Πρόγραµµα εκθέσεων
2017 - 2018

Το T.A.F. / the art foundation παρουσιάζει
το εκθεσιακό του πρόγραµµα για την περίοδο 2017-2018.
Το T.A.F. / the art foundation άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 2009 σε µια αυλή
του κέντρου της Αθήνας, που έµεινε ουσιαστικά ανέγγιχτη από το πέρασµα του
χρόνου, ως ένα ανεξάρτητο πολιτιστικό εγχείρηµα µε άξονα τη συµµετοχική
κουλτούρα, τον πειραµατισµό και τη διερευνητικότητα.
Μέσα στα επόµενα οκτώ χρόνια το T.A.F. εδραιώθηκε ως µια ανοιχτή πλατφόρµα
πολιτιστικής παραγωγής και δράσης και ταυτόχρονα, ως κοµβικό σηµείο συνάντησης
ανθρώπων, προσιτό και προσβάσιµο στο κοινό όλο το χρόνο, επτά ηµέρες την
εβδοµάδα. Το πρόγραµµα εκθέσεων και δράσεων για την περίοδο 2017-2018
διαρθρώνεται σε τέσσερις κατευθύνσεις που αφορούν τους νέους καλλιτέχνες, τη
σύµπραξη και συµπαραγωγή µε άλλα ιδρύµατα, την οικολογία, καθώς και δράσεις
ελεύθερου χρόνου.

#emerging_youth
Το T.A.F. από το ξεκίνηµά του έχει καθιερωθεί ως ένας πρωτοποριακός χώρος
ανάδειξης του έργου ανερχόµενων καλλιτεχνών και επιµελητών, φέρνοντας το
καλλιτεχνικό έργο πιο κοντά στην καθηµερινότητα και το κοινό της πόλης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν από το 2011 τα δύο µεγάλα ετήσια projects
των Studios και του Curatorial Open Call.
Σε ολόκληρη τη διαδροµή του, το T.A.F. έχει στηρίξει και προωθήσει έµπρακτα το
έργο νέων καλλιτεχνών. Στην νέα εκθεσιακή χρονιά ενισχύεται η διερευνητικότητα και
ο πειραµατισµός µε νέα µέσα, νέες προσεγγίσεις στο format και τον προσανατολισµό
των εκθέσεων.
#building_bridges
H οικοδόµηση συνεργασιών µε πολιτιστικούς οργανισµούς και κοινότητες δηµιουργών
εντός και εκτός συνόρων αποτελεί κύριο προσανατολισµό του T.A.F. τα τελευταία
χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διαµορφωθεί σταθερές συνεργασίες µε άλλους

οργανισµούς και ιδρύµατα, όπως για παράδειγµα η καλλιτεχνική σύµπραξη µε το Flux
Laboratory, πειραµατικό πολιτιστικό κέντρο µε έδρα την Ελβετία, ειδικευµένο στο χορό
και την performance.
#sustainable_future
Η σύνδεση της καλλιτεχνικής παραγωγής και σκέψης µε το περιβάλλον, είναι ένα
πεδίο που προβληµατίζει την επιµελητική προσέγγιση του T.A.F.
Ζητήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και η ουσία της διαµόρφωσης ενός
οικολογικού τρόπου ζωής προτάσσουν έναν επαναπροσδιορισµό των µέσων
κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Μέσα στην τρέχουσα περίοδο το T.A.F. αρχίζει έναν
νέο κύκλο πρωτότυπων εκθέσεων και συνεργασιών µε αυτή τη θεµατολογία, ο οποίος
θα επεκταθεί και εκτός των τειχών του εκθεσιακού χώρου µε στόχο την εµπλοκή του
κοινού.
#gallery_retreat
Ο κλειστός λευκός χώρος της γκαλερί ανοίγεται στο κοινό, πέρα από τον εκθεσιακό
προγραµµατισµό του T.A.F., για εκδηλώσεις, workshops, διαδραστικά προγράµµατα.
Η γκαλερί µετασχηµατίζεται σε έναν ελεύθερο χώρο, ανοιχτό σε µια σύνθεση
δράσεων, από yoga sessions µέχρι σεµινάρια και από παρουσιάσεις µέχρι πάρτι.
———————————

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

26 – 28.09.2017
To Aνατολικό Τέλος
Έκθεση και παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Ελένης Γαλάνη (εκδ.Μελάνι)
Το ανατολικό (Ost) τέλος (End > Ostand = Οστάνδη) είναι το όνοµα µίας πόλης,
πραγµατικής ή φανταστικής. Είναι ακόµα ο τίτλος της τρίτης ποιητικής συλλογής της
Ελένης Γαλάνη, ένα βιβλίο που επιχειρεί να διερευνήσει ζητήµατα σχετικά µε την
ταυτότητα, τη µνήµη, την διαρκή µετακίνηση, την έννοια της πατρίδας, καθώς και τη
νοσταλγία για την απώλειά της.
Η πόλη Οστάνδη (Ostand) στις βελγικές ακτές της βόρειας θάλασσας, λειτούργησε στο
παρελθόν για πολλά χρόνια ως λιµάνι διέλευσης στην Αγγλία και σηµείο πρόσβασης
στην θάλασσα για υποβρύχια και άλλες ναυτικές δυνάµεις κατά τη διάρκεια του Α’
Παγκοσµίου Πολέµου. Λίγο πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, υπήρξε το καταφύγιο
συγγραφέων, διανοούµενων, λογοτεχνών, οι οποίοι συνέρρευσαν εδώ σε µια προσπάθεια
να αποµακρυνθούν από την άνοδο του ναζισµού. Σήµερα παραµένει ένα δηµοφιλές
θέρετρο στη βόρεια θάλασσα, έχοντας, ωστόσο, χάσει, σε µεγάλο βαθµό, την παλιά της
αίγλη.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2017 στις 19.30. Στην
έκθεση περιλαµβάνεται φωτογραφικό υλικό από πέντε σηµεία σε αντίστοιχο αριθµό
πόλεων της Ευρώπης (Μυτιλήνη/ Ξενοδοχείο Σάρλιτζα Παλλάς), Βερολίνο (Σταθµός
µετρό Φρήντριχστράσε), Ρούγκεν (το θέρετρο- πρότυπο Πρώρα, που έχτισαν οι Ναζί λίγο
πριν τον Β’ΠΠ), Φρανκφούρτη (το εργοστάσιο Aurora στα ανατολικά σύνορα µε το
Όφενµπαχ), και Οστάνδη (τον µεγάλο παραλιακό δρόµο, γνωστό ως Albert Promenade).
Θα παρουσιαστούν επίσης ένα βίντεο, µια εγκατάσταση και τα χειροποίητα τετράδια /
ταξιδιωτικό ηµερολόγιο της ποιήτριας.

#gallery_retreat
30.09 - 01.10.2017
PIY
Τo PIY - Print it Yourself - είναι Σεµινάρια και Εργαστήρια µεταξοτυπίας. Σκοπός τους είναι
να µεταδώσουν την τέχνη της µεταξοτυπίας µε τον πληρέστερο και πιό πρακτικό τρόπο.
Το πρόγραµµα των PIY Seminars & Workshops περιλαµβάνει την εκµάθηση της βασικής
θεωρίας της µεταξοτυπίας, εργαστήρια σχεδιασµού για µεταξοτυπία καθώς και
εργαστήρια εκτύπωσης σε ύφασµα και χαρτί. Οι συµµετέχοντες καλούνται να τυπώσουν
τα δικά τους σχέδια στις επιφάνειες της επιλογής τους.
Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, ο εκθεσιακός χώρος του T.A.F. θα φιλοξενήσει µια
επιλογή εκτυπώσεων/έργων που δηµιούργησαν οι συµµετέχοντες του καλοκαιρινού
προγράµµατος. Πάρτυ, dj sets, live prints και παράλληλες εκδηλώσεις θα τρέχουν καθόλη
τη διάρκεια της ηµέρας.
PIY Core Team: Αντώνης Δακτυλίδης (Aentep), Γρηγόρης Χουρναζίδης (Fuzz Ink),
Κωνσταντίνος Μακροπόδης (Fuzz Ink), Μανώλης Αγγελάκης (Tind)
Ορέστης Πατέρας (Fuzz Ink)

#emerging_youth
04-22.10.2017
Hello, I Love You | Studios: a retrospective
Η έκθεση συνιστά µια επιλογή έργων καλλιτεχνών, οι οποίοι στο παρελθόν συµµετείχαν
στα Εργαστήρια / Studios, τον καθιερωµένο πλέον θεσµό του TAF. Από το 2011 τα
Εργαστήρια / Studios παρουσιάζουν έργα αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών της Αθήνας που αποτελούν µέρος της πτυχιακής τους εργασίας κάθε χρονιά. Με
την έκθεση Hello, I love you επαναπροσεγγίζεται ο εκθεσιακός κύκλος των Studios µέσω
µιας ανασκόπησης των συµµετοχών στον ετήσιο εκθεσιακό θεσµό και επιχειρείται, µεταξύ
άλλων, η ανάδειξη των διάφορων πτυχών στην εξέλιξη της πρακτικής των καλλιτεχνών.

Η έκθεση καταπιάνεται µε το στοιχείο της λατρείας, διερευνώντας τις εκφάνσεις και τα
όρια της εκφοράς µηνυµάτων σε τελετουργικά πλαίσια. Με αναφορές στη µυθολογία, τον
παγανισµό, τον ανιµισµό, και σε παραδόσεις πνευµατικού και θρησκευτικού χαρακτήρα,
τα έργα εστιάζουν στα στοιχεία της επανάληψης, της ιεροτελεστίας και του συµβολισµού.
Συµµετέχουν: Iνώ Βαρβαρίτη, Βασίλης Γεροδήµος, Παντελής Γιαννάκης, Δηµήτρης
Γκέτσις, Γεωργία Λαλέ, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Θεοδώρα Πανταζοπούλου, Ευριπίδης
Παπαδοπετράκης, Δηµήτρης Παπουτσάκης, Αλίκη Παππά, Πάνος Προφήτης, Aλίκη
Σούµα, Mαρία Τζανάκου, Σωτήρης Φωκέας, Αριστέα Χαρωνίτη, Βαγγέλης Χούρσογλου
(Woozy)
Επιµέλεια: Χριστίνα Δηλάρη, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα

#building_bridges
25.10 – 19.11.2017
Carpe Diem Editions: The Story so far
Το T.A.F. / the art foundation ανακοινώνει µε χαρά τη συνεργασία του µε τον πολιτιστικό
οργανισµό Carpe Diem Art and Research στο πλαίσιο της έκθεσης Carpe Diem Editions:
The Story so Far.
Το Carpe Diem Art and Research είναι ένα κέντρο αφιερωµένο στη σύγχρονη τέχνη και
επιµέλεια. Στεγάζεται σε ένα από τα ιστορικότερα κτίρια της Λισαβόνας, το Palacio
Pombal, και µέσα στα χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να φιλοξενήσει και
παρουσιάσει ποικιλόµορφες εκθέσεις και δράσεις που συνέβαλαν στην καλλιτεχνική ζωή
της Πορτογαλικής πρωτεύουσας.
Τα Carpe Diem Editions είναι έργα-εκτυπώσεις που έχει δηµιουργήσει η πλειοψηφία των
καλλιτεχνών µετά τη συνεργασία τους µε το χώρο και αποτελούν φυσική προέκταση της
καλλιτεχνικής και επιµελητικής δραστηριότητας του Carpe Diem Art and Research.
Συνιστούν µια πρωτοβουλία η οποία εξελίχθηκε σε ένα νέο, ισχυρό µοντέλο πολιτιστικής
βιωσιµότητας.
Η έκθεση Carpe Diem Editions:The Story so Far αποτελεί µία ανοιχτή συζήτηση και
παρουσίαση της καλλιτεχνικής εξέλιξης στο χώρο της Πορτογαλίας, από το 2008 έως
σήµερα, σε ένα διάστηµα πολλών οικονοµικών, πολιτικών αλλά και κοινωνικών αλλαγών
στη χώρα. Η έκθεση περιλαµβάνει πάνω από 70 έργα – εκτυπώσεις Πορτογάλων
καλλιτεχνών, ανερχόµενων και καταξιωµένων.

20-26.11.2017
CTRL+T: Karl Heinz Jeron
Το πρόγραµµα CTRL + τ αποτελεί µια πρωτοβουλία που στοχεύει στην υποστήριξη
ανερχόµενων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειµένου να αναπτύξουν
την καλλιτεχνική πρακτική τους, διαµορφώνοντας ένα έργο σε εξέλιξη. Καθόλη τη
διάρκεια του έτους και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, διαφορετικοί καλλιτέχνες
καταλαµβάνουν τον εκθεσιακό χώρο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΤΑF
επεξεργαζόµενοι την ιδέα του CTRL+T µε απόλυτη ελευθερία όσον αφορά στη
µεθοδολογία και τα εικαστικά µέσα.
Ο Γερµανός καλλιτέχνης Karl Heinz Jeron καταλαµβάνει την γκαλερί του T.A.F για 7
ηµέρες και µαζί µε το κοινό διαµορφώνουν το πρότζεκτ Coelacanth (Κοιλακανθόµορφα).
Γλυπτά µε µορφή ψαριού από χαρτόνι και µε ηλεκτροµαγνητικούς αισθητήρες
δηµιουργούν ένα ηχοτοπίο που µοιάζει µε ενυδρείο.
To Coelacanth είναι ένα έργο για το στοχασµό και την αντίληψη, για τον ανταγωνισµό που
υφίσταται µεταξύ δύο γλωσσών οι οποίες µεσολαβούν στην πολυπλοκότητα. Η µία είναι η
γλώσσα της επιστήµης. Η άλλη είναι η γλώσσα της τέχνης που πρέπει να κατανοήσει την
επιστήµη, αλλά δεν θέλει να γίνει επιστήµη. Μέσα από εργαστήρια στα οποία θα λάβει
µέρος το κοινό κατασκευάζοντας µικρούς ηλεκτροµαγνητικούς αισθητήρες και
µαθαίνοντας τις τεχνικές δίπλωσης χαρτιού θα προκύψει µια έκθεση-εγκατάσταση στο
χώρο.

30.11– 17.12.2017
First come, first served
Η έκθεση First come, First Served καταπιάνεται µε την έννοια του σερβιρίσµατος µέσα από
τις διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις σχεδιαστών, εικαστικών, interior designers,
φωτογράφων και επαγγελµατιών του χώρου εστίασης. Δανείζεται τον τίτλο της από τη
δηµοφιλή πολιτική σέρβις –κατά την οποία οι πελάτες εξυπηρετούνται µε σειρά
προτεραιότητας άφιξης- επιχειρώντας, ταυτόχρονα, και έναν έµµεσο σχολιασµό αυτής.
Από τη σιωπηλή συναναστροφή έως ένα ξέφρενο πάρτυ, από την απλότητα και την
οµορφιά στην απόλαυση µιας κούπας πρωινού καφέ ως τη βιαστική κατανάλωση ενός
προµαγειρεµένου φαγητου, οι εκφάνσεις του σερβιρίσµατος απασχολούν και εµπνέουν
τους δηµιουργούς. Στην έκθεση η ανάδειξη των διαφορετικών προβληµατισµών των
δηµιουργών γίνεται άλλοτε µέσα από τα τελικά αντικείµενά τους, και άλλο µέσα από την
παρουσίαση της ιδέας ή της διαδικασίας παραγωγής τους.

Επιµέλεια: Χριστίνα Δηλάρη, Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα, Άννα Πολυδώρου

21-24.12.2017
Άrtεις Έρωτα; Ηµέρες Σύγχρονης Ικαριακής Δηµιουργίας στην Αθήνα
Ά’ ρτεις; στα Ικαριώτικα σηµαίνει «θα έρθεις;» Το περίφηµο artεις; fest που διοργανώνει
το ikariamag.gr, επιστρέφει στο T.A.F., αυτή τη φορά µε θέµα του… τον Έρωτα!
Εγκαταστάσεις, εικαστικά, προβολές, videoart, performances, παρουσιάσεις, πάρτι, live
music, παιδικές ενασχολήσεις, τοπικά προϊόντα και πολλές ακόµα εκπλήξεις περιµένουν
το κοινό να ταξιδέψουν µαζί σε ιστορίες του χτες και του σήµερα, µέσα από πολυµέσα,
καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και τοπικές δηµιουργίες. Ο έρωτας, η αγάπη, η απιστία, τα
ευτράπελα, ο µύθος, ο ερωτισµός του τοπίου, η οµορφιά, το φλερτ, οι περιπέτειες,
δοκιµάζονται στο φετινό φεστιβάλ που συνεχίζει – µέσα σε ένα πειραµατικό πλαίσιο
δηµιουργικής απόπειρας- να αναζητά τη βιωµατική σχέση µ΄ ένα νησί που αξίζει να το
ζεις. To 4o àrtεις fest για 4η χρονιά είναι εδώ. Ερωτικό, παιχνιδιάρικο, ακατάλληλο για
ικαριακά κλισέ και δωρεάν για το κοινό.

#emerging_youth
11.01 - 04.02.2018
Studios 2017
Από το 2011, ο ετήσιος θεσµός των Studios παρουσιάζει το έργο νέων καλλιτεχνών που
αποφοίτησαν από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η έκθεση που
επιµελείται κάθε χρόνο η οµάδα του T.A.F φιλοδοξεί να φωτίσει πτυχές των εικαστικών
προβληµατικών που αναδύονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, συγκεντρώνοντας
µια επιλογή έργων από τις διπλωµατικές εργασίες πρόσφατων αποφοίτων.
Παρατηρώντας τις πτυχιακές εκθέσεις διακρίνει κανείς νέες κατευθύνσεις που
διαµορφώνονται µέσα και έξω από τα εργαστήρια, τόσο σε επίπεδο τεχνικής όσο και
θεµατολογίας.
Επιµέλεια: Χριστίνα Δηλάρη, Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα

08-12.02.2018
CTRL+T: 24 deaf parrots
Με ένα πειραµατικό πρότζεκτ ο ηχητικός καλλιτέχνης Βασίλης Φαλάρας καταλαµβάνει
την γκαλερί του T.A.F για 5 ηµέρες, διαµορφώνοντας ένα έργο σε εξέλιξη που θα
παραµένει ανοιχτό στο κοινό. Στόχος του είναι η δηµιουργία ενός µουσικού έργου που θα
πάρει τη µορφή εγκατάστασης και θα ολοκληρωθεί στο χώρο µε τη κατασκευή ηχοτοπίων.
Η συχνή αλληλογραφία του καλλιτέχνη µε φωτογράφους και εικαστικούς από το

εξωτερικό υπήρξε το έναυσµα για µια σύµπραξη δηµιουργών που θα περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων προβολές βίντεο και φωτογραφία.

15-25.02.2018
Perspectives
Η Caroline Halliday είναι καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Ένα µεγάλο
µέρος της δουλειάς της διερευνά ζητήµατα µετανάστευσης, ταυτότητας και συχνά αφορά
σε πρότζεκτ δράσεις µε στόχο την κοινοτική ανάπτυξη.
Το προσφυγικό ζήτηµα στην Αθήνα και η καθηµερινή συνθήκη των ανθρώπων που
βρίσκονται σε µια µετέωρη κατάσταση οδήγησε στη συσπείρωση εικαστικών,
εκπαιδευτικών και εθελοντικών οµάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό προκειµένου να
συνεργαστούν µε πρόσφυγες καλλιτέχνες. Άλλοτε αυτοδίδακτοι και άλλοτε
επαγγελµατίες, εργάζονται αφηρηµένα ή παραστατικά, ζωγραφίζοντας και
χρησιµοποιώντας υλικά που βρήκαν τυχαία. Η έκθεση Perspectives παρουσιάζει τη
δουλειά τους δίνοντας µια πλατφόρµα στους καλλιτέχνες, κυρίως από τη Συρία και το
Αφγανιστάν, που χρησιµοποιούν τη δηµιουργικότητα για να ανταπεξέλθουν σε µια ζωή
όπου δεν υφίσταται η έννοια “σπίτι”.
Συντονισµός: Caroline Halliday

#sustainable_future
Μάρτιος 2018
Sustainability weeks
Σε συνεργασία µε την οµάδα Sustainable Food Movement, το T.A.F. παρουσιάζει µια
σειρά δράσεων και εκδηλώσεων σχετικά µε την οικολογία και την αειφορία εντός και
εκτός των τειχών του. H SFMinGR είναι µια Κοινωνική Επιχείρηση που αποσκοπεί στη
µείωση των απορριµµάτων τροφής στη διακεκριµένη και υψηλή γαστρονοµία και στην
αντιµετώπιση της πείνας µέσω ψηφιακής καινοτοµίας και φιλανθρωπίας.
Θεµατικές ηµερίδες, βιωµατικά εργαστήρια και διαδραστικά σεµινάρια για ενήλικες και
νέους ηλικίας 12+ µε στόχο την αφύπνιση και ενηµέρωση του food waste στην Ελλάδα,
έκθεση φωτογραφίας ανοίγουν ένα µεγάλο διάλογο για την οικολογία στις σύγχρονες
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.

#emerging_youth
29.03 – 22.04.2018
From scratch [working title]
Πώς χτίζεται µια έκθεση, κυριολεκτικά από το µηδέν, από µη επαγγελµατίες; Ποιες είναι οι
αφετηρίες, οι προκλήσεις και η µεθοδολογία που διαµορφώνεται σε ένα οµαδικό πλαίσιο
ερασιτεχνών δηµιουργών;
Η κεραµίστρια Χριστίνα Μόραλη έχει δηµιουργήσει µέσα στο δικό της προσωπικό
εργαστήριο, το «Δηµιουργικό Εργαστήριο Κεραµικής», ένα χώρο µετάδοσης των γνώσεων
και των τεχνικών που η ίδια έχει διδαχθεί µέσα από την µακρά ενασχόλησή της µε τη
σύγχρονη κεραµική.
Η έκθεση From Scratch παρουσιάζει έργα κεραµικής από ενήλικες µαθητές του
εργαστηρίου, εστιάζοντας στον τρόπο µε τον οποίο δούλεψαν µέσα σε διάστηµα 5 µηνών
για να στηθεί η πρώτη τους οµαδική έκθεση. Ταυτόχρονα, µια επιλεγµένη οµάδα
σπουδαστών από το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών θα κληθεί να επιµεληθεί το στήσιµό της στο χώρο της γκαλερί,
εφαρµόζοντας στην πράξη γνώσεις και εργαλεία που έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό
ακαδηµαϊκό επίπεδο.

#building_bridges
26.04 - 20.05.2018
city reads
Η Αθήνα είναι η 18η πόλη που κατακτά τον τίτλο της Παγκόσµιας Πρωτεύουσας του
Βιβλίου. Το T.A.F. σε συνεργασία µε τη ζωγράφο και συγγραφέα Ράνια Καπελιάρη
επιχειρούν ένα νοµαδικό πρότζεκτ που ξεδιπλώνεται στην πόλη συγκεντρώνοντας έργα
100 περίπου καλλιτεχνών. Οι συµµετέχοντες έχουν προσκληθεί να επιλέξουν ένα βιβλίο
και να δηµιουργήσουν ένα έργο βάσει αυτού µε απόλυτη ελευθερία όσον αφορά στα
καλλιτεχνικά µέσα. Άλλοτε επεµβαίνουν στο αυθεντικό έντυπο, άλλοτε το ίδιο το βιβλίο
γίνεται η αφετηρία για την κατασκευή ενός νέου εικαστικού έργου.
Τα έργα θα βρίσκονται σε διάσπαρτους χώρους του αστικού ιστού: Σε χώρους ιδιωτικούς,
δηµόσιους και ενδιάµεσους. Σε τόπους που ιστορικά συνδέθηκαν µε τη συγγραφή, την
ανάγνωση, την έκδοση και εκτύπωση βιβλίου.
Οργάνωση: Ράνια Καπελιάρη
έρευνα/επιµέλεια έκθεσης στο T.A.F.: Χριστίνα Δηλάρη, Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα

#emerging_youth
24.05 – 17.06.2018
BOOOOOMERANG II
Η έκθεση booooomerang / Korean Art Exhibition in Athens συστήνει
τη σύγχρονη κορεατική τέχνη στο ελληνικό κοινό, µέσα από το έργο 4 ανερχόµενων
καλλιτεχνών, οι οποίοι είναι ανοιχτοί στην αλληλεπίδραση µε άλλους πολιτισµούς και την
άντληση στοιχείων µέσα από αυτούς.
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αλληλεπίδραση καλλιτεχνών και κοινού από
διαφορετικές κουλτούρες µέσω µιας εικαστικής έκθεσης, ενός εργαστηρίου και µιας
οµιλίας καλλιτεχνών. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής, σχεδίου,
φωτογραφίες, γλυπτά και εγκαταστάσεις.

21.06 – 09.09.2018
Summer exhibition / Curatorial Open Call 2018
Για όγδοη συνεχή χρονιά το ετήσιο Ανοιχτό Κάλεσµα για κατάθεση Επιµελητικών
Προτάσεων απευθύνεται σε νέους και νέες έως 35 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
προτείνουν µια οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να την υλοποιήσουν στην γκαλερί
του T.A.F.

