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Έργα και σημειώσεις
Φανούρης Μωραΐτης/Νουράκο

Φανούρη-Φα-νουράκο-Νουράκο

Email: fmoraitis@gmail.com
Τηλ:6944416540



Τα γλυπτά του Φανούρη Μωραΐτη
(Νουράκο)διακρίνονται από έμ‐
μεση ειρωνεία και απευθύνονται
στο συναίσθημα του θεατή, στο‐
χεύοντας στην κοινωνική του
αντίληψη και πρόσληψη, σε ατο‐
μικό και συλλογικό επίπεδο.
Τα έργα Χρειάζομαι Ένα Ήρωα, Από
Το Τέξας με Αγάπη!, Κλάψε Μου
Ένα Ποτάμι :(, Λούσι Άσε το Σω‐
στό Να Μπει:-] και Qoalas
Project αφηγούνται ιστορίες,
οι οποίες ενσωματώνουν την
ιδέα, πως ότι βλέπουμε στο φυσι‐
κό περιβάλλον συνεπάγεται αυ‐
τόματα αυτό που βιώνουμε στον
κόσμο, σαν μια διαρκή εφόρμηση
συνειδητών και ασυνείδητων
εμπειριών. Μέσα από τα έργα του,
μεταφέρει μετατοπισμένες πλη‐
ροφορίες που εμπεριέχουν φιλο‐
σοφικά στοιχεία και υπαρξιακά
ζητήματα. Επινοημένες μορφές
ζωής υποθετικά προσαρτούν οτι‐
δήποτε επιθυμούν. Το ζητούμενο
όμως εδώ είναι πως διαμεσολα‐
βούνται αυτές οι μορφές ζωής η
μία με την άλλη;
Στο project του Στρατηγικές
Επιβίωσης, με θεματική τις τα‐
κτικές απέναντι στην κατάθλιψη
και στη φαντασίωση, χρησιμο‐

ποιεί έργα με μολύβι, ψηφιακά
γλυπτά και video. Θα μπορούσα‐
με να πούμε ότι σε αυτό το
project ο εικαστικός μας φανε‐
ρώνει τις προσωπικές του ανη‐
συχίες, χωρίς να τις διαχωρί‐
ζει από τα καίρια κοινωνικά
ζητήματα. Ποιες είναι οι συ‐
νέπειες όταν ο προσωπικός μας
χώρος ελαχιστοποιείται, συρ‐
ρικνώνεται και τελικά εκμηδε‐
νίζεται; Αντιμετωπίζεται η
κατάθλιψη μέσω των κοινωνι‐
κώνσυμβάσεων; Η εξέλιξη του
ανθρώπινου είδους, στο πλαί‐
σιο μιας μετά-καπιταλιστικής
κοινωνίας, βοηθά ή ενισχύει
την κοινωνική απομόνωση; Και
τέλος κατά πόσο η κοινωνική συ‐
μπεριφορά του ζωικού βασιλεί‐
ου, καθώς και η ανθρώπινη επέμ‐
βαση σε αυτό, συντελεί σε μια
συλλογική κατάθλιψη; Εδώ πα‐
ραθέτω την καίρια ερώτηση της
Donna Haraway: “Τι συμβαίνει
αν κάποιος λάβει σοβαρά υπόψιν
την ιδέα ότι η ανθρώπινη φύση
είναι μια σχέση μεταξύ των ει‐
δών σε όλα τα επίπεδα;”
Δεν θα μπορούσα να παραλείψω
την προσέγγιση του Φανούρη Μω‐
ραΐτη σχετικά με το σώμα. Το
προσχέδιο της Ομηρικής Πηνε‐
λόπης, σαν πρόταση ενός δη‐
μόσιου γλυπτού, αποτελεί μια
μνεία στο γυναικείο σώμα και
στις αρετές που φέρει η μυθολο‐
γική αυτή μορφή. Ζούμε σε μια
χώρα που η δημόσια γλυπτική
έχει δευτερεύουσα σημασία. Η
Πηνέλοπη του Φανούρη Μωραΐτη
είναι ταυτόχρονα εύθραυστη
αλλά και δυναμική, είναι ένα
προσχέδιο μνημείου, ένα έργο
σύγχρονης γλυπτικής αρχιτε‐
κτονικής που δικαιούται την
ύπαρξη του στο σύγχρονο αστικό
τοπίο... Πρόκειται για μια
ιδέα πέραν των αντιθέσεων της
ζωής και του θανάτου, του υπο‐
κειμένου και του αντικειμένου
που υπογραμμίζει το φάντασμα
και τη σιλουέτα των ερείπιων
του (Jacques Derrida).
Συνοψίζοντας, το συνολικό του
έργο χαρακτηρίζεται από μια
δυστοπία συνυφασμένη με τη
σύγχρονη αστική ζωή. Χρησιμο‐

ποιώντας ως εκφραστικά μέσα τη
γλυπτική, την ψηφιακή τεχνολο‐
γία, και την DIY μορφή video,
συνδυάζει την εικαστική καινο‐
τομία με την εξερεύνηση της ψυ‐
χολογικής μεταμόρφωσης σαν μια
αφηγηματική διαδικασία.
Η πρακτική του θα μπορούσαμε να
πούμε ότι πλησιάζει την επιστη‐
μολογική έρευνα. Ο εικαστικός
προσεγγίζει αισθητικά και πο‐
λιτικά την τέχνη, τη συλλογική
εμπειρία και την ατομική αντί‐
ληψη ως βασική πρόσληψη της ει‐
καστικής διαδικασίας σχετι‐
ζόμενης με την κοινωνική απεύ‐
θυνση.

Κατερίνα Νίκου

Ανεξάρτητη Επιμελήτρια
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Δυναμική ψηφιακή γλυπτική εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει μια
τρισδιάστατη αναπαράσταση της πλατείας Βικτωρίας στην οποία ανασυ‐
ντίθενται όλα τα στοιχεία του αστικού τοπίου,δέντρα,κτίρια,γλυπτι‐
κέςσυνθέσεις και ανθρώπινα σώματα.

Able Bodies/Ικανά Σώµατα
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Ο Φανούρης Μωραΐτης με την ψηφια‐
κή-γλυπτική εγκατάσταση Ικανά
σώματα ανελίσσει και διευρύνει την
προσωπική έρευνα και τον πειραμα‐
τισμό του, διερευνά νέες δυνατότη‐
τες απεικόνισης και νέες ποιότητες
αφήγησης, προτάσσει μια διαφορε‐
τική αντίληψη θέασης, ερμηνείας
και παρέμβασης, επικεντρώνεται
στο σώμα, στον δημόσιο χώρο, στην
εχθρικότητα, στη δυσαρμονία και
στην δραματική αποξένωση της αν‐
θρώπινης συνθήκης. Η πρότασή του
συγκροτεί μια ολοκληρωμένη και πο‐
λυδιάστατη μορφοποίηση, μια πολ‐
λαπλή σύνδεση εικόνων και κατα‐
στάσεων, ένα ενιαίο εικαστικό πε‐
ριβάλλον, υπαινικτικό και καθηλω‐
τικό, πλούσιο και μεστό σε περιε‐
χόμενο, συνδηλώσεις και πολλαπλές
αναγνώσεις. Σώματα γιγαντιαία και
εύπλαστα, ανυπεράσπιστα και στρε‐
βλωμένα, παραμορφωμένα, πάσχοντα
ή και ακρωτηριασμένα, γυμνά, μονα‐
χικά και σιωπηλά, εύθραυστα και
ευάλωτα, σώματα σε έντονη κίνηση,

σε ανάπαυση ή σε στάση, φασματικές
παρουσίες, μετέωρες σε επισφαλή
ισορροπία, σώματα που, κάποιες φο‐
ρές, επιχειρούν το μεγάλο απελευ‐
θερωτικό άλμα στο κενό. Φόρμες με
τονισμένο το στοιχείο της πλαστι‐
κότητας και του όγκου, που ανα‐
τρέχουν, οικειοποιούνται και ταυ‐
τόχρονα υπερβαίνουν γνωστούς και
καθιερωμένους εικονογραφικούς τύ‐
πους απόδοσης του ανθρώπινου σώμα‐
τος στη γλυπτική. Σώματα που επι‐
βάλλονται με ένταση στο απόκοσμο
και δυστοπικό αστικό τοπίο της
Αθήνας με την άναρχη δόμηση ―έναν
εφιαλτικό ερειπιώνα, ένα χάρτινο
σκηνικό που μοιάζει να καταρρέει,
παγωμένο σ' ένα διαρκές σταμάτημα
του χρόνου, όπου οι κλίμακες και
τα μεγέθη, σε σχέση με τον άνθρω‐
πο, ανατρέπονται και καταργού‐
νται. Η επιλογή του χώρου, και συ‐
γκεκριμένα της πλατείας Βικτωρίας
είναι χαρακτηριστική. Μια περιοχή
που βιώνει την παρακμή και την
υποβάθμιση, όπως οι περισσότερες
περιοχές του κέντρου της Αθήνας,
αλλά, παράλληλα, εξακολουθεί να
διατηρεί, παρά τις πληγές και τις
παθογένειές της, την ατμόσφαιρα
και την ιστορία, τη ζωντάνια και
τον παλμό της, μια περιοχή όπου το
παρελθόν συμβιώνει με το προβλημα‐
τικό και πολυπολιτισμικό σήμερα.
Είναι ευρηματικός και πρωτότυπος
ο τρόπος με τον οποίο ο εικαστικός
τοποθετεί χωροταξικά τις μορφές
του ―στην πλατεία αλλά και στις
ταράτσες των πολυκατοικιών της ευ‐
ρύτερης περιοχής―, δημιουργώντας
μια πολυεπίπεδη και οργανική σύν‐
δεση και αλληλεπίδραση μεταξύ
τους, αλλά και ο τρόπος με τον
οποίο μεταγράφει ένα αναγνωρίσιμο
τοπόσημο της πλατείας, το μνημεια‐
κό γλυπτό που κυριαρχεί στο κέντρο
της, το σύμπλεγμα του Θησέα που
σώζει την Ιπποδάμεια. Με καίριο
κοινωνικό και πολιτικό προβλημα‐
τισμό, αντισυμβατικό πνεύμα και
συνειδητή ηθική στάση, ο Φανούρης
Μωραΐτης απεικάζει τη ζωτική του
σχέση με τον κόσμο θέτοντας ζητή‐
ματα οντολογικής τάξεως, προσεγ‐
γίζοντας τις αντιφάσεις και την

πολυπλοκότητά μιας μεταβατικής
εποχής, τις ανολοκλήρωτες προ‐
σπάθειες, τις τραυματικές εμπει‐
ρίες και τις συναισθηματικές ανα‐
σφάλειες σε προσωπικό και συλλογι‐
κό επίπεδο, αποτυπώνοντας τις
στιγμές του λαβώματος και της απο‐
μόνωσης, προτείνοντας,ωστόσο, την
υιοθέτηση νέων μορφών συνύπαρξης,
αλληλεγγύης και επικοινωνίας.

Γιάννης Μπόλης
Ιστορικός της τέχνης
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Εκδοχή ενός ήρωα
Η γλυπτική αφήγηση του Φανούρη Μω‐
ραϊτη οργανώνεται σε τρία επίπεδα,
διαστάσεις: τον χρόνο που προκύπτει
από τις κατασκευαστικές και συνθετι‐
κές εκδοχές του μοτίβου- γλυπτού της
αγελάδας, τον χώρο που αυτό καταλαμ‐
βάνει, καθώς και τον τόπο που δομεί η
ίδια η σύνθεση συνολικά στην ανάπτυ‐
ξή της.
Η παρουσία της αγελάδας ως θαμιστι‐
κού μοτίβου σε όλες τις κατασκευές
της σύνθεσης δημιουργεί αίσθηση χρο‐
νικής διάρκειας καθώς προϋποθέτει
την μετάβαση και την κίνηση ως συστα‐
τικό της διαρκούς κι επίμονης παρου‐
σίας της αλλά και την διαδικασία της
δημιουργίας της μέσα στον χρόνο από
την πλευρά του γλύπτη. Ο χρόνος της
αφήγησης, ως ολοκληρωμένης κατα‐
σκευής, και ο χρόνος της δημιουργίας
υποχρεώνουν τον παρατηρητή να δει
όχι μόνο την κάθε σύνθεση ως αυτόνο‐
μη, αλλά και με διαφορετικό μάτι κάθε
φορά.
Η σχέση του γλυπτού- αγελάδας με τον
τόπο και την θέση που καταλαμβάνει
στις επιμέρους συνθέσεις δεν είναι
εξωτερική αλλά οργανική. Συνδέεται
με αυτές με καλώδια usb, σωληνώσεις,
αδιάρρηκτους μίτους που προέρχονται
από συμπαγή υλικά. Προκύπτει μέσα
από τα σπλάχνα της σύνθεσης. Η αίσθη‐
ση ωστόσο ότι η σύνδεση της αγελάδας
με την κάθε σύνθεση χωριστά έχει σχε‐
δόν μια αμετάκλητη μονιμότητα υπονο‐
μεύεται από την παρουσία του γλυπτού
σε όλες τις συνθέσεις. Ακυρώνεται

έτσι ο τόπος αλλά και η βεβαιότητα,
ίσως και η σημασία, των εύκολων κι
αυτονόητων ερμηνευτικών προσεγγίσε‐
ων. Αντιθέτως η σχολαστική επανάληψη
του μοτίβου απελευθερώνει ένα πλή‐
θος τρόπων ανάγνωσης της συνολικής
κατασκευής.
Μαζί με τον τόπο χάνει το νόημά του
και ο χρόνος, το βάρος, ο όγκος και η
υφή των υλικών, με αποτέλεσμα το βα‐
σικό σύμβολο της αφήγησης, η αγε‐
λάδα, να φωτίζεται και ως διανοητική
κατασκευή και εικόνα. Η διανοητική
διάσταση της κατασκευής του Φ. Μω‐
ραϊτη είναι αυτή που επιβάλλει τους
συμβολισμούς και τις αρχετυπικές
αναγωγές. Η δέσμια και ταυτόχρονα
ελεύθερη αγελάδα, που ξεπηδά μέσα
από το σκιρτούν τσιμέντο, φέρνει
στον νου την Περσεφόνη, την υπο‐
χθόνια σκλαβωμένη, που βγαίνει στο
φως για να αισθητοποιήσει την ανα‐
γέννηση και την ζωή, για να απαλλαγεί
από την δυναστεία του χρόνου και του
τόπου, χωρίς να ξεχνά ούτε στιγμή ότι
είναι δεμένη, όπως η αγελάδα του Μω‐
ραϊτη, με τον θάνατο.

Ε. Λιαροπούλου

Φιλόλογος-συγγραφέας-κριτικός
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!(Χρειάζοµαι έναν ήρωα)
Υλικά: τρισδιάστατη εκτύπωση πολυαµίδης, µπλε βαφή, άσπροι pvc σωλήνες.
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Υλικά: τρισδιάστατη µεταλλική εκτύπωση,κέρινο µπου‐
φάν,µεταλλικοί σωλήνες, τσιµεντένια πλάκα πεζοδροµίου.

Από το Τέξας µε αγάπη!
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Υλικά: τρισδιάστατη εκτύπωση πολυαµίδης, χειροποίητο ξύλινο
µεταφοράς, usb µε τρισδιάστατο αρχείο.

Κλάψε µου ένα ποτάµι :(
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Φάε το φάντασµα : 0
Λογισµικό στη γλώσσα προγραµµατισµού Processing. Καταστρέφει κάθε
τρισδιάστατο αρχείο µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εκτυπωθεί.

Link σε video -> https://vimeo.com/238277882



Link σε video -> https://vimeo.com/238277882
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Λογισµικό στη γλώσσα προγραµµατισµού Processing.
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Λογισµικό στη γλώσσα προγραµµατισµού Processing.
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Λογισµικό στη γλώσσα προγραµµατισµού Processing.



Υλικά: Τρισδιάστατη εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας µαύρου
ακρυλικού, χειροποίητο πεζοδρόµιο από σκυρόδεµα,καλώδια
usb, µαύρη σιλικόνη.

Λούσι άσε το σωστό να µπει :-]
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Έχοντας σαν πρώτες ύλες τα χρωµατικά pixel των φωτογραφιών
από το δωµάτιο µου και µια λεκτική απαρίθµηση των αντικει‐
µένων που υπάρχουν σε αυτό δηµιουργώ soſtware που συνθέτει
µια καινούργια εικόνα που συνεχώς αλλάζει. Οι εικόνες πα‐
ράγονται με λογισμικό που δημιούργησα στην γλώσσα προγρα‐
µµατισµού Processing.

Link σε video -> https://vimeo.com/59153031

Η νέα όψη του οικείου
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Κώδικας λογισμικού στη γλώσσα προγραµµατισµού Processing.



Link σε video -> https://vimeo.com/59153031 93



Ψηφιακή εκτυπώση εικόνας που προκύπτει ως αποτέλεσμα του λογισμικού.
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Ψηφιακή εκτυπώση εικόνας που προκύπτει ως αποτέλεσμα του λογισμικού.
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Δύο φωνές, αυτή της Dolores Ibarruri και του Joseph Goebbels
συνθέτουν και αποσυνθέτουν τη σκιά του αγάλματος της Νίκης
του Παιωνίου, οι δύο φωνές μιλούν για την ήττα τους. Αυτό το
έργο εμπνεύστηκε από τα αντιφασιστικά δοκίμια της Susan
Sontag. Το video προκύπτει με λογισμικό που δημιούργησα στην
γλώσσα προγραµµατισµού Processing.

Link σε video -> https://vimeo.com/60163215

Shadows/Σκιές

101
Εικόνα που προκύπτει ως αποτέλεσμα του λογισμικού.
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Χρησιμοποιώντας την camera του κινητού μου τηλεφώνου κατα‐
γράφω την εικόνα και τον ήχο της καθημερινής μου διαδρομής
από την πλατεία Αμερικής έως την πλατεία Βικτωρίας. Έχοντας
τον ήχο του αστικού τοπίου σαν οδηγό και πρώτη ύλη την εικόνα
δημιουργώ λογισμικό που παράγει δισδιάστατα μοτίβα.Το λογι‐
σμικό είναι γραμμένο στην γλώσσα προγραµµατισµού Processing.

Περιτυλίγματα

Ψηφιακά τυπώματα εικόνων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του λογισμικού.
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Ψηφιακά τυπώματα εικόνων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του λογισμικού. Ψηφιακά τυπώματα εικόνων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του λογισμικού.
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Κώδικας λογισμικού στη γλώσσα προγραµµατισµού Processing.
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Χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραµµατισµού P5 δημιουργώ ένα πειραμα‐
τικό εργαλείο σχεδίου. Η μύτη του ψηφιακού μολυβιού είναι ένα παλ‐
λόμενο παραλληλόγραμμο όπου το μέγεθος του επηρεάζεται από τους ήχους
του περιβάλλοντος χώρου. Το εργαλείο αυτό φτιάχτηκε ως εισαγωγικό
παράδειγμα για εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος μου Ψηφιακή Γλυπτική
στην ΑΣΚΤ. Στο εργαλείο αυτό θα προσθέτoυμε λειτουργικότητα αναλογία
με τις ανάγκες του μαθήματος.

Δοκιμάστε το εδώ -> https://fmoraitis.github.io/Draw-with-sound-/

Πειραματικό εργαλείο σχεδίου

Εικόνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του σχεδιαστικού εργαλείου.
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Χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραµµατισµού Processing υφαίνω με pixel
κινηματογραφικά posters αμερικανικών ταινιών των δεκαετιών
1930-1970. Οι ταινίες αυτές είχαν ως κεντρικό θέμα την σεξουαλική
εκμετάλλευση (sex exploitation) γυναικών και συνήθως το υπόρρητο νόη‐
μα ήταν η τιμωρία των επιθυμιών των γυναικών αυτών. Το μοτίβο που
κυριαρχούσε σε αυτές τις ταινίες ήταν στο πρώτο μισό οι ηρωίδες δρού‐
σαν ελεύθερες και ανεξάρτητες προς στην πραγμάτωση των επιθυμιών τους
και στο δεύτερο μισό τιμωρούνταν γι αυτό ώστε να ικανοποιηθεί το
συντηρητικό κοινό. Επιλέγω την αισθητική της ύφανσης γιατί σε υποχρε‐
ώνει σε μια λογική γραμμικότητας και συνέχειας. Ποια ήταν τελικά η
«αμαρτία» της Νόρα Μοράν και πώς αυτή υφαίνεται μέχρι το σήμερα;

The sin of Nora Moran/Η αμαρτία της Νόρα Μοράν.
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Ψηφιακό υφαντό.
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Ψηφιακό υφαντό.
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Λεπτομέρεια ψηφιακού υφαντού.
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Ψηφιακό υφαντό σε κίνηση.
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Ψηφιακό υφαντό.
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Λεπτομέρεια ψηφιακού υφαντού.
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Ψηφιακό υφαντό σε κίνηση.
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Ψηφιακό υφαντό.
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Λεπτομέρεια ψηφιακού υφαντού.
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Ψηφιακό υφαντό σε κίνηση.
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Ψηφιακό υφαντό.



137

Ψηφιακό υφαντό σε κίνηση.
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Ψηφιακό υφαντό σε κίνηση.Ψηφιακό υφαντό.
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Ψηφιακό
υφαντό.



Κεραμικό γλυπτό.

Qoalas project

To Qoalas project αναφέρεται σε µια επινοηµένη µορφή ζωής που µπορεί να
οικειοποιείται και να προσαρτεί πάνω της οτιδήποτε επιθυµεί.Το project
περιλαμβάνει κεραµικά γλυπτά, κέρινα γλυπτά, ψηφιακά γλυπτά,φωτογραφίες
και ψηφιακές εκτυπώσεις.
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Ψηφιακή εκτύπωση.
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Κεραμικά γλυπτά.
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Κεραμικά γλυπτά.
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Ψηφιακή εκτύπωση.
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Κεραμικά γλυπτά.
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Ψηφιακό γλυπτό.



Ψηφιακή εκτύπωση 3D μοντέλου σε μεταλλική επιφάνεια.
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Ψηφιακή εκτύπωση 3D μοντέλου σε μεταλλική επιφάνεια.
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Κέρινα γλυπτά με εγκλωβισμένα μικρά αντικείμενα.
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Ψηφιακό γλυπτό ως σχέδιο για δηµόσιο µνηµείο Οµηρικής Πηνελόπης.

Οµηρική Πηνελόπη
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Το project σχολιάζει την θεωρητική έννοια του βλέµµατος
(gaze)στην τέχνη. Συγκεκριµένα αναφέρεται στην αναπαράσταση ενός
προϊόντος ως ευάλωτου, σχεδόν ζωντανού ειδωµένου µέσα από τα
µάτια των ανθρώπων που εµπλέκονται στην παραγωγή του. Η εικόνα
που προκύπτει είναι ένα µοτίβο µε δυνατότητα επανάληψης.

"Σε παρακαλώ σταµάτα να ποτίζεις το κοτόπουλο"
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Ψηφιακή εκτυπώση σε χαρτόνι.



Αρχειακή εγκατάσταση με φωτογραφιες,ψηφιακά τυπώματα και ψη‐
φιακά γλυπτά. Η Σφίγγα του Λαζαρέτου αποτελεί μέρος ενός εν
εξελίξει έργου που αφορά στην επαύξηση της ιστορικότητας το‐
ποθεσιών/μνημείων της Ιθάκης.Το έργο τοποθετείται στρατηγικά
σε μια καλλιτεχνική πρακτική αντίστασης, υπονομεύοντας τους
τρόπους δημιουργίας κυρίαρχων αφηγήσεων. Τα ντοκουμέντα, εδώ
ως κατασκευάσματα, παρουσιάζονται ως οι πιο εύθραυστες όψεις
της ιστορικής ταυτότητας των τόπων καταγωγής μας. Ποια είναι
η ιστορία που μας αφηγήθηκαν και ποια είναι αυτή που συνεχί‐
ζουμε να αφηγούμαστε.

Η Σφίγγα του Λαζαρέτου

Ψηφιακό τύπωμα τρισδιάστατης απεικόνισης.
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Ψηφιακό τύπωμα τρισδιάστατης απεικόνισης.
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Αρχειακό υλικό με προφορικές μαρτυρίες, άρθρα και ψηφιακές γλυπτικές
αναπαραστάσεις των κατασκευασμένων ντοκουμέντων.
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Ψηφιακό γλυπτικό τοπίο.
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Ψηφιακό γλυπτικό τοπίο.



189

Ψηφιακό γλυπτικό τοπίο.
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Ψηφιακό γλυπτικό τοπίο.
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“Το σώµα µου είναι κήπος”
Ένας βιοπολιτικός εφιάλτης

Tο έργο παρουσιάζει το Sepuka ένα σκεύασµα της ιαπωνικής
φαρµακευτικής εταιρίας Setsu το οποίο διατίθεται σε µορφή
αερολύµατος που εισπνέεται από το στόµα. Το Sepuka έχει δυο
κύριες δραστικές ουσίες που ανήκουν στην οικογένεια των
βαρβιτουρικών. Η συσκευή σπρέι που περιεχέι το Sepuka είναι µόνο
µιας χρήσης και έχει την δυνατότητα να εκπέµπει την τοποθεσία
της κατά την λειτουργία της. Η εισπνοή του Sepuka προκαλεί
τεχνητό κώµα. Όταν η συσκευή απασφαλιστεί και τεθεί σε
λειτουργία µια πλήρως εξοπλισµένη ειδική ιατρική οµάδα
επισκέπτεται το χώρο του νεοθανάτου και του αφαιρεί τα όργανα.

Στόχος της φαρµακευτικής εταιρίας µε την υποστήριξη τον δοµών
του ιαπωνικού κράτους είναι να ευαισθητοποιήσει τους υγιείς
Ιάπωνες ως προς την συγκινητική πράξη της δωρεάς οργάνων προς
τρίτους, µια πράξη που επιβεβαιώνει την ανθρώπινη µας ταυτότητα.
Το κύριο µήνυµα της προώθησης του σκευάσµατος είναι το δηλωτικό
“Το σώµα µου είναι κήπος” το οποίο αναγράφεται και πάνω στη
συσκευασία του σκευάσµατος. Άλλες χαρακτηριστικές διατυπώσεις
της γνωριµίας του σκευάσµατος στο ευρύ κοινό είναι: “Άσε το σώµα
σου να γίνει ένας κήπος, από αυτόν θα ζήσουν συνάνθρωποι σου που
ποτέ δεν γνώρισες αλλά σε χρειάζονται τόσο. Κανε την απουσία σου
περισσότερη ζωή.” Σύµφωνα µε τα στοιχεία της εθνικής ιαπωνικής
στατιστικής εταιρίας στους πρώτους µήνες µετά την κυκλοφόρηση
του Sepuka ο αριθµός των νεοθανάτων έχει αυξηθεί κατά 4%.

Το σκεύασµα κυκλοφορεί σε δυο συσκευασίες που απευθύνονται σε
γυναίκες και άντρες αντίστοιχα. Η κυρία διάφορα τους είναι στην
περιεκτικότητα των δραστικών ουσιών του φάρµακου επίσης
διάφορες υπάρχουν στη γεύση και το άρωµα, φρουτώδης γεύση για
τις γυναίκες και δροσερής µέντας για τους άντρες. Στο φύλλο
οδηγιών προς τον χρήστη αναφέρονται, εκτός από όλες τις
ορθολογικές πληροφορίες για την χρήση του φαρµάκου, και οι
νοµικοί όροι στους οποίους ο χρήστης έχει ήδη συµφωνήσει κατά
την παραλαβή του φάρµακου. Η διάθεση του Sepuka γίνεται σε όλα
τα δηµοσιά νοσοκοµεία της Ιαπωνίας δωρεάν.

Link-> https://issuu.com/fanouriosmoraitis/docs/mybodyisagardenbook
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私の体は庭です

Το σώµα µου ειναι ένας κήπος

嘘はどこかに快適で吸入：使いやすいです！

Εύκολο στη χρήση: βρες µια άνετη θέση και εισέπνευσε!

快適なフルーツの風味

Ευχάριστη φρουτώδης γευση

快適なクールミントフレーバー

Ευχάριστη γευση δροσερής µέντας

すべての公立病院で無料配布

Διατίθεται δωρεάν σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία
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Συσκευασία σκευάσματος Sepuka.



Μια σειρά δυστοπικών εικόνων που αφορούν την πόλη
της Αθήνας ειδωμένη από ταράτσες πολυκατοικιών. Οι
εικόνες δημιουργούνται με το μοντάζ φωτογραφιών και
ψηφιακών γλυπτών.

Ταράτσα Hope-ing
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Ψηφιακό γλυπτό.



205



207

Η αλήθεια είναι χωρίς αμφιβολία μια μορφή εξουσίας. [...] Γιατί, στην
πραγματικότητα, προσκολλούμαστε στην αλήθεια; Γιατί η αλήθεια αντί για τα
ψεύδη; Γιατί η αλήθεια αντί για τον μύθο; Γιατί η αλήθεια αντί για την
ψευδαίσθηση;

Μισέλ Πωλ Φουκώ
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Στρατηγικές επιβίωσης
Μια ημερολογιακή γλυπτική εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει προβολές
video, τρισδιάστατες εκτυπώσεις και ψηφιακά τυπώματα.

Link-> https://www.behance.net/gallery/36620543/Survival-Tactics-101



Για τις «Στρατηγικές
επιβίωσης» του Φανούρη
Μωραΐτη
Προσπαθώ να ανιχνεύσω το έργο,
γιατί με ενδιαφέρει το βίωμα που
δεν γίνεται λέξη και παίρνει τον
άλλο δρόμο της έκφρασης, που εί‐
ναι η τέχνη. Που αρνείται κατα‐
στατικά να πάρει τον δρόμο του
«κοινόχρηστου» για να προαγάγει
την υποκειμενική αναζήτηση. Μια
προσωπική πορεία αναζήτησης συν‐
θέτει αυτή η σειρά έργων· μια
διαδρομή μέσα στον χρόνο με ό,τι
αυτή κουβαλάει – δεν είναι τυ‐
χαίος ο χαρακτηρισμός της από
τον ίδιο τον καλλιτέχνη: «Ημερο‐
λογιακή γλυπτική». Στο ημερο‐
λόγιο καταγράφει κανείς αυτό αυτό
που θέλει να μείνει, αυτό που
είναι σημαντικό· και είναι ση‐
μαντικό, γιατί αποτυπώνει μια
εσωτερική κίνηση. Με τη διαφορά
ότι το συγκεκριμένο ημερολόγιο
αντί για λέξεις έχει γλυπτά…

H συμπλοκή ανθρώπου και ζώου εί‐
ναι από τις πάγιες συλλήψεις του
Φανούρη Μωραΐτη στο έργο του,
αυτό που ξαφνιάζει με το ανοίκειο
και το απρόσμενο που δημιουργεί.
Αυτή τη φορά στο κέντρο της γλυ‐
πτικής του αφήγησης, ως συνεκτι‐
κός κρίκος, είναι το κοάλα: ένα
ζώο εντελώς ξένο και παράλληλα
«εξωτικό» για τις προσλαμβάνου‐
σες του ελληνικού τοπίου. Παρ’
όλα αυτά ένα ζώο που επισύρει
συνειρμούς αθωότητας, παιδικότη‐
τας, εξού και τρυφερότητας, με
την παράλληλη συνδήλωση του «υπό

απειλή» είδους – στο έργο με τον
Ομπάμα το κοάλα εμφανίζει μια
–σχεδόν «καυχησιάρικη»– δυναμι‐
κότητα, ακριβώς λόγω της «ισχυ‐
ρής» προστασίας του. Ο Μωραΐτης
το εξερευνά καταρχήν για να το
οικειωθεί καλλιτεχνικά: τον εν‐
διαφέρει πρωτίστως το δέρμα που
το περιέχει – γιατί πάνω στο δέρμα
θα δουλέψει τις μεταλλαγές του–
με τη σαφή επίγνωση ότι κάτω από
αυτό είναι ένας σκελετός που το
υποβαστάζει. Η ψηφιακή του απόδο‐
ση στημένη απέναντι στο «πραγμα‐
τικό» κοάλα φαίνεται να είναι η
αποφασιστική στιγμή αυτής της οι‐
κείωσης, καθώς φέρνει στον νου
το λακανικό «στάδιο του καθρέφτη»
– αλλά σε αντιστροφή: η κατοπτρι‐
κή αντιπαράθεση μοιάζει με ανα‐
μέτρηση, λειτουργεί ως σύγκριση
του φαντασιακού με το πραγματικό
και ταυτόχρονα ως οριοθέτηση του
ψηφιακού δημιουργήματος από το
φωτογραφικό του «άλλο». Δεν είναι
τυχαίο ότι από εκεί και πέρα το
κοάλα ανθρωπομορφίζεται:στο έργο
«Also known as Sleep» το κοάλα
είναι ντυμένο με την παιδική φόρ‐
μα ύπνου· το δέρμα καλύπτεται
όχι μόνο ως συνέπεια του ανθρω‐
πομορφισμού αλλά και ως στίγμα
της προστατευτικής ματιάς του
καλλιτέχνη, που έρχεται να σκε‐
πάσει ένα γυμνό και απροστάτευτο
(;) σώμα – αλλά και μια γυμνή,
βαριά, ψυχική απόσυρση από τη
ζωή. Το σώμα που αναπνέει κραυ‐
γάζοντας τη ρυθμικότητα της ανα‐
πνοής του είναι ένα ζων –βιολο‐
γικό– σώμα· είναι όμως που το
βαρύ του ύπνου δεν αφήνει περι‐
θώρια για όνειρο, δεν αφήνει πε‐
ριθώριο εκπνοής κανενός άλλου εί‐
δους ζωής πέραν της επιβίωσης.

Σε αντίθεση με το έργο «Also known
as Sleep», το έργο «Ο βασιλιάς
πέθανε! Ζήτω ο βασιλιάς» υποδει‐
κνύει μια μετατόπιση: δεν είναι
πλέον το κοάλα που ενσαρκώνει
τις ψυχικές ποιότητες του καλλι‐
τέχνη αλλά η ανθρώπινη μορφή.
Αυτή είναι η κυρίαρχη, και το
κοάλα –για την ακρίβεια: το δέρμα
του, μετωνυμικά– λειτουργεί ως

προσάρτημα που ενισχύει με ένα
«κατ’ αναλογίαν» κύρος την παι‐
δική φαντασίωση παντοδυναμίας/
κυριαρχίας. Σε αναλογία επίσης
με τη διπλή όψη του νομίσματος
της «Επικράτειας της πλατείας
Αγάμων» –η πρώην ονομασία της
πλατείας Αμερικής παραπέμπει σε
κάτι παλαιό, και με αυτή την έν‐
νοια στην ήδη «παλαιά» παιδική
ηλικία–, αυτή η σύλληψη παίζει
με την παιδικότητα και την ειρω‐
νία ταυτόχρονα. Από την άλλη, η
παιδική μεγαλομανία που επιδει‐
κνύει προβάλλει ως αντιστάθμισμα
σε ό,τι βαρύ έριξε το υποκείμενο
σε εκείνον τον βαθύ ύπνο – σε
εκείνο το βαθύ τραύμα που έπληξε
την επιθυμία για ζωή.

Το έργο «Also known as Love» είναι
αυτό που ο καλλιτέχνης ονομάζει
«λύση». Στημένο στο φως, υπαινίσ‐
σεται τη λύτρωση που φέρνει η
εσωτερική ανακάλυψη. Οι δυο μορ‐
φές, του άντρα και της γυναίκας,
με τις παλάμες ανοιχτές και τα
μάτια κλειστά, αποπνέουν κάτι
υπερβατικό, κάτι αρχέγονο και
αιώνιο ταυτόχρονα. Αυτό που τις
συνδέει και πάλι είναι το κοάλα:
ως προστατευτικό κάλυμμα, ως ένα
κοινό εγώ-δέρμα, που σχηματίστηκε
–ανάποφευκτα στη ροή του χρόνου–
από τη συν-ύπαρξή τους. Σε αυτό
το έργο το κοάλα ή το δέρμα του
δεν λειτουργεί ως προσάρτημα όπως
στο εργο «Ο βασιλιάς πέθανε! Ζήτω
ο βασιλιάς». Είναι αναπόσπαστο
στοιχείο του ανθρώπινου σώματος·
σωστότερα: των δύο σωμάτων. Είναι
αυτό που μετασχηματίζει σε ύλη,
σωματοποιεί,τον δεσμό ανάμεσα
στις δύο μορφές.

Σκέφτομαι τα τελευταία έργα αυτής
της σειράς ως ένα post scriptum.
Ως μια εκ των υστέρων ματιά αυτής
της εσωτερικής, και ανάποφευκτα
ψυχικής, διαδρομής του καλλι‐
τέχνη. Σαν ο καλλιτέχνης να επι‐
στρέφει στην αρχή για να αποτυ‐
πώσει –και να αποτιμήσει– τις
μεταβάσεις του: πλέον, δεν είναι
το κοάλα το κεντρικό στοιχείο,
αλλά η φόρμα του ύπνου. Που, εκ

των υστέρων, δεν είναι απλά το
ρούχο με το οποίο έντυσε το κοάλα
κάποιος που σε αυτό αναγνώρισε
το ανυπεράσπιστο, αλλά το ανα‐
γκαίο περίβλημα που ενδύθηκε το
ίδιο το κοάλα προκειμένου να εξα‐
κολουθήσει να υπάρχει. Και όσο
ο καλλιτέχνης δημιουργεί ως
απάντηση σε αυτή τη δύναμη που
σπρώχνει στον βαθύ ύπνο, τόσο το
περίβλημα συρρικνώνεται αποτυ‐
πώνοντας τις ρωγμές που αφήνει
αυτή η πορεία. Το τέλος της,
που το σημαδεύει μια λυτρωτική
συνειδητοποίηση, απολυτρώνει και
το σώμα του καλλιτέχνη από το
περίβλημα. Το οποίο στέκει εκεί,
αφημένο, ως μάρτυρας της διαδρο‐
μής του.

Και σε όλο αυτό πού είναι η λέξη;
Η λέξη έρχεται ως επιστέγασμα.
Σαν ο καλλιτέχνης να διασχίζει
το βίωμα με τις εικόνες του για
να καταλήξει σε αυτήν. Η λέξη
έρχεται εκ των υστέρων, για να
ονοματίσει νοηματοδοτώντας το
μέρος και το όλο, δίνοντας συ‐
νέχεια και συνοχή στο έργο· για
να φωτίσει το πυκνό βίωμα και να
το κοινοποιήσει αναζητώντας τον
άλλον. Με αυτή την έννοια, στρα‐
τηγική επιβίωσης δεν είναι μόνο
η τέχνη αλλά και η λέξη ως μέρος
της….

Μαρία Θεοδωροπούλου

Τομέας Γλωσσολόγιας Α.Π.Θ
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Μπράβο κοάλα!
Διαδραστικό video που ενεργοποιείτε με ήχο.

Κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμόυ Processing.
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Link
σε

video
->

https://www.behance.net/gallery/36620543/Survival-Tactics-101
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Ψηφιακή εκτύπωση.
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Ψηφιακή εκτύπωση σε ανακλαστική επιφάνεια.
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Ψηφιακό γλυπτό.

Link-> https://www.behance.net/gallery/36620543/Survival-Tactics-101
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Ψηφιακό γλυπτό.



225

Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.



Also known as Sleep

Ψηφιακό γλυπτό.
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Also known as Sleep

Ψηφιακό γλυπτό.
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Ο βασιλιάς πέθανε! Ζήτω ο βασιλιάς

Ψηφιακό γλυπτό.
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Ο βασιλιάς πέθανε! Ζήτω ο βασιλιάς

Ψηφιακό γλυπτό.
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Γλυπτά στο παράθυρο

Poss-processed 3D εκτύπωση.
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Γλυπτά στο παράθυρο

Poss-processed 3D εκτύπωση.
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Τρισδιάστατες ψηφιακές εκτυπώσεις. Υλικό PLA

255



257

Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.
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Ψηφιακό γλυπτό.



Ήχος φουσκώματος/ξεφουσκώματος

Poss-processed 3D εκτύπωσεις.
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Μετατοπίσεις II
Interactive Video φτιαγμένο στην γλώσσα προγραμματισμού Processing.

.
Link-> https://vimeo.com/530079375
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Μετατοπίσεις I
Γλυπτό απο ύφασμα, 70X100 cm.

Proximity sensor, Arduino.
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Μετατοπίσεις τρυφερότητας I
Γλυπτό απο ύφασμα, 70X100 cm.



Μνημείο στη φορεσιά κοάλα

Poss-processed 3D εκτύπωση.
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Ο Φανούρης Μωραΐτης ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Στα έργα του
καταγράφονται εικόνες κόσµων µέσα από την αναλογική και ψηφιακή
πλαστική, την παραγωγή soſtware και τις αυτοεκδόσεις µικρών βιβλίων.
Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του
Πολυτεχνείου Κρήτης και απέκτησε MSc. στην Τέχνη και Τεχνολογία από το
Chalmers University of Technology στη Σουηδία µε υποτροφία του ιδρύµατος
Α.Σ. Ωνάση, επίσης παρακολούθησε µαθήµατα στο Art Students League of
New York και είναι απόφοιτος του Α εργαστηρίου Γλυπτικής της Σχολής
Καλών Τεχνών Αθήνας.

Βιογραφικό
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Διδακτική Εµπειρία
2020-2021 Διδάσκων (Π.Δ.407/80) για το µάθηµα Ψηφιακή

Γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας.

Εκθέσεις

Ατομική έκθεση Στρατηγικές Επιβίωσης, The Project Gallery, Αθήνα 2021.

Ομαδική έκθεση Εξ Αποστάσεως, Λαζαρέτο, Ιθακη 2020.

Ομαδική έκθεση γλυπτικής, Μέγαρο Μαξίµου, Αθήνα 2018.

Ομαδική έκθεση Εκατό χρόνια µοναξιά (και ένα φιδακι), εκθεσιακός χώρος
Στο Σχολείο, Αθήνα 2019.

Ομαδική έκθεση Απόφοιτοι '14-'17, εκθεσιακός χώρος Νίκος Κεσαννλής,
Αθήνα 2019.

Ομαδική έκθεση Ακρόπολη στο Βυθό, εκθεσιακός χώρος Νίκος Κεσαννλής,
Αθήνα 2018.

Ομαδική έκθεση Blue Angel, Καρδαµύλη, Ελλάδα 2017.

Ομαδική έκθεση Μυστικός Δείπνος, εκθεσιακός χώρος Στο Σχολείο, Αθήνα
2017.

Συμμετοχή στην Prague Quadrennial of Performance Design and Space,
Πράγα, Τσεχία 2015.

Ομαδική έκθεση Ήρωες, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη
2014.

Ομαδική έκθεση What's on your mind, Πινακοθήκη Γρηγοριάδη, Αθήνα 2014.

Portfolio & Instagram
https://www.behance.net/fmoraitis

https://www.instagram.com/nourako999/



Υποτροφίες
Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ.Ωνάσης για απόκτηση μεταπτυχιακού
τίτλου στη Σουηδία.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την επίδοση στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2012.

Βραβεία
Coca Cola Hellas βραβείο για τον σχεδιασµό ετικέτας
συλλεκτικού µπουκαλιού 250ml.

Ξένες γλώσσες
Proficiency in English από το Cambridge University.
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