
 
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 

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 του Καραγκιόζη. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει για τη μοίρα του Καραγκιόζη.  
 
Παραστάσεις: 20 & 21.11.2015  
 
Επικεφαλής καλλιτεχνικής ομάδα: Janaki Ranpura  
Υπεύθυνος παραγωγής: Peter Maravelis 
Με την υποστήριξη του Jerome Foundation 
 
 



 
28.11 - 13.12.2015  ALMA KALMA: Wesen 
 
 
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 
αοράτου. Είναι η έξαρση της στιγμής, γεμάτη χάος, που όλα κινούνται στη φορά της 
ορμής προς μια μεγάλη επιστροφή. Την επιστροφή στο "σώμα", την επιστροφή στην 
"αναγέννηση". Η έκθεση στόχο έχει την παρουσίαση μέσω εικαστικών έργων του 
Διεθνoύς Εργαστηρίου Έρευνας Παραστατικών Τεχνών - Workcenter AlmaKalma υπό την 
διεύθυνση του Γιάννη Μήτρου. 
 
Επιμέλεια: Στέλλα Μανικάτη 
 
Συμμετέχουν: Manuel Baldassar, Βασίλης Καρκατσέλης, Daniela Prost, Ιωάννα Σκαντζέλη, 
Γιώτα Χατζή και η ομάδα του Workcenter  (Σοφία Δρακοπούλου, Μάρω Θεοδοσίου, 
Αθανάσιος Ι. Μαργούτας, Χάρης Μεσηνιώτης, Ιωάννα Σκαντζέλη, Φωτεινή Τερζή, 
Σεμπάστιαν Τσιφής, Μαρία Χαρέλα 
 
 

16 - 20.12.2015    àrtεις; fest 

Ημέρες σύγχρονης ικαριακής δημιουργίας στην Αθήνα (Δεκέμβριος 2015), θα έχει ως 
θέμα του 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, μάς μεταφέρουν σε μια ζώσα Ικαρία, σʼ 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 

 

 


