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Inhabiting the Bageion: architecture as
critique presents architectural and visual
art work in a unique context that crosses
the boundaries between architecture, visual
art practices and curating in an original
and explorative exhibition. The Exhibition
is presented as a Curatorium of Spatial
Practices that inhabits parts of the fourstorey abandoned Neo-Classical Bageion
Hotel on Omonoia Square, Athens. The
exhibition presents four distinct curated
art/architectural critiques that explore
architecture as both a ‘materialized ideology’
in the way it reproduces and confirms social
structures as well as considering architecture
as a destabilizing force of socio-political
ideologies in how it is open to being ‘tested’
within everyday spatial social relations. The
exhibition responds to current trends within
architectural practice that claim a ‘postpolitical’ / ‘post-critical’ position in following
neo-liberal agendas and policies. The
featured work attempts to problematize this
attitude by exploring alternative methods of
thinking through architecture as an inherently
social practice. The components of this
critique consist of the following exhibitions...

Η έκθεση ‘Κατοικώντας το Μπάγκειον: η
αρχιτεκτονική ως κριτική’ παρουσιάζει
αρχιτεκτονικές και εικαστικές
δουλειές σε ένα μοναδικό πλαίσιο
όπου διασταυρώνονται τα όρια μεταξύ
αρχιτεκτονικής, εικαστικών πρακτικών
και επιμέλειας σε μια πρωτότυπη και
διερευνητική έκθεση. Παρουσιάζεται ως
μια επιμέλεια χωρικών πρακτικών που
θα κατοικήσουν χώρους του τεσσάρων
ορόφων εγκαταλελειμένου νεοκλασικού
ξενοδοχείου ‘Μπάγκειον’, στην πλατεία
Ομόνοιας στην Αθήνα. Η έκθεση προβάλλει
τέσσερις ξεχωριστές καλλιτεχνικές /
αρχιτεκτονικές κριτικές που διερευνούν
την αρχιτεκτονική ως μια ‘υλοποιημένη
ιδεολογία’ κατά τρόπο που αναπαράγει και
επιβεβαιώνει κοινωνικές δομές, καθώς
επίσης και ως αποσταθεροποιητική δύναμη
για κοινωνικο-πολιτικές ιδεολογίες με
το πώς είναι ανοιχτή στο να ‘δοκιμάζεται’
μέσα σε καθημερινές χωρικές κοινωνικές
σχέσεις. Η έκθεση ανταποκρίνεται σε
σύγχονες τάσεις μέσα στην αρχιτεκτονική
πρακτική που απαιτούν μια “μετα-πολιτική”
/ “μετα-κριτική” θέση ως επακόλουθο
νεοφιλελεύθερων προγραμμάτων και
πρακτικών. Η δουλειά που παρουσιάζεται
επιχειρεί να προβληματίσει σχετικά
με αυτή τη στάση, με το να αναζητά
εναλλακτικές μεθόδους θεώρησης
μέσω της αρχιτεκτονικής ως εγγενούς
κοινωνικής πρακτικής. Τα συστατικά αυτής
της κριτικής απαρτίζουν τις ακόλουθες
εκθέσεις...

FIRST SPACE /
ΠΡΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Athens Endless [C]ity/ Peripheral [C]ity, M.Arch Programme
Cork Centre for Architectural Education (UCC/CIT), 2015-2017

Curators: Jason O’Shaughnessy, Max de Meester, Sidra Mushtaq, Vincent Barry

Urban React Collective Design Project (Summer School 2016)
BFH Architecture School, Bern, Switzerland
Curators: Dimitri Panayotopoulos, Dimosthenis Choupas

Kaisariani Housing Project, 2017
National Technical University of Athens (NTUA)
Curators: Dimitri Panayotopoulos, Dimosthenis Choupas

Photo credits: Max de Meester, Anthony Haughey, Dimitri Panayotopoulos, Eve Olney

FIRST SPACE: A mixed-media exhibition
from an exciting mix of emerging architects
–who have designed architectural projects
that propose a series of ‘Future Spaces’
within Athens and constitute an explorative
approach towards new Architectural and

Urban Design possibilities for Athens. Taken
together, they are understood to demonstrate
explorative and new critical pedagogical
approaches - by foregrounding the practice
of architecture as a mechanism of social
inclusion and a catalyst for new forms of

social engagement. These design projects
are displayed in a mixed-media exhibition
consisting of drawings, models, artefacts,
and urban plans from International Schools
of Architecture that include; Cork Centre for
Architectural Education (UCC/CIT), Cork,

Ireland, BFH Architecture School, Bern,
Switzerland, and National Technical University
of Athens (NTUA), Athens, Greece.

ΠΡΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: Μία μεικτών μέσων έκθεση
ανερχόμενων αρχιτεκτόνων - οι οποίοι
έχουν σχεδιάσει αρχιτεκτονικά έργα που
προτείνουν μία σειρά ‘Μελλοντικών Χώρων’
στην Αθήνα και αποτελούν μια διερευνητική
προέγγιση προς νέες Αρχιτεκτονικές και
Αστικές δυνατότητες για την πόλη. Όλες
μαζί, κατανοούνται ως εγχείρημα για την
ανάδειξη ερευνητικών και νέων κριτικών
παιδαγωγικών προσεγγίσεων - θέτοντας σε
πρώτο πλάνο την αρχιτεκτονική πρακτική
ως μηχανισμό κοινωνικής ενσωμάτωσης και

ως καταλύτη για νέες μορφές κοινωνικής
εμπλοκής. Αυτά τα βήματα η αποτελέσματα
σχεδιασμού παρουσιάζονται σε μια έκθεση
μεικτών μέσων που αποτελείται από σχέδια,
μακέτες, αντικείμενα και αστικά σχέδια
από Διεθνείς σχολές Αρχιτεκτονικής που
περιλαμβάνουν: το Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Εκπαίδευσης Κορκ (UCC/CIT), Κορκ,
Ιρλανδία, την BFH Αρχιτεκτονική Σχολή,
Βέρνη, Ελβετία, και τη Σχολή Αχιτεκτόνων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, Αθήνα, Ελλάδα.

SECOND SPACE /
ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΧΩΡΟΣ
Anthony Haughey (IRE) Unresolved 2015, 17’ 22’’ | HDV | Color | Stereo
Mark Curran (IRE) Algorithmic Surrealism 2015, 11’| HDV |Color
Harun Farocki (GER) A New Product (Ein neues Produkt), 2012 |36’| HDV | color
Megs Morley, Tom Flanagan (IRE) Post-Fordlandia, 2011 |19’ 30’’| HDV | color
Lina Selander (SWE) Anteckningar till en film om naturen” (Notes for a Film on
Nature) 9’ 51’’|b/w Lambda print 100 x 70 cm |projected HDV | sound and mute
Curators: Dobz O’Brien and Eve Olney
Photo credits: Anthony Haughey, Eve Olney

Anthony Haughey (IRE) Unresolved, 2015, 17’ 22’’ | HDV | Color | Stereo

SECOND SPACE: A program of visual art
films from International artists – Harun
Farocki , Anthony Haughey, Mark Curran, Lina
Selander, Megs Morley, and Tom Flanagan.
These works are curated as a series of
thematically interlinked films that together
present a critique of architectural spaces that
have become significant through specific
social acts/events (e.g civil war/economical/
neoliberal agendas). Although all films can
be said to contain challenging politicised
content, none of the artworks were originally
conceived as a direct reference to architecture.
The exhibition, therefore, foregrounds an
unequivalent relationship between the social
past and architecture - where the latter serves
as both a functional object of ‘existing reality’ as well as the instrument of contested spaces
of critique.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ: Ένα πρόργραμμα
καλλιτεχνικών ταινιών από διεθνείς
καλλιτέχνες - Harun Farocki, Anthony
Haughey, Mark Curran, Lina Selander, Megs
Mοrley and Tom Flanagan. Αυτά τα έργα
έχουν επιμεληθεί ως μια σειρά θεματικά
συνδεδεμένων ταινιών που όλες μαζί
παρουσιάζουν μια κριτική αρχιτεκτονικών
χώρων που απέκτησαν σημασία μέσα
από συγκεκριμένες κοινωνικές δράσεις
/ γεγονότα. Παρόλο που για όλες τις
ταινίες μπορεί να ειπωθεί οτι περιέχουν
προκλητικό πολιτικοποιημένο περιεχόμενο,
κανένα από τα έργα δεν συλλήφθηκε αρχικά
ως μια άμεση αναφορά στην αρχιτεκτονική.
Η έκθεση, συνεπώς, θέτει στο προσκύνιο
μια ανισοδύναμη σχέση μεταξύ κοινωνικού
παρελθόντος και αρχιτεκτονικής - όπου
η δεύτερη ενεργεί ως λειτουργικό
αντικείμενο ‘υπάρχουσας πραγματικότητας’,
καθώς επίσης και ως το όργανο
αμφισβητούμενων χώρων κριτικής.

UNresolved (previous page) reflects on the
20th anniversary of genocide in Srebrenica,
where in 1995 more than 8000 men and boys
were systematically murdered by The Bosnian
Serb army of Republika Srpska (VRS) under
the command of General Ratko Mladic. The
title relates to the UN Security Resolution
819, passed on the 16th April 1993 declaring
Srebrenica as a ‘safe’ area for refugees
– the prelude to what was the largest act of
genocide in Europe since the holocaust.

Mark Curran (IRE) Algorithmic Surrealism 2015, 11’| HDV |Color

Filmed in the new financial district of Zuidas
on the southern periphery of the Dutch capital
– a global centre for algorithmic trading.
Adapted from a text by Brett Scott, a former
trader, the film, Algorithmic Surrealism,
questions the hegemony of HFT and how
the extinction of human reason in Market
decisions will perpetuate more extreme power
relations of minority wealth in globalised
capitalist systems.

How are changes in society
reflected in corporate
structures? Over the period
of one year Harun Farocki
joined the meetings of the
Quickborner Team (QT), a
business consultancy in
Hamburg, as they developed a
new consultancy product. QT
specializes in organizational
building planning and property
management (meaning the
design of workspaces, offices
and social zones) with the
aim of optimizing business
processes and organizational
structures. Once again, colored
markers and eye-catching
graphics are used to disguise
heartless capitalism. The cutesy
branding of neoliberal market
economics is grotesque and
fascinating.
Harun Farocki (GER), A New Product (Ein
neues Produkt), 2012 |36’ | HDV | Color

Megs Morley, Tom Flanagan (IRE) Post-Fordlandia, 2011 |19’ 30’’| HDV | color

Post- Fordlândia explores the mythologies
surrounding Henry Ford’s failed utopia
‘Fordlândia’ - an abandoned American town and
rubber plantation constructed in 1928 by Henry
Ford in the heart of the Amazonian rainforest
that exists as the most poignant monument to
Ford’s attempt to export his puritanical model
of capitalism and the American way of life into
other parts of the world.

A film projected on a
photograph depicting a former
courtroom, now an exhibition
space, where a screen has
been placed on the judges’
position. The work seeks
positions and outposts on the
border between nature and
image.

Lina Selander (SWE) Anteckningar till
en film om naturen” (Notes for a Film
on Nature) 9’ 51’’ | b/w Lambda print
100 x 70 cm | projected HDV | sound
and mute

THIRD SPACE /
ΤΡΙΤΟ ΧΩΡΟ
Kaisariani: A Culturally Embodied Museum 2017, Eve Olney in collaboration
with Dimitri Panayotopoulos (Urban React)
Translation: Christiana Georgiou
Additional Photography: Nysos Vasilopoulos
Participants: Savvas Sarikostas, Sofia (Bebeca) Sarikostas, Maria Panayotopoulou, Dimitris
Hatzidimitriou, Fotoula Hatzidimitriou, Maria Ermidou, Olga Ermidou, Kalliope Georgiou
Curator: Eve Olney

[Untitled (2017) 115 x 205 cm ] Zoi Moutsokou
Curator: Zoi Moutsokou

Photo credits: Anthony Haughey, Dimitri Panayotopoulos, Eve Olney

THIRDSPACE: This exhibition draws from
an ongoing ethnographic arts collaborative
project between artist/ethnographer, Eve
Olney, and activist/architectural group Urban
React that re-conceives a 1930s social
housing block (built in the Kaisariani district
of Athens for refugees from the Asia Minor
Catastrophe), as a culturally embodied
museum. Here the notion of ‘museum’ is
critically framed within interwoven sociocultural-spatial narratives and focuses on
the inter-relationship between the multiple
biographies of the building (between 19362020) as a sociocultural artefact and the
biographies of those inhabiting or engaging
with the building at any one time. The

housing block is currently being worked on
by Urban React as a long-term project to
reclaim the central courtyard of the block for
its inhabitants as well as create permanent
housing for vulnerable families in Athens.
They are approaching this practice through
a process of Collective Design with the
cooperation and assistance of the building’s
existing inhabitants. The voice of the leading
member of Urban React presents a context
for architecture as a social practice as well as
exhibiting an agency within the project that
is motivated by the complex socio-political
entanglements of his family’s connection with
the building.

Also in the Third Space, the visual artist
/ architect Zoe Moutsokou presents
an on-site installation with material
collected in Kaisariani buildings and
attempts to take us to an atmospheric
physical experience of exchange.
Working with material gathered in
the 1930s refugee housing block in
Kesariani and using the architectural
element of the wall, the work seeks
to submerge us in a bodily spatial
experience of matter exchange.
Zoi Moutsokou is originally an architect,
working mainly with installation and
land art. She focuses on atmospheric,
spatial, multi-sensory experiences
that refer to questions of perception
and control, also in a political and
philosophical context.
Επίσης μέσα στον Τρίτο Χώρο η
εικαστικός / αρχιτέκτονας Ζωή
Μουτσώκου παρουσιάζει μια onsite εγκατάσταση με υλικό που έχει
συλλεχθεί στα κτίρια της Καισαριανής
και που επιχειρεί να μας μεταφέρει σε
μια ατμοσφαιρική σωματική εμπειρία
ανταλλαγής ύλης.
Δουλεύοντας με υλικά που
συγκεντρώθηκαν στo συγκρότημα
των προσφυγικών κατοικιών
της δεκαετίας του 1930 στην
Καισαριανή και χρησιμοποιώντας το
αρχιτεκτονικό στοιχείο του τοίχου,
το έργο επιχειρεί να μας μεταφέρει
σε μια σωματική χωρική εμπειρία
ανταλλαγής ύλης.
Η Ζωή Μουτώκου είναι αρχιτέκτονας
και η δουλειά της αφορά κυρίως
σε εγκαταστάσεις και land art.
Επικεντρώνεται σε ατμοσφαιρικές,
χωρικές, πολυ-αισθητηριακές
εμπειρίες που αναφέρονται σε
ζητήματα αντίληψης και ελέγχου,
επίσης σε πολιτικό και φιλοσοφικό
πλάισιο.
[Untitled (2017) 115 x 205 cm ] Zoi Moutsokou

Kaisariani: A Culturally Embodied Museum 2017, Eve Olney in collaboration with Dimitri Panayotopoulos (Urban React)

ΤΡΙΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η έκθεση ξεκινά από ένα
συνεχιζόμενο συλλογικό έργο εθνογραφικών
τεχνών μεταξύ της καλλιτέχνιδος /
εθνογράφου, Eve Olney, και της ακτιβιστικής
/ αρχιτεκτονικής ομάδας “urban  react”
η οποία επινοεί ξανά ένα οικοδομικό
τετράγωνο κοινωνικών κατοικιών της
δεκαετίας του 1930 (κτισμένο στην περιοχή
της Καισαρινής των Αθηνών για πρόσφυγες
της Μικρασιατικής Καταστροφής) ως
πολιτισμικά ενσωματωμένο μουσείο. Εδώ η
έννοια του ‘μουσείου’ πλαισιώνεται κριτικά
μέσα από περιπλεγμένες κοινωνικές
- πολιτισμικές - χωρικές αφηγήσεις
και επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ
των διαφόρων βιογραφιών του κτιρίου
(μεταξύ 1936-2020) ως κοινωνικο-πολιτικό
δημιούργημα και των βιογραφιών των
ανυρώπων που κάποια στιγμή κατοίκησαν
στο κτίριο ή συνδέθηκαν με το αυτό. Το
οικοδομικό τετράγωνο των κατοικιών
αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο
εργασίας για την ομάδα του “urban 
react” ως μακροπρόθεσμο εγχείρημα για

να ανακτηθεί η κεντρική εσωτερική αυλή
του τετραγώνου για τους κατοίκους του,
καθώς επίσης και για να δημιουργηθεί
μόνιμη κατοικία για ευάλωτες οικογένειες
στην Αθήνα. Η ομάδα προσεγγίζει αυτή
την πρακτική μέσω μίας διαδικασίας
συλλογικού σχεδιασμού με τη συνεργασία
και με τη βοήθεια των υπαρχόντων
κατοίκων του κτιρίου. Η φωνή του ηγητικού
μέλους του “urban  react” παρουσιάζει
ένα πλαίσιο για την αρχιτεκτονική ως
κοινωνική πρακτική και λειτουργεί ως μια
διαμεσολάβηση που παρακινείται από της
περίπλοκες κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις
της οικογένειάς του με το κτίριο.

INHABITING
THE BAGEION
COLLECTIVE
Participants include: Eve Olney (Curator/Ethnographer), Dimitri Panayotopoulos (Curator/Urban
React/Activist), Seamus Nolan (Artist/Activist), John Linnane (Technician/Carpenter) Mohamed
Hachimi (Artist/Activist), Pino Güntensperger (Artist/Activist), Touria Besbas (Artist/Activist), Dobz
O’Brien (Curator), Zoi Moutsokou (Artist/Architect), Jason O’Shaughnessy (Curator/Architect), Max
de Meester (Architect), Sidra Mushtaq (Architect), Vincent Barry (Architect), Dimosthenis Choupas
(Architect/Urban React/Activist).
Mark Curran (Artist), Giannis Fillipou (Artist), Tom Flanagan (Artist), Anthony Haughey (Artist),
Megs Morley (Artist), Lina Selander (Artist). MArch Graduates of Cork Centre for Architectural
Education (UCC/CIT), Students of BFH Architecture School, Students/Graduates of National
Technical University of Athens (NTUA).
Με τη συμμετοχή των: Eve Olney (Επιμελήτρια/Εθνογράφος), Dimitri Panayotopoulos
(Επιμελήτρια /Urban React/ Ακτιβιστής), Seamus Nolan (Καλλιτέχνης/ Ακτιβιστής), John
Linnane, Mohamed Hachimi (Καλλιτέχνης/ Ακτιβιστής), Pino Güntensperger (Καλλιτέχνης/
Ακτιβιστής), Touria Besbas (Καλλιτέχνης/ Ακτιβιστής), Dobz O’Brien (Επιμελητής), Zoi
Moutsokou (Καλλιτέχνης/Αρχιτέκτονας), Jason O’Shaughnessy (Επιμελητής/Αρχιτέκτονας),
Max de Meester (Αρχιτέκτονας), Sidra Mushtaq (Αρχιτέκτονας), Vincent Barry (Αρχιτέκτονας),
Dimosthenis Choupas (Urban React/ Αρχιτέκτονας/Ακτιβιστής).
Mark Curran (Καλλιτέχνης), Giannis Fillipou (Καλλιτέχνης), Tom Flanagan (Καλλιτέχνης),
Anthony Haughey (Καλλιτέχνης), Megs Morley (Καλλιτέχνης), Lina Selander (Καλλιτέχνης).
MArch απόφοιτους του Cork Centre for Architectural Education (UCC/CIT), Μαθητές της BFH
Architecture School, Students/Graduates of National Technical University of Athens (NTUA).

This exhibition comes
from a collective that
emerged from a developing
relationship between
Irish and Athenian-based
artists/architects/urban
thinkers/and urban
activists. We come from
multiple fields in the arts
but all share an interest
in exploring alternative
models of teaching,
practice, and processes
within architecture through
exhibition and workshops
involving a wider public. The
project offers a response to
current socio-political issues
through architecture - and at
the same time - explores the
practice of critique itself.
Η έκθεση προκύπτει
από μια συλλογικότητα
που αναδύθηκε από μια
επαφή μεταξύ καλλιτεχών
/ αρχιτεκτόνων /
θεωρητικών / και αστικών
ακτιβιστών. Προερχόμαστε
από διαφορετικά πεδία
των τεχνών, αλλά
μοιραζόμαστε όλοι ένα
ενδιαφέρον για την
αναζήτηση εναλλακτικών
μοντέλων διαδασκαλίας,
εφαρμογής και διαδικασιών
αρχιτεκτονικής μέσω
της έκθεσης και των
εργαστηρίων που
εμπλέκουν ένα ευρύτερο
κοινό. Το έργο προσφέρει
μία απάντηση σε σύγχρονα
κοινωνικο-πολιτικά
ζητήματα μέσω της
αρχιτεκτονικής - και την
ίδια στιγμή - διερευνεί την
πρακτική της κριτικής
καθαυτής.

Το “urban  react” είναι µια συλλογικότητα που αναδύθηκε µέσα από την επαφή των
Πολυτεχνείων αρχιτεκτονικής Βέρνης και Αθήνας καθώς και ανεξάρτητων καλλιτεχών,
αρχιτεκτόνων, θεωρητικών, ακτιβιστών, εργατών και επιστηµονων. Παρόλο που
προερχόμαστε από διαφορετικούς τομείς, όλοι έχουμε κοινό ενδιαφέρον για την εξεύρεση
εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας, εφαρμογής και διαδικασιών στην αρχιτεκτονική,
με στόχο να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να αποκτήσουν τον έλεγχο του δικού τους
περιβάλλοντος διαβίωσης. Μέσω διαδικασιών συλλογικού σχεδιασμού, ακτιβισμού
και έρευνας το έργο μας στοχεύει στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών
προβλημάτων και μέσω αστικών έργων και πρακτικών η έρευνα αναπτύσσει νέες κριτικές
και παιδαγωγικές ιδέες που εστιάζουν στην αρχιτεκτονική ως εργαλείο κοινωνικής
ενσωμάτωσης και κοινωνικής συμμετοχής.
“urban  react” is a collective that has emerged from the Architecture departments of the
Universities of Bern and Athens, and includes independent artists, architects, researchers,
activists, workers and scientists. Although we come from different fields, we all share a
common interest in finding alternative models of teaching, application and processes in
architecture with the objective of enabling people gain control of their own living environments.
Through processes of Collective Design, Activism and Research our project aims to address
contemporary sociopolitical issues, and through urban projects and practice research
develop new critiques and pedagogical concepts that focus on architecture as a tool of social
integration and social involvement.

