοι στη λήθη τους. Σύγχρονοι ήρωες, απελευθερωμένοι από το άγχος του θανάτoυ και την 
ανουσιότητα της ζωής και συνεπώς, κατά τον Heidegger, ελεύθεροι. 
 
Η έκθεση ολοκληρώνεται με τα έργα Head over Heels #2 Narcissus (2017), όπου ένας γύπας, 
αψηφώντας την κομψότητα της ακουαρέλας του, «προκαλεί» ένα επιχρυσωμένο κάδρο να τον 
πλαισιώσει, και Head over Heels (2016), μια παράδοξη, οριακά ερωτική, σύνθεση παραδείσιων πτηνών, 
απόλυτα εναρμονισμένη με τους μυθικούς συμβολισμούς και τις αναφορές στη δυαδικότητα που 
συναντάμε στα έργα της καλλιτέχνιδας.   
 
 
Βιογραφικό Μάρω Μιχαλακάκου 
Η Μάρω Μιχαλακάκου ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε Καλές Τέχνες στη Γαλλία και τη 
Γερμανία. Η δουλειά της, αινιγματική και πολυδιάστατή (γλυπτικές εγκαταστάσεις, ζωγραφική, σχέδια, 
ανάγλυφα σε βελούδο και πιο πρόσφατα περφόρμανς), «υφαίνεται» συχνά με προσωπικές και 
οικογενειακές μνήμες και χαρακτηρίζεται από ́ μια σπάνια εκλεπτυσμένη ωμότητα. Επιλέγει φιγούρες 
και θεματικές που βρίσκονται πάντα σε τεταμένη κατάσταση. Το καλλιτεχνικό́ συμπάν της βρίσκεται 
στην άκρη των ονείρων, με μια φαινομενική́ ηρεμία σκόπιμα τοποθετημένη ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη φαντασία. Το διάστημα αυτό δουλεύει πάνω στην ταινία Aller-retour σε 
συνεργασία με την σκηνοθέτιδα Béatrice Plumet. 
 

Επιλεγμένες εκθέσεις: Zoom-In, Κέντρο Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν (Αθήνα, 2019), Doors of 
Perception, Γκαλερί ́Nev, (Τουρκία, 2017); Flying Over the Abyss, NΕΟΝ: Ωδείο Αθηνών (Ελλάδα, 2016); 
Till it’s gone, an exhibition on Nature and Sustainability, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Κων/πολης 
(Τουρκία, 2016), Matières à Rêver, Château des Adhémar (Γαλλία, 2016), Motopoétique, MAC-Lyon 
(Γαλλία, 2014), Heart of Darkness, NΕΟΝ: Φεστιβάλ Αθηνών (Ελλάδα, 2012), The King, Γκαλερί́ Analix 
Forever (Ελβετία, 2012), I Would Prefer Not To, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα (Ελλάδα, 2012), 
Parallel Universe, Γκαλερί́ 511 (ΗΠΑ, 2010) 
 
 
Βιογραφικό Béatrice Plumet 
Μετά τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στο Cergy-Pontoise της Γαλλίας, η Béatrice 
Plumet δείχνει ενδιαφέρον για διάφορες μορφές αφήγησης περνώντας από τη μυθοπλασία στο βίντεο 
και από εκεί στο ντοκιμαντέρ. Το 2009 ξεκινά μια σειρά από  κινηματογραφικά στιγμιότυπα, που 
προβάλλονται σε διάφορους εκθεσιακούς χώρους, η οποία θα οδηγήσει λίγα χρόνια μετά στη 
δημιουργία του ντοκιμαντέρ Les Immobiles (2014). Το 2015 το φεστιβάλ Hors-Piste της προτείνει 
ατομική έκθεση στο Μουσείο Pompidou. Οι εικόνες που θα δημιουργήσει εκεί με την ενεργή συμμετοχή 
των θεατών, θα αποτελέσουν και το υλικό της ταινίας Les Images parfaites (2016), με την οποία θα 
ολοκληρώσει την έρευνα της πάνω στην ιδιαίτερη φύση του πορτραίτου. Στο τελευταίο της έργο 
Chroniques impatientes (2017), μια αυτοβιογραφική μυθοπλασία που αποτελεί συνέχεια της μικρού 
μήκους Capture mode (2010), εξετάζει την έννοια της αφαίρεσης μέσα από την ιστορία ενός δότη 
οργάνων.  
 
Αυτή την περίοδο, η Μάρω Μιχαλακάκου και η Béatrice Plumet ετοιμάζουν το ντοκιμαντέρ Aller-
Retour, μια ταινία βασισμένη στη μεταξύ τους αλληλογραφία τα τελευταία 30 χρόνια. Το συγκεκριμένο 
πρότζεκτ, μια παραγωγή της εταιρίας Macalube films και της Anne Catherine Witt, έχει ήδη συμμετάσχει 
στο Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας του Κέντρου Κινηματογραφικής Γραφής του 
Moulin d’Andé (Νορμανδία) και το 2020 θα φιλοξενηθεί από το The Palm Tree Art Residency Programme 
στην Σαντορίνη σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρία Ex Situ. Το Μάρτιο, θα γίνει ειδική 
παρουσίαση του στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στα πλαίσια της εκδήλωσης Les lundis c’est (p)arty. 
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ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
 
 
Μάρω Μιχαλακάκου 

Belle échappée I, 2005 

Μικτή τεχνική 

Διαστάσεις μεταβλητές      

 

 

Μάρω Μιχαλακάκου 

Belle échappée II, 2005 

Μικτή τεχνική 

Διαστάσεις μεταβλητές      

 

 

Μάρω Μιχαλακάκου 

Belle échappée III, 2005 

Μικτή τεχνική 

Διαστάσεις μεταβλητές      

 

 

Μάρω Μιχαλακάκου 

Regard carmin I, 2016 

Ξυρισμένο βελούδο 

300 x 40 cm 

 

 

Μάρω Μιχαλακάκου 

Regard carmin II, 2016 

Ξυρισμένο βελούδο 

100 x 30 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Μάρω Μιχαλακάκου 

Head over Heels #2 Narcissus, 2017 

Ακουαρέλα και επιχρυσωμένο κάδρο 

160 x 145 cm 

 

 

Μάρω Μιχαλακάκου 

Head over Heels, 2016 

Ακουαρέλα 

220 x 145 cm 

 

 

Μάρω Μιχαλακάκου 

Anatomie de la liberté, 2019-2020 

Μικτή τεχνική 

Διαστάσεις μεταβλητές 

 

 

Béatrice Plumet 

Tableau de chasse, 2009 

Vidéo HD 

Λούπα 


