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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Σύλλογος Μεξικάνων Καλλιτεχνών και Διανοουµένων στην Ελλάδα «BALAM», µε την 
υποστήριξη της Γκαλερί “Fo Kia Nou 24/7” και της Πρεσβείας του Μεξικού, έχει την τιµή να 
σας προσκαλέσει στην οµαδική εικαστική έκθεση «Περί-Feria». Τα εγκαίνια της οποίας θα 
πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 από τις 14:00 έως τις 19:00 στην Γκαλερί 
“Fo Kia Nou 24/7” (Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι, Αθήνα). Οι συµµετέχοντες 
καλλιτέχνες: ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΗΣ, KATERINA BILDJUGA, MARY COX, AURORA DOUROS, 
MYRNA ESCALANTE, NINA FRANCO, MELINA MOISIDELIS, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΒΑΚΗΣ και  
MARIANA SANCHEZ.  
 
Η ΕΚΘΕΣΗ 
Το έργο καλλιτεχνών διαφορετικών εθνικοτήτων (καταγωγών) προσφέρει στο κοινό 
ερεθίσµατα, ώστε να αναθεωρήσει την έννοια «κέντρο-περιφέρεια», τη σχέση αυτής µε τον 
σύγχρονο πολιτισµό και την παγκοσµιοποίηµενη πραγµατικότητα αµφοτέρων. Εδώ η Ελλάδα, 
ως λίκνου του δυτικού πολιτισµού, παρουσιάζεται και λειτουργεί ως εκείνο το κέντρο που 
σχετίζεται µε την περιφέρεια, µε τις λατινοαµερικάνικες χώρες δηλαδή. Το κοινό καλείται να 
προβληµατιστεί σχετικά µε τον τρόπο που επεβλήθη, από τον δυτικοευρωπαϊκό κόσµο, η 
λογική «κέντρο-περιφέρεια» και µε τον τρόπο που η σηµερινή τους πραγµατικότητα σπάει την 
ίδια αυτήν λογική. Επίσης, καλείται να προσεγγίσει µε διαφορετικό τρόπο την έννοια της 
λατινοαµερικάνικης ταυτότητας έναντι της ελληνικής και έναντι του ελληνικού πολιτισµού και 
να επανεξετάσει, τέλος, τις έννοιες «τοπικό» και «παγκόσµιο». 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
- Fo Kia Nou 24/7 
Φωκιανού 24, 7ο όροφος, Παγκράτι, Aθήνα.  
www.fokianou247.gr 
- Είσοδος ελεύθερη. 
- Διάρκεια: Μέχρι το Σάββατο 25/10/2014. Ωράριο: Τετάρτη και Πέµπτη: 13:00 - 19:00, 
Παρασκευή: 12:00-15:00 και 17:00-19:00. Άλλες ηµέρες µόνο µε ραντεβού. 
 
O XΩΡΟΣ 
Fo Kia Nou 24/07, είναι ένας πολιτιστικός χώρος, το αντικείµενο του οποίου είναι να 
προσφέρει µια πλατφόρµα οπού διάφοροι καλλιτέχνες θα µοιράζονται εµπειρίες, ανάµεσα 
τους καθώς και µε το κοινό τους, δια µέσου των εργαστηριών τους, συνεδρίων, εκθέσεων και 
άλλες παρουσιάσεις. 
 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
BALAM, που στη γλώσσα των Μάγια σηµαίνει ιαγουάρος, είναι ένας ανεξάρτητος σύλλογος 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 στην πόλη της Αθήνας από 
Μεξικάνους και Ελληνοµεξικάνους που ζουν µόνιµα στην Ελλάδα, και που ασχολούνται σε 
επαγγελµατικό επίπεδο µε κάποια πολιτιστική ή/και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ο σύλλογος 
δεν έχει θρησκευτικές, πολιτικές ή κοινωνικές προτιµήσεις, ενώ οργανώνει διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις µε σκοπό να διαδώσει τον µεξικάνικο πολιτισµό, δηµιουργώντας έτσι 
έναν δίαυλο επικοινωνίας µε τον αντίστοιχο ελληνικό και τη σηµερινή τους πραγµατικότητα. 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Η επιµελήτρια της έκθεσης είναι η Melina Mosidelis, ζωγράφος, σχεδιάστρια, επιµελήτρια 
έργων τέχνης, µε σπουδές στο Μεξικό, την Ισπανία και την Ιταλία και επαγγελµατική πείρα και 
εκθέσεις στην Αργεντινή, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Μεξικό. 
	  

	  


