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FOR IMMEDIATE RELEASE
Στο ξεκίνημα της εναρκτήριας μας Residency, o ARCAthens (Artist Residency
Center Athens), arcathens.org, ένας νέος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα
τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το
πρώτο μας δημόσιο πρόγραμμα στην Αθήνα:

«Contemporary Agora: Athens as Cultural Microcosm»
Μουσείο Ακρόπολης την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 (17:30 - 20:00)
Συμμετέχουν: Cullen Washington Jr. (ARCAthens Inaugural Artist Fellow), Larry
Ossei-Mensah (ARCAthens Inaugural Curatorial Fellow, Susanne Feld Hilberry
Ανώτερος Επιμελητής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ντιτρόιτ (MOCAD)), Dan
Cameron (Ανεξάρτητος Επιμελητής), Daphne Vitali (Επιμελήτρια, Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)) και Αριστείδης Λογοθέτης (Iδρυτής και
Executive Director, ARCAthens)
Η “Αγορά” είναι ο απαραίτητος χώρος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ατόμων.
Είναι η αρένα όπου γεννιέται ο πολιτισμός και αντίστοιχα, το μυαλό των
κυψελών για κατανόηση των υπερβολικών προκλήσεων. Η συζήτηση της
ομάδας θα χρησιμεύσει τόσο ως φόρουμ ιδεών, όσο και ως προσπάθεια
δημιουργίας ιδεών που μπορούν να αντληθούν από τη γεφύρωση των
εμπειριών διαφορετικών πόλεων και διαφορετικών πολιτισμών. Σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Σύγχρονη Αγορά δεν είναι άλλη από τη
διασύνδεση της ανθρωπότητας.
Η συζήτηση θα παρουσιάσει αφενός την αποστολή του ARCAthens και
αφετέρου το έργο του Larry Ossei-Mensah και του Cullen Washington Jr. στο
κοινό, ενώ θα ακολουθήσει μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στην
εκστρατεία που ασχολείται με την πολιτιστική ανταλλαγή και την
διασταυρωμένη επικονίαση των ιδεών.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤO
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
Ώρα: 17: 30-20: 00
Τόπος: Μουσείο Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα 1174

Σχετικά με το αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα ARCAthens:
Η ARCAthens, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στη φιλοξενία
εικαστικών καλλιτεχνών και επιμελητών από όλα τα μέρη του κόσμου για να
ζήσουν και να δημιουργήσουν στην Αθήνα, διευκολύνοντας έτσι μια
διαφορετική εισροή έκφρασης, παραγωγής και μάθησης σε μια πόλη γεμάτη
δημιουργική ενέργεια.
Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε μια θεμελιώδη παρουσία στην πόλη
της Αθήνας που υποστηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη στην κοινότητα των
εικαστικών τεχνών μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατοίκησης
καλλιτεχνών που θα εμπλουτίσει τους καλλιτέχνες και τις κοινότητες τόσο σε
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα ARCAthens λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, από τις
18 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2019. Αυτή η παραμονή θα ενεργοποιήσει
την αποστολή μας για την υποστήριξη των τεχνών και την κατασκευή διεθνών
γεφυρών.
• Ο Visual Art Fellow όσο και ο Curatorial Fellow είναι εφοδιασμένοι με
live/work space, εβδομαδιαίες επιχορηγήσεις, έξοδα ταξιδίου και $ 1.000
Fellowship.
• Το επικεντρωμένο και δυναμικό πρόγραμμα Outreach του ARCAthens παρέχει
στους συναδέλφους μας και στην αθηναϊκή κοινότητα τη δυνατότητα να
συνδεθούν μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων στούντιο, θεσμικών
εκδρομών και ομάδων συζήτησης.
https://arcathens.org/2018/10/01/pilot-program/

About the Participants:
VISUAL ART FELLOW and PANEL PARTICIPANT

(photograph by Charles Benton)
Cullen Washington, Jr. is a visual artist. Selected exhibitions include The Contemporary Arts
Museum Houston, Saatchi Gallery London, The Studio Museum, and the Academy of Arts and
Letters, NY. Washington is in the collections of the Metropolitan Museum of Art, Charles Saatchi
Gallery, Joyner/Giuffrida Collection. He is the Inaugural Visual Art Fellow of ARCAthens.
https://cwashingtonstudio.com/home.html
https://img-cache.oppcdn.com/fixed/5812/assets/YQGisSxPz7cKZKqW.pdf

CURATORIAL FELLOW and PANEL PARTICIPANT

(photograph by Andy Boyle)
Larry Ossei-Mensah, Susanne Feld Hilberry Senior Curator at Museum of Contemporary Art
Detroit (MOCAD), is a Ghanaian-American curator and cultural critic who uses contemporary art
and culture as a vehicle to redefine how we see ourselves and the world around us. OsseiMensah has organized exhibitions around the world. He is the Inaugural Curatorial Fellow of
ARCAthens.

Museum of Contemporary Art Detroit Appoints Larry Ossei-Mensah as Senior
Curator

https://www.nytimes.com/2019/03/12/arts/ossei-mensah-detroit-art.html

PANEL PARTICIPANT

Dan Cameron serves on the ARCAthens Board. He is Founder of Open Spaces in Kansas City and
Prospect New Orleans. Cameron also served as Senior Curator at The New Museum in New York,
as Artistic Director for the 8th Istanbul Biennial in 2003, Co-Curator of the 10th Taipei Biennial in
2006, and Curator of the 2016 Bienal de Cuenca in Ecuador.

PANEL PARTICIPANT

Daphne Vitali is a Curator in the Collections Department of the National Museum of Contemporary
Art, Athens (EMST), where she has curated numerous group and solo exhibitions as well as
curatorial projects of Greek and international artists around the world.

PANEL PARTICIPANT

Aristides Logothetis is Founder and Executive Director of ARCAthens. He was born in Athens and
is a visual artist who has attended several residencies, exhibited in the Metropolitan Museum of
Art, Bronx Museum, Duke University, and has curated several landmark exhibitions.

