
	  
Πρόγραµµα  εκθέσεων2017 

 

Ώρες  λειτουργίας  εκθεσιακού  χώρου :  Δευ -Σαβ :12-9µµ, Κυρ :12-7µµ 

 

4 Απριλίου  2017 

Soft  Barr ier  | Απο  τον  Πειραιά  στο  Μοναστηράκι  για  µ ια  pop-up έκθεση  

Κυρίως  γκαλερί  + Δωµάτια   

Η έκθεση Soft Barrier παρουσιάζεται στο πλαίσιο του συνεργατικού πρότζεκτ Edge.Piraeus, την Τρίτη 4 
Απριλίου 2017. Η έκθεση θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα είναι ανοιχτή στο κοινό για µια ηµέρα. 
 
Η επικοινωνία µας περνά µέσα από τον απαλό χώρο που ορίζεται από το γλωσσικό φράγµα. Συνιστά ένα άκρο 
µε πυκνότητα, µια αυτόνοµη µεµβράνη η οποία επηρεάζει την κίνηση των σκέψεων και των σωµάτων. Το 
γλωσσικό φράγµα είναι µια αφηρηµένη έννοια η οποία εξαπλώνεται στον νου, όπως το σύνορο. 
 
Το συνεργατικό πρότζεκτ Edge.Piraeus συγκεντρώνει νέους καλλιτέχνες από την Ακαδηµία Τεχνών Weissensee 
του Βερολίνου και τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Για µια µέρα θα καταλάβουν το metamatic: taf µε µια 
pop-up έκθεση, η οποία διερευνά την επιτελεστικότητα της µετάφρασης µέσω της καλλιτεχνικής πρακτικής. 
 
Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες από την Ακαδηµία Τεχνών Weissensee: Benjamin Busch, Alexine Chanel, Mickael 
Faure, Maki Hosokawa, Sunniva Innstrand, Eva Karduck, Chia-Liang Lai, Mio Okido, Eri Qubo, Maria Turik  
 
Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες από την ΑΣΚΤ: Μαρία Βατίστα, Αγγελική Παπαγεωργίου, Μάγια Παπακώστα  
 
Επίσηµη ιστοσελίδα του Edge.Piraeus http://www.edgepiraeus.com/ 
Weissensee Academy of Art Berlin http://kh-berlin.de/ 
ΑΣΚΤ http://www.asfa.gr/ 
 
 

6 -  23 Απριλίου  2017 

14th Dis t r ic t  | Χτίζοντας  µ ια  Αθηναϊκή  συνοικία  στην  Ουκρανία   

Κυρίως  γκαλερί  

Η έκθεση παρουσιάζει τη διαδικαστική εξέλιξη του συνεργατικού πρότζεκτ µεταξύ της Teta Tsybulnyk από το 
86 Film Festival και των METASITU από το metamatic:taf. 
 
Το14th District είναι µια χωρική παρέµβαση εµπνευσµένη απο την πόλη της Αθήνας, η οποία ερευνά διερευνά 
την έννοια της ‘συνοικίας’. Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από µια οµάδα κατοίκων της νεότερης πόλης της 
Ουκρανίας, το Σλάβουτιτς. 



	  
 
 
Το Σλάβουτιτς χτίστηκε στον απόηχο της έκρηξης που σηµειώθηκε στον τέταρτο αντιδραστήρα του Πυρηνικού 
Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόµπιλ το 1986, µε στόχο να µετεγκατασταθούν εκεί οι εργάτες µε 
τις οικογένειές τους. Η πόλη αποτελείται από 13 συνοικίες, καθεµία από τις οποίες αντιπροσωπεύει 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά διαφορετικών Σοβιετικών πόλεων. Το Μπακού, η Τιφλίδα, το Ερεβάν, το 
Βίλνιους, το Ταλίν, η Ρίγα, το Κίεβο, το Μπέλγκοροντ, η Μόσχα και το Λένινγκραντ διέθεσαν τους σχεδιαστές, 
τα υλικά και τους εργάτες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή κάθε γειτονιάς. Ολόκληρη η πόλη χτίστηκε σε 
διάστηµα 18 µηνών. Η Αθηναϊκή συνοικία θα είναι η 14η.  
 
Η Αθήνα και το Σλάβουτιτς βρίσκονται αµφότερες σε παραµεθόριες ζώνες, δεν είναι όµως περιφερειακές 
πόλεις, αφού σε αυτές τις περιοχές αντιµετωπίζονται σηµαντικά ζητήµατα, από πολιτικές, µέχρι οικονοµικές και 
ανθρωπιστικές κρίσεις. ΩΩς εκ τούτου, η ιδέα της µεταφοράς σχεδιαστικών στοιχείων από την πόλη της Αθήνας 
στην πόλη του Σλάβουτιτς  φάνηκε να αποτελεί κατάλληλο εργαλείο προκειµένου να οραµατιστεί κανείς τις 
µελλοντικές δυνατότητες αυτής της πυρηνικής πόλης. Η αντιπαράθεση και η συνύπαρξη αυτών των δύο 
πλαισίων πυροδοτεί ένα γόνιµο διάλογο για την αρχιτεκτονική φόρµα και το αστικό µέλλον. 

 
Επιµέλεια έκθεσης: Eduardo Cassina & Liva Dudareva (METASITU), Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα, Χριστίνα 
Δ∆ηλάρη 
 

 

24 -  30 Απριλίου  2017 

Wilderness_AMORGOS Art  Residency  | Πώς  σύγχρονοι  καλλιτέχνες  εργάστηκαν  µε  
την  τοπική  παράδοση  το  καλοκαίρι  του  2016 

Κυρίως  γκαλερί  

Το Wilderness_AMORGOS Art Residency είναι ένα µη κερδοσκοπικό καλλιτεχνικό πρόγραµµα φιλοξενίας 
στο νησί της Αµοργού που απευθύνεται σε εικαστικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Η έκθεση στο metamatic:taf παρουσιάζει µια επιλογή έργων που ανέπτυξαν οι εικαστικοί το καλοκαίρι του 
2016. Οι καλλιτέχνες χρησιµοποίησαν το τοπίο και την πολιτιστική κληρονοµιά της Αµοργού ως πηγή 
έµπνευσης, αλλά και τον τόπο για να βρουν υλικά µε σκοπό τη δηµιουργία ενός καινούργιου καλλιτεχνικού 
έργου.  
 
Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες: Αµπντούλ-Χαλίκ Αζεές (Σρι Λάνκα), Αµαλία Χαρικιοπούλου (Ελλάδα), Έµµα 
Κοράλλ (Ηνωµένο Βασίλειο), Μαρία Νικήφοράκη (Ελλάδα), ‘Ινγκριτ Πουµαγιάλλα (Περού), Βασιλική 
Σιφοστρατουδάκη (Ελλάδα) και Αύγουστος Βεϊνόγλου (Ελλάδα) 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://amorgosartresidency.org/Wilderness_-AMORGOS-Art-Residency 

 



	  
Μάιος  2017 

8 χρόνια  TAF -  Bir thday Project  | 8 χρόνια  –  2.000.000 επισκέπτες  –  1.650 
καλλιτέχνες  

Κυρίως  γκαλερί  + Δωµάτια   

Το πρωτοποριακό πολιτιστικό κέντρο της Αθήνας, που ιδρύθηκε το 2009, γιορτάζει τα 8 χρόνια λειτουργίας 
του. Το metamatic:taf έχει ορίσει ένα σύγχρονο µοντέλο πολιτιστικής παραγωγής και δράσης, λειτουργώντας 
ως ένας διαρκώς εξελισσόµενος σχηµατισµός εντός των αστικών δικτύων.  

Έχοντας καθιερωθεί ως ένας ανοιχτός χώρος για την κυκλοφορία ιδεών και πρακτικών που βασίζονται στη 
συµµετοχική κουλτούρα, τον πειραµατισµό και τη διεπιστηµονική έρευνα, επιδιώκει τη δηµιουργία εκτεταµένων 
συνεργασιών µε κοινότητες δηµιουργών από το ευρύ φάσµα του πολιτισµού, ενώ οικοδοµεί µια ουσιαστική 
σχέση µε το κοινό του, µέσω της ενεργού συµµετοχής και της συν-δηµιουργίας.  
 
Καθόλη την διάρκεια των 8 αυτών ετών, το metamatic:taf έχει δεχθεί πάνω από 2.000.000 επισκέπτες, 
περισσότεροι από 1.650 καλλιτέχνες έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους, ενώ πάνω από 130 επιµελητικά 
έργα έχουν εκτεθεί. Ο Μάιος θα είναι ένας µήνας γέµατος πάρτυ, εγκαταστάσεις στο χώρο, εκδηλώσεις και 
µουσική µε αποκορύφωµα το Σαββατοκύριακο της 20ης & 21ης Μαΐου για να γιορτάσουµε και να µοιραστούµε 
όµορφες αναµνήσεις µε το κοινό. 
 
 

4 –  14 Μαΐου  2017 

Terrains Vagues | Ένα  πολυδιάστατο  περιπατητικό  έργο  µέσα  από  τα  αστικά  κενά   

Κυρίως  γκαλερί  + Δωµάτια   

Το Terrains Vagues είναι ένα συλλογικό πρότζεκτ που πραγµατοποιείται στο metamatic: taf και σε δηµόσιους 
χώρους της πόλης. Το Τerrains Vagues συνιστά µια εξερεύνηση και εφήµερη ενεργοποίηση των αστικών κενών 
της πόλης µέσα από µια σειρά επιτελεστικών και πειραµατικών δράσεων.  Περιλαµβάνει ξεναγήσεις και 
ηχητικούς περιπάτους στην Αθήνα (σε εγκαταλελειµµένες εµπορικές στοές, στοιχειωµένα σπίτια, άδεια 
βιοµηχανικά κτίρια κ.α.), καθώς και ένα open studio για χαρτογραφήσεις, προβολές ταινιών και µια 
οπτικοακουστική εγκατάσταση στους εκθεσιακούς χώρους του metamatic:taf. Το πρότζεκτ ενθαρρύνει τον 
περιπατητή/συµµετέχοντα να βιώσει τον αστικό ιστό µέσα από τις συνέχειες και τις ασυνέχειες του. 
 
Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες και οι καλλιτεχνικές οµάδες: Αkoo-o, Yasmin Al-Hadithi, Patrick Baxter, Σοφία 
Γρηγοριάδου, Ντάνα Παπαχρήστου, Γιώργος Σαµαντάς 
 
 
Επιµέλεια: Χριστίνα Δ∆ηλάρη, Ιφιγένεια Παπαµικρουλέα, Ντάνα Παπαχρήστου, Γιώργος Σαµαντάς 
 
 

 



	  
26 -  28 Μαΐου  2017   

Travel l ink | Γραφίστες  δηµ ιούργουν  αφίσες  και  οι  bartenders του  TAF φτιάχνουν  cocktai ls  
εµπνευσµένα  απο  διάφορες  πόλεις  του  κόσµου    

Κυρίως  γκαλερί  + Δωµάτια   

20 πόλεις - 20 αφίσες - 20 cocktails 

Μια έκθεση σε σύλληψη και παραγωγή του INK Project.Exhibition. Το INK Project.Exhibition συνδυάζει τη 
γραφιστική µε άλλους τοµείς των εφαρµοσµένων τεχνών. Μία φορά το χρόνο, µια εκδήλωση-έκθεση 
πραγµατοποιείται µε έργα από ανεξάρτητους γραφίστες, εικονογράφους, γραφιστικά γραφεία και καλλιτέχνες. 
Ο καθένας δηµιουργεί µια αφίσα εµπνευσµένη από το θέµα της τρέχουσας έκθεσης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://inkproject.gr/ 
 

 

6 –  25 Ιουνίου  2017 

Athens Photo Fest ival  | 	  Εκθέσεις  έργων  από  εικαστικά  µέχρι  και  ντοκιµαντέρ ,  
φωτορεπορτάζ ,  εγκαταστάσεις  φωτογραφίας  και  έργα  πολυµέσων  

Κυρίως  γκαλερί  + Δωµάτια   

Το Athens Photo Festival είναι το κορυφαίο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Εξερευνώντας κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εποχή µας, το πρόγραµµα λειτουργεί µέσα σε ένα 
διεθνές, εθνικό και τοπικό πλαίσιο, που περιλαµβάνει µια σειρά από εκθέσεις και δραστηριότητες 
σχεδιασµένες για να αντανακλούν την ποικιλοµορφία της σύγχρονης φωτογραφίας. Σκοπός του είναι να 
δηµιουργήσει ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών, καλλιτεχνικής έκφρασης και διεθνούς συµµετοχής . 
 
Δ∆ιοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας (ΕΚΦ) http://hcp.gr 
 
Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Μανόλης Μωρεσόπουλος  
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.photofestival.gr/ 
 

 

 

 

 



	  
26 Ιουνίου  –  2 Ιουλίου  2017  

Remembering and Forget t ing -  Ostkreuzschuele fuer Fotograf ie Ber l in   

Κυρίως  γκαλερί   

Ο χρόνος δεν µπορεί να σταµατήσει, ούτε να αιχµαλωτιστεί, ή µήπως µπορεί; Η επιθυµία να διατηρήσει κανείς 
µια στιγµή ακίνητη στο χρόνο, να αιχµαλωτίσει τη χαµένη στιγµή και να γιορτάσει την καθοριστική στιγµή, ήταν 
οι πνευµατικές κινητήριες δυνάµεις πίσω από την ανάπτυξη της φωτογραφίας. Η φωτογραφία δέχθηκε την 
πρόκληση. Οι φωτογραφίες υλοποιούν τη στιγµή, η πραγµατικότητα γίνεται σταθερή - µια µνήµη που κάποτε 
ήταν µόνο µια φευγαλέα πραγµατικότητα. Αλλά τι µας δείχνουν οι εικόνες; Τι θυµόµαστε στην πραγµατικότητα; 
Υπάρχει ένα κενό ανάµεσα στο τι θυµόµαστε και στο τί συλλαµβάνει µια φωτογραφία. Το κενό αυτό είναι το 
ζητούµενο αυτής της έκθεσης, η οποία περιγράφει την αβέβαιη θέση της φωτογραφίας ανάµεσα στη µνήµη και 
την πραγµατικότητα, ανάµεσα στη λησµόνηση και τη θύµηση του παρελθόντος: Η έκθεση θίγει το ζήτηµα του 
διαλόγου µεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλοντος. Του Jürgen Keeper. 
 
Επιµέλεια: Μελίνα Παπαγεωργίου 
 
 
 
6 Ιουλίου  -  3 Σεπτεµβρίου  2017 

Η  επιλεγµένη  έκθεση  του  ετήσιου  Ανοιχτού  Καλέσµατος  Επιµελητικών  
Προτάσεων    

Κυρίως  γκαλερί   

Για έβδοµη συνεχή χρονιά το ετήσιο Ανοιχτό Κάλεσµα για κατάθεση Επιµελητικών Προτάσεων απευθύνεται σε 
νέους και νέες έως 35 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν µια οµαδική έκθεση σύγχρονης 
τέχνης και να την υλοποιήσουν στην γκαλερί του metamatic:taf. 
 

	  


