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Το έργο «Ακρόαση» ήταν διαθέσιμο σε γραφή braille για άτομα με προβλήματα όρασης.  
The work «Audition» was accessible for visually impaired visitors.

Ακρόαση

Υπάρχει η μουσική, ο λόγος...υπάρχει ο θόρυβος, η σιωπή.. Όλα με το δικό τους χαρακτήρα, με τη δική τους έκταση και
ένταση. Όλα πλέκουν αφηγήσεις, ιστορίες, ακολουθίες και ν(ο)ήματα. Απέναντι στον ήχο τοποθετούμαστε ως ακροα-
τές. Ανοίγουμε την πόρτα σε μία σειρά καταγραφών που αποτελούν ήδη παρελθόν: a record of sounds... Τελικά αυτή η
επαφή είναι μία διαδικασίας θύμησης, είναι μία γέφυρα μνήμης, ένα μνημείο.
Δημιούργησα ένα όργανο-συρραφή ήχων. Θέλησα να συνθέσω ένα ακουστικό μνημείο. Ο στόχος δεν είναι η κατασκευή
ενός οργάνου που εκπέμπει μηνύματα αλλά ενός (σχεδόν ζωντανού) οργανισμού που δέχεται ερεθίσματα και αφουγκρά-
ζεται εμπειρίες, εικόνες και πράξεις του περιβάλλοντος χώρου. Μιλάει μέσα από τις φωνές των άλλων. Δε διαμορφώνει
την ιστορία αλλά διαμορφώνεται από την ιστορία.
Όταν αποφασίζουμε να απεγκλωβιστούμε από το ρόλο του πομπού και αντιληφθούμε τους εαυτούς μας ως δέκτες, η
πρόσληψη του κόσμου ανατρέπεται. Τίποτα δεν επιβάλλεται και τα πάντα συν-τίθενται. 
Θα επαναπροσδιορίσουμε, μέσα από αυτή την πορεία, όλα αυτά που θέλουμε να θυμόμαστε, όλα αυτά που θέλουμε να
είμαστε, όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν, ξεκινώντας από τις διακριτικές αποχρώσεις επιμέρους ιστοριών. Με τον
τρόπο αυτό, μετατρεπόμαστε κι εμείς από όργανα σε οργανισμούς...We enter into the realm of (accoustic) tagonomy...

Τα μουσικά όργανα της Κυριακής Κώστα προέρχονται από σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Η συνύπαρξη τους δημι-
ουργεί έναν καινούργιο οργανισμό, μια μηχανή από ήχους χωρίς ήχους. Η ζωτικότητα της ύλης, το μέταλλο, η καθετό-
τητα. Αυτό το μαυσωλείο των κακόφωνων αναμνήσεων, έτσι όπως σχηματίζεται τυχαία, λειτουργεί ως ένας ενισχυτής
της παρουσίας διά μέσου της απουσίας. Τυχαία και οριστικά αόριστα. Γ.Τ.

The musical instruments of Kyriaki Costa come from secondary schools. Their coexistence creates a new organism, a
sound machine without sounds. The vitality of matter, the metal, the verticality. This mausoleum of cacophonous memo-
ries, as it is randomly formed, functions as an amplifier of presence through absence. Randomly and finitely vague. Y.T.



Audition  

There is the music, the word... there is the noise, the silence ... Everything with a different aspect, with its own magnitude and intensity. All

of them create narrations, stories, sequences and meanings.

Towards the sound we are placed as listeners. We open the door to a series of recordings which already belong to the past: a record of

sounds... In the end, this contact is a reminding process, it is a memory bridge, a monument. I created an instrument by stitching sounds. I

intended to compose an acoustic monument. My goal was not to create a tool which will send out messages, but an (almost alive) system

which takes in stimuli and eavesdrops experiences, pictures and acts of the surroundings. It speaks through the voices of others. It does

not form history, but it is formed by history.

As soon as we take the decision to free ourselves of the role of the transmitter and perceive ourselves as receivers, the reception of the

world is overturned. Nothing is imposed and everything is being synthesized.

We will redefine, through this course, everything we want to remember, everything we wish to be, everything that characterizes us, starting

from the distinctive shades of individual stories. In this way, we are also converted from organs into organizations...

We enter into the realm of (acoustic) tagonomy...



Λεπτομέρεια από την εγκατάσταση στο χώρο «Ακρόαση» | Detail from the installation «Audition». 
«Αποτύπωμα», πλαστική επιφάνεια, βαμβακερή κλωστή, 150x200cm, 2013 | «Imprint» embroidery, plastic surface, cotton
thread, 150x200cm, 2013
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Embossed material Sound composition



«Ευρώπη», πλαστικό δίκτυ, βαμβακερή κλωστή, 130x180cm, 2013
«Europa» embroidery, plastic net, cotton thread, 130x180cm, 2013



Λεπτομέρεια από την εγκατάσταση στο χώρο «Ακρόαση».
Detail from the installation «Audition».
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Detail from the installation «Audition».



Ακρόαση, audition, “other indications” Nicosia 2013, Kyriaki Costa

Συνομιλία του έργου “lilio” της Στέλλας Χρίστου, με το έργο “ακρόαση” της Κυριακής Κώστα. 

Η συνομιλία συνθετών με εικαστικούς είναι συχνή, κυρίως όταν αυτή έχει το χαρακτήρα μουσικής μελέτης που ιδεατά
είναι οργανικά δεμένη με το έργο.
Μια κλασική λειτουργία, ένα λυρικό σύγχρονο έργο που διερευνά τη σχέση του φωτός και την σχέση του με τον ήχο ως
έκφραση της “άηχης” εσωτερικότητας.

Παρουσιάζεται το τελευταίο μέρος του έργου “lilio” (Στέλλας ν. Χρίστου, Ιούλης 2013) από τους:
Δημήτρης Γιασεμίδης, πνευστά
Έλλη Αλωνεύτου, φωνή

https://www.youtube.com/watch?v=tf9qOgGWoVk



Λεπτομέρεια | Detail

Βιβλίο «Διάδρομος ενισχυτής ήχου»
Βook   «Corridor amplifier»

Βιβλίο «Διάδρομος ενισχυτής ήχου» | Από τη σειρά «Ακρόαση»
Βook   «Corridor amplifier» | «Audition» series
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