Playtime: Macklin Kowal @Automatic Transmission
O Macklin Kowal συνεργάζεται με το Automatic Transmission στο πλαίσιο της έκθεσης Playing
Ground με την ομιλία-performance Playtime την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 20:30. Ο
Kowal συμμετέχει στην έρευνα της πλατφόρμας κατασκευάζοντας ένα εφήμερο έδαφος στον
εκθεσιακό χώρο και τον χρόνο, μια συνθήκη φιλοξενίας της πρακτικής του.
Όπως κάθε λέξη, το παιχνίδι μπορεί να έχει πολαπλές ερμηνείες. Η ομιλία-performance διερευνά
την πολυσημία της λέξης «παιχνίδι» -παίζοντας με τη λέξη «πάιζω»-, -παίζοντας με τον ίδιο της
τον εαυτό- σε μια προσπάθεια να εκτεθούν οι συμπτώσεις μεταξύ μηχανικής και ποιητικής, εκεί
όπου πράγματι προκύπτει το παιχνίδι. Μέσω μιας ιλιγγιώδους και ταυτόχρονα καθησυχαστικής
performance προσεγγίζεται θεωρητικά ο χρόνος στο παιχνίδι, η προσωρινότητά του, τι είναι το
παιχνίδι για το χρόνο και τι ο χρόνος εντός του παιχνιδιού, διαφορετικά: το Playtime. (Kowal, M.)
Σε συνέχεια της θεματικής της performance το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, από τις 15:00 έως τις
18:00 ο Macklin Kowal στήνει ένα workshop όπου με αφετηρία τις ιδέες του παιχνιδιού και της
προσωρινότητας οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν, θα συζητήσουν, θα γράψουν και θα λάβουν
μέρος σε -κατά πάσα πιθανότητα- απρόβλεπτα παιχνίδια.
Κόστος συμμετοχής: 10,00 e.
Ο Macklin Kowal είναι ιδρυτής του Sub Rosa, ενός ανεξάρτητητου χώρου για την performance
στο κέντρο της Αθήνας. Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στην Πολιτική Θεωρία. Η πρακτική του εντοπίζεται στην συμβολή μεταξύ της
συγγραφής, της επιμέλειας, της έρευνας και της παιδαγωγικής. Η δουλειά του μελετά τα ρητά
όρια της πολιτικής πραγματικότητας και ειδικότερα της κουλτούρας του λαϊκισμού.

Automatic Transmission
automatictransmission.gr
Μεγ.Αλεξάνδρου 95, Κεραμεικός
contact@automatictransmission.gr

Playtime: Macklin Kowal @Automatic Transmission
Macklin Kowal collaborates with Automatic Transmission in the frame of its ongoing group show
“Playing Ground”. On Wednesday, December the 4th, at 20:30 Kowal contributes to the research
platform with his lecture performance and workshop, titled: “Playtime” creating a temporary
ground to host his practice in the exhibition space and time.
Like any word, “play” can mean many things. The lecture-performance explores the polysemy of
the word “play,” playing with word-play, playing itself, in an attempt to expose some juncture of
mechanics and poetics where, indeed, play might emerge. At once dizzying and soothing, the
performance theorizes the time of play, its temporality, what it is to play in time, what time might
be as subject to play: playtime. (Kowal, M.)
On Saturday December the 7th, from 15:00-18:00, Kowal offers a workshop that extends,
through practice, the themes of his performance. Departing from ideas of play and temporality,
the workshop combines reading, discussion, writing--maybe even some mischievous games.
Workshop Fee: 10 euros
Macklin Kowal is Founding Director of Sub Rosa Space, an independent platform for performance
in central Athens. He is additionally a PhD candidate in Political Theory at Aristotle University of
Thessaloniki. His practice sits at the juncture of writing, curation, research, and pedagogy.
Kowal’s work typically focuses on the discursive limits of political reality, particularly within
current cultures of populism.
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