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exhibition / London

ΤΙ ΣΧΈΣΗ μπορεί να έχει το λούτρινο «τέρας» Φλάφι, που κατοικεί στον 

πρώτο όροφο του ανακαινισμένου νεοκλασικού του 1912 που στεγάζει 

το ATOPOS cvc στο Μεταξουργείο, ανάμεσα σε 2.500 βιβλία τέχνης και 

οπτικής κουλτούρας, με την έκθεση μόδας και ιστορικών κοστουμιών 

από χαρτί που φιλοξενείται στο The Hellenic Centre στο Λονδίνο και πε-

ριλαμβάνει από χάρτινα φορέματα από τα ’60s μέχρι χάρτινες δημιουρ-

γίες σύγχρονων σχεδιαστών και καλλιτεχνών όπως, μεταξύ άλλων, οι 

Issey Miyake, Martin Margiela, Sir Howard Hodgkin και Demna Gvasalia;

Και οι δύο δράσεις διακρίνονται από την ίδια ανεξάντλητη δημιουρ-

γικότητα και βαθιά γνώση του αντικειμένου που χαρακτηρίζει συνολικά 

το ερευνητικό κέντρο οπτικής κουλτούρας ATOPOS cvc (τα προγράμμα-

τα του οποίου δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο σώμα και στο ένδυμα), α-

πό την πρώτη μέρα δημιουργίας του το 2003. Επιπλέον, είναι αντικειμε-

νικά δύσκολο να δώσεις το «παρών» στη μία από τις δύο δράσεις, που 

αποτελούν μέρος του καινοτόμου προγράμματος #TextMe του οργανι-

σμού στο πλαίσιο του «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», 

χωρίς να μπεις στον πειρασμό να μπεις επιτόπου στο αεροπλάνο για να 

βιώσεις και την έτερη. 

Η έκθεση #TextMe_PaperFashion και η διαδραστική 
έκθεση-εγκατάσταση #TextMe_FluffyLibrary του πολιτιστικού οργανισμού 

Atopos Contemporary Visual Culture ενώνουν την Αθήνα, 
ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018, με το Λονδίνο 

με τον πιο ευφάνταστο, υπέροχα χάρτινο και δημιουργικό τρόπο. 

Paper dresses and fluffy libraries 
The exhibition “#TextMe_PaperFashion” and the Atopos Contemporary Visual Culture’s 

interactive exhibition-installation “#TextMe_FluffyLibrary” unite Athens, the 2018 
World Book Capital, with London in the most innovative, creative and “paperly” of ways. 

ΧΆΡΤΙΝΆ ΦΟΡΈΜΆΤΆ 
ΚΆΙ ΧΝΟΥΔΩΤΈΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΈΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΗ / BY PANOS KOKKINIS

WHAT connection could there be between a cuddly beast named 

Fluffy, living among 2,500 books on art and visual culture on the first 

floor of a renovated 1912 neoclassical building in the central Athenian 

district of Metaxourgeio that houses ATOPOS cvc, and a pop-up exhi-

bition of paper-made garments taking place at the Hellenic Centre in 

London, featuring paper dresses from the 1960s as well as paper cre-

ations by contemporary designers and artists such as Issey Miyake, 

Martin Margiela, Sir Howard Hodgkin and Demna Gvasalia? Both are 

distinguished by the same level of inexhaustible creativity and by a 

deep knowledge of the work conducted at the visual culture research 

centre ATOPOS cvc, whose programmes, since its establishment back 

in 2003, have placed emphasis on garments and the human body. 

Both have been incorporated into the innovative ATOPOS #TextMe 

programme as part of the Athens 2018 World Book Capital series of 

events. This pair of initiatives represents parallel approaches to the 

same themes: the written word, art and reading. 

I recently had the pleasure of enjoying both, with ATOPOS cvc 

co-founder and artistic director Vassilis Zidianakis as my guide. I was 

Ένα από τα χάρτινα Pleats 
φορέματα που δώρισε ο Ιssey 
Miyake στο ATOPOS cvc
/ One of the Pleats dresses 
that Ιssey Miyake donated to 
ATOPOS cvc
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Μία από τις αίθουσες της Fluffy Library
/ One of the halls of the Fluffy Library

Xάρτινο κιμονό
 / Paper kimono 
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exhibition / London

Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με επίκεντρο το κείμενο, 

την τέχνη και την ανάγνωση, τις οποίες είχα το προνόμιο να απολαύ-

σω ταυτόχρονα, με ξεναγό τον συνιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή 

του ATOPOS cvc, Βασίλη Ζηδιανάκη. Είχα την ευκαιρία να περιπλανηθώ 

στους χώρους της βιβλιοθήκης του Φλάφι, πρωταγωνιστή του εν εξελί-

ξει interactive παραμυθιού που έχει κάνει κατάληψη στον χώρο («τρώ-

γοντας» βιβλία, «χωνεύοντας» τη γνώση και προσκαλώντας τον κόσμο 

να διαβάσει και να παίξει μαζί του). Καθώς επίσης, να δω από κοντά τα  

χάρτινα αριστουργήματα της ATOPOS cvc Paper Dress Collection, πριν 

αυτά αποσταλούν στο The Hellenic Centre στο Λονδίνο, όπου θα εκτί-

θενται έως τα τέλη Φεβρουαρίου. 

Η έκθεση με τίτλο #TextMe_PaperFashion διερευνά με δημιουρ-

γικό τρόπο τη σχέση μεταξύ κειμένου και χαρτιού στη μόδα, μέσα α-

πό αντικείμενα από τη συλλογή του ATOPOS cvc, η οποία θα εκτε-

θεί για πρώτη φορά στο Λονδίνο (έχει ήδη παρουσιαστεί στο Mudam 

του Λουξεμβούργου, στο MoMu της Αμβέρσας, στο Bellerive Design 

Museum της Ζυρίχης και στην Galerie Stihl στο Waiblingen). Τα εκθέ-

ματα περιλαμβάνουν αυθεντικά αναλώσιμα χάρτινα φορέματα από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, τυπωμένα με logos, κείμενα, πρωτοσέλι-

δα εφημερίδων, εξώφυλλα περιοδικών, πολιτικά συνθήματα, κινημα-

τογραφικά πόστερ και σελίδες από Χρυσούς Οδηγούς. 

Επίσης παρουσιάζονται επανασχεδιασμένα φορέματα μιας χρήσε-

ως από την ίδια δεκαετία, που δημιούργησαν –ειδικά για τον οργανι-

σμό– διάσημοι καλλιτέχνες και σχεδιαστές, όπως ο σκηνοθέτης Robert 

Wilson, ο ζωγράφος Sir Howard Hodgkin και ο νυν καλλιτεχνικός διευ-

θυντής του οίκου Balenciaga, Demna Gvasalia. 

Άποψη της Fluffy Library με μέρος της συλλογής βιβλίων του ATOPOS cvc 
/ Inside the Fluffy Library, with part of the ATOPOS cvc book collection

given the opportunity to explore the space at the alternative library  

inhabited by Fluffy, the protagonist of an unfolding interactive story, 

who’s said to be devouring books, digesting knowledge and inviting 

visitors to read and play along with him. I also got to see the ATOPOS 

cvc Paper Dress Collection before it was sent to the Hellenic Centre, 

where they’ll be on display until the end of February.

The London exhibition, titled “#TextMe_PaperFashion,” crea-

tively explores the relationship between the written word and paper 

through selected pieces from the ATOPOS cvc’s collection, which will 

be exhibited in the British capital for the first time following presenta-

tions at the Mudam in Luxembourg, the MoMu in Antwerp, the Belle-

rive Design Museum in Zurich, and the Galerie Stihl in Waiblingen. The 

exhibits include disposable paper dresses dating from the 1960s and 

covered with logos, texts, newspaper front pages, magazine covers, 

political slogans, and content lifted from Yellow Page directories. 

The exhibition also features disposable paper dresses from the 

same decade that were revisited and transformed for ATOPOS cvc by 

renowned artists and designers such as the director Robert Wilson, 

the painter Sir Howard Hodgkin, and Demna Gvasalia, the current ar-

tistic director at the Balenciaga luxury fashion house. The show also 

includes contemporary paper dresses by designers and artists such 

as Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Zoe Keramea and Stratis 

Tavlaridis. 

A paper dress from 1968 that had been printed with Allen Gins-

berg’s “Uptown NY” prior to this poem’s publication, justifiably steals 

the show, along with the “Souper Dress,” inspired by Andy Warhol’s 

“Campbell’s Soup Cans” and a unique series of nine paper dresses 

designed by Issey Miyake for the exhibition “XXIst Century Man.“ 

Of particular interest, the Japanese shifu garments owe their ex-

istence to the lack of raw materials for textile clothing in 16th-century 

Japan. In order to create clothing, poor farmers cut sheets of paper 

from old accounting books into strips and twisted them into yarn. 

Soon, however, the wealthier classes adopted this special cloth, and 

shifu became a cult material in Japan. The samurai used the shifu 

technique in order to make ceremonial clothing. 

According to the architect Stamos Fafalios, co-founder of ATOPOS 

cvc and curator of the exhibition, the “collection has proved popular 

with the public since the very first time it was exhibited in 2007 at 

the Benaki Museum in Athens. It’s fun, it’s Pop and it’s unusual – and 

Το «Souper Dress after Warhol» της Campbell’s Soup Company 
/ The “Souper Dress after Warhol,” from the Campbell Soup Company 
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exhibition / London

Τέλος, σύγχρονα χάρτινα φορέματα από σχεδιαστές και καλλιτέ-

χνες, όπως οι Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Zoe Keramea 

και Stratis Tavlaridis.

Tην παράσταση κλέβει δικαίως το χάρτινο φόρεμα του 1968 με τυ-

πωμένο το Uptown NY ποίημα του Allen Ginsberg, πριν καν αυτό τυπωθεί 

σε βιβλίο, και το διάσημο (εμπνευσμένο από τον Andy Warhol) Souper 

Dress της σούπας Campbell. Επίσης, το Airmail φόρεμα του σχεδιαστή 

Hussein Chalayan, στο οποίο γράφεις ό,τι θέλεις πάνω του, το διπλώ-

νεις στον ενσωματωμένο φάκελο και το ταχυδρομείς στον παραλήπτη. 

Και, φυσικά, η μοναδική σειρά εννέα χάρτινων φορεμάτων την οποί-

α σχεδίασε ο Issey Miyake για την έκθεση «XXIst Century Man» και στη 

συνέχεια δώρισε στον πολιτιστικό οργανισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιαπωνέζικα shifu ενδύμα-

τα, που οφείλουν την ύπαρξή τους στην έλλειψη πρώτων υλών για υ-

φάσματα στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα. Προκειμένου να δημιουργή-

σουν είδη ρουχισμού, οι φτωχοί αγρότες έκοβαν σε λωρίδες σελίδες 

από παλιά λογιστικά βιβλία και τις έστριβαν για να δημιουργήσουν νή-

μα. Μια τεχνική την οποία αργότερα υιοθέτησαν από τις εύπορες τάξεις 

μέχρι τους σαμουράι, που έγραφαν προσευχές σε κομμάτια χαρτιού.

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Στάμο Φαφαλιό, συνιδρυτή του ορ-

γανισμού και επιμελητή της έκθεσης, «η συλλογή μας, που είναι διασκε-

δαστική, pop και ασυνήθιστη, έχει αποδειχθεί δημοφιλής ήδη από την 

πρώτη φορά που την παρουσιάσαμε, το 2007, στο Μουσείο Μπενάκη. 

Αφηγείται την –σχετικά άγνωστη– ιστορία του φαινομένου των αναλώ-

σιμων χάρτινων ενδυμάτων που έγιναν μόδα στις ΗΠΑ τη διετία 1967-

1969. Από τότε έως σήμερα η συλλογή έχει διευρυνθεί. Το υπέροχο 

πράγμα σε αυτήν είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφηγηθεί 

μια άλλη ιστορία κάθε φορά που εκτίθεται. Αυτή τη φορά επικεντρω-

νόμαστε σε “κείμενα” και “υφάσματα” (texts and textiles) και με έναν 

“ατοπικό” και πρωτότυπο τρόπο φέρνουμε κοντά το Hellenic Centre in 

London, που γιορτάζει την 25η επέτειό του, με την Αθήνα, που γιορ-

τάζει την ανακήρυξή της από την UNESCO ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα 

Βιβλίου 2018». 

Η #TextMe_FluffyLibrary, την οποία έχει αγαπήσει ήδη το κοινό ό-

λων των ηλικιών, είναι μια διαδραστική εγκατάσταση διά χειρός της τα-

λαντούχας καλλιτέχνιδας Αντιγόνης Τσαγκαροπούλου, η οποία πραγ-

ματεύεται με «χνουδωτό» τρόπο επίκαιρα ζητήματα ταυτότητας, φύλου 

και συμβίωσης. Οι επισκέπτες βγάζουν τα παπούτσια τους στην είσοδο 

και βουλιάζουν στη φιλόξενη αγκαλιά αυτού του πρωτότυπου χώρου. 

Διαβάζοντας, φορώντας χνουδωτές στολές και αξεσουάρ, συμπληρώ-

νοντας το εναλλακτικό υβριδικό λεξικό ή συμμετέχοντας στις διαδρα-

στικές αναγνώσεις, στις αναπάντεχες performances, στα workshops 

κατασκευής χνουδωτών χαρακτήρων και στις λοιπές δράσεις που λαμ-

βάνουν χώρα εδώ. Σύμφωνα με τον ιστορικό ενδύματος και σύγχρο-

νης τέχνης Βασίλη Ζηδιανάκη, που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του 

project, «είναι μια ατοπική βιβλιοθήκη που όμοιά της δεν υπάρχει στον 

κόσμο και η οποία ανατρέπει τον στερεοτυπικό τρόπο που διαβάζουμε. 

Εδώ, δεν διαβάζεις καθισμένος στο γραφείο, αλλά ξαπλωμένος στο πά-

τωμα, εν μέσω μιας εξελισσόμενης εγκατάστασης τέχνης που έχει και 

πάλι σχέση με το σώμα και το ένδυμα, αλλά με έναν εντελώς διαφορετι-

κό τρόπο. Ένας μαγικός κόσμος προς ανακάλυψη, στον οποίο, αν μπεις, 

δεν σηκώνεσαι εύκολα να φύγεις».

Info: #TextMe_Paper Fashion, The Hellenic Centre, Paddington 16-18, 
Λονδίνο, από 16/01 έως 24/02, www.helleniccentre.org
#TextMe_FluffyLibrary, ATOPOS cvc, Σαλαμίνος 72, Μεταξουργείο, 
Αθήνα, έως 23/04, www.atopos.gr

it tells the relatively unknown story of a trend for disposable paper 

clothing, which took the US by storm in 1967 and was over within just 

two years. Since then, the collection has grown, and the wonderful 

thing about it is that it can be used to tell a different story each time 

it’s exhibited. This time, we’re focusing on ‘texts’ and ‘textiles’ and, in 

an ‘atopic’ and original manner, we’re bringing together the Hellenic 

Centre in London, on the occasion of its 25th anniversary, with Ath-

ens, which is currently celebrating being named Unesco’s World Book 

Capital for 2018.” 

The Athens #TextMe_FluffyLibrary (deservedly embraced by peo-

ple of all ages, who are enthusiastically spreading the word of their 

extremely Instagrammable discovery) is an interactive installation 

created by the gifted artist Antigoni Tsagkaropoulou. She deals with 

key current topics such as identity, gender and co-existence, in warm 

and cuddly ways. Visitors take off their shoes at the entrance and sink 

into the fluffy, hospitable embrace of this highly original space. They 

can don furry costumes and accessories as they read and relax or 

enjoy interactive readings, impromptu performances and workshops, 

as well as other activities. 

Zidianakis, who’s also a historian of fashion and contemporary 

art, notes that “this is an atopic library, without an equivalent in the 

world, that overturns our stereotypical ways of reading. Here, you 

don’t read sitting at a desk; instead, you’re lying on the floor, amid an 

evolving art installation that’s also related to the body and garments, 

but in a brand new way. It’s a magical world to be discovered, which, 

once entered, isn’t easy to leave behind.” 

Info: “#TextMe_Paper Fashion,” The Hellenic Centre, 16-18 Paddington, 
London, 16/01-24/02, www.helleniccentre.org
“#TextMe_FluffyLibrary,” ATOPOS cvc, 72 Salaminos, Metaxourgeio, 
Athens, to 23/04, www.atopos.gr

Το Newspaper Dress της Kimberly Clark Corporation, φτιαγμένο 
από εξώφυλλα εφημερίδων / The Newspaper Dress by 

Kimberly Clark Corporation, made from the front pages of newpapers
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