Περισσοτερα για το Εργο
Το έργο The River of Life είναι µια οπτικοακουστική εγκατάσταση µε 7 ταυτόχρονες προβολές διάρκειας 30’ η κάθε µία.
Το έργο δηµιουργήθηκε για και παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση ∆ιαπολιτισµοί του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο πλάισιο των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας
2004. Επιµέλεια της Άννας Καφέτση.

About the Work
The River of Life is a video installation comprising seven 30’ films simultaneously projected
in a specially constructed circular space.
It was created for and presented at the international exhibition TRANSCULTURES (National Museum of Contemporary Art, Athens, Greece), during the Athens 2004 Olympic
Games. Curated by Anna Kafetsi.
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Το ποτάµι γεννάει τη ζωή στη γη που διαπερνά..

A river generates life in the land it travels through…

Kοιτάζοντας δορυφορικές εικόνες των ποταµών της Γης, έχει κανείς την αίσθηση ότι βλέπει τις φλέβες
του πλανήτη, φλέβες ζωής της Γης.

Looking at satellite images of the Earth’s rivers, one has the impression of looking at the planet’s veins,
the living veins of the Earth.

Tαξιδεύοντας µε ποταµόπλοιο σε ποτάµι για µερικές ηµέρες, αρχίζει κανείς να έχει την αίσθηση ότι
σιγά - σιγά ενώνεται µε τον ρυθµό της ροής του ποταµού, και ότι η ροή αυτή είναι φυσική σαν αναπνοή
που διασχίζει µέσα από τα ποτάµια ολόκληρη τη Γη. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ταξιδεύει µέσα σε
αυτή την ροή που ενώνει τον κόσµο όλον.

Travelling on a riverboat for a few days, you would slowly start to feel that you were tapping into the
rhythm of its flow; a flow that is natural as breath and traverses via the river the Earth entire.
You would have the notion of travelling through this current that unites the world, and that you too
are connected to this universal rhythm.

Eπτά σηµαντικά ποτάµια της Γης:
∆ούναβης, Nείλος, Aµαζόνιος, Mισσισιπής, Nίγηρας, Γιανγκτσέ, Γάγγης.

Seven major terrestrial rivers:
the Danube, the Nile, the Amazon, the Mississippi, the Niger, the Yangtze and the Ganges.

Mία ρευστή καταγραφή του κόσµου. Μια µατιά, µέσα από την οποία σιγά - σιγά ξεδιπλώνεται ο κόσµος
και µέσα από την οποία µεταλλάσσεται η εικόνα: από τόπο σε τόπο, χειµώνα σε καλοκαίρι, πολιτισµό
σε πολιτισµό, από Aνατολή σε ∆ύση, νύχτα σε µέρα…από ζούγκλα σε πόλη, σε έρηµο…

A fluctuating inventory of the world. A glance, through which the entire world unfolds and wherein
the image transforms: from place to place, from summer to winter, from culture to culture, from East
to West, from night to day, from jungle to city, to desert…

Mια απέραντη στιγµή. Mία στιγµή που περιέχει µέσα της τον αέναο ρυθµό, τον ρυθµό του ποταµού,
τον ρυθµό που ενώνει την Γη ολόκληρη και εµάς τους ανθρώπους µαζί της.

A boundless moment, a moment which carries a timeless, eternal rhythm; the rhythm of the river, the
rhythm which unifies the whole world and which bears along in its flow, all of humanity.
It is the rhythm of life – and its sound is the sound of the planet’s breathing.

Eίναι ο ρυθµός της ζωής και ο ήχος της είναι ο ήχος της ‘αναπνοής’ του πλανήτη.
∆ανάη Στράτου
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