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Found Ethnographies creates a narration that suggests the possibility of a hidden 
history of things. Three posters that were found in central Athens document how 
objects, widely used by humans, have been studied by subjects unfamiliar with the 
human sphere of knowledge. These findings could potentially be just a small part of a 
non-human anthropological study that reveals the total irrationality of the construction of 
human knowledge. Melissanthi Saliba creates a game of interpretations and meanings 
that evolves throughout the exhibition space of thesis. The viewer meets the found 
posters in three different rooms, framed and accompanied by a map that shows where 
they were discovered. Later, in the gallery space, the video presented shows the artist 
as an anthropologist and researcher discovering the posters as they were dispersed in 
the city.  

Found Ethnographies is a playful way to comment on the possible ambiguity of objects 
and concepts whose definition is never questioned. The tools used though for the 
production of this game go beyond a simple assumption of awkward interpretations. 
Combining pop aesthetics with a conceptual tradition and presented as a testimony of a 
historical event, the project raises issues around the way knowledge is produced, 
accepted and finally documented as an incontrovertible truth. 

 

Το έργο Found Ethnographies δηµιουργεί µια αφήγηση που υπονοεί την πιθανότητα 
ύπαρξης µιας κρυφής ιστορίας των πραγµάτων. Τρία poster που βρέθηκαν στο κέντρο 
της Αθήνας, καταγράφουν πώς αντικείµενα που χρησιµοποιούνται ευρέως από τους 
ανθρώπους, έχουν µελετηθεί από υποκείµενα που το ανθρώπινο γνωσιακό πεδίο τους 
είναι εντελώς ξένο. Τα ευρήµατα αυτά θα µπορούσαν ενδεχοµένως να είναι µόνο ένα 
µικρό µέρος µιας ανθρωπολογικής µελέτης από µη ανθρώπους, αποκαλύπτοντας τον 
παραλογισµό του συνόλου της κατασκευής της ανθρώπινης γνώσης. Η Μελισσάνθη 
Σαλίµπα δηµιουργεί ένα παιχνίδι ερµηνειών και νοηµατοδοτήσεων που εξελίσσεται σε 
όλο τον εκθεσιακό χώρο του thesis. Ο θεατής συναντά τα poster-ευρήµατα σε τρία 
διαφορετικά δωµάτια, καδραρισµένα και συνοδευόµενα από ένα χάρτη που 
καταδεικνύει τον τόπο ανκάλυψής τους. Αργότερα, στο χώρο της γκαλερί, 
παρουσιάζεται µέσα από ένα βίντεο η ίδια η καλλιτέχνης που, αναλαµβάνοντας το ρόλο 
του ανθρωπολόγου-ερευνητή ανακαλύπτει τα poster διασκορπισµένα στην πόλη. 

 
 



Το Found Ethnographies αποτελεί έναν παιγνιώδη σχολιασµό πάνω στην πιθανή 
αµφισηµία αντικειµένων και εννοιών των οποίων η χρήση και ο ορισµός δεν έχουν τεθεί 
ποτέ υπό αµφισβήτηση. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ωστόσο για την παραγωγή 
αυτού του παιχνιδιού ξεπερνούν µια απλή υπόθεση ανοίκειων ερµηνειών. 
Συνδυάζοντας την ποπ αισθητική µε µια εννοιολογική παράδοση και παρουσιαζόµενο 
ως µαρτυρία ενός ιστορικού γεγονότος, το έργο θέτει ζητήµατα γύρω από τον τρόπο 
παραγωγής της γνώσης, την αποδοχή της και τελικά την αρχειοθέτησή της ως 
αναµφισβήτητη αλήθεια. 


