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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά δημιουργήθηκε το 2003 ως Κέντρο Εφαρμογών των 
Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), με στόχο την συγκέντρωση και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών 
του ερευνητικού χώρου στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Το 2006 
το Κέντρο μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με το διακριτικό τίτλο Αθηνά. Βασικοί 
στόχοι του Κέντρου είναι: α)η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της 
επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών και β)
η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της 
επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή 
εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών. 
www.athena-innovation.gr

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Tο Ωδείον Αθηνών είναι το αρχαιότερο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της νεότερης 
Ελλάδας. Ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών» ιδρύθηκε τον 
Ιούνιο του 1871 με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, 
ύστερα από εισήγηση του Τμηματάρχη του Υπουργείου των Εξωτερικών Γρηγορίου 
Παπαδοπούλου. Στο πρώτο καταστατικό του Συλλόγου καθορίζονταν ως σκοποί του η 
σύσταση Ωδείου, η συγκρότηση θεάτρου και ο καταρτισμός δραματολογίου, η αποστολή 
υποτρόφων στο εξωτερικό, η απονομή βραβείων, η εκτέλεση συναυλιών και παραστάσεων 
κι ακόμα «πάνδημοι πανηγύρεις και εθνικαί εορταί, και παν άλλο μέσον όπερ ήθελε 
κριθή πρόσφορον». Βάσει των παραπάνω, οι καλλιτεχνικές επιδιώξεις του προγράμματος  
Performigrations ταιριάζουν με το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό καταστατικό του Ωδείου.
www.odeionathinon.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ 
http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/eng/identity.html) σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επκοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών διοργανώνουν το συνέδριο Hybrid City στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστεί 
το πρόγραμμα PERFORMIGRATIONS.  Έργο του ΕΠΙΕΕ είναι η επιστημονικά 
θεμελιωμένη έρευνα και συστηματική καταγραφή αναφορικά με θέματα του σύγχρονου 
επικοινωνιακού πεδίου.

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών σύμφωνα και προς το καταστατικό του, εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Εφαρμογές 
των Νέων Τεχνολογιών και των προϊόντων τους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Πρακτικών 
στην Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. με Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονική Επεξεργασία της 
Πληροφορίας και Διαχείρισή της σε Διεθνή Δίκτυα και ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. Ακόμη, προσφέρει 
διαρκή σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστηρίζει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, την έρευνα στον τομέα των Nέων Tεχνολογιών 
με έμφαση στην εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο της Eπικοινωνίας, καθώς και 
τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με την επεξεργασία κειμένου, την ηλεκτρονική 
διαχείριση εντύπου, την οπτική επικοινωνία και την δημοσιογραφική έρευνα με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (Computer Assisted Research and Reporting).

Το πρόγραμμα PERFORMIGRATIONS διερευνά το σημείο συνάντησης μεταξύ 

της δημόσιας πολιτισμικής επιτέλεσης, τη συνέργεια στην καλλιτεχνική 

δημιουργία και την επιστημονική έρευνα με αντικείμενο την κινητικότητα. 

Εκφράζει έναν νέο τρόπο κατανόησης  του «γεωγραφικού χώρου» δίνοντας 

έμφαση στην επιτελεστική δράση των ανθρώπων που «κινούνται» προς, εντός 

και διαμέσου αυτού. 

Από τον Απρίλιο του 2014 και μέχρι τον Μάιο του 2016 το πρόγραμμα  

PERFORMIGRATIONS θα διοργανώσει 8 μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στην 

Ευρώπη και τον Καναδά, δημιουργώντας 8 συνεργαζόμενες καλλιτεχνικές 

εκθέσεις όπου θα συναντηθούν δημιουργικά ποικίλες ομάδες συνεργατών, 

θεατών και ακροατών.  Μια ευρεία γκάμα από καλλιτεχνικές φόρμες και 

πολυμεσικά εργαλεία τεχνολογικών μέσων διαμορφώνουν από κοινού  ένα νέο, 

κινητό χώρο που οριοθετείται μέσα και γύρω από ιστορίες, δημιουργικότητα και 

ανταλλαγή πολιτισμικών εμπειριών.

Μόντρεαλ: Απρίλιος/Νοέμβριος 2015, Μπολόνια: Μάιος/Ιούνιος 2015, 

Κλάγκενφουρτ: Μάιος/Ιούλιος 2015, Βανκούβερ: Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2015, 

Αθήνα: Σεπτέμβριος 2015, Τορόντο: Οκτώβριος 2015, Λισαβόνα: Φεβρουάριος 

2016, Βαλέτα: Μάρτιος 2016.

ATHENA - RESEARCH AND INNOVATION CENTER



Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 8μμ

Ωδείον Αθηνών

Ρηγίλλης και Β. Γεωργίου Β’ 17-19, Μετρό Ευαγγελισμός

Όσμωσις/Μεταναστεύσεις
Osmosis/Migrations
από τον Γιάννη Ζάννο

 

To Osmosis/Migrations είναι ένα οπτικοακουστικό έργο που βασίζεται σε εικόνες, 
ήχους και κείμενα σχετικά με την μετανάστευση. To έργο ακολουθεί την πρακτική του 
“Live Coding”, κατα την οποία οι ήχοι και οι εικόνες διαμορφώνονται σε πραγματικό 
χρόνο και ο κώδικας του προγράμματος για την επεξεργασία τους γραφεται ή 
προσαρμόζεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Το έργο χρησιμοποιεί 
υλικό που συλλέχθηκε για την εγκατάσταση “Κρυφό Σχολειό”, που ετοιμάστηκε 
επίσης για το PERFORMIGRATIONS, και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με άτομα που η 
ζωή τους έχει επηρεαστεί καθοριστικά από την μετανάστευση.  Στό έργο συνέβαλαν 
επίσης με ιδέες και υλικό μετανάστες από την Μέση Ανατολή που ζουν στην Αθήνα 
και που λαμβάνουν μέρος στην παράστσση, επηρεάζοντας με τις κινήσεις τους 
επι σκηνής τον ήχο και την εικόνα.  Το έργο εξερευνά τις ηχητικές και νοηματικές 
διασυνδέσεις που κρύβονται μέσα στο υλικό. Ψαχνει να βρεί συσχετισμούς τόσο 
μέσα από ομοιότητα και συνάφεια, όσο μέσα από αντιθέσεις. Δημιουργεί έτσι ένα 
πλέγμα που συνενώνει τις ξεχωριστές ιστορίες των μεταναστών σε μια νέα ιστορία.

Ο Γιάννης Ζάννος σπούδασε μουσική σύνθεση, εθνομουσικολογία και 
πληροφορική με εφαρμογή στην τεχνητή νοημοσύνη για μουσική. Διδάσκει 
διαδραστικές τέχνες ήχου και εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ερευνά και 
δημιουργεί διαδραστικά οπτικοακουστικά έργα. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα 
είναι η ακουστική οικολογία, η μηχανική μάθηση και η ανάδυση νέων 
γλωσσών από δεδομένα ως δημιουργικές διαδικασίες. Χρησιμοποιεί κατά 
κύριο λόγο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως τα περιβάλλοντα SuperCollider, 
openFrameworks, Cinder++ και Processing.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 12:00 μμ - 20:00 

Ωδείον Αθηνών

Ρηγίλλης και Β. Γεωργίου Β’ 17-19, Μετρό Ευαγγελισμός

The Secret School
Tο Κρυφό Σχολειό 
Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση Το Κρυφό Σχολειό είναι ένα συλλογικό έργο τέχνης που 
χρησιμοποιεί ένα τοπικό διαδίκτυο σαν μέσο για την εξερεύνηση εμπειριών και 
ανταλλαγή σκέψεων για την μετανάστευση.  Η εγκατάσταση τρέχει πάνω σε έναν 
μικρό υπολογιστή χαμηλού κόστους χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού κώδικα.  
Ο πυρήνας του έργου είναι ένας δικτυακός τόπος που παρουσιάζει πολλαπλά 
αφηγήματα από διαφορετικές πηγές συνδυάζοντας εικόνες, βίντεο, ήχους και 
κείμενα. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται το ποίημα του Ραϋμόντ Ρουσσέλ 
“Νέες Εντυπώσεις από την Αφρική”, το ποίημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
“Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης”, αποσπάσματα από ταξίμια στο νέυ από παλαιούς 
μουσικούς, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και μεταγραφές από συνεντεύξεις από ένα 
ταξίδι Πόντιου μετανάστη στην παλαιά του πατρίδα Γεωργία καθώς και αφηγήσεις 
από πρόσφατους μετανάστες - μέλη της ομάδας “Συνεργείο” της Αθήνας.
Επιπλέον, γίνεται συστηματική χρήση οπτικοακουστικού υλικού από Βίντεο 
Ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή μεταναστών στην Ελλάδα, τα οποία έγιναν από τους 
μετανάστες από κοινού με Έλληνες πολίτες υπό την επιμέλεια επιστημονικής 
ομάδας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το κοινό μπορεί να διαδρά με την 
εγκατάσταση μέσω του ιστοχώρου της, στον οποίο έχει πρόσβαση είτε μέσω 
ασύρματου δικτύου από κάθε κινητή συσκευή (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, λάπτοπ), 
είτε με πληκτρολόγιο και ποντίκι συνδεδεμένο με τον κυρίως υπολογιστή 
στον χώρο της εγκατάστασης. Διαφορετικά μέρη του υλικού του ιστοτόπου 
όπως εικόνες, βίντεο, ηχογραφήσεις και κείμενα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, που καθοδηγούν την πλοήγηση ανάμεσα στα 
στοιχεία αυτά. Οι σύνδεσμοι όμως ανάμεσα στα διάφορα μέρη δεν είναι στατικοί, 
αλλά αλλάζουν κάθε φορά, επιλέγοντας τυχαία ένα νέο στοιχείο που συνδέεται  
με το προηγούμενο με κάποια λέξη-κλειδί.  Επιπλέον, τα στοιχεία συνδέονται  
και με μια ιστοσελίδα που επιτρέπει στον επισκέπτη να εισάγει δικό του κείμενο. 
Τα κείμενα από τους επισκέπτες παραμένουν στην σελίδα αυτή, δημιουργώντας  
έτσι ένα συλλογικό αφήγημα.

Έχουν συνεισφέρει πολύτιμο υλικό και έχουν συνεργαστεί στην δημιουργία  

του “Κρυφού Σχολειού οι:

Αλέξιος Σιδηρόπουλος Φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και μεταγραφές κειμένων  

από την Γεωργία

Λουκάς Μπασούκος Προγραμματισμός του δικτυακού τόπου

Βίκυ Μπισμπίκη Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησης και σχεδιασμός σύνθεσης κινούμενης εικόνας

Evan Light και Kimberly Sawchuck Συναρμολόγηση του υπολογιστή και τοποθέτηση σε βαλίτσα

Παύλος Κάβουρας και Κλεοπάτρα Γιούσεφ Βιντεο - αφηγήσεις μεταναστών 

(έρευνα και παραγωγή)

Γιολάντα Μαρκοπούλου και η ομάδα STATION ATHENS Performance: Ιστορίες προσφύγων

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 12:00 μμ - 20:00 

Ωδείον Αθηνών

Ρηγίλλης και Β. Γεωργίου Β’ 17-19, Μετρό Ευαγγελισμός

Mobile Interventions ATH
Intercative Project

Το Πρόγραμμα PERFORMIGRATIONS παρουσιάζει επιλεγμένους καλλιτέχνες που 
παίρνουν μέρος σε παρεμβάσεις εν κινήσει και πάντοτε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. 
Μέσα από ένα δυναμικό διάλογο παλαιών και νέων τρόπων επικοινωνίας, προγράμματα 
τέτοιου είδους χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές αφήγησης για να εξεικονίσουν τα 
ποικίλα βιώματα των ανθρώπων που οριοθετούν την κινητικότητα. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η αντανάκλαση των «χώρων» της ανθρώπινης κινητικότητας.  
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εν κινήσει MOBILE INTERVENTIONS διαμορφώνονται 
από ορισμένα στοιχεία μιας εγκαταστάσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία 
μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω, 
μπορεί ακόμη να συνδιαλλαγεί με τοπικούς καλλιτέχνες  και συνθήκες και τέλος να 
ταξιδέψει από χώρα σε χώρα. Η παρουσίαση δεν περιορίζεται σε μια εγκατάσταση 
μονάχα στον επίσημο περιβάλλον μιας γκαλερί, οι παρεμβάσεις εν κινήσει λειτουργούν 
στο πλαίσιο ασυνέχειας   των γεγονότων. Με αποτέλεσμα «η έκθεση» να θεωρείται 
ένα σύνολο στοιχείων το οποίο βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει που μεταλλάσσεται και 
παράλληλα επιδέχεται διαμόρφωση. Αυτό συμβαίνει γιατί η έκθεση προσαρμόζεται σε 
διαφορετικούς χώρους, γεωγραφικές περιοχές και κοινότητες.   

A/Vgration Πρόκειται για ένα διαδραστικό οπτικοακουστικό έργο των Hannes 
Andersson και Valentina Sutti που ξετυλίγεται σε δύο μέρη: Το ‘Air Paths’ που 
εξελίσσεται στο Τορόντο και εξετάζει πως μετακινούνται οι λέξεις και το ‘Cityscapes’ 
που εξελίσσεται μέσα στα αστικά κέντρα διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων. 

On Ice, από τους Dominic Mancuso, Vince Mancuso, Kim Sawchuk, Giuliana Cucinelli 
και Elena Lamberti που αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της Καναδικής κουλτούρας 
αξιοποιώντας το αίσθημα του «ανήκειν» και την αποξένωση που δημιουργεί η ζωή  
σε ένα φυσικό περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαμηλές θερμοκρασίες. 

Address Known, ένα διαδραστικό ντοκιμαντέρ από τους Giuliana Cucinelli και Kim 
Sawchuk που αφηγείται τις ιστορίες των κατοίκων της συνοικίας Park Extension  
του Μόντρεαλ. 

Mass Transit από τους Alison Reiko Loader, Christopher Plenzich. Mass, συνδέει  
τα έντομα με τους ανθρώπους, μέσα από τη σκοπιά της μεταναστευτικής κίνησης  
και προβάλει τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

La Vie Saisonnière Μία ταινία μικρού μήκους από τους David Champagne, Sophie 
Gurin, Rodolphe Beaulieu-Poulin για την παραγωγή καρότων στο Μεξικό,  
τη συσκευασία τους από Λατινοαμερικανούς στο Quebec και την μετέπειτα πώλησή 
τους εκεί ως προϊόντων με τη σφραγίδα του Quebec.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου – Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πανεπιστημίου 30, Μετρό Πανεπιστήμιο

Hybrid City 2015:  
Data to the People
Related Project

To Hybrid City (Υβριδική Πόλη) είναι μια διετής διεθνής εκδήλωση αφιερωμένη 
στην εξερεύνηση του `αναδυόμενου νέου χαρακτήρα της Πόλης υπό την 
επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  Αναφέρεται 
στην μεταμόρφωση του αστικού τοπίου και της εμπειρίας της Πόλης που 
προκύπτει από την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών στο περιβάλλον.  Ως 
στόχο έχει να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε 
ειδήμονες πανεπιστημιακούς, ερευνητές, καλλιτέχνες, σχεδιαστές, καθώς και 
οργανωτικούς φορείς, που ασχολούνται με ερωτήματα σχετικά με την φύση των 
αστικών  δραστηριοτήτων και των εμπειριών που προκύπτουν από την μεσολάβηση 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Το φετινό Hybrid City θα λάβει χώρα από τις 17 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 
στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρυτανεία). Η εκδήλωση 
συμπεριλαμβάνει παρουσιάσεις επιστημονικών ανακοινώσεων, δημόσιες 
συζητήσεις, εργαστήρια (workshops), και συνοδευτικές εκδηλώσεις, και έχει φέτος 
ως θέμα την ιδέα “Δεδομένα στο Κοινό” (Data to the People).  Εστιάζει κατ’αυτόν 
τον τρόπο σε προσεγγίσεις που τονίζουν τον ρόλο του πολίτη και υποστηρίζουν 
άτομα, κοινότητες και πόλεις στο να προσαρμοστούν και να απαντήσουν σε 
ερωτήματα που αφορούν στην άμεση πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και 
την ανοικτή διαχείριση πληροφοριών μέσα από τα ψηφιακά μέσα του αστικού 
περιβάλλοντος.

Info at: http://uranus.media.uoa.gr/hc3/?page_id=46


