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ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 
με έδρα την Αθήνα και έχει σαν 
σκοπό την προβολή του έργου 
Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών, καθώς και τη διοργάνω-
ση δράσεων προαγωγής των 
ψηφιακών τεχνών.
Έχοντας σαν κεντρικούς άξονες 
το πνεύμα, την ενέργεια, και τη 
δράση των νέων καλλιτεχνών 
συμβάλει  στην σύνδεση του 
ψηφιακού πολιτισμού με τα πιο 
σύγχρονα νεανικά καλλιτεχνι-
κά δρώμενα. Ταυτόχρονα δίνει 
στους καλλιτέχνες επιπλέον 
κίνητρο για δημιουργία, καθώς 
και την ευκαιρία να εκφρα-
στούν χρησιμοποιώντας όλα τα 
οπτικοακουστικά μέσα παρου-
σιάζοντας το έργο τους.
Βασικό αντικείμενο δράσης της 
αποτελεί το Athens Video Art 
Festival, το οποίο πλαισιώνεται 
από μια σειρά παράλληλων 
δράσεων, που πραγματοποι-

εί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Η Multitrab Productions 
υλοποιεί την παραγωγή, 
διοργάνωση και προώθηση των 
δράσεων αυτών, παράλληλα 
με την ετήσια διοργάνωση του 
Athens Video Art Festival,  έχο-
ντας ως σκοπό την επαφή του 
κοινού και την εξοικείωση του 
με τα νέα μέσα και τον ψηφιακό 
πολιτισμό.

   

IS AN URBAN NON PROFITABLE 
COMPANY, based in Athens, 
that aims to the promotion 
of the art work of Greek and 
foreign artists, as well as the 
organization of promotional 
activities involving digital arts.
With main arbors the spirit, 
the energy and the actions of 
young artists, it contributes 
to the connection between 
digital culture and young 
contemporary artistic events. 
At the same time, it provides 
the artists with additional 
motivation for creativity, as 
well as the chance to express 
using all audiovisual media in 
presenting their art work.
The main objective of its 
activity consists of the Athens 
Video Art Festival, which is 
accompanied by a series 
of parallel activities, which 
are realised thorough the 
year. Multitrab Productions 

materialises the production, 
organization and promotion 
of these activities, besides 
the annual materialization of 
Athens Video Art Festival, with 
the aim to adapt the public to 
new media and digital culture.   

Επικοινωνία  |  Contact :    www.athensvideoartfestival.gr • info@athensvideoartfestival.gr

Multitrab production works in a multifunctional way…
Nea Philadelphia 
Flemming 7 
P.O. box 14342 
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Tel. (+30) 6977455960
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Oμάδα Παραγωγής : 

ARTISTIC DIRECTION  Ηλίας Χατζηχριστοδούλου (Artistic Director) ilias@athensvideoartfestival.gr 

CREATIVE DIRECTION Χάρης Μαχαίρας (Director) harry@athensvideoartfestival.gr 

VIDEO ART Αντωνία Πυλαρινού (Curator) antonia@athensvideoartfestival.gr  

 Έλενα Τσαλίδου (Assistant) elena@athensvideoartfestival.gr  

 Mάρκος  Δεσύπρης (Production Assistant) marcos@athensvideoartfestival.gr 

INSTALLATION ART Oλγα Ρούσσου (Curator) olga@athensvideoartfestival.gr 

 Έρση Γιαννουλοπούλου (Assistant) ersi@athensvideoartfestival.gr

PERFORMANCE ART Νάγια Παπαπάνου (Curator) naya@athensvideoartfestival.gr 

ANIMATION Αντωνία Πυλαρινού (Curator) antonia@athensvideoartfestival.gr

DIGITAL IMAGE Κώστας Κυριακού (Curator) costas@athensvideoartfestival.gr 

WEB ART Ηλίας Χατζηχριστοδούλου (Curator) ilias@athensvideoartfestival.gr 

MUSIC@ATHENSVIDEOARTFESTIVAL Φρίξος Φυντανίδης (Coordinator) 

 Γιώργος Πυλαρινός (Αssistant) george@athensvideoartfestival.gr 

ACADEMIC INSTITUTIONS Αντωνία Πυλαρινού (Curator) antonia@athensvideoartfestival.gr 

FESTIVALS OF THE WORLD Κώστας Κυριακού  costas@athensvideoartfestival.gr  

 Nάγια Παπαπάνου naya@athensvideoartfestival.gr

PRODUCTION COORDINATION Γιάννης Τσόρβας (Coordinator) giannis@athensvideoartfestival.gr

 Ηλίας Μπούτσης (Production Assistant) iliasm@athensvideoartfestival.gr 

MARKETING Ηλίας Χατζηχριστοδούλου (Director) ilias@athensvideoartfestival.gr   

 Βασίλης Ξενουδάκης (Senior Director) vasilis@athensvideoartfestival.gr 

PRESS OFFICE Nάγια Παπαπάνου  naya@athensvideoartfestival.gr

DESIGNERS Χάρης Μαχαίρας (Happy Artists) info@happyartists.gr 

 Κώστας Κυριακού (Assistant) costas@athensvideoartfestival.gr

WEB MASTER Απόστολος Γρηγορόπουλος - Digital Box  info@digitalbox.gr 

wORkS IN A MULTIfUNCTIONAL wAy…
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Το Athens Video Art Festival, 
είναι ένα δυναμικό και πολυ-
διάστατο διεθνές φεστιβάλ 
ψηφιακών τεχνών και νέων 
μέσων που εκπροσωπεί την 
χώρα μας διεθνώς.
Αποτελεί παράλληλα το 
επίσημο φεστιβάλ video art 
της Ελλάδας.  Έχει κερδίσει 
καλλιτέχνες, φορείς και 
κοινό, οι οποίοι δίνουν μαζικά 
το παρόν τους κάθε χρονιά.
Το Athens Video Art Festival, 
αποτελεί μια ξεχωριστή 
δραστηριότητα στα ελληνικά 
δεδομένα. Σε ένα χώρο 
πλούσιο σε εικαστική και 
κινηματογραφική παράδοση 
καθώς επίσης και σε ιστορία 
θεσμών που αναδεικνύουν 
την ως άνωθεν ελληνική 
παραγωγή, το Athens Video Art 
Festival ήρθε το 2005 για να 
συμπληρώσει έναν χώρο από 
τους πλέον αναπτυσσόμενους, 
έχοντας ως στόχο την 
προαγωγή του σύγχρονου 
πολιτισμού. Η video art στην 
Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 
πλέον αγαπημένους τομείς της 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας 
γεγονός που παρατηρούμε 
συνεχώς τόσο από το 
ενδιαφέρον των καλλιτεχνών 
των οποίων οι συμμετοχές 
αυξάνονται συνεχώς, όσο και 
του κοινού που υποστηρίζει 
ένθερμα το φεστιβάλ με την 
παρουσία του. Περισσότερο 
δε τιμητικές είναι οι ολοένα 
αυξανόμενες προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος από το 

εξωτερικό από ανάλογους 
φορείς και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα.Το Athens Video Art 
Festival επικεντρώνεται στην 
video art αλλά δεν εξαντλείται 
σε αυτήν, εντάσσοντας στο 
πρόγραμμα του έργα από 
ολόκληρο το φάσμα της 
σύγχρονης δημιουργίας (Video 
Art, Animation, Digital Image, 
Web Art, Installation Art, 
Performance Art).Επιπλέον 
δεν εξαντλείται στα άνωθεν 
καθώς περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων:  παρουσιάσεις των 
μεγαλύτερων διεθνών 
φεστιβάλ με αποκλειστικό 
υλικό και επίσημους 
προσκεκλημένους, 
ακαδημαϊκά αφιερώματα και 
ξεχωριστές συνεργασίες, ένα 
εκρηκτικό μουσικό συναυλιακό 
γεγονός και κυρίως φαντασία 
και διάθεση για πειραματισμό, 
φροντίζοντας να καλύπτει 
και τον πιο απαιτητικό 
παρευρισκόμενο.  
Το Αthens Video Art Festival 
προωθεί τις σύγχρονες και 
ζωντανές αυτές μορφές 
έκφρασης, αλλά και δίνει στους 
καλλιτέχνες επιπρόσθετα 
κίνητρα για δημιουργία και 
ευκαιρίες να εκφραστούν 
χρησιμοποιώντας όλα τα 
οπτικοακουστικά μέσα.
Ταυτόχρονα, προσφέρει στο 
ευρύ κοινό νέες πολιτιστικές 
επιλογές και ένα πρωτότυπο 
και πολυσυλλεκτικό θέαμα.
Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει την 
υποστήριξη περισσότερων από 

5.200 καλλιτεχνών παγκοσμί-
ως, κάνοντας την διοργάνωση 
μια από τις μεγαλύτερες και 
πιο πολυπληθής, έχοντας 
αναπτύξει μια database έργων 
η οποία ξεπερνάει τα 9.500 
έργα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
οι συμμετοχές από την πρώτη 
χρονιά του φεστιβάλ έως την 
παρούσα διοργάνωση έχουν 
πολλαπλασιαστεί κατά 200%, 
σ’ έναν τομέα που στην Ελλάδα 
αυτή την στιγμή βρίσκεται σε δι-
αρκή εξέλιξη και άνθηση. Μετά 
βεβαιότητας αναγιγνώσκοντας 
κάποιος τους καταλόγους 
του φεστιβάλ μας, οι οποίοι 
αποτελούν μέρος των βιβλιο-
θηκών διεθνών ιδρυμάτων και 
ινστιτούτων, θα διαπιστώσει 
ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες 
δεν υστερούν καθόλου σε 
τεχνογνωσία, φαντασία και δη-
μιουργικότητα από τους ξένους 
οι οποίοι καταλαμβάνουν έναν 
υψηλό αριθμό συμμετοχών στο 
γεγονός.Αρκεί να αναφέρουμε 
πως οι καλλιτέχνες οι οποίοι 
δημιούργησαν και έστειλαν 
δημιουργίες για το Athens Video 
Art Festival 09, έφτασαν στον 
αριθμό των 1.368 καλλιτεχνών 
(58 χώρες), αριθμός ρεκόρ για 
τα Ελληνικά δεδομένα.  
Η συνύπαρξη σε ένα φεστιβάλ 
καλλιτεχνών από 58 διαφορετι-
κές χώρες απ’ όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της γης, καθιστά αυτό 
το γεγονός μια τεράστια γιορτή 
της ψηφιακής δημιουργίας, ένα 
ζωντανό διάλογο, μια δια - πο-
λιτιστική ανταλλαγή νέων από 

όλο τον κόσμο. Το Athens Video 
Art Festival, απαιτεί από την ίδια 
την διοργάνωση πάνω απ’ όλα 
και πριν απ’ όλα να αναζητά και 
να διερευνά ότι καλύτερο στον 
τομέα των ψηφιακών τεχνών, 
θέτοντας τον πήχη ολοένα 
και ψηλότερα, επιδιώκοντας 
να εκπαιδεύσει το κοινό στα 
νέα μέσα και τον σύγχρονο 
πολιτισμό και να αυξήσει τον 
χώρο και τον τρόπο προβολής 
και δημιουργίας για όλους 
τους καλλιτέχνες, σε μια  νέα 
παγκοσμιοποιημένη κοινότητα. 
Φέτος διοργανώνεται για πέ-
μπτη συνεχή χρονιά ενώ κάθε 
έκδοση του φεστιβάλ αποτελεί 
ένα τολμηρό βήμα μπροστά.

  Athens Video Art Festival 
is a special affair for Greek 
standards. In an area rich in 
visual and cinematic tradition 
as well as in history of affairs 
that support it, Athens Video 
Art Festival was founded in 
2005 to complete a highly 
evolving field, aiming to the 
promotion of digital culture. 
Video art is one of the most 
popular fields of artistic 
activity in Greece, a fact that 
is evidenced by the interest of 
the artists whose number of 
submissions keeps increasing, 
as well as by the reactions of 
the public that supports the 
festival with its presence. 
Highly important are also the 
invitations and collaborations 
by foreign festivals and 

academic institutions.
Athens Video Art Festival 
focuses on video art but 
does not confine itself to 
it, including in its editions 
works from the full spectrum 
of contemporary creativity 
(Video Art, Animation, Digital 
Image, Web Art, Installation Art, 
Performance Art). 
It also includes: presentations 
of the most important 
international festivals with 
exclusive material and 
official guests, academic 
collaborations, a series 
of music concerts and 
mostly imagination and 
experimentation, making sure 
to cover the demands of even 
the most demanding individual. 
Athens Video Art Festival 
promotes the contemporary 
forms of expression and offers 
the artists additional motives 
to create and the opportunity 
to express using all audiovisual 
media. At the same time, it 
offers the public new cultural 
choices and an innovative 
exhibition.The festival has won 
the support of more than 5.200 
artists worldwide till, making 
the affair one of the biggest 
in this field. Its database 
lists more than 9.500 works. 
It is also noteworthy that 
entry submissions have been 
increased by 200% since the 
beginning of the festival, in a 
field that is currently evolving 
rapidly in Greece. By reading 
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the festival’s catalogue, that is 
included in libraries of foreign 
institutions, one will conclude 
that Greek artists do not lack 
knowledge, imagination and 
creativity compared to other 
artists. For Athens Video Art 
Festival 09, entry submissions 
reached the record-high 
number of 1.368, originating 
from 58 countries.
The “coexistence” of artists 
from 58 countries in the 
festival, makes it a big 
celebration of international 
digital culture, a living dialogue, 
an exchange of information and 
view from the world.  Athens 
Video Art Festival aims to seek 
and investigate the most 
important tendencies in the 
field of digital arts, raising the 
stake even higher, attempting 
to “educate” the wide public 
on new media and modern 
culture, and help the promotion 
of artists and works of a 
new globalised community.
It is organized for the fifth 
consecutive year and each 
edition is a bold step forward.



O Πολιτισμός είναι ταυτόχρονα 

ένα ανεκτίμητο Απόθεμα και μια 

συνεχής Ροή. Η «αποθεματική» 

διάσταση του Πολιτισμού περιλαμ-

βάνει ιδέες, αξίες, διανοητικά και 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα που 

άντεξαν στο χρόνο. Η διάσταση των 

ροών περιλαμβάνει σύγχρονες 

τάσεις, αισθητική και διανοητικές 

δραστηριότητες που ανοίγουν δρό-

μους για το μέλλον. Και βοηθούν 

να κατανοήσουμε ένα κόσμο που 

αλλάζει συνεχώς. 

Νέες τεχνολογίες οδηγούν σε νέες 

προσεγγίσεις για την πραγματι-

κότητα. Και δημιουργούν νέες 

τεχνικές, νέες μορφές Τέχνης και 

νέα αισθητική. 

Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το 

Athens Video Festival για πέμπτη 

συνεχή χρονιά φέτος. Μια γιορτή 

του ψηφιακού πολιτισμού. Μια 

μεγάλη ευκαιρία για νέους αν-

θρώπους να πειραματιστούν και να 

δημιουργήσουν, να δείξουν τι αξί-

ζουν. Ένα πρωτοποριακό διεθνές 

φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών  και 

νέων  μέσων. Ένα πολυδιάστατο 

καλλιτεχνικό γεγονός, που αναδει-

κνύει ταλέντα, προσελκύει το ευρύ 

ελληνικό κοινό και παρέχει διεθνή 

προβολή σε νέους καλλιτέχνες και 

νέες ιδέες. 

Ο Ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού 

υποστηρίζει αυτό το μοναδικό 

γεγονός.

Είναι μια δυναμική «εισροή» 

πολιτισμικής δημιουργικότητας, μια 

πολύτιμη προσθήκη στο πλούσιο 

πολιτιστικό μας απόθεμα. 

Ευχόμενος κάθε επιτυχία,

 Αντώνης Σαμαράς

Υπουργός Πολιτισμού.  

Culture is a priceless Stock and 

a continuous Flow. The “stock 

aspect” of culture consists of 

ideals, values, artifacts and 

intellectual works that endured 

over time. The “flow aspect” 

consists of contemporary trends, 

aesthetics and intellectual 

activities that pave our way 

to the future; and to our 

understanding of perpetual 

change. New technologies lead 

to new approaches of the world; 

and thereof to new techniques, 

new arts and new aesthetics. 

Young perspective artists try 

new methods and new means of 

expression. 

And this is exactly what happens 

in the Athens Video Art Festival, 

for the fifth consecutive year now; 

a celebration of digital culture; a 

big opportunity for young people 

to experiment, produce and show 

what they’ve got; an innovative 

international festival of digital arts 

and new media; a multidimensional 

artistic affair inviting young 

talents, attracting a broad local 

public, providing international 

exposition of artists and their 

ideas.  The Hellenic Ministry of 

Culture supports this unique event.  

It is a vibrant flow of cultural 

creativity and a valuable addition 

to our reach cultural stock. 

 

With my best wishes

Antonis C. Samaras

Minister of Culture
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Το «Athens Video Art Festival 09» 

αποτελεί έναν πρωτοποριακό θε-

σμό που χρησιμοποιεί την ψηφιακή 

τεχνολογία στην τέχνη, προάγοντας 

τον ψηφιακό πολιτισμό. Η χρήση 

των νέων πολυμέσων και τεχνολο-

γιών αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο 

πεδίο έκφρασης και αποτύπωσης 

των σύγχρονων μορφών δημιουρ-

γίας και τέχνης, σηματοδοτώντας 

μια νέα εποχή η οποία επιδρά 

άμεσα σε όλες τις εκφάνσεις της 

κοινωνικής μας ζωής. Στόχος μας 

είναι να παρέχουμε στη νέα γενιά 

όλα εκείνα τα εφόδια που είναι 

απαραίτητα για να ανταποκριθεί 

στα δεδομένα και τις ανάγκες της 

ψηφιακής εποχής. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι εξαιρε-

τικά σημαντικές διότι συμβάλλουν 

στις δικές μας προσπάθειες να 

δημιουργήσουμε το σχολείο του 

21ου αιώνα, ένα σχολείο άμεσα 

συνδεδεμένο με τις ανάγκες τις 

εποχής, το οποίο θα διαμορφώνει 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες, 

θα καλλιεργεί το πνεύμα και τη 

ψυχή των μαθητών και θα τους 

φέρνει σε επαφή με τις τέχνες, τον 

πολιτισμό και τα νέα μέσα. 

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι 

συνέβαλαν στη σημαντική αυτή 

πρωτοβουλία και να τους διαβε-

βαιώσω ότι το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων θα 

βρίσκεται αρωγός και συμπαρα-

στάτης σε τέτοιες προσπάθειες.  

Εύχομαι καλή επιτυχία στην 

σπουδαία εκδήλωσή σας.

Άρης Σπηλιωτόπουλος
Υπουργός Εθνικής Παιδειας & 

Θρησκευμάτων

Athens Video Art Festival 09 is an 

innovative institution that uses 

digital technology in arts, thus 

promoting digital culture. The use 

of new media and technologies 

consists of a continuously 

enlarging field of expression and 

charting of contemporary forms 

of creation and art, signalizing 

a new era that directly affects 

all expressions of our social life. 

We aim to provide to the new 

generation all the necessary 

prerequisites in order to meet the 

needs of the digital era.

Such initiations are tremendously 

important because they contribute 

to our own efforts to create the 

school of the 21st century, a 

school fully associated to the 

needs of the time, that sculptures 

personalities, grows the spirit and 

soul of students and encounters 

them to the arts, civilization and 

new media.

I would like to congratulate 

everyone that has contributed to 

this important initiative and to 

assure that the Greek Ministry of 

Education and Religious Affairs 

shall be supporter and companion 

in such efforts.

I wish every success to this great 

organization.

Aris Spiliotopoulos
Minister of National Education & 

Religious Affairs



Χαιρετισμός του Γενικού 
Γραμματέα Νέας Γενιάς

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

στηρίζει όπως κάθε χρόνο το διε-

θνές γεγονός ψηφιακών τεχνών και 

νέων μέσων της Ελλάδας, Athens 

Video Art Festival τιμώντας ένα 

θεσμό που αποδεικνύει συνεχώς 

την πρωτοπορία και αξιοπιστία του.  

Με σημείο αναφοράς τις νέες ψη-

φιακές τεχνολογίες και την χρήση 

όλων των οπτικοακουστικών μέ-

σων, οι νέοι καλλιτέχνες βρίσκουν 

πρωτότυπες φόρμες έκφρασης 

και σχολιασμού της καλλιτεχνικής 

τους παρέμβασης. Επιτυγχάνοντας 

έμπρακτα σαν γεγονός να φέρει 

τη δημιουργία πιο κοντά στις νέες 

τεχνολογικές τάσεις αλλά και 

την τέχνη πιο κοντά στους νέους. 

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, προβάλ-

λεται ως επιτακτική η ανάγκη, να 

συμβάλλει ουσιαστικά η Πολιτεία 

στην ολόπλευρη ψυχοσωματική 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων 

πολιτών της. Εκτός από την παροχή 

της απαραίτητης τυπικής γνώσης, 

εξίσου σημαντικός θεωρείται πλέ-

ον και ο ρόλος της άτυπης μάθησης 

στην διαμόρφωση της προσωπι-

κότητας των νέων ανθρώπων.  Η 

καλλιέργεια της αισθητικής μέσω 

της καλλιτεχνικής έκφρασης και 

της δημιουργίας, αποτελεί αναμφι-

σβήτητα ένα σημαντικό βήμα προς 

αυτή την κατεύθυνση. Είναι αυτό 

που πρέπει πρώτιστα να έχουμε 

ως μέλημα, στην προσπάθειά μας 

οι νέοι άνθρωποι να αποτελέσουν 

τους αυριανούς υπεύθυνους και 

ολοκληρωμένους πολίτες. Η Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, ως ο βασικός κρατικός 

φορέας παροχής μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης στην χώρα μας, 

επικροτεί όλες τις προσπάθειες 

και τους φορείς που συνδράμουν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Οι 

καλλιτέχνες που υποστηρίζουν με 

την συμμετοχή τους το πρωτοπορι-

ακό αυτό φεστιβάλ ξεπερνούν σε 

αριθμό τους 1.500, προερχόμενοι 

από όλο το φάσμα των ψηφιακών 

τεχνών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία 

σε όλους τους συμμετέχοντες!

Λευτέρης Μπούλιας

Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

Message by the General Secretary 
for youth

The General Secretariat For Youth 

supports, like every year, the 

international event of digital arts 

and new media of Greece, Athens 

Video Art Festival, honoring an 

affair that consistently proves its 

innovation and credibility. 

With point of reference the new 

digital technologies and the use of 

all audiovisual media, new artists 

find original forms of expression 

and commenting of their artistic 

intervention. Achieving in practice 

as an event to bring creativity 

closer to new technological 

tendencies and also art closer to 

the youth.

Today, more than ever, there is 

an imperative need for the State 

to contribute substantially to 

the complete psychosomatic 

development of the skills of 

its new citizens. Besides the 

supply of the necessary typical 

knowledge, the role of the informal 

knowledge of the shaping of the 

personality  of young people is 

considered equally important. 

The culture of aesthetics through 

artistic expression and creativity 

is undoubtedly an important 

step towards this direction. It is 

this that we must have as our 

main concern, in our attempt to 

help young people become the 

responsibles of tomorrow and 

complete citizens.

The General Secretariat For Youth, 

of the Ministry of Education and 

Religious Affairs, as the basic state 

carrier of supply of non typical and 

informal education in our country, 

approves all attempts and carriers 

that contribute to this direction. 

The artists that support with 

their participation this innovative 

festival are more than 1500, from 

the full spectrum of digital arts.

We wish success to all 

participants!

Lefteris Mpoulias

General Secretary For Youth

O Πολιτισμός είναι ταυτόχρονα 

ένα ανεκτίμητο Απόθεμα και μια 

συνεχής Ροή. Η «αποθεματική» 

διάσταση του Πολιτισμού περιλαμ-

βάνει ιδέες, αξίες, διανοητικά και 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα που 

άντεξαν στο χρόνο. Η διάσταση των 

ροών περιλαμβάνει σύγχρονες 

τάσεις, αισθητική και διανοητικές 

δραστηριότητες που ανοίγουν δρό-

μους για το μέλλον. Και βοηθούν 

να κατανοήσουμε ένα κόσμο που 

αλλάζει συνεχώς. 

Νέες τεχνολογίες οδηγούν σε νέες 

προσεγγίσεις για την πραγματι-

κότητα. Και δημιουργούν νέες 

τεχνικές, νέες μορφές Τέχνης και 

νέα αισθητική. 

Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το 

Athens Video Festival για πέμπτη 

συνεχή χρονιά φέτος. Μια γιορτή 

του ψηφιακού πολιτισμού. Μια 

μεγάλη ευκαιρία για νέους αν-

θρώπους να πειραματιστούν και να 

δημιουργήσουν, να δείξουν τι αξί-

ζουν. Ένα πρωτοποριακό διεθνές 

φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών  και 

νέων  μέσων. Ένα πολυδιάστατο 

καλλιτεχνικό γεγονός, που αναδει-

κνύει ταλέντα, προσελκύει το ευρύ 

ελληνικό κοινό και παρέχει διεθνή 

προβολή σε νέους καλλιτέχνες και 

νέες ιδέες. 

Ο Ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού 

υποστηρίζει αυτό το μοναδικό 

γεγονός.

Είναι μια δυναμική «εισροή» 

πολιτισμικής δημιουργικότητας, μια 

πολύτιμη προσθήκη στο πλούσιο 

πολιτιστικό μας απόθεμα. 

Ευχόμενος κάθε επιτυχία,

 Αντώνης Σαμαράς

Υπουργός Πολιτισμού.  

Culture is a priceless Stock and 

a continuous Flow. The “stock 

aspect” of culture consists of 

ideals, values, artifacts and 

intellectual works that endured 

over time. The “flow aspect” 

consists of contemporary trends, 

aesthetics and intellectual 

activities that pave our way 

to the future; and to our 

understanding of perpetual 

change. New technologies lead 

to new approaches of the world; 

and thereof to new techniques, 

new arts and new aesthetics. 

Young perspective artists try 

new methods and new means of 

expression. 

And this is exactly what happens 

in the Athens Video Art Festival, 

for the fifth consecutive year now; 

a celebration of digital culture; a 

big opportunity for young people 

to experiment, produce and show 

what they’ve got; an innovative 

international festival of digital arts 

and new media; a multidimensional 

artistic affair inviting young 

talents, attracting a broad local 

public, providing international 

exposition of artists and their 

ideas.  The Hellenic Ministry of 

Culture supports this unique event.  

It is a vibrant flow of cultural 

creativity and a valuable addition 

to our reach cultural stock. 

 

With my best wishes

Antonis C. Samaras

Minister of Culture

Το Athens Video Art Festival είναι 

ένας θεσμός για την σύγχρονη 

ελληνική δημιουργία στον τομέα 

των ψηφιακών τεχνών και των 

νέων μέσων. Μας εκπροσωπεί 

επάξια σε διεθνές επίπεδο, σε 

ανάλογα φεστιβάλ σε χώρες της 

Ευρώπης αλλά και στην Ρωσία και 

την Αμερική. 

Αποτελεί πεδίο έκφρασης και 

προβολής τόσο για τους Έλληνες 

όσο και για τους καλλιτέχνες του 

εξωτερικού εξασφαλίζοντας μια 

άρτια και πρωτοποριακή προβολή 

της Ελλάδας στο σύνολο των 

χωρών της Ευρώπης αλλά και της 

Αμερικής και της Ασίας.

Εύχομαι κάθε Επιτυχία στο Athens 

Video Art Festival.

Κωνσταντίνος Αθ.  
Μαρκόπουλος

Υπουργός Τουρισμού

Athens Video Art Festival is an 

institution for contemporary 

Greek creation in digital arts and 

new media. We are represented 

internationally, in European, 

Russian and American festivals of 

the kind.

The festival is a field of expression 

and promotion for both Greeks and 

foreign artists securing an integral 

and innovating image of Greece in 

countries all over Europe, America 

and Asia.

I wish every Success to Athens 

Video Art Festival

Constantine A. Markopoulos 
Minister of Tourism
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Athens Video Art Festival is an institution for contemporary Greek creation in digital 

arts and new media. We are represented internationally, in European, Russian and 

American festivals of the kind.

The festival is a field of expression and promotion for both Greeks and foreign artists 

securing an integral and innovating image of Greece in countries all over Europe, 

America and Asia.

I wish every Success to Athens Video Art Festival

Minister of Tourism

Constantine A. Markopoulos



Χωρίς να είμαι ειδικός, αντιλαμβά-

νομαι όλες τις μορφές της τέχνης 

ως βήματα προς την ειλικρίνεια.  

Η έννοια της ανατροπής στη 

συνείδηση της κοινωνίας φαντάζει 

κάτι καταστροφικό ενώ την ίδια 

στιγμή στην επικοινωνία και τη 

δημιουργία είναι το ζητούμενο. 

Γιατί όσο πιο πολλούς τρόπους και 

μέσα έχεις για να εκφράζεσαι, όσο 

περισσότερο διευρύνεται αυτό το 

πεδίο έκφρασης, τόσο πιο καλά 

αποδίδεις τη σκέψη σου, τα συναι-

σθήματά σου, την ιδεολογία σου. 

Η ψηφιακή εποχή είναι η δική μας 

εποχή. Χωρίς να αντιμετωπίζουμε 

με υπεροψία όλα όσα προηγή-

θηκαν μέχρι να φτάσουμε εδώ, 

είμαι χαρούμενος που γίνεται 

ένα δημιουργικό εργαλείο ικανό 

να αποσυμπιέζει όσα μπορεί να 

νοιώθει ο νους του ανθρώπου.

Θεωρώ ότι το ATHENS VIDEO ART 

FESTIVAL είναι μία οπτικοακουστική 

εμπειρία που μας δίνει ό,τι λείπει 

από την καθημερινότητά μας: χαρά, 

πάθος, φαντασία. 

Αξίζει την υποστήριξη όλων μας.

Αλέξης Τσίπρας
Πρόεδρος Συνασπισμού της 

Αριστεράς, των Κινημάτων και της 

Οικολογίας

I consider all art forms as steps 

towards honesty, even though 

I am not an expert. Although 

the notion of tumbling in the 

conscience of the society 

is visualized as something 

destructive, in communication and 

creation on the other hand it is the 

prerequisite. For the more ways 

and means one has to express 

one self, the more this field of 

expression is broadened, the best 

one pronounces one’s thought, 

emotions and ideology.

Digital era, is our era. What has 

preceeded the present, should not 

be considered with arrogance, and 

I am glad that a creative medium is 

capable of de-compressing all that 

one’s mind may feel.

I consider that Athens Video 

Art Festival is an audio visual 

experience that returns us what 

our daily life misses: joy, passion, 

imagination.

It deserves our support. 

Σε μια εποχή που αναζητά νέες 

μορφές έκφρασης η τεχνολογία 

δίνει τη διέξοδο στους καλλιτέ-

χνες να δημιουργήσουν και να 

εκφραστούν μέσα από έργα που 

παντρεύουν τα νέα μέσα και τις 

ψηφιακές τέχνες. Το Athens Video 

Art Festival, το επίσημο φεστιβάλ 

ψηφιακών τεχνών και νέων μέσων 

της χώρα μας, αποτελεί θεσμό της 

σύγχρονης Ελλάδας, και δίκαια 

εκπροσωπεί χιλιάδες καλλιτέχνες 

τόσο στο ελληνικό έδαφος όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Οι 

ψηφιακές τέχνες και τα νέα μέσα 

κοινωνούνται με τρόπο πρωτοπόρο 

και αξιόπιστο σ’ ένα ευρύ κοινό 

που αυξάνεται κάθε χρόνο. Κάθε 

διοργάνωση επιχειρεί να ανοίξει το 

δρόμο για ολοένα και περισσότε-

ρους καλλιτέχνες, να φέρει ακόμα 

περισσότερο κόσμο κοντά στις νέες 

μορφές τέχνης.

Κάθε χρόνο χάρις στο Athens Video 

Art Festival, η χώρα μας προβάλ-

λεται σε ακόμα περισσότερες 

χώρες φανερώνοντας έμπρακτα 

την συνεχή εξέλιξη του σύγχρονου 

πολιτισμού μας.

Εύχομαι ολόψυχα αυτός ο θεσμός 

να μεγαλώνει συνέχεια, και να 

έχει κάθε δυνατή υποστήριξη απ’ 

όλους μας, από όποια θέση και αν 

βρίσκεται καθένας μας.

Εύχομαι Καλή Επιτυχία.

Μαρία Δαμανάκη

In an era that seeks new forms of 

expression, technology provides 

the gateway to the artists to 

create and express through works 

that combine new media and 

digital arts.

Athens Video Art Festival, the 

official festival of digital arts 

and new media of our country, is 

an affair of modern Greece, and 

rightfully represents thousands 

of artists both on Greek grounds 

as well as in international scales. 

Digital arts and new media are 

communicated in a way that is 

innovative and credible to a wide 

public that is growing every year. 

Every edition attempts to pave the 

way for increasingly more artists, 

to bring even more people close to 

new art forms. Every year, thanks 

to Athens Video Art Festival, our 

country is promoted into even 

more countries, showing the 

constant progress of our digital 

culture.

 I wish cordially this affair to 

continue to grow constantly, and 

to have every possible support 

from all of us, from the position 

where everyone stands.

I wish Success

Maria Damanaki
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Σε μια εποχή που αναζητά νέες 

μορφές έκφρασης η τεχνολογία 

δίνει τη διέξοδο στους καλλιτέ-

χνες να δημιουργήσουν και να 

εκφραστούν μέσα από έργα που 

παντρεύουν τα νέα μέσα και τις 

ψηφιακές τέχνες. Το Athens Video 

Art Festival, το επίσημο φεστιβάλ 

ψηφιακών τεχνών και νέων μέσων 

της χώρα μας, αποτελεί θεσμό της 

σύγχρονης Ελλάδας, και δίκαια 

εκπροσωπεί χιλιάδες καλλιτέχνες 

τόσο στο ελληνικό έδαφος όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Οι 

ψηφιακές τέχνες και τα νέα μέσα 

κοινωνούνται με τρόπο πρωτοπόρο 

και αξιόπιστο σ’ ένα ευρύ κοινό 

που αυξάνεται κάθε χρόνο. Κάθε 

διοργάνωση επιχειρεί να ανοίξει το 

δρόμο για ολοένα και περισσότε-

ρους καλλιτέχνες, να φέρει ακόμα 

περισσότερο κόσμο κοντά στις νέες 

μορφές τέχνης.

Κάθε χρόνο χάρις στο Athens Video 

Art Festival, η χώρα μας προβάλ-

λεται σε ακόμα περισσότερες 

χώρες φανερώνοντας έμπρακτα 

την συνεχή εξέλιξη του σύγχρονου 

πολιτισμού μας.

Εύχομαι ολόψυχα αυτός ο θεσμός 

να μεγαλώνει συνέχεια, και να 

έχει κάθε δυνατή υποστήριξη απ’ 

όλους μας, από όποια θέση και αν 

βρίσκεται καθένας μας.

Εύχομαι Καλή Επιτυχία.

Μαρία Δαμανάκη

In an era that seeks new forms of 

expression, technology provides 

the gateway to the artists to 

create and express through works 

that combine new media and 

digital arts.

Athens Video Art Festival, the 

official festival of digital arts 

and new media of our country, is 

an affair of modern Greece, and 

rightfully represents thousands 

of artists both on Greek grounds 

as well as in international scales. 

Digital arts and new media are 

communicated in a way that is 

innovative and credible to a wide 

public that is growing every year. 

Every edition attempts to pave the 

way for increasingly more artists, 

to bring even more people close to 

new art forms. Every year, thanks 

to Athens Video Art Festival, our 

country is promoted into even 

more countries, showing the 

constant progress of our digital 

culture.

 I wish cordially this affair to 

continue to grow constantly, and 

to have every possible support 

from all of us, from the position 

where everyone stands.

I wish Success

Maria Damanaki

 H «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθη-

ναίων με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενεί 

για ακόμη μία φορά το Αthens 

Video Art Festival. Το μεγάλο αυτό 

αφιέρωμα στον ψηφιακό πολιτισμό 

και τις νέες τεχνολογίες που πραγ-

ματοποιείται για πέμπτη συνεχή 

χρονιά, έχει κερδίσει καλλιτέχνες, 

φορείς και κοινό, οι οποίοι δίνουν 

μαζικά το παρόν.

Το φετινό του πρόγραμμα, εμπλου-

τισμένο με δύο νέες κατηγορίες 

καλύπτει όλο το εύρος της ψηφι-

ακής δημιουργίας, προσφέροντας 

ένα ξεχωριστό πολυθέαμα στους 

λάτρεις της κινούμενης εικόνας. Η 

«Τεχνόπολις» όλα αυτά τα χρόνια 

αποτελεί τον πλέον κατάλληλο 

χώρο για τη διοργάνωση της 

μεγαλύτερης γιορτής του ψηφιακού 

πολιτισμού, έναν ζωντανό χώρο 

ανάσας και δημιουργίας.

Ξεχωρίζει για το μεγαλύτερο 

αφιέρωμα που έχει γίνει ποτέ 

στην Ελλάδα στον Κορεάτη θρύλο 

της video art, Nam June Paik. Τα 

31 έργα του κορεάτη καλλιτέχνη 

θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα 

«Αγγελος Σικελιάνος». Πρόκειται 

για μια ευτυχή συγκυρία καθώς ο 

συγκεκριμένος χώρος πρόσφατα 

εγκαινιάστηκε για να φιλοξενεί 

αναλόγου επιπέδου εκθέσεις και 

εκδηλώσεις.

Εκ μέρους της «Τεχνόπολις» και 

του Δήμου Αθηναίων θα ήθελα 

να καλωσορίσω όλους τους συμ-

μετέχοντες Έλληνες και ξένους 

δημιουργούς, και να συγχαρώ τους 

διοργανωτές του φεστιβάλ που με 

τη συμβολή τους προάγουν μία από 

τις πλέον πρωτοποριακές μορφές 

τέχνης.  

                                                                                                 

Φώτης Ιγνατίου
Δημοτικός Σύμβουλος        

Πρόεδρος ΔΣ «Τεχνόπολις» Δήμου 

Αθηναίων

“Technopolis” of the City of 

Athens, houses once more Athens 

Video Art Festival. This great 

tribute to digital culture and new 

technologies is realized for the 

fifth year, and has gained the 

support of artists, institutions and 

audience, that attend it in a large 

scale every year.

This year’s schedule, which 

has been enriched with two 

new categories, covers the full 

spectrum of digital creation, and 

offers a special multimedia event 

to the lovers of moving pictures. 

“Technopolis” all these years has 

been consisting of the ideal venue 

for the organization of the biggest 

fair of digital culture, a vivid venue 

for leisure and creativity.

This year’s edition stands out for 

the biggest tribute ever done in 

Greece to the Korean Legend of 

video art, Nam June Paik. The 31 

works of the Korean artist will be 

housed in the “Aggelos Sikelianos” 

room. It is a pleasant coincidence 

as the specific room has been 

recently inaugurated to guest such 

exhibitions and activities.

On behalf of “Technopolis” and the 

Municipality of Athens I would like 

to welcome all the participants, 

both Greek and foreign artists, 

and congratulate the organizers 

of the festival, which with their 

contribution they promote one of 

the most innovative art forms.

fotis Ignatiou
City Council

President D. B. “Technopolis”,  

City of Athens

Φίλες και φίλοι,
Σε μια εποχή αλματώδους τεχνο-

λογικής προόδου τίθεται αβίαστα 

το ερώτημα πως δρα, αντιδρά ή 

επιδρά η τέχνη απέναντι σε αυτό το 

δεδομένο. Η απάντηση που δίνεται 

από το 5ο Video Art Festival της 

Αθήνας είναι μια απάντηση ελπίδας 

και νέας δυναμικής.  Γιατί όχι μόνο 

η Τέχνη συνεχίζει να υφίσταται 

ως ανάγκη, αλλά αναπτύσσεται 

μια νέα διαλεκτική η οποία απο-

δεικνύει ότι μπορεί να απαντήσει 

στις προκλήσεις της εποχής μας 

με καινοτομία, αυθεντικότητα και 

όραμα.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 

μέλλον ζούμε στο παρόν νέες 

στιγμές ψηφιακού πολιτισμού 

καθώς η τεχνολογία δανείζεται 

την ευρηματικότητα της τέχνης, 

και η τέχνη αποκτά ακόμα ένα 

βήμα έκφρασης και μαζί ανοίγουν 

νέες λεωφόρους εφαρμογών 

και δημιουργίας, ανατροπών και 

πειραματισμών. Καλωσορίζουμε, 

συνεπώς, στην πόλη της Αθήνας 

μια σημαντική αφορμή τέχνης 

η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 

καλλιτέχνες να αποτυπώσουν την 

ψηφιακή δυναμική της έκφρασής 

τους αλλά και στο φιλότεχνο κοινό 

να εκπαιδευτεί πολιτισμικά μέσα 

από νέες προσλαμβάνουσες.

Εκ μέρους, λοιπόν, των πολιτών 

της Αθήνας θα ήθελα να συγχαρώ 

τους διοργανωτές του 5ου Athens 

Video Art Festival και να καλωσο-

ρίσω όλους τους συμμετέχοντες 

στην πόλη της τέχνης και του πολι-

τισμού. Στην πόλη της Αθήνας.

Νικήτας Κακλαμάνης 
Δήμαρχος Αθηναίων

friends,
In an era of enormous 

technological progress, the 

question is posed strongly on how 

art reacts to this. The answer given 

by the fifth Video Art Festival of 

Athens is an answer of hope and 

new dynamics.  Not only because 

Art is a need, but also because 

a new language is developed, 

which proves that it can answer 

the challenges of our times with 

innovation, originality and vision. 

With our mind set to the future, 

we experience in the presence 

moments of digital culture, 

as technology borrows the 

inventiveness of the art, and art 

acquires an additional place of 

expression and together they 

pave new paths of applications 

and creations, inversion and 

experimentation.  We therefore 

welcome to the city of Athens, a 

significant art affair which gives 

the opportunity to artists to show 

the digital dynamics of their 

expression, and the opportunity to 

art lovers get educated culturally 

through new parameters.

On behalf of the citizens of Athens, 

I would like to congratulate the 

organizers of the fifth Athens 

Video Art Festival and to welcome 

all the participants to the city of 

art and culture. The city of Athens. 

Nikitas kaklamanis, 
Mayor of Athens

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ATHENS VIDEO ART fESTIVAL 09 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ATHENS VIDEO ART fESTIVAL 09

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Η «Τεχνόπολις» του Δήμου 
Αθηναίων, συνολικής έκτασης 
30 περίπου στρεμμάτων, απο-
τελεί  ένα ζωντανό βιομηχανικό 
μουσείο απαράμιλλης αρχιτε-
κτονικής, από τα πιο ενδιαφέ-
ροντα της Ευρώπης. Στεγάζεται 
στο παλιό εργοστάσιο Φωταε-
ρίου  της Αθήνας, γνωστό ως 
Γκάζι, δίπλα στον Κεραμεικό 
και κοντά στην Ακρόπολη.  Η 
σταδιακή  μεταμόρφωση της  
σ΄ ένα πολυδύναμο πολιτι-
στικό κέντρο, που φιλοξενεί 
εκδηλώσεις ποικίλου ενδια-
φέροντος, δίνει την δυνατότητα 
στον επισκέπτη να περιηγηθεί 
σε ένα χώρο γεμάτο  εικόνες, 
γνώσεις, και συναισθήματα. 
Η γοητεία μιας άλλης εποχής, 
που αποπνέει ο χώρος με τα 
φουγάρα, τα θεόρατα καζάνια 
(αεριοφυλάκια), τις καμινάδες 
και τους φούρνους "συνωμοτεί" 
ευλαβικά  στο να καθιερωθεί  
ως  "εργοστάσιο" προστασίας 
και παραγωγής της τέχνης, 
αφού ακόμη και ετυμολογικά  η 
λέξη gas  (προέρχεται από την 

αρχαία γερμανική galist, αργό-
τερα geist) σημαίνει πνεύμα.
Λειτουργεί από το 1999 και 
είναι  αφιερωμένη στην μνήμη 
του  αξέχαστου συνθέτη Μάνου 
Χατζιδάκι.
Τιμώντας την ελληνική ποίηση, 
τα οκτώ κτίρια   που λειτουρ-
γούν στον χώρο της, φέρουν 
το όνομα ισάριθμων μεγάλων 
Ελλήνων ποιητών : Ανδρέας 
Εμπειρίκος (Αίθουσα Δ1), Άγ-
γελος Σικελιανός (Δ4), Γιάννης 
Ρίτσος (Αμφιθέατρο Ρ/Σ "Αθήνα 
9 ,84 "), Κωστής Παλαμάς  
(Δ10), Τάκης Παπατσώνης (Δ6), 
Κωνσταντίνος Καβάφης (Δ7) 
και Κώστας Βάρναλης (Α8). 
Σύμβολο της το πρωτότυπο 
γλυπτό "Η Σφαίρα της Χιλιετί-
ας", έργο του Νίκου- Γιώργου 
Παπουτσίδη, που απεικονίζει 
την υδρόγειο σφαίρα να περι-
βάλλεται από κλάδους ελιάς 
και να συμβολίζει την ευχή και 
την ελπίδα  να κυριαρχήσει 
η ειρήνη και η ανθρωπιά σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

The Technopolis of the City 
of Athens covers an area of 
approximately 30 acres and 
constitutes a live industrial 
museum of incomparable 
architecture and one of the 
most interesting in Europe. It is 
located in the old Gas factory 
in Athens, known as "Gazi", 
next to the Keramikos close 
to the Akropolis. Its gradual 
transformation into a versatile 
cultural center, hosting various 
events, gives visitors the 
chance to wander around in 
a space full of works of art, 
knowledge, and sentiments. 
The charm of another era that 

is given off by the chimneys, 
the enormous cauldrons (gas 
containers), funnels and ovens 
piously "conspires" to establish 
the place as a  "factory" of art, 
while in terms of  etymology 
the word "gas"  (as originating 
from the ancient German word 
"galist", later "geist") means 
"spirit". 
It has been in operation since 
1999 and is dedicated to the 
memory of the unforgettable 
composer Manos Hatzidakis.
Honouring Greek poetry, eight 
of the buildings that operate 
in the area, are named after 
significant poets: Andreas 

Empirikos (Building D1), 
Agelos Sikelianos (D4),  Yannis 
Ritsos (R/S "Athens 9.84 and 
Amfitheatre"), Kostis Palamas  
(D10), Takis Papatsonis (D6), 
Konstantinos Kavafis (D7) 
and Kostas Varnalis (A8). The 
symbol of Technopolis is the 
original sculpture "the Ball 
of the Millennium", a work of 
Nikos-Giorgos Papoutsidis, 
which portrays Earth being 
surrounded by olive branches 
and symbolizes the wish 
and the hope that peace and 
humanity shall prevail around 
the world.







Η Ψηφιακή Τέχνη είναι αδιαμφι-
σβήτητα η τέχνη της σύγχρονης 
εποχής. Με τον όρο αυτό 
εννούμε γραφικές εικόνες, 
που φτιάχνονται με pixels παρά 
με λάδια ή μολύβια. Τέτοιες 
εικόνες δημιουργούνται με 
τη βοήθεια δισδιάστατων ή 
τρισδιάστατων προγραμμάτων 
γραφικών και μπορούν να 
επανασυντεθούν και να συνδυ-
αστούν κάθε λογής παραδοσια-
κής εικαστικής τέχνης στοιχεία, 
από πίνακες ελαιογραφίας, 
ως σχέδια με πένα και μελάνι, 
φωτογραφίες, κολάζ και φωτο-
μοντάζ. Η ψηφιακή τέχνη είναι 
εκλεκτικιστική. Μπορεί να είναι 
σουρεαλιστική ή επανασυντι-
θεμένη : μπορεί να είναι μια 
εικόνα, που δημιουργήθηκε 
πλήρως ψηφιακά ή μπορεί να 
περιέχει στοιχεία από άλλα 
μέσα, που σαρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν.
 Η ηλεκτρονική τεχνολογία 
εξερευνά τις παραμέτρους του 

οπτικού κόσμου. Κορυφώνε-
ται σε μια απελευθερωμένη 
φαντασία προσφέροντας στους 
καλλιτέχνες μια αφθονία χρω-
μάτων και μια ιλιγγιώδη πα-
ράταξη φορμών, υφών, τύπων 
και κινήσεων. Οι καλλιτέχνες, 
που καταπιάνονται με αυτές 
τις συσκευές απολαμβάνουν 
άνευ προηγουμένου αισθητικές 
συγκινήσεις και περιπέτειες. 
«...σαν τους διαγαλαξιακούς 
ταξιδιώτες, εγκαταλείπουν 
τους περιορισμούς του φυσικού 
κόσμου και με μαγικό τρόπο 
δημιουργούν ένα νέο σύμπαν 
για να το αντικαταστήσουν...».

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Digital Art is indisputably 
the Art of modern times. It is 
graphic images that are made 
by pixels more than paints or 
pencils. 
This kind of images are created 
with the aid of 2D or 3D graphic 
programs and can recompose 
and combine every kind of 
elements of “traditional” forms 
of art such as oil paintings, 
pen and ink drawings, 
photographs, collages or 
photomontages.
 Digital art is definitely 
selective. A digital image can 
be surreal or recomposed: 
it can be an image created 
completely digitally or it can 
include elements from other 
mediums that have been 
scanned and modified.
Electronic technology 
explores the parameters of 
the visual world. It peaks 
in an emancipated fantasy 
giving the artists a profusion 

of colours and a blistering 
procession of shapes, forms, 
types and movements. 
The artists that work with 
these devices enjoy artistic 
emotions and adventures 
without precedent. “…like 
the intergalactic travelers 
they abandon the bounds 
of the natural world and 
they magically create a new 
universe to replace it…” 

Ilias Chatzichristodoulou
Αrtistic Director 

Digital
Art



video 
art



Η Video Art είναι μια από τις 
πιο ανατρεπτικές μορφές της 
σύγχρονης τέχνης...πρόκειται 
για ψηφιακά έργα τέχνης που 
έχουν σαν κύριο μέσο έκφρα-
σης το video…μέσα από το 
video οι καλλιτέχνες παράγουν 
ή αναπαράγουν εικόνες με 
εικαστικό προσανατολισμό κά-
νοντας χρήση της φόρμας και 
του χρώματος...η φωτογραφία, 
η κίνηση, η μουσική γίνονται 
εργαλεία στα χέρια των καλλι-
τεχνών και απελευθερώνουν 
τη φαντασία και τη διάθεση για 
πειραματισμό σε ένα πεδίο, 
που προσελκύει Ανθρώπους 
των Τεχνών και όχι καλλιτέχνες 
κάποιας συκεκριμένης πρα-
κτικής. Εικαστικοί, μουσικοί, 
χορευτές, ποιητές επιλέγουν 
το video ως μέσο έκφρασης και 
μέσα από τον πειραματισμό και 
τις διαφορετικές αισθητικές 
αναζητήσεις δοκιμάζονται τα 
πάντα, ορθόδοξη και ανορθό-
δοξη χρήση της τεχνολογίας, 
επιτυγχάνοντας έτσι τη διαμόρ-
φωση μιας νέας «Καλλιτεχνι-
κής Γλώσσας».  
Οι ηλεκτρονικές μορφές 
τέχνης είναι ένα φαινόμενο της 
σύγχρονης κοινωνίας ακόμη 
ζωντανό και εν εξελίξει. Η αλ-
λαγή πλεύσης της τέχνης στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960 
περιελάμβανε και τον πειραμα-
τισμό των καλλιτεχνών με νέα 
μέσα και την ανάπτυξη πολλών 
μορφων τέχνης ηλεκρονικού 
χαρακτήρα. Η δεκαετίες του 
1960 και 1970 ήταν δεκαετί-
ες ταραγμένες, με συνεχείς 
ανακατατάξεις και αλλαγές 
δεδομένων σε όλα τα επίπεδα 
της ζωής των ανθρώπων. Η 

ανθρώπινη καθημερινότητα 
εμπαινε σε νέες τροχιές, τις 
οποίες η τέχνη καλούνταν να 
ακολουθήσει. Μέσα από τις 
συνθήκες αυτές των συνεχών 
και μεγάλων ανακατατάξεων 
η video art γεννήθηκε και 
προσπάθησε να ανθήσει. Τις 
δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής 
της το περιεχόμενο των έργων 
της είχε κυρίως πειραματικό 
χαρακτήρα και ευθυγραμμιζό-
ταν με τα άλλα κυρίαρχα της 
εποχής ρεύματα, όπως ήταν οι 
Δράσεις και τα Happenings.
Ως το 1980 το video θεωρού-
νταν περιθωριακή μορφή 
τέχνης και ανήκε σε ένα κλει-
στό κύκλωμα ειδημόνων, που 
ήταν θαμώνες των διάφορων 
γκαλερί. Στην δεκαετία του 
1980 τα Video Festivals αυξή-
θηκαν τόσο σε αριθμό όσο και 
σε ποιότητα, το καθένα με τις 
ιδιαιτερότητες αλλά και την αυ-
θεντικότητα του. Η μαζικότητα 
των festivals αυτών συνέβαλλε 
στην ευρεία και ραγδαία εξά-
πλωση της video art, η οποία 
λόγω του μέσου προβολής της 
(τηλεόραση) έγινε γρήγορα και 
εύκολα αποδεκτή. Η δεκαετία 
του 1990 με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις έδωσε στη video 
art καινούρια εφόδια για να 
κατακτήσει τον κόσμο της 
σύγχρονης τέχνης και δικαίως 
να χαρακτηριστεί μια από τις 
πιο φιλόδοξες, καινοτόμες, 
δυναμικές και πολυσυλλεκτι-
κές μορφές τέχνης. 

Αντωνία Πυλαρινού
Video Art Curator

 Video Art is one of the most 
subversive forms of art…digital 
works of art that use video as a 
medium towards expression…
through video, artists produce 
or reproduce images with 
artistic concepts using shapes 
and colours…photography, 
movement and music become 
“tools” and set imagination 
and experimentation free in 
a field that attracts people of 
Art and non artists of a specific 
practice. Painters, musicians, 
dancers, poets choose video 
as a means of expression and 
through experimentation and 
different aesthetic outlets 
everything is practiced, 
orthodox and unorthodox use 
of technology, coming this 
way to a formation of a new 
“Artistic Language”.  
Electronic forms of art is 
a phenomenon of modern 
society still alive and in 
progress. The change of 
orientation in Arts at the late 
60’s embraced among others 
the experimentation with 
new media and leaded to the 
formation of many forms 
of art of electronic nature. 
The 60’s and the 70’s were 
very turbulent with constant 
changes in all aspects of life. 
Every day life was in transition 
and art was called to follow 
up. Through these constant 
changes and transitions Video 
Art was born and tried to bloom 
The two first decades of its 
life the content of video works 
was mainly experimental and 
followed the tracks of other 
mainstream movements like 

Performances and Happenings.
Until the 80’s video was 
considered to be a marginal 
form of art and belonged 
to a very closed network of 
connoisseurs. But during 
the 80’s Video Art Festivals 
increased in quantity and 
quality. The massive character 
of these Festivals contributed 
to the wide and fast spread 
of Video Art, which became 
easily and quickly accepted 
from the audience due to its 
projection medium, that was 
no other than the television 
device. The technological 
development that the 90’s 
brought gave Video Art new 
accoutrements to conquer the 
world of contemporary art and 
be defined as one of the most 
ambitious, innovative, dynamic 
and multi-dimensional forms 
of art.

Antonia Pilarinou 
Video Art Curator



…niland 1 Rocio Rodriguez Venezuela 13:11

(AIR) Show Jennings B. Colby Usa 02:32

(Non) strategies Marina Fomenko Russia 02:06



2 airplanes Αριστοτέλης Γιώργος Σοφιανόπουλος Greece 00:56

3 airplanes Αριστοτέλης Γιώργος Σοφιανόπουλος Greece 0:35

A city in Five Minutes Laurynas Navidauskas Latvia 03:50



A Float of the Down Elise Simard France 01:58

A Siete Kilometros Nicolas Testoni Spain 07:00

AANAAT Max  Hattler Uk 03:51



About Symmetry Sarah Hernandez Argentina 02:44

After the Party Andre Amparo Brazil 03:40

Ahab OneView Helmut Uhlig Germany 05:23



Anatolia Sinasi Gunez Turkey 01:36

Angelus Septentrino Anton Hecht Uk 04:12

Angoscia (Anguish) Gabrielle Reiner France 01:01



Animalz Sergio Cruz Portugal 02:47

Apparition #V Anahita Hekmat Iran 02:59

At Close Quarters Maria Vedder Portugal 02:18



Ballgames Tobias Sternberg Sweden 01:27

Barajas Maroc VJ Sacreface  Sweden 04:01

Bastet Alicja Rogalska Poland 06:03



Black&White Muhammed Hard Egypt 03:33

Blindfield Christine Webster Uk 05:33

Blond Ambition Miki Nitadori Japan 04:10



Blood and Water Vicky Vergou Greece 02:21

Brainwash Μάρκος Παπαδάκης Greece 2:20

Bucolic Life Νίνα Κοταμανίδου Greece 2:07



Celestial Esther Johnson Uk 03:59

Cells Arantxa Sagardoy Spain 11:05

Cermin Platon Theodoris Australia 03:14



Chronique Marwen Trabelsi Tunisia 02:41

City of Fear Olga Panades Massanet Spain 04:13

Close your Eyes Naho Taruishi Japan 03:27



Coagulate Grecu Mithai France 5:56

Cohabitations Cogitore Clement France 06:16

Dead End Bogdan Perzynski Russia 06:34



Dekoration Gwinner Florian Germany 05:22

Dogma Abdulaki Yavuz Turkey 00:30

Don’t Look Like Us Compressive Human Greece 04:22



Draw the curtains Αγγελική Βρεττού Greece 7:40

Dream Detritus Ross Nugent Usa 03:39

Duration 2 (Empire) Breixo Viejo Spain 00:05



Ecce Homo / Ecce Jonathan 
Chase

Donpar Cyril France 04:17

Estilema D Santiago Delgado Escribanu Spain 01:16

Estilema PS Santiago Delgado Escribanu Spain 01:23



Excerpt Guli Silberstein Israel 04:35

Export the output, download the 
uploaded input

Jeremy Eichenbaum Usa 05:13

Failing Light David Pinker New Zealand 06:14



Fire on the West Front Audhild Dahlstrom Norway 03:27

Forrest : My Brother 
documentation

Jukka Hautamaki Finland 03:00

Fractals Alex Otaola Mexico



Free Hugs Ευγενία Γραμμένου Greece 1:20

Freeze Shahar Marcus Israel 03:55

Games without Frontiers Michele Barca Italy 03:53



Golden Fish Avtandil Chachibaia Georgia 00:39

Green Witch 2 Natalyia Il Chuk Ukraine 04:00

H2O Emma Bowen UK 02:57



Head 2 Head Christina Towle Usa 06:44

Heartfelt Joe Graham Uk 05:47

How to clean a puddle Roland Wegerer Austria 01:21



Il Ciclope Debra Werblud Usa / Italy 03:10

Illusion for Movements LEMEH42 Italy Italy 01:32

Influence Μιχάλης Μαυρουλίδης Greece 1:04



Influsion Χρήστος Μουσάς Greece 2:50

Ink Walk Ole 8 NG Sindy Taiwan 04:27

Inner Frames Χρυσάνθη Παπασαράντου Greece 2:05



Insight √2 Αγγελος Παπαδόπουλος Greece 2:14

Internal Reality Ju Yeon Kim South Korea 07:00

Intimita violata Matia Amadori Italy 02:24



Juxtaposition of dreams Γιάννης Κελεμένης Greece 1:25

Karta Max Philipp Schmid Switzerland 11:30

Labyrinth Elisabetta Muller Italy 06:50



Latent Gavin Peacock Uk 04:14

Le Caravan de dix mots Μαρία Παπαχαραλάμπους Cyprus 5:00

Light Μαρία Μαντικού Greece 02:00



Line_Blau Johanna Reih Germany 01:16

London on my Mind Agustina Cosulich Argentina 5:00

Lucy Tam MyMy Belgium 02:43



M57 RV USA 03:01

Matar a Hitchcock Alberto Cabrera Bernal Spain 05:13

Meditations#1 Boris & Natascha Germany / Australia 02:43



Melancholieverstand Marco Wedel Germany 02:27

Memory(e)scapes Henrique Roscoe Brazil 02:20

Mental Traffic Marcin Wojciechowski Poland 03:30



Metaflipbook Iria Lopez Spain 01:25

Minos Gates Burlin Khrystell E. France 08:00

Mobile Postcard Peter Vadocz Poland 03:31



Neon Veins Pippa Rimmer Uk 02:00

Nights at the Tinto Rocco Michael Lewis Uk 01:58

Nokta (Dot) Egemen Tokat Turkey 01:00



Normal Poetry Rocio Suertas Spain 09:42

On the Specificities of the 
natures

Juliana Avarenga Brazil 04:45

One All Gavin Peacock Uk 05:19



Out of Hours Σταύρος Αλιφαγκής Greece 07:16

Passages Cogitore Clement France 05:08

Pets Maksym Afanasyev Ukraine 02:05



Plasticage Gabrielle Reiner France 03:21

Portraits New York Breixo Viejo Spain 00:57

Preparation for the unknown Siri Ekker Svendsen Norway 03:32



Presence KANOON Iran 05:35

Queue Nora Adwan Uk 04:34

Recitation Kevin Logan Uk 04:24



Recitation/Reception Jason Bernagozzi Usa 05:48

Resonances Ismail Bahri Tunisia 06:22

Reunion Joe Duffy Uk 02:18



RQV2 Jonathan Moss Uk 01:13

RS-A3 Jonathan Moss Uk 01:13

Scale of Reference Sintakti-K Colombia 06:31



Self - muser Jonas Nilsson Sweden 01:36

She wanted to be burnt Ruth Paxton Scotland 10:33

Some Memories Michael Lewis Uk 01:34



Someone hears a shot Erik Levine Usa 10:00

Spring Rising Sachi Matsumoto Japan 01:26

Studies in Transfulumination Peter Rose Usa 03:01



Studium/Punctum/Mask Gareth Hudson Uk 01:06

Sugar Town Jeremy Eichenbaum Usa 02:31

Suite Christina Towle Usa 04:16



Sweet Salvation Jiawei Gong Usa 04:01

Teapot Κων/νος Τηλiγάδης Greece 0:53

The Book of Green Wozek Gerard Poland 02:38



The Chemical Between Us Παναγιώτα Λευκαδίτη Greece 5:30

The Lighthouse Burlin Khrystell E. France 07:00

The Lingering and the stain Elena Knox Australia 07:16



The Passing of Time Anna Baranska Poland 05:09

The Space Between Us Ορέστης Χάρος Greece 4:05

The Window Βενετία Ευριπιώτη Greece 2:39



There and Back Alicia Felberbaum Uk 2:50

Thing that wasn’t possible 
yesterday is happening 
today and isn’t a barrier from 
tomorrow

Anna Baranska Poland 02:24

This is art Gruppo Sinestetico Italy 00:38



This should be a film Nuno Funandes Portugal 01:23

This will never be a Film Nuno Funandes Portugal 00:17

Timeout Erik Levine Usa 06:00



Transformations Μαρία Πεσλή Greece 1:42

Travel(ing) Cogitore Clement France 02:08

Twinkle twinkle Abdulaki Yavuz Turkey 01:00



UN - GOOD Inga Uldrike Latvia 02:27

Under Michael Bragg Usa 02:14

Under Skies Michaela Nettell Uk 02:24



Undisclosed Beauty Anders Weberg Sweden 02:50

UNLEARN Stoll Simone Germany 02:27

Untitled (Double vision) Jennifer Grasso Usa 02:03



Untitled (Last Moments) Victoria Lucas Uk 00:26

Untitled (march) Steve Hines Uk 01:00

Untitled (Passenger) Julie Sparso Damkjaer Denmark 1:10



Venus Delicatessen Χρήστος Καφασλάς Greece 4:35

Wanderer James Snazell Uk 00:55

Water, vital blood. Disolution, 
destruction and possibility’s 
ritual

Sara Garcia Spain 02:19



What Did The Small Boy See Michael Lewis Uk 01:34

When Summer Ends Alexander Zabara Russia 03:34

Wide Rothko Joao Vasco Paiva Portugal 10:00



Windmaker Kika Nicolela Brazil 06:55

X Gabriele Agresta Italy 05:54

Αναιμικό Μάτι Χαράλαμπος Πολιτάκης Greece 02:18



Επανάληψη Πηνελόπη Θωμαιδη Greece 01:19

Κραυγές Στέλλα Καλαμπαλίκη Greece 0:38

Ο Μολυβένιος Στρατιώτης Πολύκαρπος Παριορίτσας Greece 3:45



Οργασμός ματιού Σάκης Ντούσιας Greece 3:25

Πλανώδια Πραγματικότητα Αγγελική Μαλακασιώτη Greece 4:06

Πόνος Ειρήνη Ζελέσκου Greece 1:15



Σήματα Καταλληλότητας Γιώργος Ζώρης Greece 1:07

Το «Panopticon» Μισέλ Φουκώ Ευάγγελος Κωνσταντέλος Greece 4:51

Το καράβι του Χάρου Γιώργος Παπαδόπουλος Greece 2:04



Το φιλί Αλέξανδρος Τσαντίλας Greece 5:10



Rubber Bund Reid Peppard France 4:43



αnimation



Ο όρος Animation προέκυψε 
από το λατινικό ρήμα Animare 
το οποίο σημαίνει εμφυσώ 
ζωή. Πρόκειται λοιπόν για μια 
τεχνική όπου άψυχοι χαρακτή-
ρες σχεδίων αποκτούν ζωή 
μέσω της κίνησης σε ταινίες 
ή σε γραφικά υπολογιστών. 
Το Animation είναι η γρήγορη 
παράταξη μιας σειράς εικόνων 
δισδιάστατων ή τρισδιά-
στατων έργων ή μοντέλων 
με στόχο τη δημιουργία της 
ψευδαίσθησης της κίνησης. Μια 
σειρά σχεδίων ενώνεται και 
συχνά φωτογραφίζεται με μια 
κάμερα. Τα σχέδια υφίστανται 
ανεπαίσθητες αλλαγές μεταξύ 
των μεμονομένων καρέ έτσι 
ώστε όταν όταν οι φωτογραφίες 
αυτές ενώνονται και παίζονται 
σε μεγάλη ταχύτητα να δίνουν 
την ψευδαίσθηση της συνεχούς 
κίνησης των σχεδίων. Το εικα-
στικό αποτέλεσμα συμπληρώ-
νεται από τη χρήση του ήχου, 
που πρώτη φορά εισήχθη από 
τον Walt Disney το 1928 στο 
έργο Steamboat Willie.  Με την 
εισαγωγή των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών το animation 
απέκτησε μια εντελών νέα διά-
σταση. Η εξέλιξη της τεχνολογί-
ας επιτρέπει στους καλλιτέχνες 
να παράγουν έργα animation 
επεξεργασμένα αποκλειστι-
κά με χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Αυτά τα επονο-
μαζόμενα Graphic Animation 
χρησιμοποιούν μη ζωγραφικό 
εικαστικό υλικό (ψηφιακούς 
τρισδιάστατους χαρακτήρες, 
φωτογραφίες, αποκόμματα, 
περιοδικά κλπ) το οποίο και 
πολλές φορές επεξεργάζονται 
καρέ-καρέ ώστε να παράγουν 
κίνηση. Το Animation παρόλη 
τη μακρά του παρουσία στον 
χώρο των τεχνών εξακολουθεί 
να αναπτύσσεται ταχύτατα 
και να μας δίνει συνεχώς νέα 
δείγματα συνδέοντας την 
εξέλιξή του με την πρόοδο των 
ψηφιακών τεχνολογιών.  

Αντωνία Πυλαρινού
Video Art Curator

The term Animation arose from 
the Latin verb Animare which 
means give life. Animation 
is the technique of making 
inanimate objects or drawings 
appear to move in motion 
pictures or computer graphics. 
Animation is the rapid display 
of a sequence of images of 
2-D or 3-D artwork or model 
positions in order to create an 
illusion of movement. A series 
of drawings are linked together 
and usually photographed 
by a camera.  The drawings 
have been slightly changed 
between individualized frames 
so when they are linked 
and played back in rapid 
succession there appears 
to be seamless movement 
within the drawings. the final 
complement on the visual 
result is no other than the use 
of sound which was introduced 
for the first time by Walt 
Disney in his movie Steamboat 
Willie. With the introduction 
of computers, animation took 
on a whole new meaning. The 

evolution of technology allows 
artists to produce animated 
films made exclusively on a 
computer. These so called 
Graphic Animations use 
non-drawn flat visual graphic 
material (3-D computer 
generated characters, 
photographs, newspaper 
clippings, magazines, 
etc.) which are sometimes 
manipulated frame-by-frame 
to create movement. Despite 
animation’s long presence in 
the fields of Arts it continues 
to rapidly evolve and give new 
marks connecting its evolution 
to the evolution of digital 
technology. 

Αντωνία Πυλαρινού
Video Art Curator



8 dublex Daniel Canales Spain 3:16

Aeroplane Georgina Vasiliou Cyprus 1:59

Anthropos Mathieu Tremblay Canada 4:11



B612 Moonage Daydream Guillermo Daldovo Argentina 3:39

Bulb Αλεξάνδρα Παπαγιάννη Greece 1:38

Ceci n’ est pas une mouche Carlos Fraiha N. A. Barbosa Brazil 2:00



Coconut Fighter Μάρια Ορφανουδάκη Greece 1:51

Divers Paraskevas Mavroidis Usa 2:43

Echoing chairs Κωνσταντίνος Χαδιώς Greece 3:12



Frequency Michael Burton Usa 3:17

Hey Guy Ben Shetrit Israel 3:49

Homecoming Socratis Galiatsatos Greece 4:37



I don’t know anything about music Sandra Dollo France 1:34

In the Forever Seun Shugunro Usa 1:46

Inner Scribe Inga Uldrike Latvia 0:45



Keys Olivier Pierre - Noel France 2:34

Lacus Temporis Brett Battey Usa 8:24

Like me only better Martin Pickles Uk 5:20



Luna Park Yuilya Vinokur Usa 2:50

Mc Caw Cycles Isaiah Palmer Usa 2:53

Organic Machine Marco Silva Portugal 6:24



Planet A Seto Momoko France 7:40

Questa notte è volata via Elisa Bertolotti Italy 6:00

Silent Circles Beate Hecher Austria 1:57



Steps Πάνος Κατσαχνιας Greece 9:21

Still Life Maya Segal Usa 1:24

Still there Μάριος Κουρουφέξης Greece 1:55



Symphony Erick Oh Usa 5:18

The Midnight Guests Yulia Ruditskaya Belarus 3:40

The Noisy Second Floor Yusuke Fujikawa Japan 6:09



Vacation Sang Heon Lee Usa 2:40

Valzer Michele Barca Italy 3:30

Winter Peony Jess Leslie Australia 6:20



Κατασκευή Υπηκόων Μιχάλης Μοάτσος Greece 6:20

Ορια Αλίκη Μουτούση Greece 4:17

Conversation Between a Donkey and 
an Old Man Carrying an Urn on his head

Michelle Park Australia 3:35



Blow Hector Rodriguez Spain 7:11

OM Chang Jen-Kuang China 7:16

DRISHRTI III Chang Jen-Kuang China 5:36



ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Greece 13:33

Schimshander Smaragdis George Usa 6:49



installation 
art



Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1960, οι εγκαταστάσεις 
καθιερώθηκαν ώς ένα νέο 
είδος τέχνης, το οποίο έκτοτε 
εξελίσεται και αναδιαμορφώ-
νεται μέσα στο χρόνο. Το είδος 
αυτό μπορεί να περιγραφεί ως 
μια μορφή τεχνης όπου χρησι-
μοποιούνται κυρίως γλυπτικά 
στοιχεία, καθώς και άλλα μέσα 
όπως βιντεο, ήχος, φωτογρα-
φία, ερμηνευτές ή οποιοδήποτε 
αλλο εκφραστικο μέσο θεωρεί 
ο καλλιτέχνης απαραίτητο για 
την ολοκληρωμένη παρουσία-
ση της ιδέας του. Κύριο χαρα-
κτηριστικό των εγκαταστάσεων 
είναι το ότι προαπαιτούν την 
φυσική παρουσιά του θεατή ο 
οποίος καλέιται να χρησιμο-
ποιήσει τις αισθήσεις του και 
συχνά να διαδράσει με το έργο 
τέχνης.

Όλγα Ρούσσου
Installation Art Curator

Around 1960s, installation art 
was established as a new form 
of art, which is evolving and 
reshaping through time. It can 
be described as the form of art 
that uses sculptural materials 
and other media such as 
video, sound, photography, 
performers or any other 
medium the artist decides to 
use, in order to communicate 
his ideas. The key 
characteristic of installation 
art is that it presupposes an 
embodied viewer who uses all 
his senses to interact with the 
installation. 

Olga Roussou
Installation Art Curator



The little game
Μαρία Καραθάνου
Ελλάδα

Τα παιδικά όνειρα
Η χαρά του παιχνιδιού
Η αθωότητα 
Η τρομοκρατία 
Ο φόβος
Η παιδική βία.

Πρόκειται για μία in situ 
εικαστική εγκατάσταση. 
Μια μεταλλική κούκλα σε 
γιγαντική διάσταση, φοράει 
μια τεράστια πολύχρωμη 
φούστα που θυμίζει αρλεκίνο, 
ο αέρας φουσκώνει τη φούστα, 
η μεταλλική κούκλα μένει 
ακίνητη και άκαμπτη. Το 
παιχνίδι έχει αρχίσει...

The little game
Maria Karathanou
Greece

Children’s dreams.
The joy of the game.
The innocence.
Terrorism
Fear.
Child Violence.

This is an art installation in 
situ. A metal doll gigantiki in 
dimension, wearing a huge 
skirt reminiscent of colorful 
harlequin. The air inflates the 
skirt, the doll remains immo-
bile metal and rigid. The game 
has begun ...



Imago Dixit

Καραμανλής Ορέστης–
Ρόκος Στέφανος
Ελλάδα- Ιρλανδία
 
Η αλληλεπίδραση μεταξύ 
εικόνας και ήχου με φυσικό 
τρόπο είναι το βασικό μέλημα 
του έργου που αποτελείται από 
2 πίνακες και στερεοφωνικό 
ήχο. Το κοινό είναι ελεύθερο 
να ακουμπάει τους πίνακες, 
όμως οποιαδήποτε κίνηση κατά 
μήκος του οριζόντιου άξονα 
εντοπίζεται από αισθητήρες 
αποκαλύπτοντας ένα κρυμμένο 
ηχοτοπίο που αντιστοιχεί στη 
συγκεκριμένη ζωγραφική 
χειρονομία.

Imago Dixit

Karamanlis Orestis- 
Rokos Stefanos
Greece- Ireland  
   
The interaction between image 
and sound in a physical way 
is the primary concern of the 
current work. The audience is 
free to touch 2 paintings, yet 
any movement made along 
the horizontal axis is traced 
by sensors revealing a hidden 
soundscape that corresponds 
to the particular gesture on the 
painting.



1.146 photos
in sequence 

Αεράκη Δέσποινα
Μουσική: Φορόζης 
Θοδωρής
Υλοποίηση Κατασκευής: 
Αεράκης Χρήστος
Ελλάδα

Μια κλεφτή ματιά στο 
εσωτερικό μιας came-
ra obscura ανακαλύπτει 
1.146 φωτογραφίες που 
στριμώχνονται βιαστικά, για να 
χωρέσουν σε ένα ολιγόλεπτο 
ταξίδι μιας πόλης στη νύχτα. κι 

ένα κρυφάκουσμα ξετρυπώνει 
ήχους γνώριμους που 
συνθέτουν την μουσική της.

A glance inside a camera 
obscura reveals 1.146 photos 
jostling to set off on a journey; 
the hasty journey of a city into 
the night, followed by sounds 
that sound as familiar as the 
music of the city. 



Ο Διάλογος των Σκύλων 

Αντώνης Βολανάκης 
(εικαστικός) και Ελένη 
Φιλιππάκι (ιστορικός της 
φιλοσοφίας)
Ελλάδα

Η βίντεο περφόρμανς 
είναι η συνέργεια που 
πρωτοπαρουσιάστηκε στο 
πλαίσιο της διεπιστημονικής 
πλατφόρμας και έκθεσης blind-
date12.blogspot.com. Οι δύο 
συνδαιτυμόνες στην φωτεινή 
τράπεζα εγείρουν θέματα 
ταυτότητας με την ζωώδη 
τοπολογία των προσωπείων. 
Εννοιολογικός πυρήνας είναι 
ο Διάλογος των Σκύλων του 
Θερβάντες, ένα λογοτεχνικό 
κείμενο με πολλαπλές 
φιλοσοφικές προεκτάσεις: 
πόσο αξιόπιστα είναι τα 

φαινόμενα; Πόσο αξιόπιστος 
είναι ο λόγος και οι ηθικές μας 
κατηγοριοποιήσεις περί του 
καλού και του κακού και πώς 
εναλλάσσονται οι κοινωνικοί 
ρόλοι του κυνηγού και του 
θηράματος; Πέρα από πολιτική 
αλληγορία, το έργο αποτελεί 
ταυτόχρονα ένα στοχασμό 
πάνω στα όρια της ανθρώπινης 
και της ζωικής φύσης. Πόσο 
απάνθρωπος μπορεί να είναι ο 
ανθρωπισμός μας; 

The Dialogue of the Dogs
Adonis Volanakis (visual artist), 
Eleni Filippachi (historian of 
philosophy)
Greece
This video performance was 
created in the context of the 
interdisciplinary platform and 
joint exhibition blinddate12.
blogspot.com. It is an allegory 
inspired by Cervantes’s story 
The Dialogue of the Dogs, a 
multi-layered literary text 
ladden with philosophical 
questions: can we rely on how 
things appear to be? Can we, 

in turn, rely on reason and 
rational discourse? What is 
the foundation of our moral 
distinctions between good and 
evil, “hunter” and “prey”? Rely-
ing on the topology of animal 
masks the work raises issues 
of personal, social and political 
identity, but also calls on us 
to rethink the human/animal 
boundary and the limits of our 
presumed humanism.



Είμαστε εδω
́
Βρέλλης Πέτρος
Ελλάδα

Σε μια επιφάνεια 1.5Χ2 μ. 
προβάλλεται η φωτογραφία 
τριών μικρών παιδιών του 
τρίτου κόσμου. Καθώς ο 
θεατής κινείται, τα μάτια των 
παιδιών τον παρακολουθούν. 
Το έργο αποτελεί μια επίθεση 
στην απάθεια που έχουμε 
αποκτήσει απέναντι σε 
φωτογραφίες που απεικονίζουν 
το ανθρώπινο δράμα. Μας 
ωθεί να συνειδητοποιήσουμε τι 
πραγματικά βλέπουμε.

we are here

Brellis Petros
Greece

The photograph of three kids 
of the third world is projected 
on a 1,5x2m surface. As the 
viewer moves, the kids’ eyes 
follow him. This installation is 
an attack against our apathy to 
photographs depicting human 
drama and pushes us to realize 
what we truly see.



Υπάρχοντα

Γορανίτου Μάρω
Αγγλία

Το θεμα μου σε αυτη την 
κατασκευη βασιζεται στη 
μνημη του ανθρωπου και 
την φυση του να συλλεγει 
πραγματα. Οπως ξερουμε, οι 
ανθρωποι συνηθως κρατανε 
ρουχα η διαφορα αντικειμενα 
τα οποια κουβαλανε μια 
αναμνηση απο το παρελθον 
τους, οποτε συλλεγοντας  
νιωθουν οτι κρατανε και την 
αναμνηση ζωντανη.

Belongings

Goranitou Maro
U.k.

My subject matter in this 
mixed media installation is 
based on memory and the 
collective nature one has. As 
we know, humans hold on to 
pieces of clothing or objects 
that carry a certain memory of 
their past. Therefor by collec-
ting them they feel like they 
are keeping the memory alive.



In Between Ephemeral 
Transcripts
 
Καψάλη Ελευθερία
Αγγλια

Το Installation , βασισμένο στο 
«Κτίσμα» του Κάφκα, είναι 
μια εξερεύνηση ανάμεσα στα 
όρια του μέσα και του έξω στο 
χώρο, του χώρου μεταξύ τους 
και των εφήμερων σχέσεων 
που τον χαρακτηρίζουν 
και επαναπροσδιορίζονται 
διαρκώς. Μία «αυτο-
αναφερόμενη» διαδικασία 
δημιουργίας μέσα από κίνηση, 
ένα καταφύγιο, μία ενέδρα, μία 
ισορροπία που αντανακλά τις 
σκέψεις του «ιδιοκτήτη» του. 
Το installation xορογραφεί την 
εφήμερη σχέση του συνειδητού 
και του υποσυνείδητου,. 
Ναρκοπέδιο σύγκρουσης και 
σύγχυσης, όπου τίποτα δεν 
ανήκει πουθενά. Ένα σύστημα 
«αυτο-εγκλωβισμού», ένας 
χώρος εν δυνάμει που υπάρχει 
μόνο στιγμιαία, όσο διαρκεί 
ένα ανοιγόκλειμα του ματιού 
και αντανακλά εφήμερα 
σενάρια διαφοροποιημένων 
καταστάσεων του συνειδητού.

In Between Ephemeral 
Transcripts 

Kapsali Eleftheria
U.k.

Based on Kafka’s unfinished 
story “The Burrow” the project 
is an exploration on the dia-
lectics of Inside and Outside, 
which are always ready to be 
reversed. A ‘self-referential’ 

process of creating structure 
from instinctive movement; 
a labyrinth-like shelter that 
reflects its owner’s thoughts; 
a space to be manufactured 
in given and specified spatial 
conditions; a system of ‘self-
enclosing’ reflecting ephem-
eral transcripts between Inside 
and Outside.



Το κουτί

Μινέτου Λουκία
Ελλάδα

Ο χώρος όταν είναι 
αναγνωρίσιμος και οικείος έχει 
την δύναμη να παρέχει ένα 
αίσθημα παράλογης ασφάλειας 
που μοιάζει να αγνοεί την 
πραγματικότητα.
Το κουτί περιέχει ένα οικείο 
κοινότυπο σαλόνι. Το 
περίβλημα είναι ευτελές, 
μετακινούμενο, δημόσιο.

The box

Minetou Loukia
Greece

When space is recognizable 
and familiar often offers an 
unreasonable sense of safety 
which seems to ignore reality. 
The installation is a common 
living room enclosed inside a 
flimsy,portable and “public” 
crate.



“Τo Πέρασμα” 

Πολυδώρου Φωτεινή
Σύνθεση ήχου: 
Μάνος Κορνελάκης
Ελλάδα

Μετουσίωση σε ολόλευκο 
δωμάτιο. Ολοταχώς προς το 
ακαθόριστο.  Μεταβαίνοντας 
από το εδώ στο αλλού, προς 
όποιο άλλο... Από την ύλη στην 
ολότητα - απόκοσμη παράμε-
τρος. Ανακυκλώσιμη υπόσταση:
Ένωση και διάσπαση μαζί σε 
τέλεια Συμπαντική μεγαλο-
πρέπεια.
Οντότητα.
Αποτελώ συνεπή συνέχεια 
φυσικής εξέλιξης.
Ολοκληρώνομαι στο πέρας της 
πεπερασμένης σκέψης μου...
Αφήνομαι στη χωροχρονική ροή 
του περάσματος από τη ζωή στο 
θάνατο: Είμαι η γέφυρα.
Εισπνέω τη στερνή εκπνοή 
μου... Το τέλος η αρχή μου.
Διαθήκη μου κάθε νέο ταξίδι 
άγνωστης προέλευσης:
Δίχως δική μου αυταπάγγελτη 
προβολή.  Ταπεινά προσεγγίζω 
την αγιότητα της γνώσης, της 
σοφίας και της αποδοχής.
Ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξα 
τόσο διάχυτη, τόσο ρευστή, 
τόσο όμορφα ανασφαλής... 
Διάσπαρτες εικόνες.
Μνήμες.
Μνημεία θρησκευτικής πίστης 
σε οικονομικές κλίμακες. 
Τράπεζες πτωμάτων και οστών. 
Προσωπικά είδη και φυλαχτά. 
Ησυχία... 
Βαθύς ύπνος.
Ξεκούραση. Εξέλιξη. Συνέ-
χεια...
Νιώθω.
Εμπιστεύομαι.
Υπάρχω

“The Passage”

Polydorou Fotini
Sound Design: 
Μanos Kornelakis
Greece

Transformation in an all 
white room. Straight ahead 
to the undefined.  From here 
to elsewhere, and towards 
every other… From matter to 
wholeness –  an intangible 
constant. A material to recycle: 
Junction and fission together 
in perfect Cosmic pomp and 
circumstance. Entity. I form 
the punctual sequel of the 
Nature’s development.
I come full circle beyond the 
powers of my ever lasting 
memory and thought…
I surrender to the actual flow 
of my passing from life to 
death: I am the Bridge.
Inhaling my last exhale…
The end is my begging target.
My only testament is every 
new trip to an unrealized 
mode: Without my ex oficio 
projection. Humbly I dear the 
holiness of knowledge, wisdom 
and acceptance. I ’ve never 
been so diffused, so fluid, so 
charmingly insecure…
Dotted images.
Memories.
Memorials of religious beliefs 
based on economical scales.
Banks of corpses and bunches 
of bones. 
Personal stuff and good luck 
charms. 
Peace and quiet… 
Deep sleep.
Rest. Turning point. Going 
over… 
Feeling.
Trusting.
Being



HORIZONS I, II, III    

Σγουρομίτη Χριστίνα
Digital panoramas
Ελλαδα

HORIZONS is a series of 
photographs of tourist resorts, 
when out of season, digitally 
reworked to resemble vast, 
desert planes. Bleak as 
they may seem, these are 
places where identities can 
be reinvented and personal 
utopias construed. A land that 
cannot be mapped can only 
form a non-territory. 

HORIZONS I, II, III  
  
Sgouromiti Christina
Digital panoramas
Greece

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, είναι μια σειρά 
πανοραμικών φωτογραφιών 
σε τουριστικά θέρετρα της Ν. 
Αγγλίας. Έχουν υποστεί ψηφιακή 
επεξεργασία ώστε να παρα-
πέμπουν σε μεγάλες, έρημες 
εκτάσεις. Ενώ διαχειρίζονται την 
έννοια του κενού, αυτοί οι τόποι 
αποτελούν ιδανικά σημεία για 
τον επαναπροσδιορισμό ταυτο-
τήτων και την κατασκευή μιας 
προσωπικής ουτοπίας. Το έργο 
επιχειρεί να θέσει ερωτήματα 
γύρω από την έννοια των ορίων 
και της αχαρτογράφητης, μη-
προσπελάσιμης περιοχής. 



Mary 

Χρύσα Χουλιάρα
Τεχνική Υποστήριξη / 
Κινούμενη Εικόνα /
Ηλεκτρονικά: 
Παπαντωνόπουλος 
Ντίνος 
Ολλανδία

Η Μαίρη είναι ο σύντροφός 
σου όταν βλέπεις τηλεόραση: 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
μαζί τηλεόραση κάθε μέρα, 
οποιαδήποτε ώρα.

Mary
Chrysa Chouliara 
Technical Supervisor / 
Animator/ Electronics : 
Papantonopoulos Ntinos
Holand

Mary is a television companion 
that can watch television with 
you anytime, every day. 



Ce Qui Arrive 

Alves Pinto Nagem 
Mariana 
Switcherland 

Το έργο διερευνεί την έννοια 
του video installation ως μορ-
φή και το αστικό περιεχόμενο 
και φορητότητα ως αντικείμενο. 
Εφόσον το video στηρίζεται 
στην κινούμενη εικόνα, προ-
σπαθώ να εξερευνήσω την ίδια 
την κίνηση, την κίνηση της κά-
μερας, το να κάνω αντικείμενα 
και αρχιτεκτονική να μοιάζουν 
ζωντανά. Κάθε στερεό και 
ακίνητο οικοδόμημα κινείται, 
δημιουργωντας διαφορετικά 
πλάνα και μορφές. Εφόσον 
το έργο στηρίζεται στις αρχές 
του χώρου και της κίνησης, η 
αφήγηση δεν είναι σκοπός. Τα 
βίντεο έχουνε ρυθμό αλλά όχι 
ιστορία, και επαναλαμβάνο-
νται. Με αυτόν τον τρόπο, το 
κοινό μπορεί να “απορροφηθεί” 
από την βιντεο-εγκατάσταση 
ακολουθώντας το δικό του 
χρόνο.

This work explores the concept 
of the video installation as 
form and the urban context 
and mobility as subject. 
Since the video is based in 
the image in movement, I 
try to explore the movement 
itself, the movement of the 
camera, making objects and 
architecture alive. Every solid 
and fixed structure moves 
creating different plans and 
forms. Since the work is based 
in the concepts of space and 
movement, the narrative is 
not a focus. The videos have 
rhythm but no history, and 
they’re in looping. In that way, 
the public can be “absorbed” 
by the video installation 
following their own time.



Pulled from the Ground 

Mike Bragg
Usa

“Pulled from the Ground” είναι 
μία βιντεοεγκατάσταση που 
αποτελείται από φωτογραφίες, 
σχέδια και ένα κολάζ ήχου. Το 
θέμα του βίντεο επικεντρώ-
νεται στην συλλογή ριζών και 
την εμμονή ενός ανθρώπου 
με αυτές. Το έργο “Pulled from 
the Ground”, καταγράφει την 
αγωνία για σταθερότητα κατά 
της συνεχούς ρευστότητας της 
ύπαρξης.

Pulled from the Ground is a 
series comprised from multi 
channel video installation, 
a single channel video, 
photographs, drawings and a 
sound collage. Its foundation 
imagery centers on a 
collection of roots and a man’s 
obsession with them.  Pulled 
from the Ground documents a 
struggle for stability against 
the constant flux of existence. 



No Cure

Eldagsen Boris 
Germany 

Βασισμένο στη δομή του καρα-
όκε, το No Cure περιλαμβάνει 
τέσσερεις ογδοντάχρονους 
Γερμανούς που τραγουδούν 
τους στίχους από 3 τραγού-
δια των The Cure: Cold, One 
Hundred Years και Sinking.  
Καθώς ηλεκτρονική μουσική 
επένδυση που συνέθεσε ο   
David Chisholm, συνθέτης από 
την Μελβούρνη, χρησιμο-
ποιεί μοτίβα από την όπερα 
Götterdämmerung (Λυκόφως 
Των Θεών) του Richard Wagner 
για να συνοδεύσει τους στί-
χους, το έργο μετατρέπεται σε 
ένα ποιητικό και αιθέριο σχόλιο 
για την μετάβαση της ζωής και 
της μνήμης.

Based on the structure of 
karaoke, No Cure  features 
four 80-year-old Germans, 
singing the lyrics of  three 
The Cure -songs: Cold, One 
Hundred Years and Sinking. As 
the electronic score composed 
by Melbourne composer David 
Chisholm uses leitmotifs 
of Richard Wagner’s opera 
Götterdämmerung (Twilight 
of the Gods) to accompany 
the lyrics, the work drifts into 
a poetic and eerie comment 
on the transience of life and 
memory. 



kamo Gawa 

Helmcke Aline 
Germany 

Ένα video που απεικονίζει 
διάφορα περιστατικά ανάμεσα 
στις γέφυρες του ποταμού 
Kamo στο Κυότο της Ιαπω-
νίας. Τα χρονικά εσφαλμένα 
αποσπάσματα χωρίζονται σε 
στατικά και κινούμενα μέρη 
και έτσι εξερευνούν την ένταση 
ανάμεσα στην ακίνητη και 
κινούμενη εικόνα.

A  video, depicting various 
incidents around the bridges 
of  Kamo River in Kyoto, Japan. 
The time-lapse sequences 
are split horizontally into 
static and moving parts, thus 
exploring the tension between 
still and moving image.



Unititled 

(Unspectacular)
Hines Steve 
UK

Ένα τρενάκι με μια διαφορά. 
Ο θεατής βρίσκεται στην 
πρώτη θέση και μπορεί να 
απολάυσει λεπτομέρειες οι 
οποίες κανονικά δεν γίνονται 
αντιληπτές, και η εμπειρία 
επιτρέπει εναλλακτικές 
αντανακλάσεις. Το συνοδευτικό  
Piano Sonato No 2 in B flat 
Minor, op 35, Lento, του 
Frederic Chopin είναι ένα 
όμορφο ατμοσφαιρικό κομμάτι 
μουσικής που ταιριάζει στο 
concept, ρυθμό και στυλ του 
βίντεο.

A rollercoaster with a differ-
ence. The viewer gets the front 
seat and can enjoy 
details not normally percept-
able and the experience allows 
alternative reflections. The ac-
companying Piano Sonato No 2 
in B flat Minor, op 35, Lento, by 
Frederic Chopin is a beautifully 
atmospheric piece of music 
that seems well suited to the 
concept, pace and style of the 
video.



Doorstop

Hudson Gareth
U.k. 

Προσπαθώ να συγκεντρώσω 
τις πολιτιστικές επιπτώσεις των 
παλιών και νέων τεχνολογιών. 
Συχνά προωθώ την σημασία 
της φράσης   “το μέσο είναι 
το νόημα“, απολαμβάνω το 
να υπαινίσσομαι στο  “μάκρο“ 
χρησιμοποιώντας πιο εμπαθείς, 
προσωπικές περιπλοκές του 
“μίκρο“. Το σημαντικότερο, 
θέλω να δημιουργώ έντονες  
εμπειρίες για τους ανθρώπους.

I try to disseminate the 
cultural implications of old 
and newer technologies. I 
often push the importance 
of the “The medium is the 
message”, I enjoy hinting at 
the ”macro” through using the 
more empathetic, intimate 
intricacies of the ”micro”. 
Most importantly, I want to 
create palpable experiences 
for people.



Samplingplong 

Niehage Jorg
Germany

Tυχαία επιλεγμένα ευρήματα 
που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ακουστικά (ηλεκτρονικά 
σκουπίδια, ηλεκτρονόμοι, 
πλαστικά παιγνίδια, βαλ-
βίδες συμπιεσμένου αέρα) 
συνδιάζονται με καλώδια και 
σωλήνες. Μέσω μιας συσκευής 
που ελέγχεται από υπολογιστή, 
μετατρέπονται σε αλληλεπι-
δραστικά όργανα. Ενα σύστημα 
αυτοσχεδιασμού δημιουργείται 
από το οποίο – όταν περνάει 
το cursor του mouse  ή γίνεται 
click- δημιουργούνται μικρές 
συνθέσεις πυκνών ρυθμικών 
licks, σφυριγμάτων, φτερου-
γισμάτων, βόμβων και ραγι-
σμάτων. Ενεργοποιώντας την 
εγκατάσταση κινούμενος πάνω 
από τα μέρη της, ο χρήστης 
μπορεί να παίξει αυθόρμη-
τους αυτοσχεδιασμούς.  Μια 
φυσική,  λιγότερο τεχνολογική 
προσομοίωση της ηλεκτρονι-
κής ψηφιακής μουσικής, ίσως 
ένα ειρωνικό σχόλιο για την 
αλληλεπιδραστικότητα.

Randomly selected, 
acoustically usable finds 
(electronic junk, relays, plastic 
toys, compressed air valves, 
pneumatically operated 
components) are combined 
with cables  and tubes. 
Via a device controlled by 
computer, they are turned into 
interactive instruments.  An 
improvised ensemble evolves, 
from which – per mouse-

over and mouse-click –short 
miniature compositions of 
dense rhythmic clicks, hisses, 
whirs, hums and crackles can 
be elicited. Activating the 
installation by rolling over its 
parts enables the user to play 
spontaneous improvisation. 
A physical low-tech simulation 
of electronic, digital music, 
perhaps an ironic comment on 
interactivity.



Retelling the Stories 
from the Past 

Phunsombatlert Bundith 
Thailand

Ομαδικό καλλιτεχνικό project 
που περιλαμβάνει: μια ομάδα 
παλιών φίλων οι οποίοι 
γεννήθηκαν στην γειτονιά 
του  Sham Shui Po, μαθητές 
από ένα γειτονικό σχολείο 
και τον εαυτό μου. Το project 
είναι ένας τρόπος να ενώσει 
νοητά την παλιά κοινότητα η 
οποία έχει τώρα σκορπιστεί σε 
διαφορετικά μέρη και πρακτικά 
δεν είναι δυνατή ή επανένωση 
των μελών της. Δυο διαθέσιμα 
μέλη της τοπικής μουσικής 
μπάντας “Snow” θα παίξουν 
μερικά τραγούδια από 
τον καιρό τους. Τα άλλα 
δυο μέλη της μπάντας θα 
αντικατασταθούν από μαθητές, 
δημιουργώντας ένα σύνδεσμο 
ανάμεσα στην παλιά και νέα 
γενεά. Αυτή η δραστηριότητα 
θα καταγραφεί και μετατραπεί 
σε ένα είδος animation με ήχο. 

Collaborative art project 
involving a group of old friends 
who were bornin Sham Shui 
Po neighborhood, students of 
a nearby school, and myself. 
The project is a way to reunite 
in spirit of the old community 
that has now scattered to 
different places and practically 
not possible for a re-union of 
all the members. Two available 
members of the local music 
band  ‘Snow’ will play songs 
from their time.  The other 
two members of the band, will 
be substituted by students, 
creating a link between the 
old and new generation. This 
activity will be recorded and 
transformed into a form of 
animation with sound.



To Gaze At The Stranger 
for A Long Time 

Winkler Sylvia /
Koeperl Stephan 
Germany/Austria

Το έργο είναι μια παραδειγματι-
κή πρόταση για τους χαρακτή-
ρες  “zhu shi” (το να κοιτάζεις 
κάποιον) από το “ The Great 
Chinese-German Dictionary”. 
Κρατώντας αυτή τη γραφή και 
έχοντας την κάμερα ανάμεσα 
μας, τοποθετούμαστε στην οθό-
νη σε μια ζωντανή γειτονιά.

The work is an example 
sentence for the characters 
“zhu shi” (to stare at 
somebody) from “ The Great 
Chinese-German Dictionary”. 
Holding this writing and having 
the video-camera between us, 
we put ourselves on display in 
a lively neighbourhood.



digital  image



Ως digital images χαρακτηρί-
ζονται οι εικόνες που έχουν 
υποστεί ψηφιακή επεξεργασία 
ή προέκυψαν εξ’ολοκλήρου 
από αυτήν. Πρόκειται για ένα 
ευρύ όρο που περιλαμβάνει 
κυρίως έργα ψηφιακής φωτο-
γραφίας, photo manipulation 
και digital illustration. Έργα 
που - σε ορισμένες περιπτώ-
σεις - ακροβατούν ανάμεσα σε 
διαφορετικά είδη, και στα οποία 
ο γενικότερος όρος “εικόνα” 
είναι πιο κατάλληλος.

Κώστας Κυριακού
Digital Image Curator

Digital images are images that 
have been processed digitally 
or have been created using 
digital techniques. “Digital 
image” is a broad term that 
includes mostly works of 
digital photography, photo 
manipulation, and digital 
illustration. Works that - in 
some cases- walk on a thin line 
among the various categories 
and for which the more generic 
term “image” is appropriate. 

Costas Kyriakou
Digital Image Curator



15 Xρονών  
(15-year Old)

Αφροδίτη
Ιωάννου
Greece

Η συγκεκριμένη εικονογράφηση 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 
συμμετοχής μου σε ομαδική 
έκθεση αφιερωμένη στη μνήμη 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου.

The artwork was illustrated in 
the context of my participation 
in a group exhibition dedicated, 
in the memory of Alexandros 
Grigoropoulos.



Blink

Ελευθερία
Καψάλη
Greece

Blink. Τα μάτια κλείνουν, και 
τα φώτα τρεμοπαίζουν και 
δημιουργούν μικρά σύμπα-
ντα, που διαρκούν μόνο μία 
στιγμή. Ένα κλειστό σύστημα 
μηχανισμών, η δημιουργία 
ενός νοητικού χάρτη, όπου στα 
κρυμμένα κενά του, η μνήμη 
ενεργοποιείται και επικαλείται 
προσωπικούς κόσμους μέσα 
στο νου. Δημιουργείται από τις 
κινήσεις των πιθανοτήτων, πε-
ριγράφοντας έαν νοητικό χώρο 
που κανείς μπορεί να βιώσει 
μόνο στιγμιαία.

Blink. The eyes are closed; the 
lights are flickering, creating 
microcosms that only last for a 
moment. It is a closed system 
of mechanisms, a creation of 
a notional landscape, where 
in its hidden voids memory 
activates and evokes personal 
realms within the mind. It is 
formed by the movements 
of possibilities, creating a 
notional space that one can 
only experience momentarily. 



Cemetary:  
After Death Shape

Χαράλαμπος
Πολιτάκης
Greece

Oυδεν σχόλιο. No comment.



Change The Channel

Ana Taka manov
Bosnia and Herzegovina

Η Τηλεόραση μας λέει τι να μας 
αρέσει. Η Ττηλεόραση μας λέει 
τι να σκεφτούμε. Η Τηλεόραση 
μας λέει τι να πούμε. Η Τηλε-
όραση μας λέει τι να κάνουμε. 
Εμείς είμαστε η Τηλεόραση. 
Άλλαξε το κανάλι τώρα για να 
ελευθερωθείς.

TV tells us what to like. TV tells 
us what to think. TV tells us 
what to say. TV tells us what 
to do. We are the TV. Change 
the channel now if you want to 
break free.



Collection
 (The Search for Home 
- Inside the Dreaming - 
Black Tuesday)

Claudia
Drake

Η δουλειά μου είναι η ένωση 
χαρακτικών έργων της αρχής 
του 20ου αιώνα, ψηφιακά σα-
ρωμένα, κομμένα, ραμμένα και 
τοποθετημένα σε μια εντελώς 
νέα σύνθεση. Κάθε καινούργιο 
κομμάτι είναι ένας γρίφος για 
μένα, μια σειρά από συνδεδε-
μένες φόρμες και αλλοιώσεις 
τις οποίες προσαρμόζω μέχρι 
να νιώσω ότι ταιριάζουν. 

My work is the fusion of early 
20th century engravings, 
digitally scanned, 
cut, sewn, and pasted to a 
wholly new composition. Each 
new piece is a 
puzzle to me, a series of 
interlocking forms and 
alterations that I adjust 
until I feel that they fit.



The Valley of Dreams

Στάθης
Φλώρος
Greece

Το κόκκινο (το αίμα) κυλάει  
μέσα μας, μας  ενώνει. Το κόκ-
κινο στο εργο ενώνει. Τρύπα, 
παραμορφώνει,τυραννάει.

Red (blood) runs through 
us, unites us. Red in the 
work unites. Hole, deforms, 
troubles..



Crystal Nightmare

Αδάμ  
Αρθούρος
Μαρτινάκης
Greece

Η σχέση ανάμεσα σε ένα κοινό 
εφιάλτη και τα προσωπικά 
ψυχολογικά αδιέξοδα 
ενός ανθρώπινου όντως 
στο σύγχρονο τεχνολογικό 
περιβάλλον.

The relation between a 
common nightmare and 
the personal psychological 
deadlocks of a human being 
in the current technological 
environment.



Empty Phrase

Basia
Lebiedziewicz
Poland

Χωρίς Εσένα, τον Μοναδικό 
και Αγαπημένο μου Αδερφό, 
οι μέρες είναι σαν άδειες 
φράσεις.

Without You, my Only and 
Beloved Brother, days are like 
empty phrases.



Harassment

Vasilina
Popova
Russia

Oυδεν σχόλιο.
No comment.



Illusions Σπύρος
Τσακίρης
Greece

Oυδεν σχόλιο. No comment.



Into The Impossible Δανάη
Βλάχου
Greece

Μια από τις 19 φωτογραφίες 
με τίτλους βασισμένους στην 
τράπουλα μηνυμάτων των Eno-
Schmidt, “Oblique Strategies”

One of 19 images with titles 
based on the deck of cards 
by ENO – SCHMIDT, «Oblique 
Strategies». 



Less Like More Λευτέρης (Lelon)
Κουλώνης
Greece

Μια φωτογραφία από τη 
Μυτιλήνη (Ευρειακή, κόλπος 
Γέρας). Προσπάθησα η ψηφια-
κή αυτή εικόνα να γίνει όσο το 
δυνατόν πιο εικαστική, σαν μια 
απόπειρα ζωγραφικής με pixel 

A photo from Mytilini (Evriaki, 
Geras bay). I tried to make 
this digital image as visual as 
possible, like an attempt at 
drawing with pixels. 



Manhatten

Wolfgang
Bittner 
Netherlands

Είναι η φωτογραφία κάτι 
περισσότερο από ένα μέσο για 
να θυμόμαστε και να μορφο-
ποιούμε την μνήμη; Ποιό είναι 
το αποτέλεσμα της αντίληψης 
μας του κόσμου έχοντας δει 
όλες αυτά στις φωτογραφίες 
προτού τα δούμε με τα ίδια μας 
τα μάτια; Υπάρχει κάποιο είδος 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην 
υποκειμενική και τη συλλογική 
μνήμη;

Is photography more than just 
a medium to remember and 
shape memory? What is the 
impact to our perception of 
the world of having seen all 
these sights on photographs 
before seeing them with our 
own eyes? Is there some kind 
of interaction between the 
subjective and the collective 
memory? 



May Cause Swelling

James
Southard
USA

Το έργο μου επικεντρώνε-
ται στην οικογένεια και τις 
οικίες αλληλοεξαρτήσεις, τους 
τρόπους με τους οποίους οι άν-
θρωποι θυμούνται προσωπικά 
γεγονότα στις ζωές τους, και τα 
ποικίλα χρωματιστά πέπλα νο-
σταλγίας, θλίψης, υπερβολής, 
χρόνου και βαθιάς εκτίμησης, 
μέσα από τα οποία ανακαλού-
νται αυτές οι αναμνήσεις.

My work focuses on family and 
familial co-dependencies, the 
ways people recollect personal 
events in their lifetimes, 
and the varying colored 
veils of nostalgia, sadness, 
magnification, time, and deep 
appreciation through which 
these memories are recalled



Mom and Dad Cozy

Kristin
Skees
USA

H σειρά αυτή εξερευνεί τη δική 
μου “cozy process”, την οποία 
χρησιμοποιώ για να μεταφέρω 
τόσο μια μορφή άνεσης όσο 
και καταπίεσης. Η διαδικασία 
ξεκινάει με την δημιουργία 
ενός ειδικά φτιαγμένου “cozy” 
για το κάθε άτομο ανάλογα 
με την προσωπικότητα και 
περιβάλλον τους. Τα πορτραίτα 
δείχνουν εξίσου την άνεση 

του περιβάλλοντος όσο 
και παράξενες ή ειρωνικές 
λεπτομέρειες που δημιοργούν 
μια διακριτική δυσφορία. 
Προσθέτωντας στην περίεργη 
δυσφορία, το cozy καλύπτει και 
καταπιέζει το άτομο παρόλο 
που έχει γνώριμα και άνετα 
στοιχεία ενός χειροποίητου 
πουλόβερ.

This series further explores 
my cozy process, which I 
use to convey both a form of 
comfort and suppression. The 
process starts by making a 
custom cozy for each person 
based on their personality and 
environment.The portraits  
equally show the comfort of 
their surroundings as well as 
strange or ironic details that 

create a subtle discomfort. 
Adding to the strange 
discomfort, the cozy itself 
covers and suppresses the 
person even though it has 
familiar and cozy connotations 
of a handmade sweater.



Movement Traces

Αριάδνη
Mίκου
Greece

Το έργο Movement Traces είναι 
μία απόπειρα απεικόνισης του 
χώρου που δημιουργείται από 
την κίνηση ενός χορευτή. Χρη-
σιμοποιώντας την τεχνική του 
Motion Capture, έγινε συλλογή 
των δεδομένων της κίνησης 
από το Augmentation Canon, 
ενός αποσπάσματος από το 
έργο Μ.Ο. της Αμερικανίδας 

μεταμοντέρνας χορογράφου 
Trisha Brown. Στη συνέχεια 
πήραν μορφή οι γραμμές, οι 
επιφάνειες και οι όγκοι που 
δημιουργούνται από την τροχιά 
της κίνησης του κάθε μέλους 
του χορευτή στο χώρο. Το απο-
τέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί 
ένα νεφελώδες γλυπτό.

Movement Traces is an effort 
of depicting the space that 
is created by the movement 
of a dancer. Using Motion 
Capture technology, I 
collected movement data 
from Augmentation Canon, an 
excerpt from Trisha Brown’s 
M.O.. I animated the dancer’s 
trajectories giving form to the 

lines, surfaces, volumes, and 
shapes that are created by the 
dancer’s movements, and I 
worked towards the creation of 
a 3d animated sculpture that 
resembles to a cloud.



No one. Never. Nowhere

Αγγελική
Μαλακασιώτη
Greece

Η χαρτογράφηση μίας στιγμής. 
Ένας τόπος χωρίς διάρκεια, 
που διαλύεται μέσα στο χρόνο. 
Η ταυτότητα του σώματός μου 
λιώνει μέσα σε ένα αισθητη-
ριακό τοπίο που δε θα κρατήσει 

ποτέ.  Κι εγώ, ξανακατασκευ-
άζω τον εαυτό μου σαν ένα 
απομεινάρι της μνήμης. 

Mapping a moment. A place 
with no duration, that dissolves 
in time. My body identity melts 
in a sensory landscape that will 
never last. I decide to rebuild 
myself as a mnemonic relic.



Quelques Marches

Patrick 
Le Borgne
France

Σαν μια εσωτερική προβολή, 
μια απευθείας αναπαράσταση 
μιας κατάστασης του μυαλού, 
πηγή έμπνευσης από μια 
εμπειρική αντίληψη της ζωής. 
Όταν το σώμα δεν είναι το 
αντικείμενο, η πραγματικότητα 
επενδύεται στην επιφάνεια της 
εικόνας όπως σε ένα καμβά, 
αλλά είναι μια διαφοροποιη-
μένη πραγματικότητα η οποία 
πηγάζει από το μυαλό και τα 
όνειρα ή φαντάσματα.

Like a mental projection, a 
direct representation of state 
of mind, the inspiration source 
is an empirical experience of 
life. When the body is not the 
subject, the reality is invested 
on the picture surface like 
a canvas,  but it’s an altered 
reality, from the mind and 
dreams or phantasms.



Untitled

Zad Iloe
Greece

Oυδεν σχόλιο.
No comment.



warming of Planet

Albane
France

To έργο μου σκοπεύει στο να 
σκιαγραφήσει ένα πραγματικό 
σενάριο για την υγεία της Γης, 
παρουσιασμένο με σουρεαλι-
στικό τρόπο. Σκέφτηκα μπορεί 
να είναι ο κόσμος σε μερικά 
χρόνια... Project αποτελούμενο 
από 5 εικόνες: 1. Pollution 
Effects 2. The Shipwrecked 3. 
Land Bones 4. Water Bones 5. 
Sky Bones

My work aims to illustrate an 
actuallity theme about the 
earth’s health, in a surrealistic 
view. I imagined how the world 
can be in a few years... Project 
composed of five images: 
1. Pollution Effects 2. The 
Shipwrecked 3. Land Bones 4. 
Water Bones 5. Sky Bones



Ηρωας

Κύριλλος
Παρτσάλης
Greece

Προσωπογραφία φανταστικού 
ήρωα με freestyle γραφή

Portrait of imaginary hero with 
freestyle strokes



Νεκροταφείο

Όλγα
Μπρούμα
Greece

 Πόλη vs φύση. ο άνθρωπος 
δέντρο. καθορισμός της 
κίνησης και της εξέλιξης από το 
δομημένο περιβάλλον.

City vs nature, the man tree, 
determination of movement 
and evolution by the 
structured enviroment.



Τρίπτυχο Αυτοκίνητα 
1,2,3 (Car Triptych 1,23)

Ιωάννης
Δραγασάκης
Greece

Το έργο αυτό είναι τρίπτυχο και 
ανήκει στη σειρά έργων “Αυτο-
κίνητα”, τα οποία δημιούργησα 
από σκαναρισμένα σχέδια 
με μολύβι, μέρη ψηφιακών 
φωτογραφιών και χρωματικές 
φόρμες

This piece is a triptych and 
belongs to the project “Cars” 
that I created with scanned 
pencil drawings, parts of 
digital photographs and colour 
forms edited in computer 
Colour forms and parts of 
digital photographs are used 
to create and depict objects’ 
surfaces and objects. 



Connecting…or(?) 
Στάθης  Φλώρος
Greece

Το κόκκινο (το αίμα) κυλάει  
μέσα μας, μας  ενώνει. Το κόκ-
κινο στο εργο ενώνει. Τρύπα, 

παραμορφώνει,τυραννάει.
Red (blood) runs through us, 
unites us. 

Red in the work unites. Hole, 
deforms, troubles..



web art
Η Web Art αποτελεί το πιο νέο 
«παιδί» των ψηφιακών τεχνών. 
Ακολουθώντας τις τάσεις της 
σύγχρονης ζωής η τέχνη «κα-
ταδύεται» στο διαδίκτυο και 
διευρύνει ακόμη περισσότερο 
το φάσμα και τις αναζητήσεις 
της. Επιτρέπει την ιδιωτική θέα-
ση ενός έργου τέχνης και σπάει 
όσο καμία άλλη μορφή τέχνης 
τα δεσμά των παραδοσιακών 
χώρων έκθεσης. 
Η διαφορά μεταξύ των υπολο-
γιστών και του κυβερνοχώρου 
έχει συγκριθεί με τη διαφορά 
ανάμεσα σε μια βόλτα με ένα 
πλοίο με γυάλινο πάτο και 
στην κατάδυση. Οι επιβάτες του 
πλοίου βλέπουν το βυθό ενό-
σω παραμένουν κολλημένοι 
στη θέση τους. Οι δύτες όμως 
βυθίζονται στον ωκεανό.όπως 
στην κατάδυση, έτσι και η τέχνη 
στον κυβερνοχώρο καλεί τους 
ανθρώπους να εγκαταλείψουν 
την προσκόλληση τους στον 
οικείο χειροπιαστό κόσμο. Το 
κοινό καταδύεται σε ένα περι-
βάλλον που είναι πολυαισθη-
τηριακό και διαδραστικό. Είναι 
απλή φαντασία. Αυτή η νέα 
πραγματικότητα υπάρχει χωρίς 
κανένα υλικό αντίστοιχο.  

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
Web Art Curator

Web art is Digital Art’s 
youngest descendant. Keeping 
tracks of cotemporary life’s 
trends, art is “diving” in 
the Internet and broadens 
even more the context of its 
quest. Web art allows private 
viewings of an art work and 
breaks like no other form of 
art the bondage of traditional 
exhibition spaces.
The difference between 
computers and the Internet 
has been compared to the 
difference between the 
ride with a ship with glass 
bottom and free diving. The 
passengers of the ship can 
see the bottom of the sea 
while they remain stuck in 
their seats. But the divers dive 
straight into the ocean. Like 
diving, Web Art calls people 
to abandon their adherence 
to the common tangible 
world. The audience dives 
into an environment that is 
multisensory and interactive. 
It is plain imagination. This 
new reality exists without a 
material equivalent. 

Ilias Chatzichristodoulou
Web Art Curator



http://ml.hoogerbrugge.com/ 

http://www.88constellations.net/



http://www.thesheepmarket.com/

http://www.theircircularlife.it  



http://www.myspace.com/jesuschristsspace

http://www.ihateyou.gr



Performance 
art



Οι παραστατικές τέχνες 
αποτελούν πεδίο έκφρασης 
μιας συλλογικής προσπάθειας 
καλλιτεχνών από διαφορε-
τικούς τομείς. Με κινητήριο 
δύναμη την φαντασία και όχημα 
την δημιουργικότητα και τον 
πειραματισμό, παρουσιάζονται 
έργα στο ευρύ κοινό που εντεί-
νουν το στοιχείο του χρόνου, 
της μνήμης και της ανάγκης 
για εξέλιξη. Ισορροπώντας 
τα διαφορετικά στοιχεία που 
συμπληρώνουν τον καθένα 
μας, επιλέγουμε μια συγκε-
κριμένη τροχιά. Αυτή η τροχιά 
που εκτείνεται στο χρονικό 
διηνεκές και φευγαλέα προς το 

μέλλον, αποτελεί την θεματική 
των έργων που επιλέχθηκαν 
προς παρουσίαση στο Athens 
Video Art Festival 09.
Η συγκεκριμένη θεματική 
αποσκοπεί σε μια ολιστική 
θεώρηση της σύγχρονης 
πραγματικότητας. Επιθυμία μας 
είναι να προσκαλέσουμε το 
κοινό να την «συν-αισθανθεί», 
με πλοηγό τα νέα μέσα και την 
τεχνολογία σε άρτια και αγαστή 
συνεργασία με το ανθρώπινο 
στοιχείο.

Νάγια Παπαπάνου
Performance Art Curator

Performance art is the field 
where an artistic collective 
that derives from artists of 
different disciplinary can reach 
out for expression. Imagination 
is the motivation and creativity 
along with experimentation 
is the path, through which 
artworks that enhance 
time, memory and need for 
evolution are brought out to 
the audience.
In order to balance the 
different elements that 
complement each one of 
us, we select a particular 
orbit. This orbit that extends 
to the time infinite and 

occasionally glances to the 
future is the contexture of the 
performances chosen to be 
presented for the fifth edition 
of Athens Video Art Festival

The particular thematic aims 
for a holistic approach of 
contemporary reality. We 
wish to invite the audience 
to “empathize”, using as 
navigator the new media and 
technology in complete and 
integral collaboration with the 
human element. 

Naya Papapanou
Performance Art Curator



Grace State Machines
Bill Vorn, Emma Howes, 
Jonathan Villeneuve

Η robotic art performance 
Grace State Machines έχει την 
βάση της έμπνευσης της σε ένα 
εικονικό « επίπεδο επιδεξιότη-
τας» το οποίο θα μπορούσε να 
εκφραστεί μέσω ρομποτικών 
και άλλων μηχανών αυτού του 
επιπέδου. Ένας ερμηνευτής 
και δύο ρομποτικά μηχανήματα 
συνδέονται μέσω ενός συστή-
ματος που συλλαμβάνει τις 
κινήσεις και ένα σύνολο από 
αισθητήρες και διασυνδέσεις 

το οποίο αυτοπαρατηρεί και 
ελέγχει τις φυσικές λειτουργίες 
με ηλεκτρονικά μέσα.
Παρακολουθώντας τις ανθρώ-
πινες κινήσεις και τις εσωτερι-
κές εντάσεις και μεταφέροντας 
αυτές τις πληροφορίες στα ρο-
μποτικά σώματα, προσπαθούμε 
να εδραιώσουμε μια δυναμική 
και συμβιωτική σχέση ανάμεσα 
στους συντελεστές. Όλοι μαζί 
τελικά συγχωνεύονται σε ένα 
οργανικό στέλεχος 

όπου σάρκα, κόκαλα, καλώδια 
και σωλήνες αποτελούν μια 
ξεχωριστή μονάδα.
Η επαφή ανάμεσα στο ζωντανό 
και τεχνητό εγείρει την διχοτο-
μική συσχέτιση ανάμεσα στον 
νου και το σώμα, ανάμεσα 
στο άτομο και τους άλλους, 
ανάμεσα στο αληθινό και το 
φανταστικό

Grace State Machines is a 
robotic art performance 
project. The name of the 
project is inspired by a virtual 
“state of grace” that could be 
expressed by automatons and 
other finite state machines.
A human performer and robotic 
machines are linked via a high 
- end motion capture system 
and a set of biofeedback 
sensors and interfaces. By 
monitoring the 

human body movements and 
internal states and transposing 
this information to the robot 
bodies, we aim to establish 
dynamic and symbiotic 
relationship between the 
actors. All of them eventually 
blend into a single organism, 
where flesh, bones, wires 
and tubes become a single 
individual body.
The encounter between the 
living and the non - living 

evokes the dichotomic 
correlation between the mind 
and the body, between the self 
and the other, between and 
the real and the imaginary.





Bill Vorn
biography

Ο Bill Vorn εργάζεται στον τον 
τομέα της Robotic Art από το 
1992. Οι εγκαταστάσεις που 
δημιουργεί εμπλέκουν ρομπο-
τικά και έλεγχο κίνησης, ήχου, 
φωτός, video και διαδικασιών 
κυβερνητικής μηχανικής. 
Προσανατολίζεται στην έρευνα 
Artificial Life (and Death) και 
Agent Technologies, μέσα 
από καλλιτεχνική δουλειά 
βασισμένη στην Αισθητική 
των Artificial Behaviors. 
Είναι κάτοχος Ph.D. degree in 
Communication Studies από το 
UQAM (Montreal) και η διατριβή 
του αφορά στην Τεχνητή Ζωή 
ως Μέσο (Artificial Life as a 
Media). Διδάσκει Electronic 
Arts στο Τμήμα Studio Arts 
στο Πανεπιστήμιο Concordia 
University (Intermedia/
Cyberarts program) όπου είναι 
υπεύθυνος για το alab, ένα 
εργαστήριο έρευνας για την 
Ρομποτική Τέχνη, μέρος του 
Hexagram Institute. Επί του 
παρόντος είναι μεταβατικός 
πρόεδρος του Συμβουλίου του 

Conseil des arts médiatiques 
du Québec (CQAM). 
Η δουλειά του έχει παρουσια-
στεί σε πολλά διεθνή γεγονότα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Ars Electronica, ISEA, DEAF, 
Sonar, Art Futura, EMAF και 
Artec. Έχει βραβευθεί με το 
βραβείο Life 2.0 award (1999, 
Madrid), το Leprecon Award 
for Interactivity (1998, New 
York), το Prix Ars Electronica 
Distinction award (1996, Linz) 
και το International Digital 
Media Award (1996, Toronto). 
Έχει συνεργαστεί με πολυάριθ-
μους Καναδούς καλλιτέχνες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
Edouard Lock, Robert Lepage, 
Gilles Maheu, LP Demers and 
Istvan Kantor). Ήταν συνιδρυ-
τής του μουσικού συγκροτήμα-
τος Rational Youth (ηλεκτρο-
νική ποπ μουσική) μαζί με την 
Tracy Howe το 1981.

Bill Vorn is working in the field 
of Robotic Art since 1992. His 
installation projects involve 
robotics and motion control, 
sound, lighting, video and 
cybernetic processes. He 
pursues research on Artificial 
Life (and Death) and Agent 
Technologies through artistic 
work based on the Aesthetics 
of Artificial Behaviors. 
He holds a Ph.D. degree in 
Communication Studies from 
UQAM (Montreal) for his 
thesis on Artificial Life as a 
Media. He teaches Electronic 
Arts in the Department of 
Studio Arts at Concordia 
University (Intermedia/
Cyberarts program) where he 
is responsible of the alab, a 
Robotic Art research lab part 
of the Hexagram Institute. He 
is actually interim president 
of the Board of the Conseil des 
arts médiatiques du Québec 
(CQAM).
His work has been presented 
in many international events, 

including Ars Electronica, 
ISEA, DEAF, Sonar, Art Futura, 
EMAF and Artec. He has been 
awarded the Life 2.0 award 
(1999, Madrid), the Leprecon 
Award for Interactivity 
(1998, New York), the Prix 
Ars Electronica Distinction 
award (1996, Linz) and the 
International Digital Media 
Award (1996, Toronto). He 
has worked in collaboration 
with many canadian artists 
(including Edouard Lock, 
Robert Lepage, Gilles Maheu, 
LP Demers and Istvan Kantor). 
He was cofounder of the 
electronic pop music band 
Rational Youth with Tracy 
Howe in 1981.
 



The Beachcombers in the 
Heart of Athens

Performers:  
Georgia Dimitriadou, 
Maria Yiayiannos, 
Dafni Yiayiannos
Concept, director, 
 video art: Viviane Vagh
Composer: 
Jonathan Levine

The birth of Aphrodite is 
representing the cycles of 
life and love and creativity, 
through the feminine, in the 
visible and invisible movement 
and beauty.
Τhe spoken word by Athina in 
Aeschylus Orestia, in ancient 
Greek will be a symbol of 
the birth and foundations of 
our civilization in democracy, 
without this art could not 
speak and for me this is only 
possible on the Greek earth 
and through the Greek earth. 

The Beachcombers 
in the Heart of Athens

Ερμηνεύουν: 
Γεωργία Δημητριάδου, 
Maria Yayannos, 
Daphne Yayannos 
Σύλληψη, σκηνοθεσία, 
video art: Viviane Vagh
Συνθέτης: Jonathan 
Levine

Η γέννηση της Αφροδίτης 
αντιπροσωπεύει τους κύκλους 
της ζωής, της αγάπης και της 
δημιουργικότητας, μέσω του 
θηλυκού στοιχείου, στην ορατή 
και αόρατη κίνηση και ομορφιά.
Ο λόγος της Αθηνάς, από την 
«Ορέστεια» του Αισχύλου, 
στα αρχαία Ελληνικά είναι 
σύμβολο της γέννησης και των 
θεμελίων του δημοκρατικού 

πολιτισμού μας, χωρίς τον 
οποίο η τέχνη δεν θα μπορούσε 
να εκφέρει λόγο και για εμένα 
αυτό είναι δυνατό μόνο πάνω 
στο Ελληνικό έδαφος και μέσα 
από το Ελληνικό Έδαφος.



Orbital
 
Ομάδα Saltator 
Χορογραφία:
Γιάννης Καρούνης
Χορευτής: Γιάννης Καρούνης
Μουσική: Ηλίας Βαφειάδης
Κάμεραμαν:
Κώστας Βασιλιάγκος 
Κουστούμι: Μαρία Καραθάνου
Παραγωγή: 
Κωστής Βαζαίος  - Circus Days
 
Όταν ένας λογικός νους χάσει 
την δύναμή του με τέτοιο τρόπο 
ώστε κάθε πληροφορία να 
μοιάζει με ρεύμα υψηλής 
τάσης που διαπερνά κάθε 
κύτταρο του, τότε ικετεύει για 
συμπόνια από αυτό το μέρος 
του σώματος με το οποίο 
συνδέεται, που δεν είναι άλλο 
από την καρδιά. Η καρδιά ερ-
μηνεύει με απλότητα και αγάπη 
κάθε ερέθισμα του περιβάλ-
λοντος με κυκλικό και ρευστό 
τρόπο όπως τα υγρά που 
κουβαλάει το σώμα μας, με 
αξιοπρέπεια και εμπιστοσύνη 
ότι ποτέ δεν θα αφυδατωθούμε 
ή θα μεταλλαχθεί ο όγκος μας 
με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει 
οριστική πτώση από την τροχιά 
που έχουμε επιλέξει. Το μόνο 
πολύτιμο αγαθό φαίνεται να 
είναι η ισορροπία

Saltator Group
Choreography:  
Ioannis karounis
Dancer: Ioannis karounis
Music: Ilias Bafiadis
Cameraman: 
kostas Vasiliagkos
Costume: Maria karathanou
Production: 
kostis Vazeos  - Circus Days
Once a reasonable mind has 
lost its power in such a way 
that each information allures 
high voltage current that 
penetrates every cell, then it 
begs for sympathy from that 
part of the body to which it 

connects, not other but the 
heart. Heart interprets with 
simplicity and love every 
stimulus of the environment 
in a circular and fluid way 
like the body liquids which 
we carry, with dignity and 
credibility that never shall 
they dehydrate or remove our 
volume in such a way to call 
a definite fall from our orbital 
that we have chosen. The only 
valuable seems to be balance.   

 



Wishes

Ερμηνεύουν:
Στράτος Τζώρτζογλου, 
Μαριάνθη Μενεγάκη
Χορεύει: Χαρά Κότσαλη
Σενάριο, σκηνοθεσία, 
animation, μοντάζ: 
Άγγελος Σπάρταλης
Παραγωγή: 
Άγγελος Σπάρταλης, Αγγελική 
Σβορώνου και Athens Video Art 
festival  
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: 
Άγγελος Σπάρταλης 
και Αγγελική Σβορώνου
Κοστούμια: 
Αλεξάνδρα Κουτάντου
Αφήγηση: Σοφία Κουτάντου 
Μουσική: Oblivion

«...Ευχές είναι να λέω μέσα 
μου γράμματα. Και να τα λέω 
όμως δυνατά γιατί και μέσα 
μου που μιλάω πάλι υπάρχει 
σιγανά και δυνατά, αλήθεια 
λέω..»
Βασίζεται στην ταινία μ.μ 
ΕΥΧΕΣ του Άγγελου Σπάρταλη 
(7o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης, 2005) και στην 
πραγματική ιστορία του Μανό-
λη, ανιψιού του Άγγελου.
Το όνειρο με το γίγαντα είναι 
από το ποίημα «η Λάμψη» του 
Μίλτου Σαχτούρη.
 
Performers: 
Stratos Tzortzoglou, Marianthi 
Menegaki
Dancer: Hara kotsali
Script/ Directing/ Animation/ 
Montage: Aggelos Spartalis
Production: Aggelos Spartalis, 
Aggeliki Svoronou
Artistic Direction: Aggelos 

Spartalis, Aggeliki Svoronou
Costumes : 
Alexandra koutantou
Naration : Sofia koutantou
Music : Oblivion

“… Wishes is to speak letters 
within me. But to speak them 
out loud because even within 

me that I speak again it lays 
softly and strongly, the truth 
I speak..”
Based on the long length 
film WISHES by Aggelos 
Spartalis (7th Thessaloniki 
Documentary Festival, 2005) 
and the true story of Manolis, 
nephew of Aggelos.

The dream with the giant is 
from Miltos Sachtouris poem 
“The Glow”
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o θρύλος  της  video art



Με εφόδιο ένα πολύ πλού-
σιο βιογραφικό γίνεται σαφές 
γιατί ο Paik θεωρείται πατέρας 
της video art και πρωτοπόρος 
από όλες τις απόψεις. Τα έργα 
του κοσμούν σήμερα τα περισ-
σότερα μουσεία μοντέρνας και 
σύγχρονης τέχνης και αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της 
Ιστορίας του ρεύματος. 
Από την αρχή της καριέρας του 
πειραματίστηκε με όλα τα νέα 
μέσα και κατόρθωσε να συνδυ-
άσει το τεχνολογικό με το εικα-
στικό, ένα εγχείρημα παρά-
τολμο και δύσκολο.  

Ο Paik είναι ένας νομάς, ένας 
κοσμοπολίτης, που πάντοτε 
είχε συνείδηση της μεσαίας 
καταγωγής του. Θεωρούσε 
τον εαυτό του όχι ειδήμονα σε 
θέματα τεχνολογίας και έχει 
απέδειξε πως είχε μια αλάν-
θαστη αίσθηση των δυνατο-
τήτων των νέων τεχνολογιών 
και και της σημασίας τους τόσο 

στον κόσμο της αγοράς, όσο 
και στον κόσμο του πολιτισμού 
και της κουλτούρας.  Ο Paik 
έβλεπει τον εαυτό του ως έναν 
αυτόνομο «πολιτιστικό τρομο-
κράτη», που δεν επιτρέπει να 
αφομοιωθεί από τα νέα μέσα. 
Ποτέ του δεν ξέχασε και δεν 
απαρνήθηκε την μεσοαστική 
του καταγωγή και πάντοτε επέ-
στρεφε στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του όχι μόνο για να ενημερωθεί 
για τα τελευταία τεχνολογικά 
επιτεύγματα, που αθρόα παρά-
γονταν εκεί, αλλά και για να 
βοηθήσει σε κάθε περίσταση 
με την καλλιτεχνική του δράση, 
όπως στην περίπτωση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων της Σεούλ 
το 1988

 Ο Paik ξεκίνησε τα πειράματα 
του με την τηλεόραση από την 
δεκαετία του 1960. Μεταχειρί-
στηκε τις εικόνες της και επέ-
μεινε σε μια ενεργή μορφή δια-
δραστικότητας με το μικρό αυτό 

κουτί, που μπορούσε να βρε-
θεί σε οποιοδήποτε μεσοα-
στικό σπίτι της Δύσης την εποχή 
εκείνη. Ήταν από τους πρώτους 
μεταπολεμικούς καλλιτέχνες, 
που χρησιμοποίησε τα επιτεύγ-
ματα της τεχνολογίας και της 
επιστήμης, έπαιξε μαζί τους, τα 
μεταμόρφωσε και τα έφερε σε 
αντίθεση μεταξύ τους.  Eλπίδα 
του ήταν ότι οι καλλιτέχνες θα 
εγκολπώσουν στα έργα τους 
την Υψηλή Τεχνολογία εποι-
κοδομητικά δίνοντας μια νέα 
μορφή στην εικαστική σφαίρα.  

Γεννημένος το 1932 στην Σεούλ 
της Κορέας ο Nam June Paik 
ασχολείται από πολύ μικρός με 
τη μουσική. Σε ηλικία 18 ετών 
εξαιτίας του πολέμου μετακο-
μίζει με την οικογένεια του στο 
Τόκιο και δύο χρόνια αργότερα 
αποφοιτεί από το Πανεπιστήμιο 
του Τόκιο ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές του στην Φιλοσοφία, 
την Ιστορία της Μουσικής και 

την Ιστορία της Τέχνης. Το 1957 
σπουδάζει Ιστορία της Μουσι-
κής και Ιστορία της Τέχνης στο 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου και 
την επόμενη χρονιά λαμβά-
νει μέρος στο «Internationale 
Ferienkurse fur Neue Musik», 
όπου και γνωρίζει τον John 
Cage με τον οποίο και θα 
συνεργαστεί στενά τα επόμενα 
χρόνια. 

Το 1959 κάνει την πρώτη του 
Δράση χρησιμοποιώντας κομ-
μάτια από την μουσική του. 
Το Hommage a John Cage, 
που παρουσιάστηκε στην Γκα-
λερί 22 του Dusseldorf ήταν 
μουσική από ηχογραφημέ-
νες κασέτες και πιάνο. Το 
1963 λαμβάνει μέρος στην 
έκθεση «Fluxus. Internationale 
Festpiele neuester Musik» 
στο Wiesbaden με το έργο 
Simple. Την ίδια χρονιά ο Paik 
κάνει την πρώτη ατομική 
του έκθεση «Exposition of 

Music-Electronic Television» 
στην Γκαλερί Παρνασσός του 
Wuppertal με 13 monitors 
και πιάνο.  Τον Μάιο του 1963 
στην Γκαλερί Παρνασσός του 
Wuppertal, ο Paik διατάραξε 
το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 
12 τηλεοράσεων με μαγνήτες, 
καθιστώντας έτσι το τηλεοπτικό 
σήμα μια αφηρημένη εικόνα. 
Οι οθόνες ήταν τοποθετημέ-
νες η μία πάνω στην άλλη, ανά-
ποδα, σκορπισμένες δεξιά και 
αριστερά στο πάτωμα. Μέσω 
διάφορων τεχνικών ρυθμίσεων 
οι εικόνες είχαν μεταβλη-
θεί. Σε μερικές οθόνες μπο-
ρούσε ο θεατής να αναγνωρί-
σει τις εικόνες, σε άλλες όμως 
ήταν δυσκολότερο καθώς ήταν 
πιο απομακρυσμένες από την 
πηγή τους. Σε μερικές ο θεατής 
μπορούσε ο ίδιος να παραποι-
ήσει την εικόνα είτε μιλώντας 
σε ένα μικρόφωνο, είτε πατώ-
ντας με το πόδι του έναν δια-
κόπτη. Οι εικόνες από τις τηλε-

Button Happening
1965, 2 min, b&w, silent

Early Color TV Manipulations by 
Nam June Paik
Nam June Paik and Jud Yalkut 
/ ςς1965-68, 5:18 min, color, 
silent

Video Commune (Beatles 
Beginning to End) An 
Experiment for Television by 
Nam June Paik
Nam June Paik and Jud Yalkut  
1972-92, 8:36, color, silent

TV Cello Premiere Nam June 
Paik, Jud Yalkut  1971, 7:25 min, 
color, silent

Digital Experiment at Bell Labs 
Nam June Paik 
1966, 4 min, b&w, silent



οράσεις αντιδρούσαν στον ήχο 
ενός κασετοφώνου, μια άλλη 
τηλεόραση άλλαζε τις εικό-
νες της ανάλογα με την ένταση 
ενός ραδιοφώνου, με το οποίο 
ήταν συνδεδεμένη. 

Με τον τρόπο αυτό παρήγαγε 
ένα είδος ηλεκτρονικής ζωγρα-
φικής1.Από το 1963 ως το 1964 
βρίσκεται στην Ιαπωνία, όπου 
και ενημερώνεται για την πρό-
οδο της τεχνολογίας των video, 
πειραματίζεται με ηλεκτρομα-
γνήτες και την έγχρωμη τηλε-
όραση και γνωρίζεται με τους 
μηχανικούς Hideo Uchida και 
Shuya Abe.

 1  Άλκης Χαραλαμπίδης, «Η 

Τέχνη του 20ου αιώνα», Τόμος 

ΙΙΙ,University Studio press, Θεσ-

σαλονίκη, 1999, σελ. 256. Βλέπε 

επίσης : Rob Perrée, «Εισαγωγή στην 

Βιντεοτέχνη», Σχολή Σταυράκου, Επι-

κοινωνία και Κουλτούρα, Εκδόσεις 

Αιγόκερος, Αθήνα 1994, σελ. 23-24.

Το 1964 και σε συνεργασία 
με τον Shuya Abe κατασκευ-
άζει ένα κινούμενο και ομι-
λούν ρομπότ. Στη συνέχεια επι-
σκέπτεται την Νέα Υόρκη, όπου 
και εγκαθίσταται. Στην Νέα 
Υόρκη γνωρίζει την τσελίστρια 
Charlotte Moorman και κάνουν 
την πρώτη του Δράση μαζί, 
το Robot Opera με την ευκαι-
ρία του 2ου Ετήσιου Φεστι-
βάλ Avant Garde της Νέας Υόρ-
κης στο Judson Hall. Το 1965 
αποδεικνύεται πολύ εποικο-
δομητική και σημαντική χρο-
νιά για τον Paik. Επιχειρεί την 
πρώτη του παγκόσμια περιο-
δεία με την Charlotte Moorman 
και αγοράζει την πρώτη φορητή 
βιντεοκάμερα, με την οποία 
φτιάχνει και το Café au GoGo. 

 Την ίδια χρονιά κάνει ακόμη 
μια ατομική έκθεση, την 
«Electronic Art» στην Γκα-
λερί Bonino στη Νέα Υόρκη και 
συμμετέχει στο «New Cinema 

Festival I» της Νέας Υόρκης με 
το Zen for Film; Variations on a 
Theme by Robert Breer. 
Το 1966 κάνει ακόμη μια 
παγκόσμια περιοδεία με την 
Charlotte Moorman και πραγ-
ματοποιεί ακόμη μια ατομική 
έκθεση, την «As boring as 
possible» αλλά και την  Opera 
Sextronique σε συνεργασία με 
την Charlotte Moorman.  

Το 1967 πραγματοποιεί την ατο-
μική έκθεση «Nam June Paik» 
στην Γκαλερί Stony Brook στο 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 
και παρουσιάζει τις Δράσεις 
Amelia Earhart in Memoriam 
με την Charlotte Moorman, 
Electronic Television, Video 
Tape Study, Check or Money 
Order. Το 1968 αμφισβήτησε 
τον τρόπο, με τον οποίο ως τότε 
η μουσική παραδοσιακά παίζο-
νταν και ακούγονταν. Στο TV Bra  
η Charlotte Moorman εμφα-
νίζεται γυμνόστηθη, να παί-

ζει βιολί  και να φορά στη θέση 
του γνωστού εσωρούχου δυο 
monitors, τα οποία αναπαρά-
γουν την εικόνα του προσώ-
που της2.  

Την ίδια χρονιά συνεργάζε-
ται με τον τηλεοπτικό σταθμό 
WGBH και δημιουργεί το 
Electronic Opera #1 και πραγ-
ματοποιεί την ατομική έκθεση 
«Electronic Art II» στην Γκα-
λερί Bonino της Νέας Υόρκης.  
Το 1969 παρουσιάζει την Δράση 
Fish Sonata με την ευκαιρία 
του 7ου Φεστιβάλ Avant Garde 
της Νέας Υόρκης.  Το 1970 γίνε-
ται λέκτορας στο Ινστιτούτο 

2 Michael Rush, «New Media in 

Late 20th Century Art»,Thames 

& Hudson, London, 1999, σελ. 52. 

Επίσης : 

Αρετή Αδαμοπούλου, «Video Art : 

Hi-tech και τέχνη στην Ελλάδα»,  

University Studio Press, Θεσσαλονί-

κη 2000, σελ. 10-11.

των Τεχνών της Καλιφόρνια στο 
Λος Άντζελες, κατασκευάζει 
με τον Shuya Abe το Paik/Abe 
Synthesizer και δημιουργεί το 
Electronic Opera No2. 

Στο Concerto for TV, Cello 
and Video Tape το 1971 ο Paik 
παρουσίασε την Charlotte 
Moorman να παίζει με το 
δοξάρι της μια στοίβα τηλεορά-
σεις, οι οποίες έπαιζαν μαγνη-
τοσκοπημένες και ταυτόχρο-
νες εικόνες της να παίζει με το 
δοξάρι της τις τηλεοράσεις.  
To 1972 έρχονται οι Δρά-
σεις TV Bed (με την Charlotte 
Moorman), TV Penis και The 
Kitchen.  To 1973 φτιάχνει την 
βιντεοταινία Tribute to John 
Cage και το 1974 κάνει ακόμη 
μια ατομική έκθεση, το «Nam 
june Paik : Video’n’Videology 
1959-1973». Την ίδια χρο-
νιά φτιάχνει και τα TV Sea as 
Electronic Art IV στην Γκα-
λερί Bonino στην Νέα Υόρκη 

Electronic Moon, Parts 2 and 3
Nam June Paik and Jud Yalkut 
1967-69, 4:25 min, b&w and 
color, sound

Charlotte Moorman at The 
Howard Wise Gallery
1969, 1:43 min, color, silent

TV Bed, The Everson Museum 
of Art
1972, 1:10 min, b&w, sound

TV Cello Performance
1973, 1:42 min, b&w, silent

Waiting for Commercial 
(Performance)
1972, 8:20 min, b&w, sound





και Video-Buddha, TV-Cello. 
Το 1976 κατασκευάζει το The 
moon is the oldest TV στη Γκα-
λερί Rene Block της Νέας Υόρ-
κης, ενώ το 1977 στην ίδια 
γκαλερί του Βερολίνου παρου-
σιάζει την έκθεση «Fluxus 
Traffic». Το 1978 έρχονται η 
ατομική έκθεση «A Tribute 
to John Cage» στην Γκα-
λερί Watari στο Τόκιο και το 
TV Garden στο Κέντρο George 
Pompidou στο Παρίσι.  Από το 
1980 ως το 1990 εκθέτει σχε-
δόν κάθε χρόνο σε διάφο-
ρες γκαλερί ανά τον κόσμο και 
δημιουργεί βιντεοκασέτες και 
Εγκαταστάσεις. Το 1993 υπό 
την προγραμματική δήλωση 
«Ενημέρωση σαν Τέχνη, Τέχνη 
σαν Ενημέρωση» έλαβε μέρος 
στην XLV Biennale της Βενετίας 
ως εκπρόσωπος της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερ-
μανίας με το έργο Electronic 
Super Highway from Venezia to 
Ulan-Bator, όπου και κερδίζει 

το πρώτο βραβείο. 3.  
Το 1994 έρχεται το Electronic 
Super Highway : Nam June Paik 
in the Nineties στο μουσείο Ft. 
Lauderdale στο Τέξας, έργο το 
οποίο ξαναεκθέτει το 1995 στα 
μουσεία της Ινδιανάπολης, του 
Colombus και στην Ακαδημία 
Καλών Τεχνών της Πενσυλβά-

3 Άλκης Χαραλαμπίδης, «Η Τέχνη του 

20ου αιώνα», ο.π., σελ. 256. Βλέπε 

επίσης : Rob Perrée, «Εισαγωγή στην 

Βιντεοτέχνη», ο.π., σελ. 23-24.

 Michael Rush, «New Media in Late 

20th Century Art», ο.π., σελ. 52. 

Επίσης :  Αρετή Αδαμοπούλου, 

«Video Art : Hi-tech και τέχνη στην 

Ελλάδα», ο.π., σελ. 10-11.

νια και της Φιλαδέλφεια4.   
Ο Paik χρησιμοποίησε στα έργα 
του φαντασία και πολλές γνώ-
σεις τεχνολογίας, των δυνα-
τοτήτων του φωτός, των ηλε-
κτρομαγνητικών πεδίων και 
του χώρου. Ο Paik ήταν από 
τους πρώτους καλλιτέχνες, 
που χρησιμοποίησε το laser 
ως μέσο έκφρασης. Ως καλ-
λιτεχνικό μέσον, η αισθητική 
και εικονογραφική γοητεία του 
laser βρίσκεται πάνω από όλα 
στην ικανότητα του να μεταδί-
δει πληροφορίες. Ο ίδιος ο Nam 
June Paik υποστηρίζει πως «το 
φως είναι η πιο αποτελεσμα-

4 Reihe Cantz, «Nam June Pail, 

Baroque Laser», edited by Florian 

Matzner  σελ. 63-67.

Kathy Rae Huffman, «Video Art: 

What’s TV got to do with it», 

«Illuminating Video, an essential 

guide to video art», edited by Doug 

Hall and Fifer Sally Jo, Aperture 

Foundation in association with the 

Bay Are Video Coalition, 1990 σελ. 

81-92.  Michael Rush, «New Media 

in Late 20th Century Art», Thames & 

Hudson, 1999, σελ. 52

τική μορφή μετάδοσης πλη-
ροφοριών»5. Οι δυνατότητες 
του laser έγκεινται στο γεγο-
νός ότι παράγεται ένα πάρα 
πολύ δυνατό φως. Συγχρό-
νως, η ακτινοβολία του είναι σε 
θέση να παράγει τρισδιάστα-
τες εικόνες σχεδόν ολογραφι-
κής ποιότητας. Η άϋλη μορφή 
των εικόνων του τοποθετού-
νται ανάμεσα στα παραδοσιακά 
μέσα της δισδιάστατης ζωγρα-
φικής και σε αυτά της τρισδιά-
στατης γλυπτικής. Αυτοί οι δύο 
πόλοι παρουσιάστηκαν το 1995 
στην Εγκατάσταση Baroque 
Laser όπου με ακτίνες laser 
διαφορετικών χρωμάτων και με 
την χρήση laser ως μέσον μετα-
φοράς, προβάλλονταν τρισδιά-
στατες εικόνες.
Ο Paik ασχολήθηκε και με την 
γλυπτική, την οποία προόριζε 
κυρίως για έκθεση σε εξωτε-
ρικούς χώρους. Τα γλυπτά του 
συνοδεύονταν πάντοτε με έργα 

5 Reihe Cantz, «Nam June Pail, 

Baroque Laser», edited by Florian 

Matzner, σελ. 68.

video δίνοντας έτσι μια άλλη 
εκδοχή από αυτή της καθιε-
ρωμένης Βίντεο-Γλυπτικής. 
Σε κάποιες περιπτώσεις μάλι-
στα έκανε άμεσες και ανοι-
χτές αναφορές σε παλαιότε-
ρους γλύπτες και δασκάλους, 
όπως τον Rodin. Ο Nam June 
Paik δραστηριοποιήθηκε σε 
όλους σχεδόν τους τομείς της 
video art δίνοντας την δική του 
άποψη και αφήνοντας το προ-
σωπικό του στίγμα σε όποια 
δουλειά κι αν συμμετείχε. Το 
γεγονός πως πρώτος εκείνος 
απέκτησε την πρώτη φορητή 
βιντεοκάμερα και εξέθεσε 
έργα video τον καθιστούν – 
δικαίως – «πατέρα» της video 
art.  Πάντοτε παρών σε όλες τις 
εκφορές και δραστηριότητες 
του ρεύματος άφησε και αφήνει 
την προσωπική του σφραγίδα 
στο παρελθόν και το παρόν της 
video art. 

 Αντωνία Πυλαρινού Curator

9/23/69: Experiment with 
David Atwood
Nam June Paik. In 
collaboration with David 
Atwood, Fred Barzyk, and 
Olivia Tappan.  
1969, 80 min, color, sound

Electronic Opera #1
WGBH  
1969, 27:50 min, color, sound

Global Groove
Nam June Paik and John 
Godfrey  
1973, 28:30 min, color, sound

A Tribute to John Cage
Nam June Paik 
1973, re-edited 1976, 29:02 
min, color, sound

Nam June Paik: Edited for 
Television
Nam June Paik 
1975, 28:14 min, b&w and 
color, sound



Nam June Paik

His biography makes clear why 
Paik is proclaimed the father 
of video art and a true pioneer 
from every aspect. His works 
are hosted by the biggest 
modern and contemporary 
art museums of the world, 
and are an important part  of 
the history of the movement. 
Ever since the beginning of his 
career, Paik experimented with 
the new media and  managed 
to combine the technological 
element with the visual, a 
daring and difficult task.

Paik was a nomad, a citizen 
of the world, who always 
kept the conscience of his 
middle class origin. He did not 
consider himself an expert 
in technological issues and 
proved to have a flawless 
perception of the potentials 
of the new media, as well as 
their importance both for 

the market and the culture. 
Paik considered himself 
an autonomous “cultural 
terrorist”, that would not allow 
to be assimilated by the new 
media. He has never refused 
his middle class origin and 
always returned to his mother 
land not only to get the latest 
technological achievements,  
but also to help in every 
occasion with his artistic 
activity, like in the case of 
the Seoul’s Olympic Games in 
1988.

Paik started out his 
experiments on television in 
the 60’s. He used the images 
of the medium and insisted on 
a intense form of interactivity 
with this small box, that could 
be found in any middle class 
house of that time in the West. 
He was one of the first post-
war artists, who used the 
technological and scientific 
achievements, played with 

them, transformed them and 
brought them in opposition. 
He hoped that the artists 
would incorporate the High 
Technology constructively  in 
their work, providing a new 
aspect to the visual sphere.

Born in 1932, at Seoul, Korea, 
Nam June Paik started 
experimenting with music at 
a very early age. At the age 
of 18, because of the war, 
he moved with his family to 
Tokyo and two years later he 
graduated from the Tokyo 
University with a bachelor on 
Philosophy, History of Music 
and Art. In 1957 he studied  
History of Music and Art at 
the Munich University and the 
following year he participated 
in “Internationale Ferienkurse 
fur Neue Musik”, where he met 
John Cage, one of his close 
collaborators for the years that 
followed.

In 1959 he materialized his 
first project, using pieces from 
his own music. Hommage 
a John Cage,,which was 
presented at “22 Gallery” of 
Düsseldorf, was music from 
recorded tapes and piano. In 
1963 he participated in the 
exhibition “Fluxus, Internatiole 
Festpiele neuster Musik” 
at Wiebaden with his work 
Simple. In the same year he 
held his first solo exhibition 
“Exhibition of Music-Electronic 
Television” at Parnassos Gallery 
at Wuppertal with 13 monitors 
and piano.

In May 1963, at Parnassos 
Gallery, Paik tormented the 
electro magnetic field of 12 
televisions with magnets, 
establishing the television 
signal as an abstract image. 
The monitors were put on 
top of each other, upside 
down, stray on the floor. 
Through different technical 

adjustments, the images had 
been transformed. In some 
monitors, the spectator could 
recognize the images while  
in others it was harder as 
they were set further apart 
from their source. In some, 
the spectator himself could 
transform the image either 
by talking to a microphone, 
or by pushing a switch set on 
the floor with his foot. The 
television images reacted to 
the sound of a tape recorder, 
another television changed 
images according to the 
volume of a radio it was 
connected to. This way he 
produced a kind of electronic 
painting. 

From 1963 to 1964, he was 
in Japan, where he kept up 
with technological evolution 
of the video, experimented on 
electromagnets and colored 
television and was introduced 
to the mechanics Hideo Uchida 

Analogue Assemblage
Nam June Paik 
2000, 2:08 min, color, sound

The Electronic Super Highway: 
Nam June Paik in the Nineties
Jud Yalkut 
1995, 40 min, color, sound

Electronic Fables
Nam June Paik and Jud Yalkut 
1965-71, 1992, 10:00 min, 
color, sound

Electronic Moon No. 2
Nam June Paik and Jud Yalkut 
1966-72, 1992, 
4:52 min, color, sound

Electronic Yoga
Nam June Paik and Jud Yalkut 
1966-72, 1992, 8:18 min, 
color, sound





and Shuya Abe. In 1964, with 
the collaboration of Shuya Abe, 
he manufactured a moving 
and talking robot. Afterwards, 
he visited New York where he 
settled. At New York he met 
the cellist Charlotte Moorman 
and together they realized 
Robot Opera for the 2nd Annual 
Avant Guard Festival of New 
York at the Judson Hall.

1965 proved to be a fruitful 
and important year for Paik. 
He materialized his first 
world tour with Charlotte 
Moorman, bought the first 
portable video camera, and 
produced Café au GoGo. In 
the same year he had his first 
solo exhibition, “Electronic 
Art” at the Bonino Gallery at 
New York and participated 
in the “New Cinema Festival 
I” of New York with Zen for 
Film; Variations on a Theme 
by Robert Breer. In 1966 he 
materialized one more world 

tour with Charlotte Moorman 
and one more solo exhibition, 
“As boring as possible”, as well 
as the Opera Sextronique with 
the collaboration of Charlotte 
Moorman.
In 1967 the solo exhibition 
“Nam June Paik” was held 
at the Stony Brook Gallery 
at the New York University, 
and he presented the works 
Amelia Earhart in Memoriam 
with Charlotte Moorman and 
Electronic Television, Video 
Tape Study, Check or Money 
Order.

In 1968 he questioned the way 
music was played and listened 
to up to that time. At TV Bra  
Charlotte Moorman appears 
topless, playing the violin and 
wearing two monitors instead 
of underwear, that reproduced 
the image of her face¹. In 
the same year he cooperated 
with the tv station WGBH, 
created Electronic Opera#1 and 

materialized his solo exhibition 
“Electronic Art II” at the Bonino 
Gallery of New York. In 1969 
he presented the work Fish 
Sonata at the 7th Avant Garde 
Festival of New York.  In 1970 
he became a lector of the 
Institute of Arts of California 
at Los Angeles, built the Paik/
Abe Synthesizer with Shuya 
Abe and created Electronic 
Opera No2.

In the Concerto for TV, Cello 
and Video Tape in 1971, 
Charlotte Moorman appears 
to play with fiddlestick a pile 
of televisions that played 
recorded and synchronized 
images of her playing the 
television with her fiddlestick.

1972 brought the works TV Bed 
(with Charlotte Moorman), TV 
Penis  and The Kitchen. 

In 1973 he produced the 
video tape Tribute to John 

Cage and in 1974 he had one 
more solo exhibition, “Nam 
June Paik: Video ‘n’ Videology 
1959 – 1973”. In the same 
year he materialized Tv Sea as 
Electronic Art IV at the Bonino 
Gallery at New York and Video – 
Buddha, TV – Cello.  In 1976 he 
created  The moon is the oldest 
TV at the Rene Block Gallery 
of New York, while in 1977 
at the same Gallery of Berlin 
he presented the exhibition 
“Fluxus Traffic”. 1978 brought 
the exhibition “ A Tribute to 
John Cage” at the Watari 
Gallery in Tokyo and TV Garden 
in the Centre George Pompidou 
at Paris.

From 1980 to 1990 he 
exhibited almost every year 
in several galleries worldwide 
and created video tapes and 
Installations. In 1993 he 
took part at the XLV Venice 
Biennale (“Information as 
Art, Art as Information”) as a 

representative of the Federal 
Republic of Germany with the 
work Electronic Super Highway 
from Venezia to Ulan-Bator, 
where he won the first prize.

In 1994 came Electronic Super 
Highway : Nam June Paik in the 
Nineties at the Ft. Lauderdale 
Museum in Texas, a work that 
he exhibited again in 1995 at 
the museums of Indianapolis, 
Colombus and  the Fine Arts 
Academy of Pensylvania 
and Filadelphia. Ιn his work, 
Paik used imagination and 
technological knowledge, light, 
electro magnetic fields and  
space capacities. Paik was one 
of the first artists to use laser 
as an expressional medium. 
Laser’s capability to transmit 
information is primal to the 
aisthetics and  iconographic 
charm that it has as a 
medium for expression. Paik 
himself supports that “light 
is the most efficient form of 

Guadalcanal Requiem
Nam June Paik with Charlotte 
Moorman  
1977, re-edited 1979, 28:33 
min, color, sound

Merce by Merce by Paik Part 
One: Blue Studio: Five Segments
Merce Cunningham and Charles 
Atlas 1975-76, 15:38 min, color, 
sound

 My Mix ‘81
Nam June Paik 
1981, 24:50 min, color, sound

Living with the Living Theatre
Nam June Paik with Betsy 
Connors and Paul Garrin.  
1989, 28:30 min, color, sound

Performance Documentation, 
Aachen, Germany
1965, 4:14 min, b&w, silent



information transmission”. 
Laser’s capabilities are based 
on the fact that very strong 
light is produced. Also, the 
radiation of laser can produce 
three dimensional pictures of 
almost holographic quality. 
The bodiless form of its images 
is put  between the traditional 
mediums of two dimensional 
painting and those of three-
dimensional sculpting. Those 

poles where presented in 1995 
in the Installation Baroque 
Laser where, using laser as a 
“transportational” medium, 
three – dimensional images 
where projected .

Paik dealt with sculpting, which 
he mainly intended for outdoor 
exhibition. His sculptures 
were always accompanied 
by video, providing another 

aspect of the established Video 
– Sculpting. In some cases he 
even made direct and open 
references to older sculptors 
and masters, such as Rodin.

Nam June Paik was active 
in all main fields of video 
art, establishing his own 
views and leaving behind his 
private stigma in every work 
he participated in. The fact 

that he was the first to get 
a portable video camera and 
exhibit video art, make him 
– rightly so – the “father” of 
video art. Always present in 
every form and activity of the 
movement, he has left his 
personal mark on the past and 
present of video art.

Antonia Pilarinou Curator

New Television Workshop 
Performance
1971, 7:25 min, color, sound

ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:



Ακαδημαϊκά 
αφιερώματα



Το Athens Video Art Festival 09, 
σε μια προσπάθεια να φέρει 
το ευρύ κοινό σε επαφή με 
τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα 
της Video Art και του ψηφι-
ακού πολιτισμού, φιλοξενεί 
στο πρόγραμμα του μεγάλα 
Ιδρύματα,  που σχετίζονται 
έντονα με τη Video Art και τις 
ψηφιακές τέχνες. Στόχος είναι 
να παρουσιαστεί η δουλειά που 
γίνεται στα Ιδρύματα αυτά αλλά 
και να δωθεί μια ευκαιρία στα 
άτομα που μετέχουν σε αυτά να 
προβάλουν τη δουλειά τους.
Τα Πανεπιστήμια και τα 
Ιδρύματα και οι φορείς τους 
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
κάλεσμα του Athens Video Art 
Festival και έθεσαν τις βάσεις 
για έναν δημιουργικό διάλογο, 
που επιθυμία μας είναι στις 
επόμενες διοργανώσεις να 
εδραιωθεί και να διευρυνθεί.  

Athens Video Art Festival 09, 
in an attempt to establish a 
contact between the public 
and the academic aspect of 
Video Art and digital culture, 
hosts in its Program important 
Institutions that have concrete 
bonds with video art and 
digital arts. Our aim is to 
present the work done within 
these Institutes and give the 
students a chance to promote 
their work.
These Institutes lapped up to 
the call of Athens Video Art 
Festival and laid the basis for 
a creative dialogue, which we 
desire to establish and broaden 
within the upcoming Festivals. 



=Το 1952 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο 
των Αθηνών και είναι το παλαι-
ότερο Ινστιτούτο στο σύνολο του 
δικτύου των Ινστιτούτων Goethe 
που καλύπτει όλον τον κόσμο. 
Δυο στόχοι αναγράφονται στο 
καταστατικό του: Η προώθηση 
της ελληνογερμανικής συνερ-
γασίας και της διδασκαλίας της 
γερμανικής γλώσσας. 50 και 
πλέον τώρα χρόνια το Ινστιτούτο 
Goethe διοργανώνει στην Αθήνα 
εκτός από τμήματα εκμάθησης 
της γερμανικής και πλήθος 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
όπως συνέδρια, συμπόσια, δια-
λέξεις και δημόσιες συζητήσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, 
συναυλίες (κλασικής και 
σύγχρονης μουσικής, τζαζ), 
λογοτεχνικές βραδιές, εκθέσεις 
φωτογραφίας, ζωγραφικής 
κ.άλ. καθώς και διάφορες 
παραγωγές θεάτρου, χορού 
κ.λ.π. Στα χρόνια που πέρασαν 
στις εκδηλώσεις αυτές συμμε-
τείχαν διακεκριμένοι έλληνες 
και γερμανοί καλλιτέχνες και 
επιστήμονες. 

Saving Pop Culture 
Γερμανικά Πειραματικά 
Μουσικά Videos 1998-2003 

Σκηνοθεσία: 
διάφοροι σκηνοθέτες
Διάρκεια : 70’ περίπου 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Oberhausen 
σε συνεργασία με το Goethe 
Institut, συγκέντρωσε σε ένα 
DVD 15 Γερμανικά Πειραματικά 
Μουσικά Videos, το οποίο διατί-
θεται μέσω του προγράμματος 
διανομής του Oberhausen και 
μέσω του Goethe Institute. Σε 
αυτό το DVD παρουσιάζονται 
τα καλύτερα από τα Γερμανικά 
μουσικά videos παραγωγής 
1998 έως 2003, επιλεγμένα 
από το πρόγραμμα MuVi  του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Oberhausen. 
Το Βραβείο Oberhausen MuVi 
δίδεται για την καλύτερη 
εικαστική σύλληψη, και γι’ 
αυτό το λόγο τα videos που 
περιέχονται σ’ αυτό το DVD, 
απέχουν ξεκάθαρα από το 
πλήθος των τυπικών videos. 

Δεν ακολουθούν την οδό της 
πεπατημένης και τους κανόνες 
ενός μουσικού video clip, αντί-
θετα δημιουργούν καινούριες 
φόρμες ανάλογα με τις ιδιαίτε-
ρες εικαστικές αντιλήψεις και 
δημιουργούν ένα παράλληλο 
σύμπαν εγκολπόνωντας όλες 
τις παραδόσεις της μοντέρνας 
τέχνης. Το DVD περιέχει ξεχω-
ριστά και βραβευμένα video 
clips από τους Klöfkorn/Husain  
“Sensorama”,  Philipp Stölzl 
“Mr. X and Mr. Y”, Deborah 
Schamoni “Die Goldenen 
Zitronen”,  Graw Böckler “Ulf 
Lohmann”: 15 έργα που θα 
αναστατώσουν την αντίληψη 
μας για τα μουσικά videos. 

Credits 
Compiled by
Lars Henrik Gass  
und Detlef Gericke
Project management
Melanie Piguel 
Sponsoring & cooperation 
contracts
Marcus Schütte

Lightning Bolts and Man Hands

Beautiful Day



Goethe-Institut Athen

Goethe Institut Athen was 
founded in 1952 and it is the 
oldest in the whole network of 
Goethe Institutes worldwide. 
Two are the main goals of the 
Institute: the promotion of the 
Greek – German collaboration 
and the teaching of the 
German language. For 50 
years the Goethe Institute has 
been organizing in Athens not 
only courses for the learning 
of German Language but 
cultural activities as well, such 
as conferences, symposia, 
lectures and public debates, 
screenings, concerts (classical 
and modern music, jazz), 
literature nights, exhibitions of 
photography, painting and also 
productions for the theatre 
and dance. Through the years, 
and in all these activities, have 
participated esteemed artists 
and scientists both Greek and 
German.

Saving Pop Culture 
Experimental German Music 
Videos 1998-2003 

Director: 
several directors, 
approx. 70 min.

Saving Pop Culture - 
Experimental German Music 
Videos 1998-2003 
The International Short Film 
Festival Oberhausen, in co-
operation with the Goethe-
Institute, has compiled a DVD 
containing 15 experimental 
German music videos, 
which is now available in 
the Oberhausen distribution 
program and through the 
Goethe Institute. This DVD 
features the best examples 
of German music videos 
produced between 1998 and 
2003, selected from the MuVi 
program of the International 
Short Film Festival 
Oberhausen. The Oberhausen 
MuVi Prize is awarded for 
best visualisation, which sets 
the clips collected on this 

DVD clearly apart from the 
flow of expensive performer 
videos. They refuse to obey 
mainstream laws, re-shape 
them according to their own 
standards, play with them, 
create a parallel universe 
incorporating all the traditions 
of modern art.  
 
The DVD features outstanding 
and award-winning clips 
by Klöfkorn/Husain for 
Sensorama, by Philipp Stölzl 
for Mr. X and Mr. Y, by Deborah 
Schamoni for Die Goldenen 
Zitronen or by Graw Böckler 
for Ulf Lohmann: 15 works out 
to upset music video viewing 
habits. 

Credits 
Compiled by
Lars Henrik Gass 
und Detlef Gericke
Project management
Melanie Piguel 
Sponsoring & cooperation 
contracts
Marcus Schütte

Τhe Zoo

Working girl

GOETHE-INSTITUT ΑθΗΝώΝ



Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ιδρύθηκε το 2003, 
είναι τετραετούς φοίτησης και 
εδρεύει στο Ναύπλιο. Στεγά-
ζεται σε παλιά και νεόδμητα 
κτίρια της πόλης που του έχουν 
παραχωρηθεί από τον Δήμο 
Ναυπλίου, όπως το Κέντρο 
Νεότητας, η Πινακοθήκη κ.α. 
Το Πανεπιστήμιο κάνει  επίσης 
χρήση του Δημοτικού Κινημα-
τογράφου (για τη διεξαγωγή 
του μαθήματος του Κινημα-
τογράφου) καθώς επίσης και 
του θεάτρου «Τριανόν» (για τα 
μαθήματα της Σκηνοθεσίας, της 
Υποκριτικής, της Μιμικής, του 
Φωτισμού κα). Στελεχωμένο με 
επιλεγμένο και δυναμικό διδα-
κτικό και τεχνικό προσωπικό, 
το Τμήμα συνδυάζει τη θεωρία 
με την πρακτική κατάρτιση και 
την εφαρμογή της θεατρικής 
τέχνης, διαθέτοντας και την 
ανάλογη υλικοτεχνική υπο-
δομή όπως: 1) ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, όπου οι φοιτητές 
μπορούν να εξασκηθούν σε ψη-
φιακές εφαρμογές σχεδιασμού, 
2) σουίτες ψηφιακού μοντάζ, 
για την επεξεργασία εικόνας 
και βίντεο, 3) ηχοληπτικό 
στούντιο επαγγελματικών 
προδιαγραφών 4) φώτα, για τις 

παραστάσεις και τα δρώμενα 
που οργανώνουν οι φοιτητές, 
5)  συστήματα προβολής, 6) 
ραπτομηχανές, για τη δημιουρ-
γία κοστουμιών, 7) εργαστήριο 
προετοιμασίας σκηνικών και 
γενικότερα θεατρικών κατα-
σκευών.  Σκοπός του Τμήματος 
είναι:  α) να καλλιεργεί και 
να προάγει τη γνώση της 
τέχνης και της επιστήμης της 
θεατρολογίας, να συνδυάζει 
δηλαδή την πρακτική και την 
επιστημονική μεθοδολογία, β) 
να παρέχει στους φοιτητές και 
στις φοιτήτριες τα απαραίτητα 
εφόδια που εξασφαλίζουν την 
άρτια κατάρτισή τους για επι-
στημονική και επαγγελματική 
σταδιοδρομία, γ) να οργανώ-
σει μεταπτυχιακές σπουδές 
που οδηγούν στην κατάρτιση 
επιστημόνων με εξειδικευ-
μένες γνώσεις σε επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος και δ) να συμβάλλει 
στη μελέτη του θεάτρου σε 
διεθνές επίπεδο.

Εμμανουέλα  
Βογιατζάκη-Κρουκόβσκι

Μέλος ΕΕΔΙΠ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Department of Theatre 
Arts of the University of 
Peloponnesus was founded 
in 2003, in Nafplio and it is a 
four years studies bachelor. 
The Municipality of Nafplio 
has given older and new 
buildings such as the Youth 
Center and the Gallery to 
house the Department. 
The Cinema Theatre of the 
Municipality is used for the 
course on film studies, and 
the Trianon Theater for the 
courses on directing, acting, 
miming and light design. The 
professors and lecturers of 
the Department combine 
theory and practicum for the 
students of the department 
grace to the technical support 
and infrastructure provided 
such as: computer labs to 
practice on new media, studios 
for digital mastering and 
montage, audio visual studios, 
lighting equipment, projection 
systems, means for set and 
costume design.
The department aims for 
the promotion and further 
development of the theater 
arts practice and methodology, 
to provide to the students all 
the necessary qualifications 

for a successful academic 
and professional career, to 
organize master degrees for 
specialization in the different 
areas of theater arts and to 
contribute internationally in 
the study of theatre.

Emmanuella Vogiatzaki 
krukowski
Member of 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΚΑΛώΝ ΤΕΧΝώΝ /  ΤΜΗΜΑ θΕΑΤΡΙΚώΝ ΣΠΟΥΔώΝ
UNIVERSITy Of PELOPONNESUS / fINE ARTS SCHOOL / DEPARTMENT Of THEATRE ARTS



Μακέτα από την 
έκθεση Σκηνογραφίας/
Ενδυματολογίας στη 
Γκαλερί Γκούμα στο 
Ναύπλιο.

Παράσταση 
«Μαρία 

Νεφέλη», 
αφιέρωμα στον 
Οδυσσέα Ελύτη

Παρουσίαση 
κοστουμιών 

κατά τη διάρκεια 
εξεταστικής 

περιόδου



Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης 
αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Λειτουργεί από το ακαδημαικό 
έτος 2000-2001. σκοπός του 
είναι να καλλιεργήσει και να 
προωθήσει τις εικαστικές τέ-
χνες και τη σχετική θεωρητική 
και πρακτική έρευνα αλλά και 
να παράσχει στους φοιτητές του 
τα απαραίτητα εφόδια για την 
επαγγελματική τους σταδι-
οδρομία. Το Τμήμα παρέχει 
εξαιρετικές ευκαιρίες μάθησης 
μέσω εξειδικευμένων προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων και προσφέρει 
άρτιες γνώσεις στο πεδίο των 
Εικαστικών Τεχνών (Ζωγρα-
φική, Γλυπτική, Χαρακτική) 
συμπεριλαμβανομένων και 
των Εφαρμοσμένων Τεχνών 
(αναλογική και ψηφιακή φωτο-
γραφία, computer animation, 
πολυμέσα) και των θεωρητι-
κών σπυδών τους. 
www.uoi.gr
http://arts.uoi.gr/

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης 
συμμετέχει φέτος στο Athens 
Video Art Festival με ένα 
διεργαστηριακό workshop υπό 
την καθοδήγηση του διδά-
σκοντα και εικαστικού Κώστα 
Μπασάνου με τίτλο Global Pool 

βασισμένο στο έργο του Nam 
June Paik Global Pool. Σε αυτό 
το έργο ο Πάικ παίζει με τη 
δομή της διαφήμισης και την 
αισθητική του βίντεο-κλιπ που 
εδραιώθηκε τη δεκαετία του 
80 με την εισβολή του MTV και 
των μουσικών κλιπ. Η γρήγορη 
εναλλαγή εικόνων μετατρέπει 
το οπτικο-ακουστικό υλικό σε 
ένα μοτίβο (patτern) όπου το 
επιμέρους περιεχόμενο γίνεται 
το δυσανάγνωστο υλικό ενός 
κολάζ.
Στο workshop οι συμμετέχοντες 
φοιτητές καλούνται να συνει-
σφέρουν στη δημιουργία μιας 
δεξαμενής εικόνων, βίντεο, 
ήχων κλπ. που θα αποτελέσουν 
το υλικό για μια συλλογική 
βίντεο-εγκατάσταση.
Η “Δεξαμενή” του Global Pool 
σκοπεύει να αναδείξει μέσα 
από εικόνες και ήχους έναν 
σύγχρονο προβληματισμό 
πάνω σε πρακτικές όπου η 
εικόνα παίζει καθοριστικό και 
κυρίαρχο ρόλο στην πρόσλη-
ψη της πραγματικότητας που 
τροφοδοτείται από κινητά 
τηλέφωνα, κάμερες επιτήρη-
σης, δικτυακές τηλεοράσεις, 
το Youtube, και άλλες μορφές 
μετάδοσης εικόνας. Το Global 
Pool θα επιχειρήσει να δώσει 
μια σύγχρονη ματιά του κόσμου 
που ούτως ή άλλως αποτελεί 
μια δεξαμενή.

The Department of Visual Arts 
and Sciences of Arts is an 
independed department of 
the University of Ioannina. it 
is active since the academic 
year 2000-2001. It’s goal 
is to cultivate and promote 
the visual arts and related 
research both theoretically 
and practically and to 
provide the students with 
the necessary means for 
their professional career. The 
Department provides excellent 
learning opportunities 
through the dedicated 
specialist undergraduate 
and postgraduate programs 
and offers expertise in the 
field of visual arts (Painting, 
Sculpture, Carving) including 
Applied Arts (analogue and 
digital photography, computer 
animation and multimedia) 
and their theoretical and 
historical study.
 
The Department of Visual 
Arts and Sciences of Arts is 
represented in this year’s 
edition by an interdisciplinary 
workshop under the guidance 
of the visual artist and 
professor Kostas Bassanos 
under the title Global Pool 
inspired by Nam June Paik’s 
work Global Groove. In this 
work Paik is trifling with the 

structure of advertisement 
and video clips aesthetics 
that was set during the 80’s 
with the invasion of MTV. The 
rapid succession of images 
converts the audiovisual 
material into a pattern where 
the partial content becomes 
the indecipherable material of 
a collage. 
In this workshop the 
participant students are asked 
to contribute to the creation 
of a tank of images, videos, 
sounds etc that will comprise a 
collective video installation.
Global Pool’s tank aims to 
highlight through images 
and sound a contemporary 
engrossment on the 
pragmatics where the 
image holds a determinative 
and dominant role on the 
perception of the reality 
that is fed by mobile phones, 
surveillance cameras, cable 
television, YouTube and other 
forms of image transmission. 
Global Pool will attempt to 
present a contemporary look 
over the world which in one 
way or another is itself a tank. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙώΑΝΝΙΝώΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚώΝ ΤΕΧΝώΝ  
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜώΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   

UNIVERSITy Of IOANNINA 
DEPARTMENT Of VISUAL ARTS 
AND SCIENCES Of ARTS

Συμμετέχοντες

1. Κωτσής Κων/νος
2. Κρεμαλή Τερψιθέα
3. Καββαδία Ευθυμία
4. Βρέλλης Πέτρος
5. Μυργώτης Γρηγόρης
6. Νικολάου Γεωργία
7. Λουκοπούλου Νίκη
8. Τσιτσιλιάνης Διονύσης
9. Αποστόλου Θωμάς
10. Ολυμπίου Ειρήνη
11. Γιώτης Κων/νος
12. Κωνσταντίνου Νίκος
13. Κολλιοπούλου Πέννυ
14. Καλογεράκης Μιχάλης
15. Σακελλαρίου 'Υλλια
16. Βαταλάχος Νίκος
17. Χωριανοπούλου Κυριακή
18. Στραβοδήμου Γλυκερία
19. Αγγελίδης Μιχάλης
20. Βότση Αθανασία
21. Αναγνωστάκη Αρτεμις
22. Μπακογιάννη Αλίκη
23. Γάκης Δημήτρης
24. Σιγάλα Χρυσάνθη
25. Σημαντηράκης Νικόλας
26. Παππάς Παναγιώτης
27. Κοκκίνης Αβραάμ
28. Παπαγιαννοπούλου Έφη



Στις 17 Οκτωβρίου του 1887 δώ-
δεκα νεαροί φοιτητές ανέβηκαν 
τις σκάλες του νέου «Κύριου» 
κτιρίου και ως πρώτοι φοιτητές 
αποτέλεσαν την αρχή της πραγ-
ματοποίησης του ονείρου του 
Charles Pratt. 
Αποστολή του Pratt Institute εί-
ναι να εκπαιδεύσει καλλιτέχνες 
και δημιουργικούς επαγγελμα-
τίες.Το Pratt Institute στοχεύει 
να εμφυσήσει σε όλους τους 
αποφοίτους του αισθητική κρίση, 
επαγγελματική γνώση, ομαδικό-
τητα και άρτιες τεχνικές γνώσεις. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
Pratt Institute αναμειγνύει την 
θεωρία με τη δημιουργική εφαρ-
μογή και προκαλεί τους φοιτητές 
του να χρησιμοποιήσουν όλες 
τους τις δυνατότητες.  Το Pratt 
Institute εκπροσωπείται φέτος 
στο Athens Video Art Festival με 
τον τομέα Digital Animation και 
Motion Arts. Digital Animation 
and Motion Arts  Ο τομέας αυτός 
σχετίζεται με την φόρμα και την 
κίνηση, με χρονικά προσανατολι-
σμένη αφήγηση, και δισδιάστα-
τες και τρισδιάστατες τεχνικές. 
Στα προαιρετικά του μαθήματα 
περιλαμβάνονται το παραδοσια-
κό animation, σχεδιασμός χαρα-
κτήρων και σκηνικών, φωτισμός 
και ερμηνεία, ήχος και εικόνα και 
ανεπτυγμένες ψηφιακές τεχνικές 
animation.  

On October 17, 1887, twelve 
young people climbed the 
stairs of the new “Main” 
building and began to fulfill the 
dream of Charles Pratt as the 
first students at Pratt Institute.
The mission of Pratt Institute is 
to educate artists and creative 
professionals to be responsible 
contributors to society. 
Pratt seeks to instill in all 
graduates aesthetic judgment, 
professional knowledge, 
collaborative skills, and 
technical expertise.
With a firm grounding in the 
liberal arts and sciences, a 
Pratt education blends theory 
with creative application and 
is challenging its students to 
achieve their full potential.
Digital Animation and Motion 
Arts Department represents 
Pratt Institute, in this years’ 
edition of Athens Video Art 
Festival.Digital Animation 
and Motion Arts This option 
concerns itself with form and 
motion, time-based narrative, 
and 2- and 3-D animation 
techniques. Recommended 
electives include traditional 
animation, character design 
and rigging, lighting and 
rendering, audio and video, 
and advanced digital animation 
techniques.

PRATT INSTITUTE



Διεθνή   Φεστιβαλ



Η σύγχρονη τέχνη γενικά 
έχει την τάση να αψηφάει τα 
γεωγραφικά σύνορα. Αυτό 
παρατηρείται ακόμη πιο έντονα 
τα τελευταία χρόνια, που τα 
περισσότερα θέματα φαίνονται 
να είναι οικουμενικά – καλ-
λιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο 
μοιράζονται κοινές σκέψεις, 
προβληματισμούς και προσδο-
κίες. Αυτό είναι προφανές από 
το γεγονός πώς καλλιτέχνες 
απ’ όλο τον κόσμο συμμε-
τέχουν σε καλλιτεχνικούς 
θεσμούς και φεστιβάλ και επι-
κοινωνούν χρησιμοποιώντας 
κοινούς κώδικες, κάνοντας τις 
διοργανώσεις αυτές πραγματι-
κά διεθνείς. 
Τα οφέλη από την συνεργασία 
των διαφόρων μερών στον 
τομέα των ψηφιακών τεχνών 
είναι προφανή. Το κάθε μέρος 
καλείται να διαδραματίσει 
ένα ρόλο στην προώθηση 
του ψηφιακού πολιτισμού σε 
παγκόσμια κλίμακα, μοιράζεται 
ιδέες και οράματα, δίνει αλλά 
και ωφελείται, εξελίσσεται.

Contemporary art in general 
tends to defy geographical 
boundaries. This is even 
truer in recent years, since 
most issues appear to be 
universal – artists around 
the globe share similar 
thoughts, considerations and 
expectations. This is evident 
from the fact that artists from 
different countries participate 
in art fairs and festivals and 
communicate using similar 
codes, making these festivals 
truly international. 
The benefits of collaborations 
between parts in the field of 
digital arts are evident. Each 
part is called to play a part in 
the promotion of digital culture 
on a universal scale, sharing 
ideas and visions, giving and 
receiving, evolving.  



To transmediale είναι ένα φόρουμ επικοινωνίας για καλλιτέχνες, 
εργάτες των μέσων και ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τις τέ-
χνες. Περιλαμβάνει εκθέσεις, συνέδρια, ζωντανές performances, 
καλλιτεχνικές παρουσιάσεις και μια ποικιλία επιπρόσθετων γεγο-
νότων σε διάφορα σημεία στο Βερολίνο. Το Transmediale ιδρύθηκε 
το 1988 ως ένα φεστιβάλ video art και από τότε λαμβάνει χώρα 
ετησίως, στο Βερολίνο.

Ως ένα φεστιβάλ τέχνης και ψηφιακής κουλτούρας, το 
transmediale παρουσιάζει εξελιγμένες καλλιτεχνικές θέσεις που 
αντικατοπτρίζουν τον κοινωνικο-πολιτικό αντίκτυπο των νέων 
τεχνολογιών. Αναζητεί καλλιτεχνικές πρακτικές οι οποίες όχι μόνο 
απαντούν σε επιστημονικές ή τεχνικές εξελίξεις, αλλά προσπα-
θούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για 
αυτές και τις ζούμε. Το Transmediale κατανοεί τις τεχνολογίες 
των μέσων ως πολιτιστικές τεχνολογίες  τις οποίες πρέπει να 
ενστερνιστούμε προκειμένου να κατανοήσουμε, κριτικάρουμε και  
διαμορφώσουμε τη σύγχρονη μας κοινωνία.

Το διαγωνιστικό τμήμα του Trasmediale βρίσκεται τώρα στον 22ο 
του χρόνο. Η συνέχεια της επιλογής και παρουσίασης video art έχει 
δημιουργήσει τη δημοτικότητα του φεστιβάλ, όπως επίσης και η 
υψηλή ποιότητα των έργων που συμμετάσχουν από όλο τον κόσμο. 
Στο διαγωνιστικό τμήμα του Trasmediale 09, και πάλι υποβλήθηκαν 
περισσότερα από 1000 έργα. Η επιλογή video του Trasmediale 09 
αποτελείται από οκτώ εξαιρετικά έργα video art τα οποία παρου-
σιάστηκαν στην φετεινή έκδοση του  Βερολινέζικου φεστιβάλ της 
τέχνης και της ψηφιακής κουλτούρας. Για την επιλογή video του 
Transmediale 09, σκόπιμα επιλέχθηκαν εκείνα τα έργα τα οποία 
διαφέρουν αισθητά στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν. Κατά 
συνέπεια, αυτά τα videos δίνουν μια ευρεία εικόνα της τωρινής 
καλλιτεχνικής παραγωγής video, σε μορφή και περιεχόμενο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα από τους:
Joanna Hoffman [“Secret Life”, 10:59, Poland]
Hermann Asselberghs [“Altogether”, 15:00, Belgium]
Jörn Staeger [“Reise zum Wald”, 7:00, Germany]
Surekha Kumar [“Line of Control”, 2:50, India]
Elke Groen, [“NightStill”, 9:00, Austria]
Mark Boswell [“Unknown Unknown(s)”, 13:43 , USA]
Momoko Seto [“Planet A”, 10:00, France]
Etta Säfve [“Unwavering (Sisyphus) ”, 4:11 , Netherlands/Sweden]      

Τransmediale is a forum of communication for artists, media 
workers and a broad public interested in the arts. Transmediale 
includes exhibitions, conferences, live performances, artist 
presentations and a variety of fringe events throughout Berlin. 
Τransmediale was founded in 1988 as a video art festival and has 
taken place annually, in Berlin, ever since. 

As a festival for art and digital culture, transmediale presents 
advanced artistic positions reflecting on the socio-cultural impact 
of new technologies. It seeks out artistic practices that not only 
respond to scientific or technical developments, but that try to 
shape the way in which we think about and experience these 
technologies. Transmediale understands media technologies as 
cultural techniques 
which need to be embraced in order to comprehend, critique, and 
shape our contemporary society. 

The award competition of transmediale is now in its 22nd year. 
This continuity of selecting and presenting video art has fostered 
the popularity of the festival, and the great quality of the 
participating works from all over the world. For the transmediale 
Award competition in 2009 again more than 1000 works were 
submitted. The transmediale.09 video selection consists of eight 
outstanding video works that were presented in the 2009 edition 
of the Berlin based festival for art and digital culture. For the 
video selection programme of transmediale.09, we deliberately 
chose works that differ strongly in the way they were produced. 
Consequently, these videos give a wide-ranging insight into 
current artistic video production in form and content. 

The programme includes works by: 
Joanna Hoffman [“Secret Life”, 10:59, Poland]
Hermann Asselberghs [“Altogether”, 15:00, Belgium]
Jörn Staeger [“Reise zum Wald”, 7:00, Germany]
Surekha Kumar [“Line of Control”, 2:50, India]
Elke Groen, [“NightStill”, 9:00, Austria]
Mark Boswell [“Unknown Unknown(s)”, 13:43 , USA]
Momoko Seto [“Planet A”, 10:00, France]
Etta Säfve [“Unwavering (Sisyphus) ”, 4:11 , Netherlands/Sweden]

transmediale.09 video selection 
curated by Thomas Munz 
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Το Milano Film Festival 
είναι ένα διεθνές φεστιβάλ 
που πραγματοποιείται στο 
Μιλάνο (Ιταλία). Η 14η 
διοργάνωση θα λάβει χώρα 
11 - 20 Σεπτεμβρίου 2009. 
Στη διάρκεια των τελευταίων 
διοργανώσεων το φεστιβάλ 
αφιέρωσε ένα σημαντικό 
κομμάτι του στο anima-
tion (Focus on Animation) 
διοργανώνοντας μια βραδιά 
με non-stop προβολές (10μμ 
– 2πμ). Στο Athens Video Art 
Festival θα παρουσιάσουμε 
το Re-distribution project, μια 
επιλογή από τα καλύτερα ani-
mation από το φεστιβάλ μας.

www.milanofilmfestival.it

Milano Film Festival is an 
international film festival 
held in Milan (Italy), whose 
14th edition will take place on 
September 11-20 2009. Over 
these past few editions the 
festival has dedicated a Focus 
on Animation with an evening 
with non-stop screening 
(10pm – 2am) and for Athens 
Video Art Festival we bring 
through our Re-distribution 
project a selection of the best 
animation short films from this 
season and the competition.

www.milanofilmfestival.it



Το IN – EDIT είναι φεστιβάλ 
μουσικού ντοκιμαντέρ. Οργανώ-
νεται από φίλους της μουσικής 
για τους φίλους της μουσικής. 
Στο IN – EDIT προβάλλονται τα 
καλύτερα μουσικά ντοκιμαντέρ 
από όλο το εύρος της μουσικής 
σκηνής. Το IN – EDIT είναι το 
παλαιότερο φεστιβάλ του είδους 
του στην Ευρώπη. Δημιουργήθη-
κε το 2003, και ο πρωταρχικός 
του στόχος είναι να προωθήσει 
την παραγωγή και διάδοση αυτού 
του κινηματογραφικού είδους.
Είναι ένα γεγονός που συνδυάζει 
την ατμόσφαιρα, τον παλμό και 
τον ενθουσιασμό των μουσικών 
φεστιβάλ με την γοητεία των 
κινηματογραφικών. Ο συνδυα-
σμός αυτός το αναγάγει σε μια 
μοναδική εμπειρία. Αυτό που 
ξεκίνησε σαν ένα πείραμα  έγινε 
σταθερό ραντεβού στην πολιτι-
στική ατζέντα της Βαρκελώνης 
και της Ισπανίας. Το συνεχώς 
αυξανόμενο κοινό, μας έδωσε 
το έναυσμα να σταματήσουμε να 
δημιουργούμε ένα show και να 
εξελιχθούμε σε φεστιβάλ. Το ίδιο 
κοινό απέδειξε ότι ένα φεστιβάλ 
αυτού του είδους χρειάζεται, 
και ότι η ποιότητα των μουσικών 
ντοκιμαντέρ αξίζει να γιορτάζου-
με όλοι μαζί δέκα μέρες κάθε 
χρόνο, ζώντας την εμπειρία του 
IN – EDIT. Η έδρα μας είναι στην 
Βαρκελώνη, αλλά το IN – EDIT 
γιορτάζεται στην Χιλή, την Αργε-
ντινή, το Μεξικό και την Βραζιλία. 
Χάρις στην πρωτοτυπία και την 
υψηλή ποιότητα και ποικιλία των 
φιλμ, γίναμε σημείο αναφοράς 
στον κόσμο των φεστιβάλ. Ελ-
πίζουμε να απολαύσετε τα ντο-
κιμαντέρ που επιλέξαμε ειδικά 
για το Athens Video Art Festival 
και ότι οι λάτρεις των μουσικών 
ντοκιμαντέρ θα νοιώσουν «σαν 
στο σπίτι τους». 

IN-EDIT is a Music Documenta-
ry Film and Festival organised 
by music fans for music fans, 
where the best music docu-
mentaries of the most diverse 
music styles are screened.
IN-EDIT is the oldest festival of 
this kind in Europe, created in 
2003; its prime objective is to 
promote the production and 
consumption of this cinemato-
graphic genre.
It is an event which combines 
atmosphere, vibrations and 
hedonism of the music festi-
vals with the glamour of the 
film festivals, turning it into a 
unique experience.
What started as an experiment 
became a stable appoint-
ment in the cultural agenda of 
Barcelona and Spain. The con-
stantly growing audience, gave 
as the impulse to stop to be 
only a show and become a fes-
tival, the very same audience 
proved that a festival of this 
kind makes sense, that there 
is a lot of quality among the 
music documentary and that it 
is worth to come together for 
10 days every year to celebrate 
the IN-EDIT experience. 
With its headquarters in 
Barcelona, IN-EDIT is also 
celebrated in Chile, Argentina, 
Mexico and Brazil. Because 
of its originality and the high 
quality and diversity of the 
films it is showing, it became a 
reference within the world of 
festivals.
We hope you enjoy the docu-
mentaries we have chosen 
specially for this occasion and 
that the lovers of the music 
documentary can feel like at 
home.



Μια ταινία με θέμα τη ζωή 
του Kurt Cobain, η οποία μας 
δίνει το πορτράιτο της ζωής 
του τραγουδιστή των Nirvana 
χρησιμοποιώντας την ίδια του 
τη φωνή ως αφηγητή. Βασίζεται 
σε συνεντεύξεις του Kurt 
Cobain στον δημοσιογράφο 
Michael Azerrad, συνολικής 
διάρκειας 25 ωρών, που 
χρησιμοποιήθηκαν για το 
βιβλίο “Come As You Are: The 
Story of Nirvana”. Μια ιδιότυπη 
αυτοβιογραφία, για ένα από 
τα πρώτα είδωλα της grunge 
μουσικής

Kurt Cobain: About a Son 
AJ Schnack / USA. / 2006 / 96’
If we get rid of the rubbish 
that surrounded Kurt Cobain 
(tabloids, heroin, suicide, 
etc.), what we are left with is a 
sensitive and talented human 
being, over-whelmed by 
circumstances.  Kurt Cobain, 
the kid from Northwest, is 
who we see in this film by AJ 
Schnack. Although see is not 
the correct word. Since in Kurt 
Cobain: About a Son Nirvana’s 
singer’s face is hardly shown 
and even most of the musical 
details of the band are left out 
– in order to concentrate on his 
voice, taken from more than 
25 hours of conversation with 
Michael Azerrad whilst he was 
preparing Come as you are: 
The story of Nirvana. At times 
Kurt sounds amusing, naive 
or pissed-off but also relaxed 
and talkative. His words are 
backed by images of the cities 
that marked his life (Aberdeen, 
Olympia and Seattle) 
progressing with a personal 
visual narrative and we hear 
his favourite bands (Vaselines, 
Mudhoney, Bad Brains...) 
marking a score from Steve 
Fisk (producer of Sub Pop) and 
Ben Gibbard (from Death Cab 
For Cutie).  A warm and sincere 
autobiography – unique.

Kurt Cobain: About a Son AJ Schanck  USA/ 96’



Το δεύτερο μισό της δεκαετίας 
του ’90, το περιοδικό The Wire, 
χρησιμοποίησε ένα νεωτερικό 
ορισμό: post – rock. Ο όρος 
χρησιμοποιήθηκε για να ορίσει 
την μουσική κάποιων συγκρο-
τημάτων των οποίων το μουσι-
κό στυλ δεν έμοιαζε σε κανένα 
από τα προκαθορισμένα από 
την βιομηχανία και την αγορά, 
είδη. Παρά το γεγονός ότι το 
καθένα από αυτά τα συγκρο-
τήματα ήταν πρωτότυπο και 
δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα, τα 
συγκροτήματα αυτά μοιρά-
ζονται πολλά κοινά στοιχεία 
στην μουσική, αναφορές και 
προοπτικές πάνω στην ζωή και 
τον κόσμο που ζούμε. Η ταινία 
Introspective, εξερευνά την 
αφορμή πίσω από κάποιά απ’ 
αυτά τα συγκροτήματα, τους 
στίχους και τις ζωντανές εμ-
φανίσεις τους, προσφέροντας 
ένα πορτραίτο της underground 
ή indie μουσικής σαν μουσική 
αλληγορία των παγκοσμιοποι-
ημένων κοινωνιών μας.

Post. Rock. The combination of 
the two produces a quasi-style 
genre, which has got nothing 
to do with mail-order rock but 
rather a type of developed 
rock – a product of the 90’s, 
which seeks to transcend the 
stylistic boundaries which 
normally limit this sound and 
to take risks and explore other 
atmospheres.  This Catalan 
examination from Aram Garriga 
delves into the reasons, the 
ideology and the concepts hid-
den behind post-rock. Whether 
filming live (and normally in 
our local venues) bands such 
as Mogwai, Tortoise, Yo La 
Tengo, Piano Magic, Low, Hood 
or Mouse on Mars, or indeed 
interviewing the leading lights 
of this phenomena such as 
Thurston Moore, Lee Ranaldo, 
Ira Kaplan, Jeff Tweedy (from 
Wilco)... and including people 
removed from the genre such 
as Noel Gallagher. Barcelona 
is the main backdrop, the 
least traditional Indie rock is 
the soundtrack and the end 
result is a new and personal 
perspective of the frontline of 
modern rock.

Introspective Aram Garriga Spain 2007 70’



Συναυλιακόγεγονός



Η μουσική, η κίνηση, η εικόνα 
και ο πειραματισμός είναι ανα-
πόσπαστα συστατικά στοιχεία 
ενός έργου video. Το ηχητικό 
μέρος συμπληρώνει το οπτικό 
και συμβάλλει στο να αποδοθεί 
στην ολότητα του το όραμα του 
καλλιτέχνη για τη δημιουρ-
γία του. Μετά τη λήξη των 
προβολών, το Athens Video 
Art Festival 09 θα παρουσιάζει 
κάθε μέρα ένα ολοκληρωμένο 
μουσικό θέαμα, με τη μορφή 
συναυλιών. Καλλιτέχνες, που 
πειραματίζονται με τον ήχο 
γεννόντας εικόνες, σκέψεις, 
όνειρα και που μας ταξιδεύουν 
τόσο όσο οι ίδιες οι εικόνες, 
θα εμφανιστούν ζωντανά στη 
σκηνή του Athens Video Art 
Festival. 

Music, movement, image 
and experimentation are 
inextricable elements of a 
video work. Sound completes 
the visual part and contributes 
to the execution of the artist’s 
vision for his work as a whole. 
After the video projections, 
Athens Video Art Festival 
09 will present every day a 
complete musical show in the 
form of concerts. Artists that 
experiment with sound making 
images, thoughts, dreams 
come alive and make us 
dream as much as the images 
themselves, will appear live in 
the stage of Athens Video Art 
Festival.



Ρόδες
 
“Διαφορετικοί άνθρωποι μαζί. 
Κάτι σαν χιπχοπ νταμπ ελεκτρό-
νικα φολκ. Έχουν κυκλοφο-
ρήσει τρείς δίσκους  από την 
αρκέιντζελ μιούζικ. Zούνε στην 
ελλάδα”
Αυτοχαρακτηρίζονται μουσικά 
ελεύθεροι με τις όποιες κι όσες 
επιρροές ή απωθημένα έχει 
το κάθε μέλος της μπάντας. Το 
κράμα διάφορων μουσικών 
ειδών που παρουσιάζουν 
αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το 
ελληνικό κοινό, ενώ όσοι 
τους έχουν παρακολουθήσει 
live ξέρουν πως ταυτόχρονα 
πρόκειται για ένα συγκρότημα 
με έντονη σκηνική παρουσία 
και δύναμη.

“Different kinds of people. All 
about hiphop dub electronica 
folk. Got three albums released 
by archangel music. They live 
in greece”.
They characterize themselves 
as musically liberated, with 
every influence each member 
of the group has. Their blend 
of music genres has been 
endorsed by the Greek public, 
while everyone who has 
attended their concerts knows 
that they are a band with 
powerful stage performance. 



“deadbeat escapement” 
  
 Το group ξεκίνησε την διαδρο-
μή του το 1964 με το όνομα 
«The Beat». 
 Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 70, όταν για μερικά χρόνια 
σταματά η δράση τους,και 
πολλά από τα μέλη του 
group αλλάζουν. Το 1985 ο 
μπασίστας, που ήταν και ένα 
από τα ιδρυτικά μέλη των «The 
Beat», βρίσκεται να παίζει μαζί 
με τον γιό του στο group. Το 
όνομα αλλάζει και γίνεται 
«Deadbeat». Από το 1985 
μέχρι σήμερα, οι μουσικές 
επιρροές, το play list αλλά και 
πολλοί από τους συντελεστές 
αλλάζουν. Το όνομα γίνεται 
“deadbeat escapement» το 

2006  μία χρονιά που βρίσκει 
όλα τα μέλη του συγκροτή-
ματος να είναι απόγονοι των 
μουσικών που δημιούργησαν 
τους «The Beat». Το group 
αρνείται να κινηθεί αποκλειστι-
κά στον χώρο της μουσικής και 
«εκμεταλλεύεται» τις αμέτρη-
τες δυνατότητες που προσφέρει 
η τέχνη, δένοντας τους ήχους 
του με  Video εγκαταστάσεις, 
performances, installations, 
θέατρο και λογοτεχνία.
Οι «deadbeat escapement»  
είναι :  
  ιωάννης κ. - drums 
 τρύφωνας τ. - guitar,vocals 
 γιάννης ο. - bass  
 αγγελική β. - vocals 
 αλέξης φ. - guitar,vocals

The band started its course 
in 1964 under the name “The 
Beat”.
Until the late 70s, when 
for some years their action 
pauses, many of the members 
of the group change. In 
1985 the bassist, one of the 
founding members of “The 
Beat”, is found playing with 
his son in the group. The name 
changes to “Deadbeat”. From 
1985 till present, their musical 
influences, playlist and some 
of the members change.
The name is changed to 
“deadbeat escapement” in 
2006, a year that finds all the 
members of the band to be 
descendants of the musicians 

that created “The Beat”.
The band refused to confine 
itself to music and utilizes the 
countless possibilities offered 
by art, combining its sounds 
with video installations, 
performances, theatre and 
literature.

Deadbeat Escapement are:

 Ioannis k.. - drums 
 Trifonas T. - guitar,vocals 
 Giannis O. - bass  
 Aggeliki B. - vocals 
 Alexis f. - guitar,vocals



Matisse 

Οι Matisse σχηματίστηκαν στην 
Αθήνα στις αρχές του 200 και 
δίνουν συναυλίες έκτοτε. Το 
καλοκαίρι του 2003 κυκλο-
φόρησαν ένα E.P. με τον τίτλο 
“4”, και 2 χρόνια αργότερα το 
πρώτο τους άλμπουμ, ‘Cheap 
As Art’. Το καλοκαίρι του 
2005 μερικές μέρες μετά την 
κυκλοφορία του ντεμπούτου 
τους, οι Matisse άνοιξαν την 
πρώτη μέρα του Rockwave 
Festival, για τους Garbage και 
τον Marilyn Manson. 
Τον Δεκέμβριο του 2006 οι 
Matisse συνόδευσαν τους 
Kaizer Chiefs στην περιοδεία 
τους στην Ελλάδα και ζέσταναν 
τον κόσμο σε τρεις ασφυκτικά 

γεμάτους χώρους. Οι Kaiser 
Chiefs επίσης πρότειναν τους 
Matisse ως ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα συγκροτήματα 
που έχουν ακούσει.
Αυτό που είναι πραγματικά 
ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που 
το συγκρότημα έχει αλλάξει 
από την κυκλοφορία του ντε-
μπούτου τους. Μια αλλαγή που 
είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά 
τη διάρκεια των τραγουδιών 
του 2ου τους άλμπουμ, Toys 
Up(2007). Πιο σκοτεινό και 
σκληρό, αυτή η νέα διάθεση 
έχει διεισδύσει στα φαινομε
νικά χαρούμενα τραγούδια 
του άλμπουμ και έχει μοιραία 
αγκαλιάσει τους βαθείς συννε-
φιασμένους στίχους.

Οι Matisse ηχογραφούν το 
άλμπουμ no.3
www.matisse.gr

Matisse formed in Athens, 
Greece, in early 2000 and 
has been performing since; 
In the summer of 2003, they 
released an EP, simply entitled 
‘4’,  and 2 years later their 
first album, ‘Cheap As Art’.
In the summer of 2005 and a 
few days after the release of 
their debut, Matisse opened 
the first day of Greece’s most 
prestigious rock festival, 
Rockwave, for Garbage and 
Marilyn Manson.  
In December 2006 matisse 
supported the Kaiser Chiefs 
for their tour in Greece and 
warmed up the crowd in all 
three solid packed venues.
Kaiser Chiefs later 

recommend Matisse as one 
of the most interesting bands 
they’ve heard. What is truly 
interesting is the way the 
band has changed since 
their debut release. A change 
that is obviously portrayed 
throughout the songs of 2nd 
full album, Toys Up(2007). 
Darker and more rough around 
the edges this visceral new 
attitude has infiltrated the 
seemingly bright songs of 
the album and has inevitably 
embraced the deep, intensely 
clouded lyrics.  
Matisse are recording album 
no3.
www.matisse.gr



Rosebleed 

Οι Rosebleed είναι ένα από τα 
πλέον ελπιδοφόρα  ανερ-
χόμενα συγκροτήματα της 
ελληνικής alternative σκηνής. 
Δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμ-
βρη του 2004 στην Αθήνα και 
κατάφεραν από νωρίς να ξεχω-
ρίσουν χάρη στις ατμοσφαιρι-
κές μελωδίες τους, τα σκοτεινά 
φωνητικά και τις ηχητικές 
επιρροές τους από μπάντες 
όπως οι Cure και οι Radiohead. 
Kέρδισαν στον διαγωνισμό του 
Ωδείου Φίλιππος Νάκας, ενώ 
λίγο αργότερα διακρίθηκαν στο 
γνωστό φεστιβάλ Schoolwave. 
Tράβηξαν το ενδιαφέρον των 
μεγάλων δισκογραφικών εται-
ριών και πριν από περίπου ένα 

χρόνο υπέγραψαν συμβόλαιο, 
με αποτέλεσμα να κυκλοφορή-
σουν την πρώτη τους δουλειά. 
Το παρθενικό τους mini lp είχε 
τον τίτλο “Stories” και το κομ-
μάτι “Until Next Time” κατάφερε 
να ξεχωρίσει αμέσως, καθώς 
έγινε ένα από τα αγαπημένα 
των ραδιοφωνικών σταθμών 
και των μουσικών καναλιών. 
Αυτή την περίοδο βρίσκονται 
στο studio για την ηχογράφηση 
της πρώτη τους 
ολοκληρωμένης δουλειάς. 
Οι Rosebleed είναι οι: 

Βασίλης Αυγουστάκης : 
φωνή, ηλεκτρική κιθάρα
Γιάννης Βουδούρης : 
ηλεκτρικό μπάσο, φωνητικά
Δανάη Nielsen : 
πλήκτρα, φωνητικά
Αρθούρος Πεγής :
 ηλεκτρική κιθάρα
Ορέστης Χατζηθεοδώρου : 
τύμπανα

Rosebleed are one of the 
most promising upcoming 
groups of the Greek alternative 
scene. They were formed in 
2004 in Athens and quick 
made a sensation due to their 
melodies, dark vocals and 
influences by groups such as 
The Cure and Radiohead. They 
won the Philippos Nakkas 
contest and they excelled at 
Schoolwave festival. They drew 
the attention of record labels 
and around a year ago they 
signed a contract and released 
their first work. The debut 
mini lp was entitled “Stories” 
and the song “Until Next Time” 
made a sensation and became 

one of the favourites of radio 
stations and music channels. 
They are currently recording 
their first album.

Rosebleed are: 
Vasilis Avgoustakis : 
voice, electric guitar
Giannis Boudouris : 
electric bass, vocals
Danae Nielsen : 
keyboards, vocals
Arthouros Peyis : 
electric guitar
Orestis Chatzitheodorou : 
drums



Le Page
 
Ρομαντική folk, lo-fi αισθητική 
και indie πινελιές. Κάπως 
έτσι θα περιέγραφε κάποιος 
την μουσική των Le Page (Ο 
ακόλουθος του βασιλιά στα 
γαλλικά). Το ντουέτο από την 
Αθήνα ξεκίνησε την πορεία του 
το Σεπτέμβριο του 2007 και 
από τότε έχει εμφανισθεί σε 
διάφορα venues της Αθήνας και 
όχι μόνο. Κάποιες από τις σημα-
ντικότερες στιγμές, στη μέχρι 
τώρα live πορεία τους, ήταν η 
εμφάνιση τους στο Living Room 
Unlit and Unplugged Festival 
(μαζί με ονόματα όπως οι Abbie 
Gale, Vassilikos, Evripidis and 
his Tragedies κ.α.), η πρόκριση 
τους και η εμφάνιση τους στο 
Coca-Cola Soundwave και 
φυσικά οι δύο support εμφανί-
σεις τους στους House of Love 
(UK) και στον Brett Anderson 
(πρώην frontman των Suede). 
Το 2007 κυκλοφόρησαν το 
πρώτο τους Handmade E.P., 
και το Νοέμβριο του 2008 
κυκλοφόρησε το δεύτερο E.P. 
από τη δική τους εταιρία Drunk 
squirrel records με τον τίτλο 
Teddy Girls. Μέσα στο 2009 
αναμένεται και ο πρώτος τους 
ολοκληρωμένος δίσκος.

www.myspace.com/
lepagemusic 

Romantic folk, low-fi 
aesthetics and indie touches. 
This is how somone might 
descrive the music of Le Page 
(the follower of the king 
in French). The duet from 
Athens started its course in 
September 2007 and has since 
appeared in various venues 

of Athens and more. Some of 
the most important times in 
their live course so far was 
their appearance in Living 
Room Unlit and Unplugged 
Festival (with names such asι 
Abbie Gale, Vassilikos, Evripidis 
and his Tragedies etc), their 
qualification and performance 

in Coca-Cola Soundwave and 
of course the two appearances 
as support acts for House of 
Love (UK) and Brett Anderson 
(ex  frontman of Suede). In 
2007 they released their 
first  “Handmade” E.P,and in 
November 2008 they released 
their second E.P.under their 

own label Drunk squirrel 
records, named Teddy Girls. 
Their first full-length album is 
expected in 2009.
www.myspace.com/
lepagemusic 



Cyanna

Οι Cyanna (προφέρεται σι-άνα) 
αποτελούν ένα ιδιαίτερα δρα-
στήριο συγκρότημα με rock n’ roll 
ήχο και έντονα ηλεκτρονικά στοι-
χεία.  Ο τελευταίος τους δίσκος 
“Just A Crash” τους χάρισε μια 
υποψηφιότητα στην κατηγορία 
Greek Act των MTV European 
Music Awards 2008, ενώ κέρδισε 
τις εντυπώσεις με τραγούδια 
όπως τα “Shine”, “Done Be”, “Like 
Fire” και “TV Nation”, τα οποία 
έχουν έντονη 

παρουσία στην τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο: Επιπλέον, 
τον τελευταίο χρόνο με τις 
ζωντανές τους εμφανίσεις, 
οι Cyanna ξεχώρισαν για τη 
γεμάτη ενέργεια σκηνική τους 
παρουσία. Συνοπτικά η δράση 
τους έχει να επιδείξει 2 albums, 
συμμετοχές σε συλλογές, remix 
και παραγωγές για λογαριασμό 
άλλων καλλιτεχνών, πολλές 
συναυλίες - μεταξύ των οποίων 
και οι εμφανίσεις τους στο 

Hurricane Festival (Γερμανία) και 
το St.Gallen Open Air Festival (Ελ-
βετία) - καθώς και την ανάδειξή 
τους ως το καλύτερο συγκρό-
τημα του πρώτου ελληνικού 
Coca-Cola Soundwave.
www.cyanna.gr 

Cyanna (pronounced see-anna) 
are a particularly active band 
with rock n roll sound and 
intense electronic elements.
Their latest album “Just  A Crash” 
gave them a nomination in 
the category  Greek Act of MTV 
European Music Awards 2008, 
while it created sensation with 
songs such as “Shine”, “Done 
Be”, “Like Fire” and “TV Nation” 
that have a strong presence in 
television and radio. At the same 

time, during this past year, 
Cyanna have created a name 
for the stage performance 
which is full of energy. They 
have released 2 albums, 
participated in compilations, 
remixes and productions for 
other artists, many concerts – 
among them, perfomances at 
Hurricane Festival (Germany) 
και το St.Gallen Open Air Festival 
(Switzerland) – and they have 
been selected as the best band 
of the first Greek Coca-Cola 
Soundwave.
www.cyanna.gr 



Pop Εye

O Popeye δεν ήταν ο αγαπη-
μένος μας ήρως κόμικ. Η ποπ 
μουσική είναι η αγαπημένη 
μας μουσική..έτσι το 2005 
αποφασίσαμε να ρίξουμε 
μια ματιά στην ποπ μουσική. 
Ο Γιάννης Καλατης (laptop, 
πλήκτρα, κιθάρα) αναλαμβάνει 
τον προγραμματισμό και ο Δη-
μήτρης Καμπούρης γράφει τους 
στίχους και τραγουδάει. Και οι 
3 μας συνθέτουμε. Το τραγούδι 
μας “If you..” συμπεριλαμβάνε
ται στην συλλογή Silent Wonder 

του Δημήτρη Παπασπυρόπου-
λου (επίσης συμπεριλήφθηκε 
στην συλλογή Audiobook 3 του 
Κώστα Μπρελλα). Το πρώτο 
single “the deepest sea” κυ-
κλοφόρησε από το  The Sound 
Of Everything με remixes από 
τους GAD. και μια γαλλικού 
τύπου επανεκτέλεση από τους 
The Flying Silly Brothers. Το 
πρώτο μας άλμπουμ “Pop Eye” 
κυκλοφορεί από την Shift 
Records.
www.myspace.com/popeyegr 

Popeye wasn’t our favorite 
comic book hero. Pop music 
though is our favorite music…
so in 2005 we decided to 
take a look at pop music. 
Yannis Kalatis (laptop, music 
keyboard, guitar) takes over 
programming, instrumentation 
and production (in 
collaboration with GAD.), his 
brother Markos handles the 
guitars and Dimitris Kampouris 
writes the lyrics and sings. All 
three of us compose. Our 

song “if you…” is included 
in the collection Silent 
Wonder compiled by Dimitris 
Papaspyropoulos (it was also 
included in the collection 
Audiobook 3 compiled by 
Kostas Mprellas). Debut single 
“the deepest sea” is released 
by The Sound Of Everything 
with remixes by GAD. and a 
French-style re-work by The 
Flying Silly Brothers. Our debut 
cd “Pop Eye” is available by 
Shift Records.

www.myspace.com/popeyegr



Playground Noise

Οι Playground Noise είναι από 
την Πάτρα και σχηματίστηκαν 
το 2006. Από την αρχή το συ-
γκρότημα έδινε ιδιαίτερη βάση 
στον στίχο των κομματιών.
Μετά από πρόβες και αλλαγές 
μελών πραγματοποίησαν το 
πρώτο τους Live στην Πάτρα και 
στη συνέχεια, αφού αντικα-
ταστάθηκε το drum machine  
από drummer, ηχογράφησαν 
το πρώτο τους   double A-Side 
single (Sundays / Flowers) το 
οποίο κυκλοφόρησε το καλο-
καίρι του 2008. Παράλληλα 
πραγματοποίησαν Live στην 
Πάτρα και στην Αθήνα. Σε αυτό 
το διάστημα στα βασικά όργανα 
(κιθάρα ,μπάσο, τύμπανα) 
προστέθηκε η χρήση τρομπέτας 
και τσέλου.

Το Δεκέμβριο του 2008 μπήκαν  
στο studio για την ηχογράφηση 
της πρώτης τους ολοκληρω-
μένης δουλειάς , η οποία και 
αναμένεται να κυκλοφορήσει 
σύντομα.

Μέλη
Βασίλης Σμπήλιας 
Κιθάρα, Φωνή
Νίκος Ντεντόπουλος 
Πλήκτρα
θοδωρής Παπαδόπουλος
Κιθάρα
Τίμον Καρδάμας
Μπάσο
Ανδρέας Λαμπρόπουλος
Τύμπανα
Κώστας Παυλόπουλος
Τρομπέτα
Σοφία Ιωαννίδη
Τσέλο 

Playground Noise are from 
Patras and they were formed in 
2006. From the beginning, the 
band paid special attention to 
the lyrics. 
After rehearsals and lineup 
changes they gave their first 
performance in Patras and, 
after replacing the drum 
machine with an actual 
drummer, recorded their first 
double A-Side single (Sundays 
/ Flowers) which was released 
in Summer 2008. They also 
gave performances at Patras 
and Athens. Trumpet and 
cello was added to the basic 
instruments (guitar, bass, 
drums).

Μembers
Vasilis Smpilias
Guitar, Voice
Nikos Ntentopoulos
Keyboards
Thodoris Papadopoulos
Guitar
Timon kardamas
Bass
Andreas Lampropoulos
Drums
Costas Pavlopoulos
Trumpet
Sofia Ioannidi
Cello

www.myspace.com/
playgroundnoise



Closer 
 
Οι Closer είναι ένα από τα σπου-
δαιότερα και πιο... επίμονα 
γκρουπ στο χώρο της αγγλό-
φωνης ελληνικής ροκ σκηνής. 
Δημιουργήθηκαν στην Αθήνα 
στα τέλη του 1989 και μετά από 
κάποιες αλλαγές μελών και 
ονομασίας έκαναν το επίσημο 
δισκογραφικό ντεμπούτο τους 
το 1996, με το συλλεκτικό πλέ-
ον 45άρι “The Fly In The Milk” 
(Studio II). Το 1998 κυκλοφό-
ρησαν το άλμπουμ-σταθμό για 
την ελληνική σκηνή, In The 
Market (Studio II), που έκανε 
τον κόσμο να πίνει... Wine στ’ 
όνομά τους.
Το 1999 υπέγραψαν πολυε-
θνικό συμβόλαιο για να ακο-
λουθήσουν δύο EP (“Universe” 
και “Mystery Falls Down”) και 
το άλμπουμ Suddenly Comes. 
Πιστοί του δόγματος “less is 
more”, κυκλοφόρησαν το τρίτο 
άλμπουμ τους, Closer, στην ίδια 
εταιρεία, μόλις το 2006 Παράλ-
ληλα, σε όλο αυτό το διάστημα 
είχαν συμμετοχές σε δουλειές 
άλλων σχημάτων ή δούλευαν 
σε παράλληλα project.
Οι συναυλιακές επιδόσεις τους 
είναι πάντα εξίσου εντυπωσια-
κές με τις δισκογραφικές. Στις 
επιλεγμένες πλέον εμφανίσεις 
τους, επιφυλάσσουν και μια δι-
αφορετική κάθε φορά έκπληξη 
για τον κόσμο. 
www.myspace.com/
closergreece

Closer are one of the most 
important and..persistent 
groups  of the english-spoken 
rock scene of Greece. They 
were created in Athens in 1989 
and after a few changes of 
members and names, they 
made their official debut in 
1996, with the collective 45 
“The Fly In The Milk” (Studio 
II). In 1998 they released the 
legendary for the Greek scene 
album,   In The Market (Studio 
II), that made the world drink..
Wine in their name.
In 1999 they signed an 
international contract to 
release two Eps (“Universe” 
andι “Mystery Falls Down”) 
and the album  Suddenly 
Comes. Strong supporters of 
the  dogma “less is more”, they 
released their third album, 
Closer, with the same label in 
2006. At the same time, during 
this interval, they participated 
in works of other groups or 
worked in side projects.
Their live achievements are 
always as impressive as 
their recording ones. In their 
selective appearances, they 
have a different suprise each 
time for the public. 
www.myspace.com/
closergreece



My wet Calvin

Shoegaze νωθρότητα, 
θόρυβος που εξευμενίζεται 
μέσα από ποπ φόρμες και 
μερικές πραγματικά χαοτικές 
εμφανίσεις από ένα συγκρό-
τημα που λίγο πριν ανέβει στη 
σκηνή οικειοποιείται αλλόκοτα 
πτυχές της punk κουλτούρας, 
φορώντας τις πιο παράξε-
νες στολές των αθηναϊκών 
βεστιαρίων. Δημιουργήθηκαν 
από τους Άρη Νικολόπουλο 
και  Λεωνίδα Οικονόμου στην 
Αθήνα, το 2004. Μετά από 
πολυάριθμα χειροποίητα demo 
και αντίστοιχες εμφανίσεις σε 
Αθήνα, επαρχία (ως συμμετέ-
χοντες στο περσινό Velvet Bus) 
και εξωτερικό (στο φεστιβάλ 
ATH-LDN), προγραμματίζουν το 
πρώτο τους LP για το προσεχές 
φθινόπωρο. Αυτή την περίοδο 
πραγματοποιούν εμφανίσεις 
ως κουιντέτο.
Leon – Vocals, Guitars  
Aris – Guitars, Vocals 
Kostas - Bass 
Kriton - Drums 
Monika - Sax 
www.mywetcalvin.com

Shoegaze indolense, noise 
that is sweetened through 
pop forms and some truly 
chaotic performances by a 
band that just befores takes 
the stage, embraces strangely 
sides of punk culture, wearing 
the most weird uniforms of 
the cloakrooms of Athens. 
They were created by Aris 
Nikolopoulos and Leonidas 
Oikonomou in Athens, in 2004. 
After multiple handmade 
demos and performances in 
Athens and the countryside 
(as participants of last year’s 
Velvet Bus) and foreign 
countries (ATH-LDN festival), 
they have scheduled their 
first LP for the Fall. They are 
currently appearing as a 
quintet.
Leon – Vocals, Guitars  
Aris – Guitars, Vocals 
Kostas - Bass 
Kriton - Drums 
Monika - Sax 
www.mywetcalvin.com



Αn Οrange Εnd

“Μωβ τοίχοι, μπλε φώτα, 
μια κουρτίνα και μια χημική 
αντίδραση. Υπήρχαν μόνο δυο 
σε εκείνο το δωμάτιο. Μια 
μαριονέτα θορύβου! Ένας 
υπνοβάτης μελωδίας! Και δεν 
είχαν τίποτα να γεφυρώσουν..
αλλά πολλά να μοιραστούν, 
πολλά να δουν.. Ο άνεμος 
άρχισε να τραγουδάει μια 
νέα ιστορία. Και το παράθυρο 
άνοιξε.. Κοιτώντας τα ειρηνικά 
λιβάδια, το μόνο που έβλεπαν 
ήταν άδειοι δρόμοι και τα υπέ-
ροχα πορτοκαλί φώτα πάνω! 
Ο δρόμος δεν είχε τέλος! Και 
τα φώτα  φώτιζαν ένα μεγάλο 
ταξίδι.. Απλά ακολούθησαν..”
Στιλιστικά ευρηματικοί, με ήχο 
γεμάτο από έντονες μελωδίες, 
άλλοτε δοσμένες σαν post 
χάδια, άλλοτε με πιο pop, 
indie δυναμικούς τρόπους 
και  ύφος που χαρακτηρίζεται 
από μια “χαρούμενη μελαγχο-
λία”.  Μετά από 2 έτη έντονης 
κινητικότητας, οι An Orange End 
καταθέτουν την πρώτη τους 
ολοκληρωμένη δισκογραφική 
δουλειά που τιλοφορείται  
“Lego”. 

“Purple walls, blue lights, 
a curtain and a chemical 
reaction. There were just two in 
that room. A noise marionette! 
A melody somnambulist! And 
they had nothing to bridge... 
but lot to share, lot to see...
The wind started singing a 
new story. And the window 
opened… Gazing out the 
peaceful fields, all they saw 
was empty roads and the 
fabulous orange lights above! 
The road had no end! And the 
lights were illuming a great 
trip… They just trailed…”
Stylistically inventive, with 
sound full of intense melodies, 
given sometimes as “post” 
caress, and others with poppier 
more dynamic ways and an 
attitude that is characterized 
by a “happy melancholy”. After 
2 very active years, An Orange 
End release their first album 
entitled “Lego”.

www.myspace.com/
anorangeend



Visual Vibe Project 

Το Visual Vibe Project είναι μια 
ανεξάρτητη κίνηση που σκοπός 
του είναι να επανακαθορίσει 
τον τρόπο που ο κόσμος “βλέ-
πει” την μουσική και “ακούει” 
την κινούμενη εικόνα. Deep & 
Tech House σε συνδυασμό με 
τα live visuals είναι τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν το project.  
Tο Visual Vibe Project 
συμμετέχει σε δημιουργικές 
εκδηλώσεις (Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών, Bienalle 2005, 
SeeMe Festival 2008 Sofia/
Bulgaria, Music Day Athens 
2007/2008, Video Art Festival 
2008, SOUL STEREO, LOOP, The 
Hall, Decadance, Mylos, Motel, 
Hilton - Galaxy Bar, Macedonia 
Palace, House Of Art) και δημι-
ουργεί συνεργασίες με καλλι-
τέχνες οι οποίοι έχουν πάθος 
για τη μουσική και τα visuals, 
DJs, παραγωγούς, μουσικά 
συγκροτήματα και καλλιτέ-
χνες όπως οι Jeff Mills, Phil 
Asher, James Holden, Sander 
Kleinenberg, SuperMayer, Juno 
Reactor, “Krousta tis Taki”, 
Palyrria, Zen Garden, Future 
Sound of London, Emmono 
Grizo και πολλοί άλλοι.  
 
To Visual Vibe Project είναι οι:  
Νίκος Δημόπουλος (DJ)  
Νίκος Μαρουσάκης (DJ)  
Σπύρος “s.bell” Κουδουνάς (VJ)  
Βασίλης Λώλος (VJ)

Visual Vibe Project is an 
independent movement which 
aims to re-determine the 
way the world “sees” music 
and “listens” to the moving 
image.  Deep & Tech House 
in collaboration with live 
visuals are the elements that 
characterize the project.

Visual Vibe Project participates 
in creative events (Megaro 
Mousikis, Bienalle 2005, 
SeeMe Festival 2008 Sofia/
Bulgaria, Music Day Athens 
2007/2008, Video Art Festival 
2008, SOUL STEREO, LOOP, The 
Hall, Decadance, Mylos, Motel, 
Hilton - Galaxy Bar, Macedonia 
Palace, House Of Art) and 
creates collaborations with 
artists that have a passion 
for music and visuals, Djs, 
producers, music bands and 
artists such as eff Mills, Phil 
Asher, James Holden, Sander 
Kleinenberg, SuperMayer, 
Juno Reactor, “Krousta tis 
Taki”, Palyrria, Zen Garden, 
Future Sound of London, 
Emmono Grizo and many 
more.

Visual Vibe Project are:
Nikos Dimopoulos (DJ)
Nikos Marousakis (DJ)
Spyros “s.bell” Koudounas (VJ)
Vasilis Lolos (VJ)





www.athensvideoartfestival.gr 


