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H
έκθεση «Sheltered Gardens» είναι μια ψη-
φιακή και φυσική έκθεση με 35 συμμετέ-
χοντες καλλιτέχνες, η οποία, με εργαλείο 

τον κήπο και με έμπνευση έργα ποιητριών που 
μιλούν για τον κήπο και ως καταφύγιο, έρχεται να 
θέσει ερωτήματα γύρω από το περιβάλλον, τη βι-
ωσιμότητα αλλά και την ταυτότητα, στον απόηχο 
του #MeToo και του Τρίτου Κύματος. Οσοι συμ-
μετέχουν, Ελληνες και ξένοι, είναι αξιόλογοι και 
προέρχονται από διαφορετικές γενιές και πεδία. 
Ειδικότερα, η Λήδα Παπακωνσταντίνου είναι από 
τις κορυφαίες γυναίκες performance artists στην 
Ελλάδα, ενώ η Linder είναι, επίσης, μια ιστορική 
φυσιογνωμία στον χώρο του κολάζ και της φε-
μινιστικής τέχνης. Σημειώνουμε, ακόμα, τη συμ-
μετοχή της Κρις Κράους, μιας πολύ σημαντικής 
τεχνοκριτικού, συγγραφέως και καλλιτέχνιδος, 
τα βιβλία της οποίας έχουν μεταφραστεί σε δε-
κάδες γλώσσες και έχουν γίνει επιτυχημένες σει-
ρές στην αμερικανική τηλεόραση, όπως και της 
Γκλόρια Στάινεμ, που ανήκει στις εμβληματικές 
φιγούρες του γυναικείου κινήματος.

Ξεχωρίζουν, επίσης, η Καθλίν Χάνα, πρωτερ-
γάτρια του κινήματος των riot grrrl και διάσημη 
τραγουδίστρια με ακτιβιστική δράση, η βραβευ-
μένη Σάσα Βελούρ, εικαστικός και drag performer 
με εκατομμύρια followers και θαυμαστές, αλλά 
και η Eύα Στεφανή, μια καταξιωμένη σκηνοθέ-

τις και ακαδημαϊκός με συμμετοχή, μετα-
ξύ άλλων, στην documenta 14 και με διε-
θνείς διακρίσεις.

Αναζήτηση ταυτότητας
Αφετηρία και κεντρική έμπνευση του εγ-
χειρήματος είναι το ποίημα «Sheltered 
Garden» (1916) της Αμερικανίδας Χίλ-
ντα Ντούλιτλ, βασικής εκπροσώπου του 
εικονισμού. Το ποίημα ξεδιπλώνει τη σχέ-
ση της ποιήτριας με το περιβάλλον, καθώς 
και τους προβληματισμούς της ως queer 
δημιουργού των αρχών του 20ού αιώνα. 
Η σύνδεση με τη μητέρα φύση, η γαία ως μυθολογικό κομμάτι της 
κοσμογονίας, ο κήπος ως αρχέτυπο και οι έμφυλες ανισότητες έχουν, 
άλλωστε, αναλυθεί σε πολλά και σημαντικά έργα γυναικών συγγρα-
φέων. Στο βιβλίο της «In search of our mothers’ gardens» (1983) 
η Αφροαμερικανίδα δημιουργός Αλις Γουόκερ εξέφρασε τις δικές 
της ανησυχίες γύρω από το παρελθόν, την τέχνη και την ταυτότητα 
σε μια ανήσυχη περίοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ. 
Το 1919, η Βιρτζίνια Γουλφ αφιέρωσε ένα από τα πρώτα έργα της 
στον Βοτανικό Κήπο του Λονδίνου (Kew Gardens), ενώ οι προσωπι-
κοί της προβληματισμοί γύρω από ζητήματα όπως η χωρικότητα και 
το φύλο αποτυπώθηκαν στο διάσημο δοκίμιό της «A room of one’s 
own» (1929). Η έκθεση συνιστά ένα πρωτότυπο, υβριδικό περιβάλ-
λον περιήγησης με αναφορές στην απόρριψη των άκαμπτων ορί-
ων ταυτότητας και φυσικού χώρου της Ντόνα Χάραγουεϊ («Cyborg 
Manifesto», 1985), ως πρόταση για εναλλακτικές, δημιουργικές κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές αναζητήσεις σε περιόδους κρίσεων.
Πίσω από την έκθεση «Sheltered Gardens» βρίσκεται ο πολιτιστικός 
οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), που ιδρύθη-
κε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο και στοχεύει στην περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέ-
σεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εργαστη-
ρίων και εκδηλώσεων. Το 2021 o οργανισμός επιλέχθηκε ως official 
nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot 
Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Duke and 
Duchess of Cambridge.

Αγνωστος παράδεισος
Στη διάρκεια της όμορφης ξενάγησής μας στον Βοτανικό Κήπο Διομή-
δους, συνειδητοποιήσαμε ότι σε πολλούς δεν ήταν γνωστός (παρότι 
δέχεται αρκετούς επισκέπτες, μεταξύ αυτών και σχολεία). Κι όμως, 
είναι ένας αληθινός παράδεισος, ένα εκτενές, καταπράσινο νησί-κα-
ταφύγιο στη θάλασσα των κτιρίων της πόλης, γεμάτο λιμνούλες, δέ-
ντρα και φυτά, ένα δάσος από μπαμπού αλλά και αιωνόβιες ελιές, 
λουλούδια, θερμοκήπια με κάκτους και πολλές γωνιές που προσφέ-
ρουν ηρεμία και χαρά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. 
Διομήδους αποτελεί τον μεγαλύτερο βοτανικό κήπο της χώρας, αλλά 
και της ανατολικής Μεσογείου. Ιδρύθηκε το 1951 με βάση το κληρο-

δότημα του Αλέξανδρου Ν. Διομήδους και απο-
τελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στη 
μεγάλη έκτασή του ολοκληρώθηκαν, με τη βοή-
θεια του υπουργείου Γεωργίας και υπό την επο-
πτεία του καθηγητή Βοτανικής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών Κωνσταντίνου Μητράκου, οι εργασί-
ες δημιουργίας και οργάνωσής του, με βάση τα 
σχέδια της καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Κήπων 
και Τοπίου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου 
Χέρτα Χαμερμπάχερ. Το 1975 άνοιξε επίσημα 
τις πύλες του στο κοινό.

Η έκθεση, που θα φιλοξενείται στον κήπο έως τις 
9 Οκτωβρίου, αποτελεί μια θαυμάσια αφορμή για 
να τον επισκεφθείτε. Στη συνέχεια, το «Sheltered 
Gardens» θα προβάλλεται διαδικτυακά έως τις 30 
Νοεμβρίου, μέσω του pcai.gr.
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Evan Ifekoya, «Contoured thoughts»

Eleni Bagaki, «Reclining Artist»

Kathleen 
Hanna & the 

Julie Ruin, 
«Girls like us»


