Friends.
Non Show
(12 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
Σπύρος Αγγελόπουλος, Χρήστος Ακορδαλίτης, Trudy Benson, Javier Calleja,
Maja Djordjevic, Amir H. Fallah, Sam Friedman, Hulda Guzmán, Todd James,
Ηλίας Καφούρος, Caroline Larsen, Joakim Ojanen, Erik Parker, Jason REVOK
και Δέσποινα Στόκου.
Συνεχίζοντας μία σειρά εκθέσεων όπου Έλληνες καλλιτέχνες συνομιλούν με
διεθνείς εικαστικούς της γενιάς τους, η πολιτιστική πλατφόρμα Δύο Χωριά
διοργανώνει την ομαδική έκθεση Friends [Φίλοι] από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις
20 Μαρτίου 2020.
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Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την αληθινή ή πρωταρχική σημασία της λέξης
«φίλος». Ο τίτλος της έκθεσης αναφέρεται στην απλούστερη ετυμολογία της λέξης
που επιτρέπει ένας να θεωρείται φίλος σε οποιοδήποτε χρόνο και με
οποιονδήποτε τρόπο. Σύμφωνα με αυτήν την ετυμολογία, όποιος συνδέεται με τη
γκαλερί και μοιράζεται μία στιγμή με τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται, με τις
εκθέσεις που οργανώνονται, με τους καλλιτέχνες που δημιουργούν και με τους
ανθρώπους που εργάζονται στα Δύο Χωριά, θεωρείται φίλος. Δύο πτυχές της
φιλίας παρατηρούνται εδώ: Μία αίσθηση σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων και μία
ανταλλαγή, που δημιουργείται μεταξύ τους με βάση τη σύνδεση αυτή.
Οι Σπύρος Αγγελόπουλος, Χρήστος Ακορδαλίτης, Trudy Benson, Javier Calleja,
Maja Djordjevic, Amir Η. Fallah, Sam Friedman, Hulda Guzmán, Todd James,
Ηλίας Καφούρος, Caroline Larsen, Joakim Ojanen, Erik Parker, Jason REVOK
και Δέσποινα Στόκου είναι όλοι εικαστικοί με τους οποίους η πολιτιστική
πλατφόρμα Δύο Χωριά μοιράζεται τα προνόμια της φιλίας.
Η έκθεση δεν θα έχει εγκαίνια. Κάθε φίλος μπορεί να την επισκεφτεί καθημερινά
στα ωράρια που αναφέρονται παρακάτω.

— ΤΕ˜ΟΣ —

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
— Τα Δύο Χωριά είναι μια γκαλερί σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού που ιδρύθηκε
το 2015. Επιδιώκει πάντα να βρίσκεται στην αιχμή του πολιτιστικού πειραματισμού
στην Ελλάδα και στον κόσμο, εκπροσωπώντας νέους, ανερχόμενους καλλιτέχνες
από μικρές περιφερειακές χώρες. Την ίδια στιγμή, τα Δύο Χωριά οργανώνουν ένα
διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, διοργανώνουν ομαδικές εκθέσεις και
εκδίδουν καταλόγους με καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες που δεν
έχουν εκθέσει στην Ελλάδα. Η γκαλερί έχει έδρα τη
Μύκονο. http://www.diohoria.com/
— Τα Δύο Χωριά στην Αθήνα είναι ο τρίτος pop up σταθμός της πλατφόρμας Δύο
Χωριά στην Αθήνα. Μετά από μία σειρά εκθέσεων στο κέντρο της Αθήνας τα
προηγούμενα χρόνια, το Δύο Χωριά μετοικούν φέτος από τη Μύκονο στα
προάστια της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Το
Ψυχικό είναι μια δημοφιλής εμπορική περιοχή γνωστή και για τις πολυάριθμες
διεθνείς πρεσβείες και τα ιστορικά αρχοντικά της. Τα Δύο Χωριά αποτελούν τον
μοναδικό ακαδημαϊκό - πολιτιστικό χώρο στην περιοχή όπως αποτέλεσαν και στη
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Μύκονο όταν ανοίξανε το 2015. Η νέα γκαλερί φέρνει τη διεθνή σύγχρονη τέχνη
πίσω στο Ψυχικό περίπου 15 χρόνια μετά τον θρυλικό καλλιτεχνικό χώρο του
ιδρύματος ΔΕΣΤΕ που βρισκόταν ένα τετράγωνο μακριά. Η ίδρυση πολιτιστικών
ιδρυμάτων σε κοινότητες που βρίσκονται εκτός των κεντρικών πολιτιστικών
περιοχών μιας πόλης ή μίας περιοχής, αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας αλλαγής
στον πολιτιστικό σχεδιασμό των πόλεων και έναν από τους τρόπους με τους
οποίους ο πολιτισμός φτάνει σήμερα στους πολίτες. Τα Δύο Χωριά στην Αθήνα
βρίσκονται στο ισόγειο ενός σύγχρονου εμπορικού κτηρίου ακριβώς στην καρδιά
του Ψυχικού, πάνω σε μια από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Αθήνας.
Πρόκειται για το επόμενο κεφάλαιο της πολύχρωμης ιστορίας των Δύο Χωριών
που αποτελούν μια κοινότητα και πλατφόρμα τέχνης που παραμένει ζωηρή,
διεθνής και μετασχηματίζεται διαρκώς σε νέα κτήρια και τόπους, νέα καλούπια,
νέα έργα και θεματικές.

Κατεβάστε υλικό για τον Τύπο εδώ:
https://www.dropbox.com/sh/05ketg5w5k7h31d/AAALOyV9xeYJksTM_BiVCiFWa?dl=0
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— Πληροφορίες έκθεσης

Προσεχείς εκθέσεις

Friends.
Non Show

Jason REVOK | Ατομική Έκθεση
Απρίλιος 2020
Δύο Χωριά, Αθήνα

12 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου 2020
Γκαλερί Δύο Χωριά
Ολυμπιονικών 220 & ˜υκούργου
Νέο Ψυχικό, 15451 (Φάρος), Αθήνα
Τηλ: +30 210 6714827

Χρήστος Ακορδαλίτης | Ατομική
Έκθεση
Απρίλιος 2020
Δύο Χωριά, Μύκονος

Ωράριο:
Δευτέρα & Τετάρτη: 10:00 - 18:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00 - 21:00
Σάββατο & Κυριακή: 11:00 - 19:00

Email: info@diohoria.com
http://www.diohoria.com/
@diohoria
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