ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

MOUNTAIN / HOPE
Μια εκδήλωση στην Kunsthalle Athena
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 8:00 μ.μ.
Κεραμεικού 28, Κεραμεικός - Μεταξουργείο, www.kunsthalleathena.org
Παρουσίαση του zine “Mountain”
Έκθεση με πρωτότυπα έργα από το zine
Έκθεση με αφίσες του HOPE
Performance “CARGO”, 9 μ.μ.
Ακουστική μουσική performance από τον Lolek και τη Mary, 10 μ.μ.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Alvaro Sebastian, Βίκυ Ντάγκα, Γιώργος Κακανάκης, Christopher
Snow, ΔεΡΙΖαματζορ Προμπλεμ Ιναουστραλια, Farah Abed, Fumihiro Hayashi a.k.a. Charlie
Brown, Ηρακλής Ρενιέρης, Θανάσης Τότσικας, Ίρις Τουλιάτου, Isa Lange, jar moFF, Kareem Lotfy,
Kathy Grayson, Kevin Lemoine, Kristine Hymøller, Lizzi Bougatsos / Spencer Sweeney, Maurits de
Bruijn, MCPM (Marc Charpentier Peintre Moderne), Μίλτος Μανέτας, Óscar Benassini, Πέτρος
Τουλούδης, Poka-Yio, Σπύρος Στάβερης, Σωκράτης Μήτσιος / Actually Huizenga, Σωκράτης
Σωκράτους, Terence Koh, The Race Behind The Hill & Photoharrie, Χάρης Λάσπας

H KUNSTHALLE ATHENA έχει την τιμή να φιλοξενεί για πρώτη φορά στον χώρο της τον
καλλιτέχνη HOPE με το project MOUNTAIN / ΗΟΡΕ.
Με βάση την πρόθεση της KUNSTHALLE ATHENA να ενθαρρύνει τις διεθνείς καλλιτεχνικές
συνέργειες οι οποίες δεν αποσκοπούν στο να προβάλλουν κράτη ή εθνικές –υποτιθέμενεςσυνήθειες αλλά περισσότερο συγκεκριμένες τοπικότητες (όπως γειτονιές) σε επαφή μεταξύ τους,
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε το project MOUNTAIN / ΗΟΡΕ. Πρόκειται για
την παρουσίαση τόσο της εικαστικής δουλειάς του HOPE, ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία
χρόνια στους δρόμους του Μεταξουργείου με θεματικό άξονα τη συγκεκριμένη τοπογραφία, όσο
και του zine MOUNTAIN, στο οποίο προσκαλεί ο ίδιος αντίστοιχους καλλιτέχνες από την Αθήνα και
άλλες τοπικότητες του κόσμου.
Ο ΗΟΡΕ καλεί εικαστικούς καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικούς να δημιουργήσουν ένα
εικαστικό έργο, να γράψουν ένα κείμενο ή ακόμα και στίχους που αντανακλούν την ιδέα ενός
βουνού. Τα έργα αυτά περιλαμβάνονται σε μια ενιαία έκδοση που φέρει τον τίτλο “MOUNTAIN”.
Παράλληλα με την παρουσίασή της στην KUNSTHALLE ATHENA, θα πραγματοποιηθεί έκθεση με
τα πρωτότυπα έργα. Η διάθεση του “MOUNTAIN” θα ξεκινήσει από το κτήριο της KUNSTHALLE
ATHENA ως μια χειρονομία ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών χώρων
κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα εκτίθενται αφίσες του ΗΟΡΕ, οι οποίες εμφανίστηκαν αρχικά σε τοίχους στην
ευρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των εκθεμάτων αποτελεί η
τοποθεσία της έκθεσης. Υπάρχει ένας ουσιαστικός σύνδεσμος μεταξύ του τόπου της εκδήλωσης
και της μορφής της έκθεσης, καθώς οι αφίσες του HOPE προϋπήρχαν ήδη σε διάφορα σημεία της
περιοχής. Έτσι, η ακολουθία των αφισών στον εσωτερικό χώρο προτείνει μια διαδρομή, τα ίχνη της
οποίας προσκαλούν τον επισκέπτη μέσα από τον χώρο της έκθεσης σε μια περιήγηση και έξω από
κτήριο της KUNSTHALLE ATHENA. Τελικά, ο συγκεκριμένος χώρος έκθεσης γίνεται συμβολικά
«ασήμαντος», μιλώντας πάντα με όρους ιεράρχησης.
Οι εικόνες από το έργο του ΗΟΡΕ ελίσσονται σε ένα σύστημα αντιθέσεων: δημόσιος / ιδιωτικός
χώρος, μαυρόασπρο / έγχρωμο, εντός / εκτός. Ως εκ τούτου, το εσωτερικό και το εξωτερικό των
κτηρίων είναι ανοικτά σε επέμβαση, γεγονός που καθιστά δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. «Η αστική ασχήμια», υπογραμμίζει ο καλλιτέχνης, «μεταλλάσσεται
επομένως σε μια θετική ιδιότητα. Και αυτό προκαλεί ανάλογα ένα βουνό (MOUNTAIN)».
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί η performance “CARGO”, όπου «το σώμα του
καλλιτέχνη γίνεται το φορτίο για μια σαρκοφάγο». Το σχεδιασμό και την κατασκευή του γλυπτού
της performance επιμελούνται ο HOPE μαζί με τον Πέτρο Τουλούδη, ενώ το βίντεο και η μουσική
είναι του HOPE. Την εκδήλωση θα συνοδεύσουν μουσικά ο Lolek και η Mary, ενώ η ABSOLUT
VODKA θα προσφέρει cocktails.

Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό παρακαλώ επικοινωνήστε:
Ελεάννα Παπαθανασιάδη 6974 387364
Επιμέλεια - Kunsthalle Athena
press@kunsthalleathena.org
Απόστολος Βασιλόπουλος 6978 806178
Επιμέλεια - Kunsthalle Athena
info@kunsthalleathena.org
Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.kunsthalleathena.org (Κατηγορία Press)
Kunsthalle Athena, Κεραμεικού 28, Κεραμεικός – Μεταξουργείο, www.kunsthalleathena.org

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο HOPE γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Η έρευνα του εστιάζεται κυρίως στη
σχέση μας με το αστικό στοιχείο. Με έμφαση στη φωτογραφία, η οποία αποτελεί για τον καλλιτέχνη
κυρίως ένα εργαλείο διερεύνησης και ανάλυσης, ο HOPE εντάσσει το έργο του στο πλαίσιο της
καθημερινότητας και παράλληλα αρθρώνει τις δυσκολίες που προκύπτουν στην απόπειρα μας να
νοηματοδοτήσουμε την αστική ζωή. Εκτεθειμένος στην επιρροή των σύγχρονων γεγονότων ως
μιας άλλης αυτόνομης πραγματικότητας, ο HOPE, μέσα από τις μεγάλου μεγέθους αστικές
τοιχογραφίες του, που ανακαλούν την κλίμακα της αστικής αφίσας, επιχειρεί μια συσπείρωση
ετερογενών στοιχείων από όλο το αστικό φάσμα σε μια συνεκτική απεικόνιση στους τοίχους της
πόλης, εκτυπώνοντας αφίσες και επικολλώντας τις σε τοίχους κτηρίων γύρω από το χώρο που ζει
και διαμένει. Αυτή η επισφαλής δυαδικότητα ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο τελικά
αποτυπώνει και εκφράζει την καθημερινή πραγματικότητα της ζωής στην Αθήνα και κυρίως στο
κέντρο της.
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο HOPE έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στο
χώρο Κ44 στην Αθήνα (The sun may not shine tomorrow, so suck my dick, 2008), στην Starter
Gallery στη Δρέσδη (Next Exhibition, 2008) και στην KNOT Gallery στην Αθήνα (Τhe house of
Phoenix, εγκατάσταση & performance με τη Michele Valley, 2010), κ.α. Επίσης, έχει συμμετάσχει
σε ομαδικές εκθέσεις, όπως στη Free for Wall Pt 3 (2008) στην Brick Lane Gallery στο Λονδίνο,
στην 2η Μπιενάλε Αθηνών (2009) στο πλαίσιο του 3 Velvet Days in Heaven, στο Athens Photo
Festival (2009) με το έργο Photography as a Performance, στην έκθεση Illustration – LIFO (2010)
στο Μουσείο Μπενάκη, στη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης OSTRALE '10 – 4 στη Δρέσδη, κ.α.
Πρόσφατα έλαβε μέρος στο 5ο Ετήσιο Φεστιβάλ Καλλιτεχνικού Βιβλίου στο Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης της Νέας Υόρκης, ως μέρος του “Journal of Aesthetics and Protest” με την έκδοση
“thesewarsareoutburstofhypnosisonlythemasksareforreal” (2009), ενώ έχει διακριθεί με το βραβείο
ΕΒΓΕ (2010) καλύτερης εικονογράφησης εξωφύλλου.
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