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KUNSTHALLE ATHΕNA – (THE BAR)
Συµµετέχοντες Καλλιτέχνες: Aids-3D, Αλέξανδρος Γεωργίου, Πηνελόπη Γεωργίου, Αλέξανδρος Μιστριώτης,
This is Amateur, Ανδρέας Αγγελιδάκης, Άγγελος Πλέσσας, Annika Larsson, Χριστίνα Δηµητριάδη, Χρήστος
Λιάλιος, Δήµητρα Βάµιαλη, Forte, Gert & Uwe Tobias, Helga Wretman, Ηρακλής Ρενιέρης, Lo-Fi, Hior
Chronik, Jenny Marketou, Joulia Strauss, Juliette Bonneviot, Κώστας Τσιούκας, Λυδία Δαµπασίνα,
Μανώλης Μπαµπούσης, , Marc Bijl, Matthieu Laurette, Olaf Nicolai, Πάνος Κούτρας Παντελής
Παντελόπουλος, Paul Zografakis, Heinrich Spaeth, Rafael Rozendaal, Robert Pettena, Σωκράτης
Σωκράτους, Vvork, Warren Neidich, Ylva Ogland, Γιώργος Σαπουντζής, Γιώργος Σταµκόπουλος.

Η Kunsthalle Athena , ολοκλήρωσε µε µεγάλη επιτυχία το πρώτο της πείραµα και ξεκίνησε
την λειτουργία της µε την έκθεση Kunsthalle Athena -The Bar. Περισσότεροι απο 2500
επισκεπτες, και ανάµεσα τους ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Σπύρος Βούγιας
αλλά και άλλες διακεκριµένες προσωπικότητες από τον χώρο των ΜΜΕ και των Τεχνών,
όπως και ένας µεγάλος αριθµός νέαρών επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής
παρεβρέθηκαν στο
προσωρινό αυτό εκθεσιακό της χώρο, και αγκαλιασαν την
προσπάθεια µε µεγάλο ενθουσιασµό και ζεστασιά. Το νεοκλασικό κτίριο στην περιοχή
Κεραµεικός – Μεταξουργείο, µε σαφή τα σηµάδια του χρόνου και των διαφορετικών του
χρήσεων, µεταµορφώθηκε για την περίσταση σε µια ζωντανή πλατφόρµα γνώσης και
ψυχαγωγίας, και ταυτόχρονα σε µια ελευθερη ζώνη ανταλαγής απόψεων µακρυά απο
πρωτοκολα και ιεραρχήσεις. Ο διεθνής Τύπος επίσης αντέδρασε πολυ θερµά σε αυτή την
πρώτη δοκιµή (για περισσότερα σχετικά µε το τι γράφτηκε ως τώρα στο σύνδεσµο,
http://www.kunsthalleathena.org/press.php?id=188)
Ύστερα απο µέγάλη ζήτηση του κοινού, η έκθεση Kunsthalle Athena -The Bar ΞΑΝΑΑΝΟΙΓΕΙ και θα λειτουργεί όλες τις Πέµπτες του Ιουνίου και Ιουλίου απο τις 17:00 µέχρι τις
23:00.
Η έκθεση αυτή ήταν η πρώτη µεγάλη παρουσίαση του υπο-διαµόρφωση εκθεσιακού ιδρύµατος
(µη κερδοσκοπικού οργανισµού) Kunsthalle Athena του οποίου στόχος είναι να προσφέρει έναν
τελείως διαφορετικό τρόπο εµπειρίας σύγχρονης τέχνης διεθνούς επιπέδου. Ο εκθεσιακός χώρος,
λειτούργησε µε στόχο την παρουσίαση ενός διεθνούς εικαστικού γεγονότος σε σχέση µε την πόλη
της Αθήνας. Το εικαστικό γεγονός Kunsthalle Athena - The Bar σε αυτή την δύσκολη περίοδο
που διανύει η Ελλάδα έγινε πραγµατικότητα αποκλειστικά χάρη στην αµέριστη προσφορά των
συµµετεχόντων καλλιτεχνών και των φίλων -δηµιουργικών συνεργατών και χορηγών - της
Kunsthalle Athena - µε στόχο να αναδείξει πρωτοποριακές ιδέες αναδεικνύοντας την Αθήνα σε
διεθνές κέντρο παραγωγής και προβολής σύγχρονης τέχνης. Παρουσιάστηκαν και θα συνεχίσουν
να παρουσιάζονται µέχρι το τέλος του Ιουλίου νέες παραγωγές έργων τέχνης, απο διεθνής
καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές, µουσικές και χορευτικές performances σε ανοικτή σχέση µε το κοινό,
επιλεγµένα βιβλία και περιοδικά για την Αθήνα, προβολές, dj-sets , διαµόρφωνα έτσι ώστε να
βρίσκονται σε άµεση σύµπνοια όχι µόνο µε τον συγκεκριµένο χώρο, αλλά και την συγκεκριµένη
γειτονιά του κέντρου της Αθήνας κάποτε και σήµερα, όπως και την συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Το πρότζεκτ Kunsthalle Athena - The Bar ξεκίνησε από την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένας
ανοιχτός χώρος επικοινωνίας και διαλόγου για την τέχνη στην Αθήνα και ταυτόχρονα ένας ζωτικός
πυρήνας κοινωνικής ανταλλαγής όπου θα ενθαρρύνεται η τακτική (καθηµερινή) «ανεπίσηµη»
συνάντηση της σύγχρονης τέχνης µε το κοινό. Τα ενθουσιώδη σχόλια του Αθηναϊκού κοινού που
προέρχονταν από όλες τις ηλικίες όσο και σηµαντικών προσωπικοτήτων στον χώρο της
προώθησης και διαχείρισης της σύγχρονης τέχνης (διευθυντές µουσείων, ανεξάρτητοι επιµελητές,
εκπρόσωποι πολιτιστικών οργανισµών, µάνατζερ πολιτισµού) οι οποίοι στο πλαίσιο του Διεθνούς

Συνέδριου Επιµελητών Σύγχρονης Τέχνης (ΙΚΤ) που διοργανώθηκε την ίδια περίοδο στην Αθήνα
επισκέφθηκαν την έκθεση έδειξε ότι αυτός ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί.
Κοιτώντας έξω από το καθιερωµένο πλαίσιο της αίθουσας τέχνης, του µουσείου ή µιας φουάρ το
εικαστικό αυτό γεγονός ενεργοποίησε το κοινό από διαφορετικούς τοµείς και ενδιαφέροντα
καθιερώνοντας και τις µελλοντικές προτάσεις της Kunsthalle Athena ως πολιτιστικό συµβάν.
Η Kunsthalle Athena είναι µια πρωτοβουλία της επιµελήτριας –τεχνοκριτικού Μαρίνας Φωκίδη
Η έκθεση Kunsthalle Athena-Τhe Bar επιµελήθηκε απο τους Μαρίνα Φωκίδη , Σωτήρη
Μπαχτσετζή ( ιστορικός τέχνης , επιµελητής)
Την διεύθυνση για την παραγωγή της έκθεσης ανέλαβε η Αννέτα Παπαδάτου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε:
press@kunsthalleathena.org
Οπτικό υλικό και δελτία τύπου µπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα µας
www.kunsthalleathena.org και ειδικά την κατηγορία press
http://www.kunsthalleathena.org/press.php

Επίσης µπορείτε να ενηµερώνεστε απο την σελίδα µας στο
Facebοok ( kunsthalle athena)
Twitter (kunsthalleathen)
Youtube ( kunsthalleathena)
Η KUNSTHALLE-ATHΕNA ευχαριστεί θερµά τους καλλιτέχνες, δηµιουργικούς χορηγούς και
υποστηρικτές της για την αµέριστη βοήθεια που της παρείχαν σε αυτή την δύσκολη
περίοδο.

