
Σύντομο Βιογραφικό  Σημείωμα 
 
Η Αιμιλία Παπαφιλίππου   γεννήθηκε το 1961 στην Ασμάρα της  Ερυθραίας, στην 
Ανατολική Αφρική, και ζει στην Αθήνα. 
 
Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο βίντεο και στα Νέα Μέσα, στο New York University στη 
Νέα Υόρκη.   
Σπούδασε με διδακτική υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων (Teaching Fellowship) 
από το New York University και με υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση. 
 
Έκπροσώπησε την Ελλάδα, το 1991 στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο με επιμέλεια της 
Μαρίας Μαραγκού, το 2000 στην έκθεση “©Europe Exists  με επιμελητές  τους 
Harald Szeemann και Rosa Martinez, και το 2002, στην έκθεση “Open” με επιμέλεια  
της Λίνας Τσίκουτα. 
 
Σχεδίασε, επιμελήθηκε και υλοποίησε, το 2010, την χωροτροπική και χρηστική 
εγκατάσταση/μπαρ, “Liquid Sky”, στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του ιδρύματος 
Ωνάση. 
Το 2014 συμμετείχε στην έκθεση «Ναυτίλος :Tαξιδεύοντας την Ελλάδα», την 
κεντρική πολιτιστική εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην Bozar, στις Βρυξέλλες. 
Το 2014, πραγματοποίησε την πρώτη εικαστική παρέμβαση σύγχρονης τέχνης στην 
Αρχαία Αγορά των Αθηνών,  με υποστήριξη του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ ως 
πρώτη ανάθεση του προγράμματός του, «έργο στην πόλη». Υλοποιήθηκε  το έργο 
«Παλμικά Πεδία». 
(ηλεκτρονικός κατάλογος:http://www.aemiliapapaphilippou.com/site/iPad/) 
Το 2016 συμμετείχε στην έκθεση “South to Southeast-A Futher Surface”, που 
επιμελήθηκαν οι Patrick D. Flores και Anca Verona-Mihulet, στο Guandong Times 
Museum, στην Κίνα. Της ζητήθηκε επιπλέον να γράψει κείμενο για τη δουλειά της 
και τη σχέση του με το φεμινιστικό ζήτημα για την περιοδική έκδοση του Μουσείου.  
(https://www.academia.edu/35731064/On_Feminism_and_My_Work_Chess_Contin
uum_Being_the_Game_and_the_Games_Game_) 
Το 2017, συμμετείχε, στη  Documenta 14, στο Κάσσελ, στη Γερμανία, στην  έκθεση 
«Αντίδωρον: Η Συλλογή του ΕΜΣΤ»  σε επιμέλεια Κατερίνας Κοσκινά.  
Η παρουσίαση του έργου “FIXed in Flux” προκάλεσε το ενδιαφέρον του Γερμανού 
επιμελητή Ulrich Wegenast, διευθύνοντος συμβούλου του συνεδρίου Raumwelten, 
Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού Δημόσιου Χώρου και Νέων Μέσων και την κάλεσε ως 
κεντρική ομιλήτρια  να παρουσιάσει τη δουλειά της αλλά και να πραγματοποιήσει 
μια διαδραστική βιντεοπροβολή στο παλάτι του Ludwigsburg. 
Το 2019 παρουσίασε τη βίντεο-εγκατάσταση «Σκακιστικό Συνεχές: Το Αέναο Τώρα», 
στα Θαλάσσια Μεσαιωνικά Τείχη της Ρόδου υπό την  αιγίδα του Γαλλικού 
Ινστιτούτου, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  με πρόσκληση και χορηγία 
του Ξενοδοχείου Rodos Palace. 
 Το 2021 συμμετέχει στην έκθεση “Τhesis-Antithesis- Synthesis: In the Belt of 
Change”, που θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2021, επιμελήθηκε διαδικτυακά 
η Κατερίνα Κοσκινά και πραγματοποιείται στο Hainan Ocean Flower Museum, στη  



Κίνα, όπου η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα στην ευρύτερη έκθεση «Τhe Tides of 
the Century”. 
Με ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πραγματοποίησε, στο μικρό αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου, από 9/08 έως 05/10/2021 την διαδραστική 
εγκατάσταση/περφόρμανς «Ιεροί Λόγοι/COVID- 19”.  
(http://aemiliapapaphilippou.com/logoi.html	
 
 
 
	
 


