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Με αφορµή την πρώτη της επιτυχία, η Phoenix Athens 
παρουσιάζει την έκθεση “Myths in Paradise: Reloaded,” την 
1η Φεβρουαρίου. Στο event συµπεριλαµβάνονται νέες 
δουλειές των καλλιτεχνών:  
 

Aleksandra OSA 
Christos Michaelides 

Dimitri Yin 
Victor Jackowski 

 
Το  όνοµα  της  έκθεσης  ε ίναι  εµπνευσµένο  από  την  αστική  
τοπογραφία  της  Αθήνας  σε  παραλληλισµό  µε  τη  δυστοπ ία  και  το  
ασύνηθες  που  εµπνέει  τους  καλλιτέχνες .  Η  έκθεση  καθρεπτίζε ι  
αυτήν  την  πραγµατικότητα ,  βάζοντας  τον  θεατή  να  αναρωτιέται  
για  την  ύπαρξη  του  ιδανικού  και  τους  µύθους  που  τρέφουν  
τους  µύθους  που  τρέφουν  αυτήν  την  αντίληψη .  Το  “Myths in 
Paradise” ως  τ ίτλος  ε ίναι  εµπνευσµένο  από  την  ταιν ία  του  J im 
Jarmusch το  1984, Strangers in Paradise (Ξένοι  στον  
Παράδεισο) όπου  µέσα  από  µ ία  απλή  επίσκεψη-  έκπληξη  στη  
Βουδαπέστη ,  διαδραµατίζεται  µ ία  ολόκληρη  πραγµατικότητα  για  
τον  παράδεισο .  Υπάρχουν  στιγµές  που  η  έννοια  του  παραδείσου  
µοιάζε ι  ιδεατό  κατασκεύασµα  µε  αναγνωρίσ ιµους  ηθοποιου ̓ς  
ε ικόνες  και  στοιχε ία .  Οι  καλλιτέχνες  που  συµµετέχουν  σε  αυτή  
την  έκθεση  ερευνούν  την  πλαστικότητα  και  τη  σύνδεση  των  
διαφορετικών  αντιλήψεων  ενός  ουτοπικού  παραδείσου  ή  ακόµα  
και  τον  τρόπο  όπου  αυτά  τα  στοιχε ία  του  ιδεατού  µπορεί  να  
ε ίναι  τόσο  διαχρονικά  όσο  και  διαρκώς  εκτός  χρόνου .   

 
Για  την  PHOENIX ATHENS  

Η  Phoenix Athens ε ίναι  µ ια  νέα  γκαλερί  και  res idency xώρος  
στην  Αθήνα ,  Ελλάδα .  Προσφέρει  ολική  ή  µερική  χρηµατοδότηση  
σε  res idency πρόγραµµα  για  τους  Έλληνες  και  τους  διεθνείς  
φοιτητές ,  καλλιτέχνες  και  θεωρητικούς .  Το  πρόγραµµα  
προσφέρει  χρόνο ,  χώρο  και  εγκαταστάσεις  για  παραγωγή  και  
επαγγελµατική  καθοδήγηση .  Το  απαιτητ ικό  και  δηµ ιουργικά  
εµπλουτισµένο  περιβάλλον  της  Αθήνας ,  βοηθά  στην  ανάπτυξη  
της  δηµ ιουργικότητας .  Οι  συµµετέχοντες  καλούνται  να  
προσφέρουν  ένα  εργαστήριο  η ̓  µ ια  οµ ιλ ία  όπως  και  να  εκθέσουν  
το  τελικό  αποτέλεσµα  της  δουλειάς  τους .  Ενθαρρύνουµε  
τοπικούς  και  διεθνείς  καλλιτέχνες  για  να  συµµετέχουν  στην  
έκθεση  και  στο  res idency πρόγραµµα .   



Πληροφορ ἰες   

Γ ια  τους  καλλιτέχνες   

Ο  Christos Michaelidis  (Κύπρος  1983) ε ίναι  ένα  ανερχόµενο  
ταλέντο  στον  καλλιτεχνικό  χώρο ,  η  δουλειά  του  οποίου  έχει  
επιλεχθεί  για  το  βραβείο  Ευρωπαι ̈κής  ζωγραφικής  του  Μουσείο  
Φρυσίρα .  .  Οι  συνθέσεις  της  ζωγραφικής  του  σπρὠχνουν  τα  
ο ̓ρια  της  ε ικο ̓νας ,  καλώντας  το  θεατή  να  σκεφτεί  την  έννοια  
του  ροµαντικού  τοπίου  και  της  ζωγραφικής .   

Η  Aleksandra Osa Siudek  (Πολωνία ,  1987) ε ίναι  µ ια  
ανερχόµενη  καλλιτέχνης  κλασσικής  ζωγραφικής  µε  βάση  την  
Αθήνα ,  Ελλάδα .  Χρησιµοποιε ί  τη  φωτογραφία  ως  µέσο  για  να  
ερευνά  την  ανθρώπινη  φιγούρα  στο  χώρο .  Εµπνέεται  από  το  
περιβάλλον  που  ζε ι  και  χρησιµοποιε ί  όλα  τα  ερεθίσµατα  ως  µέσα  
έµπνευσης .  Μέσα  από  τη  δουλεία  της  επιχε ιρε ί  να  διατηρήσει  
την  έννοια  του  ρεαλισµού  σε  σχέση  µε  την  πραγµατικότητα .   

Ο  Wiktor Jackowski  (Πολωνία ,  1987) ε ίναι  ένας  ανερχόµενος  
καλλιτέχνης  ο  οποίος  σπούδασε  ζωγραφική  στο  τµήµα  των  
κάλων  τεχνών  στο  πανεπιστήµ ιο  της  Krakow και  αποφοίτησε  το  
2011. Από  τότε  έχει  ζήσε ι  και  εκθέσει  τη  δουλειά  του  σε  
διάφορες  χώρες ,  µεταξύ  των  οποίων  την  Aruba, την  Ελλάδα  και  
τ ις  Ηνωµένες  Πολιτε ίες  της  Αµερικής .  Η  δουλειά  του  
επικεντρώνεται  στο  να  µεταφέρει  την  πραγµατικότητα  στην  
βασική  της  φόρµα  χρησιµοποιώντας  απλές  τεχνικές  και  
διατηρώντας  τη  σαφήνεια  του  υποκειµένου .  Η  έµπνευση  του  
προκύπτει  από  φωτογραφίες  τραβηγµένες  από  smartphone, 
ε ικόνες  από  φιλµ, και  αποκόµµατα  του  τύπου .   

Ο  Dimitri  Yin  (ΗΠΑ  Γαλλ ἰα ,  1974) ε ίναι  ε ̓νας  καλλιτέχνης  -  
γλύπτης  από  το  San Diego, Cal i fornia που  πρόσφατα  
αποφοίτησε  από  το  Wimbledon col lege of Art ’s  MFA πρόγραµµα .  
Μέσα  από  τη  γλυπτική ,  τη  ζωγραφική  και  την  καλλιτεχνική  του  
παρέµβαση  σε  εξωτερικούς  χώρους  ερευνά  τη  κοινωνιολογική  
θεωρία  σε  σχέση  µε  τη  πρακτική  του .   
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