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F για το φεστιβάλ, F για το μέλλον, Futureβαλ για το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας. ή ρευστότητα 
της εποχής απεικονίζεται στη γλώσσα και τις «δανειακές» συμβάσεις της, ποιοι είμαστε, πού πάμε, 
ποια είναι τα εργαλεία και οι εκφραστικοί μας κώδικες, μέσω των οποίων ορίζουμε τη θέση μας στον 
παρόντα κόσμο; Πώς επικοινωνούμε; 

Πενήντα χρόνων πλέον τα Δημήτρια, βλέπουν τον κόσμο να ομογενοποιείται αλλά και να αποσυντίθεται 
ταυτόχρονα. να «συγκοινωνεί» καλωδιωμένος υπό το πλέγμα των νέων τεχνολογιών αλλά και να 
βιώνει απίστευτους κατακερματισμούς. Όλα εν παραλλήλω: αδυσώπητοι ενεργειακοί και θρησκευτικοί 
πόλεμοι στην Ανατολή και εύθραυστες «ειρήνες» στη Δύση. Ευδαιμονικοί ρυθμοί ανάπτυξης για τον 
ευρωπαϊκό Βορρά και αβυσσαλέα οικονομική κρίση για τον αντίστοιχο νότο. μεταιχμιακό, αχανές και 
θολό από πλευράς ορίων στο χώρο και το χρόνο, το «σήμερα», που ορίζεται ως «τώρα», διαθέτει μια 
πολλαπλότητα αφηγήσεων, αναλόγως των εθνικών αλλά και των υπερεθνικών δεδομένων, όπου εντός 
τους συντίθεται αλλά και αποσαθρώνεται. Κινείται ή παραμένει στάσιμο. Προσφέρει διεξόδους και 
λύσεις ή καταγράφει βαρομετρικό χαμηλό. 

Κύματα προσφύγων με δυστοπικό μέλλον διασχίζουν με σαπιοκάραβα θανάτου τη μεσόγειο, ιδανικό 
παραθεριστικό τόπο-προορισμό ευδαιμονικού τουρισμού. ςτρατηγικές ανάπτυξης για καλύτερες 
αποδόσεις κεφαλαίων, γκρίζες ζώνες και πολύχρωμες διαφημίσεις, πρωτογενή πλεονάσματα και 
άστεγοι που ψάχνουν στους κάδους. ςυμβαίνει τώρα και συμβαίνει ταυτόχρονα. Το κοιτάμε. μας 
προβληματίζει. Ζούμε εντός των αντιφάσεων αλλά και των μεταβλητών τους.

xωροθετημένο και οριοθετημένο στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που μόλις τα τελευταία χρόνια 
επανεφευρίσκει τον εαυτό της και φιλοτεχνεί το νέο της πρόσωπο επανασυνδεόμενη με την 
κοσμοπολίτικη ιστορία της, το φεστιβάλ των Δημητρίων καλείται κι αυτό με τη σειρά του να δομήσει 
μια νέα ταυτότητα, να παρουσιάσει και να καταγράψει έναν σύγχρονο καλλιτεχνικό λόγο. μετά από 
δομικές αλλαγές, από εργοτάξιο σε θερμοκήπιο και από θερμοκήπιο σε πλατφόρμα σύγχρονης 
καλλιτεχνικής συμμετοχής, τα Δημήτρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα όρια της φεστιβαλικής 
εμπειρίας.

F για το φεστιβάλ, F για το μέλλον, Futureβαλ για το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας. Ποικιλία απόψεων, 
εκτιμήσεων και αφηγήσεων. 

Πόσο όμως μπορείς να μιλήσεις για τέχνη και διέξοδο προς τον ορίζοντα χωρίς να θεωρηθείς εστέτ 
και εκτός τόπου και χρόνου; ο μάνος χατζιδάκις στο «Περί παιδείας» παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ, 
ορίζοντας το ζητούμενο ως «πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου, με τεχνική 
αναθεώρησης κι ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας ιπτάμενης φυγής 
προς τα άστρα». 

μερικές δεκαετίες αργότερα, έρχεται το “interstellar”, η πολυσυζητημένη ταινία του Κρίστοφερ νόλαν, 
που δείχνει να «συνομιλεί» ευθέως με τον προβληματισμό του μεγάλου Έλληνα: «ορίζαμε πάντα τους 
εαυτούς μας από την ικανότητά μας να υπερβαίνουμε το απίθανο, να εξερευνούμε και να κατακτούμε 
το άγνωστο. μετρούμε σαν κατορθώματα τις στιγμές αυτές. Αυτές τις στιγμές που τολμήσαμε να 
στοχεύσουμε υψηλότερα, να διαρρήξουμε τα φράγματα, να φτάσουμε στα αστέρια. να κάνουμε το 
άγνωστο γνωστό. ςήμερα μετρούμε τις στιγμές αυτές ως τα πιο περήφανα επιτεύγματά μας. Όμως 
σήμερα μοιάζει πως όλα τούτα τα χάσαμε. Την τόλμη, την ανησυχία, το πρόταγμα για κατάκτηση νέων 
κόσμων. Ίσως μάλλον ξεχάσαμε ότι είμαστε ακόμα προορισμένοι να είμαστε πρωτοπόροι. Και πως 
παρά τα όσα πετύχαμε είμαστε ακόμα στην αρχή. Τα πιο σπουδαία μας κατορθώματα δεν μπορεί 
παρά να μένουν πίσω μας. Γιατί πάντα η μοίρα μας θα στέκει από πάνω μας. Θα αιωρείται. Ας την 
προσκαλέσουμε, ας την τολμήσουμε».

F για το φεστιβάλ, F για το μέλλον, Futureβαλ για το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας. Τα φετινά Δημήτρια, 
στον καιρό της απόγνωσης και των μελαγχολικών ως προς την πορεία του κόσμου ενατενίσεων αλλά 
και των συναρπαστικών οριζόντων που ανοίγουν οι επιστήμες και η τεχνολογία, προτάσσουν εμπειρία 
και δράση. Προκαλούν αλλά και προσκαλούν τη Θεσσαλονίκη να βγει στους δρόμους και να βιώσει τη 
γιορτή. 

Ανιχνεύοντας και προτείνοντας μερικές από τις καλλιτεχνικές κοινότητες, που σε πείσμα της 
εσωστρέφειας επιμένουν άφοβα να εξερευνούν αυτό το «μεταιχμιακό διάστημα» που ορίζεται 
ως «παρών χρόνος», τα 50ά Δημήτρια επιθυμούν να συνδεθούν ευθέως με τον καλλιτεχνικό 
προβληματισμό: σε μια εποχή, όπου όλα μοιάζει να έχουν ειπωθεί, επιχειρούμε να ορίσουμε το νέο, το 
άφοβο, το κοσμοπολιτικά τολμηρό και εθνικά αληθές ταυτοχρόνως. να διασχίσουμε και να υπερβούμε 
τα όρια βεβαιοτήτων, για να ξανασκεφτούμε την ανθρώπινη κατάσταση. να συνδέσουμε τον τόπο, 
που στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τη διασπορική πραγματικότητα, με την τέχνη, 
μέσα από ένα φεστιβάλ που φλερτάρει με την ιδέα του «έκ-κεντρου», του υβριδικού, του νομαδικού. 
με πυξίδα το «κάπου ανάμεσα», στα καλλιτεχνικά είδη, τις ανθρωπογεωγραφίες και τις συμβατικές 
θεωρήσεις, ακόμη και με τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε. ςε μια Θεσσαλονίκη, 
όπου συνυπήρχαν κάποτε ποικιλίες εθνοτήτων και αφηγήσεων, ίσως η απάντηση να κρύβεται στη φετινή 
ποικιλία απόψεων! 

F για το Φεστιβάλ, F για το μέλλον, Futureβαλ για το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας. Θέατρο, μουσική, 
χορός, performance, εικαστικά, λόγος, έρευνα, κινηματογράφος, ημερίδες, workshops, και η πόλη ως 
τελικός αποδέκτης και κριτής. Κι ένα τελευταίο Φ, ως υστερόγραφο: Φύγαμε!

50Α ΔήμήΤριΑ

Futureβαλ:  

Το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας!
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F for festival, F for future, Futureval for the Festival of our future; the fluidity of our era is depicted in 
language and its “loan” agreements: who we are, where we are going, what our tools and codes of 
expression, through which we take our position in the world, are. How do we communicate?

Dimitria is now 50 years old; it watches the world become homogenized, while deconstructing. it 
watches it “communicate”, wired into the network of new technologies, while experiencing incredible 
fragmentation. Everything in parallel: merciless energy and religious wars in the East and fragile “peace” 
in the west. prosperous rates of growth for the European north and an abysmal economic crisis for their 
counterpart in the South. The “present”, defined as “now”, is borderline, vast and blurry – as far as limits in 
time and space are concerned – and can be narrated in a variety of ways, depending on the national and 
supranational data within which it is constructed and erodes. it moves or remains stagnant. it opens ways 
out and solutions or records low barometric pressure levels;

waves of refugees with a dystopian future, in rotting death-boats, cross the Mediterranean, the 
emblematic – blissful – tourism holiday destination; growth strategies for improved capital performance, 
grey zones and colourful advertisements, primary surpluses and homeless people searching through bins. 
it is all happening now, all at the same time. we witness it. we are concerned by it. we live within these 
contradictions and their variables. 

located and delimited in Thessaloniki, a city that has only just started reinventing itself over the last few 
years, fashioning its new profile, reconnecting with its cosmopolitan history, Dimitria Festival is called 
upon, in its turn, to shape a new identity, to present and record a modern artistic idiom. after structural 
changes, turning from a worksite into a greenhouse and from a greenhouse into a modern artistic 
participation platform, Dimitria Festival continues to try the limits of festival experience.

F for festival, F for future, Futureval for the Festival of our future: a range of opinions, perceptions and 
narratives. 

but how can you speak about art and a way out towards the horizon without being considered an 
irrelevant aesthete? Manos Chatzidakis in “peri pedias” (On Education) is as topical as ever when he 
defines its goal as the “spiritual and mental formation of a free person, with a technique for reviewing and 
dreamlike structuring, longing for liberation and a tendency for flight, escaping to the stars”.

a few decades later “interstellar” came along, Christopher nolan's much discussed film, which seems to 
be in direct “conversation” with the concerns of the great Greek: “we've always defined ourselves by 
the ability to exceed the improbable, to explore and conquer the unknown. and we count such moments 
as achievements. These moments, when we dared aim higher, when we tore down barriers, when we 
reached for the stars, when we made the unknown known. we count these moments as our proudest 
achievements. but we have lost all that. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers. and 

we've barely begun. and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny 
looms above us. it will hover. let’s invite it, let’s dare it”.

F for festival, F for future, Futureval for the Festival of our future; this year's Dimitria event, at a time of 
despair and melancholic contemplation as regards to the track the world is on, as well as the exciting 
horizons reached by science and technology, bring forth experience and action. They provoke and invite 
Thessalonians to come out onto the streets and experience the feast.

Exploring and recommending some of the artistic communities – which stubbornly and fearlessly, 
challenging introversion, insist on exploring this “transitional space” defined as “present time” – the 50th 
Dimitria Event wishes to directly relate to artistic concerns: at this time when everything seems to have 
been said, we are trying to define the new, the fearless, the daringly cosmopolitan and the nationally true, 
all at the same time; to transcend and overcome the limits of certainty, to reconsider the human condition; 
to connect the land, which in Thessaloniki's case welcomed diasporic reality, with art, through a festival 
that flirts with the idea of the “ex-centric”, the hybrid, the nomadic. with our compass set to “somewhere 
in between”, types of art, anthropo-geographies and conventional views, even with the limited financial 
means at our disposal. in a Thessaloniki where a melee of nationalities and narratives used to exist, the 
answer may be hiding in this year's compilation of opinions! 

F for festival, F for future, Futureval for the Festival of our future: drama, music, dance, performance, visual 
arts, the spoken word, research, cinema, one-day meetings, workshops and the city as the final recipient 
and judge. and one last F, as a post script: go Forth!

50TH DiMiTRia EvEnT

Futureval: 

The Festival of our future!



μισό αιώνα ζωής κλείνουν φέτος τα Δημήτρια. 

ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός της Θεσσαλονίκης επιλέγει για σήμα του το υπερηχογράφημα ενός 
κυοφορούμενου εμβρύου και για σύνθημά του τη λέξη «Futureβαλ», για να υποδηλώσει με τον πλέον 
γλαφυρό τρόπο την αναγέννηση και την πορεία στο νέο, το τολμηρό και το πρωτοποριακό, κόντρα στις 
αντίξοες συνθήκες της οικονομικής ασφυξίας.

Γιορτάζοντας επετειακά 50 χρόνια ζωής, τα Δημήτρια ακολουθούν ακμαία την ιστορία και την εξέλιξη 
της πόλης κι αγκαλιάζουν το μέλλον με διάθεση πειραματισμού σε νέα πρωτοποριακά ρεύματα, 
εκδηλώσεις θεάτρου, χορού, μουσικές συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, παραστατικές τέχνες, 
κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια και αστικές δράσεις. Αναδεικνύουν την εξωστρεφή και 
αναζωογονητική διάθεση της Θεσσαλονίκης, προωθούν τον κριτικό διάλογο και το στοχασμό, 
επιβεβαιώνουν την ικανότητα της πόλης να ανταποκρίνεται σε διοργανώσεις υψηλών καλλιτεχνικών 
και οργανωτικών προδιαγραφών, ενώ εντάσσουν δημιουργικά και ουσιαστικά, τους δημόσιους χώρους 
στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης.

Επιπρόσθετα, στη φετινή διοργάνωση καλλιτέχνες, με αφορμή το διεθνές έτος φωτός, μεταμορφώνουν 
την πόλη σε καλειδοσκόπιο και αναδεικνύουν τα σχήματα, τις γραμμές και τη φυσιογνωμία των 
μοναδικών αρχιτεκτονικών της μνημείων μέσα από τα παιχνίδια με το φως και τους πολύχρωμους 
ιριδισμούς του. 

ςας προσκαλώ, λοιπόν, όλους να συμμετέχουμε στη μεγαλύτερη καλλιτεχνική γιορτή της πόλης, 
να εμπνευστούμε από τη διαφορετικότητα και τις δημιουργίες νέων, ανήσυχων ανθρώπων και να 
συμπορευτούμε με φορείς της πόλης, τον οργανισμό λιμένος Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Έκθεση, τα 
μουσεία, το δραστήριο επιχειρηματικό κόσμο.

 Ευχαριστώ θερμά όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή και όλους τους συντελεστές και 
συνεργάτες για την πολύτιμη βοήθεια κι εύχομαι καλή επιτυχία στα 50α Δημήτρια.

Γιάννης μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

This year’s festival is an anniversary event marking half a century of ‘Dimitria’. 

This top cultural institution of Thessaloniki has chosen a foetus ultrasound image for its logo this year, the 
slogan being “Futureval”, to illustrate rebirth, a course to things new, bold and pioneering, despite the 
adverse circumstances of economic asphyxiation. 

in celebrating its golden jubilee, “Dimitria Festival” continues its strong history and grows with the city, 
embracing the future in an experimental mood reflected in new avant-garde trends, drama and dance 
performances, music concerts, visual art exhibitions, stage arts, film shows, workshops and urban acts. 
The festival promotes openness and the city’s will for revival, encourages constructive dialogue and 
reflection, and confirms the capacity of the city to rise to the occasion of highly demanding artistic and 
organizational standards. Furthermore, it incorporates, in a creative and substantial manner, public 
places in the artistic life of the city. 

additionally, at this year’s event, seizing the opportunity of this being the international year of light, the 
festival transforms the city into a kaleidoscope and highlight forms, lines and the profile of its unique 
architectural monuments through the play of light and its multi-colour iridescence. 

So, i am inviting all of you to participate in the top artistic feast of the city, to be inspired by versatility and 
the creations of young, restless people, and join the various agencies of the city, including the Thessaloniki 
port Organisation, the city’s international Fair and Museums as well as its active entrepreneurial 
community. 

i warmly thank all artists for their participation and everyone involved for their invaluable help; i wish 
every success to the 50th anniversary Dimitria Festival Event.

yiannis boutaris
Mayor of Thessaloniki 



Ένας τόπος σε μία ευαίσθητη ισορροπία του σήμερα στο αύριο, ένας τόπος σε οικονομική συρρίκνωση 
αλλά και δημιουργική έξαρση, τόπος ακραίων αντιφάσεων, τόπος –«πέρασμα» ανθρώπων, πολιτικών, 
δράσεων, ένας τόπος οριακής μελαγχολίας και πιεστικού αδιεξόδου.

μία πόλη πολύχρωμης ιστορίας, μία πόλη πολλαπλών πολιτιστικών επιρροών, ισχυρής μνήμης και 
αμήχανου παρόντος, σε κρίση, σε αναζήτηση ταυτότητας, σε αναζήτηση της σύγχρονης Αριάδνης για 
την έξοδό της από το λαβύρινθο των αδιεξόδων της, που αντιστέκεται στην κατάρρευση, που επιμένει, 
αντιδρά, ανακαλύπτει τρόπους και δυναμικές ανάπτυξης, παλεύει την εσωστρέφειά της, που την αγωνία 
του αύριο την κάνει πράξη του σήμερα. μία πόλη που τολμά να οραματίζεται, να φλερτάρει με την 
κοσμοπολίτικη ιστορία της.

Ένα φεστιβάλ 50 χρόνων καταγραφής της ιστορίας και της πολιτιστικής διαδρομής της πόλης του, ένα 
φεστιβάλ που αγγίζει το νόημα της κρίσης, που η αβεβαιότητα και η αμηχανία της εποχής του γίνονται 
κίνητρα, αφορμές πρόκλησης και στόχοι νέων δράσεων και πρωτοπόρων πράξεων. 

Ένα φεστιβάλ που κλειδώνει το παρελθόν του, αντιστέκεται το παρόν του, ανατρέπει το χαρακτήρα του 
και αντιμετωπίζει το μέλλον του σε ένα νέο πλαίσιο αναστοχασμού και διαλόγου, βρίσκει δυνάμεις από 
το παρόν και σχεδιάζει το μέλλον του.

Φ για το φεστιβάλ, F για το μέλλον, Φutureβαλ και Futureval για το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας.

Τα φετινά Δημήτρια κλείνουν έναν μεγάλο κύκλο και αρχίζουν σε μία περίοδο ταραγμένη, ως 
αντίδοτο, αναζητούν καινούργιο περιεχόμενο, σύγχρονο λόγο, προτείνουν νέες μορφές καλλιτεχνικής 
έκφρασης και πράξης, τολμούν να λειτουργήσουν μέσω της τέχνης και της δημιουργίας ως μηχανισμός 
κοινωνικής συνοχής, ανατρέπουν τις βεβαιότητες, συνεργάζονται, διεκδικούν, στηρίζουν την 
πολυφωνία χωρίς όρια και πλαίσια, κινητοποιούν τους δημιουργούς και εμπνέουν τους πολίτες στην 
αναζήτηση μίας δίκαιης, ίσης κοινωνίας.

Τα φετινά Δημήτρια συγκροτούνται σε τόπο συνάντησης, ανταλλαγής σκέψεων, προτάσεων, τόπο 
διαλόγου της αποδοχής των διαφορών μας αλλά και τόπο υπέρβασης των πολιτιστικών φραγμών μας, 
τόπο συνεργιών ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Τα 50ά Δημήτρια προκαλούν το παρελθόν και το παρόν της πόλης, καθώς διατρέχουν με θέατρο, 
μουσική, χορό, performance, εικαστικά, λόγο, έρευνα, κινηματογράφο, εργαστήρια, όλα τα σημεία της, 
όλους τους χρόνους και τις μνήμες της.

Τα 50ά Δημήτρια τολμούν γιατί η τέχνη είναι γνώση και η γνώση πράξη.

Έλλη χρυσίδου 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού

a place of sensitive balance between today and tomorrow, a place whose economy is shrinking and 
creativity is booming, a place of extreme contrasts, a “passageway” of people, politics, action, a place of 
borderline melancholy and pressing impasses.

a city with a colourful history, a city with multiple cultural influences, with a powerful memory and an 
awkward present, in crisis, in search of an identity, in search of a modern-day ariadne to lead it out of 
the labyrinth of its dead-ends, standing up to the collapse, insisting, reacting, discovering avenues and 
momentum for growth, struggling with its introversion, turning the worries of tomorrow into the action of 
today. a city that dares to look ahead, flirt with its cosmopolitan history. 

a 50-year-old festival recording the history and cultural journey of its city, a festival that touches the 
meaning of the crisis, in which the uncertainty and awkwardness of our time become motivation, a cause 
for challenges and goals set by new activities and innovative actions.

a festival that locks down its past, resists its present and overturns its character, dealing with the future in a 
new framework of reflection and dialogue, finding its strengths in the present and planning its future. 

“F” for Festival, “F” for Future, Futureval for our future festivals.

This year's Dimitria is closing a great circle and is starting fresh, during a troubled period, as an antidote, 
in search of new content, the modern word, proposing new forms of artistic expression and action, 
daring to function through art and creativity as a mechanism of social cohesion, overturning uncertainty, 
cooperating, asserting, supporting pluralism without limits and frameworks, mobilizing creators and 
inspiring citizens in search of a just, equal society. 

This year's Dimitria has been restructured into a meeting place, a place for the exchange of ideas, 
proposals, a place of dialogue for the acceptance of our differences and a place to exceed our cultural 
barriers, a place for synergies in growth and extroversion. 

The 50th Dimitria provokes the city's past and present, as it traverses all of its history and memories with 
theatre, music, dance, performances, visual arts, the spoken word, research, cinema, workshops, and day 
meetings. 

The 50th Dimitria dares, because art is knowledge and knowledge is action.

Elli Chryssidou 
Deputy Mayor of Culture, Education and Sports 



ςΕ
Π

ΤΕ
μ

Βρ
ιο

ς 26.09  
ΕνΑρΚΤήριΑ ΕΚΔήλΩςή

Έναρξη 50ών Δημητρίων

26.09  
pROJECT

Τhesswiki project 

26.09 – 28.02.2016  
ΕιΚΑςΤιΚΑ

Faces. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή 
φωτογραφία μετά το 1990

27.09  
μούςιΚή / ΓΕύςή

Jazz brunch

9 & 17.10  
ΘΕΑΤρο

οι δίδυμοι της Βενετίας

10.10  
μούςιΚή

Hauschka

10.10  
pERFORManCE 

Mount Olympus - to glorify the cult  
of tragedy 

11– 18.10  
ΕιΚΑςΤιΚΑ

Διασπορές

12.10  
ςΕμινΑριο

adam ben Ezra

12.10  
μούςιΚή

adam ben Ezra

13– 14.10  
ΕιΚΑςΤιΚΑ, viDEO aRT

Screenings: νέες παραγωγές  
για τα 50ά Δημήτρια

13– 17.10  
ΕρΓΑςΤήριο

ςτάσεις

14– 15.10  
χορος, viDEODanCE

athens video Dance project 

14– 15.10  
ΘΕΑΤρο

«μια μέρα, όπως κάθε μέρα, σε ένα  
διαμέρισμα από τα χιλιάδες 
διαμερίσματα της Αθήνας, αυτά με 
τα κουφώματα ασφαλείας και τους 
βολικούς καναπέδες τους, σε κατάσταση 
αμόκ. Ή η ανουσιότητα του να ζεις»

15.10  
χορος

Medi-Terra

16.10  
μούςιΚή

Chris Cole

1.10  
ΕιΚΑςΤιΚΑ

Εικαστικός Περίπατος

9– 31.10  
ΕιΚΑςΤιΚΑ

Όταν συμβεί στα πέριξ...

12.10  
ΒιΒλιο 

Educating across cultures:  
anatolia College in turkey 
and greece

12.10  
ΒιΒλιο

MC Redux, the book
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ιο
ς 2.10  

μούςιΚή

M.a.T.E.

2– 4.10  
χορος

Dressed undressed

3.10  
ςΕμινΑριο

Greg Hutchinson

3.10  
μούςιΚή 

Jiannis pavlidis quintet featuring  
Greg Hutchinson

3.10  
pERFORManCE

zierle & Carter

4.10  
pERFORManCE

The book Of blood:  
Human writes

4.10  
ΘΕΑΤρο

Oidip 

5.10  
μούςιΚή

μάνος μυλωνάκης

5– 7.10  
ΘΕΑΤρο

ορυχείο Ίψεν: η ελπίδα ήρθε;

6.10  
ΘΕΑΤρο

ο νεκρός επιστρέφει στην  
αγαπημένη του

7.10  
μούςιΚή, ΚινήμΑΤοΓρΑΦος 

Dada Κινηματογράφος και  μουσική

8.10  
μούςιΚή

Önder Focan 4tet

8– 11.10  
ΘΕΑΤρο

Roadtrip 3

9.10  
pERFORManCE, λοΓοΤΕχνιΑ

ExulaT […poeta in terra…]

9– 10.10  
μούςιΚή

Διήμερο μουσικής μπαρόκ

9– 13.10  
ΚινήμΑΤοΓρΑΦος

Thessaloniki international  Short Film 
Festival

28– 29.09  
ΘΕΑΤρο

Αίματα

29.09  
μούςιΚή

Πρώτη κίνηση - 50 χρόνια τραγούδια, 
συνθέσεις, αυτοσχεδιασμοί 

30.09  
χορος

Memoria Obscura: Αφανής μνήμη

30.09, 1– 2.10  
ΕρΓΑςΤήριο

The book Of blood: Human writes

16– 18.10  
ΘΕΑΤρο

ή μητέρα του σκύλου

17– 18.10  
pERFORManCE

ςτάσεις

18.10  
ΘΕΑΤρο

Προδοσία 

18.10  
μούςιΚή

Γιάννης Αγγελάκας

18.10  
ΤΕλΕΤή λήΞής

Το πάρτι λήξης, το τέλος των  
50ών Δημητρίων
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OpEninG SHOw

50th Dimitria Opening 

26.09  
pROJECT

Thesswiki project 

26.09 – 28.02.2016  
viSual aRTS

Faces. European portrait photography 
since 1990

27.09  
MuSiC / TaSTE

Jazz brunch

28– 29.09  
THEaTRE

bloods

29.09  
MuSiC

First move - 50 years of songs, 
compositions, improvisations

30.09  
DanCE

Memoria Obscura

30.09, 1– 2.10  
wORKSHOp 

The book Of blood: Human writes

O
C
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R 2.10  
MuSiC

M.a.T.E.

2– 4.10  
DanCE 

Dressed undressed

3.10  
SEMinaR 

Greg Hutchinson

3.10  
MuSiC 

Jiannis pavlidis quintet  
featuring Greg Hutchinson

3.10  
pERFORManCE

zierle & Carter

4.10  
pERFORManCE

The book Of blood: Human writes

4.10  
THEaTRE 

Oidip 

5.10  
MuSiC

Manos Mylonakis

5– 7.10  
THEaTRE

Min(d)ing ibsen: “an enemy  
of the people” meets the people”

6.10  
THEaTRE

Dead man comes for his sweetheart

7.10  
MuSiC, CinEMa

Dada cinema and music

8.10  
MuSiC

Önder Focan 4tet

8– 11.10  
THEaTRE

Roadtrip 3

9.10  
pERFORManCE, liTERaTuRE

ExulaT […poeta in terra…]

9– 10.10  
MuSiC

Two-days of baroque music 

9– 13.10  
CinEMa

Thessaloniki international  
Short Film Festival

9 & 17.10  
THEaTRE

The venetian Twins

10.10  
MuSiC

Hauschka

10.10  
pERFORManCE 

Mount Olympus - to glorify the cult of 
tragedy 

11– 18.10  
viSual aRTS

Diaspores

12.10  
SEMinaR

adam ben Ezra

12.10  
MuSiC

adam ben Ezra

13– 14.10  
viSual aRTS, viDEO aRT

Screenings: new productions for the 50th 
Dimitria

13– 17.10  
wORKSHOp

attitudes

14– 15.10  
DanCE, viDEODanCE

athens video Dance project 

14– 15.10  
THEaTRE

a day, just like any day, in a flat similar 
to the thousand flats of athens, those 
equipped with security casings and cozy 
sofas, in a state of amok. Or the dullness 
of being. 

15.10  
DanCE

Medi-Terra

16.10  
MuSiC

Chris Cole 

16– 18.10  
THEaTRE

The mother of the dog

17– 18.10  
pERFORManCE

attitudes

18.10  
THEaTRE

betrayal 

18.10  
MuSiC

Giannis aggelakas

18.10  
ClOSinG CEREMOny

Closing party, the end of  
the 50th Dimitria

1.10  
viSual aRTS

art walk

9– 31.10  
viSual aRTS

what Comes Round…

12.10  
bOOK 

Educating across cultures: 
anatolia College in turkey 
and greece

12.10  
bOOK

MC Redux, the book
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ΕΝΑρξη 50ώΝ ΔηΜηΤρΙώΝ 
50Th DIMITRIA OPENING

26.09ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Opening event

ΧΩΡΟΣ 
λευκός Πύργος 
Ώρα 20:30

venUe 
white Tower
Time 20:30

Αξιοποιώντας τη συγκυρία του Παγκόσμιου Έτους Φωτός, η 
τελετή έναρξης συνδέει οπτικά το λευκό Πύργο και το Maison 
Crystal με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. μια «γέφυρα» που 
ενοποιεί τα τρία αυτά κομβικά σημεία με βιντεοπροβολές, 
εναλλαγές σχημάτων και χρωμάτων και οτικοακουστικές 
εγκαταστάσεις (light installations). Πλοιάρια μεταφέρουν 
τους πολίτες από το παραλιακό μέτωπο προς τον Επιβατικό 
ςταθμό του οργανισμού λιμένος, όπου μια φαντασμαγορική 
προβολή αναδεικνύει αρχιτεκτονικά το κτίριο. Παράλληλα 
πραγματοποιείται μουσική διαδρομή από το λευκό Πύργο 
μέχρι το λιμάνι με την agios lavrentios brass band, σχήμα 
που γεννήθηκε στον Άγιο λαυρέντιο Πηλίου και αποτελείται 
από 9 μουσικούς χάλκινων πνευστών και κρουστών από τη 
νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία, τη Γερμανία και την ιταλία. Ένα μουσικό πανηγύρι 
από την καρδιά της ςερβίας έως το Mardi Gras της νέας 
ορλεάνης! Το μεγάλο πάρτι των εγκαινίων των Δημητρίων 
γίνεται στην προβλήτα Α’ του λιμανιού, με μουσική που 
διαλέγουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Republic 100.3: 
Έλενα Αγγελίδου, Δημήτρης Τσουκαλάς, Εβίτα Φωτίου, Κωστής 
Καρατζιάς.

Motivated by the international year of light initiative, the 
opening event visually connects the white Tower and 
Maison Crystal with the port of Thessaloniki. an imaginary 
bridge is going to unify those three crucial spots with video 
projections, alternations of shape and color, audio visual 
and light installations. boats will carry citizens from the 
seafront esplanade to the passenger Terminal of the Harbor 
Organization, whereas a spectacular projection is going to 
highlight the building architecture. a musical journey will run 
alongside the event, from the white Tower all the way to the 
port, featuring agios lavrentios brass band, a group based in 
pelion, consisting of 9 brass, horn and drums musicians from 
new zealand, australia, Canada, Greece, portugal, Germany 
and italy. a musical feast from the heart of Serbia to new 
Orlean’s Mardi Gras! The big party of the Dimitria Opening 
will take place in the port’s Jetty a. Music selected by Republic’s 
100.3 radio producers: Elena aggelidou, Dimitris Tsoukalas, 
Evita Fotiou, Kostis Karatzias.

Το ραντεβού δίνεται στο 
λευκό Πύργο από τις 
20:30, όπου ξεκινούν και τα 
δρομολόγια των πλοιαρίων 
με τη διαδρομή λευκός 
Πύργος - λιμάνι. Την ίδια 
ώρα, πάλι από το λευκό 
Πύργο, ξεκινά η μουσική 
πορεία της agios lavrentios 
brass band.

Οπτικοακουστική 
εγκατάσταση Επιβατικού 
Σταθμού Ο.Λ.Θ. - Video 
Μapping  
ςτάθης μήτσιος

Μουσική  
χρύσανθος χριστοδούλου, 
Modified Dog

Μapping Λευκού Πύργου  
Rooftop  

The meeting is scheduled at 
20:30 in the white Tower, 
where the boats will start the 
white Tower – port itinerary. 
at the same time, also in 
the white Tower, the agios 
lavrentios brass band begins 
its journey.

Audiovisual installation 
in Passengers Terminal - 
Video Μapping  
Stathis Mitsios

Music  
Chrysanthos Christodoulou, 
Modified Dog

White Tower Μapping   
Rooftop

ςύμΠΑρΑΓΩΓή/CO-pRODuCTiOn

χορήΓος ΕΠιΚοινΩνιΑς/MEDia SpOnSORS
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ThESSWIKI PROjECT

26.09pROJeCtΧΩΡΟΣ 
aμφιθέατρο  
μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 
Ώρα 12:00

venUe 
amphitheatre of the Museum  
of byzantine Culture
Time 12:00

Αφετηρία επικολλήσεων 
QR codes: 
νέο Δημαρχιακό μέγαρο, 
16:30

Starting point for QR codes 
pastings: 
new City Hall, 16:30

To thesswiki project στοχεύει στην ψηφιοποίηση της ιστορίας 
και του πολιτισμού της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους 
ίδιους τους πολίτες μέσω της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής 
εγκυκλοπαίδειας στον κόσμο, της wikipedia, και παράλληλα 
στη διασύνδεση των ηλεκτρονικών λημμάτων με τον αστικό 
ιστό. 

Είναι μια δράση διασύνδεσης του ψηφιακού και του φυσικού 
κόσμου και έχει προεκτάσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, 
τουριστικής προβολής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ή δράση διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο των Δημητρίων 2015, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Κοινότητα χρηστών της Βικιπαίδειας. 

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο και περιλαμβάνει τη συγγραφή 
λημμάτων σε συνεργασία με άτυπες ή εθελοντικές ομάδες 
και συντονίζεται από την ελληνική κοινότητα χρηστών της 
wikipedia. ςτο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια λημματογράφησης και τέθηκαν στη διάθεση του 
κοινού εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) τα οποία 
μπορείτε να βρείτε στο thesswiki.com.

Το thesswiki project κορυφώνεται με τη διοργάνωση Editathon 
στις 26 ςεπτεμβρίου και την πραγματοποίηση ξεναγήσεων σε 
επιλεγμένα μουσεία της πόλης στις 26 και 27 ςεπτεμβρίου. 
Πολίτες και φίλοι της πόλης από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
θα συγκεντρώσουν και θα συγγράψουν λήμματα σχετικά με την 
ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης.

Έμπνευση θα αποτελέσουν οι συλλογές μουσείων της 
Θεσσαλονίκης, τα οποία παραχώρησαν ανοικτό ψηφιακό 
περιεχόμενο στο πλαίσιο του Έργου και επέτρεψαν την 
επαναχρησιμοποίησή του μέσω του wikiCommons και της 
wikipedia. Το διήμερο αυτό θα τοποθετηθούν επίσης σε 
επιλεγμένα σημεία της πόλης σήματα με QR Codes, όπου 
οι επισκέπτες θα λαμβάνουν στο κινητό τους πληροφορίες 
απευθείας στη γλώσσα τους μέσω της wikipedia. 

Το έργο αποτελεί μία πρότυπη δράση πληθοπορισμού 
(crowdsourcing) και προάγει τα πνευματικά ενδιαφέροντα των 
δημοτών και τον πολιτιστικό διάλογο με στόχο την εμπέδωση 
της σχέσης πολιτιστικής παραγωγής και συμμετεχόντων-θεατών 
ως μια σχέση ανταλλαγής ιδεών, αμοιβαίας συνεισφοράς και 
αλληλεπίδρασης μέσα από νέα κανάλια, ώστε τα Δημήτρια να 
διαμορφώνονται και μέσα από την άποψη των πολιτών.

ςΕ ςύνΕρΓΑςιΑ/in COllabORaTiOn wiTH



26/27

ThESSWIKI PROjECT 26.09

a thoroughly revolutionary idea that’s going to leave a legacy 
in the city and put it in the global info map, the thesswiki project 
aims to digitalize Thessaloniki’s history and culture through its 
own citizens, who are asked to write articles collaboratively 
through wikipedia’s openly editable model and provide links 
designated to guide the user to related pages with additional 
information. 

This is a project that intertwines the digital with the physical 
world with educational, cultural, touristic and electronic 
government extensions. 

Organized by the Municipality of Thessaloniki as a part of 
Dimitria 2015 with contribution from the Greek wikipedia 
Community user Group, the project begun in april, with 
educational seminars and webinars, already available at 
thesswiki.com.

Thesswiki project will reach its climax with the organizations 
of Editathlon in September 26. Citizens and friends of the city 
from Greece and abroad will meet and write entries about 
Thessaloniki’s culture and history. 

a huge inspiration will be drawn from the city’s museum 
collections, which are offering open source digital content 
for the realization of the project and have allowed its free 
distribution through wikiCommons and wikipedia. On that day, 
QR code tiles will be placed in specially designated city spots, 
allowing users to receive date on their mobile devices through 
wikipedia. participants will be also offered guided tours in the 
museums. 

with all that in mind, it’s clear that the project will be an 
exemplar form of crowdsourcing, designed to promote the 
citizen’s intellectual interests and to encourage cultural dialogue 
through collaboration and interaction, so that the Dimitria 
Festival can be shaped through the contribution of its very 
audience. 
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FACES: ΤΟ ΠΟρΤρΕΤΟ ΣΤηΝ ΕυρώΠΑϊΚη 
ΦώΤΟΓρΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1990

FACES: EuROPEAN PORTRAIT  
PhOTOGRAPhy SINCE 1990

26.09 - 28.02.2016

ή έκθεση διερευνά τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν 
στην ευρωπαϊκή φωτογραφία πορτρέτου από το 1990 έως 
σήμερα. Παρουσιάζει ένα ρεύμα που τείνει να εστιάσει 
στο άτομο σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό του 
περιβάλλον. ή ιστορία, η μνήμη, η πολιτική, ακόμη και το πού 
ζει το φωτογραφιζόμενο υποκείμενο (η πόλη ή η χώρα του), 
όλα παίζουν έναν ρόλο. Αυτές οι εξελίξεις που παρατηρούνται 
στη συγκεκριμένη τεχνοτροπία, έχουν συντελεστεί με φόντο τη 
ραγδαία μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής ζωής, την οποία έχει 
προκαλέσει η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, η έλευση 
του διαδικτύου και η οικονομική ενοποίηση – αλλαγές που 
έχουν στρέψει την προσοχή στην έννοια της «ταυτότητας».

οι φωτογράφοι και οι εικαστικοί καλλιτέχνες που επελέγησαν 
γι’ αυτήν την έκθεση έχουν εν γένει βαθύτατη επίγνωση 
της πλούσιας παράδοσης η οποία αναπτύχθηκε εδώ και 
αιώνες στην προσωπογραφία. ςτο έργο τους, άλλοτε 
αναφέρονται σκόπιμα σε αυτήν και άλλοτε παίζουν με 
τις ιστορικές συμβάσεις. Ενώ τα ζωγραφικά πορτρέτα 
παραδοσιακά απεικονίζουν ανθρώπους από ανώτερη 
κοινωνική τάξη ή κατέχοντες σημαντικές θέσεις στην 
κοινωνία, οι σύγχρονοι πορτρετίστες συχνά επιλέγουν να 
αποτυπώσουν συνηθισμένους άνδρες και γυναίκες σε στιγμές 
της καθημερινής ζωής τους. Παρά τις διαφορές στη δουλειά 
αυτών των καλλιτεχνών, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η 
συμπονετική, ανθρωπιστική αντιμετώπιση των θεμάτων τους.

οι τυπολογικές σειρές πορτρέτων που δημιούργησε ο 
εικαστικός καλλιτέχνης Thomas Ruff στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 (μέρος των οποίων εκτίθεται εδώ) έπαιξαν καίριο ρόλο 
στην εξέλιξη της φωτογραφίας πορτρέτου. ο Ruff απάλλαξε 
το πορτρέτο από κάθε εξωτερικότητα, μετατρέποντάς το σε 
καθαρή εικαστική εικόνα.

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, αρχίζοντας από αυτήν την 
tabula rasa, πολλοί ακόμη φωτογράφοι αναζήτησαν νέες 
μορφές και νέες προσεγγίσεις στο είδος.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/ARtSΧΩΡΟΣ 
μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, Κτίριο των πρώην 
Αποθηκών και Γραφείων ςτρατού 
(Προβλήτα Α λιμανιού)

Εγκαίνια  3.10.2015
Ώρα 20:00

venUe 
Museum of photography 
Thessaloniki, army warehouses 
(pier Α, Thessaloniki port)

Opening 3.10.2015
Time 20:00

Συμμετέχουν οι 
Φωτογράφοι 
Tina barney, Sergey bratkov, 
Koos breukel, Clegg & 
Guttmann, anton Corbijn, 
Christian Courrèges, Denis 
Darzacq, luc Delahaye, 
Rineke Dijkstra, Jitka 
Hanzlovά, alberto Garcίa-
alix, boris Mikhailov, 
Hellen van Meene, Jorge 
Molder, lucia nimcova, 
adam panczuk, Dita pepe, 
anders petersen, paola 
De pietri, Jorma puranen, 
Thomas Ruff, Clare Strand, 
beat Streuli, Thomas Struth, 
Juergen Teller, ari versluis & 
Ellie uyttenbroek, Stephan 
vanfleteren, Manfred 
willmann, Κωνσταντίνος 
ιγνατιάδης, ςτράτος 
Καλαφάτης, νίκος μάρκου

Επιμέλεια 
Frits Gierstberg

Συμβουλευτική Eπιτροπή 
Βαγγέλης ιωακειμίδης 
Olga Sviblova 
Gautier platteau 
Christophe De Jaeger 
Αλεξάνδρα Αθανασιάδου

Συμπαραγωγή 
bOzaR - palais des beaux-
arts brussels, nederlands 
Fotomuseum Rotterdam, 
μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης

photo © Thomas Struth
The lingwood and 
Hamlyn Family
Chromogenic print
128,3 x 142,7 cm

ΔιορΓΑνΩςή
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FACES: EuROPEAN PORTRAIT PhOTOGRAPhy SINCE 1990 26.09 - 28.02.2016

This exhibition examines conspicuous developments in European 
portrait photography since 1990. it identifies a trend towards 
focusing on the individual in relation to his or her social and 
cultural environment. History, memory, politics, and the subject’s 
home area (city or country) all play a part. These developments 
in the genre have occurred against the background of the 
rapid transformation of European life wrought by globalisation, 
migration, the advent of the internet, and economic unification 
– all changes that have focused attention on the concept of 
‘identity’. 

The photographers and visual artists selected for this exhibition 
are generally keenly aware of the continent’s rich, centuries-old 
tradition of portrait painting. They sometimes make deliberate 
reference to it or play around with historical conventions in their 
work. whereas portraits have traditionally featured people of 
high social class or occupying important positions within society, 
these modern portraitists often choose to depict ordinary men 
and women involved in their everyday lives. However varied 
their work may be, its common feature is their compassionate, 
humanistic view of their subjects.

The typological portrait series produced by photographer and 
visual artist Thomas Ruff in the late eighties (part of which is 
shown here) played a pivotal role in the development of the 
genre. Ruff divested the portrait of all its externalities, turning it 
into a pure visual image.

Starting from this tabula rasa, countless other photographers 
have sought new forms and new approaches to the genre over 
the last twenty-five years.

Photographers 
Tina barney, Sergey bratkov, 
Koos breukel, Clegg & 
Guttmann, anton Corbijn, 
Christian Courrèges, Denis 
Darzacq, luc Delahaye, 
Rineke Dijkstra, Jitka 
Hanzlovά, Konstantinos 
ignatiadis, alberto Garcίa-
alix, Stratos Kalafatis, boris 
Mikhailov, nikos Markou, 
Hellen van Meene, Jorge 
Molder, lucia nimcova, 
adam panczuk, Dita pepe, 
anders petersen, paola 
De pietri, Jorma puranen, 
Thomas Ruff, Clare Strand, 
beat Streuli, Thomas Struth, 
Juergen Teller, ari versluis & 
Ellie uyttenbroek, Stephan 
vanfleteren, Manfred 
willmann

Curator 
Frits Gierstberg

Advisory Board 
vangelis ioakimidis 
Olga Sviblova 
Gautier platteau 
Christophe De Jaeger 
alexandra athanasiadou

Coproduction 
bOzaR - palais des beaux-
arts brussels, nederlands 
Fotomuseum Rotterdam, 
Thessaloniki Museum of 
photography

photo © Koos breukel, 
Mother, 1962, Gelatin silver 
print, 143 cm x 104 cm, 
Courtesy the artista

ORGanizaTiOn
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jAZZ BRuNCh
ΑΠο Το Jazz ΕρΓΑςΤήριο Τού ςύΓχρονού 

ΩΔΕιού ΚΑι Το ςύνολο ΚρούςΤΩν Τού MuSiC 
wORKSHOp Τού ΑλΕΚού ΠΑΠΑΔοΠούλού

by THESSalOniKi’S COnTEMpORaRy 
auDiTORiuM Jazz wORKSHOp anD alEKOS 

papaDOpOulOS’S DRuMS EnSEMblE

27.09

Ένα μουσικό δρώμενο από το Jazz Εργαστήριο του ςύγχρονου 
Ωδείου και το ςύνολο Κρουστών του Music workshop του 
Αλέκου Παπαδόπουλου, στον υπαίθριο χώρο του Maison 
Crystal, ήταν η μουσική υπόκρουση που συνόδευσε ένα 
ξεχωριστό κυριακάτικο brunch. Γεύση και μουσική, ήλιος και 
θάλασσα, πολιτισμός και δράση από τις 12:00 έως τις 15:00.

μια δημιουργική συνύπαρξη ταλαντούχων μουσικών σε 
μια ντελικάτη ατμόσφαιρα φτιαγμένη από κοντραμπάσα και 
καφεΐνη, κρουστά και κουλουράκια, νότες, γεύσεις και εικόνες 
που έφεραν κοινό και καλλιτέχνες πιο κοντά, αναδεικνύοντας 
με τον καλύτερο τρόπο το concept των φετινών Δημητρίων! 
Πέρα από το Fεστιβάλ του μέλλοντός μας, ζητούμενο είναι 
επίσης και η χαρά του παρόντος μας. 

ςτο μοντέρνο κτίριο Maison Crystal της νέας Παραλίας, η 
ζωντανή τζαζ μουσική και οι ήχοι των κρουστών συναντήθηκαν 
σε ένα γαστρονομικό σκηνικό. μια υπαίθρια κοσμοπολίτικη 
γιορτή μουσικής και γεύσης που έφερε με θέα τον ορίζοντα.

when musical improvisation meet tasty cuisine, an innovative 
fusion of cultural / culinary activities is bound to offer a highlight 
of the 50th Dimitria Festival.

That is precisely the case here, since Thessaloniki’s 
Contemporary auditorium Jazz workshop is going to 
collaborate with alekos papadopoulos’ Drums Ensemble, 
in order to produce a very special event of mouth watering 
proportions, since a selection of brunch dishes will be offered as 
well, from 12:00 to 15:00.

The multicultural, cosmopolitan crossover between art and taste 
will take place in nea paralia’s Maison Crystal courtyard, a 
truly idyllic scenery for such an imaginative happening. 

ΜΟυΣΙΚΗ, ΓΕυΣΗ
MUSiC, tASte

ΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal
μουσικό δρώμενο - brunch 
Ώρα 12:00 -15:00

venUe 
Maison Crystal
Musical Event - brunch 
Time 12:00 -15:00
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ΑΙΜΑΤΑ ΑΠο Τήν ΑρΓύρΩ χιΩΤή ΚΑι Τήν ομΑΔΑ vaSiSTaS

BLOODS by aRGiRO CHiOTi anD THE vaSiSTaS COMpany

28-29.09

ή Αργυρώ χιώτη και η ομάδα της vaSiSTaS δοκιμάζουν 
τα όρια της σκηνικής επιτέλεσης με τα «Αίματα», το πρώτο 
θεατρικό έργο του Ευθύμη Φιλίππου, συν-σεναριογράφου των 
ταινιών του Γιώργου λάνθιμου «Κυνόδοντας», «Άλπεις» και 
«Αστακός».

Ένα έργο ιδιοσυγκρασιακού ύφους, όπου ένα ορατόριο 
σωμάτων και ξέφρενων φαντασιώσεων μας οδηγούν στα βάθη 
μιας άλλης πραγματικότητας, της δικής μας μήπως;

«ο Δημήτρης Καλαφάτης, 40 περίπου ετών, σκίζει κατά 
λάθος το λαιμό του τον ιούλιο του 1989». ο ήρωας του 
Ευθύμη Φιλίππου, αντιμέτωπος με την ανοιχτή πληγή του, που 
κακοφορμίζει και αφήνει τα αιμάτινα ίχνη της στα αντικείμενα 
και τα πρόσωπα που τον περιβάλλουν, αποφασίζει να γράψει 
για αυτήν στον επιστήθιο φίλο του. 

Τα «Αίματα» είναι η αλληλογραφία των δύο ανδρών, 
που προσκαλεί τους θεατές να γίνουν μάρτυρες της 
πραγματικότητάς τους.

Ακολουθώντας τη μορφή των επιστολογραφικών 
πονημάτων του ρουσσώ, του λακλό και του Γκαίτε, το έργο 
μεταμορφώνεται, με τη σκηνοθεσία της Αργυρώς χιώτη.

«Κινούμενες εικόνες» ενορχηστρώνονται σε μια σκηνή 
που διαμορφώνεται σε ρινγκ, υπερρεαλισμός, χιούμορ και 
θεατρικότητα συνθέτουν μια ξεχωριστή παράσταση για τα 
προσωπικά και συλλογικά μας τραύματα. 

Having already travelled to numerous international festivals, the 
latest work by Efthimis Filippou, script writer of the new weird 
Greek Cinema anthems “Dogtooth”, “alps” and “The lobster”, is 
also his first attempt at a play. 

written exclusively for the vasistas company and the 
outstanding director argiro Chioti, “bloods” is a punk oratorio 
about our collective open wounds, a surrealistic and strange 
love song addressed to Greece in the 90’s, where blood has 
been spilled, including that of a generation forced to live with its 
ghosts and discontent. 

“Dimitris Kalafatis, aged 40 or so, accidentally opens up his 
throat in July 1989”. with this bold introduction, the story 
unfolds; it is a story that turns the stage into a ring and reveals an 
ocean of bodies and emotions, a field for outlandish fantasies 
and revelatory admissions. 

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Αυλαία 
Ώρα 21:00

venUe 
avlaia Theatre 
Time 21:00

Παραγωγός της 
παράστασης και 
υποστήριξη περιοδείας: 
ςτέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 
ιδρύματος Ωνάση

production and Touring 
Support by Stegi 
Grammaton & Texnon, 
Onassis Cultural Center

www.sgt.grph
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ΠρώΤη ΚΙΝηΣη - 50 ΧρΟΝΙΑ ΤρΑΓΟυΔΙΑ, ΣυΝΘΕΣΕΙΣ, ΑυΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ 
Τού ςΑΚή ΠΑΠΑΔήμήΤριού

FIRST MOVE - 50 yEARS OF SONGS, COMPOSITIONS, IMPROVISATIONS  
by SaKiS papaDiMiTRiOu

29.09

Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες διασχίζει 
πέντε δεκαετίες δημιουργικότητας, σε έναν καλλιτεχνικό 
διάλογο με τους μουσικούς, το κοινό και τον εαυτό του. 

ο πολυτάλαντος ςάκης Παπαδημητρίου, ο ζωντανός θρύλος 
της ελληνικής τζαζ που πρωτοπορεί εντός και εκτός συνόρων, 
έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο μουσικό στίγμα με τις 
συνθέσεις του και την πρωτοποριακή άποψή του σε ό,τι αφορά 
τους αυτοσχεδιασμούς. Για τον ςάκη Παπαδημητρίου, πιάνο 
δεν σημαίνει απλά και μόνον άσπρα και μαύρα πλήκτρα, αλλά 
«κάτι» περισσότερο.

ςτη συναυλία «Πρώτη κίνηση - 50 χρόνια τραγούδια, 
συνθέσεις, αυτοσχεδιασμοί» παρουσιάζεται μια επιλογή 
από συνθέσεις, τραγούδια και μουσικές ιδέες από τις 
δεκαετίες του '60, '70, '80 έως προσφάτως. Θέματα και 
μελωδίες από θεατρικά έργα και από τις παραστάσεις «Βωβού 
κινηματογράφου με μουσική επιτόπου».

Ένας κύκλος ποίησης και μουσικής γνωστών ποιητών: ςαπφώ, 
bertolt brecht, Samuel beckett, boris vian, Guillevic, vittorino 
Curci. Επίσης κείμενα της Γεωργίας ςυλλαίου και του ςάκη 
Παπαδημητρίου.

ο εμβληματικός και πρωτοπόρος συνθέτης και συγγραφέας, 
με περισσότερα από 50 χρόνια δημιουργικής προσφοράς, θα 
ανατρέξει στο χρόνο παρουσιάζοντας ένα μοναδικό μουσικό 
ταξίδι με ανανεωτικό πνεύμα. μια ξεχωριστή συναυλία με 
αναφορές στη μουσική ιστορία, όπως την έχει ζήσει από το 
1962 μέχρι σήμερα ο ςάκης Παπαδημητρίου. μια μεγάλη 
βραδιά για κάθε αληθινό μουσικόφιλο. 

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Αίθουσα Δοκιμών της Κ.ο.Θ 
Ώρα 21:00

venUe 
T.S.S.O. Rehearsal Room 
Time 21:00

Φωνή 
Γεωργία ςυλλαίου 

Ντραμς & Κρουστά 
χρήστος Γερμένογλου 

Κοντραμπάσο 
Πέτρος Δαμιανίδης 

Σαξόφωνα & Μπάσο 
Κλαρινέτο 
Ξενοφών Αβράμογλου 

Σαξόφωνα & Όμποε 
Δημήτρης Τσέλιος 

Πιάνο 
ςάκης Παπαδημητρίου 
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pianist, radio producer, promoter and journalist, Sakis 
papadimitriou has been the moving force behind Greece’s 
relatively modest jazz scene for the past five decades –his is a 
life in jazz, indeed. 

His enthusiastic radio shows and insightful features for “Jazz” 
magazine immensely helped in building an informed audience 
for the jazz music he so humbly serves. His discography of 
saxophone, clarinet and piano duos along with fellow virtuoso 
Floros Floridis, as well as his solo piano works are widely 
regarded as standards in the greek jazz discography. 

with live music accompaniment to silent films being another 
important aspect of his career, (an idea implemented more 
than 20 years ago with Friedrich Murnau’s timeless classic 
“nosferatu”), Sakis papadimitriou has more than one side 
to show in this musical retrospective that will explore his 
jazz heritage from 1962 right until today. a selection of 
compositions, songs and musical ideas of the sixties, seventies 
up today. Music from theatre plays and silent movies as well as 
a circle of poetry and music (Sappho, bertolt brecht, Samuel 
beckett, boris vian, Guillevic, vittorino Curci, Georgia Sylleou, 
Sakis papadimitriou).

Voice 
Georgia Sylleou

Drums & Percussion 
Christos yermenoglou

Double Bass 
petros Damianidis

Saxes & Bass Clarinet 
xenophon avramoglou

Saxes & Oboe 
Dimitris Tselios

Piano 
Sakis papadimitriou

 FIRST MOVE - 50 yEARS OF SONGS, COMPOSITIONS, IMPROVISATIONS  

by SaKiS papaDiMiTRiOu 29.09
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30.09

Εμπνευσμένη από το φωτογραφικό λεύκωμα του Βαγγέλη 
νικόπουλου, «Γρεβενά 1895 – 1975, ογδόντα χρόνια 
φωτογραφίες», η χορογράφος Τζένη Αργυρίου θέλησε να 
δοκιμάσει τις προεκτάσεις των εικαστικών ντοκουμέντων του 
νικόπουλου στο χώρο της multimedia performance. 

Όπως υπογραμμίζει η ίδια: «Ζώντας στην εποχή του μνημονίου, 
σε αυτή την περίοδο κρίσης αξιών και κοιτώντας αυτές τις 
εικόνες, αισθάνθηκα ιστορικά ελλιπής. Κατάλαβα ότι είναι 
εξαιρετικής σημασίας να κοιτάξουμε προς το παρελθόν, έτσι 
ώστε να θυμηθούμε και να αντιληφθούμε τις επικινδυνότητες 
του τώρα». 

Φωτογραφικό ερέθισμα και προσωπικός προβληματισμός 
γέννησαν στη χορογράφο την ακόλουθη ανάγκη: να 
ενσωματώσει σε μια performance όλες τις προσωπικές της 
ανησυχίες για την κοινωνική και ιστορική συνείδηση, τις 
ατομικές και συλλογικές ευθύνες απέναντι στην ιστορία, την 
ιστορία που προηγήθηκε και την ιστορία που θα ακολουθήσει.

Έτσι προέκυψε το «Memoria Obscura: Αφανής μνήμη», ένα 
παιχνίδι μνήμης, φωτός και σκιάς, φωτογραφίας και ήχου για 
την αλήθεια και τη λήθη. 

ή performance χρησιμοποιεί το σώμα, τη σκηνογραφία, το φως 
και τη μουσική για να μας ταξιδέψει στο χρόνο. Ένας νεαρός 
καταγράφει τη ζωή της πόλης, σταματά στο χρόνο, αλλάζει 
συνθήκες και ιστορικά πρότυπα, ακολουθεί τους συνειρμούς 
του ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. ή μνήμη κυκλοφορεί 
στο σώμα, το σώμα προσκολλάται στη μνήμη, αμφότερα 
λειτουργούν ως μηχανή του αθέατου χρόνου.

ΧΟΡΟΣ/DAnCeΧΩΡΟΣ 
ςφαγεία 
Ώρα 21:00

venUe 
Sfaggeia 
Time 21:00

Σκηνοθεσία - Χορογραφία 
Τζένη Αργυρίου

Ερμηνεία  
Επαμεινώνδας Δαμόπουλος

Δραματουργία 
Κατερίνα Ευαγγελάκου

Σκηνικά 
Γκάυ ςτεφάνου

Σχεδιασμός Φωτισμού 
Ευγένιος Τζαφέστας

Επεξεργασία 
Φωτογραφιών 3D 
νίκος μακρής

Μουσική Σύνθεση 
Γιάννης Αγγελάκας  
νίκος Βελιώτης 
Coti K.

ηχητικός Σχεδιασμός 
Άρης λουζιώτης 
Αλέξανδρος ςιδηρόπουλος

Μουσική Επιμέλεια 
μαρία Αργυρίου 
Βαγγέλης νικόπουλος

Επεξεργασία Βίντεο 
Τζένη Αργυρίου 
Θοδωρής χλιάπας

Διεύθυνση Σκηνής 
Αντώνης νικηφόρος

Οργάνωση Παραγωγής  
& Επικοινωνίας 
μαρία Αργυρίου

Εκτέλεση Παραγωγής 
Αντώνης νικηφόρος

Παραγωγή 
Βαγγέλης νικόπουλος  
& amorphy.org

Συλλέκτης Φωτογραφικού 
Αρχείου 
Βαγγέλης νικόπουλος

MEMORIA OBSCuRA: ΑΦΑΝηΣ ΜΝηΜη ΑΠο Τήν ΤΖΕνή ΑρΓύριού 

MEMORIA OBSCuRA: OBSCuRE MEMORy by TzEni aRGyRiOu
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inspired by a photography monograph by vangelis nikopoulos, 
titled “Grevena 1895 – 1975, eighty years of photographs”, 
choreographer Tzeni argyriou decided to channel the 
photography world into the art of multimedia performance. 

“Memoria Obscura” is an interplay between memory, light 
and shadow, photography and sound that uses performance 
as a means to explore the past in order to stress the dangers 
of today. Most crucially, it’s a performance about social and 
historic conscience, about personal and collective responsibility 
towards History, the History that has already happened and the 
History that shall happen in the future.

Direction – Choreography 
Tzeni argyriou

Performer 
Epaminondas Damopoulos

Dramatization 
Katerina Evangelakou

Scenery 
Guy Stefanou

Lightning Design 
Evgenios Tzafestas

3D Photography 
Processing 
nikos Makris

Musical Composition 
Giannis aggelakas  
nikos veliotis 
Coti K.

Sound Design 
aris louziotis 
alexandros Sidiropoulos

Musical Monitoring  
Maria argyriou 
vaggelis nikopoulos

Video Processing  
Tzeni argyriou,  
Thodoris Hliapas

Scene Direction  
antonis nikiforos

Production & 
Communication Direction  
Maria argyriou

Production Execution 
antonis nikiforos

Production  
vaggelis nikopoulos & 
amorphy.org

Photographic Archive 
Collector  
vaggelis nikopoulos

MEMORIA OBSCuRA: OBSCuRE MEMORy by TzEni aRGyRiOu 30.09
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30.09, 1-2.10

To εργαστήριο της ομάδας leibniz live art Company στοχεύει 
στη σφυρηλάτηση ενός δεσμού εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες καλλιτέχνες. ςτόχος, να βρουν κοινούς τόπους 
έκφρασης και διατύπωσης ενός πολιτικού μηνύματος που θα 
αφορά την τωρινή πολιτικοκοινωνική κατάσταση. Πρόκειται για 
ένα πρότζεκτ που περιοδεύει ανά τον κόσμο διερευνώντας το 
ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με απώτερο σκοπό να 
μετατρέψει το θεατή από παθητικό παρατηρητή σε ενεργητικό 
συμμετέχοντα των τεκταινομένων. 

οι ιδρυτές της ομάδας, Ernst Fischer και Helen Spackman, 
μυούν τους συμμετέχοντες στη μεθοδολογία των leibniz, 
ενώ στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου παρουσιάζεται 
μια ξεχωριστή performance από όλους τους συμμετέχοντες 
καλλιτέχνες (4 οκτωβρίου).

leibniz live art Company’s workshop aims to strengthen the 
relationship of trust between participants and artists. The overall 
goal is that a socially engaged and interactive message, one 
that addresses the current sociopolitical environment shall be 
expressed. This a project that travels throughout the world in 
order to inquire bio-ethical and ecological concerns.

The group’s founders, Ernst Fischer and Helen Spackman 
will introduce participants to the leibniz methodology, whilst 
a second part of the workshop will present an exceptional 
performance from all participant artists. (4 October). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/WORKSHOpΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal 
Ώρες 10:00-15:00

venUe 
Maison Crystal 
Time 10:00-15:00

ThE BOOK OF BLOOD: huMAN WRITES 
Τής ομΑΔΑς lEibniz livE aRT COMpany  

by lEibniz livE aRT COMpany
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ςε μια μουσική σκηνή διάσπαρτη από προκατασκευασμένα 
downtempo grooves μηδαμινού συναισθηματικού αντίκτυπου 
στον ακροατή, το να δημιουργήσεις πλούσια κινηματογραφικά 
ηχοτοπία που μεταφέρουν τον ακροατή σε ανεξερεύνητες 
επικράτειες δεν είναι ό,τι ευκολότερο. 

ςτην περίπτωση των μ.Α.Τ.Ε., ή αλλιώς Meetings along The 
Edge, η ελληνική σκηνή βρίσκει τον ιδανικότερο εκπρόσωπό 
της μέσα από τις ηλεκτρονικές φόρμες του γκρουπ, οι οποίες 
σε συνδυασμό με οργανικούς ήχους, χαρισματικά φωνητικά 
και επινοητικά visuals προωθούν ένα βήμα παραπέρα τα όρια 
του είδους. 

Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2011 στη Θεσσαλονίκη από τον 
Αδάμ ςιάγα (live electronics, scratch, synths, programming, ney) 
και τον Θωμά Κωστούλα (drums, programming). ςτις αρχές 
του 2013 ενισχύθηκαν με την παρουσία της ηθοποιού μαρίας 
- Ελισάβετ Κοτίνη στα φωνητικά και του ςτάθη Καρυώτη 
στα visuals. Έχουν εμφανιστεί με επιτυχία σε φεστιβάλ, 
underground στέκια αλλά και σε κεντρικές σκηνές εντός και 
εκτός Θεσσαλονίκης.

ςτη συναυλία τους θα παρουσιάσουν συνθέσεις τους, με 
τον aubergene στα visuals. μια βραδιά βγαλμένη από τις 
καλύτερες δραματικές στιγμές των portishead, τη φλεγματική 
βιρτουοζιτέ των Red Snapper, διάστιχτη με trip hop, του dub, 
του dubstep και του drum & bass.

in a world filled with preset downtempo grooves of mild 
emotional effect, it’s not easy creating cinematic soundscapes 
that transports audiences to another sphere of musical 
appreciation. 

The case for electronic arrangements combined with rich 
organic sounds, along with sensual, heartfelt vocals and 
accompanying visuals is made today in Thessaloniki on behalf 
of the whole greek scene, with M.a.T.E., aka Meetings along 
the Edge being the artists that push the boundaries of the genre.

Heavily influenced by trip hop, dub, dubstep and drum & bass, 
Meetings along The Edge echo the emotional drama of early 
portishead (mainly through vocalist Maria – Elisavet Kotini) as 
well as the unpretentious virtuosity of Red Snapper. The band 
utilizes live electronics, scratches, synthesizers and programming 
with drums and specially arranged visuals.

Having performed in various venues, they will occupy the stage 
of Mylos Club with the addition of aubergene (visuals) and a 
selection of tunes from their self titled album as well as a number 
of new compositions. 

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Club Mύλου 
Ώρa 22:00 

venUe 
Mylos Club 
Time 22:00 

M.A.T.E.
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Από το 1990 που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο ρήγο μέχρι 
σήμερα, το χοροθέατρο οκτάνα αποτελεί βασική δημιουργική 
διέξοδο του χορευτή-χορογράφου, που έχει συνεργαστεί με 
τους πιο διακεκριμένους πολιτιστικούς φορείς σε Ελλάδα 
και εξωτερικό και έχει δουλέψει με περισσότερους από 30 
δημιουργούς.  

ςτο έργο, πρωταγωνιστές είναι δύο άντρες χωρίς ταυτότητα, 
ντυμένοι με ρούχα της σύγχρονης καθημερινότητας. ςτην 
εξέλιξη της δράσης θα τα απεκδυθούν, ηθελημένα ή αθέλητα, 
για να παραμείνουν δυο σώματα γυμνά μέσα σε έναν χώρο 
καθορισμένο, από τον οποίο είναι αδύνατο να ξεφύγουν. 
ο χώρος, άδειος από αντικείμενα, τονίζει την ερημιά που 
περικυκλώνει τα πρόσωπα και που κάνει οδυνηρή την 
υποχρεωτική συνύπαρξή τους.

οι δύο ερμηνευτές, Τάσος Καραχάλιος και Γιάννης 
νικολαΐδης, ως απόγονοι του Κάιν και του Άβελ και 
κληρονόμοι του προπατορικού αμαρτήματος, αγωνίζονται να 
κατοχυρώσουν την ύπαρξή τους σε ένα σύμπαν που δεν χωράει 
και τους δυο. ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος 
ρήγος δίνει ξανά τροφή για σκέψη με μια παράσταση που 
λειτουργεί ως εσωτερική αναζήτηση και περιπλάνηση στο 
άγνωστο σύμπαν που κρύβεται μέσα μας. 

ή παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 18 ετών.

Founded by Konstantinos Rigos in 1990, Octana Dance Theatre 
has been ever since the main creative outlet of the renowned 
dancer – choreographer who has collaborated with every 
established cultural institution in Greece (as well as many 
abroad) and worked with more than 30 directors. 

in his latest project, “Dressed undressed”, two men without 
identity clad in routinely costumes get rid of their clothes in order 
to become two naked bodies trapped in an inescapable room. 

The space, empty of objects, underscores the surrounding 
emptiness, one that emphasizes their obligatory commitment. 

The protagonists, Tasos Karahalios and Giannis nikolaidis, 
descendants of Cain and abel, inheritors of the ancestral sin, 
fight to establish their existence in a universe that cannot include 
both of them. Suitable to persons over 18.

ΧΟΡΟΣ/DAnCeΧΩΡΟΣ 
ςφαγεία 
Ώρα 21:00

venUe 
Sfaggeia 
Time 21:00

ΝΤυΜΕΝΟΙ ΓυΜΝΟΙ  
ΑΠο Τον ΚΩνςΤΑνΤινο ρήΓο ΚΑι Το χοροΘΕΑΤρο οΚΤΑνΑ

DRESSED uNDRESSED 
by KOnSTanTinOS RiGOS anD OCTana DanCE THEaTRE

Δημιουργία,  
Χορογραφία, Σκηνικό 
Κωνσταντίνος ρήγος

Ερμηνεύουν 
Τάσος Καραχάλιος  
Γιάννης νικολαΐδης

Creation,  
Choreography, Scenery 
Konstantinos Rigos

Performers 
Tasos Karahalios 
Giannis nikolaidis

μΕ Τήν ύΠοςΤήριΞή/SuppORTED by 
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Έχοντας χαρακτηριστεί ως «ο απόλυτος ντράμερ της γενιάς 
του», ο Gregory Hutchinson συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 
πλέον αναγνωρισμένους μουσικούς του καιρού μας. 

Γεννημένος στο μπρούκλιν, ξεκίνησε να παίζει από την 
ηλικία των τριών και ήταν τέτοια η αφοσίωσή του προς τα 
τύμπανα, ώστε γρήγορα εξελίχθηκε σε περιλάλητο ταλέντο και 
αργότερα σε βιρτουόζο με δικό του, ξεχωριστό λήμμα στο who 
is who της τζαζ κοινότητας.

Ανατρέχοντας στο βιογραφικό του, αναπόφευκτα σκηνές από 
το «whiplash» προβάλλονται στο πίσω μέρος του μυαλού: ο 
Hutchinson να πηγαίνει μια ώρα νωρίτερα στο μάθημα και να 
παραμένει για μια ώρα επιπλέον καθημερινά, από την ηλικία 
των δώδεκα. ή επακόλουθη, πυρετώδης τετραετία πρακτικής 
που τον οδήγησε στην μπαγκέτα του περίφημου Justin Diccicio, 
κατοπινού μέντορά του. οι συνεργασίες του με τζαζ τιτάνες, 
όπως οι wynton Marsalis, Dianne Reeves, John Scofield, betty 
Carter, Diana Krall, Harry Connick Jr. 

με όλα αυτά υπ’ όψιν, γίνεται προφανές ότι η παρουσία και το 
σεμινάριο του Gregory Hutchinson στη Θεσσαλονίκη δεν θα 
κινητοποιήσει μονάχα τους φιλόδοξους μουσικούς αλλά και 
κάθε ακροατή με έφεση προς τη μυθολογία της τζαζ.

Το σεμινάριο θα ακολουθήσει ζωντανή ερμηνεία του 
σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. 

Having been described as “the drummer of his generation”, 
Gregory Hutchinson ranks among the most highly respected 
musicians of our time. 

looking back at his resume, scenes from “whiplash” may 
spring to mind: arriving an hour earlier to lessons and staying 
behind an hour after since the age of twelve, an intense 
four year period of practicing that led him to Justin Diccicio 
becoming his mentor, sharing the stage with jazz giants such 
as wynton Marsalis, Dianne Reeves, John Scofield, betty 
Carter, Diana Krall, Harry Connick Jr, as well as many others, 
Gregory Hutchinson will offer a drumming workshop that will 
not only appeal to aspiring musicians, but to anyone with an 
appreciation for jazz music. 

The seminar will be followed by a live performance from 
Hutchinson himself.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/WORKSHOpΧΩΡΟΣ 
Αίθουσα Δοκιμών της Κ.ο.Θ.  
Ώρες 12:00-15:00

venUe 
T.S.S.O. Rehearsal Room 
Τime 12:00-15:00

GREG huTChINSON



52/53

3.10

ο Greg Hutchinson είναι ένας από τους πλέον συναρπαστικούς 
ντράμερ που μπορεί κανείς να δει και να ακούσει, του οποίου 
η απώτατη φιλοδοξία παραμένει το «να παίξει τύμπανα με τον 
τρόπο που ο Charlie parker έπαιζε το σαξόφωνο».

ο Gregory Hutchinson επισκέπτεται τη χώρα μας 
προσκεκλημένος του παγκοσμίως διάσημου κιθαρίστα, Jiannis 
pavlidis. Έχοντας φοιτήσει στο berklee College of Music και 
παίζοντας επαγγελματικά από το 1983, ο Jiannis pavlidis έχει 
ερμηνεύσει τακτικά σε όλη την υφήλιο, συμμετέχοντας σε 
περιοδείες και ηχογραφήσεις ως leader, καθώς και στο πλάι 
εξεχόντων καλλιτεχνών, όπως οι David liebman και adam 
nussbaum.

οι περίφημοι μουσικοί θα συνοδεύονται από ένα τρίο εξίσου 
αναγνωρισμένων βιρτουόζων, το οποίο αποτελείται από 
τους: λάκης Τζήμκας (κοντραμπάσο), Matt anderson (τενόρο 
σαξόφωνο) και Sam leak στο πιάνο. μια μοναδική ζωντανή 
μουσική εμπειρία.

Greg Hutchinson is one of the most exciting drummers to watch 
and hear, one whose ambition is “to play the drums like Charlie 
parker played the horn”. 

Greg Hutchinson is coming for a live performance, invited by 
world famous Greek guitarist Jiannis pavlidis. Having attended 
the berklee College of Music and working professionally since 
1983, Jiannis pavlidis has frequently performed all over the 
world, participating in tours and recordings as a leader and with 
world renowned artists David liebman and adam nussbaum. 

The famous musicians will be accompanied by a trio of equally 
skilled virtuosos, lakis Tzimkas (double bass), Matt anderson 
(tenor saxophone) and Sam leak (piano). a truly unique live 
musical experience. 

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Αίθουσα Δοκιμών της Κ.ο.Θ.  
Ώρα 21:00

venUe 
T.S.S.O. Rehearsal Room 
Τime 21:00

jIANNIS PAVLIDIS QuINTET FEATuRING GREG huTChINSON
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Ένα performance ντουέτο που εξερευνά με τρόπο 
διεπιστημονικό, αισθητηριακό και απόλυτα πειθαρχημένο ως 
προς τη χρήση της εικόνας, του ήχου και των εγκαταστάσεων. 
χρησιμοποιεί τη δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων, με άξονα 
το σώμα ως σύνορο ανάμεσα στο εγώ και τον υπόλοιπο κόσμο. 
Ζευγάρι στη ζωή αλλά και την τέχνη, δείχνουν να κινούνται 
δημιουργικά, από το 2006 που ξεκίνησαν να συμπράττουν 
καλλιτεχνικά, γύρω από οτιδήποτε περιστρέφεται εντός αλλά 
και πέραν της συνθήκης «άνθρωπος, σύνορο, μετάλλαξη και 
επικοινωνία», όπως αλληλοεπηρεάζουν και αλληλοεπηρεάζονται 
από κάθε είδους κοινωνικές και γεωπολιτικές συμβάσεις. 

Το εμφανές αλλά και το αόρατο, το αχαλίνωτο αλλά και το 
απόλυτα οργανωμένο μέσα από τις τελετές είτε της παράδοσης 
είτε του μεταμοντέρνου χαοτικού και ατομικού τρόπου 
συμπόρευσης επί των καιρών. με έδρα τους τη Βρετανία και 
εξετάζοντας κριτικά όλες τις μορφές του ανήκειν, τις δυναμικές 
των σχέσεων και τη μεταβολή των περιορισμών, οι zierle 
& Carter παρουσιάζουν στη Θεσσαλονίκη μια καινούργια 
performance βασισμένη στα δεδομένα και τις εντυπώσεις που 
τους «προκάλεσε» η πόλη. Βασισμένοι πάνω στο αντικείμενο, 
αλλά και το συμβολισμό της ομπρέλας, συνδυάζουν βίντεό τους 
με ένα είδος τελετουργίας που ενεργοποιεί συναισθηματικά 
το κοινό και το οδηγεί δίπλα στο μνημείο του σύγχρονου 
πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, το γλυπτό ‘ομπρέλες’ του 
Γιώργου Ζογγολόπουλου. Ένα νέο, κινούμενο γλυπτό με 
ομπρέλες χωρίς το προστατευτικό τους ύφασμα θα έχει 
δημιουργηθεί.

μια περιπλάνηση ανάμεσα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους, μια ιχνηλάτηση της μόνιμης λόγω ιστορίας εικόνας ή 
της παροδικά υπάρχουσας, με μόνο κανόνα πως ίσως και να 
είναι πιο απελευθερωτικό, μερικές φορές και σε μερικά χρονικά 
σημεία-σταθμούς, το να μην υπάρχει κανόνας.

a couple in life and in art, alexandra zierle and paul Carter have 
been collaborating since 2006, using performance, happenings 
and interventions, sound, video and installation as a means to 
critically examine different modes of communication and what it 
means to be human, addressing notions of belonging, dynamics 
within relationships, and the transformation of limitations. 

Their work fundamentally explores society’s conventions, 
traditions and rituals, often flipping them on their head, reversing 
orders and disrupting the norm. 

The duo will present a new performance in Thessaloniki, based 
on their impressions of the city. 

peRFORMAnCeΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal  
Ώρα 21:00

venUe 
Maison Crystal 
Τime 21:00

ZIERLE & CARTER
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με πέντε βασικά έργα performances/εγκαταστάσεις (“The 
ship of Fools”, “The book of Dust”, “The book of blood”, “Ghost 
letters”, “passion/Flower”), που παρουσιάστηκαν σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, η ομάδα leibniz live art Company, η εταιρεία 
performance που ίδρυσαν οι Ernst Fischer και Helen Spackman 
το 2005 έρχεται με την performance «The book Of blood: 
Human writes» για να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

ή λέξη Rights (Δικαιώματα) του τίτλου αντικαθίσταται με 
το ρήμα writes (Γράφει), ώστε να πολλαπλασιαστούν οι 
αναφορές και σημασίες της. Για την επιτέλεση του έργου 
βασική και αναγκαία είναι η εθελοντική αιμοδοσία του κοινού. 
μία σταγόνα αίματος που χρησιμοποιείται για να μεταγράψει 
την οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε 
ένα βιβλίο που ταξιδεύει με το έργο από τόπο σε τόπο.

ςτον ίδιο χώρο 10 Έλληνες performance artists θα 
παρουσιάσουν performances με πολιτικό χαρακτήρα, υπό την 
καθοδήγηση και το εντατικό σεμινάριο των leibniz live art 
Company.

with five important works of performance / installation (“The 
ship of Fools”, “The book of Dust”, “The book of blood”, 
“Ghost letters”, “passion/Flower”), leibniz live art Company, 
co-founded by Ernst Fischer and Helen Spackman in 2005, 
is an art collective that aims to present socially engaged and 
interactive work that addresses issues of home and belonging 
with a close interest in bio-ethical and ecological concerns.

in their numerous projects and collaborations, performance is 
utilized as an accessible and vibrant means of counter-cultural 
documentation and regeneration. 

Their performance in Thessaloniki is titled: «The book Of blood: 
Human writes», and the words Right and write are at its core. 
They will be replaced in order to multiply their meaning and 
references. 

The performance also requires the participant’s donation of a 
single drop of blood, which shall be used as contribution to a 
unique version of the united Declaration of Human Rights, one 
that travels from venue to venue throughout the world. 

additionally and in the same venue, 10 Greek performance 
artists will present politically inspired performances, under 
instructions from the leibniz live art Company, who will already 
have guided participants to an intensive workshop.

peRFORMAnCeΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal  
Ώρα 20:00

venUe 
Maison Crystal 
Τime 20:00

ThE BOOK OF BLOOD: huMAN WRITES
Τής ομΑΔΑς lEibniz livE aRT COMpany 

by lEibniz livE aRT COMpany
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Παράξενος, επικίνδυνος, σουρεαλιστικός, βαθιά 
μελαγχολικός αλλά και διονυσιακός συνάμα, τολμηρός, 
πρωτοποριακός, ρηξικέλευθος και ανανεωτής, ο Silviu 
purcarete του Εθνικού Θεάτρου ρουμανίας Radu Stanca, 
χρησιμοποιεί με ταχυδακτυλουργική μαεστρία όλα τα 
μέσα, ώστε να παράγει δρώμενα που αφήνουν ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα του στο ευρωπαϊκό θέατρο. 

Αν και υμνημένος εικονοκλάστης και οπαδός των visuals, σε 
αυτή την παράσταση, ο purcarete δείχνει να χρησιμοποιεί 
λιγότερο τις οπτικές παρεμβάσεις, προτάσσοντας 
περισσότερο τα σώματα, τα κοστούμια και τον ιλιγγιωδώς 
στενό χώρο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το όραμά του 
για τα τεκταινόμενα στη «Θήβα» του. Δανειζόμενος μια 
ατμόσφαιρα που ενδυματολογικά και μουσικά παραπέμπει 
στα 40s, με τον οιδίποδα μαυροφορεμένο και την ιοκάστη 
ενδεδυμένη με see through αποκαλυπτική στολή που αφήνει 
να φαίνονται τα πολύχρωμα και τολμηρά εσώρουχά της, τον 
Τειρεσία μπανταρισμένο με γάζες και με καπέλο «καβουράκι», 
τον Αγγελιοφόρο και το χορό επίσης ρακένδυτους, δείχνει 
πως οι προθέσεις του ως προς τη σκιαγράφηση του Κολωνού 
είναι συγκεκριμένες: η αρχαία ελληνική τραγωδία μοιάζει 
να λειτουργεί ως προβολή σε ένα παρελθόν αλλά και σε 
ένα μέλλον όπου οι διαφορετικοί χρόνοι προσομοιάζουν ως 
προς την τραγικότητα των ζωών, ανεξαρτήτως του τόπου που 
κατοίκησαν ή κατοικούν.

με κινηματογραφική ταχύτητα, ώστε να αποδοθεί σχεδόν 
σαν ζωγραφική η ιστορία της φρίκης, η συμπτυγμένη εκδοχή 
του ρουμάνου επί του «οιδίποδα επί Κολωνώ», αλλά και του 
«οιδίποδα Τύραννου» του ςοφοκλή, επιστρέφει ίσως στο «πιο 
όμορφο και ίσως το δραματικότερο κείμενο της ανθρώπινης 
λογοτεχνίας», όπως δηλώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, 
περιγράφοντας την ανώτερη δύναμη που τον ώθησε στην 
«αφήγηση».

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Εταιρείας  
μακεδονικών ςπουδών  
Ώρα 21:00

venUe 
Theatre of the Society for 
Macedonian Studies 
Τime 21:00 OIDIP 

ΤΩν Silviu puRCaRETE ΚΑι ΕΘνιΚού ΘΕΑΤρού RaDu STanCa Sibiu 
by Silviu puRCaRETE anD THE naTiOnal THEaTRE RaDu STanCa Sibiu

Σκηνοθεσία/Direction 
Sylviu purcarete

Παραγωγή/Production 
Teatrul national Radu Stanca 
Sibiu

Σκηνικά/Scenery 
Dragos buhagiar

Φωτισμοί/Lighting 
Dragos buhagiar and Silviu 
purcarete

Μουσική/Music 
vasile Sirli

Παίζουν/Interpretation 
Constantin Chiriac 
Ofelia popii 
Mariana Mihu 
Diana vacaru lazar 
Diana Fufezan 
Cristian Stanca 
adrian Matioc 
Florin Cosulet 
ioan paraschiv 
Eduard patrascu 
pali vecsei 
Emöke boldizsar 
veronica arizancu 
Cristina Stoleriu 
Cristina Ragos
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Strange, dangerous, surrealistic, deeply melancholy 
and Dionysian, all at the same time, daring, pioneering, 
groundbreaking and refreshing, Silviu purcarete of Radu Stanca, 
the national Theatre of Romania, uses all media available with 
the mastery of an illusionist to produce events that leave an 
indelible mark on European theatre.

although a celebrated iconoclast and a fan of visuals, in 
this performance purcarete seems to be using fewer visual 
interventions, putting forward the bodies, costumes and 
asphyxiatingly close space in order to serve his vision on the 
events in his “Thebes”.

borrowing an atmosphere that, costume-wise and music-wise, 
refers to the 40s, with a black clad Oedipus and Jocasta in a 
revealing, see-through costume that allows the multicoloured 
and daring underwear to be seen, Teiresias bandaged up in 
gauze and wearing a fedora, the Messenger and the Chorus 
in rags, purcarete shows that his intentions in outlining Colonus 
are quite specific: ancient Greek tragedy seems to be projected 
onto a past and a future where different times simulate the 
tragedy of human lives, regardless of the place they resided or 
reside. 

with cinematic speed, so as to express the story of the horror 
almost like a painting, the abridged version of the Romanian's 
“Oedipus at Colonus” and “Oedipus Rex” by Sophocles, returns 
as, perhaps, the “most beautiful and most dramatic text in human 
literature”, according to the director himself, describing the 
higher power that pushed him to “narrate” this story.

OIDIP by Silviu puRCaRETE anD THE naTiOnal THEaTRE RaDu STanCa Sibiu 4.10
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μια μουσική βραδιά που θα κινηθεί σε νεο-κλασικά μίνιμαλ 
μονοπάτια, ενώ επί σκηνής θα συνοδεύσουν τον μάνο 
μυλωνάκη τέσσερις μουσικοί εγχόρδων και κρουστών. 

Πολυοργανίστας του οποίου η ερμηνευτική ευχέρεια 
συμπεριλαμβάνει μπάσο, κιθάρες, ακορντεόν, κρουστά, 
βιολόφωνο, γιουκαλίλι, μεταλλόφωνο, μελόντικα, μουσικά 
κουτιά, πιάνο wurlizer, και συνθέτης με σημαντική δισκογραφική 
πορεία, της οποίας κυριότερο απόσταγμα υπήρξε το ορχηστρικό 
δίδυμο των your Hand in Mine, ο μάνος μυλωνάκης 
δοκιμάζεται πλέον σε προσωπικές μουσικές επιδιώξεις.

Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει το “zyklon”, πρωτότυπο σάουντρακ 
για την ομώνυμη θεατρική παράσταση του Θανάση Τριαρίδη, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου, ο μυλωνάκης 
επανέρχεται με το “Solfar”, πιθανότατα την πλέον φιλόδοξη και 
ολοκληρωμένη δουλειά του.

ήχογραφημένο στο ρέικιαβικ της ισλανδίας, με τη συμμετοχή 
των viktor Orri arnasson (βιολί), Kristin Mariella Fridjonsdottir 
(βιόλα) και Hallgrimur Jonas Jensson (τσέλο), το “Solfar” 
αποτελεί το νέο κεφάλαιο των αναζητήσεων του μυλωνάκη 
στον ωκεανό του ήχου. Τα τύμπανα ηχογραφήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη, από τον Δημήτρη Τασούδη των prefabricated 
Quartet και  Magnanimus Trio, όπου ολοκληρώθηκε η παραγωγή 
και η μείξη. 

a multi-instrumentalist whose vast creative outlet encompasses 
bass guitar, electric and acoustic guitar, percussion, violophone, 
ukulele, vibraphone, melodica, music boxes and wurlitzer piano, 
as well as an accomplished composer of renowned discography, 
widely known through the your Hand in Mine orchestral duo, 
Manos Mylonakis embarks on a journey of personal creative 
expression. 

Having already released the original score for the “zyclon” 
theatrical play, Mylonakis comes back for more, this time through 
the “Solfar” lp, quite possibly his most ambitious album to date.

Recorded partly in iceland, partly in Thessaloniki with an array of 
musicians, ranging from violin, viola and cello to drums, “Solfar” 
is a highly promising multinational collaboration that pushes the 
boundaries of Greek acoustic – electronic music. in the meantime, 
audiences will be happy enough to enjoy a live performance 
by Manos Mylonakis in Thessaloniki, during the 50th Dimitria 
Festival. 

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Αίθουσα Δοκιμών της Κ.ο.Θ. 
Ώρα 21:00

venUe 
T.S.S.O. Rehearsal Room 
Τime 21:00

ΜΑΝΟΣ ΜυΛώΝΑΚηΣ
MANOS MyLONAKIS

Συνθέτης 
μάνος μυλωνάκης (πιάνο, 
συνθετητές, μελόντικα, 
μεταλλόφωνο, μουσικό κουτί)

Μουσικοί  
Θοδωρής  
Παπαδημητρίου (τσέλο) 
Ελισώ Παπαστρατή (βιολί) 
Δημήτρης Τασούδης (drums) 
May Roosevelt (theremin)

Φωτισμοί  
Κέλλυ Εφραιμίδου

Composer 
Manos Mylonakis (piano, 
synthesizers, melodica, 
glockenspiel, musicbox)

Musicians  
Thodoris papadimitriou (cello) 
Eliso papastrati (violin) 
Dimitris Tasoudis (drums) 
May Roosevelt (theremin)

Lighting  
Keli Efremidou ph
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Το ρεαλιστικό θέατρο μπλέκεται με το ντοκουμέντο, τα 
διλήμματα και οι μηχανισμοί της δημοκρατίας συγκρούονται 
με την εξουσία, οι μικρές κοινωνίες αντιπαρατίθενται με την 
κοινωνία - μεγάλη εικόνα, και οι ιψενικές καταστάσεις του 19ου 
αιώνα έρχονται ξανά στο προσκήνιο του 21ου, σαν να μην 
πέρασε μία μέρα. 

ή Κορίνα Βασιλειάδου και ο χάρης Πεχλιβανίδης, 
χρησιμοποιώντας ως εύρημα-τόπο αφήγησης και 
συντελούμενης πράξης το τοπίο των μεταλλείων χρυσού 
στις ςκουριές χαλκιδικής και τη διλημματική πόλωση που 
προκάλεσε η εξόρυξη στην τοπική κατ' αρχήν κοινωνία, 
πριν διχάσει και υπερεθνικά την κοινή γνώμη, κατάφεραν να 
επικαιροποιήσουν τον μεγάλο νορβηγό εντός γαλανόλευκου 
πλαισίου. 

ή διαπλοκή της επιστήμης και του Τύπου, η προσωπική ηθική 
και ο ιδεαλισμός, ο φανατισμός και ο ναρκισσισμός, οι 
ελεύθερες και συνειδητές επιλογές κόντρα στη χειραγώγηση, η 
στράτευση και η συμμετοχή επί των κοινών αντιπαρατιθέμενες 
με την αφασιακή απάθεια, η τυραννία της πλειοψηφίας ως 
μέγγενη στην αντιρρησιακή μοναχικότητα είναι μόνο μερικά 
από τα δίπολα που με εύστοχο τρόπο, και προπάντων χωρίς 
να δίνουν απαντήσεις, υποδεικνύουν και παραθέτουν προς 
προβληματισμό οι σκηνοθέτες της παράστασης. 

ή παράσταση, που βραβεύτηκε από το νορβηγικό υπουργείο 
Πολιτισμού με υποτροφία Ίψεν, μιλά για το καίριο τίμημα 
της επιβίωσης, την τραυματισμένη γη αλλά και την κοινωνία 
κατ' επέκταση, το φόβο και την απερίγραπτα σύνθετη 
πραγματικότητα, όπως υφαίνει ιστούς και εστίες δράσεων και 
αντιδράσεων. Θα έρθει μια μέρα; αναρωτιόταν ο Ίψεν. Και να 
που η μέρα ήρθε!

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal 
Ώρα 21:00

venUe 
Maison Crystal 
Τime 21:00

ΟρυΧΕΙΟ ΙψΕΝ: η ΕΛΠΙΔΑ ηρΘΕ;
MIN(D)ING IBSEN: “AN ENEMy OF ThE PEOPLE” MEETS ThE PEOPLE”

Σύλληψη/Σκηνοθεσία 
Κορίνα Βασιλειάδου 
χάρης Πεχλιβανίδης

Κατασκευή Μάσκας 
μάρθα Φωκά

Παίζουν 
Γιώργος Τούλας 
Κορίνα Βασιλειάδου  
χάρης Πεχλιβανίδης
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awarded by the norwegian Ministry of Culture, Min(d)ing 
ibsen: “an enemy of the people” meets the people” is a new 
version of a classic play that examines the fight for justice, 
reminding us that it is as crucial, as during ibsen's time. 

Realistic theatre meets documentary, the dilemmas of 
democracy collide with the mechanism of authority, small 
societies clash against huge interests; the situations of the 19th 
century return to the forefront of the 21st century, as if though a 
single day has not passed. 

Director and dramaturgist Korina vasileiadou and actor and 
dancer Charis pechlivanidis examine the controversial gold 
mining project in Skouries Chalkidiki in northern Greece in 
an attempt to involve theatre and actual political debate by 
linking one historical situation – that of ibsen’s– with another and 
contemporary one – that of contemporary Greece. 

MIN(D)ING IBSEN: “AN ENEMy OF ThE PEOPLE” MEETS ThE PEOPLE” 5-7.10

Concept/Direction 
Korina vasiliadou  
Charis pechlivanidis

Mask Constraction 
Martha Foka 

Acting 
Giorgos Toulas  
Korina vasiliadou  
Charis pechlivanidis
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ή μίκα αγαπούσε τον Έιντζελ, ο Έιντζελ αγαπούσε τη μίκα, 
όμως η αγάπη τελείωσε με το θάνατο του Έιντζελ. Ή δείχνει 
να τελειώνει. Αρνούμενη να «συνεχίσει» με μια νέα ζωή που ο 
περίγυρος θέλει να της επιβάλει, η μίκα επιλέγει να μην αφήσει 
το θάνατο να διαλύσει το μύθο της αιώνιας αγάπης. 

Δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι ζώντας «κάπου 
ανάμεσα», δεν υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις, δεν μπορεί κανείς 
να υπόκειται, από τη μια, στους νόμους του έρωτα και, από την 
άλλη, να δίνει λογαριασμό στη σύμβαση του πραγματισμού. 

μια βαθιά ρομαντική παράσταση για το σπάσιμο των ορίων 
και για τις πράξεις εκείνες που για πολλούς θεωρούνται 
ακραίες, για κάποιους άλλους όμως είναι ακραία ξεκάθαρες 
ως θέση ζωής. 

Αν και γράφτηκε πριν από 32 χρόνια, το έργο είναι τόσο 
δυνατά μοντέρνο και ρυθμικά εφαπτόμενο με το σήμερα, που 
δεν φοβάται ούτε τα ύψη ούτε τις συγκρίσεις. μινιμαλισμός, 
παρεμβολές σιωπών, έρημος, ουρανοί, εσωτερικές εντάσεις 
αλλά και τραγούδια, θόρυβοι, θρήνοι και όλα τα βοερά 
παραφερνάλια του κόσμου, όπως αντιδρά σε τέτοιου 
είδους επιλογές: ο θεατής καλείται να αντιμετωπίσει τους 
υποσυνείδητους μηχανισμούς της αγάπης, που ωθούν σε 
«άλογες» πράξεις, και ταυτόχρονα να αφυπνιστεί και να 
εμπλουτίσει τη φαρέτρα του με όνειρα που επεξηγούν και 
προτείνουν μια άλλη ζωή. 

Micka loved anzel, anzel loved Micka, but loved ended with 
anzel’s death. Or looks as if though it has ended. Refusing to 
succumb to a new life that the environment forces on her, Micka 
chooses to not allow death to destroy the ideal of eternal love.

a deeply romantic play about the breaking of bountaries and 
those actions that many would consider extreme, but to others are 
crystal clear as a way of life.

Despite being written 32 years ago, the play is crucially modern 
and does not discourage comparisons with cutting – edge 
contemporary themes. This is a boldly innovative and poetic play 
by the renowned Slovenian director Jenej lorenci, a play with 
many awards and much praise, for both its exceptional delivery, 
as well as its rich musical ideas. 

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
μέγαρο μουσικής 
Θεσσαλονίκης, μ2 
Ώρα 21:00

venUe 
Thessaloniki Concert 
Hall, M2  
Τime 21:00 Ο ΝΕΚρΟΣ ΕΠΙΣΤρΕΦΕΙ ΣΤηΝ ΑΓΑΠηΜΕΝη ΤΟυ ΑΠο Τούς  

JERnEJ lOREnCi, THEaTRE KRanJ ΚΑι pTuJ CiTy THEaTREby Silviu 

DEAD MAN COMES FOR hIS SWEEThEART by JERnEJ lOREnCi, 
THEaTRE KRanJ anD pTuJ CiTy THEaTRE

ςΕ ςύνΕρΓΑςιΑ/in COllabORaTiOn wiTH

Συγγραφέας/Writer 
Svetlana Makarovic

Σκηνοθεσία/Direction 
Jernej lorenci

Παραγωγή/Production 
Theatre Kranj, ptuj City 
Theatrebedrog

Παίζουν/Interpretation 
ana urbanc, vesna 
pernarcic, Miha Rodman, 
aljosa Ternovsek, Darja 
Reichman, borut veselko, 
vesna Jevnikar, Judita polak, 
Ciril Roblek

Σκηνικά/Scenery 
branko Hojnik

Κοστούμια/Costumes 
belinda Radulovic

Χορογραφία/
Choreography 
Gregor lustek

Μουσική/Music 
branko Rozman

Δραματουργία/
Dramaturgy 
Marinka postra

Φωτισμοί/Lighting 
Drago Cerkovnik

Μακιγιάζ/Make-up 
Matej pajntar
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Τρία από τα πλέον ξεχωριστά ντουέτα της ελληνικής 
εναλλακτικής πειραματικής μουσικής σκηνής, οι Silent Move, 
Sancho 003 και underwater Chess, συνθέτουν για τα 50α 
Δημήτρια και παρουσιάζουν ζωντανά το soundtrack για 
ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες της αβαν-γκάρντ του 
μεσοπολέμου και του κινήματος Dada. Ποιοι είναι; 

Έχοντας επενδύσει μουσικά το κλασικό “nosferatu” του 
Friedrich Murnau το 2009, οι Silent Move διαθέτουν εμπειρία 
και εξοικείωση με το εγχείρημα, ενώ οι συνθετικές τους 
καταβολές στον αυτοσχεδιασμό, τον ηλεκτρικό ήχο και τα 
εφέ δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα μιας πρότασης 
εναλλακτικής μουσικής ανάγνωσης σε ταινίες βωβού 
κινηματογράφου. Το γκρουπ απαρτίζουν οι Γιάννης Παξεβάνης 
(κιθάρα, loops, tapes) και Βασίλης Τζαβάρας (πιάνο, κιθάρα, 
loops, tapes).

με δύο άλμπουμ μεγάλης κριτικής αποδοχής στη δισκογραφία 
τους και ένα πλούσιο παλμαρέ συναυλιών, οι Sancho 003 είναι 
το πειραματικό ηλεκτρο-ακουστικό και «σινεματικό» γκρουπ 
του Φώτη ςιώτα και του Κώστα Παντέλη. με την τεχνική του 
λουπαρίσματος, πάνω στην οποία βασίζονται και όλες τους 
οι συνθέσεις, δημιουργούν ονειρικά soundscapes με οργιώδη 
ξεσπάσματα και αιθέριες μελωδίες που αποκτούν ξεχωριστή 
χροιά, χάρη στη δεσπόζουσα θέση του βιολιού στο σχήμα.

Το μουσικό «καστ» της υπόκρουσης των ταινιών συμπληρώνουν 
οι underwater Chess, αποτελούμενοι από τους Πάνο 
Παπάζογλου και μιχάλη Βρέττα. μουσικές εξερευνήσεις 
με κιθάρα, βιολί και φωνή, ambient πειραματισμοί και 
αυτοσχεδιασμοί έχουν ως αποτέλεσμα ήχους που κινούνται, 
σε μια εύθραυστη ισορροπία, ανάμεσα στη μελωδία και σε 
ιδιαίτερες ηχητικές αναζητήσεις.

ςτο ειδικό αφιέρωμα θα προβληθούν ταινίες των Man Ray, Rene 
Clair, viking Eggeling, Fernard leger, Hans Richter.

ΜΟυΣΙΚΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑφΟΣ 
MUSiC, CineMA

ΧΩΡΟΣ 
black box 
Ώρα 21:00

venUe 
black box
Τime 21:00

DADA ΚΙΝηΜΑΤΟΓρΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΟυΣΙΚη
DADA CINEMA AND MuSIC
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Three of the most exceptional duos within the greek alternative 
and experimental music scene, Silent Move, Sancho 003 and 
underwater Chess, compose and perform their own score for 
avant garde european film standards of the mid-20th century and 
the Dada movement. who are they?

Having already tested themselves with Friedrich Murnau’s 
“nosferatu”, Silent Moves are experienced enough and well 
accustomed with the genre. Their roots in improvisation and 
special effects are ideal for sonic explorations in cinema. band 
members are Giannis paxevanis (guitar, loops, tapes) and vassilis 
Tzavaras (piano, guitar, loops, tapes). 

Sancho 003, with two critically acclaimed album releases under 
their belt, will be eagerly awaited for their contribution to the 
project. The duo of Fotis Siotas and Kostas pandelis rely on violin, 
loops and a wide array of electronics in order to produce an 
equally ethereal and bombastic musical experience. 

The sonic “cast” of those cinematic explorations is completed with 
underwater Chess, the duo of panos papazoglou and Mihalis 
vrettas, a band that incorporates guitar, loops, violin and vocals 
to an amazing result. 

The project will be evolved around films by legends of the silver 
screen, such as Man Ray, Rene Clair, viking Eggeling, Fernard 
leger and Hans Richter.

DADA CINEMA AND MuSIC 7.10
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8.10

Πρόκειται για τον πρώτο Τούρκο μουσικό της τζαζ που 
κυκλοφόρησε δίσκο για λογαριασμό της θρυλικής blue note 
–γεγονός που μιλά από μόνο του για την αξία του ξεχωριστού 
αυτού βιρτουόζου.

Αυτοδίδακτος κιθαρίστας, συνθέτης, στιχουργός, 
ενορχηστρωτής και συνιδρυτής του nardis Jazz Club, ο Önder 
Focan αποτελεί πρωτοκλασάτη φιγούρα της τουρκικής τζαζ 
σκηνής, με ισχυρό αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινότητα. 

Ενεργός δισκογραφικά καλλιτέχνης με 13 άλμπουμ στο 
ενεργητικό του, ο Önder Focan είναι παράλληλα ακαδημαϊκός 
της τζαζ, έχοντας διδάξει αρμονία στο Mujdat Gezen art Centre 
και παραδίδοντας διαλέξεις με αντικείμενο την τζαζ κιθάρα και 
την ανάλυση των στιλ της τζαζ στο yildiz Technical university, 
από το 2003 έως το 2007.

Το 2002 συνέστησε το nardis Jazz Club, από κοινού με τη 
σύζυγό του, zuhal, στο οποίο έχουν έκτοτε ερμηνεύσει ζωντανά 
περισσότεροι από 315 μουσικοί. Παρότι πολυάσχολος ως 
art director του nardis, ο Τούρκος κιθαρίστας σπάνια αφήνει 
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να συνοδεύσει επί σκηνής τους 
καλεσμένους του. 

ςτο φυσικό του χώρο, τη συναυλιακή σκηνή, θα έχει τη 
δυνατότητα να τον απολαύσει και η ελληνική τζαζ κοινότητα και 
το κοινό των Δημητρίων στις 8 οκτωβρίου. Τον συνοδεύει η 
περίφημη Önder Focan Standard a ka Turc.

Self taught guitarist, composer, arranger, lyricist and co-founder 
of nardis Jazz Club, Önder Focan is a leading figure in the 
Turkish jazz scene with a strong impact on the global community.

a recording musician with 13 album releases since 1994, Önder 
Focan is also an academic in jazz, having taught harmony 
classes at Mujdat Gezen art Centre and lectured “Jazz Styles 
in analysis” and “Jazz Guitar” at the yildiz Technical university 
between 2003 and 2007. 

in 1986, the virtuoso married to zuhal Focan, with whom he 
founded the nardis Jazz Club in 2002. More than 315 artists 
have performed at the club ever since, with Focan combining his 
art director duties, with on stage appearances along his guests. 

Önder Focan is the first Turkish jazz musician to have released an 
album on the legendary blue note label; that about sums it up, 
regarding this exceptional artist’s resume who will perform live in 
Thessaloniki with his band, Önder Focan Standard a ka Turc. 

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Αίθουσα Δοκιμών της Κ.ο.Θ 
Ώρα 21:00

venUe 
T.S.S.O. Rehearsal Room
Τime 21:00

ÖNDER FOCAN 4ΤΕΤ

Κιθάρα 
Önder Focan 

Τενόρο Σαξόφωνο 
batuhan Salliel

Μπάσο 
Kagan yildiz

Τύμπανα 
Ferit Odman

Guitar 
Önder Focan 

Tenor Saxophone 
batuhan Salliel

Bass 
Kagan yildiz

Drums 
Ferit Odman
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8-11.10

μια περίφημη ιδέα που θα εκτιμηθεί δεόντως από τους fans της 
κινηματογραφίας του Τζιμ Τζάρμους, ιδιαίτερα εκείνους που 
ανακαλούν με νοσταλγία το «night on Earth». 

To «Roadtrip», μια διαδραστική παράσταση – δράση του Studio 
Κινητήρα, είναι ένα σόου το οποίο μεταμορφώνει το σαλόνι 
ενός αυτοκινήτου σε κινούμενη θεατρική σκηνή. ή παράσταση 
διαδραματίζεται σε τέσσερα αυτοκίνητα που ακολουθούν 
κοινή διαδρομή κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαφορετικών 
δρομολογίων σε μια πραγματική αμαξάδα στους δρόμους της 
πόλης. 

Το κοινό βιώνει το κουαρτέτο των ιστοριών σε δωδεκάλεπτα 
διαστήματα και διαμέσου των εμπειριών δύο διαφορετικών 
ηλικιακών γκρουπ ανδρών και γυναικών, καθώς όλοι τους 
αλληλεπιδρούν σε οδικές αρτηρίες, δρόμους, σήματα 
κυκλοφορίας και φανάρια, ενώ ταυτόχρονα οι προσωπικές τους 
διαδρομές ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια του θεατή. 

Πρόκειται για μια performance που συνδέει ακροατήριο και 
ηθοποιούς, καθιστώντας τους συνεπιβάτες σε μια συλλογική 
εμπειρία, που ενώ αναρωτιέται σε κάθε στροφή του τιμονιού 
το «πού πάμε;», στην πραγματικότητα απευθύνει το βαθύτερο 
ερώτημα: «Τι επιφυλάσσει το μέλλον;».

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtRe ΧΩΡΟΣ 
Εξωτερικοί χώροι της πόλης
Αφετηρία: νέο Δημαρχιακό μέγαρο
Έναρξη: 21:00 & 22:30

venUe 
various city streets
Starting point: new City Hall
Start: 21:00 & 22:30

μΕ Τήν ύΠοςΤήριΞή/SuppORTED by

Σύλληψη-Σκηνοθεσία 
Βιολέττα Γύρα

Κείμενα 
Γιάννης Ζευγώλης  
Γιάννης ράγκος

Μουσική Προσαρμογή 
οδυσσέας 
Κωνσταντόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη 
νίκη Γύρα

Βοηθός Παραγωγής 
μαρία Βλαχοσταθοπούλου

Επιμέλεια Κουστουμιών 
Τόνια Αβδελοπούλου

Φωτογραφίες 
June whitefield 
Παύλος μαυρίδης

Video/Trailer 
μπάμπης Τσούτσας  
Κέλλυ ςουλιώτη Sugar High 
productions

Παίζουν με Αλφαβητική 
Σειρά 
Κύνθια Βουκουβαλίδου 
Αστέρης Κρικώνης 
Δημήτρης λιόλιος  
Θοδωρής ςμέρος  
Έλενα Τυρέα

Διάρκεια Παράστασης 
70 λεπτά

οι επιβάτες– θεατές κάθε 
παράστασης είναι μόλις 15. 

ROADTRIP 3 
Τής ΒιολΕΤΤΑς ΓύρΑ 

by viOlETTa GyRa
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a wonderful idea that will appeal to all fans of Jim Jarmusch’s 
brand of film making, especially to those who fondly recall 
“night on Earth”.

Studio Kinitiras’ interactive play Roadtrip is a show that 
transforms a simple car into a moving stage. The play takes 
place inside four cars on the same route for four different stories 
in an actual road trip on the city streets.

The audience lives the quartet of stories for twelve minutes each, 
experiencing two different age groups of two women and two 
men, as they intertwine through the traffic lanes, through the 
streets, past the stop signs and the traffic lights as life journeys 
unfold. 

This is a performance that connects the audience with the actors, 
making them both part of a communal experience that asks at 
every turn of the wheel “where are we going?” as if meaning to 
say “what does the future hold?”

ROADTRIP 3 by viOlETTa GyRa 8-11.10

Concept/Direction 
violetta Gyra 

Text 
Giannis zevgolis  
Giannis Ragos 

Music Adjustment 
Odysseas Konstantopoulos 

Directing Assistant 
niki Gyra 

Production Assistant 
Maria vlachostathopoulou 

Costumes 
Tonia avdelopoulou 

Photography 
June whitefield  
pavlos Mavridis 

Video/Trailer 
babis Tsoutsas  
Kelly Soulioti Sugar High 
productions

Performers 
Kynthia voykouvalidou 
asteris Krikonis  
Dimitris liolios  
Thodoris Smeros 
Elena Tirea

Duration 
70 minutes

Maximum Participants 
15ph
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9.10

Το «ΕxulaT […poeta in terra…]» είναι μία σπονδυλωτή 
σκυταλοδρομία ποίησης και επιτέλεσης, όπου διερευνώνται 
τα όρια μεταξύ γραπτού και προφορικού ποιητικού λόγου, 
με έμφαση στη σωματοποίηση της ποίησης καθώς και στην 
ποικιλότροπη διάδραση της ποιήτριας-ποιητή με το κοινό.

μία πολύωρη ανοιχτή παρουσίαση, που εν μέρει 
αποτελεί ανακεφαλαίωση της πορείας μερικών από τους 
σημαντικότερους ποιητές που δραστηριοποιήθηκαν από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 (μέσα από τις δράσεις «Karaoke poetry 
bar», τον ιστότοπο «Greek poetry now» και πρόσφατα το έντυπο 
«ΦρμΚ»), με την προσθήκη σημαντικών νεότερων ποιητών, που 
ενδιαφέρονται ενεργά για το πεδίο της σωματοποίησης του 
λόγου.

οι εδώ επιτελέσεις χρησιμοποιούν ένα ευρύ λεξιλόγιο: από την 
επιτελεστική ανάγνωση μέχρι την αμιγέστερη performance, και 
από τη διάλεξη και τη χρήση video, φωτισμών και κοστουμιού 
μέχρι τις ακροβασίες με την προσωδία και τη μουσική. Έτσι, το 
«ExulaT […poeta in terra…]» μπορεί να ιδωθεί  και ως ένας 
ενδεικτικός χάρτης των όρων και ορίων της παραστατικότητας 
του ποιητικού λόγου στην Ελλάδα τού σήμερα.

ςτόχος: η ζωντανή εμπειρία υβριδικής μετατόπισης από το ένα 
είδος στο άλλο, από το κέντρο στο έκκεντρο και απόκεντρο, 
από την ποιητική σιωπή στον ήχο και στη φωνή, στην παρουσία, 
στη δράση και στη διαφορετικότητα του καθενός. Απώτεροι 
στόχοι ωστόσο παραμένουν δύο, και φαινομενικά αντιθετικοί: 
1. η μεταμορφωτική ελευθερία που μας δίνει η εξορία μας 
από μια ασφυκτικά θεσμοθετημένη αντίληψη για την ποίηση 
– εν τέλει η αποδέσμευση από κατηγορίες και είδη, και 2. ή 
αναψηλάφηση της εσωτερικής και εξωτερικής (κοινωνικής και 
πολιτικής μας) εξορίας: πεδίο πόνου, βίας και αποκλεισμού σε 
καιρούς επιθετικούς. Ώστε μέσα από το λόγο και την πράξη, να 
αντικρίσουμε έστω και λίγο το χάσμα και το άσμα τής μεταξύ 
μας ένωσης και απώθησης.

ΠΟΙΗΣΗ, peRFORMAnCe 
pOetRY, peRFORMAnCe 

ΧΩΡΟΣ 
Αλατζά ιμαρέτ
Ώρα 20:00

venUe 
alaca imaret 
Τime 20:00

Επιμέλεια 
Βασίλης Αμανατίδης

Συνεργασία 
Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και 
μουσείων 

Σχεδιασμός Οπτικής 
Επικοινωνίας 
Απόστολος ρίζος +  
les yper yper

Συμμετέχουν  
ποιητές / εικαστικοί 
Φοίβη Γιαννίση  
λένια Ζαφειροπούλου 
Κατερίνα ήλιοπούλου 
Ζαφείρης νικήτας  
Γιάννης ςτίγκας 
μάριος χατζηπροκοπίου 
Βασίλης Αμανατίδης 
ράνια Εμμανουηλίδου 
Γιάννης ισιδώρου 

EXuLAT […POETA IN TERRA…]
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“ExulaT […poeta in terra…]” is a poetry and performance 
relay race that explores the limits between written and spoken 
poetic language, concentrating mainly on the corporeality of 
poetry as well as on the variegated interaction between poet 
and audience.  it is a long and open presentation that also 
recapitulates the development of some of the most important 
poets that have been active since the end of the 90s (through 
events such as “Karaoke poetry bar”, the website “Greek poetry 
now”, and, more recently, the “ΦρμΚ” publication), with the 
addition of important younger poets who are interested in the 
corporeality of language.  The event’s performances draw 
from a wide vocabulary: from performative readings to pure 
performance and from lectures and the use of video, lighting 
and costumes, singing and music. Therefore, “ExulaT […
poeta in terra…]” can also be seen as an indicative map of 
performative poetic language in Greece today.  The aim: to 
experience live the hybrid shift from one genre to another, from 
the centre to the off-centre and the off-limits, from poetic silence 
to sound and voice, presence, action and individuality. The 
ultimate goals however are two, seemingly opposing: 1. the 
transformative freedom acquired when exiled from a suffocating 
rule-bound perception of poetry - essentially, the emancipation 
from categories and genres, and 2. a reconsideration of our 
internal and external (social and political) exile: field of pain, 
violence and exclusion in hostile times. So that through word 
and action we will be able to face, at least momentarily, the 
chasm and the chorus of our attraction and repulsion.

EXuLAT […POETA IN TERRA…] 9.10

Curator 
vassilis amanatidis

Cooperation 
Directorate of libraries and 
Museums

Artwork 
apostolos Rizos +  
les yper yper

Poets/Visual Artists 
phoebe Giannisi (7) 
lenia Safeiropoulou (6) 
Katerina iliopoulou (8) 
Safiris nikitas (5) 
yiannis Stiggas (3) 
Marios Chatziprokopiou (9)
vassilis amanatidis (1) 
Rania Emmanouilidou (2) 
yiannis isidorou (4) 

1

3

5

8
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9-10.10

Εμβληματικός φορέας εκλεπτυσμένου ήχου και ένα από τα 
πλέον σημαντικά συμφωνικά σχήματα της χώρας, στο πέρασμα 
του χρόνου η Κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης δεν έχει πάψει 
να προσφέρει ένα πλούσιο ρεπερτόριο στους μουσικόφιλους, 
το οποίο εκτείνεται από το μπαρόκ έως την αβαν-γκάρντ. 

ιδρύθηκε το 1959, ταξίδεψε την υφήλιο σε άφθονες 
περιπτώσεις, ξεχωριστές φυσιογνωμίες της μουσικής σκηνής 
ανέλαβαν τη διεύθυνσή της, υπηρετώντας με προσήλωση 
το διαχρονικό στόχο: την προσφορά υπέρτατης μουσικής 
εμπειρίας σε συνδυασμό με την εκκόλαψη νέου κοινού εραστών 
της τέχνης. 

ύπό αυτά τα δεδομένα και με τη δοκιμασμένη σχέση της με την 
κουλτούρα του μπαρόκ, η Κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζει ένα διήμερο μουσικής με καθιερωμένες συνθέσεις 
του δημοφιλέστατου μουσικού κινήματος, με το πρόγραμμα να 
περιλαμβάνει antonio vivaldi (κοντσέρτο για βιολοντσέλο και 
έγχορδα), Francesco Geminiani (Concerto Grosso "la Follia", 
με εμβόλιμους αυτοσχεδιασμούς) και C.p.E. bach (κοντσέρτο 
για βιολοντσέλο και ορχήστρα εγχόρδων σε λα μείζονα). 
ςυντελεστές από την Κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης οι 
Δήμος Γκουνταρούλης (βιολοντσέλο), ςίμος Παπάνας (βιολί), 
Γεράσιμος χοϊδάς (τσέμπαλο/continuo). 

One of the leading symphonic ensembles in Greece, throughout 
the years the Thessaloniki State Symphony Orchestra has offered 
a rich repertoire that includes works from the baroque to the 
avant-garde. 

Founded in 1959 having performed abroad in many occasions, 
and with many important Greek musicians having served as 
directors, the TSSO has never ceased to promote its goal: 
offering the best sonic experience in the present whilst moulding 
the future audience of music – lovers. 

Drawing on the rich cultural heritage of the baroque era, TSSO 
presents a two-day festival with iconic compositions of the 
movement that include antonio vivaldi’s concert for cello and 
strings, Francesco Geminiani’s Concerto Grosso “la Follia", and 
C.p.E. bach’s concert for cello and string orchestra in a major. 

Contributing artists from Thessaloniki State Symphony Orchestra: 
Dimos Goudaroulis (cello), Simos papanas (violin), Gerasimos 
Choidas (harpsichord, continuo).

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Αίθουσα ςυναυλιών της Κ.ο.Θ.
Ώρα 20:30

venUe 
Thessaloniki State Symphony 
Orchestra Concert Hall 
Τime 20:30

ςΕ ςύνΕρΓΑςιΑ/in COllabORaTiOn wiTH

ΔΙηΜΕρΟ ΜΟυΣΙΚηΣ ΜΠΑρΟΚ
TWO-DAyS OF BAROQuE MuSIC
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9-13.10

Γεννήθηκε πριν από 9 χρόνια από τον Γιάννη Ζαχόπουλο, 
γκουρού της σινεφίλ Θεσσαλονίκης, κι έγινε από την αρχή 
πόλος έλξης καλλιτεχνών, οι οποίοι σε μικρής διάρκειας φιλμ 
συμπυκνώνουν και καταγράφουν την ξέφρενη πορεία του 
πλανήτη σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, ερωτικό. Το TiSFF δίνει 
βήμα σε νέους κινηματογραφιστές από ολόκληρο τον κόσμο, 
προβάλλοντας και προωθώντας νέες ιδέες και νέες τάσεις στον 
κινηματογράφο. νέοι δημιουργοί, καθώς και βραβευμένοι 
κινηματογραφιστές φέρνουν στη Θεσσαλονίκη προβολές από 
τον κόσμο του μέλλοντος. Το TiSFF  δίνει φωνή σε ανθρώπους 
που ίσως μια μέρα αλλάξουν το τοπίο του σινεμά.

launched 9 years ago by Giannis zachopoulos, an iconic 
personality among cinema aficionados in Thessaloniki, the city’s 
international Short Film Festival is an ideal platform for directors 
eager to capture the world’s ever changing process in social, 
political and romantic level. TiSFF offers a medium of expression 
to artists around the globe, staging and promoting new ideas 
and new trends in cinema annually. new creators, as well as 
established film makers are projecting snips of the future in 
Thessaloniki. TiSFF gives a voice to people who might one day 
change the landscape of Cinema.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑφΟΣ/CineMAΧΩΡΟΣ 
Πολιτιστικό Κέντρο  
Αλέξανδρος 
Ώρες προβολών 
17:00– 20:00  
& 21:00– 00:00

venUe 
alexandros Cultural  
Centre
projection hours 
17:00– 20:00  
& 21:00 – 00:00

ύΠο Τήν ΑιΓιΔΑ/unDER SpOnSORSHip

ThESSALONIKI INTERNATIONAL ShORT FILM FESTIVAL
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9 & 17.10

ο Τζανέτο έρχεται από τη Βενετία στη Βερόνα για να παντρευτεί 
τη ροζάουρα, γάμο με τον οποίο συμφωνεί, βέβαια, η μητέρα 
της, αλλά διαφωνεί κάθετα ο Παγκράτσιο, που θέλει τη 
ροζάουρα για τον εαυτό του. ςτη Βερόνα όμως βρίσκεται και 
η Βεατρίκη με την οποία είναι ερωτευμένος ο Τονίνο – από τη 
Βενετία κι αυτός, όπως και η Βεατρίκη – δίδυμος αδερφός του 
Τζανέτο. ο Τονίνο έχει εμπιστευθεί τη Βεατρίκη στον Φλορίντο, 
επιστήθιο φίλο του, όσο εκείνη θα βρίσκεται στη Βερόνα και 
μέχρι εκείνος να ξεμπλέξει από διάφορους καυγάδες στη 
Βενετία. Αλλά ο Φλορίντο είναι κι αυτός ερωτευμένος με τη 
Βεατρίκη και θα κάνει τα πάντα για να την κερδίσει. Όπως και ο 
λέλιο, ανιψιός της ντοτορέσας, μητέρας της ροζάουρα, που δεν 
θα διστάσει να μονομαχήσει με τον οποιονδήποτε προκειμένου 
να την αποκτήσει. ο Τονίνο θα συναντήσει τη ροζάουρα  κι 
εκείνη θα νομίζει ότι είναι ο Τζανέτο, ενώ η Βεατρίκη θα νομίζει 
ότι ο Τζανέτο είναι ο Τονίνο. μέσα σ’ αυτό το γαϊτανάκι 
των παρεξηγήσεων –και είναι μόνο η αρχή– ο Αρλεκίνος, η 
Κολομπίνα, ο μπριγκέλα και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα άλλο 
από το να μπερδεύουν την υπόθεση.

Το Γ’ Έτος της Δραματικής ςχολής του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος ανακαλύπτει τους κώδικες της Commedia del 
arte. Βγαίνοντας στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης, δεν 
διστάζει, από τη μια, να ακολουθήσει αυτούς τους κώδικες πιστά 
και, από την άλλη, να εμπιστευθεί το βλέμμα της σημερινής 
νεολαίας που θα κάνει τον Γκολντόνι και πάλι επίκαιρο. 

Estranged twins, zanetto and Tonino are unlike each other in 
every way… except that they look exactly the same. a timeless 
example of classic Comedia del arte at its best, penned by Carlo 
Goldoni. The play transcends the passage of centuries and offers 
joyous laughter of epic proportions even nowadays. Translated 
by Haris vlavianos and directed by Giannis Rigas, “The venetian 
Twins” is staged in various city streets by 3rd year students of the 
Drama School of north Greece national Theatre, instructed by 
the director himself.

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Πλατεία Αριστοτέλους 
Επιβατικός ςταθμός οςΕ

venUe 
aristotelous Square
passenger Railway  
Station OSE

Μετάφραση  
χάρης Βλαβιανός

Διδασκαλία/Σκηνοθεσία 
Γιάννης ρήγας

Κοστούμια 
χρήστος μπρούφας

Κίνηση 
Ειρήνη Καλογηρά

Μουσική 
Gil Gourdier - leroy

Παίζουν 
Ζηνοβία Ανανιάδου 
– Κόκκοτα, ιωάννα 
Δεμερτζίδου, Ελένη Ζιάνα, 
χρυσή μπαχτσεβάνη, 
Πηνελόπη Βασιλείου, Γιώργος 
Ευαγόρου, ςταυρούλα 
Κουλούρη, νίκος Κουσούλης, 
Γιώργος ματζιάρης, 
Θανάσης ραφτόπουλος, 
Βιβή μιτσίτσκα, Άννη χούρη, 
Βασίλης Παπαδόπουλος, 
μιλτιάδης Τσιάντος – Κολέσης

Translation 
Haris vlavianos

Teaching/Directing 
Giannis Rigas

Costume Design 
Christos broufas

Choreography 
irini Kalogira

Music 
Gil Gourdier - leroy

Performers 
zinovea anananiadou – 
Kokkota, ioanna Demertzidou, 
Eleni ziana, Chrisi baxtsevani, 
pinelopi vassiliou, Giorgos 
Evagorou, Stavroula 
Koulouri, nikos Koussoulis, 
Giorgos Matziaris, Thanassis 
Raftopoulos, vivi Mitsitska, 
anna Chouri, vassilis 
papadopoulos, Miltiadis 
Tsiantos-Kolessis

ΟΙ ΔΙΔυΜΟΙ ΤηΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ThE VENETIAN TWINS

ςΕ ςύνΕρΓΑςιΑ/in COOpERaTiOn wiTH
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ςτα έξι του άρχισε να σπουδάζει και να μελετά κλασικό 
πιάνο, στα δεκατέσσερα έφτιαξε την πρώτη ροκ μπάντα του, 
γράφοντας ταυτόχρονα μουσική και για την τηλεόραση, 
ενώ μετά το σχολείο γράφτηκε στη Φαρμακευτική ςχολή 
της Κολονίας, από όπου λίγο αργότερα μεταπήδησε σε 
οικονομικές ςπουδές. 

Ήταν όμως αδύνατον να ακολουθήσει οποιονδήποτε 
άλλο δρόμο πέραν αυτού της μουσικής. Επέστρεψε στο 
ντίσελντορφ και, από Βόλκερ μπέρτελμαν, διάλεξε να 
υιοθετήσει την καλλιτεχνική περσόνα του Hauschka, ως φόρο 
τιμής στον συνθέτη από τη Βοημία vinchenz Hauschka αλλά 
και τον συνονόματο γιατρό Hauschka, γνωστό για τα προϊόντα 
περιποίησης δέρματος που κυκλοφορούσαν με την υπογραφή 
του. 

Και από τον πρώτο του δίσκο, το 2004, έως και σήμερα, 
δόμησε τον ήχο, τη φήμη και το θρύλο του πάνω στο 
«πειραγμένο» πιάνο! Τοποθετώντας κομμάτια δέρματος και 
καουτσούκ, χορδές κιθάρας έως και σελοτέιπ, όπως και κάθε 
είδους ευφάνταστα μικροαντικείμενα, ανάμεσα στις χορδές 
του πιάνου του, και συνεπικουρούμενος από πλήθος τολμηρών 
συνοδοιπόρων εξοπλισμένων με τσέλα, τρομπόνια, βιολιά, 
καθώς και πρωτοποριακούς μηχανικούς ήχου, ο Hauschka 
κατοχυρώθηκε σαν ένας από τους πιο πειραματικούς αλλά και 
μελωδικούς νέους μινιμαλιστές συνθέτες. 

ήχογραφώντας για τη μυθική Deutsche Grammophon, 
συνεργαζόμενος ακόμα και με τους Calexico, γράφοντας 
μουσική για τον κινηματογράφο, ηχογραφώντας στα πέρατα 
του πλανήτη, από το ςαν Φρανσίσκο έως και το ρέικιαβικ, και 
διεισδύοντας στο πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής, όπου 
συνθέτει υπό τον «χαρακτήρα»-ψευδώνυμο Tonetraeter, ο 
πολυσχιδής μουσικός με το «πειραγμένο» πιάνο του έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη για μια out of the box προσέγγιση ως προς 
αυτό που ορίζουμε ως ήχο και μουσική δημιουργία.

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Εταιρείας  
μακεδονικών ςπουδών
Ώρα 21:00

venUe 
Theatre of the Society for 
Macedonian Studies 
Τime 21:00 hAuSChKA
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His lifelong involvement with music begun since the age of 
six:  classic piano studies where followed by the creation of 
his first rock band. at that time, being just fourteen years old, 
volker bertelmann was also composing television themes. after 
graduating school, he enrolled at Cologne pharmaceutical 
School which he switched for financial studies afterwards. 

His true calling was music though. He returned to Düsseldorf, 
adopted the Hauschka pseudonym, and since his 2004 
debut release, has become famous for his prepared piano 
compositions. 

wedging pieces of leather, felt or rubber between the piano 
strings, wrapping aluminium foil around the hammers, placing 
small objects on the strings or joining them together with guitar 
strings and adhesive tape, Hauschka has established himself as 
one of the most innovative minimalist composers. 

His integration of other musical instruments, as well as the 
collaboration with an array of cellists, trombonists and violinists 
has given a more fluent, melodic edge to his experimental song 
themes.  

He has recorded for the legendary Deutsche Grammophon 
label, collaborated with bands as diverse as Calexico, 
composed film scores as well as electronic music under the 
Tonetraeter moniker, he has travelled throughout the globe to 
perform his special brand of music, and today he is visiting 
Thessaloniki, a city eager to indulge in his adventurous sonic 
explorations. 

hAuSChKA 10.10
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Αμβέρσα, μέσα της δεκαετίες του ’70, Municipal institute 
of Decorative arts και Royal academy of Fine arts. Από 
εκεί ξεκινά η περιπέτεια του Jan Fabre, μιας πολυσχιδούς 
προσωπικότητας που έμελλε μερικά χρόνια αργότερα να 
εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής τέχνης. Ένας καλλιτέχνης που έγραψε θεατρικά 
έργα, υπηρέτησε την τέχνη της performance και της bic-art, 
ίδρυσε τον περιβόητο καλλιτεχνικό οργανισμό Troubleyn, 
σκηνοθέτησε παραστάσεις και ταινίες, μπήκε πανηγυρικά στο 
λούβρο, φιλοτέχνησε την οροφή του παλατιού των Βρυξελλών, 
εξερεύνησε τις δυνατότητες της γλυπτικής και των έργων 
μνημειακών διαστάσεων. Τέσσερις δεκαετίες μετά, η φήμη 
του έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, το όνομά του έγινε τίτλος 
τραγουδιού των Motovune, εκείνος όμως δεν επαναπαύεται 
στις δάφνες του. Δραστήριος, με αντισυμβατικό λεξιλόγιο 
και ενσυνείδητους αναχρονισμούς, πάντα στα όρια, όπως 
οφείλει να κάνει κάθε καλλιτέχνης που σέβεται το χώρο 
που υπηρετεί, επιστρατεύει τη δυναμική της επιτέλεσης για 
να παίξει το ολισθηρό παιχνίδι ανάμεσα στο όνειρο και την 
πραγματικότητα, με βασικό όχημα επικοινωνίας το ανθρώπινο 
σώμα. 

Το μνημειακών διαστάσεων πρότζεκτ του αναμετράται με το 
χρόνο. 24 ώρες είναι μια συγκεκριμένη μονάδα χρόνου: μία 
μέρα και μία νύχτα. Είναι επίσης μια απλή μονάδα δράσης: 
όλες οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα μέσα σε 24 ώρες 
– εργασία, φαγητό, ανάπαυση, ύπνος, έρωτας, συζήτηση, 
διαφωνία, αποπλάνηση, απόλαυση, ικανοποίηση αναγκών, 
έγνοια, θυμός. Ένα 24ωρο είναι, τέλος, μια συγκεκριμένη 
μονάδα χώρου: η σκηνή, ο σκοτεινός καθρέφτης του κόσμου, 
αυτός ο σκοτεινός χώρος μέσα στον οποίο η φαντασία λάμπει 
πρόσκαιρα, για να σβήσει σταδιακά. 

ο Jan Fabre διευρύνει το χρόνο, τον αφήνει να τρέξει 
γρηγορότερα, άλλοτε πιο αργά, πιο τρελά. Καταργεί τις 
γραμμικότητες. μια τον κουρδίζει, μια τον ξεκουρδίζει, σαν 
ωρολογοποιός που ρυθμίζει το ξυπνητήρι των αισθήσεων 
και παραισθήσεών μας.  Κι όλα τούτα συμπυκνωμένα σε ένα 
μακρόσυρτο και συνάμα απόλυτα θνησιγενές «εδώ και τώρα», 
που είναι η πεμπτουσία της θεατρικής πράξης και πρόσληψης. 

μια δίνη σκηνικών εικόνων, ένας λαβύρινθος από θραύσματα 
σωμάτων, κειμένων, χρόνων, τόπων και εμπειριών καταλήγουν 
σε μια πραγματική ετεροτοπία με τις αισθήσεις να χτυπάνε 
διαρκώς στο κόκκινο. Κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει σε 

peRFORMAnCe ΧΩΡΟΣ 
μέγαρο μουσικής 
Θεσσαλονίκης
Ώρα 19:00

venUe 
Thessaloniki Concert Hall 
Τime 19:00

MOuNT OLyMPuS - TO GLORIFy ThE CuLT OF TRAGEDy 
μιΑ 24Ωρή pERFORManCE Jan FabRE 

a 24H pERFORManCE Jan FabRE

Σύλληψη & Σκηνοθεσία\ 
Concept & Direction 
Jan Fabre

Χορογραφία/Choreography 
Jan Fabre

Κείμενο/Text 
Jeroen Olyslaegers, Jan Fabre

Μουσική/Music 
Dag Taeldeman

Δραματουργία/Dramaturgy 
Miet Martens

Βοηθός Σκηνοθέτη/
Directing Assistant 
Floria lomme

Οσφρητικός Καλλιτέχνης, 
Concept/Scent Concept, 
Olfactory Artist 
peter De Cupere

Φωτογράφος Σκηνής/
Screen Photography 
phil Griffin

Σχεδιασμός Φωτισμού/
Lighting Design 
Jan Fabre, Helmut van Den 
Meersschaut

Κοστούμια/Costume Design 
Jan Fabre, Kasia Mielczarek

Φωτογραφία & Webcontent/
Photography & Webcontent 
Sam De Mol

Συνεργαζόμενοι 
Δραματουργοί/Guest 
Dramaturges 
Hans-Thies lehmann, luk van 
Den Dries, Freddy Decreus 

Οργάνωση Παραγωγής/
Production Manager 
ilka De wilde

ph
ot

o 
©

 w
on

ge
 b

er
gm

an
n



96/97

αυτήν εδώ την performance, γιατί ακριβώς τίποτα δεν εγγυάται 
τον εφησυχασμό. Όλα είναι έτσι δοσμένα ώστε να κυριαρχεί 
το απρόβλεπτο. 

Τριάντα ερμηνευτές, τέσσερις ηλικιακά γενιές δρουν και 
κοιμούνται επί της σκηνής, παρίστανται ακατάπαυστα για 
να ερμηνεύσουν ένα έργο μεγάλης κλίμακας που έρχεται 
να εξερευνήσει και να επαναπροσδιορίσει τα όρια της 
θεατρικής εμπειρίας: 24 ώρες επί σκηνής, χωρίς διακοπή, μια 
παρατεταμένη ροή, μια συνεχής κραυγή. 

«Telos» χωρίς χρόνο. χρόνος ατελής. ο χρόνος είναι μια 
πίστα, από το παρόν στο παρελθόν, και αντίστροφα. Ένα 
ζαλιστικό στροβίλισμα που άλλοτε περνά ξυστά από κείμενα 
και άλλοτε καρφώνεται κατευθείαν στην καρδιά τους και τα 
αποδομεί. 

ή ποιότητα και οι αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής 
τραγωδίας από τον Fabre δικαιώνουν πέρα ως πέρα τον 
τίτλο του δημιουργού-auteur. Ενός δημιουργού που έχει 
διακηρύξει πως πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι χαμένες 
αξίες, ενός μεταδραματικού δημιουργού που πιστεύει στη 
δύναμη των συμβολισμών και της επιτέλεσης. ςτα χέρια του 
ο αρχαιοελληνικός μύθος απαλλάσσεται από την ανάγκη 
ερμηνείας και ουμανιστικής κατανόησης του κόσμου. 
Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σε θέματα πρωταρχικής 
σπουδαιότητας, σκληρά και συγκλονιστικά, θέματα «ά-λογα» 
αλλά τόσο ουσιαστικά. μήδεια, Αντιγόνη, Προμηθέας, 
οιδίποδας και ήλέκτρα, φιγούρες συγκλονιστικές και συνάμα 
ανεξήγητες και άπιαστες, μιλούν μια γλώσσα που παραπαίει, 
που σωπαίνει, που κροταλίζει, που πληγώνει και πληγώνεται, 
που ξερνά χολή ή γίνεται κραυγή απελπισίας. 

ςτον κόσμο αυτών των περιπλανόμενων αλλά, φευ, 
πλανόμενων υπάρξεων, η πολυαναμενόμενη στιγμή 
της αναγνώρισης δεν έρχεται ποτέ, γιατί απλούστατα ο 
μυθολογικός τους κόσμος κυριαρχείται από το σκοτάδι, την 
έλλειψη κατανόησης, την ωμή βία, την παρανοϊκή αγάπη. Ένας 
κόσμος ιδιαίτερος, πολύ δικός τους αλλά και ανομολόγητα 
δικός μας. μια φυλακή σωμάτων και ψυχών. 

Το έργο του Fabre δεν διεκδικεί εύσημα επαναστατικής 
βλασφημίας. Ανήκει στην κατηγορία αρχετυπικών 
προσωποποιήσεων του ρίσκου, του πάθους, της απειλής, της 
απώλειας, της μοναξιάς. Είναι ένα έργο που λειτουργεί στα 
όρια, στα όρια της κατανόησης και των αισθήσεων. Είναι ένα 
έργο που δείχνει τα πεδία των μαχών. Για 24 ώρες. ο Τρωικός 
Πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ. 

MOuNT OLyMPuS - TO GLORIFy ThE CuLT OF TRAGEDy a 24H pERFORManCE Jan FabRE 10.10

Performers  
lore borremans 
Katrien bruyneel 
annabelle Chambon 
Cédric Charron 
Renée Copraij 
anny Czupper 
Els Deceukelier 
barbara De Coninck 
piet Defrancq 
Mélissa Guérin 
Stella Höttler 
Sven Jakir 
ivana Jozic 
Marina Kaptijn 
Gustav Koenigs 
Sarah lutz 
Moreno perna 
Gilles polet 
pietro Quadrino 
antony Rizzi 
Matteo Sedda 
Merel Severs 
Kasper vandenberghe 
lies vandewege 
andrew van Ostade 
Marc Moon van Overmeir 
Fabienne vegtph
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MOuNT OLyMPuS - TO GLORIFy ThE CuLT OF TRAGEDy a 24H pERFORManCE Jan FabRE 10.10

antwerp, mid ’70s, Municipal institute of Decorative arts και 
Royal academy of Fine arts: This was the starting point for the 
adventure of Jan Fabre, a manifold personality that was to 
become one of the most important representatives of European 
art. Fabre is an artist who wrote plays, served performance art 
and bic-art, established the notorious Troubleyn Organisation, 
directed play performances and films, made an impressive 
entrance at the lourvre, decorated the ceiling of the palace of 
brussels, explored the potential of sculpture and of monumental 
scale works.   

Fabre’s new project of monumental dimensions takes on the 
challenge of time: 24 hours is a specific unit of time: an entire 
day and an entire night. it is also a single unit of action:  the 
full range of activities takes place within a 24 hour period – 
working, eating, resting, sleeping, loving, discussing, arguing, 
seducing, indulging, satisfying one’s needs, being concerned, 
feeling angry. a 24-hour period is, finally, a specific unit of 
space: a stage, a dark mirror of the world, this dark space within 
which imagination temporarily shines before it gradually fades. 

Jan Fabre expands time, lets it move at a faster or, sometimes, 
at a slower pace, or at a crazy speed. He abolishes any kind 
of linearity. He winds time up or down, like a watch-maker who 
regulates the alarm clock of our senses and hallucinations. and 
all this is condensed within a lengthy, yet stillborn, ‘here and 
now’, which is the quintessence of dramatic act and perception.  

it is a vortex of images on stage, a maze made up of body, 
text, time, place and experience fragments which result in a 
true heterotopy, while one’s senses are glued in the red zone. 
nobody can be complacent during this performance, because 
there is nothing allowing complacency. Everything is presented 
so that the unforeseeable prevails. 

Thirty performers, four generations, act and sleep on stage, 
are incessantly present so as to interpret a grand scale play 
that explores and redefines the limits of dramatic experience: 
24 hours on stage, without an interval, an extended flow, a 
continuous scream. 

xορήΓοι ΕΠιΚοινΩνιΑς/MEDia SpOnSORS
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μΕ Τήν ύΠοςΤήριΞή/SuppORTED by

ςύμΠΑρΑΓΩΓή/COpRODuCTiOn

Για την εκδήλωση 
συνεργάστηκαν 
Κατερίνα Βουγιούκα 
ςτέλλα μανικάτη 
νίκος μαυράκης 

Associates to the event 
Katerina vougiouka 
Stella Manikati 
nikos Mavrakis
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οι «Διασπορές» αποτελούν ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα 
αναπαράστασης και ανακατασκευής της διαχρονικής 
μεταναστευτικής και διασπορικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για μια απόπειρα αποτύπωσης της ετερογένειας 
της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, έτσι όπως αυτή 
διαμορφώνεται μέσω της εμπειρίας της ανθρώπινης κινητικότητας 
και της συλλογικής ανάμνησης της.

χώρος του εγχειρήματος το Πολιτιστικό Κέντρο «Βαβυλωνία», 
το οποίο φιλοξενεί και συγκροτεί τις «Διασπορές», 
συνδιαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης. 

Βασικός άξονας των «Διασπορών» είναι η εικαστική έκθεση. 
οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, οι οποίοι σχετίζονται στην 
πλειοψηφία τους άμεσα ή έμμεσα με τη Θεσσαλονίκη, 
έχουν ποικίλες πολιτισμικές και γλωσσικές καταβολές. 
μέσω των έργων τους επεξεργάζονται σημεία σύγκλισης 
και απόκλισης που προκύπτουν από το βλέμμα προς το 
οικείο και το Άλλο. ή έκθεση πλαισιώνεται από μια σειρά 
εναλλακτικών παρουσιάσεων, όπου συμμετέχουν καλλιτέχνες, 
θεωρητικοί και ακτιβιστές, το έργο των οποίων θέτει ζητήματα 
κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων ορίου και συμβίωσης. Τέλος, 
την εβδομάδα διεξαγωγής των «Διασπορών» οργανώνονται 
από το δυναμικό της «Βαβυλωνίας» ειδικά ανοιχτά μαθήματα 
ποικίλων περιεχόμενων, με στόχο τη συμμετοχή και ένταξη του 
κοινού του φεστιβάλ των Δημητρίων στο χώρο και στα δρώμενα 
του Κέντρου και των «Διασπορών».

“Diasporas” is an art project seeking to represent and reconstruct 
the intertemporal migrational and diasporic stories of Thessaloniki. 
it is also an attempt to capture the heterogeneity of contemporary 
social realities, as they are morphed through the experience of 
human mobility and its collective remembrance. 

The main axis of “Diasporas” is an art exhibition. The participating 
artists, most of them directly or indirectly related to Thessaloniki, 
have diverse cultural and linguistic backgrounds. Through their 
works, they examine points of intersection and divergence, 
which result from the view of the Self and the Other. as observers 
of diasporic and migrational occurrences, and as observed 
diasporic subjects and migrants themselves, the artists produce 
paintings, as well as photographic, sculptural and cinematic 
works, and seek to artistically transfer and translate genealogies 
of historical dispersions and dispossessions, but also more current 
contingencies of human mobility.

The exhibition is complemented by a series of presentations 
of artists, theorists and activists, whose works address issues of 
sociopolitical clashes associated with borders and symbioses. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/viSUAL ARtSΧΩΡΟΣ 
Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία
Ώρες 10:00-22:00

venUe 
Βabylonia Cultural Center 
Τime 10:00-22:00

Επιμέλεια 
Περσεφόνη μύρτσου  
Εύα Γιαννακοπούλου

Curators 
persefoni Mirtsou  
Eva Giannakopoulou

www.diasporasplace.com
www.facebook.com/
diasporasplace

ΔΙΑΣΠΟρΕΣ
DIASPORES
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12.10

Ένας κοντραμπασίστας που ξεφεύγει από τα ακαδημαϊκά 
πλαίσια των κριτικών αλλά και των επαϊόντων ακροατών 
της ιδιαίτερης μουσικής του, καθώς χρησιμοποιεί όλες τις 
δυνατότητες που του προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα, με 
τρανό παράδειγμα το youTube, ώστε με την τεχνική, τη γνώση 
αλλά και το «θέαμα» που παράγει ο συνολικός του ήχος να 
σπάσει το φράγμα μεταξύ του mainstream κοινού και «μύστη». 

Δεν είναι και λίγο πράγμα να έχεις στο δημοφιλέστατο αυτό 
κανάλι μουσικής έξι εκατομμύρια ορκισμένους θεατές-φίλους. 
με τους κριτικούς να λένε πως είναι ένας υπερφυσικός 
μουσικός που, χάρη σε αυτόν και μερικούς ακόμα της 
συνομοταξίας του, το κοντραμπάσο, από «ακαδημαϊκό» 
όργανο, γίνεται ένα από τα πιο περιζήτητα μουσικά ποπ 
εργαλεία του 21ου αιώνα. 

Ένας πολυτάλαντος μουσικός, που, από τα δεκαέξι του χρόνια, 
ανακάλυψε πως τον εντυπωσιάζουν εξίσου ο μπαχ και ο 
ςτινγκ, ο Τσικ Κορία και η μουσική της μεσογείου, η λάτιν και η 
τζαζ, με αποτέλεσμα το δεξιοτεχνικό παίξιμό του να θεωρείται ο 
ορισμός του fusion. 

χρησιμοποιώντας λούπες, ώστε να χτίζει απανωτά τοπία όπου 
πάνω τους ελίσσεται, αλλάζοντας κατά τη διάρκεια του ίδιου 
κομματιού όργανα και στιλ παιξίματος, και καταφέρνοντας 
να μη χάνει ούτε ένα μέτρο, ο adam ben Ezra είναι ένας 
χαρισματικός περφόρμερ, ιδανικός να οδηγήσει τους 
άγνωστους αναμεταξύ τους ανθρώπους σε μια παρέα που την 
ενώνει η δύναμη των ρυθμών του. 

ή ιδανική τεχνική και πολυθεματική του κατάρτιση; Το χιούμορ; 
Τα σπέσιαλ εφέ, που ως μάγος την κατάλληλη στιγμή εκτοξεύει; 
Όλα μαζί είναι αυτά που συνηγορούν και επαυξάνουν τη φήμη 
του, καθώς είτε σόλο είτε με το τρίο του ταξιδεύει τον κόσμο 
ανατινάζοντας τις συνηθισμένες νόρμες. ςτη Θεσσαλονίκη 
έρχεται χαρούμενος, και όχι μόνο εξαιτίας της γνωριμίας που 
θα έχει με τη μεσογειακή μας πόλη, αλλά και γιατί επιτέλους 
ολοκλήρωσε τις ηχογραφήσεις του πρώτο του δίσκου, “Can't 
Stop Running”.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΣυΝΑυΛΙΑ
WORKSHOp, COnCeRt

ΧΩΡΟΣ 
ςεμινάριο: Κέντρο μουσικής  
Δήμου Θεσσαλονίκης 
Ώρες 12:00-15:00

ςυναυλία: Αίθουσα  
Δοκιμών  της Κ.ο.Θ. 
Ώρα 21:00

venUe 
workshop: Municipality of 
Thessaloniki Music Center 
Τime 12:00-15:00

Concert: T.S.S.O.  
Rehearsal Room
Τime 21:00

ADAM BEN EZRA
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Hot on the heels of the release of his debut lp, due out soon, 
double – bassist, composer and multi – instrumentalist adam ben 
Ezra is a man on a mission to bring double – bass to the forefront 
of musical creation. 

a frequently peripheral medium of composition, the double – 
bass is Ezra’s basic form of expression. His heroes include bach, 
Sting and Chick Corea and his influences have resulted to the 
incorporation of jazz, latin and Mediterranean elements into 
his playing. and although the term “multi – instrumentalist” is too 
often abused when discussing other musicians, in his case it is 
absolutely true, since he plays violin, guitar, clarinet, oud and 
cajon with admirable fluency. 

adam ben Ezra is part of a new breed of musicians using social 
media and youTube to promote his work and interact with fans 
around the world. His videos have drawn millions of viewers and 
tens of thousands have subscribed to his profile so far. 

with 25 shows scheduled around the continent for 2015, as 
part of his European tour, adam ben Ezra is giving a unique 
workshop which will be followed by a solo performance in 
Thessaloniki, his sole appearance in Greece this year, one surely 
not to be missed. 

ADAM BEN EZRA 12.10
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13-14.10

ή λένα Αθανασοπούλου, ο μπάμπης Αλεξιάδης, ο 
Κωνσταντίνος ιορδάνου και ο ορέστης μαυρουδής 
αποτυπώνουν αθέατες όψεις της Θεσσαλονίκης μέσα 
σε εικαστικά βίντεο μικρής διάρκειας, καθώς και σε 
οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις. 

Δεδομένου του φεστιβαλικού χαρακτήρα των Δημητρίων, 
την εικαστική έκθεση αντικαθιστά η ανάθεση νέων 
οπτικοακουστικών παραγωγών, αποκλειστικά για τα Δημήτρια, 
σε νέους και ανερχόμενους εικαστικούς. Φιλοδοξία του 
θεσμού είναι να επεκταθεί η πρακτική των νέων παραγωγών, 
που αναζωογονούν το καλλιτεχνικό πεδίο, αλλά και τοποθετούν 
τη Θεσσαλονίκη στον πυρήνα των σύγχρονων καλλιτεχνικών 
αναζητήσεων.

ςτο έργο της λένας Αθανασοπούλου παρουσιάζεται  η 
πράξη και το αποτέλεσμα μιας φανταστικής ‘κλοπής’. Το 
‘κλοπιμαίο’ είναι άυλο και η πράξη αυτή στην πραγματικότητα 
είναι αδύνατη. Το φιλμ έχει στόχο μέσα από μεταφορές και 
με πρωταγωνιστές έναν άντρα και μια γυναίκα, να συνδέσει 
στοιχεία από το φυσικό τοπίο, το παρόν και την ιστορία της 
πόλης της Θεσσαλονίκης, θέτοντας κάποια ερωτήματα: Τι είναι 
αυτό που ορίζει την ταυτότητά μας και τι αυτό που μας προκαλεί 
να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να 
γίνουμε; Τι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά και τι αυτό που μας 
απομακρύνει;

μέσα από τεχνικές παραδοσιακού animation, στο φιλμ «vice 
versa, 00:00:01, ενός δευτερολέπτου στιγμή», ο animator 
μπάμπης Αλεξιάδης προσπαθεί να αποδομήσει στιγμές από 
την εγκλωβισμένη ταυτότητα της πόλης και να τις ζωντανέψει 
ξανά. ή ταχύτητα των στατικών εικόνων δημιουργεί την 
ψευδαίσθηση της κίνησης δίνοντάς μα τη δυνατότητα να δούμε 
την κίνηση, τον ήχο και τις πολιτιστικές αναφορές μιας στιγμής, 
αποτυπωμένα σε μια φωτογραφία.

ςτα «χλωμά Πρόσωπα» ο Κωνσταντίνος ιορδάνου 
επικεντρώνεται σε αγάλματα της πόλης που επέλεξε 
για αισθητικούς λόγους και μόνο. Απαρατήρητα στην 
καθημερινότητά μας, αλλά εκεί μονίμως. με βλέμμα συνεχώς 
στο ίδιο. «Δεν βλέπω γύρω μου. Κοιτάω συνεχώς το ίδιο 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, viDeO ARt
viSUAL ARtS, viDeO ARt

ΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal 
Ώρες 21:00-23:00

Ά  προβολή 
Εγκαίνια 13.10.2015 
Ώρα 21:00

venUe 
Maison Crystal 
Time 21:00-23:00

Ά  projection 
Opening 13.10.2015 
Time 21:00

SCREENINGS:
ΝΕΕΣ ΠΑρΑΓώΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 50Α ΔηΜηΤρΙΑ 

NEW PRODuCTIONS FOR ThE 50Th DIMITRIA

Λένα Αθανασοπούλου 
«ή Κλοπή»  
(εικαστικό βίντεο, HDv)

Σκηνοθεσία, Σενάριο 
λένα Αθανασοπούλου  
Δ/ντής Φωτογραφίας 
Θοδωρής Καλέσης

Sound Designer 
Αλέξανδρος ςιδηρόπουλος

Μπάμπης Αλεξιάδης 
“vice versa, 00:00:01, ενός 
δευτερολέπτου στιγμή” 
(Εγκατάσταση, κινούμενη 
εικόνα)

Αnimation Assistant 
Τατιάνα Εικοσιδυού

Κώστας Ιορδάνου 
«χλωμά Πρόσωπα» (HD 
video, Colour/Sound Stereo)

Σκηνοθεσία 
Κώστας ιορδάνου

Διεύθυνση Φωτογραφίας 
μιχάλης Γιαγκουνίδης

Σχεδιασμός Ήχου 
οδυσσέας Γκάλλιος

Ορέστης Μαυρουδής 
“passages”  
(HD video, Colour-mute, loop)

Διεύθυνση Φωτογραφίας 
Αυρήλιος Καρακώστας

Colour Correction 
χρήστος ΓιαννακόπουλοςO
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exhibition including video and audiovisual installations, 
specially commissioned for the 50th Dimitria by young and 
aspiring artists. lena athanasopoulou, babis alexiadis, 
Konstantinos iordanou and Orestis Mavroudis capture 
invisible views of Thessaloniki through short art videos and 
audiovisual installations. Taking into consideration the festival 
aspect of Dimitria, the visual arts are replaced by assignment 
of new audiovisual productions, exclusively for Dimitria. The 
institution’s ambition is that new productions, those that enrich 
the cultural environment and bring Thessaloniki to the forefront 
of contemporary art, will be further expanded.

σημείο. Ό,τι και να γίνει, είμαι ακίνητος, όπως ακριβώς με είχες 
φανταστεί. Κι ας μη με βλέπεις, και ας είμαστε ο ένας για τον 
άλλον απαρατήρητοι».

Το βίντεο του ορέστη μαυρουδή, “passages”, καταγράφει 
«ανοίγματα» (παράθυρα, τρύπες, σχισμές) κτιρίων της 
πόλης. ο Άγιος Δημήτριος, το Δημαρχείο, η Περιφέρεια 
Κεντρικής μακεδονίας, το ύπουργείο μακεδονίας Θράκης, 
το Αστυνομικό και Δικαστικό μέγαρο στη Θεσσαλονίκη 
αποκαλύπτουν την ευάλωτη αρχιτεκτονική τους φύση. Από τη 
μία, τα δημόσια κτίρια οφείλουν να είναι ανοιχτά στην κοινωνία 
και να εγγυώνται τη διαφάνεια των διαδικασιών στο εσωτερικό 
τους. Απ’ την άλλη, η κλειστή και συμπαγής δομή τους αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και του 
αδιάβλητου χαρακτήρα τους, προστατεύοντας παράλληλα την 
ομαλή και δίκαιη λειτουργία τους. Το βίντεο εστιάζει στα σημεία 
όπου η αντίθεση αυτή λαμβάνει χώρα, αναδεικνύοντας τους 
θεσμούς ως εν τέλει διαπερατά σώματα.

με ποιητικότητα, υπαινικτικότητα και το βλέμμα των καλλιτεχνών 
στραμμένο σ’ αυτό που συχνά διαφεύγει, η Θεσσαλονίκη 
μετατρέπεται σε καμβά νέων εικαστικών αφηγήσεων, που 
ακροβατούν μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας.

SCREENINGS: NEW PRODuCTIONS FOR ThE 50Th DIMITRIA 13-14.10

Lena Athanasopoulou 
“Theft” (video art, HDv)

Director, Script 
lena athanasopoulou 

Director of Photography 
Thodoris Kalesis

Sound Designer 
alexandros Sidiropoulos

Babis Alexiadis 
“vice versa, 00:00:01, 
a second’s moment” 
(installation, moving image)

Αnimation Assistant 
Tatiana ikosidiou 

Kostas Iordanou 
“pale Faces” (HD video, 
Colour/Sound Stereo)

Direction 
Kostas iordanou

Director of Photography 
Michalis Giagounidis

Sound Design 
Odysseas Gallios

Orestis Mavroudis 
“passages”  
(HD video, Colour-mute, loop)

Director of Photography 
avrilios Karakostas

Colour Correction 
Christos Giannakopoulos
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13-17.10

ο Δημήτρης ράπτης γεννήθηκε το 1979 και αποφοίτησε 
από την Κρατική ςχολή χορού Θεσσαλονίκης το 2010. 
Εκπαιδεύτηκε στο σύγχρονο και κλασικό χορό, στο σωματικό 
θέατρο, στην έννοια της body performance, στο θέατρο 
σκιών και στο κουκλοθέατρο. Εργάστηκε ως χορογράφος 
και χορευτής, συμμετείχε σε πρότζεκτ καθοδηγούμενα από 
επαγγελματίες εκπαιδευτές όπως οι bernardo Fallas, alfrendo 
Cabrera, John britton, ulay, Δάφνις Κόκκινος, Αγγελική 
Αυγητίδου, ςοφία μαυραγάνη. Διοργάνωσε το 1ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Contact – improvisation και άλλων τεχνών Jam of 
arts στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε την performance “The 
Ghosts”, ένα εικαστικό-σωματικό αφιέρωμα στην ιστορία του 
Γεντί Κουλέ. 

ή συμμετοχή του στα 50ά Δημήτρια περιλαμβάνει ένα 
πολυήμερο workshop χορού, αυτοσχεδιασμού, σωματικής 
έκφρασης και μελέτης χρήσης αντικειμένου σε σχέση με το 
θέμα, για επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές, improvisers, 
performers, ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικών σχολών και 
για όσους έχουν ασχοληθεί με τη σωματική τους έκφραση. οι 
συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν, μέσω της κίνησης, 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη σχέσεων, να εμβαθύνουν 
στην πολυπλοκότητα αλλά και την απλότητα αυτών και να 
παρατηρήσουν τη μεταβαλλόμενη στάση τους.

Παράλληλα μελετάται η έννοια και η χρήση των αντικειμένων 
σε μια παράσταση-performance. Καταλήγοντας σε ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τις 
δυνατότητές του, που άλλοτε αποτελεί το σημείο επαφής και 
επικοινωνίας και άλλοτε το εμπόδιο των σχέσεων.

The basic principle for this workshop is that the body should 
speak. To be able to express itself through a combination of 
vibrancy and vigilance in order to be in a position that allows 
it to feel, act, and claim responsibility for its actions. The 
participants will have the opportunity to become members of 
a performance which aims to explore the lengths of the human 
eagerness for communication. acting as human sculptures, the 
bodies will acquire movement through a domino logic, slowly 
coming to life. The workshop is addressed to professional and 
amateur dancers, improvisers, performers, actors and drama 
school students, as well as anyone curious to explore bodily 
expression.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ WORKSHOpΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal 
Ώρες 10:00-14:00

venUe 
Maison Crystal 
Time 10:00-14:00

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠο Τον ΔήμήΤρή ρΑΠΤή ΚΑι Τήν ομΑΔΑ «ςΩμΑ Ως»

STASEIS by DiMiTRiS RapTiS anD THE “SOMa OS” GROup
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14-15.10

Tο videodance είναι μία νέα, σύνθετη, καλλιτεχνική φόρμα 
έκφρασης. Το απόσταγμα δύο τεχνών. Ένας συνδυασμός 
της τέχνης του χορού με την τέχνη του κινηματογράφου, που 
συνθέτει -με μεγάλη ευαισθησία- την κίνηση, το σώμα, τον 
ρυθμό και τον χώρο με τις δυνατότητες και το άρωμα του 
κινηματογράφου - την τέχνη της επεξεργασίας της εικόνας 
και του ήχου. Ένα υβρίδιο που αναπτύχθηκε, υποστηρίχθηκε, 
μεγαλούργησε και αυτονομήθηκε. μία γέννηση, που ενώ 
αρχικά αφορούσε την βαθιά συγκενική σχέση του χορού με την 
κινούμενη εικόνα, αργότερα, σε συνδυασμό με της ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και την ανακύκλωση των γενεών, 
αποτέλεσε πλατφόρμα για νέες εκφραστικές δυνατότητες.

μια δράση με κινηματογραφικές videodance προβολές, 
οι οποίες θα περιλαμβάνουν έως και 30 σύντομα έργα 
videodance και δύο μικρού μήκους από την ελληνική και διεθνή 
σκηνή, τρεις συνεντεύξεις από καταξιωμένους χορογράφους 
(akram Khan, David zambrano, Michael Kliλn) και ένα 
ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μια ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος promenade, ένας περίπατος-περιπλάνηση 
του κοινού, ανάμεσα σε δεκαπέντε επαγγελματίες χορευτές, 
performers, ηθοποιούς, μουσικούς και εικαστικούς, που 
αρθρώνουν σύντομες κινητικές, εικαστικές, μουσικές και 
οπτικοακουστικές ιδέες.

videodance is, by nature, a complex art form. it combines the 
art of dance with the art of cinematography. a hybrid that has 
been developed and become autonomous, offering a boundless 
field of research and creation for the experimenters, who are 
mesmerised by the fusion of the arts. a transmedia expressive 
tool that merges independent artistic events in a totality. The 
body, the motion, the rhythm, the space, the light, the sound, 
the colour, the photography, the costume, the objects and each 
visual environment are incorporated in a cinematic footprint.

Cinematic videodance projections extended to 30 short 
videodance and 2 short length works by the Greek and 
international scene, 3 interviews by acclaimed choreographers, 
(akram Khan, David zambrano, Michael Klien), as well as a 
documentary. an audience walk – promenade will also take 
place between 15 professional dancers, performers, actors, 
musicians and artists, who will express short kinetic, artistic, 
musical and audiovisual ideas.

ΧΟΡΟΣ, viDeODAnCe
DAnCe, vi DeODAnCe

ΧΩΡΟΣ 
ςφαγεία
Ώρες προβολών 
21:00-23:00

promenade 
14.10.2015 
Ώρα 22:15

venUe 
Sfaggeia 
projection hours 
21:00-23:00

promenade 
14.10.2015
Time 22:15

AThENS VIDEO DANCE PROjECT
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14-15.10

ο μακρύτερος τίτλος θεατρικού έργου που γράφτηκε ποτέ; 
μπορεί! ςε μια παράσταση όπου οι δυο ήρωες ανατρέπουν, 
κατά το συνήθη «κιτσοπουλικό» τρόπο, όλα τα κλισέ της 
δράσης, των διαλόγων και των επί σκηνής πεπραγμένων, με τη 
δομή της θεατρικής σύμβασης να προκύπτει από την εντέχνως 
τορπιλισμένη «μη δράση», την έλλειψη μουσικής, φωτισμών 
και σκηνικών εφέ, παράγοντας έτσι τον απόλυτο ρεαλισμό, τα 
πρόσωπα θεατών και πρωταγωνιστών έσονται σχεδόν «εις ένα». 
Είναι το ζητούμενο. 

οι εκατοντάδες ιστορίες ασημαντότητας των βίων μας 
παράγουν μια τολμηρή εκδοχή της πλήξης, της αναισθησίας, 
του αφασικού τίποτα και του ανερμάτιστου που μας περιλούζει.

ύπαρξιακά αδιέξοδα που εντέχνως χρησιμοποιούν τη 
βωμολοχία, την ειρωνεία και τον κυνισμό ως «τρόπο έκφρασης» 
αλλά και «επικοινωνίας», ηθοποιοί που δεν ξέρεις αν 
ερμηνεύουν το ρόλο τους ή τον εαυτό τους, απουσίες νοήματος 
αλλά και μυρωδιά «απάτης» που αφήνεται να αιωρείται για 
το αν αυτό που παρακολουθούμε είναι καλοδουλεμένο «μη 
σενάριο» ή αυτοσχεδιασμός στα όρια της προβοκατόρικης 
κοροϊδίας, συνθέτουν ένα έργο που θα συζητηθεί αλλά και θα 
προκαλέσει! 

«με πληγώνει αυτό που είναι ο άνθρωπος. Αυτό το οποίο 
σιχαίνομαι σ' αυτόν, αποδεικνύεται κάθε φορά. με κάνει 
να αισθάνομαι μόνη. με κάνει να φοβάμαι. μετά, ευτυχώς, 
παίρνω τις ενέσεις από το καλό και το όμορφο που υπάρχει 
γύρω μου και επανέρχομαι». Γνήσιο παιδί του «αστικού 
δράματος» και προσεγγίζοντας τη σύγχρονη απελπισία με 
κώδικες που πατούν στο γερμανικό σκηνικό αλλά και τον 
αισθητικό μεταμοντερνισμό, μπολιάζοντάς τον όμως με την 
«ελληνικότητα» του περιβάλλοντος, κτιρίων, ανθρώπινων 
συμπεριφορών και συνιστωσών που ορίζουν τον τόπο μας, 
το έργο της Κιτσοπούλου αναμένεται να προκαλέσει το 
συνήθη «σεισμό», όπως συμβαίνει και με κάθε της, άλλωστε, 
παράσταση.

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Δημοτικό Θέατρο Άνετον
Ώρα 21:00

venUe 
“aneton” Municipal Theatre 
Time 21:00

ΜΙΑ ΜΕρΑ, ΟΠώΣ ΚΑΘΕ ΜΕρΑ, ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕρΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΔΙΑΜΕρΙΣΜΑΤΑ ΤηΣ ΑΘηΝΑΣ, ΑυΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟυΦώΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟυΣ ΒΟΛΙΚΟυΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΤΟυΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣη ΑΜΟΚ. Ή η 
ΑΝΟυΣΙΟΤηΤΑ ΤΟυ ΝΑ ΖΕΙΣ Τής λΕνΑς ΚιΤςοΠούλού

A DAy, juST LIKE ANy DAy, IN A FLAT SIMILAR TO ThE ThOuSAND FLATS OF 
AThENS, ThOSE EQuIPPED WITh SECuRITy CASINGS AND COZy SOFAS, IN A 

STATE OF AMOK. OR ThE DuLLNESS OF BEING by lEna KiTSOpOulOu
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The lengthiest theatrical title anyone has ever come up with? 
Quite possibly! in a play where the two protagonists, (in a 
typically Kitsopoulou-like manner) knock over every cliché 
known to man in terms of drama, dialogue and onstage 
presence, and with a play structure that unfolds through a 
thoroughly subversive “non-action” manifested by lack of music, 
lightning and stage effects, (therefore culminating to absolute 
realism), both audience and actors share a unified experience 
–clearly the author’s intention.

The innumerable stories of the meaninglessness of our existence 
create a daring version the collective boredom, the indifference 
and the absolute pointlessness that surrounds us.

Existential dead-ends highlighted through obscenity, irony and 
cynicism used as a means of “expression” or “communication”, 
a cast of characters so persuasive that leaves you wondering 
if they’re acting roles or simply letting themselves go, all these 
diverse parts form a play that provokes, one that will inspire 
many passionate viewings and discussions. 

A DAy, juST LIKE ANy DAy, IN A FLAT SIMILAR TO ThE ThOuSAND FLATS OF AThENS, ThOSE 

EQuIPPED WITh SECuRITy CASINGS AND COZy SOFAS, IN A STATE OF AMOK. OR ThE DuLLNESS 

OF BEING by lEna KiTSOpOulOu 14-15.10
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15.10

To Modern Dance Theatre istanbul of State Opera and ballet 
ανεβάζει την παράσταση χορού “Medi-Terra”. Ένα πλούσιο 
σύνολο χορευτών ερμηνεύει χορογραφίες τριών μεγάλων 
χορογράφων διεθνούς εμβέλειας, ήτοι αποσπάσματα από τα 
“Mantra” του ihsan Rüstem, “Shoshana’s balcony” του barak 
Marshall και «Κύματα» του Αντώνη Φωνιαδάκη. οι τρεις 
χορογράφοι, με ρίζες στη μεσόγειο (ισραήλ, Ελλάδα και 
Τουρκία), χαιρετίζουν και γιορτάζουν την επιθυμητή ανάγκη για 
ειρήνη στην Ανατολική μεσόγειο. 

Modern Dance Theatre istanbul of State Opera and ballet 
performs the dance show Medi-Terra. an expansive range of 
dancers anthologizes the work of three internationally famous 
choreographers: ihsan Rüstem’s “Mantra”, barak Marshall’s 
“Shoshana’s balcony” and antonis Foniadakis’ “waves”. The 
mixed-bill programme consists of three short pieces by three 
different choreographers with origins in the Mediterranean 
(israel, Greece, and Turkey), each conducting repertory work 
on – or creating from scratch with – MDTist dancers. The fact that 
each choreographer comes from a culture associated with a 
different abrahamic religion brings forth an opportunity to salute 
and celebrate a long-desired state of peace and serenity in and 
around the Eastern Mediterranean.

ΧΟΡΟΣ /DAnCeΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Εταιρείας  
μακεδονικών
Ώρα 21:00

venUe 
Theatre of The Society for 
Macedonian Studies
Time 21:00 MEDI-TERRA MODERn DanCE THEaTRE iSTanbul OF STaTE OpERa anD ballET
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Manyfingers είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Chris Cole, ο 
οποίος έγραψε μουσική ιστορία συνεργαζόμενος με ορισμένα 
από τα σπουδαιότερα σχήματα που εκκολάφθηκαν στο 
μπρίστολ. 

Την τελευταία δεκαετία, ο Cole δημιουργεί τη δική του 
μουσική, ενώ το “The Spectacular nowhere” είναι ο πρώτος 
του προσωπικός δίσκος από το 2005. Ένας μαγνητικός 
συνδυασμός από νεοκλασικές συνθέσεις με ευθείες αναφορές 
στον arvo part και τις ποιητικές κινηματογραφικές ατμόσφαιρες 
του yann Tiersen, το άλμπουμ φροντίζει να προκαλεί τα 
αισθητήρια του ακροατή με ατονικές, σκοτεινές στιγμές που δεν 
θα ξενίσουν τους ακροατές των Swans. 

Ακούστε τα θεσπέσια “Erasrev”, “no Real Men” ή το 
εναρκτήριο “Ode to louis Thomas Hardin”, για να πάρετε 
μια πρώτη γεύση όσων θα μας προσφέρει ζωντανά αυτός ο 
ξεχωριστός παραγωγός και μουσικοσυνθέτης.

Chris Cole, aka Manyfingers should be a name well acquainted 
with to anyone who has dwelled on the rich musical history of 
bristol, uK. 

Having collaborated with numerous important acts, Cole has 
been creating his own music for the past decade, with “The 
Spectacular nowhere” being his first contribution since 2005. 

a captivative combination of neo-classical compositions that 
bring to mind the works of arvo part, combined with cinematic 
atmospheres and atonal, dark moments of great intensity, 
Manyfingers never ceases to transport the listener to unknown, 
challenging musical territories.

lend an ear to the marvelous “Erasrev”, “no Real Men” or 
the opener “Ode to louis Thomas Hardin” for a teaser of this 
exceptional artists’ latest work, which will be performed onstage 
during the 50th Dimitria Festival.

ΜΟυΣΙΚΗ /MUSiCΧΩΡΟΣ 
Club μύλου
Ώρα 22:00 

venUe 
Mylos Club
Time 22:00 

MANyFINGERS CHRiS COlE
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Το μυθιστόρημα - ορόσημο του Παύλου μάτεσι, «ή μητέρα του 
σκύλου», κυκλοφόρησε το 1990. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 
αλλεπάλληλες επανεκδόσεις και μεταφράστηκε σε 
περισσότερες από τριάντα χώρες. Δηκτικό, χιουμοριστικό, 
δραματικό και ταυτόχρονα σουρεαλιστικό, το ευρύτατα 
αναγνωρισμένο πεζογράφημα του μάτεσι αποτυπώνει τη δική 
του οπτική για ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, 
με τρόπο που εναγκαλίζεται τις κοινωνίες όλου του κόσμου. 
ή ηρωίδα του βιβλίου, ραραού, ενσαρκώνει το σύμβολο 
του ανθρώπου που δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει στον 
καθημερινό στίβο της ζωής. 

Τον ιδιαίτερο λογοτεχνικό κόσμο του μάτεσι ζωντανεύει στο 
θέατρο ο ςταύρος Τσακίρης, ο οποίος σκηνοθετεί το έργο του 
συγγραφέα, με τη Δήμητρα χατούπη στο ρόλο της ραραού.

ή ζωή της ραραού, «μεγάλης φίρμας της επιθεώρησης» 
όπως η ίδια αυτοσυστήνεται, ζωντανεύει στη σκηνή μέσα 
από το φλας μπακ εικόνων μιας κοινωνίας που προσπαθεί 
να τα «βολέψει» σε συνθήκες ανέχειας. Από την Κατοχή έως 
σήμερα, η πορεία της ραραού, όπως αντίστοιχα και η πορεία 
της Ελλάδας, την οποία διατρέχει με τις αναμνήσεις της, είναι 
μια μάχη επιβίωσης. ο αγώνας της είναι αδιάκοπος, κι εκείνη 
θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να βγει αλώβητη από 
αυτόν. Ακόμη και αν χρειαστεί να αποδράσει σε μια δική της 
πραγματικότητα.

pavlos Matesis’ landmark novel “The Mother of the Dog” was 
published in 1990. Having been republished several times and 
translated in 30 languages, the humorous, dramatic, surreal 
book depicts a unique vision of modern Greek history, albeit in a 
narrative that speaks to readers of any origin. 

The novel’s heroine, Raraou, comes along as a symbol of 
mankind, a symbol that will never cease fighting its way 
throughout life’s daily struggles. 

The unique literary world of Matesis enters the stage of 50th 
Dimitria Festival, through director Stavros Tsakiris’ play, with 
actor Dimitra Hatoupi as the protagonist, Raraou.

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Αυλαία
Ώρα 21:00 

venUe 
avlaia Theatre
Time 21:00 

η ΜηΤΕρΑ ΤΟυ ΣΚυΛΟυ ΑΠο Τον ςΤΑύρο ΤςΑΚιρή

ThE MOThER OF ThE DOG by STavROS TSaKiRiS

Σκηνοθεσία - 
Δραματουργική 
Eπεξεργασία 
ςταύρος Τσακίρης 

Σκηνικά - Κοστούμια 
Άγγελος Αγγελή 

Δραματολόγος 
Δήμητρα Πετροπούλου 

Βοηθός Σκηνοθέτη 
Έφη ρευματά 

Στο ρόλο της ραραού 
Δήμητρα χατούπη 

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί 
νίκος Γιαλελής, Γιάννης 
Δρίτσας, χρήστος 
Ευθυμίου, ήλίας Ζερβός, 
ςτεφανία Κριεζή, μαριλίτα 
λαμπροπούλου, Τζίνη 
Παπαδοπούλου, Έφη ρευματά, 
μαριαλένα ροζάκη

Direction 
Stavros Tsakiris

Scenery – Costumes 
aggelos aggeli

Dramatist 
Dimitra petropoulou

Assistant to the Director 
Efi Revmata

Starring as Raraou 
Dimitra Hatoupi

Cast 
nikos Gialelis, Giannis 
Dritsas, Christos Efthimiou, 
Elias zervos, Stefania Kriezi, 
Marilita lambropoulou, Tzini 
papadopoulou, Efi Revmata, 
Marialena Rozaki
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ο Δημήτρης ράπτης διαγράφει μια σημαντική πορεία στην 
πολιτιστική σκηνή της Ελλάδας λειτουργώντας υπό πολύ 
συγκεκριμένη οπτική: βασική αρχή του σε οποιοδήποτε 
πρότζεκτ έχει επιμεληθεί είναι το σώμα να μιλά. 

μετά την ολοκλήρωση του workshop των «ςώμα Ως» «ςτάσεις» 
(13-17 οκτωβρίου), οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε 
μια ομότιτλη χοροθεατρική παράσταση – performance, η οποία 
επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, την πολυπλοκότητα 
και την απλότητα που τις διέπουν. «ςτάσεις», όπως «στάση» 
(διάθεση για δράση με ένα συγκεκριμένο τρόπο), «σχέση» 
(παράγωγο της λέξης «σχειν», απαρέμφατο αορίστου της λέξης 
έχω), «στερεότυπα» (σύνολα πεποιθήσεων / καθορισμένη 
οπτική γωνία), «επικοινωνία» (διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφορίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων), «αναζήτηση» 
(επίμονη προσπάθεια να βρεθεί κάποιος ή κάτι / προσπάθεια 
για την ικανοποίηση κάποιας επιθυμίας), «αποτέλεσμα» 
(κατάληξη μιας ενέργειας). Όταν το στερεότυπο, εγώ, είμαι, 
θέλω, αναζητούν το στερεότυπο, εσύ, είσαι, θέλεις, τότε η 
σχέση, η επικοινωνία και η στάση μας ορίζει το αποτέλεσμα.

as a performer, choreographer, director and creative mind 
of the “boby as” Group, Dimitris Raptis plays a growingly 
important part in Thessaloniki’s cultural scene by working under 
very strict criteria: from “antisomata” to “arxontiko tis Minore”, 
his basic principle is that the body should speak. To be able to 
express itself through a combination of vibrancy and vigilance 
in order to be in a position that allows it to feel, act, and claim 
responsibility for its actions.

Following the self titled workshop by himself and the “boby as” 
Group, scheduled from 13 to 17 October, the participants will 
have the opportunity to become members of a performance 
which aims to explore the lengths of the human eagerness for 
communication.

peRFORMAnCeΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal
Ώρα 21:00 

venUe 
Maison Crystal
Time 21:00 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠο Τον ΔήμήΤρή ρΑΠΤή ΚΑι Τήν ομΑΔΑ «ςΩμΑ Ως»

ATTITuDES by DiMiTRiS RapTiS anD THE “bOby aS” GROup

Σύλληψη-Σκηνοθεσία 
Δημήτρης ράπτης

Εικαστική Επιμέλεια 
Βασίλης Αλεξάνδρου

Χορογραφούν και 
Ερμηνεύουν 
Δέσποινα Κιουμουρτζίδη, 
μαρία Πίσιου, Δημήτρης 
ράπτης, χριστίνα ςαπουνίδου, 
ήρακλής Πρόβος, μερόπη 
Βερβέρη

ςτην παράσταση παίρνουν 
μέρος και οι συμμετέχοντες 
του workshop.

Πρωτότυπη Μουσική 
ήλίας ςαρηγιαννίδης 
(λαούτο), Βαγγέλης Βραχός 
(κοντραμπάσο), Περικλής 
Βραχός (βιολί)

Σκηνογραφική Επιμέλεια 
Βασίλης Αλεξάνδρου 
Δημήτρης ράπτης 

Σκηνικά-Κοστούμια 
ομάδα «ςώμα Ως»

Concept-Direction 
Dimitris Raptis

Art Direction 
vassilis alexandrou

Choreography and 
Interpretation 
Despina Kioumourtzidou, 
Maria pisiou, Dimitris Raptis, 
Christina Sapounidou, iraklis 
provos, Meropi ververi, and 
the workshop’s participants

Original Music 
ilias Sarigiannidis (lute), 
vaggelis vrachos (double 
bass), periklis vrachos (violin)

Scenography Direction 
vassilis alexandrou  
Dimitris Raptis

Scenery, Costumes 
“boby as” Groupph
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ή  παγκοσμίου φήμης βελγική αβαν-γκάρντ θεατρική ομάδα 
tgSTan ανεβάζει την «Προδοσία» του χάρολντ Πίντερ, σε μια 
ξεχωριστή παραγωγή. Το έργο εξετάζει με ενδελεχή τρόπο τις 
ανθρώπινες ερωτικές σχέσεις και τα αδιέξοδά τους.

Γραμμένο το 1978, το έργο αφηγείται την ιστορία μιας τυπικής 
τριαδικής σχέσης, στην οποία η Έμμα απατά το σύζυγό της επί 
επτά χρόνια με τον καλύτερό του φίλο. 

ςτην «Προδοσία», ο Πίντερ χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη 
δραματική δομή: το έργο ξεκινά στο τέλος και ολοκληρώνεται 
στην αρχή. Προκειμένου να διερευνήσει θέματα όπως η πίστη, η 
ανειλικρίνεια και η αυταπάτη, επινοεί χαρακτήρες αιχμάλωτους 
σε σαρκοβόρα πάθη, οι οποίοι αντιπαλεύουν τη μετριότητα της 
καθημερινότητάς τους και πασχίζουν να ζήσουν μεγαλειωδώς 
σε έναν κόσμο υπερβολικά μικρό. 

Παρουσιάζοντας με χειρουργική ακρίβεια τις ελπίδες, τις 
προσμονές, τα ψέματα και τις αδυναμίες των χαρακτήρων του, 
ο Πίντερ εξιδανικεύει και γελοιοποιεί τον έρωτα ταυτόχρονα.  

με τον απαράμιλλο τρόπο του, ο νομπελίστας συγγραφέας 
εξυψώνει την πεζότητα των ανθρώπινων σχέσεων στο επίπεδο 
της ποίησης. 

Harold pinter wrote betrayal in 1978. The play tells the story of 
a classic three-cornered relationship in which Emma has been 
cheating on her husband Robert for seven years by having an 
affair with his best friend Jerry.

pinter uses an unusually dramatic structure: the play begins at 
the end and ends at the beginning. in order to explore themes 
like loyalty, insincerity and self-deception, he presents characters 
who are caught up in the untenability of an all-consuming 
passion, who struggle against the inevitable mediocrity of their 
daily lives, who want to live grandly in a world that is too small. 

as if with a scalpel, he exposes the pride and longings, the 
lies and weaknesses of his characters, and, in that laconic and 
ruthless style at which he excels, succeeds both in glorifying and 
ridiculing love.  

in this way pinter elevates the prosaicness of human relations to 
poetry.

ΘΕΑΤΡΟ/tHeAtReΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Εταιρείας 
μακεδονικών ςπουδών
Ώρα 21:00 

venUe 
Theatre of the Society for 
Macedonian Studies
Time 21:00 ΠρΟΔΟΣΙΑ ΑΠο Τούς tgSTan

BETRAyAL by tgSTan

Σκηνοθεσία/Direction 
tgSTan 

Παίζουν/Interpretation 
Robby Cleiren  
Jolente De Keersmaeker  
Frank vercruyssen

Φωτισμοί/Lighting 
Thomas walgrave

Κοστούμια/Costumes 
ann D’Huys

Τεχνικός/Technical support 
Tim woutersph

ot
o 

©
 p

au
l D

e 
M

al
sc

he



128/129

Φωνή / Vocals 
Γιάννης Αγγελάκας

Ακουστική κιθάρα /
Acoustic Guitar 
λαμπρινή Γρηγοριάδου 

Τύμπανα / Drums 
Αναστάσης 
Βουκυκλαράκης  

ηλεκτρική κιθάρα / 
Electric Guitar 
Γιάννη ςαββίδη 

Τρομπέτα / Trumpet 
Γιώργος Αβραμίδης 

Σαξόφωνο / Saxophone 
James wylie 

18.10

Αναντίρρητα ο πλέον επιδραστικός καλλιτέχνης του 
ελληνόφωνου ροκ των τριών τελευταίων δεκαετιών, ο Γιάννης 
Αγγελάκας άφησε ανεξίτηλο χνάρι στην εγχώρια σκηνή χάρη 
στο σεπτέτο δίσκων που κυκλοφόρησε με τις Τρύπες, από το 
1985 έως το 1999.

Επανεφευρίσκοντας τον εαυτό του, συνέχισε ως σόλο 
καλλιτέχνης. ςτα εννέα προσωπικά άλμπουμ που κυκλοφόρησε 
από το 1993, η επινοητικότητα και ο πειραματισμός δεν 
παύουν να εναρμονίζονται με την απαράμιλλη ικανότητα 
να οσφραίνεται το καίριο, που διακρίνει τη δουλειά του 
Θεσσαλονικιού δημιουργού και τη διατηρεί σταθερά δημοφιλή.

ςυνεργαζόμενος με μια ευρεία κολεκτίβα καλλιτεχνών 
και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στη σύσταση 
δισκογραφικής εταιρίας, ο Γιάννης Αγγελάκας παράγει 
πληθώρα έργου ως επικεφαλής της all Together now.

Από τη σύνθεση του σάουντρακ του φιλμ «Ψυχή Βαθιά», του 
Παντελή Βούλγαρη, έως τις συνεργασίες του με ετερόκλητους 
μουσικούς και τις δύο ποιητικές συλλογές που έχει εκδώσει, ο 
Γιάννης Αγγελάκας παραμένει η πλέον εμβληματική παρουσία 
της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής.

ςτην τελευταία εκδήλωση των Δημητρίων παρουσιάζει για 
πρώτη φορά τη νέα του δισκογραφική δουλειά με το καινούργιο 
6μελές μουσικό σχήμα.

undoubtedly the most widely acclaimed artist to have stormed 
Greek alternative rock during the last three decades, Giannis 
aggelakas has set the path for local musicians thanks to the 
septet of albums he released with his band, “Trypes” from the 
mid-eighties through 1999.

Having reinvented his self as a solo artist, the emblematic singer, 
performer, composer, lyricist, poet and occasional actor, just 
keeps creating his own brand of cutting edge music that pushes 
the boundaries of innovation and popularity. 

His tight, loyal collective of musicians and artists, aptly named 
all Together now, has even formed a record label, adding 
record releasing and distributing to an already impressive 
amount of work that consists of 9 solo albums, as well as various 
soundtracks, collaborations and two volumes of poetry.

in the last event of Dimitria he will present for the first time his 
new album introducing his new 6-member band.

ΜΟυΣΙΚΗ/MUSiCΧΩΡΟΣ 
Fix Factory Of Sound
Ώρα 21:30

venUe 
Fix Factory Of Sound
Time 21:30 

ΓΙΑΝΝηΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
GIANNIS AGGELAKAS
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χορεύουμε, διασκεδάζουμε, θυμόμαστε τις καλύτερες 
στιγμές του Futureβαλ - 50ά Δημήτρια και τσουγκρίζουμε τα 
ποτήρια μας: καλλιτέχνες, κοινό, εθελοντές, όσοι γεμίσαμε τις 
αίθουσες, κοινωνήσαμε, επικοινωνήσαμε και απολαύσαμε τις 
εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης. Το αποχαιρετιστήριο 
πάρτι των 50ών Δημητρίων ξεκινά στις 22:30 με ζωντανή 
μουσική από τους ήλιοδρόμιο και θα κρατήσει έως το πρωί με 
μουσική που θα διαλέξει ο ςτέφανος Τσιτσόπουλος.

we dance, we cheer and enjoy drinks, a great getting together 
to commemorate the festival that will bring everyone along: 
artists, audience, volunteers, all of us bid farewell to the 50th 
Dimitria with a live concert by iliodromio and a party that will 
last until the early morning hours, with tunes compiled and mixed 
by Stefanos Tsitsopoulos.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗξΗΣ 
CLOSing event

ΧΩΡΟΣ 
Maison Crystal
Ώρα 22:30

venUe 
Maison Crystal
Time 22:30

ΠΑρΤΙ ΛηξηΣ 50ώΝ ΔηΜηΤρΙώΝ
CLOSING PARTy, ThE END OF ThE 50Th DIMITRIA
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1.10ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/viSUAL ARtSΧΩΡΟΣ 
Γκαλερί και μουσεία της 
Θεσσαλονίκης

venUe 
Thessaloniki Museums 
and Galleries

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕρΙΠΑΤΟΣ
ART WALK

MuSEuM walK

Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού 
μόνιμη έκθεση

Αρχαιολογικό Μουσείο 
μόνιμη έκθεση «χρυσός των 
μακεδόνων» και υπαίθριες 
εκθέσεις «Αγρός, οικία, Κήπος, 
Τόπος» και «μνήμη και …λίθοι»

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
(Λιμάνι) –ΚΜΣΤ 
«ςχετικές Κινήσεις / Ευαγγελία 
Κρανιώτη, Julien prévieux», 
στο πλαίσιο του κεντρικού 
προγράμματος της 5ης μπιενάλε 
ςύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Εβραϊκό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης 
μόνιμη συλλογή και έκθεση 
«ςυναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι 
στην Εθνική Αντίσταση» 

μουσείο Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης 
μόνιμη έκθεση «ή ιστορία του 
ελληνικού κινηματογράφου»

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
«Δώρα της Γης με αντοχή στο 
χρόνο», στο πλαίσιο της 5ης 
μπιενάλε ςύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης

Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης 
«FaCES. Το Πορτρέτο στην 
Ευρωπαϊκή Φωτογραφία μετά το 
1990»

MIET 
«νίκος Δραγούμης. ο ζωγράφος. 
1874-1933»

ΜΙΕΤ βιβλιoπωλείο 
«lydia borzek. μια ρωσίδα 
ζωγράφος. Από το Παρίσι στην 
Ελλάδα»

Δημοτική Πινακοθήκη - Casa 
Bianca 
«ReMaSTER your shirt-scan 
your Ego: Το ρούχο φίλτρο και 
οθόνη του Εγώ», στο πλαίσιο του 

προγράμματος του 1ου Διεθνούς 
ςυμποσίου Θεραπειών μέσω 
Τέχνης «Ζωή και Τέχνη είναι 
ένα»-παράλληλο πρόγραμμα 
5ης biennale ςύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης 

GallERy walK

Αθανασιάδου Ζήνα Ι. 
ομαδική έκθεση συνεργατών

ΕΙρΜΟΣ 
Έκθεση του νίκου 
Παναγιωτόπουλου και 
της Πηνελόπης Πετσίνη, 
“aufarbeitung: The wall”

Λόλα Νικολάου 
Έκθεση των Δημήτρη Αμελαδιώτη, 
Βιργινίας μαστρογιαννάκη και 
Φώτιου μπάλα

Γκαλερί Μεταμόρφωσις 
ομαδική έκθεση συνεργατών

Artis Causa Gallery 
ομαδική έκθεση συνεργατών

Donopoulos International Fine 
Arts 
Έκθεση του Gehard Demetz

Myrό Gallery 
«μάρμαρο & χρώμα». Έκθεση 
ςυνεργατών του Myrό antiques 
House & της Greek Marble 
initiative.  
Γλυπτική 
Sherry Tipton, οδυσσέας 
Τοσουνίδης, Kamen Tanev, 
Γαβριήλ Ανδρονικίδης, Giorgie 
Cpajak, Γκίβη μιχαηλίδης, Jhon 
Gogaberishvili, Αναστάσης 
λεόνογλου, nana Gogaberishvili, 
Γιάννης μανικάτης, andrej 
Mitevski, ςτράτος Πάλλας.  
Ζωγραφική 
Βαγγέλης ρίνας, ςωκράτης 
Γιοσμάς, Θεώνη Καρακάντζου, 
Δήμος Κηπουρός 
χαρακτική 
Κριστιάνα ήλιοπούλου Hopirtean

MuSEuM walK 

Museum of Byzantine Culture 
permanent exhibition

Archaeological Museum 
permanent exhibition “The Gold 
of Macedon” and open air 
exhibitions “The Field House 
Garden Grave” and “Memory in 
Stone”

Contemporary Art Center of 
Thessaloniki (SMCA), PORT 
“Relative Motions / Evangelia 
Kranioti - Julien prévieux”. in the 
frmawork of 5TH Thessaloniki 
biennale OF Contemporary art

jewish Museum 
permanent collection and 
periodical exhibition

Cinema Museum 
permanent exhibition “The history 
of Greek cinema”

Teloglion Foundation of Art 
A.u.Th 
“Earth’s enduring gifts”. in the 
framework of 5th Thessaloniki 
biennale of Contemporary art

Museum of Photography 
“FaCES. European portrait 
photography since 1990”

National Bank of Greece 
Cultural Foundation (MIET) 
“nikos Dragoumis. The painter. 
1874-1933”

MIET Bookstore 
“lydia borzek. a Russian 
painter. From paris to Greece” 
(Opening1.10, 20:00)

Municipal Art Gallery - Casa 
Bianca 
“ReMaSTER your shirt-scan 
your Ego”. in the framework of 
1st international Symposium 
Of art Therapies “life and art 
as One” / parallel program of 
5TH Thessaloniki biennale OF 
Contemporary art

GallERy walK

Athanassiadou Zina I. 
Group show of collaborators

EIRMOS Art Gallery 
nikos panagiotopoulos, pinelopi 
petsini, “aufarbeitung: The wall”

Lola Nikolaou Art Gallery 
Exhibition of Dimitris ameladiotis, 
virginia Mastrogiannaki, Fotios 
balas

Metamorfosis Art Gallery 
Group show of collaborators 

artis causa Gallery 
Group show of collaborators

Donopoulos International Fine 
Arts 
Gehard Demetz

Myrό Gallery 
“Marble and Colour”. Myrό 
antiques House collaborators & 
Greek Marble initiative 
Sculpture 
Sherry Tipton, Odysseas 
Tosounidis, Kamen Tanev, Gabriel 
andronikidis, Giorgie Cpajak, Givi 
Michailidis, Jhon Gogaberishvili, 
anastasis leonoglou, nana 
Gogaberishvili, Giannis Manikatis, 
andrej Mitevski, Stratos pallas. 
painting: vaggelis Rinas, Socratis 
Giosmas, Theoni Karakantzou, 
Dimos Kipouros.  
Engraving 
Cristiana iliopoulou Hopirtean

Για ένα βράδυ οι αίθουσες 
τέχνης της πόλης και όλοι 
οι πολιτιστικοί φορείς θα 
ανοίξουν τις πόρτες τους για 
μια βραδινή εξόρμηση των 
φιλότεχνων Θεσσαλονικέων. 

Εκθέματα και καλλιτεχνικά 
εγχειρήματα θα 
παρουσιαστούν από 
τους δημιουργούς τους, 
επιμελητές και κριτικούς 
στο φιλότεχνο κοινό, σε ένα 
είδος ελεύθερης και ανοιχτής 
ξενάγησης.

ο Εικαστικός Περίπατος, 
που ανατρέχει στο παρελθόν 
του θεσμού, είναι μια ακόμη 
ευκαιρία για χιλιάδες 
επισκέπτες να συνομιλήσουν 
με τους καλλιτέχνες και να 
εξερευνήσουν το σύγχρονο 
εικαστικό τοπίο.

This exceptional event will 
unfold as soon as the sun sets. 
For an entire night, every art 
venue and cultural institution in 
the city will open its doors to a 
nocturnal expedition specially 
organized for every art 
enthusiast in Thessaloniki.

Exhibits, installations, and 
various projects will be 
presented to viewers by their 
very creators, monitors and 
critics, in a kind of open and 
free cultural tour guide.

Cooperation 
Directorate of libraries and 
Museums

Συνεργασία 
Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και 
μουσείων 
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9-31.10ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/viSUAL ARtSΧΩΡΟΣ 
Βιβλιοπωλείο ιΑνος,
πλατεία Αριστοτέλους

Εγκαίνια 
9.10.2015
Ώρα 20:00 

venUe 
ianos bookshop,  
aristotelous Square
Opening 
9.10.2015
Time 20:00 

ΟΤΑΝ ΣυΜΒΕΙ ΣΤΑ ΠΕρΙξ…
WhAT COMES ROuND…

Curator 
iris Kritikou & Giorgos –  
ikaros babasakis

Paintings by 
Spiros aggelopoulos 
Meri Galani-Kritikou 
Giannis Dedes 
Minas Kabitakis 
Kostas lavdas 
Michalis Madenis 
nektarios Mamais 
Timos batinakis 
Chariton bekiaris 
Georgia bliatsou 
Geuso papadaki 
vassilis Soulis (4) 
Marina Stellatou 
Katerina Tsebeli (1) 
pavlos Chabidis (2) 
athina Chatzi 

Installation by 
Dimitris labrou (3) 
Eleanna Martinou 
Margarita petrova

Επιμέλεια 
Ίρις Κρητικού & Γιώργος - 
Ίκαρος μπαμπασάκης

Στην έκθεση «Όταν συμβεί 
στα πέριξ...» συμμετέχουν 
ςπύρος Αγγελόπουλος 
μαίρη Γαλάνη - Κρητικού 
Γιάννης Δέδες 
μηνάς Καμπιτάκης 
Κώστας λάβδας 
μιχάλης μαδένης 
νεκτάριος μαμάης 
Τίμος μπατινάκης 
χαρίτων μπεκιάρης 
Γεωργία μπλιάτσου 
Γεύσω Παπαδάκη 
Βασίλης ςούλης (4) 
μαρίνα ςτελλάτου 
Κατερίνα Τσεμπελή (1) 
Πάβλος χαμπίδης (2) 
Αθηνά χατζή

Στην εγκατάσταση  
«Το τσακμάκι του 
Τσιτσάνη» συμμετέχουν 
Δημήτρης λάμπρου (3) 
Ελεάννα μαρτίνου 
μαργαρίτα Πέτροβα

με αφορμή τη συμπλήρωση 
100 χρόνων από τη γέννηση 
του Βασίλη Τσιτσάνη, ο ιanOS 
φιλοξενεί την ομαδική εικαστική 
έκθεση «Όταν συμβεί στα 
πέριξ...». Πρόκειται για ένα 
εικαστικό αφιέρωμα στο μεγάλο 
λαϊκό συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη 
καθώς και για μία εικαστική 
εγκατάσταση-αφιέρωμα στο 
μουσικοσυνθέτη με τίτλο «Το 
Τσακμάκι του Τσιτσάνη». 

ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν 
ένας από τους μεγαλύτερους 
Έλληνες λαϊκούς συνθέτες, 
στιχουργούς και τραγουδιστές 
του 20ού αιώνα (του οποίου 
τραγούδια ακούγονται μέχρι 
και σήμερα). Ήταν μία από τις 
σημαντικότερες φυσιογνωμίες 
του ρεμπέτικου και του 
λαϊκού τραγουδιού. Κατά τον 
μουσικολόγο λάμπρο λιάβα, 
ο Τσιτσάνης «έβγαλε το λαϊκό 
τραγούδι από τα όρια του 
περιθωρίου, όπου το είχαν 
τάξει τα αντικοινωνικά και 
ανατολίτικα στοιχεία του, για 
να το εντάξει στην καινούργια 
κοινωνική πραγματικότητα 
της μεταπολεμικής Ελλάδος. 
Καθιέρωσε νέο ύφος 
παιξίματος και τραγουδιού με 
τον εξευρωπαϊσμό-συγκερασμό 
των κλιμάκων, αρμονίες με 
δεύτερες και τρίτες φωνές, 
εμπλουτισμένη ενορχήστρωση 
και καινοτομίες στην ποιητική 

δομή, όπου για πρώτη φορά το 
λαϊκό τραγούδι απομακρύνθηκε 
από τις παραδοσιακές φόρμες 
του δίστιχου επισημοποιώντας 
το ρόλο του ρεφρέν». 

ςτην ομαδική εικαστική 
έκθεση «Όταν συμβεί στα 
πέριξ...», τοπία της ζωής 
και της έμπνευσης του 
συνθέτη, οικογενειακές και 
οικείες φιγούρες που τον 
σημάδεψαν, μικροαντικείμενα 
που τον θυμίζουν, απόπειρες 
προσωπογραφίας-πορτρέτου 
του ιδίου, έμπνευση από ένα 
συγκεκριμένο τραγούδι ή 
εικονογράφηση συγκεκριμένων 
στίχων που επελέγησαν από 
τους καλλιτέχνες, προτείνουν 
ένα σύνθετο πλέγμα εικόνων 
που σκιαγραφούν τον Τσιτσάνη 
με επιθυμία μνημόνευσης και 
αγάπη, ενίοτε ίσως με τρυφερό 
χιούμορ αλλά πάντα με 
σεβασμό.

ςτην εικαστική εγκατάσταση-
αφιέρωμα «Το Τσακμάκι του 
Τσιτσάνη», ο Γιώργος Ίκαρος 
μπαμπασάκης κάλεσε τρεις 
δυναμικούς εικαστικούς της 
νέας γενιάς να δημιουργήσουν 
ένα τρίπτυχο έργο. 

a special event celebrating 100 
years since the birth of the great 
Greek composer – singer vassilis 
Tsitsanis. The group show with 

the title “what comes round…” 
and the installation “Tsitsani’s 
lighter” is an art presentation of 
Tsitsani’s life and his music work.

1. 2.

4.3.
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Την αξιομνημόνευτη και 
περιπετειώδη διαδρομή 
του Κολλεγίου Ανατόλια, 
από τα πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας του στον Πόντο 
μέχρι τη σημερινή εποχή στη 
Θεσσαλονίκη, καταγράφει το 
βιβλίο του william McGrew 
με τίτλο «Educating across 
Cultures: anatolia College in 
Turkey and Greece». ή έκδοση, 
που κυκλοφόρησε στην 
Αμερική στην αγγλική γλώσσα, 
παρακολουθεί τη γενναία 
εκπαιδευτική πρωτοβουλία 
που διαδραματίστηκε σε δύο 
ηπείρους και επιβίωσε τριών 
πολέμων.

ο συγγραφέας ξεκινά με 
τις απαρχές του Κολλεγίου 
Ανατόλια το 19ο αιώνα στη 
Βοστόνη, από όπου Αμερικανοί 
Προτεστάντες ιεραπόστολοι 
ξεκινούν το μεγάλο τους ταξίδι 
στην οθωμανική Αυτοκρατορία 
για να μεταφέρουν το μήνυμα 
του χριστιανισμού στους 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς, 
στόχος που στη συνέχεια 
γίνεται καθαρά  εκπαιδευτικός. 
Το Κολλέγιο Ανατόλια αρχίζει 
να λειτουργεί το 1886 στη 
μερζιφούντα του Πόντου 
και γρήγορα εξελίσσεται 
σε ένα από τα πιο δυναμικά 
ιδρύματα της ευρύτερης 
περιοχής προσφέροντας 
στους κατοίκους της περιοχής 
πρωτόγνωρες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης του 
βιοτικού τους επιπέδου. Αξίζει 

να σημειωθεί πως το 1910 
το Κολλέγιο περιλαμβάνει 
επίσης νηπιαγωγείο, 
ςχολή Κωφών, Γυμνάσια 
για αγόρια και κορίτσια, 
Θεολογικό ιεροδιδασκαλείο, 
νοσοκομείο και μετά το 1915 
ορφανοτροφείο για 2.000 
ορφανά.

οι διώξεις των χριστιανικών 
πληθυσμών από την περιοχή 
κατά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο οδηγεί το 1924 στη 
μετεγκατάσταση του Κολλεγίου 
Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. 
ή Γερμανική Κατοχή, κατά 
τη διάρκεια της οποίας το 
σχολείο καταλήφθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε από τους 
Γερμανούς ως Αρχηγείο των 
Ανώτατης Διοίκησης για τα 
Βαλκάνια, ο Εμφύλιος πόλεμος, 
η περίοδος της Δικτατορίας, η 
μεταπολίτευση και η σημερινή 
εποχή αποτελούν εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα κεφάλαια του 
βιβλίου που συνδέουν το 
Κολλέγιο με την ιστοριογραφία 
της Θεσσαλονίκης.  

ή έκδοση «Educating across 
Cultures: anatolia College 
in Turkey and Greece» 
προσφέρει μία νέα οπτική και 
συνεισφέρει στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων και των πηγών 
σχετικά με το κίνημα των 
Αμερικανών ιεραποστόλων, τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων, την 
Ελληνοτουρκική σύγκρουση, 
τους δύο Παγκοσμίους 
Πολέμους, αλλά και τα συνεχή 

επιτεύγματα της εκπαίδευσης 
με διεθνή χαρακτηριστικά 
μέσα από το πρίσμα της 
επιβίωσης και της εξέλιξης ενός 
αμερικανικού κολλεγίου παρά 
τις αδιάκοπες αναταράξεις της 
ιστορίας.

ο συγγραφέας william 
McGrew διετέλεσε Πρόεδρος 
του Κολλεγίου Ανατόλια από 
το 1974 μέχρι το 1999 και εν 
συνεχεία ανέλαβε την προεδρία 
της Αμερικάνικης Γεωργικής 
ςχολής (2005- 2009). 
Προηγουμένως είχε διατελέσει 
μέλος του Διπλωματικού 
ςώματος των ήΠΑ στην 
Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο. 
ο κ. McGrew είναι κάτοχος 
διδακτορικού στην Ελληνική και 
μοντέρνα Ευρωπαϊκή ιστορία. 
Το προηγούμενο βιβλίο του 
αφορούσε στο νέο ελληνικό 
κράτος και είχε τίτλο «land and 
Revolution in Modern Greece, 
1800–1881».

Το βιβλίο «Educating across 
Cultures: anatolia College 
in Turkey and Greece» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Rowman & littlefield. ομιλητές 
στην παρουσίαση: Γιώργος 
Δέδες, Καθηγητής Τουρκικής 
Φιλολογίας, university of 
london, Γκίκας χαρδούβελης, 
Καθηγητής οικονομικών, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, και ο 
συγγραφέας, william McGrew. 
ςυντονιστής ο φιλόλογος 
χρήστος Πλούσιος.

presentation of william 
McGrew’s new book (Rowman 
& littlefield) about the history 
of anatolia College. This 
compelling book chronicles 
a remarkable american 
educational undertaking 
that spanned two continents 
and survived three wars. 
william McGrew recounts the 
challenges faced by anatolia 
College’s leaders and the 
solutions they found to achieve 
their goals within the often-
turbulent social, religious, and 
political environments of their 
host countries. 

McGrew begins with anatolia’s 
nineteenth-century boston-based 
founders, who initially hoped to 
bring Calvinist Christianity to the 
diverse peoples of the Ottoman 
Empire and gradually shifted 
their emphasis to educational 
goals. while seeking to enrich 
the lives of the inhabitants of 
asia Minor and beyond from 
the College’s campus south 

of the black Sea, protestant 
educators also encountered 
rampant ethnic strife and the 
loss of many students and staff. 
Most memorable was the pursuit 
on horseback across Turkey’s 
plains by two american women 
to save some fifty girls otherwise 
destined to perish at the hands 
of Turks. Renewed violence 
following world war i forced 
anatolia to relocate from Turkey 
to Thessaloniki, the major city of 
northern Greece. 

The book follows anatolia 
over the subsequent decades 
as it embraced a society 
experiencing an often-violent 
trajectory, including the nazi 
occupation followed by civil 
war. nonetheless, the College 
succeeded in developing 
a spacious campus and in 
drawing able students from 
all parts of Greece through 
generous scholarships. Close 
collaboration between Greek 
and american educators in 

merging the Hellenic cultural 
legacy with the strongest 
features of american instruction 
enabled anatolia to become 
today one of Greece’s most 
outstanding institutions at both 
the school and college levels. 
its rich history provides a unique 
window on the american 
missionary movement, the 
armenian genocides, the Greek-
Turkish conflict, two world wars 
and ongoing achievements in 
international education through 
the prism of the survival and 
growth of an american college 
caught in near-perpetual 
upheaval.

Speakers: Dr. yorgos Dedes, 
professor of Turkish philology, 
university of london, Gikas 
Hardouvelis, professor of 
Finance & Economics, piraeus 
university, the author, william 
McGrew, and the philologist 
Christos plousios.

ΒΙΒΛΙΟ/BOOKΧΩΡΟΣ 
Tracy Hall,  
Κολλέγιο Ανατόλια
Ώρα 19:00

venUe 
Tracy Hall,  
anatolia College
Time 19:00 EDuCATING ACROSS CuLTuRES: ANATOLIA COLLEGE IN TuRKEy AND GREECE
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Το κτίριο που στα χρόνια 
της ευδαιμονίας στέγαζε 
το εστιατόριο ιnterni και 
αργότερα το Maison Crystal, 
είναι πλέον ανεκμετάλλευτο, 
μια μαύρη τρύπα στη 
διαδρομή του περιπατητή της 
νέας παραλίας. Πρόκειται 
για ένα δημοτικό κτίριο, 
και η αυτονόητη σκέψη της 
απόδοσής του στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης οδήγησε 
πριν ένα περίπου χρόνο 
στην απόφαση του Δήμου 
να το χαρακτηρίσει ως χώρο 
πολιτισμού.

Πέρσι, στο πλαίσιο των 
49ων Δημητρίων, το 
αρχιτεκτονικό γραφείο k&k 
architects, επιμελήθηκε το 
MC Redux: ένα πειραματικό 
workshop αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού με αντικείμενο 
το ίδιο το κτίριο. 39 ομάδες 
νέων αρχιτεκτόνων, που 
πειραματίστηκαν πάνω σε 
πιθανά και απίθανα σενάρια 
μελλοντικής χρήσης του 
χώρου, συνέθεσαν μια 
ποικιλία από εικόνες, έχοντας 
ως αφορμή τις σκέψεις και 

τα οράματα των πολιτών 
της Θεσσαλονίκης, που 
μέσω μιας σελίδας που 
δημιουργήθηκε στο facebook 
ειδικά για αυτό το σκοπό 
(facebook.com/MC Redux), 
κατέθεσαν τις προτάσεις 
τους.  

ο μετασχηματισμός αυτός 
του λόγου σε εικόνα, πέρα 
από το γεγονός ότι αποτελεί 
μια δεξαμενή γεμάτη ιδέες 
για το χώρο, αποτελεί 
αφορμή να αναλογιστεί 
κανείς πώς σκέφτονται οι 
αρχιτέκτονες.

οι 39 προτάσεις για το πώς 
θα μπορούσε να μοιάζει 
από δω και πέρα αυτό το 
κτίριο συγκεντρώθηκαν 
σε μια έκδοση, η οποία 
παρουσιάζεται στο 
πλαίσιο των παράλληλων 
εκδηλώσεων των 50ών 
Δημητρίων.

ΒΙΒΛΙΟ/BOOKΧΩΡΟΣ 
νέο Δημαρχιακό 
μέγαρο
Ώρα 20:00

venUe 
new City Hall
Time 20:00

MC REDuX, ThE BOOK

in the years before austerity, 
it used to house the interni 
restaurant and later on the 
Maison Crystal. Today it just 
looks like a black hole along a 
passerby’s route in nea paralia. 

However, in the previous 
Dimitria Festival, the k&k 

architects group curated  
MC Redux: an exprerimental 
architecture workshop with 
the building a case study. The 
scenarios available by 39 
groups of young architects are 
presented today in this new 
publication.

χορήΓος/SpOnSOR 

μέλος του ομίλου/μember of
lafargeHolcim
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Λεωφ. Νίκης/Nikis Ave.

Γεω
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νδρέου/Georg. A
ndreou 

Πολυτεχνείου/Polytechniou

26ης Οκτωβρίου/26 Oktovriou

26ης
 Ο
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ωβρ

ίο
υ/

26 O
kto

vr
io

u

Κωλέττη/Κoletti

Τσιµισκή/Tsimiski

Σβώλου/Svolou

Εθν. Α
µύνης/Eth. A

m
inis

Λεωφ. Στρατού/Leof. StratouΑΙΘΟΥΣΑ 
∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΤΗΣ Κ.Ο.Θ. 
T.S.S.O. 
REHEARSAL 
ROOM 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ 
BABILONIA 
CULTURAL 
CENTER

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ALEXANDROS 
CULTURAL 
CENTER

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
WHITE TOWER

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΥΛΑΙΑ
AVLAIA 
THEATRE

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
THEATRE OF THE 
SOCIETY FOR 
MACEDONIAN 
STUDIES

ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ 
ALACA IMARET 

Ολυµπιάδος/Olim
piados

Κασσάνδρου/Kassandrou

Α
ρισ

τοτέλουςΑ
ristotelous

ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ 
ANATOLIA
COLLEGE

Τζω
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υ/John Kennedy

Π
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lia

Πλα
στή

ρα/P
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a

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΙΑΝΟS 
ΙΑΝΟS
BOOKSHOP

Π
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υο
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/P
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u

Κανάρη/Kanari
Παπαναστασίου/Papanastassiou

∆ελφών/Delfon

Φ
λέ

µι
νγ

κ/
Fle

m
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gΒασιλίσσης Ό
λγας/Vassilissis O

lgas

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ 
ANETON MUNICIPAL 
THEATRE

MAISON 
CRYSTAL

ΜΕΓΑΡΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
THESSALONIKI 
CONCERT HALL

BLACK BOX

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
MUSIC AND DANCE CENTER 
OF THE CITY OF THESSALONIKI

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
MUSEUM OF 
PHOTOGRAPHY 

ΣΦΑΓΕΙΑ
SFAGEIA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
THESSALONIKI 
PORT AUTHORITY

FIX FACTORY 
OF SOUND

MYLOS CLUB

Μ
εγάλου Αλεξάνδρου/M

egalou Alexandrou

Μαρία Κάλλας/Μ
αria Kallas

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
MUSEUM OF BYZANTINE 
CULTURE

ΝΕΟ 
∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΜΕΓΑΡΟ
THESSALONIKI 
NEW CITY HALLΒασ. Γεωργίου/Vas. Georgiou

Παπαναστασίου/Papanastassiou



ΑΙΘΟυΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ  
ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.  
Πρώην Κινηματογράφος 
«Παλλάς»
λεωφόρος νίκης 73 
Τ: 2310 257.900
λεωφορεία: 3, 5, 6, 10,  
11, 12, 58
www.tsso.gr

ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
Κασσάνδρου 91-93
Τ: 2310 278.587
λεωφορεία: 15, 16, 23

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Τζων Κέννεντυ 60
Πυλαία Θεσσαλονίκης 
Τ: 2310 398.200
λεωφορεία: 58
www.anatolia.edu.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟS
Αριστοτέλους 7
T: 2310 277.004
λεωφορεία: 3, 5, 6, 12,  
33, 19, 58, 78
www.ianos.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ
Παρασκευοπούλου 42 & 
Κωνσταντινουπόλεως 
Τ: 2310 869.869
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 8,  
33, 39
www.thessaloniki.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟυΣΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΧΟΡΟυ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κουντουριώτου 17 
Τ: 2310 522.000 
λεωφορεία: 3, 5, 6

ΘΕΑΤΡΟ ΑυΛΑΙΑ
Πλατεία χΑνΘ (Τσιμισκή),  
Τ: 2310 237.700
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 11,  
12, 15, 20, 33, 39, 58
www.avlaiatheatre.gr

BLACK BOX
Βασιλίσσης Όλγας 65 
Τ: 2310 829.254
λεωφορεία: 3, 5, 6, 8,  
33, 39, 78
www.facebook.com/
blackboxthessaloniki

CLUB MυΛΟυ
Γεωργίου Ανδρέου 56 
Τ: 2310 551.836 & 2310 
510.081
λεωφορεία: 52, 31
www.mylos.gr

FiX FACtORY OF SOUnD
26ης οκτωβρίου 15 
Τ: 2310 500.670
λεωφορεία: 31
www.fixfactoryofsound.gr 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟυΔΩΝ
Εθνικής Αμύνης 2 
Τ: 2315 200.200
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 11,  
12, 15, 20, 33, 39, 58
www.ntng.gr

ΛΕυΚΟΣ ΠυΡΓΟΣ
λεωφόρος νίκης 
Τ: 2310 267.832
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 11,  
12, 15, 20, 33, 39, 58, 78
www.lpth.gr

MAiSOn CRYStAL
λεωφόρος μεγάλου 
Αλεξάνδρου 6 
λεωφορεία: 3, 5, 6, 33

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟυΣΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25ης μαρτίου & παραλία 
Τ: 2310 895.800
λεωφορεία: 5, 6, 8, 33, 78
www.tch.gr

ΜΟυΣΕΙΟ ΒυΖΑΝΤΙΝΟυ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟυ
λεωφ. ςτρατού 2 
Τ: 2313 306.400
λεωφορεία: 7, 10, 11,  
31, 39, 58
www.mbp.gr

ΜΟυΣΕΙΟ φΩΤΟΓΡΑφΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αποθήκη Α, λιμάνι 
Θεσσαλονίκης
λεωφορεία: 3, 5, 6, 10, 11,  
12, 33, 39, 58 
www.thmphoto.gr 
www.photobiennale.gr 

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Βασ. Γεωργίου Α' 1
Τ: 2313 317.777
λεωφορεία: 3, 5, 6, 33, 39,  
70, 71, 78
www.thessaloniki.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ναυάρχου Βότση 4 
Τ: 2310 593.393
λεωφορεία: 3, 5, 6, 10, 11,  
12, 33, 39, 58
www.thpa.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ
Εθνικής Αμύνης 1 
Τ: 2310 270.073
λεωφορεία: 11, 58, 8

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΑΒυΛΩΝΙΑ
Βύρωνος 3 
Τ: 2316 008.305
λεωφορεία: 3, 5, 6, 11, 12, 33, 
39, 58
www.babilonia.gr 

ΣφΑΓΕΙΑ
26ης οκτωβρίου 35 
Τ: 2313 318.203
λεωφορεία: 31, 40

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

t.S.S.O. ReHeARSAL ROOM 
(palace Cinema theatre)
leoforos nikis 73
p: 2310 257.900
buses: 3,5,6,10,11,12,58
www.tsso.gr

ALACA iMARet
Kassandrou 91-93
p: 2310 278.567
buses: 15, 16, 23

AnAtOLiA COLLege 
John Kennedy 60
pylea Thessaloniki 
Τ: 2310 398.200
buses: 58
www.anatolia.edu.gr

ΙΑΝΟS BOOKSHOp
Αristotelous 7
p: 2310 277.004
buses: 3, 5, 6, 12,
33, 19, 58, 78
www.ianos.gr

AnetOn MUniCipAL  
tHeAtRe
paraskevopoulou 42 & 
Konstantinoupoleos
p: 2310 869.869
buses: 3, 5, 6, 7, 8,
33, 39
www.thessaloniki.gr

MUSiC AnD DAnCe CenteR OF 
tHe CitY OF tHeSSALOniKi
Kountouriotou 17
p: 2310 522.000
buses: 3, 5, 6

AvLAiA tHeAtRe
yaMCa Square (Tsimiski)
p: 2310 237.700
buses: 3, 5, 6, 7, 11,
12, 15, 20, 33, 39, 58
www.avlaiatheatre.gr

BLACK BOX
vasilissis Olgas 65
p: 2310 829.254
buses: 3, 5, 6, 8,
33, 39, 78
www.facebook.com/
blackboxthessaloniki

MYLOS CLUB
Georgiou andreou 56
p: 2310 551.836 & 2310
510.081
buses: 52, 31
www.mylos.gr

FiX FACtORY OF SOUnD
26th October 15
p: 2310 500.670
buses: 31
www.fixfactoryofsound.gr

tHeAtRe OF tHe SOCietY FOR 
MACeDOniAn StUDieS
Ethnikis aminis 2
p: 2315 200.200
buses: 3, 5, 6, 7, 11,
12, 15, 20, 33, 39, 58
www.ntng.gr

WHite tOWeR
leoforos nikis
p: 2310 267.832
buses: 3, 5, 6, 7, 11,
12, 15, 20, 33, 39, 58, 78
www.lpth.gr

MAiSOn CRYStAL
Megalou alexandrou avenue 6
buses: 3, 5, 6, 33

tHeSSALOniKi COnCeRt HALL
25TH Martiou Street & paralia
p: 2310 895.800
buses: 5, 6, 8, 33, 78
www.tch.gr

MUSeUM OF BYzAntine 
CULtURe
leoforos Stratou 2
p: 2313 306.400
buses: 7, 10, 11,
31, 39, 58
www.mbp.gr

MUSeUM OF pHOtOgRApHY 
tHeSSALOniKi
warehouse a, Thessaloniki port
buses: 3, 5, 6, 10, 11,
12, 33, 39, 58
www.thmphoto.gr
www.photobiennale.gr

tHeSSALOniKi neW CitY HALL
vasileos Georgiou Α' 1
p: 2313 317.777
buses: 3, 5, 6, 33, 39,
70, 71, 78
www.thessaloniki.gr

tHeSSALOniKi pORt 
AUtHORitY
navarhou votsi 4
p: 2310 593.393
buses: 3, 5, 6, 10, 11,
12, 33, 39, 58
www.thpa.gr

ALeXAnDROS CULtURAL 
CenteR
Ethnikis aminis 1
p: 2310 270.073
buses: 11, 58, 8

BABiLOniA CULtURAL CenteR
vyronos 3
p: 2316 008.305
buses: 3, 5, 6, 11, 12, 33,
39, 58
www.babilonia.gr

SFAgeiA
26th October 35
p: 2313 318.203
buses: 31, 40

eventS venUeS



χορήΓοι ΕΠιΚοινΩνιΑς / MEDia SpOnSORS

ςύνΕρΓΑΖομΕνοι ΦορΕις / paRTiCipaTinG ORGanizaTiOnS

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

κρατικος αερολιμενας θεςςαλονικης

χορήΓοι / SpOnSORS 



ο ΚΑΤΑλοΓος 50Α ΔήμήΤριΑ ΤύΠΩΘήΚΕ ςΤή ΘΕςςΑλονιΚή 

Τον οΚΤΩΒριο Τού 2015 ςΕ 600 ΑνΤιΤύΠΑ. Τήν ΕΠιμΕλΕιΑ 

Τού ΚΑΤΑλοΓού ΕΚΑνΕ ο ςΤΕΦΑνος ΤςιΤςοΠούλος, Το 

ςχΕΔιΑςμο ή paD aDvERTiSinG, Τήν ΕΚΤύΠΩςή ή THESSpRinT.




