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∆ελτίο τύπου Ιούνιος 2005 
 
 
 

Αλίκη Παλάσκα 
MLY=Million Light Years 

(ΧΕΦ = Χίλια Έτη Φωτός) 
 

εγκαίνια 23 Ιουνίου 2005 στις 8 µµ 
εγκατάσταση από 23 Ιουνίου µέχρι 7 Ιουλίου 2005 

ανοιχτή πρόσβαση ∆ευτέρα µε Σάββατο όλη µέρα µέχρι τις 4 µµ  
και µε ραντεβού 

 

 
 

Κάποιοι µαντέψανε, οι περισσότεροι ρωτήσανε· ο κωδικός D624 αντιστοιχεί 

σε ένα υπάρχον αστεροειδές, έναν επιµηκυσµένο µικρό πλανήτη σε τροχιά 

στο ηλιακό σύστηµα. Εδώ στην Αθήνα, όµως, αναφέρεται σε έναν ελεύθερο 

χώρο ο ορισµός του οποίου βρίσκετε στη διάθεση σας.  

 

Η Αλίκη Παλάσκα θα κάνει µία εγκατάσταση φαινοµενικά τυχαίων 

αντικειµένων ειδικά για το χώρο αυτό. Μπροστά µας δηµιουργούνται σχέσεις 

ανάµεσα στα αντικείµενα που µοιράζονται τον ίδιο χώρο· και 

παρουσιάζονται εντάσεις. 

 

Συνδέει αυτή την εγκατάσταση µε το Νόµο του Χαµπλ. Το 1929, ο Έντγουιν 

Χαµπλ πρότεινε έναν νόµο βασισµένο στην παρατήρηση του φωτός που 

προέρχεται από µακρινούς γαλαξίες. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, όλοι οι 

γαλαξίες αποµακρύνονται ο ένας από τον άλλο µε τεράστιες ταχύτητες, 

καθώς ο χώρος που τους περιβάλλει διαστέλλεται, µε τρόπο τέτοιο ώστε όσο 

µεγαλύτερη είναι η απόσταση µεταξύ δύο γαλαξιών τόσο  µεγαλύτερη είναι 

και η ταχύτητα διαχωρισµού τους. 

 

 

Ο D624 είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος λειτουργεί ως 

βήµα για ενεργούς επαγγελµατίες στο χώρο της τέχνης µε σκοπό την 

αλληλεπίδραση µέσω άλλων τοµέων γνώσεων καθώς και την άµεση και ελεύθερη 

εµπλοκή του κοινού. 

 

Ο D624 θα λειτουργεί ως ειδικά επιλεγµένος πειραµατικός χώρος για 

projects, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελµατίες από τα 

εικαστικά, την λογοτεχνία και τις θεατρικές τέχνες, καθώς επίσης και σε 

επιµελητές, κριτικούς και ακαδηµαϊκούς να ξεχωρίσουν, να έρθουν κοντά, 

να συνεργαστούν, να διαφωνήσουν, να εµπνεύσουν ο ένας τον άλλο και να 

µοιραστούν την εµπειρία τους µε το κοινό. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό τύπου παρακαλώ καλέστε στο 

6946292763 ή στείλτε  email στο info@d624.org. 


