
Workshop |  
Εργαστήριο Name | Όνομα Dates I Ημερομηνίες You get I 

προσφέρονται
You bring Ι 

Φέρνετε
Bilin
gual

Cost I 
Κόστος * Description Ι Περιγραφή

1. Anamorphic 
Identitty issues

Δημήτρης 
Λιόσης

27/03-31/03    12.00                    
Το πρόγραμμα θα 
προκύψει από τους 
συμμετέχοντεςI The 
participants will form 
the program

Materials, 
snack, coffee 

or tea
Yourself ✓

Free / 
Δωρεάν

Θα δημιουργήσετε μαζί με τον καλλιτέχνη ένα 2D σχέδιο, 
που θα έχει το αποτέλεσμα μιας 3D εικόνας, μέσα σε ένα 
δωμάτιο του κτιρίου Ι You create a 2D drawing with the 
result of a 3D image in one room of the building                                                                                                                                                   

2. ΜεταΠοίηση I 
MetaPoesis

Αθανασία 
Ιωαννίδου

26/03    12.00- 15.00               
27/03    17.00-20.00      
28/03    17.00-20.00      
29/03    17.00-20.00  

Materials
Yourself + 
Camera + 

Cables
✓ 15 Ε

Θα μεταποιήσετε παλιά υφάσματα σε μία καινούρια 
συλλογική δημιουργία Ι You will upcycle old fabrics into a 
new, collective creation 

3. Tracking Athens Παύλος 
Καββαδίας 

27/03    13.00-16.00         
29/03    13.00- 16.00         
31/03    όλη μέρα         
01/04    όλη μέρα         
02/04    όλη μέρα     

Materials
Yourself + video 

recording 
device + cables

✓ 15 Ε ***

Θα καταγράψετε σε πραγματικό χρόνο, τι συμβαίνει μέσα 
στο κτίριο και στη γύρω γειτονιά. Το αποτέλεσμα θα 
εκτίθεται άμεσα σε ένα installation κατά τη διαρκεια του 
event.Ι You will track and record what is happening real 
time in the building and its neighborhood. The outcome 
will be shown in an installation during the event.  

4.
Σώμα, αντικείμενο 
στον χώρο I Body, 
Object in space

Σταυριάννα 
Δαούτη

21/03    14.00-16.00         
24/03    14.00-16.30        
28/03    14.00-16.30  

Materials Yourself 10 Ε

Αντλώντας έμπνευσης από αντικείμενα μνήμης, θα 
δημιουργήσετε μικρές περφόρμανς μέσα στους χώροους 
του κτιρίου Ι Inspired by objects of memory, you will 
create small performances shown in the building.

5.
Η άλλη πλευρά του 
Χάρτη I Map 
Revisited

Ερμίνα 
Αποστολάκη

24/03    11.30- 16.00     
25/03    11.30- 16.00     
26/03    11.30- 16.00        
30/03    11.30- 16.00     
31/03    11.30- 16.00         

Materials Yourself 20 Ε

Θα αναζητήσετε τα επαγγέλματα που πια έχουν εκλείψει 
από το Μεταξουργείο.Θα καταγράψετε τους χώρους 
εργασίας στον χάρτη για να δημιουργήσετε καινούργιες 
απεικονίσεις της περιοχής. Ι Υou will search for the lost 
professions in Metaxourghio. After pinning the lost 
working spaces on the map, you will develop new spatial 
images of the area

6. Ροϊκες Ταυτότητες I 
Flowing Identities Jornik Qabanis 24/03    12.00 -20.00       

25/03    12.00 -20.00

Materials, 
snacks, 

coffee or tea
Yourself ✓ 20 Ε

Θα προσπαθήσετε να εκφράσετε την συλλογική 
ταυτότητά μας μέσω ενός  installation. Οι προσεγγίσεις 
σας θα έχουν να κάνουν με την πολυπολιτισμικότητα και 
τις εναλλαγές των εποχών στην Ελλάδα. Ι Yoy will attempt 
to express our collective identity through an installation. 
Your aproaches will mainly deal with the diverse cultures 
and eras of Greece. 



7. The Urban Board 
Game Jam

Νίκος 
Βανδώρος

22/03    16.00-19.00            
24/03    16.00-19.00                           
27/03    16.00-19.00      
29/03    16.00-19.00

Materials Yourself 5 Ε

Μαθητές του Μεταξουργείου και της Αθήνας, θα 
δημιουργήσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο 
από τις αφηγήσεις και τα ιστορικά κτίρια της γειτονιάς. Ι 
Students of Metaxourghio and Athens will create a board 
game based on the narrations and the historical buildings 
of the neighborhood.  

8. Homoerotic Poetry 
Reassigned Θωμάς Διάφας 31/03    12.00-00.00             

01/04    12.00-00.00

Materials, 
snacks, 

coffee or tea
Yourself ✓ 10 Ε

Θα αυτοσχεδιάσετε επάνω στο δίπολο πολιτική - 
ταυτότητα φύλου μέσω ενός κράματος home-made 
performance art, θεάτρου, λογοτεχνίας και μουσικής. Ι 
You will improvise on the axis of politics and gender 
identity through a mixture of home made performance art, 
theater, literarture and music.

9. How to become a dj Κώστας 
Περγιάλης

22/03    20.00-23.00          
27/03    23.30 Jam 
Session @ asylo          
29/03    20.00-23.00  
01/04  17.00- 20.00 
Jam session 
@Kerameikou 28 

Beer Yourself ✓
Free / 

Δωρεάν

Θα μάθετε τεχνικές μιξαρίσματος από θρυλικούς dj των 
Αθηνών, και θα προπονηθείτε για να παίξετε δυο τζαμ 
σέσσιονς: ένα στο άσυλο και ένα στο κτίριο Ι You will 
learn how to mix by legendary djs of Athens and you will 
train in two jam sessions: one at Asylo and one at the 
building. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο submissions.communitism@gmail.com για προκράτηση θέσης. 
Περισσότερες πληροφορίες Facebook page: Identity issues

* Το Communitism είναι ένα αυτοχρηματοδοτούενο project. Παρέχουμε τα απαιτούμενα υλικά και το χώρο, όχι όμως την αμοιβή των καλλιτεχνών. Κάθε καλλιτέχνης έθεσε ένα 
κόστος συμμετοχής, και θα είναι η αμοιβή του. Σας ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε πως και οι καλλιτέχνες, αξίζει να συντηρούνται από το επάγγελμά τους. Ι Communitism is 
a self funded project. We provide all necessary materials and space, but we cannot cover the artists' fee. Each artist has set a workshop cost that will be their fee. We thank 
you for recognizing that artists too, should be able to live out of their profession.

**** O Καλλιτέχνης προτίθεται να δωρίσει τα έσοδα σε κοινωφελή σκοπό Ι                                   
the artist is willing to donate income to a charitable cause


