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ATHENS	SCIENCE	FESTIVAL	2017	
	

Τέχνη	και	Επιστήμη	
	
Το	Athens	Science	Festival	 2017	επιστρέφει	στην	Τεχνόπολη	Δήμου	Αθηναίων,	από	
τις	29	Μαρτίου	έως	τις	2	Απριλίου,	και	αναμένεται	να	εντυπωσιάσει	και	να	κάνει	την	
παρουσία	του	πιο	δυναμική	από	κάθε	άλλη	φορά!  

	
Πρόγραμμα	Εικαστικών	Παρουσιάσεων	

Ώρα	/	Χώρος	Διεξαγωγής:	29.03-02.04.17	/	Κτίριο	«Παλαιοί	Φούρνοι»	/	11.00	–	22.00	

	

Η	«Επιστηµογραφία»	του	Bίκτορα	Κοέν.	Επιμέλεια	Έκθεσης:	Χριστιάνα	Καζάκου	

Ο	πολυβραβευμένος	καλλιτέχνης,	σχεδιαστής	και	Καθηγητής	στο	School	of	Visual	Arts	
της	Νέας	Υόρκης,	Βίκτωρ	Κοέν,	θα	παρουσιάσει	 την	ατομική	 του	έκθεση	με	 τον	 τίτλο	
«Επιστηµογραφία».	 Πρόκειται	 για	 μια	 εικονογραφημένη	 γραμματοσειρά	 που	
συνδυάζει	 τον	 κόσμο	 της	 επιστήμης	µε	 το	βασικότερο	συστατικό	 της	 γραφής	µας:	 τα	
γράμματα.	Εδώ,	οι	φόρμες	γραμμάτων	αναμιγνύονται	 	εντυπωσιακά	µε	παραδοσιακά	
αλλά	 και	 εξελιγμένα	 εργαλεία	 έρευνας.	 Τα	 γράμματα	 διατηρώντας	 τις	 εκπαιδευτικές	
τους	ιδιότητες,		προωθούν	μια	ιδιάζουσα	οπτική	αισθητικής,	έµπνευσης	και	έκφρασης.	
Το	πείραμα	αυτό	πρωτοεμφανίστηκε,	 με	 επιτυχία,	 	 στο	 εξώφυλλο	 του	 εβδομαδιαίου	
περιοδικού	 The	 New	 York	 Times	 Book	 Review.	 Η	 έκθεση	 «Επιστηµογραφία»	 θα	
παρουσιαστεί	φέτος	στην	Έκθεση	Τέχνης	και	Επιστήμης	στο	Athens	Science	Festival	με	
σκοπό	 να	 εκπληρώσει	 την	 υπόσχεση	 της:	 να	 επανεξετάσει	 και	 να	 	 παρουσιάσει	 μια	
πλέον	ολοκληρωµένη	γραµµατοσειρά.		

	

Ο	Βίκτωρ	Κοέν	αφηγείται	τις	πηγές	έμπνευσής	του	και	τη	γοητεία	που	του	ασκούν	οι	
επιστημονικές	 εικονογραφήσεις.	Διάβασε	 την	 αποκλειστική	 συνέντευξη	 που	 έδωσε	
ο	καλλιτέχνης	στην	επιμελήτρια	Χριστιάνα	Καζάκου	(ιστοσελίδα:	goo.gl/xoKeoG)	

	



	

	

Έκθεση	 MEDinART:	 “MEDinART	 –	Η	 Ιατρική	 συναντά	 την	 Τέχνη.	 Μέρος	 Πρώτο:	Οι	
Έλληνες	Δημιουργοί”	Επιμέλεια:	Δρ.	Βάσια	Χατζή,	Δημιουργός	ΜEDinART	

	

To	ΜΕDinART	(www.MEDinART.eu),	το	διεθνές	δίκτυο	καλλιτεχνών	που	εμπνέονται	από	
τις	 βιο-ιατρικές	 επιστήμες	 παρουσιάζει	 την	 έκθεση	 τέχνης	 με	 τίτλο:	 “MEDinART	 –	 Η	
Ιατρική	 συναντά	 την	 Τέχνη.	 Μέρος	 Πρώτο:	 Οι	 Έλληνες	 Δημιουργοί”.	 Στην	 έκθεση	
συμμετέχουν	με	έργα		τους	οι	ακόλουθοι	Έλληνες	καλλιτέχνες	του	MEDinART:	Γιώργος	
Βαρδάκης,	Σοφία	Βίνη,	Μάνια	Ευσταθίου,	Χριστιάνα	Καζάκου,	Πέγκυ	Κλιάφα,	Μαρία	
Λαμπροπούλου,	 Κωνσταντίνος	 Ν.	 Πάτσιος,	 Ελένη	 Πετρίδου,	 Καίτη	 Χαλιορή,	 Βάσια	
Χατζή,	 Λεόντιος	 Χατζηλεοντιάδης,	 FAME	 Lab.	 Οι	 καλλιτέχνες	 αντλούν	 στοιχεία	 από	
διάφορετικούς	 κλάδους	 των	 βιο-ιατρικών	 επιστημών	 (νευροεπιστήμη,	 καρδιολογία,	
ογκολογία,	οδοντιατρική,	μικροβιολογία,	 κυτταρική	βιολογία)	 και	παρουσιάζουν	 έργα	
ζωγραφικής,	 γλυπτικής,	 κοσμήματος,	 βίντεο,	 φωτογραφίας,	 φωτογραφίας	
μικροσκοπίου,	 θερμοφωτογραφίας,	 εννοιολογικής	 τέχνης	 και	 βιο-μουσικής.	 Στο	
πλαίσιο	της	έκθεσης	θα	προβληθεί	επίσης	το	MEDinART	Video	το	οποίο	περιλαμβάνει	
222	 έργα	από	 74	 καλλιτέχνες	από	όλο	 τον	 κόσμο	 των	 οποίων	 το	 έργο	παρουσιάζεται	
αναλυτικά	 και	 στο	 website	του	 MEDinART.	 Επιπλέον,	 οι	 επισκέπτες	 θα	 μπορούν	 να	
βγάλουν	 τη	 δική	 τους	 θερμοφωτογραφία.	 Το	 MEDinART,	 αποτελεί	 παγκόσμια	
πρωτοτυπία,	 δημιουργήθηκε	 από	 τη	 Δρ.	 Βάσια	 Χατζή,	 Γενετιστή-Βιολόγο	 και	
παρουσιάστηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 στο	 TEDMEDLive	 Athens	 2013.	 Mέχρι	 σήμερα,	 έχει	
παρουσιαστεί	 μέσω	 προβολών	 βίντεο,	 άρθρων	 και	 ομιλιών	 σε	 διεθνείς	 εκδηλώσεις	
Επιστήμης	 &	 Τέχνης	 στην	 Ευρώπη	 (Ελλάδα,	 Ελβετία,	 Βέλγιο,	 Δανία),	 στο	 Καζακστάν	
καθώς	και	στο	Σεν	Λούις	και	στην	Ατλάντα	των	ΗΠΑ.		

	

“Η	 προκλητική	 ομορφιά	 του	 διαστήματος”/	«The	 challenging	 beauty	 of	 space».	
Διοργάνωση:	All-Russia	Sciencе	Festival.		 Mε	την	υποστήριξη:	Ministry	 of	 Education	
and	Science	of	the	Russian	Federation	and	Moscow	State	University.	

	

Γνωρίστε	το	άγνωστο	σύμπαν	μέσα	από	συναρπαστικά	δρώμενα:	Όταν	κοιτάζουμε	τον	
απέραντο	ουρανό,	ειδικά	τη	νύχτα,	η	θέα	μάς	δίνει	μια	βαθιά	απόλαυση	προκαλώντας	
παράλληλα	 το	 μυαλό	 μας.	 Είναι	 τόσο	 δύσκολο	 να	 αντιληφθούμε	 τις	 αποστάσεις,	 τις	
διαδικασίες	 και	 τις	 ταχύτητες.		 Έχουμε	 τόσες	 πολλές	 ερωτήσεις	 και	 απορίες	 για	 το	
σύμπαν	 και	 το	 διάστημα,	 ίσως	 η	 έκθεση	 που	 θα	 παρουσιάσει	 το	All-Russia	Science	
Festival	μας	δώσει	απαντήσεις	σε	μερικές	από	αυτές.	Παρακολουθείστε	επιστημονικές	
ταινίες	στον	ειδικά	διασκευασμένο	χώρο	Dome	Theatre,	εξερευνήστε	φωτογραφίες	του	
διαστήματος	 τραβηγμένες	 από	 τον	 αστροναύτη	 Sergey	Ryazanskiy,	
δοκιμάστε	«διαστημικό»	φαγητό	 και	 πάρτε	 μέρος	 σε	 πολλές	 διασκεδαστικές	
δραστηριότητες.		
	

Το	 φεστιβάλ	 επιστήμης	 της	 Ρωσίας,	All-Russia	Science	 Festival,	 αποτελείται	 από	 76	
περιοχές	 που	 φιλοξενούν	 τις	 δραστηριότητες	 της	 διοργάνωσης,	 όπως	 επιδείξεις	 με	
φώτα,	 διαδραστικές	 εκθέσεις	 και	 master-classes,	 διαλέξεις	 από	 Νομπελίστες,	
περιηγήσεις	 σε	 εργαστήρια,	 επιστημονικά	 θεάματα	παγκοσμίου	 φήμης	και	 πολλά	
ακόμα.	 Το	 φεστιβάλ	 υποστηρίζεται	 από	 το	 Υπουργείο	 Παιδείας	 της	 Ρωσικής	



Ομοσπονδίας	και	από	το	Κρατικό	Πανεπιστήμιο	της	Μόσχας.	

	

	

“TEST	 #2	 	0.2.	 Πείραμα	 ή	 εικονική	 πραγματικοτητα;”	 μια	 εγκατάσταση	 απο	 τον	
Δημήτρη	Γκέτσις.	
	

Το	έργο	του	Δημήτρη	Γκέτσις	αφορά	την	οπτική	αντίληψη	και	τους	 	τρόπους	 	με	τους	
οποίους	 το	 σώμα	 αντιδρά		 σε	 διαφορετικά	 ερεθίσματα,	 στήνοντας		 ένα	 περιβάλλον		
όπου	 	το	κοινό	 	και	τα	έργα	αποτελούν	όργανα	ενός	εργαστηριακού		πειράματος.	Στο	
χώρο	 κυριαρχούν	 ρέπλικες	 νεογέννητων	 ζώων	 σε	 κατάσταση	 	 ύπνου	 χρωματισμένες	
σύμφωνα	 με	 το	 χρωματικό	 μοντέλο	 RGB-CMY	 δημιουργώντας	 μια	 ψυχεδελική	
εγκατάσταση	 βγαλμένη	από	κάποιο	 παραμύθι	 	ή		 όνειρο.	 Πολλά	 από	 τα	 έργα	 του	
απαιτούν	 τη	συμμετοχή	 του	θεατή	στο	 έργο.	Μέσω	 των	 καλειδοσκοπικών	 γυαλιών	ο	
θεατής	 οδηγείται	 στην	 αμφισβήτηση	 της	 λογικής	 και	 στην	 ανατροπή	 της	
πραγματικότητας.	Η	εγκατάσταση	αυτή	συνθέτει	το	"Εργαστήρι	της	Αμφιβολίας".	

	

Πρόγραμμα		Eργαστηρίων	
	

“Οπτική	 ψευδαίσθηση	 ενός	 φωτεινού	 κύβου”	 ένα	 εργαστήριο	 από	 τον	 Νίκο	
Κουρνιάτη,	Δρ	Αρχιτέκτωνα	Μηχανικό	ΕΜΠ	

	

Ώρα	και	Χώρος	Διεξαγωγής:	1η	Απριλίου	/	Νέοι	Φούρνοι	/	18.00	–	20.00	

	

Μπορείτε	 να	 εμπιστευτείτε	 τα	 μάτια	 σας;	 Αν	 η	 απάντησή	 σας	 είναι	 ναι	 τότε	
ετοιμαστείτε	 να	εκπλαγείτε	καθώς	ο	κόσμος	σας	μεταμορφώνεται	από	δυσδιάστατος	
σε	3D!	Μαζί	θα	δημιουργήσουμε	μία	οπτική	ψευδαίσθηση	ενός	φωτεινού	κύβου	στο	
έδαφος.	 Σύμφωνα	 με	 τους	 κανόνες	 δημιουργίας	 μιας	 τέτοιας	 ψευδαίσθησης,	 θα	
υλοποιήσουμε	 έναν	 κύβο	 κατάλληλα	 διαμορφωμένο,	 ώστε	 από	 τη	 θέση	 μιας	
φωτογραφικής	μηχανής	ή	της	κάμερας	ενός	κινητού	τηλεφώνου	να	φαίνεται	κανονικός.	
Οι	ακμές	του	«κύβου»	θα	είναι	φωτεινές	και	ο	επισκέπτης	θα	μπορεί	να	φωτογραφηθεί	
σαν	 να	 βρίσκεται	 στο	 εσωτερικό	 αυτού	 του	 φωτεινού	 κύβου.	 Δημιουργήστε	 με	 την	
παρέα	σας	φωτογραφίες	που	αψηφούν	τους	νόμους	της	φυσικής	και	μοιραστείτε	τις	με	
τον	κόσμο!	

	

“Χbox	Kinnect	ανίχνευση	κίνησης”	ένα	εργαστήριο από	το	μουσικό	παραγωγό	Γιώργο	
Δέλκο	και	τον	σχεδιαστή	Ντέιβιντ	Σαλτίελ.	

	

Ώρα	και	Χώρος	Διεξαγωγής:	31	Μαρτιου	/	16:00:00	-	18:00:00	/	Δεξαμενές	Καθαρισμού		

	

Σου	αρέσει	να	χορεύεις;	Πιστεύεις	ότι	η	μουσική	γράφεται	μόνο	από	επαγγελματίες	με	
πολύπλοκα	και	ακριβά	μηχανήματα;	Πώς	θα	σου	φαινόταν	αν	μπορούσες	να	συνθέσεις		
τη	δική	σου	μουσική	χρησιμοποιώντας	μέλη	του	σώματός	σου;	Μάθε	τις	δυνατότητες	
του	 νέου	 xbox	 kinnect	 και	 ανακάλυψε	 κάποιες	 από	 τις	 εφαρμογές	 του.	 Σε	 αυτό	 το	



workshop	 θα	 γράψουμε	 μουσική	 χρησιμοποιώντας	 μόνο	 το	 ανθρώπινο	 σώμα.	 Κάθε	
άκρο	 και	 κάθε	 σημείο	 του	 σώματος	 είναι	 προγραμματισμένο	 να	 αντιστοιχεί	 σε	
διαφορετικό	 ήχο	 και	 μουσικό	 όργανο.	 Μπορεί	 να	 ‘διαβάσει΄	 έως	 και	 6	 άτομα	
ταυτόχρονα	 ενώ	 αυτόματα	 μοιράζονται	 οι	 ήχοι	 μεταξύ	 τους.	 Θα	 καταφέρετε	 να	
συντονιστείτε	και	να	δημιουργήσετε	τη	δική	σας	μελωδία;	

	

Χριστιάνα	Καζάκου	//	Επιμελήτρια	ASF	

	

*Το	 Athens	 Science	 Festival	 2017	 απευθύνεται	 σε	 άτομα	 κάθε	 ηλικίας,	 καθώς	 το	
πρόγραμμα	 και	 οι	 δράσεις	 του	 είναι	 σχεδιασμένα	 για	 να	 κεντρίσουν	 το	 ενδιαφέρον	
τόσο	των	μικρών	όσο	και	των	μεγαλύτερων	σε	ηλικία	επισκεπτών.	

	

	
Πληροφορίες:	
Athens	Science	Festival	2017	
Διάρκεια:	29	Μαρτίου-2	Απριλίου	

Ημέρες	&	Ώρες	λειτουργίας:	

Τετάρτη-Παρασκευή:	09.00	έως	22.00	

Σάββατο	&	Κυριακή:	11.00	έως	22.00	

	

Γενική	είσοδος:	3	ευρώ	

	

Για	κρατήσεις	εισιτηρίων,	πατήστε	ΕΔΩ.	
Δες	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	του	φεστιβάλ	ΕΔΩ.		

	

Προπώληση	εισιτηρίων:	

	

	

Τεχνόπολη	Δήμου	Αθηναίων	
Πειραιώς	100,	Γκάζι	
213	0109300,	213	0109324	

					press@athens-technopolis.gr		 	

Πρόσβαση:	Μετρό:	Σταθμός	«Κεραμεικός»,	Τρόλεï:	No.	21	(από	Ομόνοια),	Στάση	
«Φωταέριο»,	Λεωφορεία:	049,	815,	838,	914,	Β18,	Γ18,	Στάση	«Φωταέριο»	

	


