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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ 
ένα project διαρκείας στη στοά της οδού Πανεπιστηµίου 44 

στο πλαίσιο της ΜΟΚΕ της ΑΣΚΤ 

Επιµέλεια και θεωρητική υποστήριξη εκθέσεων: Χάρις Κανελλοπούλου 

Ελένη Φύλα 
Πωλείται αέρας 

Εγκαίνια: Πέµπτη 4 Ιουνίου 2015 στις 19:00 
Μέγαρο Κωνσταντόπουλου, στοά της οδού Πανεπιστηµίου 44 

Διάρκεια: 4-15 Ιουνίου 2015 
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:30-21:30 

Σάββατο: 9:30-18:00, Κυριακή: 9:30-13:00 

Τι σηµαίνει «πωλείται αέρας»; Πώς καθορίζεται η τιµή του; Και πόσο δύσκολο είναι να 
πουλήσει κανείς «αέρα» σήµερα; 
Η Ελένη Φύλα αξιοποιεί το χώρο του καταστήµατος στη στοά της οδού Πανεπιστηµίου 44, 
επιλέγοντας να δώσει µία οπτική εκδοχή της εµπορικής έννοιας του «αέρα» του, της άυλης 
αξίας της τοποθεσίας µιας επιχείρησης, του περιβάλλοντος και της προσφερόµενης 
µελλοντικής προοπτικής της, σε µια εποχή οικονοµικής ύφεσης και εµπορικής δυσπραγίας. 
Με ανατρεπτικό χιούµορ –που µπορεί να κινείται ανάµεσα σε µια πιο ανάλαφρη διάθεση 
αλλά και στη σκωπτική µατιά– η Φύλα διαµορφώνει ένα απρόσµενο χρωµατιστό 
περιβάλλον µέσα στο αστικό γκρίζο, µία εικόνα συσσώρευσης στον αναµενόµενο κενό 
χώρο. Η άδεια βιτρίνα του καταστήµατος γεµίζει ασφυκτικά µε πολύχρωµα µπαλόνια, 
διαµορφώνοντας µία εικόνα γεµάτη ζωτικότητα, η οποία αναµένεται όµως να χάσει τη 
λάµψη της. Κάποια µπαλόνια σταδιακά θα συρρικνώνονται και άλλα θα σκάσουν, ο 
«αέρας» του οικοδοµήµατος θα αρχίσει να χάνεται. 
Μέσα από µία εγκατάσταση που επενδύει στις αντιθέσεις της ίδιας της καθηµερινότητας, η 
Φύλα διερευνά δίπολα εννοιών, όπως «αξία-υπεραξία», «αξία-απαξίωση», «δράση-
στασιµότητα», «κενότητα-πληρότητα». Παράλληλα, το έργο της αποτελεί ένα σχόλιο για τη 
συνθήκη εντροπίας και αποδιοργάνωσης που βιώνεται όταν ένας χώρος χάνει σταδιακά το 
περιεχόµενο και τη λειτουργία του, αδρανεί και εγκαταλείπεται, παύει να εξελίσσεται και 
να τροφοδοτείται µε δράση. Μία συνθήκη γνώριµη τα χρόνια της κρίσης στην Αθήνα, που 
εικονογραφείται σήµερα στις διαδροµές της πόλης µέσα από την υποτονικότητα εµπορικών 
δρόµων και τη φθορά του ιστορικού κέντρου και των αστικών συνοικιών. 

  



Σχετικά µε το project Εντός/Εκτός: 

Η Μονάδα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας (ΜoΚΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών οργανώνει από τον Μάρτιο του 2015 το project διαρκείας Εντός/Εκτός κατά το 
οποίο έργα φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων της ΑΣΚΤ φιλοξενούνται διαδοχικά ανά 
δεκαπενθήµερο στο χώρο ενός ανενεργού καταστήµατος στο Μέγαρο Κωνσταντόπουλου, 
εντός της στοάς της οδού Πανεπιστηµίου 44. Η επιµέλεια του project ανήκει στην 
ιστορικό τέχνης Χάρι Κανελλοπούλου. 
Οι συµµετέχοντες καλούνται να δηµιουργήσουν έργα µε αφορµή αυτό το χώρο σε ένα 
σηµείο της πόλης στα όρια ανάµεσα στο ιδιωτικό και το δηµόσιο. Εντός µιας 
προστατευµένης «προθήκης», αλλά εκτός ενός συµβατικού εκθεσιακού χώρου, εντός του 
αστικού µικρόκοσµου µιας στοάς και εκτός του κεντρικού δικτύου της πόλης, σε ένα ζωτικό 
χώρο ανάµεσα στο «στεγασµένο» και το «υπαίθριο», οι καλλιτέχνες θα διερευνήσουν τη 
διαδραστική σχέση µεταξύ έργου και θεατή, διεκδικώντας το δηµόσιο βλέµµα και την 
προσοχή προς την εικαστική δηµιουργία.  

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 3897123, moke@asfa.gr 
    charis.kanellopoulou@hotmail.com, κα Χάρις Κανελλοπούλου 
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