ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Atopos Unlocked
Occupy Atopos #KostisFokas
Επιμέλεια // Βασίλης Ζηδιανάκης
Εγκαίνια // Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 // 20:00-23:00 (παρουσία καλλιτέχνη)
Ημέρες και ώρες λειτουργίας // Κάθε Τετάρτη από τις 14:00 μέχρι τις 22:00 μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2015.
ATOPOS // Σαλαμίνος 72 // Μεταξουργείο // Αθήνα (πλησίον σταθμών Κεραμεικού και Μεταξουργείου)
Είσοδος ελεύθερη
To Atopos Unlocked, το νέο πρόγραμμα του πολιτιστικού οργανισμού Atopos Contemporary Visual
Culture (Atopos cvc), είναι εμπνευσμένο από τη νέα έρευνα της Atopos: την απεικόνιση του γυμνού
σώματος από τη νέα γενιά καλλιτεχνών του Tumblr και των social media. Μια ειδική έκδοση αφιερωμένη στη
έρευνα του οργανισμού με τίτλο Unlocked θα κυκλοφορήσει σε συνεργασία με τη La Gaîté lyrique στο Παρίσι
το 2015. Το Atopos Unlocked συνεχίζεται με τη συμμετοχή του φωτογράφου Κωστή Φωκά.
Ο Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Λίγο μετά την
έκθεσή του στη Βρετανική πρωτεύουσα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Queer Archive, ο
Φωκάς καταλαμβάνει τους χώρους της Atopos παράγοντας μια σειρά από νέα έργα στο πλαίσιο του
residency Occupy Atopos. Οι φωτογραφίες του, παίρνοντας συχνά τη μορφή ενός προσωπικού ημερολογίου,
έχουν παρομοιαστεί με τη μαρτυρία ενός ανθρώπινου γλυπτού, στοιχειοθετώντας ένα τοπίο όπου το
παράδοξο συναντά το συνηθισμένο. Κατά τη φωτογράφιση ο Φωκάς χρησιμοποιεί τα μοντέλα του ως
παιχνίδια, πολλές φορές με προβοκατόρικο ή χιουμοριστικό τρόπο, δίνοντάς τους, ταυτόχρονα, την ελευθερία
να συμμετάσχουν στην όλη δημιουργική διαδικασία. Στα έργα του συχνά προσθέτει διάφορα μέσα και props
όπως μάσκες, sex toys ή φθηνές κάμερες επιδιώκοντας να αποτυπώσει τη στιγμή, να συλλάβει το αντικείμενό
του μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.
Η δουλειά του Κωστή Φωκά, επηρεασμένη μεταξύ άλλων από τον φωτογράφο Guy Bourdin, το κίνημα του
ντανταϊσμού, την Glitch Art, αλλά και το μεταμεσονύχτιο scrolling στο Tumblr έχει παρουσιαστεί με εκτενή
αφιερώματα στο Metal Magazine, στο Beautiful/Decay, στο iGNANT, στο Lui, στο dazeddigital και σε
πολλά ακόμη διεθνή έντυπα και sites.
Στο πλαίσιο των εορτασμών των 10 χρόνων λειτουργίας της η Atopos «ξεκλειδώνει», παράλληλα, τους
χώρους και τις συλλογές της για το κοινό παρουσιάζοντας δημιουργίες του Βρετανού σχεδιαστή Craig Green
καθώς και χάρτινα φορέματα της Atopos Paper Fashion collection. H παρουσίαση της συλλογής, η οποία
περιλαμβάνει συλλεκτικά φορέματα των Issey Miyake, Helmut Lang, Maison Martin Margiela, Walter Van
Beirendonck και Hussein Chalayan, το Campbell Soup Dress after Andy Warhol, το Lisa Dress του
Robert Wilson, το Yellow Pages Dress του Howard Hodgkin μεταξύ άλλων, θα εναλλάσσεται σε τακτά
διαστήματα.
Όλα τα limited edition έργα του Κωστή Φωκά είναι διαθέσιμα προς πώληση καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Επικοινωνία:
Κίκα Κυριακάκου | kika.kyriakakou@atopos.gr | press@atopos.gr
2105242004 | 210 8838151 (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-19:00)
ΑΤΟPOS CVC
Σαλαμίνος 72 Μεταξουργείο
www.atopos.gr / info@atopos.gr

Mε την υποστήριξη

Χορηγοί επικοινωνίας

