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Back to Athens Festival 
Always Forever 
Opening: 1st July @4–10pm 
Duration: 1 – 4 July 
 
 
As part of the 7th International Art Festival: Back to Athens, Phoenix Athens is proud to 
present the exhibition: Always Forever with works by Ileana Arnaoutou, Anna Fafaliou, 
Dimitri Yin and Lee Wells. 
 
Always forever refers to the state of the human body when influenced by uncertain and 
unprecedented situations. 
Employing a transversal approach, the selected artists present works that showcase 
their perception of the body within the social lifestyle. The show presents a combination 
of different mediums playing with the notion of belonging, disorientation and nostalgia.  
Always forever brings up issues of the contemporary Athenian lifestyle such as social 
awareness and inclusion after the self isolation. The exhibition raises questions such as 
how can we restore community?, what does “normal” mean to the Greek citizens?  
The new body of work by Dimitri Yin and Lee Wells is informed by recent events, 
modern Greek art and social ecology. Whether on the other hand Anna Fafaliou’s and 
Ileana Arnaoutou’s work leans towards the notions of physicality and the body within 
society. 
The exhibition becomes a manifestation of the sociopolitical situation in Athens showed 
through the means of contemporary art. 
Always forever  is paying tribute to the importance of art , despite the current crisis and 
celebrates the artistic inspiration and creativity. 
 
 
 
Back to Athens Festival 
Always Forever 
Εγκαίνια: 1st Ιουλίου @4–10µµ 
Διάρκεια: 1 – 4 Ιουλίου 
 
 
Στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τέχνης: Επιστροφή στην Αθήνα, η Phoenix Athens 
παρουσιάζει µε χαρά την έκθεση: Always forever   µε έργα των Ιλεάνα Αρναούτου, Άννα 
Φαφάλιου, Δηµήτρη Γιν και Λι Γουέλς. 
Η έκθεση Always forever  αναφέρεται στην κατάσταση του ανθρώπινου σώµατος όταν 
επηρεάζεται από αβέβαιες και πρωτοφανείς καταστάσεις. 
Χρησιµοποιώντας µια εγκάρσια προσέγγιση, οι επιλεγµένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα 
που δείχνουν την αντίληψή τους για το σώµα µέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής και την 
καθηµερινότητα. Η έκθεση παρουσιάζει έναν συνδυασµό διαφορετικών µέσων που παίζουν 
µε την έννοια του ανήκειν, του αποπροσανατολισµού και της νοσταλγίας. 
Το Always forever  φέρνει θέµατα του σύγχρονου αθηναϊκού τρόπου ζωής, όπως η 
κοινωνική συνειδητοποίηση και η κοινωνική ένταξη του σώµατος µετά την αποµόνωση. Η 
έκθεση εγείρει ερωτήµατα όπως πώς µπορούµε να αποκαταστήσουµε την κοινότητα ;, τι 
σηµαίνει «κανονικότητα» για τους Έλληνες; 
Η νέα δουλειά των Dimitri Yin και Lee Wells εµπνέεται από πρόσφατα γεγονότα, την 
σύγχρονη ελληνική τέχνη και την κοινωνική οικολογία. Το έργο της Άννας Φαφάλιου και της 
Ιλένας Αρναούτου κλίνει προς τις έννοιες της φυσικότητας και του σώµατος µέσα στην 
κοινωνία. 
Η έκθεση γίνεται µια εκδήλωση της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στην Αθήνα που 
εξηγείται από τα µέσα της σύγχρονης τέχνης. 
Always forever  δίνει φόρο τιµής στη σηµασία της τέχνης, παρά την τρέχουσα κρίση και 
γιορτάζει την καλλιτεχνική έµπνευση και δηµιουργικότητα. 
 


