
Lena Theodoropoulou  _ notes on Acts of Anger [by Anna Witt ] 

 

In Anna Witt’s project for the exhibition thesis we locate 100 different narrations that 
make people angry. Whether these events come from the everyday lives of the 
individuals that share them or from general thoughts regarding the structure of society 
and the inequalities that hold it together, they are all equally presented, bond in a book 
by the artist that makes no effort to interpret or evaluate them. This collection of Anger 
is accompanied by a video where the book is used as a ball in an imaginary field, slowly 
destroyed by a group of migrant workers as they are playing with it.  

“Acts of Anger” uses a feeling that everyone is familiar with, in order to affirm the 
relation between the personal and the political. The people that share their experiences 
become the members of a community united by their anger and the viewer is offered 
100 different ways to identify with them. Anger is denied as a conveyor of isolation and 
is revealed as a collective experience that can lead to common action.   

Στο έργο της Anna Witt για την έκθεση thesis συναντάµε 100 διαφορετικές αφηγήσεις 
περιστατικών που προκαλούν θυµό στους ανθρώπους. Είτε αυτές οι αφηγήσεις 
προέρχονται από γεγονότα της καθηµερινότητάς τους, είτε προκύπτουν από 
γενικότερους συλλογισµούς σχετικά µε τη δοµή της κοινωνίας και των ανισοτήτων που 
τη συγκροτούν, παρουσιάζονται ισότιµα σε ένα βιβλίο από την καλλιτέχνιδα, η οποία 
δεν επιχειρεί καµία ερµηνεία ή αξιολόγησή τους. Η συλλογή αυτή για το Θυµό 
συνοδεύεται από ένα video, όπου το βιβλίο χρησιµοποιείται ως µπάλα σε ένα 
φανταστικό γήπεδο και καταστρέφεται σιγά σιγά από µία οµάδα µεταναστών εργατών, 
καθώς παίζουν µε αυτό. 

Το "Acts of Anger" αξιοποιεί ένα συναίσθηµα οικείο σε όλους µας, µε στόχο να 
επαληθεύσει τη σχέση ανάµεσα στο προσωπικό και το πολιτικό. Τα άτοµα που 
εκφράζουν τις εµπειρίες τους γίνονται µέλη µιας κοινότητας την οποία συνδέει ο θυµός 
και στο θεατή προσφέρονται 100 διαφορετικοί τρόποι ταύτισης µαζί τους. Ο θυµός 
απορρίπτεται ως φορέας αποµόνωσης και αποκαλύπτεται ως µια συλλογική εµπειρία 
που µπορεί να οδηγήσει σε κοινή δράση. 

 


