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Artworks and texts by Vasilis Thalassinos
Offsite residency at no barking aRt,  
in the context of A World Without End curated by Shizico Yi

 Έργα και κείμενα: Βασίλης Θαλασσινός
 Ψηφιακή διαμονή στο no barking aRt, στο πλαίσιο  
 του A World Without End σε επιμέλεια της Σιζίκο Γι

7 plus 1 artworks and texts cre-
ated from June to December 
2020; some of them in private 
collections already, some wait-
ing to take their trip.

Mixed media on abandoned 
commercial boards 42 x 29.5 cm 
(0.5 cm thick), that I fished out 
from the trash of the necropolis, 
plus a canvas panel 10 x 10 cm, 
that I dressed with used tickets 
from Santorini Island. Means of 
getaway to uncharted destina-
tions, where experimental plas-
tic arts and asymmetric poetry 
intersect with open secrets and 
condensed time.

During this chaotic exploration 
of space and time my luggage 
contained secondhand books, 
my habitual drifting, words of 
imaginary friends, street ex-
periences and a few souvenirs 
from the Balkan Peninsula.

Athens, spring 2021

7 συν 1 έργα και άλλα τόσα κεί-
μενα, δουλεμένα από τον Ιούνη 
έως τον Δεκέμβρη του 2020. 
Κάποια βρίσκονται ήδη σε ιδιω-
τικές συλλογές και κάποια πε-
ριμένουν να πάρουν τον δρόμο 
τους.

Μικτές ύλες σε πεταμένες εμπο-
ρικές πινακίδες διαστάσεων 42 
επί 29,5 εκ. (πάχους 0,5 εκ.), 
που αλίευσα από τα σκουπίδια 
της νεκρόπολης, συν ένα καρ-
τολίνο 10 επί 10 εκ., που έντυσα 
με χρησιμοποιημένα εισιτήρια 
από τη Σαντορίνη. Μέσα δια-
φυγής προς αχαρτογράφητους 
προορισμούς, όπου οι πειρα-
ματικές πλαστικές τέχνες και 
η ασύμμετρη ποίηση διασταυ-
ρώνονται με κοινά μυστικά και 
συμπυκνωμένο χρόνο.

Στη διάρκεια αυτής της χαο-
τικής εξερεύνησης στον χώρο 
και στον χρόνο είχα στις απο-
σκευές μου μεταχειρισμένα βι-
βλία, τη συνήθη περιπλάνησή 
μου, λόγια φανταστικών φίλων, 
εμπειρίες δρόμου και λίγα σου-
βενίρ απ’ τη βαλκανική χερσό-
νησο.

Αθήνα, άνοιξη 2021



Medium Adult
I’m there and yet missing. 
From one bus stop to the 
next, you’re captured in a 
moment so vivid you think 
it’s gonna last forever. It nev-
er does. You meet me again 
on page 28, but I’m not the 
same. No matter how many 
times you try to register me 
on your inner chest, I’m slip-
ping away. We both know it; 
incompleteness is the best 
quality gasoline to keep on 
moving.

Μέσο ενήλικο
Είμαι εκεί, κι όμως λείπω. 
Απ’ τη μια στάση λεωφο-
ρείου στην επόμενη πα-
γιδεύεσαι σε μια στιγμή 
τόσο ζωντανή, λες και θα 
κρατήσει για πάντα. Ποτέ 
δεν κρατά. Με συναντάς 
ξανά στη σελίδα 28, μα δεν 
είμαι η ίδια. Όσες φορές 
κι αν πας να με καταγρά-
ψεις στο μέσα στέρνο σου, 
ξεγλιστρώ. To ξέρουμε κι 
οι δυο· για να ’χεις να κι-
νείσαι, τo ανολοκλήρωτο 
είναι η καλύτερη ποιότητα 
γκαζολίνας. 



Teetotum
Life is spinning like a tee-
totum, and the rules of the 
game can change at any 
given moment. While rep-
etition and uncertainty are 
flooding the map, some 
wildflowers swim towards 
the unavoidable oblivion. 
Their lifespan is not the lead 
actor of the show, but just 
a pleasant interval between 
the myriad Acts of eternal 
night.

Σβούρα
Η ζωή στριφογυρνά σαν 
σβούρα, και οι κανόνες 
του παιχνιδιού μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να αλλάξουν. 
Ενόσω η επανάληψη και 
η αβεβαιότητα πλημμυρί-
ζουνε τον χάρτη, μερικά 
αγριολούλουδα κολυμπά-
νε προς την αναπόδραστη 
λήθη. Ο βίος τους δεν εί-
ναι ο πρωταγωνιστής στην 
παράσταση, είναι απλά το 
ευχάριστο διάλειμμα ανά-
μεσα στις μύριες Πράξεις 
της ατέρμονης νύχτας.



Conflict
It might seem as if frag-
ments disappear but every 
now and then they echo off 
their owners, sometimes de-
manding retaliation, some-
times just yawning. One 
way or the other the conflict 
never stops, so stand still, if 
only for a tiny moment, and 
spit your madness into the 
void again.

Σύγκρουση
Τα θραύσματα μπορεί να 
κάνουν πως εξαφανίζο-
νται, μα κάθε τόσο αντη-
χούν πάνω στους κτήτορές 
τους κι άλλοτε απαιτούν 
αντίποινα, άλλοτε χασμου-
ριούνται απλά. Ούτως ή 
άλλως όμως η σύγκρουση 
ποτέ δεν σταματά, γι’ αυτό 
στάσου ακίνητος έστω και 
μια στιγμούλα κι ύστερα 
φτύσε την τρέλα σου μες 
στο κενό ξανά.



Stains
It’s not that you cannot 
clean everything from top 
to bottom. You just don’t 
want to. That’s why you 
leave stains while passing 
by. Now the map is fine. 
Among so many dead ends, 
occasionally there is a win-
dow open so that lazy cats 
like you can sneak into.

Λεκέδες
Δεν είναι πως δεν μπορείς 
να καθαρίσεις τα πάντα 
λαμπίκο. Είναι πως δεν θέ-
λεις. Γι’ αυτό κι αφήνεις λε-
κέδες στο διάβα σου. Τώρα 
ο χάρτης είναι ταμάμ. Στα 
τόσα αδιέξοδα, έχει και 
κάνα παράθυρο ανοιχτό 
για να τρυπώνουν τεμπε-
λόγατα σαν και του λόγου 
σου.



Amygdala
He slightly tilted his head 
sideways to avoid blows 
to the chin, and rushed in. 
That’s what his amygdala 
told him to do and that’s 
how he acted. His skull was 
being torn apart as the 
bridge was collapsing. How 
in the hell he managed to 
load a few paraphernalia 
onto the wind wagon and 
keep staring at the horizon 
remains somewhat a mys-
tery.

Αμυγδαλή
Έγειρε ελαφρά το κεφάλι 
πλαγίως για να μη δεχτεί 
χτύπημα στο σαγόνι κι όρ-
μησε καταπάνω. Έτσι του 
’πε η αμυγδαλή του να κά-
νει κι έτσι έπραξε. Όσο η 
γέφυρα κατέρρεε ξεχαρ-
βαλωνότανε το κρανίο του. 
Το πώς διάολο κατάφερε 
να φορτώσει λίγα συμπρά-
γκαλα στο ιστιοτροχοφόρο 
και να συνεχίσει ατενίζο-
ντας τον ορίζοντα παρα-
μένει μυστήριο.



Ned Ludd Did It
First they thought it was 58 
minus 3 multiplied by 76. 
Then they changed their 
minds, and divided 58 by 
76 plus 3. They kept test-
ing the possibilities hoping 
they could guess the rec-
ipe for critical mass they 
were longing for. Some-
where between all these 
mechanical dreams, the 
housekeeper was murmur-
ing at the cat: Ned Ludd 
did it.

Ο Νεντ Λουντ  
το έκανε
Πρώτα σκέφτηκαν πως 
ήταν 58 πλην 3 επί 76. 
Μετά άλλαξαν γνώμη, 
και διαίρεσαν το 58 με 
το 76 και πρόσθεσαν 3. 
Συνέχισαν να τεστάρουν 
τις πιθανότητες, ελπίζο-
ντας πως θα μάντευαν 
τη συνταγή κρίσιμης μά-
ζας που διακαώς λαχτα-
ρούσαν. Κάπου ανάμεσα 
σε όλα αυτά τα μηχανι-
κά όνειρα ο καμαριέρης 
μουρμούριζε στο γατί:  
Ο Νεντ Λουντ το έκανε.



Hovel
The kid opened the door 
and started running bare-
foot in the snow. As the 
years passed by he kept 
drifting from place to place, 
and whenever others asked 
him where he came from 
he used to smile and howl. 
Back at the old hovel there 
was still an inscription by 
the entrance: Welcome, 
stranger, my house is your 
house, too.

Χαμόσπιτο
Ο πιτσιρικάς άνοιξε την 
πόρτα κι άρχισε να τρέχει 
ξυπόλυτος στο χιόνι. Όσο 
περνούσαν τα χρόνια συ-
νέχιζε να ροβολάει από 
τόπο σε τόπο, κι όταν οι 
άνθρωποι ρωτούσαν από 
πού ήρθε, αυτός συνήθιζε 
ν’ αλυχτά και να χαμογε-
λάει. Πίσω στο παλιό χα-
μόσπιτο ακόμα έστεκε μια 
επιγραφή στην είσοδο: Κα-
λώς όρισες, ξένε, το σπίτι 
μου είναι και δικό σου.



And don’t forget:  
Neither fine nor bad.  
Merely free arts.

Και μην ξεχνάτε:  
Ούτε καλές ούτε κακές.  
Μόνο τέχνες λεύθερες.
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What does Ōsugi Sakae have in 

common with Bastet and what 

are they looking for in Caatinga? 

How did the name of Ohitika 

jump off the studio walls where 

Margot Peters was posing for 

young painters? When and why 

did Charley lose a piece of his 

right ear? What stands between 

obesity and permafrost? Where 

did Hipparchia come from and 

why should we care? To all 

such questions the answer is 

the same: Everyone longs for a 

getaway.

Τι κοινό έχει ο Οoσούγκι Σακαέ 

με την Μπαστέτ και τι γυρεύουν 

στην Καατίνγκα; Πώς ξεπρό-

βαλε το όνομα του Οχίτικα από 

τους τοίχους του ατελιέ όπου 

η Μάργκο Πίτερς πόζαρε για 

νεαρούς ζωγράφους; Πώς και 

γιατί ο Τσάρλυ έχασε ένα κομ-

μάτι απ’ το δεξί του αυτί; Τι στέ-

κει ανάμεσα στην παχυσαρκία 

και στον μόνιμο πάγο; Από πού 

καταγόταν η Ιππαρχία και γιατί  

θα πρέπει να μας νοιάζει;  

Σ’ όλες αυτές τις ερωτήσεις η 

απάντηση είναι η ίδια: σαν κι 

εμάς, αποζητούν μια διαφυγή.
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