
 

Δελτίου τύπου του ομαδικού, σπονδυλωτού εγχειρήματος με τον τίτλο “Uchi” που θα 
πραγματοποιηθεί στον χώρο σύγχρονης τέχνης Fo Kia Nou 24/7 από τις 10 έως τις 25 
Φεβρουαρίου 2017. 

Fo Kia Nou 24/7 Contemporary Art Space, Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι, Αθήνα. 
Μετρό, Στάση Ευαγγελισμός. 

Το “Uchi” είναι η ιαπωνική λέξη για το σπίτι, την οικία. 
Έχει επίσης και άλλες έννοιες όπως: 
1. Μέσα (εσωτερικά). 
2. Εμείς. Η λέξη “uchi no” σημαίνει “δικό μας”, όταν διατυπώνεται από έναν στενό κύκλο 
ανθρώπων, όπως μία οικογένεια, στενούς συνεργάτες ή επιστήθιους φίλους. 
3. Ενόσω. Λειτουργεί ως ενδεικτικό χρόνου. Για παράδειγμα, “atsui uchi” σημαίνει “ενόσω 
κάνει ζέστη” και “ima no uchi” σημαίνει “τώρα”, “αυτήν τη στιγμή” 
 
Ο χώρος σύγχρονης τέχνης Fo Kia Nou 24/7 απευθύνει πρόσκληση στις κοινότητες να 
βοηθήσουν για να μεταμορφώσουμε τον χώρο μας από εκθεσιακό, σε ένα σπίτι, για τον 
μήνα Φεβρουάριο. Με την Μαριέττα Καλλονά ως την κατά το ήμισυ ιαπωνέζα συντονίστρια 
του εγχειρήματός μας, θα δημιουργήσουμε αυτό το σπίτι, ως μια συλλογική προσπάθεια σε 
τρία μέρη - διαμόρφωση χώρου, επίπλωση και εγκαίνια. Πρόκειται για ένα εγχείρημα με 
συνεχή εξέλιξη, που θα εμπλουτίζεται διαρκώς ώστε από έναν ολότελα άδειο χώρο να 
προκύψει ένα σπίτι. 
 
Συντελεστές: Μανώλης Αγγελάκης (Tind), Mary Cox, Laura Escalante, Marion Fischer, 
Marie Howarth, Γεωργία Καγια (Xixinikoko stories), Άντζελα Δούνα, Μαριέττα Κάλφα, 
Μαριέττα Καλλονά, Maiko Kawakami, Δημήτρης Κολέτσης, Γεωργία Λαγούδη, Dean 
Manning , Άννα Μάστορη, Άρτεμις Ohta Κατσάμπανη, oups! the puppet theatre (Αγγελική 
Γουναρίδη και Αλέξανδρος Μονοκάνδυλος), Παναγιώτης Βούλγαρης 

 
Ο χώρος σύγχρονης τέχνης Fo Kia Nou 24/7 είναι ένας ανοιχτός χώρος έκφρασης και 
δημιουργίας διαχειριζόμενος από καλλιτέχνες στη φιλική ατμόσφαιρα ενός διαμερίσματος 
στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι γκαλερί με την εμπορική έννοια αλλά ένας ανήσυχος 
καλλιτεχνικός πυρήνας που ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις δημιουργικές προσπάθειες 
στον χώρο των τεχνών συνεισφέροντας  στην καλλιτεχνική κοινότητα ενώ λειτουργεί με 



πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Ιδρύθηκε το 2014 από τη Blanka Amezkua και αυτή την 
περίοδο διευθύνεται από τη Mary Cox και τον Παναγιώτη Βούλγαρη. 
 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
Ι. Διαμόρφωση 
 
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου: 
Κατασκευή ιαπωνικού παραβάν και άλλες βασικές υποδομές: 1-5 μμ 
Εργαστήρι Origami με την Γεωργία Λαγούδη: 4-5 μμ 
Η Marion Fischer θα δημιουργήσει το δικό της έργο στον χώρο παρουσία του κοινού. 
 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου:  
Εργαστήρι Χαρτοποίϊας με την Μαριέττα Καλλονά: 12-1 μμ 
Χαρτοποίϊα και Διαμόρφωση χώρου ανοιχτή στο κοινό: 1-4 μμ 
 
ΙΙ. Επίπλωση 
 
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου:  
Κέντημα, βαφή των χειροποίητων χαρτιών και διακόσμηση: 1-4 μμ 
 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου: Εργαστήρι ραπτικής κιμονό με την Marie Howarth: 12-2 μμ 
Εργαστήρι στάμπας / τυπώματος με τον Δημήτρη Κολέτση: 3-5 μμ 
 
ΙΙΙ. Εγκαίνια “Uchi’ -  Σπιτιού 
 
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου:  
Τσάϊ / Αφηγήσεις με την Άννα Μάστορη 
 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου: 
Τσάϊ  
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου:  
Εργαστήρι Kokeshi ningyo με την ομάδα ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο: 11:30-2 μμ 
Εργαστήρι μεταξοτυπίας με τον Μανώλη Αγγελάκη (Tind): 3-5 μμ 
Εργαστήρι Home Made Sushi με την Άντζελα Δούνα: από τις 5 μμ. 
Εργαστήρι παρασκευής Noodles: 6 μμ 
Προβολή ταινίας Tampopo και έργων βίντεο του Παναγιώτη Βούλγαρη.  
Πάρτι εγκαινίων 

 
Για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στα εργαστήρια, παρακαλούμε στείλτε email 
στο info@fokianou247.gr  
Για το εργαστήρι kokeshi ningyo παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ΟΥΠΣ! το 
κουκλοθέατρο: 6942 902025 
Με την συμπλήρωση όλων των θέσεων των εργαστηρίων, θα βγει σχετική ανακοίνωση από 
την σελίδα μας. 



 

Press release for the collaborative, multi-faceted project, titled “Uchi” that is going to be 
realized in the contemporary art space Fo Kia Nou 24/7 from the 10th to 25th of February 
2017. 

Uchi is the word for house or home in Japanese. 
There are also other meanings: 
1. Inside. 
2. Us. Uchino means “our”. This refers to a tight knit group of people, like one's family, 
colleagues or circle of close friends. 
3. While. It gives an indication of time. For example, atsui uchi means while it's hot. Ima no 
uchi means while it's now (right now). 
 
Fo Kia Nou 24/7 invites the community to help us transform from an exhibition space into a 
home in the month of February. With Marietta Kallona as our half Japanese project 
coordinator, we will make this home as a collective effort in three parts - building, furnishing 
and housewarming. It will be a work in progress that we will all add layers to, so that it 
grows from an empty space into a home. 
 
Contributors: Manolis Angelakis (Tind), Mary Cox, Atenea Argento/ Laura Escalante, Marion 
Fischer / Artist, Marie Howarth, Georgia Kagia (Xixinikoko Stories), Angela Dounas, Marietta 
Aya Kalfa, Marietta Kallona,Maiko-Eleni Kawakami, Dimitrios Koletsis, Georgia 
Lagoudi, Frank Christie/Dean Manning, Ανν-ου Μαστ/ Anna Mastori, Artemis Ohta 
Katsampani, OUPS the puppet theater (Angeliki Gounaridi and αλεξανδρος 
μονοκάνδυλος), Readymade P Voulgaris/Panagiotis Voulgaris 
 

I. Building 
 
Friday, 10 February:  
Construction of a Japanese screen and other basic structures: 1-5 pm 
Origami workshop with Georgia Lagoudi: 4-5 pm 
Marion Fischer will make her own intervention at the space. 
 
Saturday, 11 February:  
Papermaking workshop with Marietta Kallona: 12-1 pm 

https://www.facebook.com/tind.silkscreen
https://www.facebook.com/mary.cox.142035
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010409863378
https://www.facebook.com/marionfischer.at/
https://www.facebook.com/marionfischer.at/
https://www.facebook.com/marie.howarth.7
https://www.facebook.com/xixinikoko.stories
https://www.facebook.com/adounas
https://www.facebook.com/marietta.sayo
https://www.facebook.com/marietta.sayo
https://www.facebook.com/marietta.kallona
https://www.facebook.com/maikoeleni.kawakami
https://www.facebook.com/dkoletsis
https://www.facebook.com/georgia.san.5
https://www.facebook.com/georgia.san.5
https://www.facebook.com/frank.christie.73
https://www.facebook.com/annou.mast
https://www.facebook.com/artemis.katsampani
https://www.facebook.com/artemis.katsampani
https://www.facebook.com/OUPS-the-puppet-theater-107602269582337/
https://www.facebook.com/oups.puppet.theater
https://www.facebook.com/AlexMonokandylos
https://www.facebook.com/AlexMonokandylos
https://www.facebook.com/readymadep.voulgaris


Papermaking and building: 1-4 pm. 
 
II. Furnishing 
 
Friday, 17 February:  
Quilting and dyeing of handmade papers and decorating: 1-4 pm 
 
Saturday, 18 February:  
Kimono sewing workshop with Marie Howarth: 12-2 pm 
Stamping/printing workshop with Dimitris Koletsis: 3-5pm 
 
III. Housewarming 
 
Thursday, 23 February:  
Tea / storytelling with Anna Mastori 
 
Friday, 24 February:  
Tea  
 
Saturday, 25 February:  
Kokeshi ningyo workshop with oups! the puppet theatre: 11:30-2 pm. 
Silkscreen printing workshop with Manolis Angelakis (Tind): 3-5 pm. 
Home made sushi workshops with Angela Dounas: from 5 pm. 
Noodle making: 6 pm 
Screenings of Tampopo film and Panagiotis Voulgaris videos.  

Housewarming party. 
 
 

If you are interested in the workshops, please rsvp to info@fokianou247.gr  
For the kokeshi ningyo workshop please contact oops! the puppet theatre: 6942 902025 
We will announce when the places are filled on our event page. 
 


