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SYMBIOSIS - ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Τόπος : ΒELLOTTA ,Βιολογική εκτροφή ορνίθων.
10.000 κότες. Τορίνο (IT).
Φωτογραφία /video:Wiliam Farnesi
Mοντάζ: Παύλος Πολύζος , Μαίρη Ζυγούρη
Αυτόνομη Παραγωγή: 2007
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Στο βίντεο Symbiosis (2007) βρίσκουμε την καλλιτέχνιδα να δακτυλογραφεί μέσα σε ένα ορνιθοτροφείο 
περιστοιχισμένη από χιλιάδες ταραγμένες, ελευθέρας βοσκής, κότες που κρώζουν κακόφωνα για την  ανοίκεια 
εισβολή που ορισμένες εξ αυτών φτάνουν να κουρνιάσουν στο μικρό της γραφείο και τον ώμο της, ενόσω 
δακτυλογραφεί την έκθεση αρχειοθετησης της πτηνομάζας. Η γραμμή διαφυγής της Ζυγούρη διαπερνά εγκάρσια 
τη συμβιωτική συνύπαρξη με μία συγκεχυμένη πολλαπλότητα από φτερωτές, θορυβώδεις ενικότητες – μέσα από 
έναν εργοστασιακό χώρο καλλιτεχνικής, ζωικής, καθώς και βιομηχανικής παραγωγής. Αυτή η διαδικασία του να 
γίνεται κανείς performer μαζί με άλλα είδη που επιτελούν (με την έννοια της επιτέλεσης της αναπαραγωγής) 
παραπέμπει επίσης στο συγγραφέα Borges και την εργασία του ως επιθεωρητή  πουλερικών σε μία δημοτική 
αγορά ως τιμωρία που του επιβλήθηκε από το περονικό κράτος της Αργεντινής επειδή υπέγραψε λίστες 
καλέσματος για τη δημοκρατία. Επομένως, η απόδραση της Ζυγούρη είναι μία καθόλου εύκολη κίνηση σε κάποιο 
ουτοπικό επίπεδο. Κατά τα λεγόμενά της, τα τρία βίντεο που συνθέτουν αυτήν την τριλογία είναι 
«διαπραγματεύσεις στις συμβολικές επιτελέσεις της εξουσίας».

Υπατία Βουρλούμη (2014)

VIMEO Link:” Symbiosis”, 2007
https://vimeo.com/36403528



Οι υπαρκτές ή κατασκευασµένες ιστορίες της της Ζυγούρη θέτουν ζητήµατα µε διαχρονική και επίκαιρη αξία. Το 2007 έκανε 
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της µε την περφόρµανς Symbiosis που έλαβε χώρα σε µια ορνιθοτροφική µονάδα στο Τορίνο. Η 
βασική εικαστική σύλληψη του έργου είναι φαινοµενικά σχιζοφρενική: µια ευπρεπής και αυστηρή υπάλληλος χτυπά µε 

προσήλωση τα πλήκτρα της γραφοµηχανής της  µέσα στον ορυµαγδό και την άτακτη κινητικότητα χιλιάδων πουλερικών που 
περιφέρονται γύρω της, καθώς η αδιευκρίνιστη αλλά µανιώδης εργασία της λαµβάνει χώρα στο ανοίκειο περιβάλλον ενός 
στεγασµένου ορνιθοτροφείου. Ένα σύντοµο χρονολογικό σηµείωµα βοηθά στην ερµηνεία της αλλόκοτης σκηνής. Το έργο 
αναφέρεται σε ένα περιστατικό της πολιτικής ζωής της Αργεντινής: το 1946, ο Χουάν Περόν µετά την εκλογή του στην ηγεσία της 
χώρας, απαλλάσσει τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες από τα καθήκοντα του βιβλιοθηκάριου και τον διορίζει επιθεωρητή πουλερικών στη 

δηµοτική αγορά του Μπουένος Άιρες, επιχειρώντας µ’ αυτό τον τρόπο να καταστείλει τις αντιδράσεις του απέναντι στις 
αντιδηµοκρατικές µεθόδους µε τις οποίες πολιτεύεται ο ηγέτης της χώρας. 
Το ορνιθοτροφείο, ως αλληγορική σύλληψη και αναπαράσταση των επεξεργασµένων µεθόδων χειραγώγησης της ψυχικής ζωής, της 
κριτικής σκέψης και της πολιτικής συνείδησης µετεξελίσσεται σε ένα νέο έργο λίγο αργότερα. 

Συραγώ Τσιάρα (2012)


