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Η εγκατάσταση Ο Εθνικός Κήπος εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) μέχρι τις 26 Μαΐου 2013. Η τεκμηρίω-
ση της εγκατάστασης Ο Εθνικός Κήπος αφορά την εμπειρία της
ομάδας και το έργο από τη σύλληψη έως την ολοκλήρωσή του.
Το 2010 ξεκινήσαμε τις συναντήσεις και τις δοκιμές για την
κατασκευή μίας μακέτας με θέμα τον κήπο.
Στην αρχή ο κήπος μας έμοιαζε με τον κήπο της Εδέμ. Γεμά-
τος χρώματα και προσωπικές φωνές. Δέντρα, λουλούδια,
πέργκολες, δαντέλες και μνημεία…
Τον περπατήσαμε, τον αφουγκραστήκαμε, τον αγγίξαμε, ζή-
σαμε μαζί του τρία χρόνια. Αλλάξαμε μαζί του. Και, καθώς
τον ζούσαμε, άλλαζε κι αυτός μαζί μας, ώσπου έγινε ένα πα-
ράξενο, παγερό τοπίο, χωρίς ζωή. Και απομένουμε τώρα να
τον κοιτάζουμε με έκπληξη.
Η χρήση της πραγματικής κάτοψης του Εθνικού Κήπου της
Αθήνας στην οποία καταφύγαμε, λειτούργησε καταλυτικά
στην απελευθέρωση από το προσωπικό βλέμμα του καθενός
και βοήθησε στην διαμόρφωση ενός κοινού έργου.

Ο Εθνικός Κήπος

Επιμέλεια: 
Σταμάτης Σχιζακης



Ο κήπος, ως ιδέα, προέκυψε την άνοιξη του 2010 από τη συνάντηση της ομάδας

μας Indoors, (Μαριγώ Κάσση, Βάλλυ Νομίδου, Σπυριδούλα Πολίτη, Μαίρη Χρη-

στέα) με άλλα τρία άτομα που ταυτίστηκαν με την ανάγκη μας για διεύρυνση, συ-

νεργασία και επικοινωνία, τους εικαστικούς καλλιτέχνες Αντιγόνη Καββαθά και

Κωνσταντίνο Σταματίου καθώς και τον φυσικό, Δρα Ερνέστο Αργύρη. Το καινούργιο

σχήμα της ομάδας ονομάστηκε Indoors Plus.

Στόχος των συναντήσεών μας έγινε η παραγωγή ενός κοινού έργου μέσα από τη

δημιουργία ενός χώρου-τόπου όπου οι διαφορετικές φωνές μας θα συναντιούνταν

για να πραγματευτούν θέματα ταυτότητας και τρόπων του σχετίζεσθαι, σε μια προ-

σπάθεια άμβλυνσης των αντιφάσεων που δημιουργούνταν από τις διαφορετικές μας

ατομικότητες.

Μέσα από τις συζητήσεις μας αναδύθηκε γρήγορα η ιδέα του κήπου.

Ο κήπος για μας, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας με σεβασμό στη συνύπαρξη,

την ατομικότητα, τη διαφορετικότητα, την αυτοδιαχείριση, το ήθος, την αυτονομία

την ουσιαστική επικοινωνία. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα πρόσφατα κοινω-

νικοπολιτικά γεγονότα, είχαν αρχίσει να μας προξενούν σοβαρές ανησυχίες, επη-

ρεάζοντας την ατμόσφαιρα και το περιεχόμενο των συναντήσεών μας. 

Αυθόρμητα η έννοια του «κήπου» ταυτίστηκε μέσα μας με τον Εθνικό Κήπο. 

Για μας η έννοια «εθνικός» δεν έχει την έννοια των συνόρων. Το κύριο κριτήριο για

τον προσδιορισμό αυτής της έννοιας είναι η συνείδηση της κοινότητας, δηλαδή η

Σκέψεις για 
την εγκατάσταση 
Ο Εθνικός Κήπος

«Ο κήπος είναι 

το πιο μικρό κομμάτι 

του κόσμου και, 

την ίδια στιγμή, 

η ολότητα του κόσμου».

Michel Foucault

Ετεροτοπίες

The National 
Garden

The installation The National Garden is on view at the National Mu-
seum of Contemporary Art (ΕMST), Athens until May 26, 2013.
The documentation of the installation The National Garden
illustrates the experience of the team and the evolution work
from the time of its conception until the completion.
In 2010 we started our meetings and trials for the construc-
tion of a maquette with subject the garden. In the beginning
our garden looked like the garden of Eden. Full of color and
individual voices. Trees, flowers, pergolas, ponds, and mon-
uments. We walked it, we eavesdropped it, we touched it
and lived with it for three years. We changed with it. And
during our interaction it was changing with us, until it be-
came a bizarre, frozen, lifeless landscape. And we were left
looking at it in amazement.
The use of the actual plan of the National Garden of Athens,
to which we resorted, acted as a catalyst in unshackling us
from the individual outlook and helped decisively in the final
shaping of a group installation.

Curated by 
Stamatis Schizakis



συνείδηση των ιδίων ανθρώπων ότι αποτελούν κοινότητα. 

Από τη μια, είναι ο γνώριμος χώρος που μας συγκινεί, που ανασύρει παιδικές μνή-

μες και βιώματα από τις συχνές επισκέψεις στους χώρους του με τις πάπιες, τα

ζώα, τα πουλιά, τα κουλούρια. Αθώες αναμνήσεις. Από την άλλη, βρίσκεται δίπλα

στη Βουλή, τον Άγνωστο Στρατιώτη και την πλατεία Συντάγματος, όπου διαδραμα-

τίζονται τα σημαντικότερα γεγονότα της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας μας. Σύμ-

βολα αξιών που κλονίζονται σήμερα συθέμελα, μας δημιούργησαν έντονα

συναισθήματα και σκέψεις:

– Η διάψευση των προσδοκιών μας ως πολίτες και μέλη της κοινωνίας, μας έχει παγώσει

– Βιώνουμε την απώλεια της αίσθησης των δεσμών που μας συνείχαν ως κοινωνία 

– Η αστάθεια και η πολιτική ρευστότητα μας οδηγεί στην αμηχανία, όχι όμως στην         

παραίτηση

– Όλα είναι στον αέρα

– Ζούμε το τέλος μιάς εποχής

Δανειζόμαστε το όνομα και την κάτοψη του Εθνικού Κήπου της Αθήνας, κάνοντας

μια αναγωγή ως προς τη φόρμα του και ως προς το περιεχόμενό του: ανυψώνουμε

τα επίπεδα της κάτοψης και ανάγουμε τον Κήπο σε σύμβολο της τωρινής κατάστα-

σης στη χώρα μας.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην ομάδα μας ως προς τη συνεργασία, αντικατοπτρί-

ζουν πολλά παρόμοια σοβαρά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την κοινωνίας μας. Ωστό-

σο μια τέτοια καλλιτεχνική ομαδική δράση, ελπίζουμε ότι παίζει καταφατικό ρόλο στο κοι-

νωνικό γίγνεσθαι, δημιουργώντας έναν πυρήνα με κοινές ευθύνες και κοινό όραμα.

Περιγραφή της εγκατάστασης

Η εγκατάσταση είναι μια μεγάλη λευκή μακέτα –50 τ.μ. περίπου– την οποία ο θε-

ατής μπορεί να περιηγηθεί. Οι φόρμες της κάτοψης –παρτέρια, ξεκολλούν στην κυ-

ριολεξία από το έδαφος και αιωρούνται καρφωμένες σε μεταλλικούς άξονες,

δημιουργώντας μια αίσθηση αστάθειας. Η μακέτα είναι ένα νοητικό μοντέλο, ένας

πλασματικός χάρτινος κόσμος. Η επιλογή μας να γίνει το έργο μας μεγεθυμένη μα-

κέτα δημιουργεί στο θεατή την αίσθηση ότι βρίσκεται ανάμεσα στο πραγματικό και

το εικονικό. Ο χώρος είναι ταυτόχρονα πραγματικός και αλληγορικός. Το λευκό

χρώμα επικρατεί και δημιουργεί μια ψυχρή αίσθηση που παραπέμπει σε έναν πα-

γωμένο, παράδοξο χώρο, όπου δεν υπάρχει ζωή.

Παράλληλα με το βίωμα αυτού του παράδοξου, ψυχρού τοπίου και ακολουθώντας μια δια-

δρομή μέσα στον κήπο, ο θεατής γίνεται μέρος του έργου, ενεργοποιώντας με το πέρασμά

του έναν ήχο υπόκωφο, που ζωντανεύει το χώρο δίνοντάς του μια αλλόκοτη αίσθηση.

Στο έργο μας, ο Εθνικός Κήπος γίνεται πολικό τοπίο, βίαια κατακερματισμένο, ανα-

ταραγμένο, υποκύπτοντας στο παγκόσμιο κλίμα αποδόμησης και εκφυλισμού.

Γίνεται τελικά σύμβολο της επιτακτικής ανάγκης μίας δημιουργικής αναδόμησης. 

Indoors Plus



The garden as a concept resulted from the meeting of our group Indoors (Marigo

Kassi, Vally Nomidou, Spiridoula Politi, Mary Christea) during the spring of 2010

with three more individuals that also felt our need for expansion, collaboration and

communication: the visual artists Antigoni Kavvatha and Kostantinos Stamatiou, as

well as the physicist Dr Ernestos Argyres. This new schema was called Indoors Plus.

Aim of our meetings became the production of a new work through the creation of

a space-place where our different voices would meet to deal with subjects of iden-

tity and ways of relating in an attempt to mitigate any differences originating from

our different individualities. 

The concept of the garden soon emerged from our discussions.

For us, the garden is a miniature version of society, with respect to co-existence,

individuality, difference, self-management, ethics, autonomy, meaningful commu-

nication. The current situation and the recent sociopolitical events had started

causing us great concerns, affecting the mood and the content of our meetings.

Impulsively we personally associated the concept of the “Garden” with the

National Garden of Athens.

For us the concept “national” is not identical to the concept of borders. The basis

of the definition of this term is community awareness, meaning the awareness of

the people that they form a community.

On the one hand, it is this familiar emotive space of childhood recollections and

experiences, from the frequent visits in its spaces, with the ducks, the animals,

the birds, the bagels. Innocent memories. On the other hand, it is next to the par-

liament building, the monument of the Unknown Soldier and Syntagma Square,

where the most important recent historical events are taking place. These symbols

of values disputed today gave birth to strong feelings and thoughts: 

The betrayal of our expectations as citizens and members of society has frozen us.

– We experience the loss of the sense of the social bond

– Instability and political fluidity leads us to perplexity, not to defeat

– Everything is up in the air

– We live the end of an era

We borrow the name and the ground plan of the National Garden of Athens, re-

ducing its form and its content: we elevate the elements of the ground plan and

we designate the Garden as a symbol of the current situation in Greece.

The difficulties our team faced, in regard to collaboration, reflect various grave

problems characterizing our society. However, an artistic group activity of this

kind, hopefully affects the social whole in a positive way, by creating a core with

common responsibilities and common vision. 

Description of the installation

The installation is a large white architectural maquette-about 50 m2- which the

Thoughts 
on the installation
The National 
Garden

The garden is 

the smallest parcel 

of the world and then 

it is the totality 

of the world..

Michel Foucault

Of Other Spaces (1967),

Heterotopias



viewer can enter and walk around. The forms of the ground plan – flowerbeds, are

literally lifted up from the ground and levitate, pierced by metal rods, creating a

sense of instability. The maquette is a mental model, a fictitious paper world. Our

decision to create the work as an oversized maquette places the viewer between

the real and the virtual. The space is real and allegorical at the same time. The

white colour dominates and creates a cold feeling referring to a cold, paradoxical

lifeless space. 

Together with the experience of this paradoxical, cold landscape, and following a

path inside the garden, the viewer becomes part of the work, activating with his

passing a hollow sound, that uncannily enlivens the space.

In our work, the National Garden becomes a polar landscape, violently

fragmented, agitated, succumbing to the global tendency of degradation and de-

generation. 

It is finally becoming a symbol of the urgent need of a creative reconstruction. 

Indoors Plus



Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ / THE NATIONAL GARDEN

Work in progress / Marigo’s Kassi studio











Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ / THE NATIONAL GARDEN

Work in progress / Antigoni’s Kavvatha studio







Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ / THE NATIONAL GARDEN

Work in progress / NBG PANGAEA





Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ / THE NATIONAL GARDEN

Installation / E.M.S.T. National Museum of Contemporary Art 



Το παράδειγμα του κήπου χρησιμοποιείται από τη μυθολογία και τα θρησκευτικά κείμενα

έως και τη σύγχρονη φιλοσοφία για να εκφράσει μια πληθώρα εξιδανικευμένων καταστά-

σεων.   Στην Αμαουρότ, την «πρωτεύουσα» πόλη της φανταστικής Ουτοπίας του Τόμας Μορ,

παρόλο που τα σπίτια και οι κήποι είναι κοινά, οι κάτοικοι συναγωνίζονται στην περιποίηση

των κήπων της πόλης τους έτσι που δεν υπάρχει «τίποτα που να ανήκει σε ολόκληρη την

πόλη που να είναι ταυτόχρονα περισσότερο χρήσιμο και περισσότερο ευχάριστο». Ακόμα

και η λέξη «παράδεισος» ετυμολογικά προέρχεται από την Αβεστική (Ινδοϊρανική γλώσσα

του 10ου αιώνα π.Χ.) λέξη για τον κήπο. Στην περσική παράδοση ο κήπος αποτελεί την επί-

γεια μορφή του παραδείσου, και η κηποτεχνική εξελίσσει μια συγκεκριμένη τυπολογία δη-

μόσιων και ιδιωτικών περιφραγμένων υπαίθριων χώρων όπου συχνά το ζητούμενο είναι η

περιγραφική ή συμβολική αναπαράσταση ολόκληρου του κόσμου. Ο Μισέλ Φουκώ χρησι-

μοποιεί τον περσικό κήπο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα «ετεροτοπίας», την αντανάκλαση

μιας ουτοπίας στον πραγματικό κόσμο, και υποστηρίζει ότι «ο κήπος είναι ένα χαλί όπου

ολόκληρος ο κόσμος πετυχαίνει την συμβολική του τελειότητα» και ότι «είναι το πιο μικρό

κομμάτι του κόσμου και επιπλέον είναι ολόκληρος ο κόσμος».

Η προσπάθεια της καθολικής παρουσίασης του κόσμου είναι χαρακτηριστικό και των ευρωπαϊκών

δημόσιων και ιδιωτικών κήπων συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού, πρώην «Βασιλικού», κήπου

των Αθηνών. Ο κήπος αυτός σχεδιάστηκε και άρχισε να υλοποιείται την δεκαετία του 1830 και,

σύμφωνα με τα πρότυπα του «Αγγλικού στυλ» μέσα από τα αρχιτεκτονικά και φυσικά του στοιχεία

προσομοιώνει ένα υπαίθριο μουσείο φυσικής ιστορίας, συμπεριλαμβάνοντας στους εναλλασσόμε-

νους πυκνοφυτευμένους και ανοιχτούς του χώρους, ιθαγενή και εξωτικά φυτά, πουλιά και ζώα, τε-

O Εθνικός Κήπος χνητές λίμνες, γέφυρες, πέργκολες και σκιερά μονοπάτια. Ανάμεσα τους ξεπροβάλλουν ερείπια

της κλασσικής αρχαιότητας σύμφωνα με τα κεντροευρωπαϊκά ρομαντικά πρότυπα της εποχής. 

Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί ένα μνημείο που έχει συμπορευτεί με την ιστορία του σύγχρονου ελ-

ληνικού κράτους. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα αλλά και συγκυρίες έχουν αφήσει το στίγμα τους

πάνω του, όπως η προσθήκη του Ζαππείου Μεγάρου για τους πρώτους σύγχρονους ολυμπιακούς

αγώνες το 1896, η μετονομασία του από «Βασιλικός» σε «Εθνικός» μετά την πρώτη κατάργηση

της μοναρχίας το 1924, η μεγάλη καταστροφή από τη βαριά χιονόπτωση του 1936, η

καταστροφή μεγάλου μέρους του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής λόγω της ξηρασίας. 

Η ομάδα Indoors Plus μεταπλάθει την κάτοψη του κήπου δημιουργώντας μια μακέτα

«μεγάλης κλίμακας» όπου μέσα της μπορεί να περιηγηθεί ο θεατής. Η έλλειψη χρώματος με-

τατρέπει την διεσπαρμένη σε όλα τα επίπεδα του χώρου κατασκευή σε έρημο πολικό τοπίο. Η

είσοδος στο χώρο δημιουργεί παλμούς στην εγκατάσταση που στηρίζεται σε λεπτές μεταλλικές

βέργες. Ηλεκτρονικοί αισθητήρες αντιλαμβάνονται την κίνηση του θεατή και μεταβάλλουν με

νέα ηχητικά στρώματα το ηχοτοπίο που αποτελείται από φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους.

Ξεκινώντας με την πρόθεση της δημιουργίας ενός κοινού έργου μέσα από μια συλλογική

διαδικασία, όπου κάθε μέλος της ομάδας θα διατηρεί την ατομικότητα του οι Indoors Plus

καταλήγουν στο θέμα του κήπου και παρουσιάζουν μια βιωματική εγκατάσταση βασισμένη

στα αισθήματα απειλής και αβεβαιότητας που επικρατούν τα τελευταία χρόνια ενώ παράλ-

ληλα εκθέτουν ένα δείγμα ομαδικής συνεργατικής δημιουργίας. 

Σταμάτης Σχιζάκης_ Βοηθός επιμελητής, Τμήμα Συλλογών / 
Τομέας Φωτογραφίας & Νέων Μέσων Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 



Τhe example of the garden is used in mythology, religious texts and even contemporary phi-

losophy to express a multitude of idealized situations. In Amaurot, the capital of the

fantastic Utopia of Thomas More, although houses and gardens are common, the residents

compete with each other on the cultivation and caring of the gardens so that there is “noth-

ing belonging to the whole town that is both more useful and more pleasant”. Even the et-

ymology of the word “paradise” can be traced back to the Avestan (East Iranian language

dated ca 10th century B.C.)word for garden. The garden in the Persian tradition is the

earthly version of paradise and gardening develops a detailed typology of public and private

enclosed outdoor spaces aiming at a symbolic or descriptive representation of the world.

Michel Foucault uses the paradigm of the Persian garden as an example of “heterotopia”,

the reflection of a utopia in the real world, and suggests that “the garden is a rug onto

which the whole world comes to enact its symbolic perfection” and that “The garden is the

smallest parcel of the world and then it is the totality of the world.”

An attempt of representing the whole world is a characteristic of European public and pri-

vate gardens as well, such as in the National Garden of Athens. This garden, designed and

realized in the 1830s, in line with the “English style” emulated an open air natural history

museum through its architectural and natural elements, and included among its open or

densely planted spaces native and exotic plants, birds and animals, artificial lakes, bridges,

pergolas and shaded pathways. Ancient ruins of classical antiquity were also included ac-

cording to the European romantic tradition of the time. 

The National 
Garden

The National Garden is a monument linked with the history of the modern Greek state. Im-

portant historical events as well as circumstance have left their mark on the garden, such

as the addition of Zappeion Megaron for the first contemporary Olympic Games in 1896,

the renaming of the garden from “Royal” to “National” after the first abolition of monarchy

in 1924, its near complete destruction from heavy snowfall in 1936, its damage from

drought during the years of German occupation. 

The group Indoors Plus remodels the ground plan of the garden in the process of creating

a large scale model which the viewer can peruse. The lack of colour transforms the dis-

persed in every level installation into a polar landscape. Entering the space of the

installation causes vibrations in the forms balanced on thin metal rods. Electronic sensors

perceive the viewer’s motion which causes the addition new sound layers the soundscape

composed of natural and electronic sounds.

Starting with the intention of creating a common work through a collective process were

every member of the team maintains its individuality, Indoors Plus settle upon the theme

of the garden and present an installation based on the feelings of instability, dominant in

the last few years, while, at the same time, giving a sample of the creativity of group col-

laboration.

Stamatis Schizakis_ Assistant Curator, Department of Photography 
and New Media, National Museum of Contemporary Art, Athens



Με την ευγενική υποστήριξη

With the kind support of

Ασφάλιση έργου τέχνης 

Insurance of art work

Ευχαριστούμε θερμά την Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. 

για την υποστήριξη στην παραγωγή του έργου

We thank N B G PANGAEA for its kind support 

 in the production of the work

Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Κουκά,

sales@printeco.gr, για την παραγωγή του καταλόγου

We thank Dimitri Kouka, sales@printeco.gr

for the production of the catalogue

Οργάνωση: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Διεύθυνση: Άννα Καφέτση

Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης

Ηχητικός σχεδιασμός: Στέφανος Μπαρμπαλιάς

Ψηφιακή επεξεργασία σχεδίου εγκατάστασης: Ανθή Χατζηπαπά

Ηχητική εγκατάσταση - αυτοματισμοί: Μάκης Φάρος, 

Αντώνης Γκατζουγιάννης, Αλέξανδρος Σαγιάς & Αδάμ Δουλγεράκης

Βοηθός εγκατάστασης: Αντώνης Γιακουμάκης

Organization: National Museum of Contemporary Art, Athens

Director: Anna Kafetsi

Curator: Stamatis Schizakis

Sound Design: Stefanos Barbalias

Digital editing of installation drawing: Anthi Xatzipapa

Sound installation – Automation: Makis Faros, 

Antonis Gkatzougiannis, Alexandros Sagias & Adam Doulgerakis

Installation Assistant: Antonis Giakoumakis




