
τους έχουμε επισκεφθεί μια φορά ίσως στη ζωή μας, με το σχολείο. 
Όταν τοποθετήσαμε το φουσκωτό στο κάστρο της Λάρνακας, ένας 
ηλικιωμένος μας προσέγγισε και μας είπε ότι ενώ ζει χρόνια στην 
πόλη, πρώτη φορά μπήκε μέσα στο κάστρο, με αφορμή το φουσκωτό 
και τις δράσεις μας». Το έργο των Urban Gorillas έχει και μια πολύ 
καλή απήχηση στο εξωτερικό. Ήδη έχουν συνεργαστεί με διάφορες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα του εξωτερικού. Έλαβαν 
μέρος στην Τριενάλε της Ρουμανίας και στην Μπιενάλε Δημόσιου 
Χώρου της Ρώμης. Πρόσφατα ταξίδεψαν στη Ρώμη και παρουσίασαν 
δουλειά τους σε σόλο έκθεση στο Μουσείο MΑΧΧΙ. Η συμμετοχή τους 
έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του μουσείου με τίτλο «The 
Independent», που εστίαζε στην ανάδειξη μη κυβερνητικών ομάδων 
οι οποίες αναζητούν εναλλακτικούς και ανεξάρτητους τρόπους σκέψης 
στην αρχιτεκτονική και γενικά στο χώρο της τέχνης. Οι Urban Gorillas 
ήταν ανάμεσα στις πέντε ομάδες που συμμετείχαν στην έκθεση, οι 
οποίες επιλέγηκαν ανάμεσα στις 100 που είχαν υποβάλει προτάσεις. 
Το «Urban Spectacle» έγινε σε συνεργασία με Κύπριους και ξένους 
καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, στην έκθεση συμμετείχαν η Αθηνά Φρενα-
ρίτου, οι Twenty Three και η κολεκτίβα Anthropod. Μαζί τους οι Urban 
Gorillas διερεύνησαν την αλληλεπίδραση μεταξύ του αστικού τοπίου 
από τη μια και της τέχνης, του ακτιβισμού, της αρχιτεκτονικής / πολεο-
δομίας, και της performans / installation από την άλλη. Οι επεμβάσεις 
τους είχαν ως αντικείμενο την καθημερινή ζωή στην πόλη και δημι-
ούργησαν θεατρικές στιγμές, αλλά και νέες χωρικές οργανώσεις στο 
αστικό τοπίο, φέρνοντας την τέχνη κοντά στον πολίτη. Έτσι, μέσα από 
τον αιφνιδιασμό, την πρόκληση και το παιχνίδι, το κοινό βοηθήθηκε να 
αντιληφθεί διαφορετικά τους χώρους της πόλης του. Η ιδέα αγγίζει τη 
σχέση μεταξύ θεατή και θεάματος, στο συνεχές παιχνίδι της ανταλλα-
γής ρόλων ανάμεσα στον παρατηρητή, τον περφόρμερ και το χώρο.l
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ταν το 2013 άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρου-
σία τους σε δημόσιους χώρους όλων των πόλεων, 
οι Urban Gorillas ξάφνιασαν ευχάριστα τους πολί-
τες. Τεράστια φουσκωτά τοποθετημένα σε δρόμους, 
κάστρα και γειτονιές, προκαλούσαν την περιέργεια 

των περαστικών. Σ’ αυτές τις πρωτότυπες δράσεις τους, με τίτλο Φου-
σκόPolis, που έγιναν σε συνεργασία με τους Plastique Fantastique 
από το Βερολίνο, προσκαλούσαν το κοινό να βιώσει την πόλη και τον 
δημόσιο χώρο μέσα από μια άλλη οπτική γωνία και να λάβει μέρος σε 
διάφορες καλλιτεχνικές  και κοινωνικές δράσεις εντός και εκτός των 
φουσκωτών εγκαταστάσεων. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές άλλες εφήμε-
ρες εγκαταστάσεις, με τις οποίες προσκαλούσαν ανθρώπους όλων των 
ηλικιών να συμμετάσχουν. Πίσω από τους Urban Gorillas βρίσκεται μια 
δημιουργική ομάδα με νέους ανθρώπους που προέρχονται από διάφορα 
επιστημονικά πεδία, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, μουσικούς, εκπαιδευ-
τικούς, οικονομολόγους και άλλους. Τους συναντήσαμε στο στούντιό 
τους, ένα διατηρητέο κτίσμα στο Καϊμακλί, το οποίο ανακαίνισαν οι 
ίδιοι και το μετέτρεψαν σε έναν φιλικό και σύγχρονο χώρο. Ιδρύτριες 
του μη κυβερνητικού οργανισμού είναι η αρχιτέκτονας και πολεοδόμος 
Βερόνικα Αντωνίου και η Μαρίνα Νεοφύτου, με σπουδές κοινωνικής και 
οργανωτικής ψυχολογίας. Στη συζήτησή μας ήταν παρόντες η Βερόνικα 
Αντωνίου, ο Γιώργος Χατζηχρίστος, η Ελένη Φιλίππου, η Ζωή Γεωργίου, 
ο Αναστάσης Μπαλαμπανίδης και η Έλλη Μπαλαμπανίδου. 
Το όνομά τους φανερώνει και τη φιλοσοφία τους. Το Urban (αστικό) 
το επέλεξαν γιατί οι δράσεις τους έχουν να κάνουν με την πόλη. Και 
με το Gorillas θέλησαν να δώσουν την αίσθηση του παιχνιδιάρικου 
στην ομάδα. «Οι γορίλλες είναι ένα πολύ δυναμικό και διεκδικητικό 
ζώο. Είναι επίσης χορτοφάγοι και ένα είδος υπό εξαφάνιση» εξηγούν. 
Η δημιουργία της ομάδας προέκυψε μέσα από τη διαπίστωση ότι οι 

Κύπριοι δεν χρησιμοποιούν τους δημόσιους χώρους. Μάλιστα σε μια 
έρευνα που έκαναν ανάμεσα σε δυο χιλιάδες πολίτες διαπίστωσαν 
ότι οι περισσότεροι θεωρούν ως δημόσιο χώρο τις καφετέριες και τα 
malls. «Αυτό που λείπει από την Κύπρο είναι η συνειδητοποίηση ότι οι 
πολίτες δικαιούνται τον δημόσιο χώρο και πρέπει να τον διεκδικήσουν. 
Παλιά οι Οθωμανοί και έπειτα οι Άγγλοι δεν ήθελαν να χρησιμοποι-
ούνται οι δημόσιοι χώροι από τους πολίτες και να ακούγεται η φωνή 
των πολιτών. Μετά την αποικιοκρατία τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. 
Στις πόλεις σήμερα δεν υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι χώροι για τους 
πολίτες. Για παράδειγμα, η Λευκωσία δεν έχει μια πλατεία. Έγινε η 
πλατεία Φανερωμένης με κάποια παγκάκια για το κοινό, η οποία τελικά 
καταλήφθηκε από τις καφετέριες. Και για τη νέα πλατεία Ελευθερίας 
συζητείται ακόμη αν θα περνούν αυτοκίνητα από εκεί ή όχι» σχολιά-
ζουν. Οι Urban Gorillas θεωρούν επίσης σημαντική τη συμμετοχή των 
πολιτών στη λήψη αποφάσεων για την πόλη. «Στις άλλες πόλεις του 
εξωτερικού υπάρχουν συμβούλια από κατοίκους, που καλούνται να 
συμμετέχουν σε δημόσιες παρουσιάσεις και έχουν λόγο για το τι θα 
γίνει στη γειτονιά τους και την πόλη τους. Στόχος μας είναι να ενεργο-
ποιήσουμε τους δημόσιους χώρους και να τους μετατρέψουμε σε μια 
πλατφόρμα όπου πολίτες από διάφορα υπόβαθρα μπορούν να έρθουν 
μαζί σε έναν διαδραστικό χώρο ο οποίος θα δημιουργεί ευκαιρίες 
κοινωνικής επαφής. Αυτούς τους χώρους τους βλέπουμε σαν ένα 
σταυροδρόμι στο οποίο συναντιούνται η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η 
πολεοδομία». Στη συζήτησή μας τονίζουν ότι μέσα από τις εφήμερες 
δράσεις δημιουργούν νέες μνήμες στους πολίτες και μια νέα σχέση 
με τους χώρους. Ως παράδειγμα αναφέρουν τις φουσκωτές εγκατα-
στάσεις που τοποθέτησαν μέσα σε κάστρα των πόλεων, με άδεια του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων. «Τα κάστρα τα βλέπουμε ως ιστορικά μνημεία 
από απόσταση. Είμαστε αποξενωμένοι από αυτούς τους χώρους και 
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Διεκδικώντας τον δημόσιο χώρο
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΙ URBAN GΟRILLAS  ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ 
ΔΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ MAXXI ΣΤΗ ΡΩΜΗ. Της Μαρίας Παναγιώτου

Οι εγκαταστάσεις των 
Urban Gorillas προ-
σκαλούν το κοινό να 
συμμετέχει σε καλλιτε-
χνικές και κοινωνικές 
δράσεις βιώνοντας την 
πόλη και τον δημόσιο 
χώρο αλλιώς. Στη 
φωτογραφία κάτω 
το έργο τους «Urban 
Spectacle» (Αστικό 
θέαμα), σε ψηφιακή 
μορφή, παρουσιάστηκε 
μέσα από 14 οθόνες 
στο μουσείο ΜΑΑΧΙ 
στη Ρώμη. Σ’ αυτά τα 
βίντεο οι θεατές παρα-
κολουθούσαν διάφορα 
πρότζεκτ που έγιναν 
ειδικά για την έκθεση.


