
 
Πρόγραμμα 2014-2015 
 
 
23.09 - 10.10.2014 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 - 15.11.2014 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 αρνητισμό 
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 - 14.12.2014 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 - 14.12.2014 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 - 15.01.2015 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 - 13.02.2015 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) 
 
 
 
15.02.2015 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 - 29.03.2015 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.  Τα 



αποτελέσματα των εργαστηρίων αυτών (χάρτες, video, αντικείμενα, performances, 
κείμενα) θα αποτελέσουν κομμάτι της έκθεσης. 
 
 
Συμμετέχουν: Olalla Gomez, Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Edurne Herrán, Reinis Hofmanis, 
Ζήσης Κοτιώνης, METASITU, Γεώργιος Μπουλασίδης, Edijs Vucens, Oliwia Weronika 
Twardowska, Laura Yuile 
 
Επιμέλεια: METASITU (Eduardo Cassina, Liva Dudareva) 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής workshop: 
21 Φεβρουαρίου / All The Landscapes You Are (Βικτώρια Δούκα-Δουκοπούλου)  
28 Φεβρουαρίου / Profilopolis (Αντιγόνη Κατσαδήμα)  
7 Μαρτίου / Resounding Cities (Σοφία Γρηγοριάδου, Γιώργος Σαμαντάς, Μαρία 
Μεθυμάκη, Ζωή Αρβανίτη, Ντάνα Παπαχρήστου, Μαρίζα Παρασύρη)  
 
Με την υποστήριξη:	  	  
της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα & του State Culture Capital Foundation of Latvia 
	  
	  
 
17.04.2015     Παρουσίαση Βιβλίου “TERRARIUM” της Ελένης Γαλάνη 
 

Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο metamatic:taf η πρώτη 

παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ελένης Γαλάνη με τίτλο TERRARIUM Το 

πείραμα του Ward, που κυκλοφορεί  από τις εκδόσεις «Μελάνι». 

 

27 ποιήματα, ισάριθμες αναφορές σε φυτά, σχόλια στην αναγκαστική συγκατοίκηση 

ζωντανών σε κλειστά περιβάλλοντα-φυλακές, σε σύγχρονα τερράρια. Μια αλληγορία για 

την βαθιά μοναξιά της ύπαρξης. 

 
Με την υποστήριξη: 

 
	  
 



23.04 - 15.05.2015 Babel fragments: revisited  
 
 
Το 2013 ο Αλέξης Φιδετζής σε συνεργασία με την γκαλερί Deuxpiece της Βασιλείας 
(Ελβετία), προχώρησε στην έκδοση ενός διπλού project εμπνευσμένου από τον βιβλικό 
μύθο του Πύργου της Βαβέλ. Αποτελούμενη από δύο ετερόκλιτα αρχεία, η έκδοση 
επιδιώκει να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την έννοια του σύγχρονου 
εθνικισμού στην εποχή του διαδικτύου και της αποκέντρωσης, που αυτό υπόσχεται, 
τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Ενώ το πρώτο αρχείο αποτελείται από την 
αναλογική αποτύπωση ενός ψηφιακού, διαδικτυακού exquisite corpse με τη συμμετοχή 
καλλιτεχνών από όλες τις γωνιές του πλανήτη, το δεύτερο παγώνει στον χρόνο τη 
ρέουσα φύση του διαδικτύου, παρουσιάζοντας σε τυπωμένη μορφή πληροφορίες που 
εμφανίζονται στο ίντερνετ σχετικά με τα 184 κοινοβούλια εθνικών κρατών, μέλη του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της IPU (International Parliamentary Union). 

Εικοσιένας καλλιτέχνες καλούνται να εμπνευστούν από το αρχείο αυτό και, 
ενδεχομένως, να το χειραγωγήσουν. Ακολουθώντας μια διαδικασία εννοιολογικού, 
αισθητικού ή αρχειακού data mining, οι συμμετέχοντες καταλήγουν στα δικά τους 
προσωπικά, καλλιτεχνικά και ερευνητικά συμπεράσματα σχετικά με τα αισθητικά 
χαρακτηριστικά που οι πολιτικές δομές χρησιμοποιούν για να στήσουν την πρόσοψή 
τους στον δημόσιο χώρο.  
 
Συμμετέχoυν:  
Michel Abajoli, Χρήστος Βαγιάτας, Μιχαηλάγγελος Βλάσης-Ζιάκας, Πάκυ Βλασσοπούλου, 
Βασίλης Βλασταράς, Αντώνης Βολανάκης, Campus Novel, Μαρία Γλύκα, Θεόδωρος 
Ζαφειρόπουλος, Μιχάλης Ζαχαρίας, Στέφανος Ζήρας, Bianca Hildenbrand, Αλέξανδρος 
Κακλαμάνος, Ελευθερία Κοτζάκη, Κωνσταντίνος Κωτσής, Κοσμάς Νικολάου, Βασίλης 
Παπαγεωργίου, Δημήτρης Παπουτσάκης, Πάνος Σκλαβενίτης, Κωστής Σταφυλάκης, 
Κώστας Χριστόπουλος 
 
Επιμέλεια: Αλέξης Φιδετζής 
	  
 
 
18.05 - 22.05.2015  Shakink Project  
 
 
Το INK Project.Exhibition παρουσιάζει στο χώρο του metamatic:taf την τρίτη σε σειρά 
έκθεση αφίσας και αυτή τη φορά η γραφιστική συναντά τα cocktail. Είκοσι ελληνικά 
δημιουργικά γραφεία και ανεξάρτητοι γραφίστες σχεδιάζουν τις δικές τους αφίσες από 
τις οποίες οι bartender του metamatic:taf αντλούν έμπνευση και δημιουργούν είκοσι 



διαφορετικά cocktail. Κάθε αφίσα και ένα cocktail με ίδιο όνομα και χαρακτήρα. Θα έχετε 
την ευκαιρία να είστε οι πρώτοι που θα τα δείτε και θα τα δοκιμάσετε την ημέρα των 
εγκαινίων. Στο event θα συμμετάσχει και το CU με ένα ξεχωριστό ποδήλατο το CU pop up 
t-shirt bike, με το οποίο οι Silk Βastards θα τυπώνουν με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας 
εντελώς δωρεάν t-shirt με σχέδια που θα δημιουργηθούν ειδικά για το INK 
Project.Exhibition. Ακόμα, το myfashionfruit και το Luv&Roll | One love Tattoo Studio 
μεταφέρουν τις δημιουργίες τους σε δύο ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια του 
metamatic:taf για να τα δείτε από κοντά και, γιατί όχι, να τα αποκτήσετε. 
 
 
Συμμετέχουν:  
Alati Design Atelier, Ανδρέας Δέσκας, Χρήστος Τριβυζάς, Corn Studio, Cursor Design Studio, 
Δήμητρα Καραγιάννη, Έρη Λιούγκου, Γιώργος Τσάβαλος, Γιάννης Νούσης/ Μικαέλα 
Αργυριάδου, Junkart, Κάλια Αποστολίδου, Κατερίνα Αγγελικάκη, Κατερίνα Μηλιαράκη, 
Μαρία Κόζαρη Μελά, Μάριος Γεωρνταμιλής, Ναταλία Χατζηδημητρίου, Σταύρος Δάμος, 
Θαλασσινός Αναστασίου, Θανάσης Καμενίδης, Tommaso Taraschi | tato 
 
Διοργάνωση: Ink Project.Exhibition, Corn Studio 
 

 

Χορηγοί event:  

 
 
 
 
24.05.2015  Vinyl Bazaar 
 

Το metamatic:taf φιλοξενεί το δεύτερο bazaar βινυλίου που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 24 Μαΐου. 

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. 

 
 
25.06 - 06.09.2015   Ανοιχτό κάλεσμα για την κατάθεση επιμελητικών προτάσεων  
 
Το metamatic:taf ανακοινώνει για πέμπτη συνεχή 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 στην γκαλερί του metamatic:taf. 
 
Λήξη προθεσμίας για την κατάθεση προτάσεων: 01.05.2015 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 06.05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


