
	  

	  
	  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Οccupy Atopos Residency #BouchraKhalili  
 
σε συνεργασία µε την documenta 14  
 
 
Residency Closing Event // Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου στις 19:00 (παρουσία της καλλιτέχνιδος) 
  
ATOPOS CVC // Σαλαµίνος 72 // Μεταξουργείο // Αθήνα // Ελλάδα (πλησίον σταθµών 
Μεταξουργείου και Κεραµεικού) 
 
Είσοδος ελεύθερη  
 
 
Η Atopos cvc ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την documenta 14 στο πλαίσιο του artist-in-
residence προγράµµατός της από το φθινόπωρο του 2016 µέχρι τον Ιούλιο του 2017. Κατά τη 
διάρκειά της συνεργασίας αυτής µια σειρά από καλλιτέχνες που συµµετέχουν στην documenta 14 θα 
πάρουν µέρος στο Occupy Atopos Residency κάνοντας την παραγωγή του έργου τους για την 
επερχόµενη documenta 14. Η σηµαντική αυτή συνεργασία ξεκινά µε την καλλιτέχνιδα Bouchra 
Khalili της οποίας η παραµονή στην Atopos άρχισε στις 8 Σεπτεµβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί 
στις 14 Δεκεµβρίου 2016.  

Η Atopos cvc ιδρύθηκε το 2003 στην Αθήνα από τον Στάµο Φαφαλιό και τον Βασίλη Ζηδιανάκη. 
Έχει ως σκοπό την υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων που ερευνούν φαινόµενα της σύγχρονης 
οπτικής κουλτούρας. Το Occupy Atopos Residency έκανε την επίσηµη έναρξή του το 2014 στην 
έδρα της Atopos cvc στην καρδιά της Αθήνας. Αποστολή του προγράµµατος είναι η καταγραφή της 
δηµιουργικής διαδικασίας και η υποστήριξη σύγχρονων καλλιτεχνών, ενώ την επιµέλειά του 
υπογράφει ο Βασίλης Ζηδιανάκης. Το Occupy Atopos Residency λαµβάνει χώρα στο κτίριο της 
Atopos cvc στην οδό Σαλαµίνος 72, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ιστορικό µνηµείο και έργο τέχνης από 
το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού.  
 
Η documenta ξεκίνησε το 1955 στο Κάσελ από τον Arnold Bode. Έχει αναγνωριστεί ως η πλέον 
διακεκριµένη και πολυσυζητηµένη διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης, η οποία διοργανώνεται κάθε 5 
χρόνια. Για την documenta 14 o Καλλιτεχνικός Διευθυντής Adam Szycmzyc έχει προτείνει µια διµερή 
δοµή λειτουργίας της έκθεσης, µε κατευθυντήρια αρχή τον τίτλο εργασίας «Μαθαίνοντας από την 
Αθήνα». Το 2017, η Αθήνα (8 Απριλίου – 16 Ιουλίου 2017)  και το Κάσελ (10 Ιουνίου – 17 
Σεπτεµβρίου 2017) θα φιλοξενήσουν την έκθεση από κοινού και επί ίσοις όροις. Για την documenta 
14 οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες έχουν κληθεί να σκεφτούν και να δηµιουργήσουν µε άξονα τη 
δυναµική σχέση που θα προκύψει ανάµεσα στις δύο πόλεις, παρουσιάζοντας ένα έργο σε κάθε 
τοποθεσία.  
 
Τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 19:00 η Atopos cvc και η documenta 14 σας προσκαλούν στο 
κλείσιµο του residency της Bouchra Khalili στο κτίριο της Atopos cvc. Η βραδιά θα ξεκινήσει µε 
χαιρετισµούς και οµιλίες γύρω από την έναρξη της συνεργασίας από τον Βασίλη Ζηδιανάκη, 
Kαλλιτεχνικό Dιευθυντή της Atopos cvc, και τη Μαρίνα Φωκίδη, Διευθύντρια του Καλλιτεχνικού 
Γραφείου της documenta 14 στην Αθήνα, παρουσία της καλλιτέχνιδος.   
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Occupy Atopos Artist Residency 



	  

	  
	  

 

 

Σχετικά µε την Bouchra Khalili 

Η Bouchra Khalili είναι καλλιτέχνης Γαλλο-µαροκινής καταγωγής. Γεννηµένη στην Καζαµπλάνκα έχει 
σπουδάσει Film στη σχολή Sorbonne Nouvelle and Visual Arts του École Nationale d’Arts de Paris-
Clergy. Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και στο Όσλο. Με κύρια µέσα το film, το video, τις 
εγκαταστάσεις, τη φωτογραφία και τα prints, η πρακτική της Khalili αρθρώνεται γύρω από τη 
γλώσσα, την υποκειµενικότητα, την προφορικότητα και τις γεωγραφικές εξερευνήσεις. Τα έργα της 
διερευνούν στρατηγικές αντίστασης, τις οποίες διαµόρφωσαν, ανέπτυξαν και αφηγήθηκαν απλοί 
ιδιώτες, οι οποίοι συχνά είναι µέλη πολιτικών µειονοτήτων. 
 
Η δουλειά της Khalili έχει παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο. Στις ατοµικές εκθέσεις 
της περιλαµβάνονται οι ακόλουθές: “The Mapping Journey Project”, MoMA, Museum of Modern Art, 
New York, (2016), “Foreign Office”, Palais de Tokyo, Paris (2015), “Garden Conversation”, MACBA, 
Barcelona (2015), Living Labour, PAMM, Miami (2014). Η δουλειά της έχει, επίσης, παρουσιαστεί σε 
διεθνείς οµαδικές εκθέσεις σε διάφορα µουσεία και διοργανώσεις όπως: The Museum of 
Contemporary Art of Sydney  (2016),  8th Goteborg Biennale (2015), Kunsthaus, Zurich (2015), The 
New Museum, New York (2014), Van AbbeMuseum (2014), 55th Venice Biennale (2013), ZKM, 
Karlsruhe (2013), DAAD Galerie, Berlin (2013), “La Triennale – Intense Proximité”, Palais de Tokyo, 
Paris (2012), 18th Sydney Biennale (2012), 10th Sharjah Biennale (2011). 
 
Στις διακρίσεις και συµµετοχές της περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Abraaj Group Art Prize 2014, 
Sam Art Prize 2014, DAAD-Artists in Berlin (2012), Vera List Center for Art and Politics Fellowship 
(2011-2013). 
 
Bouchra Khalili ’s website 
 
“Disregard the Forms: Bouchra Khalili's. The Mapping Journey Project.” By Quinn Latimer.  Online 
Brochure, MoMA, Museum of Modern art, new York 
 
 
Atopos cvc / Επικοινωνία 
Κίκα Κυριακάκου | kika.kyriakakou@atopos.gr | press@atopos.gr 
+302105242004 | +302108838151 (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-19:00)  
 
ΑΤΟPOS CVC  
Σαλαµίνος 72, ΤΚ 10435 
Μεταξουργείο, Αθήνα 
www.atopos.gr   
 
Το πρόγραµµα εκθέσεων και εκδηλώσεων της Atopos cvc πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη των: 
 

                
 
 
Χορηγοί επικοινωνίας του προγράµµατος της Atopos cvc: 
 

                                


