ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΤΙ; ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΝ;
ΧΑΡΟΥΝ ΦΑΡΟΚΙ / HARUN FAROCKI
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου του
2013 παρουσιάζει στον εκθεσιακό της χώρο Νίκος Κεσσανλής επτά βιντεο‐
εγκαταστάσεις (από το 1995 έως σήμερα) του Χαρούν Φαρόκι (Harun Farocki) με
τίτλο «Ενάντια σε τι; Ενάντια σε ποιόν;»
Το έργο του Χαρούν Φαρόκι κινείται ανάμεσα σε δύο πόλους, τον εικαστικό και
τον κινηματογραφικό, είναι ένα έργο ριζοσπαστικό και έχει διεθνώς αναγνωρισθεί.
Ο Χαρούν Φαρόκι γεννήθηκε το 1944 στο προσαρτημένο από τη Γερμανία τμήμα
της Τσεχοσλοβακίας.
– Από το 1966 έως το 1968 σπούδασε στην Ακαδημία Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης στο Δ. Βερολίνο.
– Το 1966 παντρεύτηκε την Ούρσουλα Λέφκες (Ursula Lefkes) με την οποία
απέκτησε δύο κόρες.
– Από το 1974 έως το 1984 εξέδιδε την εφημερίδα «Filmkritik» στο Μόναχο.
– Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής από το 1993 έως το 1999 στο Πανεπιστήμιο του
Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια.
– Το 1998‐99 εκδόθηκε το βιβλίο του “Speaking about Godard/Von Godard
sprechen” στη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο.
– Το 2001 παντρεύτηκε την Άντγε Έμαν (Antje Ehmann).
– Από το 1966 έως σήμερα έκανε πάνω από εκατό παραγωγές για την τηλεόραση
και τον κινηματογράφο και έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις σε Μουσεία και Γκαλερί.
– Το 2007 πήρε μέρος στη 12η Documenta με μία βιντεο‐εγκατάσταση
(αποτελούμενη από δώδεκα βιντεο‐ντοκιμαντέρ για τον τελικό του Παγκοσμίου
Κυπέλλου στο Βερολίνο).
– Από το 2004 διατελεί επισκέπτης καθηγητής και από το 2006 έως το 2011
διετέλεσε μόνιμος καθηγητής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης.
Με την παρουσίαση του έργου του Χαρούν Φαρόκι υλοποιείται η τρίτη κατά
σειρά συνεργασία μεταξύ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, της Ταινιοθήκης της
Ελλάδος, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, και του Ινστιτούτου Γκαίτε.
Τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εκθέσεων του Ντέρεκ Τζάρμαν (Derek
Jarman) και της Βάλι Έξπορτ (Valie Export) ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και έτυχαν
μεγάλης αποδοχής από το κοινό.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί συνέχεια των σημαντικών εκθέσεων που
έλαβαν χώρα στον εκθεσιακό χώρο της Σχολής στον οποίο έχουν ήδη παρουσιασθεί
σημαντικές διεθνείς εκθέσεις.
Πιστεύουμε ότι με τη φιλοξενία του έργου τού Χαρούν Φαρόκι στον εκθεσιακό
χώρο της ΑΣΚΤ «Νίκος Κεσσανλής» (Το Εργοστάσιο), τόσο οι επισκέπτες όσο και οι
φοιτητές της Σχολής μας, θα γνωρίσουν όχι μόνο το έργο του αλλά και τον ίδιο
καθώς θα παρευρίσκεται στα εγκαίνια της έκθεσης.
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