


Το South as a State of Mind είναι 
ένα εξαμηνιαίο περιοδικό τέχνης, 
που εκδίδεται στην Ελλάδα και 
διανέμεται διεθνώς. 

Το πέμπτο τεύχος βρίσκεται ήδη 
αυτήν τη στιγμή σε χώρες όπως: 
Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λίβανο,  
Πορτογαλία, Χονγκ Κονγκ.

Η θερμή ανταπόκριση από φίλους της καλλιτεχνικής κοινότητας ανά τον 
κόσμο μας έδωσε τη δύναμη να ολοκληρώσουμε το τεύχος. Το South as 
a State of Mind σύντομα θα προσγειωθεί στα γραφεία, στους καναπέδες 
και στα κρεβάτια σας. Και αν τύχει να βρεθείτε στο σωστό μέρος, τη σωστή 
στιγμή, θα μπορέσετε να το αποκτήσετε. Διανέμεται σε βιβλιοπωλεία 
τέχνης και μουσεία σε όλο τον κόσμο.





Μπορείτε να βρείτε το 
South as a State of Mind σε 
σημαντικά βιβλιοπωλεία, μουσεία 
και καταστήματα, όπως: 

Palais de Tokyo, Librarie 
Yvon Lambert (Παρίσι), Tate 
Modern, Serpentine Gallery, 
Foyles, Selfridges, Harrods 
WH Smith (Λονδίνο), Printed 
Matter, PS1-ΜΟΜΑ, Around 
the World Fashion Publications, 
Soho News International (Νέα 
Υόρκη), Pro qm, Do You Read 
Me?! (Βερολίνο), MACBA 
(Βαρκελώνη), Museo Reina Sofia 
(Μαδρίτη), Papercup (Beirut), 
Mondadori (Μιλάνο, Ρώμη).





Άνθρωποι από διαφορετικούς ―
κυριολεκτικούς ή μεταφορικούς― 
Νότους επαναπραγματεύονται την 
έννοια του Νότου ως στάση ζωής, 
με στόχο να την ορίσουν αλλά και 
να την επανεφεύρουν.

Μια ομάδα από σημαντικούς συγγραφείς, καλλιτέχνες, επιμελητές, 

οικονομολόγους και θεωρητικούς μας εμπιστεύτηκε και συνέβαλε 

στην προσπάθειά μας. Στις σελίδες του περιοδικού έχουν συνει-

σφέρει οι: Charles Esche (διευθυντής του Van Abbemuseum και 

επιμελητής της 31ης São Paulo Biennale), Hans Ulrich Obrist 

(συν-διευθυντής Eκθέσεων και Προγραμμάτων και διευθυντής Διε-

θνών Project στην Serpentine Gallery, Λονδίνο), Ingo Niermann 

(συγγραφέας και καλλιτέχνης), Slavs and Tatars (καλλιτεχνική 

κολλεκτίβα), Massimiliano Gioni (διευθυντής της Μπιενάλε της 

Βενετίας 2013), Chus Martínez (επικεφαλής επιμελήτρια στο El 

Museo del Barrio, Νέα Υόρκη), Juergen Teller (καλλιτέχνης και 

φωτογράφος), Cibelle (τραγουδίστρια και πολυμεσική καλλιτέ-

χνις), Caroline Corbetta (επιμελήτρια και καλλιτεχνική διευθύ-

ντρια της «Vogue», Italy), Ανδρέας Αγγελιδάκης (καλλιτέχνης 

και αρχιτέκτονας), Annika Larsson, Βαγγέλης Βλάχος (καλλι-

τέχνες), μεταξύ άλλων.





Κυριευμένοι από ένα πνεύμα 
«εξουσίας χωρίς λογική», 
προσπαθούμε να «μολύνουμε» την 
κυρίαρχη κουλτούρα με ιδέες που 
προέρχονται από διαφορετικές 
μυθολογίες του Νότου, όπως το 
τέλειο κλίμα, η εύκολη ζωή, το χάος 
και το δραματικό ταμπεραμέντο.

Όλα αυτά που θα μπορούσαν ίσως να θεωρηθούν αδυναμίες 
της νότιας νοοτροπίας τα εκλαμβάνουμε –αυτοσαρκαζόμενοι– 
ως «στρατηγική» με την οποία θα πορευτούμε στο μέλλον. Τα 
στερεότυπα του τρόπου ζωής στον Νότο έχουν καθοριστική 
σημασία για το περιοδικό και μέσα από τον ελεύθερο χειρισμό 
τους στοχεύουμε στη μεταμόρφωσή τους σε εμπνευσμένες 
στήλες. 





Σε 160 σελίδες παρουσιάζονται 
μια θεματική ενότητα και στήλες 
εμπνευσμένες από αντιπροσωπευτικά 
στοιχεία της ζωής στον Νότο. 
Μέσα από μια «πειραγμένη» ματιά 
σε κριτικά δοκίμια, καλλιτεχνικά 
πρότζεκτ, συνεντεύξεις, αφιερώματα, 
θα θέλαμε να δώσουμε υφή στην 
έννοια του Νότου ως νοοτροπίας  
και όχι αποκλειστικά ως ενός 
συνόλου γεωγραφικών σημείων  
στον παγκόσμιο χάρτη.

Tradition (Παράδοση), Trickster (Kατεργάρης), Shout/Politics (Κραυγή), 

Architecture/Landscape (Τοπίο), Save the Robots/Internet, Domino, και 

Mysticism (Μυστικισμός), είναι κάποιες από τις μόνιμες στήλες μας. Σε αυτές 

θα συναντήσετε από δοκίμια πάνω στην τέχνη και τις αρχιτεκτονικές τάσεις, 

πολιτικό σχολιασμό, παρουσιάσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών, μέχρι και το 

πώς η χειρομαντεία μπορεί να γίνει μέθοδος αντίστασης στον στυγνό δυτικό 

ορθολογισμό. Επίσης, συμβουλές για καλλιτεχνικούς προορισμούς, καθώς 

και κριτικές παρουσιάσεις εκθέσεων εικαστικών, κινηματογραφικών ταινιών 

και μουσικών κυκλοφοριών.





Ανοίγοντας έναν αναπάντεχο  
διάλογο ανάμεσα σε γειτονιές, 
πόλεις, περιοχές και προσεγγίσεις, 
το South as a State of Mind 
είναι καταρχάς ένα περιοδικό, 
αλλά ταυτόχρονα και ένα σημείο 
συνάντησης.

Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε



Το South as a State of Mind είναι ένα 
πρότζεκτ της Kunsthalle Athena.  

Διευθύντρια: Μαρίνα Φωκίδη
Creative Director: Γιάννης Καρλόπουλος

South as a State of Mind  www.southasastateofmind.com 

Kunsthalle Athena  www.kunsthalleathena.org
YouTube  www.youtube.com/user/kunsthalleathena





Για πληροφορίες σχετικά με το 
περιεχόμενο και τους συνεργάτες μας, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με: 
Ελεάννα Παπαθανασιάδη 
(διευθύντρια σύνταξης)
eleannap@southasastateofmind.com 

Για κρατήσεις διαφημιστικού χώρου: 
advertise@southasastateofmind.com

Για γενικές πληροφορίες: 
info@southasastateofmind.com



Kεντρική διάθεση:
Επόμενος Σταθμός
www.epomenostathmos.gr

Ευρώπη:
Export Press
www.exportpress.com

HΠA:
Ubiquity Distributors
www.ubiquitymags.com
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