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art, anthropology & the everyday

TWIXTlab: καλλιτεχνικό εγχείρηµα µε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και δηµιουργικό 
χαρακτήρα µεταξύ - ή αλλιώς twixt - τέχνης, ανθρωπολογίας και κοινωνικής 
πραγµατικότητας. Το project υιοθετεί τη µορφή εργαστηρίου και στοχεύει να 
διαµορφώσει ή να στηρίξει παρεµβάσεις στην καθηµερινή ζωή µε τη χρήση 
εργαλείων της σύγχρονης τέχνης. Οι δραστηριότητες του TWIXTlab χαρακτηρίζονται 
από την αναφορά στον κριτικό λόγο των ανθρωπιστικών επιστηµών και τη 

συστηµατική διασύνδεση καλλιτεχνικής και επιστηµονικής έρευνας.
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Ν.Παπαχρήστου (µουσικός/µουσικολόγος) 
Γ.Σαµαντάς (ανθρωπολόγος)

Κύκλοι Ήχου: µεταξύ ήχου και ακούσµατος

Ο κύκλος σεµιναρίων επικεντρώνεται στη θεωρία και στις 
πρακτικές που σχετίζονται µε τον ήχο. Μέσω της παρουσίασης 
οπτικο-ακουστικού υλικού (ντοκυµαντέρ, ταινίες µυθοπλασίας, 
µουσικά έργα, sound-art), της συζήτησης πάνω σε σχετικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις και την πρακτική εφαρµογή τεχνικών 
επεξεργασίας ήχου και σύνθεσης επιδιώκουµε µια πρώτη 
επαφή µε τον ήχο σαν αντικείµενο µελέτης και τις ενδεχόµενες 
χρήσεις του σε καλλιτεχνικές εφαρµογές.  Οι εργασίες του 
σεµιναρίου θα στοχεύσουν στη σύνθεση ενός ή και 
περισσότερων συλλογικών έργων που θα συνδυάζουν τις 
ηχητικές σπουδές και την κοινωνική έρευνα µέσω του ήχου.

Ε. Ρίκου, Η. Χαβιαρά, Σ. Γρηγοριάδου (TWIXTlab)
Ερωτήµατα γύρω από την σχέση σύγχρονης τέχνης
και κοινωνικής πραγµατικότητας.

Φ. Γουσέτη (εικαστικός/ερευνήτρια) 
Το όριο µεταξύ του γεγονότος και του προσωπικού χώρου

Κ. Σταφυλάκης (θεωρητικός τέχνης/ εικαστικός)
Καλλιτεχνική ριζοσπαστικότητα και δυσφορία

«Μα είναι αυτό τέχνη;» Αµηχανία, αντίρρηση, αποστασιοποίηση 
είναι οι συνηθισµένες στάσεις του θεατή απέναντι στη σύγχρονη 
τέχνη. Όσο περισσότερο οι καλλιτέχνες επιχειρούν να 
«ενσωµατώσουν» την τέχνη τους στη ζωή, τόσο περισσότερο 
αντιδρούν οι αποδέκτες της γιατί αυτό που τους προτείνεται δεν 
το κατανοούν και δεν ξέρουν πώς να το κρίνουν ή να το 
απολαύσουν. Μπορούµε να «οικειοποιηθούµε» τη σύγχρονη 
τέχνη; Και για ποιο λόγο να καταβάλουµε προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση; 

Θεµατικές:
artKit : Σύγχρονη τέχνη: οδηγίες χρήσης / Φτιάξ' το µόνος σου
arTaste: Τέχνη µε ιστορία: µια σύντοµη περιήγηση εδώ και       
              αλλού / Φτιάχνοντας ένα προσωπικό cabinet of curiosities
artCult: Τέχνη, κοινωνία, πολιτισµός,πολιτική / Παρεµβαίνοντας  
             στην καθηµερινότητα
artPsy: Τέχνη, σωµατικότητα, εαυτός / Αυτοπροσωπογραφίσεις

Σε κάθε θεµατική η εισαγωγή υπό τη µορφή διαλέξεων 
συνδέεται µε πρόταση για επεξεργασία καλλιτεχνικών projects 
εκ µέρους των συµµετεχόντων. Οι θεµατικές διαπλέκονται 
µεταξύ τους σε κάθε κύκλο, αλλά µπορούν να αποτελέσουν 
αυτόνοµη σειρά µαθηµάτων αν υπάρξει σχετικό αίτηµα.
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Κ.Καλαντζής (ανθρωπολόγος)
Ραβδοσκοπώντας το παρελθόν: υλικότητες µνήµης του 
εµφυλίου  (προβολή ταινίας/συζήτηση)    

Α. ∆άλλας (αρχιτέκτονας)
Στοές
(εργαστήριο αστικής αυτογνωσίας)

Ψηλάφηση της κεντρικότητας της Αθήνας µε δοκιµαστικές 
τοµές στον εσώτερο πυρήνα της / διαβάσεις-συνοµιλίες στα 
αδρανή της πεδία / διάγνωση φυσικών και συµβολικών φορτίων 
/ εναλλακτικά παράγωγα: σύντοµη διηγηµατική γραφή, γλυπτική 
της στερεοτοµίας των κτιρίων και των κενών, διαγράµµατα νέας 
θέσµισης-οικονοµίας-επιτελέσεων, photo essay.

* Workshop τριήµερο. Η ακριβής ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί τέλη Νοεµβρίου.
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Ε. Καραµπά (θεωρητικός τέχνης/επιµελήτρια)
Προσωρινή Ακαδηµία Τεχνών

N.Παππά (εικαστικός)
Επανάληψη και αρρυθµία  

Σ. Γρηγοριάδου (εικαστικός, TWIXTlab)
TEENlab

Συµµετοχικό πειραµατικό εργαστήριο µε ζητούµενο η σύγχρονη 
τέχνη να αποτελέσει µέρος της καθηµερινής ζωής και έκφρασης 
των εφήβων. Προτεινόµενες θεµατικές: η ψηφιακή επεξεργασία 
εικόνας και βίντεο, το stencil,  η τέχνη του ήχου, το σχολικό 
εγχειρίδιο, η τέχνη στο διαδίκτυο. Θα παρουσιασθούν, επίσης, οι 
δυνατότητες για καλλιτεχνικές σπουδές µετά το λύκειο, ενώ θα 
πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται µε 
την τέχνη. Το ακριβές περιεχόµενο των συναντήσεων θα 
καθοριστεί ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων.
* Για τη συµµετοχή στο εργαστήριο απαιτείται σύµφωνη γνώµη των γονέων.

∆ Τ

∆
ΕΚ

Τ Π Π Σ Κ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

ARTnet
19:00 -22:00  

ΚΥΚΛΟΙ ΗΧΟΥ

ARTnet
19:00 -22:00  

ΚΥΚΛΟΙ ΗΧΟΥ

15 16 17 18 19 20 21

ARTnet
19:00 -22:00  

ΚΥΚΛΟΙ ΗΧΟΥ

22 23

29 30 31

24 25 26 27 28

Κύκλοι σεµιναρίων και workshops από 
προσκεκληµένους εικαστικούς, 
µουσικούς, φωτογράφους, 
αρχιτέκτονες, ιστορικούς και 
θεωρητικούς τέχνης, ανθρωπολόγους 
κ.ά. (Περιορισµένος αριθµός 
συµµετεχόντων)

Μαθήµατα εξοικείωσης µε την σύγχρονη 
τέχνη σε συνάρτηση µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα και τις ανθρωπιστικές 
επιστήµες. (Περιορισµένος αριθµός 
συµµετεχόντων)

Συζητήσεις µεταξύ καλλιτεχνών, 
θεωρητικών και επιστηµόνων από 
διάφορα πεδία. (Aνοιχτό σε όποια/ον 
επιθυµεί να το παρακολουθήσει.)S
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Ανοιχτός χώρος, βιβλιοθήκη
και εξοπλισµός για πρακτική 
ενασχόληση µε τις
εικαστικές τέχνες.
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προβολές, 
συζητήσεις
και άλλες 
δραστηριότητες.

 (συνεχίζονται)
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Ε.Γιαλούρη (ανθρωπολόγος/αρχαιολόγος)
Α.Λαµπρόπουλος (θεωρητικός της λογοτεχνίας/πολιτισµική θεωρία)
Π.Πετσίνη (θεωρητικός της φωτογραφίας/φωτογράφος), 
Ε.Χαµαλίδη (ιστορικός τέχνης)

Π.Καραθανάσης (ανθρωπολόγος),
Γκραφίτι, τέχνη του δρόµου και αστικές παρεµβάσεις
(workshop)

Κ.Αϊβαλιώτης (ανθρωπολόγος)
Φοιτητικές εθνογραφικές ταινίες: Όταν η διπλωµατική εργασία
δεν δηµιουργείται στο χαρτί
(προβολές/συζητήσεις)
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 Κ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

∆ Τ

ΙΑ
Ν

Τ Π Π Σ Κ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

ARTnet
19:00 -22:00  

ΚΥΚΛΟΙ ΗΧΟΥ

12 13 14 15 16 17 18

ARTnet
19:00 -22:00  

ΚΥΚΛΟΙ ΗΧΟΥ

SEMINart
19:00 -22:00

 Ε. ΚΑΡΑΜΠΑ

SEMINart
19:00 -22:00

 Ν. ΠΑΠΠΑ

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυµεί να 
συµµετάσχει, ανεξάρτητα µε την ως τώρα επαφή του µε τη 
σύγχρονη τέχνη ή τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Οι δραστηριότητες 
του Twixt lab απευθύνονται σε ολιγοµελείς οµάδες συµµετεχόντων 
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) και βασίζονται στην ελεύθερη 

συνεισφορά ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του χώρου.

Το αναλυτικό πρόγραµµα της περιόδου
Φεβρουάριο Μάιο θα ανακοινωθεί προσεχώς.

TWIXTlab (οργανωτική οµάδα): Ε. Ρίκου (ανθρωπολόγος/εικαστικός), Η. Χαβιαρά (εικαστικός), Σ. Γρηγοριάδου (εικαστικός)
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∆.Σαραφείδου (ηθοποιός),
Όλος ο κόσµος είναι µια σκηνή

Π.Πετσίνη (θεωρητικός της φωτογραφίας/φωτογράφος)
Ο Ενεργός Εαυτός/The Working Self: Αναπαράσταση,
Αφήγηση, Αυτοβιογραφία.

Φ. Μπήτου (εικαστικός / πολιτικός µηχανικός)
KIDlab (εργαστήριο για παιδιά)

ARTnet 

Εµπεδοκλέους 19, 11636, Πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι

twixtlab@gmail.com | 

twixt lab.wordpress.com

Ευαγγελισµός,  Ακρόπολη

11,  2 ,  4

4 ,  5

209,  203,  204,  054 
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