
 
Πρόγραµµα 2015-2016 
 
 
24.09 - 18.10.2015 CONTEMPORARY TIMES  
 
Η έκθεση Contemporary Times εστιάζει στο ρόλο της κοινωνίας ως ένα θεσµικό δοµικό στοιχείο, 
αποτελούµενο από αναρίθµητες διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες εξελίσσονται σε ένα χαοτικό, συνεχή 
ρυθµό.  Η «Σύγχρονη Κοινωνία» και η «Σύγχρονη Τέχνη» συνδιαλέγονται προκαλώντας µια εκρηκτική, 
πνευµατική σύνθεση. Στόχος της έκθεσης είναι να αµφισβητήσει τη συµβατική προσέγγιση του 
σύγχρονου ανθρώπου ως προς την κοινωνία, µέσω ενός καθηµερινού πλαισίου στο οποίο οι άνθρωποι 
δηµιουργούνται, µεγαλώνουν και τελικά επιβιώνουν. Η σύγχρονη τέχνη συστήνεται ως το µοναδικό όπλο 
στο πεδίο της µάχης που έχει στηθεί. 

Συµµετέχουν: afi, Robert Allison, Πάνος Αντωνόπουλος, Riccardo Attanasio-Matlakas, Maria Konstanse 
Bruun, Barbara Cartier,  Jorge Fabián Castillo, Jupiterfab, Hitomi Kammai, Damian Wojcik  

Επιµέλεια: Πάνος Αντωνόπουλος 
 
 
24.09 - 18.10.2015  THE PROUST EFFECT 
 
Εκκινώντας από την άρρηκτη σύνδεση της µνήµης και των αισθήσεων, η έκθεση καταπιάνεται µε τις 
ξεχασµένες µνήµες που ανασύρονται από το υποσυνείδητο απλώς και µόνο από ένα αισθητηριακό 
ερέθισµα.   
 
Δεκατρείς καλλιτέχνες εξερευνούν το, µέχρι στιγµής, αχαρτογράφητο πεδίο των ανθρώπινων αισθήσεων, 
διερευνώντας το πώς οι αναµνήσεις ενεργοποιούνται, αλληλεπιδρούν και συνδέονται µε την όραση, την 
αφή, την όσφρηση, τη γεύση και την ακοή.  
 
Συµµετέχουν: Κέλλυ Βαρδάκα, Βέρα Καρτάλου, Χάρης Κοντοσφύρης, Παναγιώτα Κορωνιού, Νίκος 
Λαµπρινός, Αριστοτέλης Μαγουλάς, Νίκος Μαρίνης, Μαρία Μπουνάκη, Γεώργιος Πανταζής, Ιωάννης 
Ρόµπολας, Άννα-Μαρία Σαµαρά, Χρήστος Σκούρτης, Παναγιώτης Τσαούσης, Λίλια Χατζηγεωργίου  
 
Επιµέλεια: Ευτυχία Καλοχαιρέτη, Βέρα Καρτάλου  
 
 
 
22.10 - 08.11.2015  14+1 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 
 
Η  κεραµίστρια Χριστίνα Μόραλη παρουσιάζει δουλειά της οµάδας της «Δηµιουργικό εργαστήριο». 
Πρόκειται για κεραµικά έργα 14 ενήλικων µαθητών, οι οποίοι δούλεψαν για τη συγκεκριµένη έκθεση µέσα 
σε διάστηµα 1 χρόνου, συµµετέχοντας στις συναντήσεις του εργαστηρίου σε εβδοµαδιαία βάση. 
 



H  έκθεση έχει ως στόχο να αναδείξει το προσωπικό ύφος που διατηρεί ο κάθε µαθητής, πάνω στο 
οποίο και εργάστηκε ο καθένας ξεχωριστά. Tα έργα έχουν κατασκευαστεί από πηλούς υψηλής 
θερµοκρασίας αλλά και τερρακόττα. 
 
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθεί workshop µε τίτλο  Σωµατική Κεραµική. 
 

Συµµετέχουν: Κατερίνα Βραχιολά, Σοφία Γιάγκα, Αννα Γκούµα, Σταυρούλα Καβαλιέρου, Θέµης 
Καρούκης, Ντιάνα Κωσταντακάτου, Ειρήνη Λυκούδη, Κρίστη Μακρή, Αλέξης Μητρόπουλου, Αµαλία 
Μπογδάνου, Μίτση Σκαρλή-Λεοντίτση, Martina Stusakova, Σόνια Συριανού, Μαρίνα Τζαβέλλου Διαµαντή 
και Χριστίνα Μόραλη 

Στην  έκθεση  παρουσιάζονται και έργα  του  καταξιωµένου  κεραµ ίστα  Marek Cecula. 

Επιµέλεια: Χριστίνα Μόραλη 

 
 
12 - 21.11.2015     THE KARAGIOSIS PROJECT 
 
Η δράση The Karagiosis Project είναι µια έκθεση που θα αποτελέσει την προετοιµασία για µια 
performance.  Μια οµάδα καλλιτεχνών θα κατασκευάσει στον εκθεσιακό χώρο αντικείµενα από το θέατρο 
σκιών. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει για τη µοίρα του 
Καραγκιόζη.  
 
Εγκαίνια-συζήτηση: Δευτέρα 16.11.2015 
Παραστάσεις: Παρασκευή 20 & Σάββατο 21.11.2015  
 
Συµµετέχουν: Janaki Ranpura, Τάσος Κώνστας, Paul Hertneky, Debra Papadinoff 
Υπεύθυνος παραγωγής: Peter Maravelis 
Με την υποστήριξη του Jerome Foundation 
 
 
 
28.11 - 13.12.2015   WESEN: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
 
Το Wesen, φιλοσοφικός όρος του Martin Heidegger, είναι ένα σηµαίνον ενεργοποίησης. 
Είναι η σχέση µας µε τις υπαρκτότητες, η σχέση µας µε το βλέµµα στον ορίζοντα του αόρατου. Είναι η 
έξαρση της στιγµής, γεµάτη χάος όπου όλα κινούνται στη φορά της ορµής προς µια µεγάλη επιστροφή. 
Την επιστροφή στο "σώµα", την επιστροφή στην "αναγέννηση".  
 
Η έκθεση έχει σκοπό την παρουσίαση, µέσω οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και φωτογραφιών, της 
έρευνας που πραγµατοποιείται από το  International Research Laboratory of Performing Arts-
AlmaKalma, το οποίο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Μήτρου. 
 
Συµµετέχουν: 
Manuel Baldassare, Yiota Chatzi, Βασίλης Καρκατσέλης, Χρήστος Πειραλής, Daniela Prost, Ιωάννα 



Σκαντζέλη 
 
Επιµέλεια: Στέλλα Μανικάτη 
 
Την ηµέρα των εγκαινίων θα πραγµατοποιηθεί performance / installation του Research Laboratory σε 
σκηνοθεσία του Γιάννη Μήτρου στην οποία συµµετέχουν οι: Manuel Baldassare, Σοφία Δρακοπούλου, 
Μάρω Θεοδοσίου, Αθανάσιος Μαργούτας, Χάρης Μεσηνιώτης, Ιωάννα Σκαντζέλη, Φωτεινή Τερζή, 
Σεµπάστιαν Τσιφής, Μαρία Χαρέλα 
 

16 - 20.12.2015    àrtεις; fest 

Οι ηµέρες σύγχρονης ικαριακής δηµιουργίας στην Αθήνα, έχουν ως θέµα τον Ικαριώτη. Τη ζωή του. 
Ιστορίες από το χτες και το σήµερα, στιγµές και µνήµες που διασταυρώνονται, σµίγουν και µέσα από την 
προσέγγιση πολλών καλλιτεχνών και πολλαπλών τεχνών, µας µεταφέρουν σε µια ζώσα Ικαρία, σ’ ένα 
νησί που βρίσκεται δίπλα µας αλλά και µέσα µας. Στο κέντρο είναι ο άνθρωπος και αυτόν θέλουµε να 
γνωρίσουµε από κοντά. Με υλικά από το παρελθόν αλλά και την τεχνολογία του σήµερα. Το àrtεις; 2015 
θα έχει εγκαταστάστεις, εικαστικά, εκθέσεις, προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων, παραστάσεις, µουσική, 
εργαστήρι για παιδιά και φυσικά τοπικές γεύσεις και προϊόντα. 

Καλλιτεχνικός διευθυντής: Κωνσταντίνος Βατούγιος 

 

21.12.2015 RE-MICRO μ 5 

	  
Το metamatic:taf και το Micro μ Festival παρουσιάζουν και φέτος τις πέντε ταινίες που ξεχώρισαν 
στο 5ο Micro μ Festival σε μια μοναδική προβολή τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στις 19.30. 
 
Το Micro μ Festival είναι ένα ετήσιο διαγωνιστικό φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, 
όπου μόνος κριτής είναι το ίδιο το κοινό. Φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη των νέων 
κινηματογραφιστών να βρουν έναν τρόπο προβολής του έργου τους αναδεικνύοντας το υψηλό 
επίπεδο της ταινίας μικρού μήκους στη χώρα μας. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε 
φθινόπωρο για μία ημέρα, ταυτόχρονα στην Αθήνα και άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, και αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο, μια γιορτή, βασισμένη στην έμπνευση και τη 
διάδραση μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν τον κινηματογράφο. 
 
Προβολή ταινιών: 
The Gift of Magi της Ισμήνης Δασκαρόλη 
Forever Young του Σπύρου Χαραλάμπους  
Για Πάντα του Νίκου Μανδαράκα  
Πέντε Τρόποι να Πεθάνεις της Νταιάνας Παπαδάκη  
Στ' Αλήθεια του Κωνσταντίνου Φραγκούλη  
 
 

22.12.2015 – 10.01.2016  CTRL + T: ELIEN RONSE  

Το metamatic:taf εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραµµα δράσεων µε τίτλο CTRL+T. Το πρόγραµµα αποτελεί 
µια πρωτοβουλία που στοχεύει στην υποστήριξη ανερχόµενων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το 



εξωτερικό, προκειµένου να αναπτύξουν την καλλιτεχνική πρακτική τους διαµορφώνοντας ένα έργο σε 
εξέλιξη. Καθόλη τη διάρκεια του έτους και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, διαφορετικοί καλλιτέχνες 
καταλαµβάνουν τον εκθεσιακό χώρο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του metamatic:taf 
επεξεργαζόµενοι την ιδέα του CTRL+T µε απόλυτη ελευθερία όσον αφορά τη µεθοδολογία και τα 
εικαστικά µέσα. 

Ο τίτλος του προγράµµατος έχει ένα πολυεπίπεδο νόηµα, καθώς παραπέµπει σηµειολογικά τόσο στον 
φυσικό χώρο όπου υλοποιείται, όσο και στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται: 
το ελληνικό γράµµα «Τ» (ταυ) εµπεριέχεται (γραµµένο και ανεπτυγµένο στα λατινικά) στο όνοµα του 
οργανισµού metamatic:taf. Το CTRL+T δηλώνει µια θέση, µια δράση που αντλεί έµπνευση από την 
εντολή µετατροπής που χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα Acrobat Adobe, ενώ παράλληλα µε την ίδια 
εντολή µπορεί να ανοίξει κανείς µια νέα καρτέλα στο πρόγραµµα περιήγησης.  

Η Elien Ronse, Βελγίδα εικαστικός που ζει στη Γάνδη, είναι η πρώτη καλλιτέχνης που κλήθηκε να 
ανταποκριθεί στην εν λόγω έννοια του µετασχηµατισµού/ χρήσης του χώρου. Η Elien έχει εργαστεί 
εκτενώς µε την έννοια της ταξινόµησης, τη συλλογή και την παρατήρηση, και ειδικότερα αναφορικά µε τα 
οικιακά αντικείµενα και τον περιβάλλοντα χώρο, διερευνώντας τη σχέση µεταξύ ανθρώπινης 
συµπεριφοράς και οργάνωσης του χώρου.  

Επιµέλεια: METASITU 

 

14.01 - 07.02.2016    STUDIOS 2015  

Η έκθεση αποτελεί θεσµό για το metamatic:taf και φιλοδοξεί να αναδείξει πτυχές των εικαστικών 
προβληµατικών που αναδύονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας, συγκεντρώνοντας µια επιλογή έργων από τις διπλωµατικές εργασίες πρόσφατων αποφοίτων. 

Η φετινή έκθεση σχηµατίζει µέσα από τα έργα των νέων εικαστικών ένα µωσαϊκό προσωπικών 
γεωγραφιών. Αποτελεί µια απόπειρα χαρτογράφησης του φάσµατος των ειδικών, υποκειµενικών 
τρόπων µε τους οποίους οι συµµετέχοντες εικαστικοί προσέγγισαν ερευνητικά και µεθοδολογικά το θέµα 
τους. Τα έργα ξεχώρισαν τόσο για τη διερευνητική τους διάσταση, όσο και για τον εµπνευσµένο τρόπο 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων που προέκυψε από την ερευνητική διαδικασία.  

Συµµετέχουν: Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου, Φώτης Βάρθης, Αλεξία Ευσταθοπούλου, Νίκος 
Καλλικλής, Αιµιλία Λιόντου, Γιώργος Παλαµάρης, Ευριπίδης Παπαδοπετράκης, Δήµητρα Σίλιαλη, 
Πανταζής Τσέλιος 

Επιµέλεια: Χριστίνα Δηλάρη, Γιαλένα Κλειδαρά, Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα 

 

14.01- 05.02.2016  MAKE TODAY TO BUILD TOMORROW 

Το Flux Laboratory είναι ένα πειραµατικό πολιτιστικό κέντρο µε έδρα την Ελβετία που ειδικεύεται στις 
εκφραστικές τέχνες και ειδικότερα στο χορό και την performance. Με την υποστήριξη του ιδρύµατος 
FLUXUM ενθαρρύνει τις συνεργασίες και το διάλογο µεταξύ οργανισµών και πολιτιστικών παραγόντων 
είτε πρόκειται για δηµόσια, είτε για ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 



Μέσα από την έκθεση Make today to build tomorrow, το Flux Laboratory συστήνεται στο ελληνικό κοινό, 
µε σκοπό να µοιραστεί µαζί του πάνω από µια δεκαετία εµπειριών και γνώσης στη σύλληψη και 
παραγωγή καλλιτεχνικών projects. Στην έκθεση παρουσιάζεται µια επιλογή από το ευρύ φάσµα 
αρχειακών δράσεών του, το οποίο περιλαµβάνει δηµιουργίες περισσότερο από 400 καλλιτεχνών τα 
τελευταία 12 χρόνια. Η έκθεση επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση που τοποθετούµε τις κοινωνικές 
και ανθρώπινες αξίες σε ένα κόσµο όπου κυριαρχεί η οικονοµία: Το πώς οι αξίες αυτές µπορούν να 
βρουν µια θέση στις ζωές µας και πώς θα µπορούσαν να ξαναδώσουν νόηµα σε έναν εργασιακό κόσµο 
στον οποίο έχουν σχεδόν ξεχαστεί. 

Για την έκθεση αυτή, το Flux Laboratory παρουσιάζει την ταινία µικρού µήκους Make today to build 
tomorrow, που δηµιουργήθηκε ειδικά για το θέµα, σε σκηνοθεσία της Daphne Bengoa. Η ταινία 
προσπαθεί να εισχωρήσει στο έργο και το χώρο 7 επιχειρηµατιών, αναδεικνύοντας στην τεχνογνωσία 
τους, καθώς και την ακρίβεια και συνέπεια, συστατικά απαραἰτητα για τη συνοχή µιας κοινωνίας σε 
υπαρξιακή κρίση.  

Επιµέλεια: Flux Laboratory 

 

11 - 21.02.2016 CULTURELINES SANS FRONTIERES 

Το Culturelines sans frontieres αποτελεί ένα project µε τρεις δράσεις.  

Η εικαστική έκθεση διερευνά το πώς συνδεόµαστε µε τις τοπικές κουλτούρες, καθώς και τον τρόπο µε 
τον οποίο αυτές αλληλεπιδρούν µε την ευρύτερη διεθνή πραγµατικότητα.   

Συµµετέχουν: Edward Akrout, Emi Avora, Αύγουστος Βεϊνόγλου, Ανδρέας Βέµπος, David Birkin & 
Jeremy Hutchinson, Jane McAdam Freud, Kevin Frilet, Tom Gallant, HMQV:13, Δήµητρα Κονδυλάτου, 
Καλλιόπη Λεµού, Βαγγέλης Λιουδάκης, Βασίλης Μαρκοσιάν, Whitney McVeigh, Βασίλης Παπαγεωργίου, 
Μυρτώ Σαρµά, Martin Sexton, Terry Smith, Ελισάβετ Ταµουρίδου, Μαρία Τζανάκου, Πυθαγόρας 
Χαντζηανδρέου. 

Το Speed Dating  σε συνεργασία µε το Venice Agendas θα λάβει χώρα στις 13 Φεβρουαρίου 2016 στις 
12πµ.  Απάντησε σε ερωτήσεις σχετικές µε κουλγαρδινγτούρα και ταυτότητα, και γνώρισε καλλιτέχνες, 
επιµελητές τέχνης και άλλους επαγγελµατίες του καλλιτεχνικού χώρου. Δήλωση συµµετοχής στο 
info@metamatictaf.gr  

Το Πρυτανείο θα διεξαχθεί στις 14 και 21 Φεβρουαρίου στις 12πµ. Πρόκειται για µια δράση ανταλλαγής 
ιδεών για τη δηµιουργική συνδροµή στην προσφυγική κρίση. Παρουσιάζει και συντονίζει η Πάολα 
Ρεβενιώτη. 

Επιµέλεια: Βασιλική Τζανάκου for ARTinTRA 

 

25.02 - 06.03.1016  LETTERS TO THE MAYOR: ATHENS  

To metamatic:taf σε συνεργασία µε το Storefront for Art and Architecture της Νέας Υόρκης 
διοργανώνουν το project Letters to the Mayor-Athens. Το Letters to the Mayor αποτελεί µια 
περιοδεύουσα έκθεση στην οποία µετέχουν αρχιτέκτονες µε τη µορφή επιστολών που απευθύνουν 
στους δηµάρχους των πόλεων όπου διαµένουν ή εργάζονται. Ξεκίνησε το 2014 στη Νέα Υόρκη µε τη 



συλλογή επιστολών που έγραψαν διεθνώς καταξιωµένοι αρχιτέκτονες, επικοινωνώντας καινοτόµες ιδέες 
και οράµατα για τις πόλεις προς τους υπεύθυνους  λήψης αποφάσεων, αλλά και το αντίστροφο.  

Έχοντας ταξιδέψει σε περισσότερες από 20 πόλεις ανά τον κόσµο, το Letters to the Mayor θα 
υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αυτή τη φορά προσκλήθηκαν 50 αρχιτέκτονες, εικαστικοί, 
συγγραφείς και ερευνητές να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους για την πόλη τους, ανοίγοντας παράλληλα 
έναν ευρύτερο διάλογο για τη σύγχρονη αστική συνθήκη. 

Επιµέλεια: METASITU & metamatic:taf 

 

10.03 - 03.04.2016    ATHENS PRINT FEST  

Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από µια οµάδα καταξιωµένων  Ελλήνων 
Χαρακτών, θα πραγµατοποιήσει σε συνεργασία µε τον Πολιτισµικό Οργανισµό του Δήµου Αθηναίων, το 
Διεθνές Φεστιβάλ Χαρακτικής και Εκτυπώσεων της Αθήνας (Athens Print Fest). 

 Η έκθεση αναπτύσσεται γύρω από δυο φιλοσοφικούς στοχασµούς: την Πλατωνική αλληγορία του 
σπηλαίου και στην θεωρία της «Βεδάντα» όπου και οι δυο αναφέρονται  στο δεδοµένο της αίσθησης και 
της απατηλότητας της. 
 
Συµµετέχουν: Yusuf Afzal Hussain, Γιάννης Μονογυιός,  Kavita Nayar, Νίκος Σταυρακαντωνάκης, 
Φλοράνς Χρηστάκη. 

 

21.04 - 19.05.2016      ENCOUNTERS WITH MEMORY 

Η έκθεση ερευνά την πραγµατικότητα, τη µνήµη και τη φαντασία, τον τρόπο που είναι εγγενώς 
συνδεδεµένες, αλλά και το πώς µπορούν να σταθούν ανεξάρτητα και να αντιµετωπιστούν σαν 
ξεχωριστές ολότητες. Συχνά δεν είναι διακριτά τα όρια ανάµεσα σε υπόγειες πραγµατικότητες και 
φαντασιακές καταστάσεις. Είναι η µνήµη απλά ένας µύθος ή µήπως είναι µια νέα µορφή 
πραγµατικότητας που αναδηµιουργούµε εµείς; Μέσα από την καλλιτεχνική διαδικασία κατά την οποία οι 
εικαστικοί αντιµετωπίζουν και αναπαριστούν τον κόσµο, χτίζουν πάνω στις αναµνήσεις τους και την 
προσωπική τους αντίληψη της πραγµατικότητας. Όµως ποιά είναι η πραγµατικότητα που αναπαριστάται 
και ποιές µέθοδοι µυθοπλασίας, αφήγησης και τεκµηρίωσης χρησιµοποιούνται για να ερµηνεύσουν το 
σηµείο έναρξης, το αποτέλεσµα και την ενδιάµεση διαδικασία; Πώς εµείς ως άτοµα προβάλλουµε ό,τι 
βλέπουµε και θυµόµαστε πάνω στον κόσµο που µας περιβάλλει, καθώς και τι κινητοποιεί αυτή τη 
διαδικασία. 

Διοργάνωση: UHHI Projects (Lise Uhrskov and Mazja Hillestroem) 

Επιµέλεια: Ciara Gilmartin 

 

 

 



 

02.06-26.06.2016      OPEN CALL 

Η ετήσια Ανοικτή πρόσκληση σε νέους επιµελητές εκθέσεων διοργανώνεται από το metamatic:taf από το 
2011. Η ανοικτή πρόσκληση απευθύνεται σε νέους/νέες έως 35 ετών, και δίνει τη δυνατότητα σε 
ανερχόµενους επιµελητές να προτείνουν µια οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να την 
πραγµατοποιήσουν στους χώρους του metamatic:taf. Ο/Η επιµελητής/τρια της επιλεγµένης πρότασης 
υλοποιώντας την έκθεση δοκιµάζει τις ικανότητές του/της στο πεδίο των πραγµατικών συνθηκών 
πολιτιστικής παραγωγής στην Ελλάδα, ενώ µέσα από τη διάδραση µε το πολύπλευρο κοινό του 
metamatic:taf θέτει σε διερεύνηση το ίδιο το επικοινωνιακό αποτύπωµα των ιδεών και των καλλιτεχνικών 
επιλογών του/της. 


