
 

 
 
πρόγραμμα 2014-15 
 

23.09 - 10.10.14  Tatge&Steele the Dyad Project 

Το metamatic:taf ξεκινά τη νέα του εκθεσιακή περίοδο φιλοξενώντας για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα το Dyad Project. Πρόκειται για ένα έργο που εξετάζει σε μικρο / μακρο επίπεδο την 
πάλη που προκύπτει σε σχέσεις σεξουαλικότητας, βίας και εξουσίας. Το project 
διαμορφώθηκε από την Alice Tatge και την Therese Steele στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
residency στην Κωνσταντινούπολη που συνέπεσε χρονικά με τις μεγάλες κοινωνικο-πολιτικές 
αναταραχές τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013. Περιλαμβάνει live performance, 
οπτικοακουστικό υλικό, workshops που πραγματεύονται την πολιτική της χειρονομίας και μία 
έντυπη έκδοση. Ειδικά για την παρουσίαση στο  metamatic:taf ,οι Tatge&Steele εκτός από τις 
προγραμματισμένες performances θα συνοδεύσουν την έκθεση με μία σειρά από έργα 
παρέμβασης (intervention based works) και θα παρουσιάσουν μία νέα μορφή workshop, η οποία 
θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα του επόμενου μεγάλης κλίμακας project τους. 

Έργα βίντεο 

Σύλληψη: Tatge&Steele, σκηνοθεσία : Alice Tatge σε συνεργασία με τους: The Astburys, Emin 
Akpinar και Francesco Murana 
 
Ακουστικό υλικό 
Wajid Yaseen και Alice Tatge για τις Tatge&Steele 
 
Performance and παρεμβάσεις 
Κείμενο, σκηνοθεσία, χορός: Alice Tatge & Therese Steele  
 

 

23.10 - 15.11.14 Διάψευσέ το 

Δέκα σχεδιαστές και τέσσερις σεναριογράφοι από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή των κόμικς 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την παρούσα κοινωνική συνθήκη και επιλέγουν μία λέξη που 
κρίνουν ότι αντανακλά τη σύγχρονη ζωή ώστε να δημιουργήσουν ένα έργο βασισμένο σε αυτή. 
Όλες οι λέξεις που προκύπτουν φέρουν αρνητικό πρόσημο: Διαίρεση, Ιδεοληψία, Ακεφιά, 
Ψέμα, Εγωισμός, Υποκρισία, Σήψη, Εμμονή, Ταπείνωση και Οργή. Ο αρνητισμός τους, ωστόσο, 
αναιρείται αφού το πρώτο γράμμα των επιλεγμένων λέξεων δημιουργεί τελικά μία ακροστιχίδα, 
η οποία αποτελεί τον τίτλο της έκθεσης, συνιστώντας ταυτόχρονα μία ευθεία πρόκληση προς 
το κοινό:  «ΔΙΑΨΕΥΣΕ ΤΟ».   

Συμμετέχουν: Δημήτρης Βανέλλης, Μάρθα Βώζδου, Βάλια Καπάδαη, Βέρα Καρτάλου, 
Ευγενία Κουμάκη, Γιάννης Μονογυιός, Κατερίνα Μπακαγιάννη, Κλειώ Ξενίδου, Κώστας 
Παντούλας, Παύλος Παυλίδης, Θανάσης Πέτρου, Φώτης Πεχλιβανίδης, Κωνσταντίνος 



 

Σκλαβενίτης, Σοφία Σπυρλιάδου, Αγγελική Τζωρτζακάκη, Κωστής Τζωρτζακάκης, 
Παναγιώτης Τσαούσης, Μανώλης Φραγγίδης 

 
Επιμέλεια: 	  Βέρα Καρτάλου 

 

20.11 - 14.12.14 Nulla Dies Sine Linea / Oύτε  μέρα  χωρίς  γραμμή  

Nulla dies sine linea / Ούτε Μέρα Χωρίς Γραμμή. Με την ρήση αυτή του αρχαίου ζωγράφου 
Απελλή, ταυτοποιείται αισθητικά η μορφή της χαρακτικής και των παραδοσιακών γραφικών 
τεχνών. Κάθε μέρα και ''μια γραμμή'' σχεδιασμού και χάραξης. Επτά νέοι χαράκτες με 
συνδετικό μεταξύ τους κρίκο την αγάπη για την επιβίωση της αυθεντικής χαρακτικής 
καλύπτουν με τα έργα τους (χαρακτικά και δείγματα αυθεντικών βιβλίων) τις βασικές 
μορφές της παραδοσιακής έντυπης τέχνης. Σε μια προσπάθεια σύζευξης τεχνικής-
θεωρητικής αναζήτησης, παράλληλα με μια διδακτική προς το θεατή πρόθεση. 

Συμμετέχουν: Φώτης Βάρθης, Χρήστος Βελισσάρης, Ευριπίδης Παπαδοπετράκης, Μιλτιάδης 
Πεταλάς, Μαίρη Πολυδώρου, Γιάννης Σωτηρίου, Πανταζής Τσέλιος 
 
Επιμέλεια: Ευριπίδης Παπαδοπετράκης, Πανταζής Τσέλιος, Μιλτιάδης Πεταλάς 

 
 

20.11 - 14.12.14 ShoegazingCity project 

To ShoegazingCity project είναι μία έκθεση που γίνεται με αφορμή το Shoegazing City: μία 
στήλη-αστικό ημερολόγιο δύο ανθρώπων που προσπαθούν να συναντηθούν. Εδώ και ένα 
χρόνο, μία αρχιτέκτονας και ένας ποιητής, η sub_lolita και ο Latenighter, σχεδιάζουν τις δικές 
τους διαδρομές μέσα στην πόλη, ξεκινώντας από διαφορετικές κάθε φορά αφετηρίες, που 
καταλήγουν σε κοινές αναζητήσεις. Έτσι, συνθέτουν τις δικές τους μικρές ιστορίες και τις 
δημοσιεύουν στην Popaganda.gr. Μαζί τους, τις περισσότερες φορές, μπορεί να περπατά κι 
ένας καλεσμένος, ένας ακόμα από τους ανθρώπους που ξέρουν να πλάθουν μοναδικές 
ιστορίες εμπνεόμενοι από την πόλη τους. 

Συμμετέχουν: Δημήτρης Αθηνάκης aka Latenighter, Αγγελική Ζερβού aka Sublolita, 
Παναγιώτης Πανταζής aka Pan-pan, Νικολέτα Μπαλοθιάρη aka skafandro, Νάντια Στασινού, 
Μανώλης Ηλιόπουλος aka RTMkyz, Μπάμπης Μπόζογλου aka Dozen Draft, Κωνσταντίνος 
Μπελιάς 

 
Επιμέλεια: Γεωργία Βουδούρη 

 



 

18.12.14 - 15.01.15 Studios 2014  

Η έκθεση αποτελεί θεσμό για το metamatic:taf και φιλοδοξεί να μεταδώσει στο κοινό τις 

τάσεις που διαμορφώνονται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, φιλοξενώντας 

μια επιλογή έργων από πρόσφατους αποφοίτους. Η έκθεση επιχειρεί μια συνεκτική 

αποτύπωση των διερευνήσεων, εννοιολογικών και πρακτικών, που πραγματοποιούν οι νέοι 

εικαστικοί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.  

Τα έργα που παρουσιάζονται αποτελούν μέρος της πτυχιακής εργασίας των καλλιτεχνών και 

η επιλογή τους έχει βασιστεί πρωτίστως σε δύο άξονες: αφενός στη συνειδητή διάθεσή τους 

να ενσωματώσουν την επιστημονική προσέγγιση ως καλλιτεχνική πρακτική και αφετέρου 

στον εντοπισμό μιας ιδιαίτερα ευρηματικής χρήσης των υλικών μέσων με πρόδηλες 

συμβολικές διαστάσεις. 

 

Συμμετέχουν: Ελένη Αθανασιάδου, Στέφανος Αθάνατος, Δημήτρης Βουρδόγλου, Μαίρη 
Θηβαίου, Βάλια Κελαϊδή, Ελένη Κοκολάκη, Μαρία Μαυροπούλου, Θεοδώρα Πανταζοπούλου, 
Κωνσταντής Παπαμαργαρίτης, Χρήστος Παπασωτηρίου, Irene Ragusini, Ναταλία Σουμπίνα, 
Νίκος Τοπαλίδης, Σύλβια Φεσσά, Φένια Χατζημιχαήλ, Αλεξία Ψαραδέλη. 

 

Επιμέλεια : Χριστίνα Δηλάρη, Γιαλένα Κλειδαρά, Ιφιγένεια Παπαμικρουλέα 

 

29.01 - 13.02.15   Αϋπνία  

Η έκθεση «Αϋπνία» σε επιμέλεια των Αλέξανδρου και Χρήστου Μπουρελιά (boubrothers), 

είναι μια οργανική σκηνογραφική εγκατάσταση, μια απεικόνιση διαδοχικών σωματικών 

«εμμονών» της νεκρής ή εκδιωγμένης φύσης που εξ ορισμού δεν θα μπορούσε να βρίσκεται 

σε κατάσταση αποδεκτής ηρεμίας. Οι συμμετέχοντες δημιουργοί από τον χώρο των 

εικαστικών και παραστατικών τεχνών εκφράζουν χρησιμοποιώντας ποικίλα δημιουργικά 

μέσα, τον «μη ύπνο» κατά την διάρκεια του οποίου το «ρεαλιστικό ή μη ρεαλιστικό» χρίζει 

διαφορετικής προσοχής και ερμηνεύει την εγρήγορση υπερτροφική πλέον, όπως 

διαταράσσει την όποια γαλήνη υποσχόταν ο ύπνος. 

 



 

 

Συμμετέχoυν: Ζωή Αρβανίτη, Πολυάννα Βλατή, Μπλερίμ Δαμπιράι, Νάσος Δρακόπουλος, 

Δημήτρης Ζέρβας, Μαρία Καλλικούνη, Στέλλα Κατσαρού, Ελεάνα Καυκαλά, Κατερίνα 

Κουτσογιάννη, Νίκος Κυριακόπουλος, Αγγελική Μέλη, Μαρία Μηνά, Χριστόφορος Μίτζας, 

Αλέξανδρος Μπουρελιάς, Χρήστος Μπουρελιάς, Ηλιάνα Νάτσου, Φαίη Παπανίκου, Αλκυόνη 

Παπακωνσταντοπούλου, Χάρης Πέτρου, Βαΐα Πιλάφα, Μαρία Προϊστάκη, Αλέξανδρος 

Τζώρτζης, Ματίνα Ψαρράκη, Νίκη Ψυχογιού, 4frontal 

Επιμέλεια: Αλέξανδρος & Χρήστος Μπουρελιάς (boubrothers) 

 

15.02.15  Vinyl Bazaar 

Το metamatic:taf φιλοξενεί το τέταρτο bazaar βινυλίου και το πρώτο για το 2015, που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.   

Στο παζάρι θα συμμετέχουν ιδιώτες συλλέκτες παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα βινυλίων 
συλλεκτικών και μη. Οι δίσκοι θα καλύπτουν διάφορα μουσικά είδη από rock, pop, soul, jazz, 
blues, funk μέχρι hip hop και electronica . 

Από το πρωί και για όλη τη διάρκεια της ημέρας το bazaar θα συνοδεύουν μουσικές επιλογές 
αποκλειστικά από βινύλια που θα παίζονται στο dj booth του metamatic:taf, συνθέτοντας μια 
απολαυστική μουσική γιορτή που θα συμπληρώσει την κυριακάτικη βόλτα στο Μοναστηράκι. 

 

19.02 - 14.03.15 Welcome to Ecumenopolis  

 

Η έκθεση Welcome to Ecumenopolis φέρνει κοντά Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες – 
αρχιτέκτονες, μελετητές και στοχαστές του αστικού χώρου οι οποίοι θα επιχειρήσουν να 
πραγματευτούν, να διερευνήσουν ή να συγκρουστούν με την άποψη – θεώρηση του κόσμου 
ως μιας ενιαίας αστικής οντότητας – την ιδέα της Οικουμενικής Πόλης. 
 
Τα έργα που θα παρουσιαστούν θα οργανωθούν ως μια σειρά αναστοχασμών και εξέτασης 
πάνω στην κοινή αστική “γλώσσα” όπου όλοι μας γινόμαστε πολίτες της “ίδιας πόλης”. Κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τρία workshops που θα λαμβάνουν χώρα 
κάθε εβδομάδα.  Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αυτών (χάρτες, video, αντικείμενα, 
performances, κείμενα) θα αποτελέσουν κομμάτι της έκθεσης. 
 

Επιμέλεια: METASITU 



 

	  

23.4 - 17.5.15   Τhe Tower of babel project: Revised  

 

Η έκθεση αποτελεί τη συνέχεια ενός σπονδυλωτού εγχειρήματος  που είχε ως αφετηρία τη 
δημιουργία ενός συνεργατικού, διαδικτυακού καλλιτεχνικού έργου βασισμένου στην 
αλληγορική ιστορία  του Πύργου της Βαβέλ.  

	  

Επιμέλεια: Αλέξης Φιδετζής 

	  

18.5 - 24.5.15   Shakink 

 
Το INK Project.Exhibition είναι ένα project το οποίο συνδυάζει τη γραφιστική με άλλες 
εφαρμοσμένες τέχνες. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μια έκθεση-event με έργα σε μορφή 
αφισών από γραφίστες, εικονογράφους και καλλιτέχνες. Στο event εκτός από την έκθεση 
πραγματοποιούνται live performances από μουσικούς, dj sets, διαγωνισμοί και πολλά άλλα. 

Η έκθεση “Shakink” αφορά στο συνδυασμό του “ink” με τα cocktails. Οι σχεδιαστές θα 
δημιουργήσουν αφίσες που θα έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα cocktails και θα 
δημιουργηθεί ένα cocktail εμπνευσμένο από κάθε αφίσα, το οποίο ο κόσμος θα μπορεί να 
επιλέξει για να συνοδεύσει τη βραδιά του.  

 

28.5 - 21.6.15   Open Call 

Το metamatic:taf διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά το ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση 
επιμελητικών προτάσεων. Το ανοιχτό κάλεσμα απευθύνεται σε νέους και νέες έως 35 ετών, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να 
την υλοποιήσουν στπ metamatic:taf. 

 

 

 

 

 


