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Τα 49α Δημήτρια είναι ένα εργοτάξιο: μετατρέπουν τον ιστο-
ρικό θεσμό σε εργαλείο, τους χώρους των εκδηλώσεων σε
συμμετοχικές πλατφόρμες και δοκιμάζουν τα όρια της φε-
στιβαλικής εμπειρίας. 

με ένα πρόγραμμα διεθνών και ελληνικών συμμετοχών,
πλούσιο, πυκνό, διαδραστικό, όσο και ποικίλο σε αισθητικές
αναζητήσεις και καλλιτεχνικές κατηγορίες, καλούν τους πο-
λίτες στη μεγάλη αυτή γιορτή, η οποία ευθυγραμμίζεται με
τις κατακτήσεις και τις ανησυχίες της σύγχρονης εποχής, μιας
εποχής υβριδικής, νομαδικής, κοσμο πολίτικης και εξόχως
πλουραλιστικής.

μέσα από την αξιοποίηση τριών καινούριων δημοτικών κτι-
ρίων, μοναδικών χαρακτηριστικών το καθένα –(πρώην) Mai-
son Crystal, ςφαγεία, Βίλλα Πετρίδη– τα 49α Δημήτρια επι-
διώκουν να ενισχύσουν την πολιτιστική υποδομή της πόλης
και παράλληλα να αναδείξουν μια εναλλακτική χρήση του
κάθε χώρου ως πλατφόρμας καινοτόμων καλλιτεχνικών
προτάσεων, που συνεργεί υπέρ των δημιουργών και της
καλλιτεχνικής κινητικότητας.

Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική των φεστιβαλικών εκδη-
λώσεων, οι δομές του Δήμου, τόσο σε κτιριακό επίπεδο, όσο
και υπηρεσιακό, δοκιμάζονται για να συνεχίσουν τον κορυ-
φαίο πολιτιστικό θεσμό, σε ένα δρόμο δημιουργικό, γεμάτο
φαντασία και τόλμη. 

Ελπίζουμε οι πολίτες και θεατές του φεστιβάλ να ανταπο-
κριθούν στην πρό(σ)κληση και να γίνουν ουσιαστικοί συμ-
μέτοχοί του: να κατοικήσουν δημιουργικά τον πραγματικό
χώρο των εκδηλώσεων, τον αρχιτεκτονημένο δημόσιο χώρο,
το νοητικό δημόσιο χώρο της συζήτησης για τα δικά τους
Δημήτρια, αλλά και τον ευρύτερο νοητικό χώρο που δημι-
ουργεί ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ. 



25.09-05.10 η ομορφια γεννιεται στο σκοταδι ι ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ομαδική έκθεση εξωτερικού χώρου

25.09 εΚΔηλωΣη εναρΞηΣ EIKAΣTIKA – ΜΟΥΣΙΚΗ 

26.09 αΣτιΚα ΚαλλιτεχνιΚα ΦεΣτιβαλ ΗΜΕΡΙΔΑ
Και Δημητρια

26.09 τι εiναι για σeνα τα Δημhτρια; ΕΡΕΥΝΑ

26.09 Poetry Slam Show PERFORMANCE

26.09-24.10 Bernard Pourrière ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

27.09 Bernard Pourrière ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MASTERCLASS

27-28.09 ερωτευμeνος Σοπeν ΧΟΡΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιαννίκ μποκέν / Φρεντερίκ ςοπέν
Εθνική λυρική ςκηνή

27-28.09 Ψχ – νeα ελληνικh ψυχεδελικh μουσικh ΜΟΥΣΙΚΗ

28.09-24.10 Wolfgang Stiller ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

29-30.09 Stations ΧΟΡΟΣ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ομάδα Klokworks Dance / μαριάννα Καβαλλιεράτου

01.10 W Memorabilia (Phaedra’s Laboratory) XΟΡΟΣ
ομάδα RootlessRoot / λίντα Καπετανέα

02-03.10 no man’s land ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE
Peer Gynt / ομάδα 3d Person Theater Group

4.10 Στεφανος τσιβοπουλος ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MASTERCLASS

04-05.10 Θυμaμαι… ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE
Όλγα Ποζέλη / ομάδα Θεάτρου «νοητή Γραμμή»

06.10 Gianni Lenoci (πιaνο) και ΜΟΥΣΙΚΗ – MASTERCLASS
Gianni Mimmo (σοπρaνο σαξoφωνο)

ςυνοΠτικο Προγραμμα 



06-07.10 Ζεϊμπeκικο ΘΕΑΤΡΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ
λεία Βιτάλη / Θεατρικός οργανισμός «νέος λόγος»

07.10 η τζαζ Σhμερα ΜΟΥΣΙΚΗ
Plus’ n’ Minus Collective Orchestra, 
Gianni Lenoci & Gianni Mimmo

07-08.10 Atomos ΧΟΡΟΣ
ομάδα χορού Wayne McGrecor – Random Dance, Αγγλία

07-08.10 ΓιωρΓοΣ ΔεμερτΖηΣ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ςεμινάριο για νέους βιολιστές

08.10 Wayne McGregor – ΧΟΡΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Random Dance / Εργαστήριο

08-09.10 The Notebook ΘΕΑΤΡΟ
Άγκοτα Κρίστοφ / Szkéné Theatre και
Forte Company, ουγγαρία

09.10 ο Θεοτοκoπουλος και ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
οι «χaρτινες εικoνες» του αγiου oρους

09.10 τραγοyδια για το Κομμeνο ΜΟΥΣΙΚΗ
Günter Baby Sommer

10.10 Συναυλια τηΣ Κ.ο.Θ. ΜΟΥΣΙΚΗ

11-12.10 ο καλoς aνθρωπος του Σε τσουaν ΘΕΑΤΡΟ
μπέρτολτ μπρεχτ / Δραματική ςχολή Κ.Θ.Β.Ε.

12,15,17.10 Carmen / Georges Bizet ΜΟΥΣΙΚΗ

13.10 η τζαζ Σημερα ΜΟΥΣΙΚΗ
Terra Incognita, Grix

13-14.10 ENTροΠια ΧΟΡΟΣ – PERFORMANCE
Αλεξία Φάλλα

14.10 μια εποχh στην κoλαση ΜΟΥΣΙΚΗ – ΛΟΓΟΣ
Αρθούρος ρεμπώ / Γιώργος χριστιανάκης

15.10 Lysistrata Project / Κ.Θ.Β.Ε. ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE



16-17.10 4.48 Ψyχωση ΘΕΑΤΡΟ
ςάρα Κέιν / Θέατρο Δωματίου

17-18.10 X-Freunde / Felicia Zeller, Γερμανία ΘΕΑΤΡΟ

18-29.10 η ομορφιa γεννιeται στο σκοτaδι ιι ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ομαδική έκθεση

18.10 MC UNDONE / Κ&Κ ARChITeCTS ΕΡEYNA

19.10 Attends, Attends, Attends ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE
(à mon père) / Jan Fabre, Βέλγιο

20.10 «τα Φαντaσματα» Vol.1 απομoνωση PERFORMANCE
Galileas Nevart, Δημήτρης ράπτης

20-21.10 Γυναiκα και λyκος ΘΕΑΤΡΟ 
Έλενα Πέγκα

20-21.10 MC REDUX / Κ&Κ ARChITeCTS ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

21.10 η τζαζ Σhμερα ΜΟΥΣΙΚΗ
4tet Rose & Poison, Mastropirro ermitage Band

21.10 Ulay, Παρελθoν-Παρoν-μeλλον ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MASTERCLASS

22-23.10 Ulay ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

22-23.10 White Rabbit Red Rabbit ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE
Nassim Soleimanpour

22-24.10 PROPOSITIONS TO DANCE DIFFERENTLY ΧΟΡΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Michael Klien, Αυστρία

24.10 VAMPYR (1932) ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
By Carl Theodor Dreyer / Art Zoyd, Γαλλία

24.10 εΚΔηλωΣη ληΞηΣ

25-29.10 TISFF ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Thessaloniki International Short Film Festival



25.09

29.10



η ομορφια γεννιεται στο σκοταδι ι
ομαδικη εκθεση εξωτερικου χωρου

Έχεις συνδέσει το φως με τη μέρα; ςτα 49α Δημήτρια το φως συν-
δέεται με τη νύχτα. Φωτιστικές προβολές εικαστικών έργων ανα-
δεικνύουν κρυφές όψεις του δημόσιου χώρου. με γενικό άξονα
την Εγνατία οδό, σε μια νοητή γραμμή που ξεκινά από τη Βίλλα
Πετρίδη, περνάει από την οδό Δωδεκανήσου και συνεχίζεται στο
παλιό εμπορικό κέντρο της Βαλαωρίτου μέχρι το σημερινό εμπο-
ρικό κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους και τη ρωμαϊκή Αγορά,
καλλιτέχνες «μιλούν» στην πόλη τη νύχτα, διεμβολίζοντας τη νυ-
χτερινή σιωπή και ανατρέποντας το θόρυβο της μέρας και την αί-
σθηση μιας συμβατικής καθημερινότητας. Προβολές εικαστικών
έργων πάνω σε «τυφλές» επιφάνειες κτιρίων της πόλης αλλάζουν
το νυχτερινό τοπίο, σκηνοθετούν μια άλλη όψη της πόλης και προ-
σκαλούν σε ατομικές περιηγήσεις στη Θεσσαλονίκη της νύχτας.
ςυμμετέχουν οι καλλιτέχνες λ. Αθανασοπούλου, Α. Γεωργίου,
ς. Καλαφάτης, Kalos & Klio, ς. μήτσιος, λ. ναλμπαντίδου, Φ. Τσι-
τσόπουλος και άλλοι.

Επιμέλεια: Θούλη μισιρλόγλου

ΧΩΡΟΣ Αστικός ιστός

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 25 ςεπτεμβρίου - 5 οκτωβρίου, ώρες: 22:00-01:00
Ειδικά για τις προβολές κινούμενης εικόνας: 
διάρκεια 25-27 ςεπτεμβρίου, ώρες: 22:00-01:00.

Για λεπτομέρειες της εικαστικής αυτής διαδρομής, 
σκανάρετε αυτό το QR code ή ανατρέξτε 
στο www.dimitria.thessaloniki.gr

25.09-05.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



εΚΔηλωΣη εναρΞηΣ

η εναρκτήρια εκδήλωση των 49ων Δημητρίων είναι μια πρόσκληση
στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένα σημεία μιας δια-
δρομής με προβολές εικαστικών έργων.

με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, οι φωτιστικές προβολές
εικαστικών έργων αναδεικνύουν κρυφές όψεις του δημόσιου χώ-
ρου και ανανεώνουν το εικαστικό μέρος των Δημητρίων και της
πόλης. Το νυχτερινό τοπίο θα αλλάξει και οι πολίτες προσκαλούνται
σε έναν προσχεδιασμένο εικαστικό και μουσικό περίπατο, που θα
καταλήξει στο αμφιθέατρο της ρωμαϊκής Αγοράς για μια τελική
πανηγυρική συναυλία.

Γιατί η ομορφιά γεννιέται στο σκοτάδι!

ΧΩΡΟΣ Αστικός ιστός

ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Πλατεία Εμπορίου, περιοχή Βαλαωρίτου
Ώρα έναρξης: 22:00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ιςΤ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων

25.09 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MOYΣΙΚΗ



0303030303

07070707
06060606060606

05050505050505

0404040404
020202020202

01010101

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ

ΕΡΜΟΥ

ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ

ΙΩ
Ν

Ο
Σ 

ΔΡΑ
ΓΟ

ΥΜ
Η

ΒΕΝ
ΙΖ

ΕΛΟ
Υ

ΒΕ
Ν

ΙΖ
ΕΛ

Ο
Υ

ΧΑ
ΛΚΕΩ

Ν

η ομορφια γεννιεται στο σκοταδι I
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Πλατεία Εμπορίου

Ίωνος Δραγούμη

Ερμού με Δραγούμη

Ερμού με Βενιζέλου

Εγνατία

οδός χαλκέων

οδός μενεξέ

οδός Αριστοτέλους

μητροπολίτου Γενναδίου

ρωμαϊκή Αγορά 

ςκανάρετε το QR code
για να τα δείτε όλη τη 
διαδρομή στο Google Maps
ή επισκευθείτε 

το http://goo.gl/2p9ojv



αΣτιΚα ΚαλλιτεχνιΚα ΦεΣτιβαλ 
Και Δημητρια

Για πρώτη φορά, μια ημερίδα θα χαρτογραφήσει τη διοργάνωση
των Δημητρίων σε σχέση με τα φεστιβάλ πόλεων και θα «φωτί-
σει» τις εναλλακτικές εκδοχές και τις ποικίλες στοχεύσεις της στο
πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού.

μέσα από ξεχωριστούς άξονες και επιμέρους θέματα, καλλιτε-
χνικά, νομικά, τεχνικά και οικονομικά, θα ανοίξει ο διάλογος για
το παρόν και μέλλον του θεσμού, βάζοντας στο επίκεντρο τον
φεστιβαλικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Καλλιτεχνικοί διευθυντές άλλων φεστιβάλ, καλλιτέχνες, στελέχη
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ποικίλοι διαμεσολαβητές του καλλι-
τεχνικού έργου θα αναδείξουν τις όψεις ενός φεστιβάλ που επι-
διώκει να βελτιώσει την ταυτότητα και τους στόχους του και να
επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση με το όραμα των δημι-
ουργικών πολιτών της πόλης.

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, Δ.Ε.Θ. - HELEXPO
Ώρα έναρξης: 10:30

26.09



τι ειναι για σενα τα Δημητρια;

ςτο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού των φετινών Δημητρίων,
με αφορμή την οριακή 49η διοργάνωση και εν όψει της επετει-
ακής 50ης, η Parallaxi διεξάγει μια έρευνα γύρω από τον τρόπο
που αντιλαμβάνονται οι πολίτες της Θεσσαλονίκης τον κορυφαίο
και ιστορικό, πολιτιστικό, φεστιβαλικό θεσμό του Δήμου.

με μια σειρά διεξοδικές συνεντεύξεις, βασισμένες σε ένα αντι-
προσωπευτικά επιλεγμένο δείγμα πολιτών, θα διερευνηθεί ο
βαθμός διείσδυσης και επιρροής του θεσμού στο πολιτιστικό γί-
γνεσθαι της πόλης, καθώς και οι βασικές πολιτιστικές ανάγκες
της πόλης και οι αντιλήψεις του κοινού για ζητήματα πολιτισμού
στον καιρό της κρίσης.

Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα καταγραφής, μέσω έρευνας
των τάσεων, απόψεων και ιδεών των πολιτών της Θεσσαλονίκης
για τον κορυφαίο θεσμό φεστιβαλικού χαρακτήρα, αλλά και τον
πολιτισμό στην πόλη, η οποία θα παρουσιαστεί στην ημερίδα.

ΗΜΕΡΙΔΑ – ΕΡΕΥΝΑ



Poetry Slam Show

Poetry Slam: 5 λεπτά πάνω σε μία σκηνή με μόνο όπλο το λόγο
σου, το σώμα, τη φωνή σου και ένα μικρόφωνο, ένας διαγωνι-
σμός μεταξύ ποιητών –με μια ελεύθερη ανάγνωση του όρου–
μπροστά στο κοινό, που είναι αυτό που αξιολογεί.

μετά από ένα δημιουργικό workshop τριών ημερών στο Πεί-
ραμα, η δημόσια παρουσίασή του (show) στα 49α Δημήτρια απευ-
θύνεται σε όλους. Πρόκειται για ένα ιδανικό μέσο αυτοεξέλιξης
για καλλιτέχνες και δημιουργούς. Κυρίως όμως αποτελεί ένα
άκρως ενδιαφέρον και διαδραστικό θέαμα. Γιατί το slamming
είναι τρόπος ζωής!

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Maison Crystal
Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Peirama18@gmail.com, τηλ. 2315507959
www.peirama.gr

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Πείραμα & Kulturkabinett e. V.
49α Δημήτρια

26.09 PERFORMANCE



Bernard Pourrière

μηχανισμοί, καλώδια, μικρόφωνα και μεγάφωνα, το τραγούδι
των πουλιών, η ανθρώπινη φωνή, ήχοι παρασίτων, νέες τεχνο-
λογίες –synthesizers, υπολογιστές, διαδραστικοί εξοπλισμοί και
άλλα ετερόκλητα υλικά και οπτικά στοιχεία– συνθέτουν τα ηχη-
τικά αντικείμενα, τα γλυπτά και τις εγκαταστάσεις του Bernard
Pourrière.

ο γάλλος καλλιτέχνης, κληρονόμος της conceptual και minimal
art, στην πρώτη του ατομική έκθεση στην Ελλάδα, αλλάζει τους
κανόνες του παιχνιδιού με επινοητικότητα, χιούμορ και σαρκασμό
και δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή/θεατή να κάνει τη δική
του διαδραστική διαδρομή στα έργα, με διάρκεια που εκείνος
επιλέγει, συχνά μεταβάλλοντάς τα με τις μετατοπίσεις του σώ-
ματός του.

ΧΩΡΟΣ Αλατζά Ιμαρέτ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 ςεπτεμβρίου - 24 οκτωβρίου
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 26 ςεπτεμβρίου, ώρα: 20:00
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρίτη-Κυριακή: 10:00-18:00, 

Δευτέρα: κλειστά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και μουσείων, 
Τμήμα Πινακοθήκης & Εικαστικών Δραστηριοτήτων

26.09-24.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



Bernard Pourrière

Θέμα: Παρουσίαση του έργου του και των βασικών αξόνων της
καλλιτεχνικής του έρευνας και πρακτικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310425531

ΧΩΡΟΣ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ώρα έναρξης: 18:30

27.09 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MASTERCLASS



ερωτευμενος Σοπεν
Γιαννικ μποκεν / Φρεντερικ Σοπεν
εθνικη λυρικη Σκηνη

Ερωτευμένος ςοπέν ή ερωτευμένος Βέρθερος; Πώς συνδέεται
ένα εμβληματικό, επιστολικό μυθιστόρημα του 18ου αιώνα με το
έργο ενός κορυφαίου συνθέτη του 19ου σ’ ένα ποιητικό μπαλέτο
του 21ου; Είναι ο ρομαντισμός ο κοινός τόπος, ο έρωτας ή η μου-
σική; ςτη φιλόδοξη παραγωγή της Εθνικής λυρικής ςκηνής, «Τα
πάθη του νεαρού Βέρθερου» του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε
ξετυλίγονται μαζί με τις μελωδίες έργων για πιάνο του Φρεντερίκ
ςοπέν, σαν μια συνομιλία του ερωτευμένου συνθέτη με τον ερω-
τευμένο ήρωα σ’ ένα δίπρακτο μπαλέτο που υπογράφει ο βρα-
βευμένος γάλλος χορογράφος Γιαννίκ μποκέν.

Πιάνο: Γιώργος-Εμμανουήλ λαζαρίδης

ΧΩΡΟΣ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Φίλων μουσικής (μ1)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 25 €, 20 €, 18 €, 15 €, 
10 € μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ οργανισμός μεγάρου μουσικής Θεσσαλονίκης
Εθνική λυρική ςκηνή 
49α Δημήτρια

27-28.09 ΧΟΡΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ



Ψχ
νεα ελληνικη ψυχεδελικη μουσικη

Ψχ: ένα διήμερο αφιερωμένο στη νέα ελληνική ψυχεδελική μουσική,
που επιχειρεί να χαρτογραφήσει το νέο κιθαριστικό ήχο με ψυχεδε-
λικές αναφορές. Τα πιο αναδυόμενα και hot ονόματα της νέας un-
derground D.I.Y. σκηνής για πρώτη φορά συγκεντρωμένα σε τέσσερις
ημέρες, σε δύο πόλεις και ένα φεστιβάλ.

Το Ψχ πραγματοποιείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με σκοπό
να δημιουργήσει ένα ανοιχτό πεδίο επικοινωνίας και διαλόγου μέσω
της μουσικής, αλλά και ένα δίκτυο καλλιτεχνικής παραγωγής. ςτο
πλαίσιό του θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις γύρω από
την κουλτούρα της ψυχεδέλειας.

ςάββατο 27.09 Κυριακή 28.09
Ώρα έναρξης: 19:30 Ώρα έναρξης: 19:30
THE NOISE FIGURES BAZOOKA
ALIEN MUSTANGS CHINESE BASEMENT
INDIAN BLOOD MY DRUNKEN HAZE

CIRCASSIAN
KID FLICKS

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Maison Crystal
Είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BIOS, 49α Δημήτρια 
με την ευγενική υποστήριξη των λεπόγκα και του Monster

27-28.09 ΜΟΥΣΙΚΗ



Wolfgang Stiller

Έχει χαρακτηριστεί «σύγχρονος αλχημιστής», «εικαστικός καλ-
λιτέχνης, αρχαιολόγος, βιολόγος, γενετιστής, που δοκιμάζει τα
χέρια του σε όλους τους τομείς».

ιδιαιτέρως δημοφιλής στο χώρο των εικαστικών, ο Wolfgang
Stiller γεννήθηκε το 1961 στο Wiesbaden της Γερμανίας. Πολίτης
του κόσμου, έχοντας ζήσει στο Düsseldorf και στην Κωνσταντι-
νούπολη, στη νέα υόρκη και στο Πεκίνο, στη ςαγκάη και το Βε-
ρολίνο, θα αναδείξει με επίκαιρο βλέμμα το χώρο του Παλαιού
Αρχαιολογικού μουσείου και οι εγκαταστάσεις του θα ανοίξουν
έναν εικαστικό διάλογο με τις μνήμες του χώρου.

ΧΩΡΟΣ Γενί Τζαμί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 ςεπτεμβρίου - 24 οκτωβρίου
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 28 ςεπτεμβρίου, ώρα: 20:00
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρίτη-Κυριακή: 10:00-18:00,

Δευτέρα: κλειστά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και μουσείων, 
Τμήμα Πινακοθήκης & Εικαστικών Δραστηριοτήτων

28.09-24.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



Stations
ομαδα Klokworks Dance / 
μαριαννα Καβαλλιερατου

Δεν μπορώ να συνεχίσω… θα συνεχίσω.
Σάμιουελ Μπέκετ

η παράσταση «Stations» είναι ένα σόλο, όπου το σώμα γίνεται
κινούμενος καμβάς. Το σώμα που πρέπει να εκπληρώσει όλους
τους ρόλους: «να είσαι ο επιβάτης. να είσαι και το τραίνο.» Το
σώμα και οι σταθμοί του. η χορογράφος μαριάννα Καβαλλιε-
ράτου, που υπογράφει τη δημιουργία, συνεργάζεται για περισ-
σότερα από 20 χρόνια με τον σκηνοθέτη της εικόνας, Robert Wil-
son. μαζί της συνυπογράφουν ο Βρετανός μουσικός Dom
Bouffard και ο ςκωτσέζος εικαστικός Charles Sandison, ενώ ο
σχεδιασμός των φωτισμών από την Ελευθερία ντεκώ αποτελεί
ένα εικαστικό έργο από μόνο του.

ΧΩΡΟΣ Σφαγεία
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 12 €, 10 €
Προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας

29-30.09 ΧΟΡΟΣ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



W Memorabilia (Phaedra’s Laboratory)
ομaδα RootlessRoot / λιντα Καπετανεα

W Memorabilia ή αλλιώς η μνήμη του γυναικείου σώματος που
επιστρέφει σε τρία γυναικεία αρχέτυπα, σε τρεις τραγικές ηρωί-
δες διερευνώντας τις αντιθετικές και αντικρουόμενες όψεις της
γυναικείας φύσης. Φαίδρα, μήδεια, Πασιφάη.

η λίντα Καπετανέα προτείνει ένα εργαστήρι-«ενθύμιο γυναίκας»,
το «Phaedra’s Laboratory», επιχειρώντας να εκφράσει με την
ανυπότακτη, σωματική ενέργεια και την ορμητική μουσική, το
γυναικείο ψυχισμό στον πυρήνα του. Πρόκειται για την ενδέκατη
παραγωγή των RootlessRoot, ομάδας που δημιουργήθηκε το
2006 και μετράει στο βιογραφικό της σημαντικές συνεργασίες
και διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

η παράσταση «W Memorabilia (Phaedra’s Laboratory)» παρου-
σιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών τον ιούλιο του 2014.

ΧΩΡΟΣ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Αίθουσα «Αιμίλιος ριάδης» (μ2)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 10€, 8€

01.10 XΟΡΟΣ



no man’s land
PEER GYNT
ομαδα 3d person theater group

μια σπουδή πάνω στον ιψενικό Πέερ Γκυντ, μια διασκευή για
τρία πρόσωπα σ’ ένα πολυπρόσωπο ποιητικό δράμα χάρισε στη
νεανική ομάδα «3d Person Theater Group» τη διεθνή υποτροφία
Ibsen Scholarship 2013, διάκριση που κατακτήθηκε ανάμεσα σε
99 άλλες ομάδες απ’ όλον τον κόσμο. ςτο επίκεντρο της παρά-
στασης η αναζήτηση της ταυτότητας και ο καθορισμός της έν-
νοιας «πατρίδα».

Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν οι τρεις ηθοποιοί της παράστα-
σης και ιδρυτικά μέλη της ομάδας: Αντιγόνη Φρυδά, Ελένη Ζα-
ραφίδου, Βαλάντης Φράγκος.

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Αυλαία
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 12 € στο ταμείο την ημέρα της παράστασης, 
10 €  προπώληση

02-03.10 ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE



Στeφανος τσιβoπουλος

ο εικαστικός ςτέφανος Τσιβόπουλος, μετά την εκπροσώπηση
της Ελλάδας στην 55η μπιενάλε της Βενετίας με το έργο «history
Zero» και παράλληλα με την έκθεσή του στο Κέντρο ςύγχρονης
Τέχνης (επιμέλεια ς. Τσιάρα), παρουσιάζει το έργο του των τε-
λευταίων ετών.

ο καλλιτέχνης στη δίωρη παρουσίασή του θα εστιάσει στην ιδι-
αίτερη κινηματογραφική γραφή, στη χρήση των αρχείων, στη
σχέση μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, καθώς και στην τεχνολογία
της εικόνας.

ΧΩΡΟΣ Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Αποθήκη Β1, λιμάνι Θεσσαλονίκης
Ώρες: 11:30-13:30

Είσοδος ελεύθερη – Θέσεις περιορισμένες

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧhΣ
τηλ. 2310593270, από 23 ςεπτεμβρίου,
ώρες: 11:00-14:00

ΣΥΝΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ Κρατικό μουσείο ςύγχρονης Τέχνης
49α Δημήτρια

4.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MASTERCLASS



Θυμαμαι…
ολγα Ποζελη –
ομαδα Θεατρου «νοητη Γραμμη»

Θυμάμαι την πρώτη φορά 
που είδα τη μαμά μου να κλαίει.

μια εγκατάσταση με στρώματα, ψιθύρους και αναμνήσεις είναι
η τελευταία παραγωγή της ομάδας «νοητή Γραμμή». μια διαδρα-
στική performance, όπου οι θεατές καλούνται να θυμηθούν, να
ανακαλέσουν προσωπικές μνήμες και να ανιχνεύσουν τη συλλο-
γική μνήμη. Πολιτιστικά στερεότυπα, εκμυστηρεύσεις, χιούμορ,
μουσική, ήχοι, μυρωδιές, γεύσεις επιστρατεύονται. Κεντρικός
στόχος: ένας «χάρτης της ψυχής». Όχημα: η τέχνη της επινόησης.

η παράσταση «Θυμάμαι…» έκανε πρεμιέρα στις 22 ιουνίου 2014
στο Φεστιβάλ μονοδράματος του λουξεμβούργου «Fundamen-
tal Monodrama Festival».

χΩρος Σφαγεία
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 10 €, 5 €  για ανέργους με κάρτα ανεργίας

04-05.10 ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE



Gianni Lenoci (πιaνο) 
και Gianni Mimmo (σοπρaνο σαξoφωνο)

Θέμα: ςύνθεση και αυτοσχεδιασμός.
Απευθύνεται σε μουσικούς και είναι ανοικτό στο κοινό.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δήμος Θεσσαλονίκης / Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, 
τηλ. 2313318224, ώρες: 10:00-12:00

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Δοκιμών Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)
Ώρες: 16:00-18:00

06.10 ΜΟΥΣΙΚΗ – MASTERCLASS



Ζεϊμπεκικο
λεια βιταλη
ΘεατρικοΣ οργανισμοΣ «νεος λογος»

μια γυναικεία πένα γράφει για έναν «αντρικό χορό». Τι είναι τε-
λικά το ζεϊμπέκικο; μια προσευχή κόντρα στο θάνατο; μια χο-
ρογραφημένη πάλη με τον εαυτό, τα λάθη, τα πάθη και τους έρω-
τες; μια απόπειρα απόδρασης από το μέσα μας κελί;

ο Γιώργος νινιός ερμηνεύει έναν καταραμένο ήρωα του λαϊκού
τραγουδιού που «βάφει μαύρο το πουκάμισό του» και στο σού-
ρουπο της ζωής του κάνει μια γυροβολιά γύρω από τον εαυτό
του αναζητώντας τη λύτρωση του παρόντος στο παρελθόν. Ένα
παρελθόν που θυμίζει… Ελλάδα.

ΧΩΡΟΣ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Αίθουσα «Αιμίλιος ριάδης» (μ2)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 10 €

06-07.10 ΘΕΑΤΡΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ



η τζαζ Σημερα
Plus’ n’ Minus Collective Orchestra –
Gianni Lenoci & Gianni Mimmo

Κάτω από το γενικό τίτλο «η τζαζ σήμερα» προγραμματίστηκε
σειρά συναυλιών, όπου Έλληνες συνθέτες, ενορχηστρωτές και
αυτοσχεδιαστές συμπράττουν με ξένους ομολόγους τους και πα-
ρουσιάζουν το έργο τους, όπως διαμορφώνεται μέσα από το
ομαδικό πνεύμα της τζαζ και τη χαρά του αυτοσχεδιασμού.

η εκκίνηση πραγματοποιείται με τους Plus ‘n’ Minus Collective
Orchestra (PMCO), όπου συμμετέχουν κορυφαίοι μουσικοί της
Θεσσαλονίκης, ερμηνεύοντας avant garde μουσική, και τους ιτα-
λούς Gianni Lenoci και Gianni Mimmo, δύο διεθνούς φήμης μου-
σικούς, που αποτελούν το ακουστικό duo «Reciprocal Uncles»,
μέσω του οποίου διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ ρυθμού, ηχο-
χρώματος, μελωδίας και αρμονίας.

μετά τις δύο συναυλίες τα δύο σχήματα θα συμπράξουν, απο-
γειώνοντας την εικόνα της σημερινής τζαζ.

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Δοκιμών Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 12€, 10€
Προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας

07.10 ΜΟΥΣΙΚΗ



Atomos
ομαδα χορου Wayne McGrecor |
Random Dance, ΑΓΓΛΙΑ

Με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία και πρώτη ύλη την ανθρώ-
πινη μονάδα, ο βρετανός χορογράφος Wayne McGrecor, στην πιο
πρόσφατη δουλειά της ομάδας του, ερευνά την αλληλεπίδραση
των ατόμων ως προϋπόθεση για την ύπαρξη που καθορίζεται
από την παρουσία και την απουσία. Γνωστός για την εμμονή του
στη σχέση τέχνης και επιστήμης, σώματος και νου, προσθέτει
ανάμεσα στους δέκα εκπληκτικών ικανοτήτων χορευτές του έναν
ακόμα, ένα χορευτή τεχνητής νοημοσύνης, έναν υπολογιστή. Ένας
δημιουργός ιδιαίτερα επιδραστικός, που καταφέρνει να προκαλεί
δέος με τις παραστάσεις του εδώ και 22 χρόνια.

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕιΣΟδΟΣ 15 €, 10 €

ΣυνΕΡγαΣiα Sadler’s Wells, London, UK
Peak Performances, Montclair State University, USA
Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg
Festival Montpellier Danse 2014

Με την υποστήριξη της The Idlewild Trust

07-08.10 ΧΟΡΟΣ



Γιωργοσ Δεμερτζης
Σεμιναριο για νεους βιολιστες

Θέμα: Το βιολί ως σολιστικό όργανο και ο ρόλος του στα σύνολα
μουσικής δωματίου.

Ο Γιώργος Δεμερτζής μεταφέρει την πείρα του σε νέους κάθε ηλι-
κίας που ασχολούνται με το βιολί. Σχολιάζει ζητήματα τεχνικής,
ερμηνείας, αλλά και γνωριμίας με το ρεπερτόριο –με έμφαση το
ελληνικό– στο οποίο έχει αφοσιωθεί και αναδείξει σε παγκόσμια
κλίμακα.

ΧΩΡΟΣ Κέντρο Μουσικής Δήμου Θεσσαλονίκης
Ώρες: 18:30-21:30

δΗΛΩΣΕιΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, 
τηλ. 2313318211, ώρες: 10:00-12:00

07-08.10 ΜΟυΣιΚΗ – ΣΕΜιναΡιΟ



Wayne McGregor – Random Dance
εργαστhριο

Τέσσερις χορευτές της διάσημης ομάδας χορού Wayne McGregor
– Random Dance οργανώνουν ένα δίωρο εργαστήριο, που απευ-
θύνεται σε επαγγελματίες χορευτές. 

ΧΩΡΟΣ Ανώτερη Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Χορού 
της Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
Ώρες: 12:00-14:00

Ελεύθερη είσοδος. Θέσεις περιορισμένες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, 
τηλ. 2313318224, ώρες: 10:00-12:00

08.10 ΧΟΡΟΣ – EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



The Notebook
αγκοτα Κριστοφ –
Szkéné Theatre & Forte Company, ουγγαρια

Το Notebook της Άγκοτα Κρίστοφ είναι μια από τις δημοφιλέ-
στερες παραγωγές της ομάδας Forte Company. Πρόκειται για
μια άγρια ιστορία ενηλικίωσης μέσα στη φρίκη του πολέμου με
ισχυρή δόση μαύρου χιούμορ. Δύο δίδυμα αγόρια εγκαταλεί-
πονται από τη μητέρα τους στα χέρια της γιαγιάς τους. Το παρα-
μύθι της κακιάς μάγισσας αρχίζει… Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο
Csaba horváth.

Το βραβευμένο μυθιστόρημα της Κρίστοφ έχει μεταφραστεί σε
30 γλώσσες, ενώ η κριτική συγκρίνει το έργο της με αυτό του ιο-
νέσκο και του μπέκετ.

οι Forte είναι μια ανεξάρτητη ομάδα σωματικού θεάτρου που
ιδρύθηκε από τον σκηνοθέτη και χορογράφο Csaba horváth το
2005. Τα μέλη της πειραματίζονται με στόχο τη δημιουργία μιας
νέας, δικής τους θεατρικής γλώσσας. Βασικά εργαλεία η κίνηση,
η φωνή, ο χορός, η μουσική, η εικόνα και το κείμενο.

ΧΩΡΟΣ Σφαγεία
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 10 € , 8 €
Προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας

08-09.10 ΘΕΑΤΡΟ 



ο Θεοτοκοπουλος και 
οι «χαρτινες εικονες» του αγιου ορους

μια ευτυχής και σπάνια συμπαράθεση παρουσιάζεται στην Casa
Bianca: στο επίκεντρο βρίσκεται η μοναδική εικόνα της «Κοίμησης
της Θεοτόκου» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (el Greco), που φυ-
λάσσεται στο Πνευματικό Αρτοφόριο του ι.ν. Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Ερμούπολης ςύρου, πλαισιωμένη από τις «χάρτινες Εικόνες»
του 18ου-19ου αιώνα που προέρχονται από την Πινακοθήκη της
ιεράς μονής ςίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Πρόκειται για χα-
ρακτικά, που τυπώθηκαν στον Άθω, αποτύπωναν όψεις μονών
και αναπαραστάσεις εικόνων και κειμηλίων και τις έφεραν οι προ-
σκυνητές μαζί τους ως λατρευτικά αναμνηστικά. Πρόσφυγες προ-
σκυνητές από τα Ψαρά μετέφεραν και την ύψιστης εθνικής και
θρησκευτικής αξίας εικόνα του el Greco, όταν φεύγοντας από τα
κατεστραμμένα Ψαρά εγκαταστάθηκαν στην Ερμούπολη, όπου
έχτισαν τον ι.ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον οποίο και αφιέ-
ρωσαν το πρώιμο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

ΧΩΡΟΣ Casa Bianca

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 4 οκτωβρίου - 15 νοεμβρίου
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 9 οκτωβρίου, ώρα: 20:00
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρίτη-Κυριακή: 10:00-18:00, Δευτέρα: κλειστά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και μουσείων, 
Τμήμα Πινακοθήκης & Εικαστικών Δραστηριοτήτων

09.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



τραγουδια για το Κομμενο
Günter Baby Sommer

η θηριωδία του Κομμένου υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες σφα-
γές αμάχων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στην Ελ-
λάδα. ςτις 16 Αυγούστου του 1943 μπήκαν οι ναζί στο χωριό και
σφάγιασαν σχεδόν το μισό πληθυσμό.

Το 2008 ο Günter Baby Sommer, συνθέτης από τη Δρέσδη, φθάνει
στο χωριό, πληροφορείται από τους ντόπιους την ιστορία του
τόπου και αποφασίζει να βάλει «τη μνήμη σε μουσική». Προσκα-
λώντας τους έλληνες μουσικούς Φλώρο Φλωρίδη, Ευγένιο Βούλ-
γαρη, ςπήλιο Καστάνη και ςαβίνα Γιαννάτου, σχηματίζεται το
κουιντέτο που θα παρουσιάσει τα «Τραγούδια για το Κομμένο».

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Δοκιμών Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 10 € , 8 €

ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ Goethe Institut Τhessaloniki
United World
49α Δημήτρια

Mε την ευγενική υποστήριξη της Κ.ο.Θ.

09.10 ΜΟΥΣΙΚΗ



ΣυναυλIα της Κ.ο.Θ.

Προετοιμασία αθλητή απαιτεί από το σολίστα το 1ο κοντσέρτο για
βιολί και ορχήστρα του ςοστακόβιτς, που θα παρουσιάσει η Κρατική
ορχήστρα Θεσσαλονίκης με τον διεθνώς αναγνωρισμένο βιρτουόζο
Γιώργο Δεμερτζή και υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα. Πρό-
κειται για μία μοναδική συναυλία με δύο έργα ρώσων συνθετών,
μια συνεργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της γενικότερης
φιλοσοφίας των 49ων Δημητρίων για δυναμικότερες συνέργειες με
φορείς της πόλης.

Το δεύτερο μέρος της συναυλίας περιλαμβάνει τη δημοφιλέστατη
και ονειρική «ςεχραζάτ». ο νικολάι ρίμσκυ-Κόρσακοφ μας διηγείται
το πολυαγαπημένο ανατολίτικο παραμύθι με μία ατμοσφαιρική
σουίτα, που καθηλώνει τον ακροατή, όπως ακριβώς η ςεχραζάτ το
σουλτάνο.

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. 
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 18 €, 9 €, 5 € (Ειδικό εισιτήριο)

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης
49α Δημήτρια, Δήμος Θεσσαλονίκης / 
Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού

10.10 ΜΟΥΣΙΚΗ



ο καλoς aνθρωπος του Σε τσουaν
μπeρτολτ μπρεχτ /
ΔραματιΚη Σχολη Κ.Θ.β.ε.

μια σπουδαία θεατρική παραβολή επέλεξε ο σκηνοθέτης Γιάννης
μαργαρίτης για να συστήσει τον μπρεχτικό άνθρωπο και τα δι-
λήμματά του στους σπουδαστές του τρίτου έτους της Δραματικής
ςχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. με όχημα το
αριστούργημα του γερμανού δραματουργού τέθηκαν στην αί-
θουσα διδασκαλίας ερωτήματα περί ηθικής και αξιών σ’ έναν
κόσμο όπου η κακία και η εκμετάλλευση μοιάζει να κυριαρχούν.
ο τελευταίος καλός άνθρωπος στη Γη ήταν μια πόρνη στην Κίνα,
στο μακρινό ςετσουάν. Ακόμα κι αυτή όμως, η αγαθή ςεν Τε,
χρειάστηκε να επινοήσει το κακό alter ego της, τον «εξάδελφο
ςούι Τα», για να μπορέσει να επιβιώσει. «Πώς μπορεί να είναι
κανείς καλός, όταν τα πάντα είναι τόσο ακριβά;»…

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Άνετον
Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου από τη Διεύθυνση 
Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας (πληροφορίες τηλ. 2313318224).

μια παράσταση στο πλαίσιο
της Δραματικής ςχολής του Κ.Θ.Β.Ε.

11-12.10 ΘΕΑΤΡΟ



Carmen
Georges Bizet

ο μύθος της Κάρμεν δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει καλλιτέχνες όλων
των μορφών τέχνης, από την εποχή που δημοσιεύτηκε ως μυθι-
στόρημα του Prosper μérimée, το 1845. «η Κάρμεν μπορεί να είναι
μια σύγχρονη, ρεαλιστική ιστορία και μπορεί να είναι ένα παραμύθι,
ένα αφήγημα όπερας με ψεύτικα χαμόγελα και μουστάκια σχεδια-
σμένα με μολύβι», σύμφωνα με τον πολωνό Michal Znaniecki που
σκηνοθετεί. ο Luigi Scoglio υπογράφει σκηνικά-κοστούμια, η Diana
Theocharidis τη χορογραφία, ο Bogumil Palewicz τους φωτισμούς.
Βοηθός σκηνοθέτη-κοστούμια: Zosia Dowjat. ςυμμετέχει η μικτή
χορωδία Θεσσαλονίκης «μαίρης Κωνσταντινίδου» και η Παιδική
χορωδία του ςυλλόγου Φίλων μουσικής Θεσσαλονίκης. Τη ςυμ-
φωνική ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης  θα διευθύνουν η λίζα
Ξανθοπούλου (12.10 και 17.10) και ο χάρης ηλιάδης (15.10). 

Η όπερα θα παρουσιαστεί με ελληνικούς υπέρτιτλους.

ΧΩΡΟΣ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Αίθουσα Φίλων μουσικής (μ1), ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 40€, 30€, 20€, 
10€ (μαθητικά – φοιτητικά – κάτοχοι κάρτας ανεργίας)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ οργανισμός μεγάρου μουσικής Θεσσαλονίκης
Trondheim Symfoniorkester
Τμήμα Δημοτικών μουσικών ςχημάτων
49α Δημήτρια

12,15,17.10 ΜΟΥΣΙΚΗ



η τζαζ Σημερα
Terra Incognita – Grix

Oι Terra Incognita, ένα σχήμα που με τη δουλειά του εμμένει
στον συγκερασμό των ιδιωμάτων της τζαζ και της κλασικής, ερ-
μηνεύουν συνθέσεις -ενορχηστρώσεις του νεκτάριου Καραντζή.
ςτη συνέχεια παίζουν οι Grix, τρίο αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
που έχει έδρα το Βερολίνο και απαρτίζεται από τους διεθνώς
καταξιωμένους μουσικούς Φλώρο Φλωρίδη, Αντώνη Ανισέγκο
και Γιώργο Δημητριάδη.

μετά τα δύο live τα δύο σχήματα θα συνυπάρξουν επί σκηνής
για ένα ενθουσιώδες αυτοσχεδιαστικό jam session.

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Δοκιμών Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 12€, 10€
Προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας

13.10 ΜΟΥΣΙΚΗ



εντροπια
αλεξια Φαλλα

η δυσκολία του σώματος πάνω στη μεταβαλλόμενη επιφάνεια και
η δυσκολία του μυαλού στη μεταβαλλόμενη καθημερινότητα. 

μια σόλο παράσταση της χορεύτριας-performer Αλεξίας Φάλλα,
όπου χορός και εικαστική εγκατάσταση δημιουργούν ένα αλληλοε-
ξαρτώμενο σύστημα ισορροπίας – ανισορροπίας. Πάνω σε αυτό, το
ανθρώπινο στοιχείο, εκτεθειμένο στο φαινόμενο της βαρύτητας,
προσπαθεί να ορθοποδήσει, να σταθεί, να περπατήσει.

ΧΩΡΟΣ Σφαγεία
Ώρα έναρξης: 21.00

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7€

13-14.10 ΧΟΡΟΣ – PERFORMANCE



μια εποχη στην κολαση
αρθουροΣ ρεμπω
Γιωργος χριστιανακης

Το «μια Εποχή στην Κόλαση» (1873) υπήρξε το μοναδικό βιβλίο
του Αρθούρου ρεμπώ (1854-1891), που δημοσιεύτηκε με δική του
επιθυμία όσο ζούσε. ςημαία των σουρεαλιστών, προσευχή της
μπητ γενιάς, είδωλο των φοιτητών του μάη του ’68, ο ρεμπώ με
τη ζωή και το έργο του διαμόρφωσε την εικόνα ενός «ποιητή της
εξέγερσης», όπως τον αποκάλεσε ο Αλμπέρ Καμύ, υπήρξε πηγή
έμπνευσης λογίων, διανοούμενων μουσικών. ο Γιώργος χριστια-
νάκης ασχολείται επί σειρά ετών με το «κολασμένο» κείμενο. η
μουσική συναυλία-παράσταση που παρουσιάζει με ένα εντεκαμε-
λές μουσικό σχήμα, συνοδεύεται από πρωτότυπο οπτικό υλικό
και «αποπειράται να αποδώσει τον μονάκριβο κόσμο του κειμένου,
τις ανάσες, τους ψιθύρους, τις κραυγές του, τις εναλλαγές των
προσωπείων του, τα βέβηλα λόγια του, την τρέλα, τον ίλιγγο της
φυγής, με μία μουσική γλώσσα ζωντανή, που αποφεύγει τους κιν-
δύνους της περιγραφής και μιας στείρας μουσικής καλλιέπειας».

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 15€, 12€ (προπώληση)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
49α Δημήτρια

14.10 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΛΟΓΟΣ



Lysistrata Project
ΚρατιΚο Θεατρο βορειου ελλαΔοΣ

Τι θα γινόταν αν η λυσιστράτη ζούσε στην Ελλάδα του μνημονίου;
Ποιο θα ήταν το στρατηγικό της σχέδιο και πού θα το τοποθε-
τούσε; ςτο αθηναϊκό, δημόσιο ταμείο ή μήπως στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα; Πού θα αναζητούσε τις συμμαχίες της, στις
ελληνικές πόλεις-κράτη ή στις υπόλοιπες χώρες της μεσογείου;
Και ο στόχος θα ήταν πάντα ο ίδιος; η λήξη του πολέμου; Αλλά
ποιου πολέμου;

ο Γιάννης Παρασκευόπουλος επιχειρεί μια συνομιλία με τον Αρι-
στοφάνη συνδέοντας σύγχρονα στοιχεία της ελληνικής πραγμα-
τικότητας του 2014 με την αθηναϊκή κοινωνία του 411 π.χ. σε
μια παράσταση «τσέπης», που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014.

ΧΩΡΟΣ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Ώρα έναρξης: 19:30

ΕIΣΟΔΟΣ 15€, 12€ φοιτητικό/μαθητικό/άνω των 65

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
49α Δημήτρια

15.10 ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE



4.48 Ψyχωση
Σaρα Κeιν
Θeατρο Δωματiου

Εγώ έριξα αέρια στους Εβραίους, 
εγώ σκότωσα τους Κούρδους, 
εγώ βομβάρδισα τους Άραβες…

Τέσσερις γυναίκες. Τρεις ηθοποιοί και μια μουσικός. μια κάμερα
που διεισδύει σ’ έναν κατακερματισμένο κόσμο. Ένας παραλη-
ρηματικός μονόλογος. Ένα έργο «αποχαιρετιστήριο σημείωμα»
λίγο πριν την αυτοκτονία. Ένα σκοτεινό μεταδραματικό ποίημα.
μια συγγραφέας που διεκδικεί με πέντε κείμενα μια θέση δίπλα
στους κλασικούς. η Άντζελα μπρούσκου και το Θέατρο Δωμα-
τίου επιστρέφουν στη ςάρα Κέην εφτά χρόνια μετά το «Blasted»
και ξαναμπαίνουν στην περιπέτεια της εξερεύνησης ενός ευ-
φυούς, ταλαιπωρημένου νου σε πλήρη, ακραία διαύγεια.

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕIΣΟΔΟΣ 10€, 8€ 

16-17.10 ΘΕΑΤΡΟ



X-FREUNDE
Felicia Zeller, Γερμανια

Η παραφροσύνη είναι ότι 
η παραφροσύνη μοιάζει πια για όλους κανονικότητα.

Τρεις εργασιομανείς χαρακτήρες στα όρια νευρικής κρίσης και ένα
γλυπτό έργο τέχνης, το κορυφαίο μιας σειράς που τιτλοφορείται
X-Freunde, πρωταγωνιστούν σ’ αυτήν τη βερολινέζικη παράσταση
με τους φρενήρεις ρυθμούς, τον αναπάντεχο λόγο και το γκροτέ-
σκο χιούμορ. Παρουσιάστηκε στο Theater unterm Dach σε σκη-
νοθεσία Stephan Thiel και κατατάχθηκε ανάμεσα στις 10 καλύτε-
ρες στη Γερμανία το 2013, από το έγκυρο θεατρικό portal
www.nachtkritik.de. η Felicia Zeller, συγγραφέας που ξεχωρίζει
για τη συμπυκνωμένη και ευφάνταστη χρήση της γλώσσας, καυ-
τηριάζει σ’ αυτό το έργο μια τυπική γερμανική κοινωνική ασθένεια:
τον εθισμό στην εργασία που καταλήγει αυτοσκοπός. 

ΧΩΡΟΣ Δημοτικό Θέατρο Άνετον
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕIΣΟΔΟΣ 10 €, 8 €

17-18.10 ΘΕΑΤΡΟ



η ομορφια γεννιεται στο σκοταδι ιι
ομαδικη εκθεση

«…Θα σπρώξω καθετί που χτυπάει στο μάτι μες στο σκοτάδι,
θα προσπαθήσω να απογυμνώσω τα εσωτερικά από κάθε άχρη-
στη διακόσμηση. Δεν θέλω να ‘ναι όλα τα σπίτια έτσι, αλλά θα
ήταν καλά να υπήρχε έστω κι ένα μόνο τέτοιο σπίτι. Όπου για
δοκιμή να μπορούμε να σβήσουμε τα φώτα, να δούμε πώς θα
‘ναι επιτέλους χωρίς αυτά» (Τανιζάκι).

Τα –λειτουργικά– φώτα της βίλλας Πετρίδη, του νέου δημοτικού
χώρου που προστίθεται στο κτιριακό απόθεμα της πόλης, σβή-
νουν και μόνο ημίφως και σκιές ξεπηδούν από τα δωμάτιά της:
μέσα από εικαστικά έργα, το φως αναδύεται με πολλούς διαφο-
ρετικούς τρόπους και αναδεικνύει μαγικά ένα μνημείο που έρχε-
ται από το παρελθόν, σε μια περιοχή της πόλης που έχει αλλάξει
πολύ έκτοτε. η έκθεση, όπου συμμετέχουν οι Α. Αργυροηλιοπού -
λου, e. Mahéo, Φ. μπουντούρογλου, μ. Παριανού, Β. ρουμελιώ-
της κ.ά., αποτελεί μέρος του ευρύτερου φωτιστικού προγράμ-
ματος σε δημόσιους χώρους του αστικού ιστού που
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 49ων Δημητρίων.

Επιμέλεια: Θούλη μισιρλόγλου

ΧΩΡΟΣ Βίλλα Πετρίδη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 18-29 οκτωβρίου
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 18 οκτωβρίου, ώρα: 20:00
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19:00-22:00

18-29.10 EIKAΣTIKA



MC Undone  
k&k architects

ςτο εντελώς νέο περιβάλλον της νέας παραλίας, που παραδόθηκε
στην πόλη τα περασμένα χριστούγεννα, το κτίριο που μέχρι πρότινος
στέγαζε το Maison Crystal φιλοξενεί φέτος  πολιτιστικές εκδηλώσεις
στο πλαίσιο των 49ων Δημητρίων.

Ποια είναι η ιστορία του κτιρίου; Πότε και από ποιους σχεδιάστηκε;
Ποιες χρήσεις φιλοξένησε ως τώρα και ποια είναι η σημερινή του
κατάσταση; Και πώς θα μπορούσε να αναδειχθεί η δυναμική του,
ώστε να συμβάλει σε μια καλύτερη πόλη στο μέλλον;   

μια συνάντηση/συζήτηση με αφορμή την επανάχρηση του κτιρίου
και την μελλοντική απόδοσή του στην κοινωνία των πολιτών. 

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Μaison Crystal
Ώρα έναρξης: 13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.facebook.com/MCRedux

18.10 ΕΡΕΥΝΑ



Attends, Attends, Attends 
(à mon père)
Jan Fabre, βελΓιο

Father will you join me?... μια σκοτεινή, ποιητική παράσταση με
θέμα την περίπλοκη σχέση πατέρα-γιου είναι το πιο πρόσφατο
έργο του αιρετικού Βέλγου δημιουργού Jan Fabre. Εικαστικός, χο-
ρογράφος, δραματουργός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, αυτός ο
πολυσχιδής καλλιτέχνης που δεν έπαψε να προκαλεί με την τέχνη
του ήδη από τη δεκαετία του ’70, συμπυκνώνει σε μια performance
τα εκφραστικά του μέσα. με πηγή έμπνευσης τον performer και
συνεργάτη του από το 2000 Cédric Charron, εικονοποιεί έναν φαν-
ταστικό διάλογο ανάμεσα στις δύο όχθες. ο γιος μεταμορφώνεται
σε βαρκάρη. Θα περάσει τον πατέρα του απέναντι. Γνωρίζει το
θάνατο καλύτερα απ’ τον καθένα. Ειδικεύεται στο να πεθαίνει…

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 12€, 10 €

19.10 ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE



«τα Φαντασματα» Vol.1 απομονωση
GALILEAS NEVART, Δημητρης ραπτης

«Τα Φαντάσματα» είναι ένα πολυμορφικό project που χρησιμο-
ποιεί τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες για να μεταφέρει
τους θεατές στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής των κρα-
τουμένων που βίωσαν την απομόνωση στις φυλακές του Γεντί
Κουλέ.

ςτο χώρο της απομόνωσης των φυλακών, ανθρώπινες μορφές
δεν ριψοκινδυνεύουν την απόδρασή τους. Δεν παλεύουν για τη
διαφυγή τους. Δεν αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Αντίθετα
παραμένουν στο χώρο για να υπενθυμίσουν το παρελθόν, οριο-
θετώντας την «Αιώνια μνήμη» με τον σύγχρονο κόσμο.

ΧΩΡΟΣ Γεντί Κουλέ
Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΙΣΟΔΟΣ Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου από τη Διεύθυνση 
Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας (πληροφορίες τηλ. 2313318224).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
του υπουργείου Πολιτισμού
49α Δημήτρια

20.10 PERFORMANCE



Γυναικα και λυκος
ελενα Πεγκα

η Γυναίκα αφήνει πίσω της σύζυγο, φίλους και καριέρα. Ένα απα-
γορευμένο πάθος την έχει εξαγριώσει. Την έχει κάνει λύκο. η ευ-
τυχία έχει αγριότητα. η ηρωίδα τη διεκδικεί μαζί με τη θέση της
στον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη νόρα, θα μπο-
ρούσε να είναι η Ωραία του παραμυθιού. Είναι όμως η Ωραία και
το Τέρας μαζί.

η Έλενα Πέγκα υπογράφει μια σύγχρονη αλληγορία για τον πο-
λιτισμό και την αγριότητα. Το έργο παρουσιάστηκε τον μάη του
2014 στο Φεστιβάλ «Écrire et mettre en scène aujourd'hui» στην
Caen σε σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου με Γάλλους ηθο-
ποιούς. ςτη ελληνική του εκδοχή, η Θεοδώρα Τζήμου ερμηνεύει
τη Γυναίκα.

ΧΩΡΟΣ Σφαγεία
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 12€, 10€ 

20-21.10 ΘΕΑΤΡΟ



MC Redux 
k&k architects

η ένταξη ενός δημόσιου κτιρίου στον αστικό ιστό δεν είναι μόνο ζή-
τημα αρχιτεκτονικής. Προϋποθέτει εξίσου την ενσωμάτωσή του στην
ζωή των κατοίκων της πόλης. η απόδοση του (πρώην) Maison Crystal
στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα διερευνηθεί σε ένα workshop αρ-
χιτεκτονικού σχεδιασμού, που έχει ως αντικείμενο το ίδιο το κτίριο.
Αρχιτέκτονες και designers θα πειραματιστούν πάνω σε πιθανά και
απίθανα σενάρια μελλοντικής χρήσης του. Για τον σχεδιασμό τους,
θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προτάσεις και τα οράματα του κοινού
που θα τεθούν στην διάθεσή τους στο πλαίσιο του workshop.

οι δημιουργοί αφουγκράζονται την πόλη (και επιστρέφουν σ’ αυτήν
το αποτέλεσμα). μια αφορμή συμμετοχής των πολιτών στο σχεδια-
σμό της καθημερινότητάς τους.

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Maison Crystal
Ώρα: 10:00-18:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.facebook.com/MCRedux

20-21.10 ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



η τζαζ Σημερα
4tet Rose & Poison –
Mastropirro Ermitage Band

Oι 4tet Rose & Poison, κουαρτέτο που απαρτίζεται από τους Γε-
ωργία ςυλλαίου, Φίλιππο Κωσταβέλη, Αγαμέμνονα μάρδα και
James Wylie, θα παρουσιάσουν «To ρόδο και το Δηλητήριο», μια
μουσική παράσταση που αφορά το μουσικό και ποιητικό έργο
του Tom Waits. η Γεωργία ςυλλαίου με το συγκρότημά της ερευνά
και παρουσιάζει εδώ και χρόνια τη μουσική του Καλιφορνέζου
δημιουργού.

η δεύτερη συναυλία είναι με το σχήμα του ιταλού συνθέτη, αλλά
και ποιητή Vincenzo Mastropirro, Mastropirro ermitage Band,
που θα ερμηνεύσει μπαλάντες, μελωδικά θέματα, ιταλικά μοτίβα
και θα προτείνει τζαζ αυτοσχεδιασμούς.

η βραδιά θα απογειωθεί, όταν, μετά τα δύο live, το ελληνικό
κουαρτέτο θα συμπράξει με το ιταλικό γκρουπ, συμπληρώνοντας
την εικόνα της σημερινής τζαζ.

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα Δοκιμών Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 12€, 10€
Προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας

21.10 ΜΟΥΣΙΚΗ 



Ulay
Παρελθον-Παρον-μελλον

O Ulay, πρωτοπόρος της σωματικής τέχνης, της performance και
της τέχνης της polaroid, γνωστός και για τη μακρόχρονη συνερ-
γασία του με την μarina Abramovic, θα παρουσιάσει ο ίδιος το
έργο του στα 49α Δημήτρια. η σχέση της φωτογραφίας και της
σωματικότητας, η δοκιμασία των φυσικών ορίων του σώματος,
η χαρτογράφηση των ορίων της αγάπης και της συμβίωσης μέσω
της ζωντανής αναπαράστασης θα είναι στο επίκεντρο του ma-
sterclass, το οποίο απευθύνεται σε καλλιτέχνες, αλλά και σε
όλους όσους ενδιαφέρονται για τη ζωντανή διάδραση της καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας.

ΧΩΡΟΣ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ώρα έναρξης: 20:00

Ελεύθερη είσοδος

21.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MASTERCLASS



Ulay

ο διάσημος καλλιτέχνης θα συνεργαστεί με νέους Έλληνες καλ-
λιτέχνες πάνω στους άξονες μιας σύγχρονης πρακτικής της per-
formance. Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί
στο κοινό, στις 23 οκτωβρίου, στις 19:00.

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Maison Crystal
Ώρες: 10:00-14:00

Θέσεις περιορισμένες. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Δήμος Θεσσαλονίκης / Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, 
τηλ. 2313318224, ώρες 10:00-12:00

22-23.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



White Rabbit Red Rabbit
Nassim Soleimanpour

χωρίς σκηνοθέτη και σκηνικό, ένας διαφορετικός κάθε βράδυ
ηθοποιός καλείται να διαβάσει το κείμενο του Nassim Soleiman-
pour, ενός ιρανού συγγραφέα που επειδή αρνήθηκε να υπηρε-
τήσει στο στρατό, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Tο
White Rabbit, Red Rabbit είναι μια ιδιοφυής παραβολή και μια
performance, η οποία εκπλήσσει απροσδόκητα τόσο το κοινό
όσο και τον ίδιο τον performer.

Κανένας ηθοποιός δεν έχει διαβάσει το κείμενο πριν βρεθεί μπρο-
στά στο κοινό. Και δεν είναι η μόνη έκπληξη. η απουσία του συγ-
γραφέα συμβολικά καλύπτεται από μια άδεια καρέκλα που κρα-
τείται για αυτόν σε κάθε παράσταση. η παρουσία του, όμως,
είναι αισθητή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Maison Crystal
Ώρα έναρξης: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 10€

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BIOS
49α Δημήτρια

22-23.10 ΘΕΑΤΡΟ – PERFORMANCE



Propositions to dance differently
Michael Kliën, αυΣτρια

η Κοινωνική χορογραφία (Social Choreography) είναι ο τομέας της
έρευνας του Αυστριακού δημιουργού. Τα εργαστήριά του απευθύ-
νονται τόσο σε απλούς πολίτες όσο και σε επαγγελματίες χορευτές
και είναι μια πρόταση να ξανασκεφτεί κανείς το χορό, την perform-
ance και τις τέχνες τοποθετώντας τις εμπειρίες του κινούμενου σώ-
ματος στον πυρήνα της δυνητικής κοινωνικής αλλαγής.

μέρος του εργαστηριακού υλικού αποτελούν οι δυο πιο πρόσφατες
εργασίες του Kliën, η έκθεση με τον τίτλο «Parliament» που παρου-
σιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο στο μουσείο μπενάκη και η ζων-
τανή διαδραστική εγκατάσταση «Jerusalem – Choreography for
Greece», τον ιούνιο 2014, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. ο
χορογράφος, που μοιράζει τις μέρες του μεταξύ Ελλάδας και ιρλαν-
δίας, έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με το Frankfurt Ballet και
έχει υπάρξει εικαστικός συνεργάτης του William Forsythe.

ΧΩΡΟΣ Σφαγεία
Ώρες: 11:00-16:00

Ελεύθερη είσοδος.
Θέσεις περιορισμένες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, 
τηλ. 2313318224, ώρες: 10:00-12:00

22-24.10 ΧΟΡΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Vampyr
by Carl Theodor Dreyer
Art zoyd, Γαλλια

οι μυθικοί Art Zoyd, το πρωτοποριακό μουσικό σχήμα της «νέας
μουσικής» (‘Art Rock’, ‘Avant-Rock’) που ήδη από τη δεκαετία του
1980 άνοιξε ερευνητικούς μουσικούς δρόμους, έρχονται στα 49α

Δημήτρια.

ςε νέα μουσική σύνθεση του Gérard hourbette / Art Zoyd, η και-
νούργια εκδοχή της αινιγματικής ταινίας του βωβού κινηματογράφου
«Vampyr» (1932), του Δανού Καρλ Θήοντορ ντράγιερ, αποτελεί τη
νέα παραγωγή του σχήματος. μετά από πολλές ακόμη μουσικές συν-
θέσεις για ταινίες του βωβού κινηματογράφου, οι Art Zoyd φέρνουν
στην καλλιτεχνική επικαιρότητα το Βαμπίρ σε μια παράσταση που
θα συζητηθεί.

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΙΤhΡΙΑ 12€, 10€
Προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας

24.10 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



εΚΔηλωΣη ληΞηΣ

Το πάρτυ λήξης των 49ων Δημητρίων γιορτάζει τη διαδραστικό-
τητα, τη νεανικότητα, την καλλιτεχνική πρωτοτυπία και τη συμ-
μετοχή του κοινού, που από θεατής μετατράπηκε για 35 ημέρες
σε φεστιβαλικό συμμέτοχο.

ΧΩΡΟΣ (πρώην) Μaison Crystal
Ώρα έναρξης: 23:00

eίσοδος ελεύθερη

24.10



TISFF
THESSALONIKI INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

Για ένα πενθήμερο, από τις 25 μέχρι τις 29 οκτωβρίου, στον
«Αλέξανδρο» πραγματοποιείται το διεθνές ραντεβού δημιουρ-
γών ταινιών μικρού μήκους. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που
προβάλλει και προωθεί νέες ιδέες και νέες τάσεις, οι οποίες κα-
ταγράφονται στις δουλειές νέων δημιουργών του κινηματογρά-
φου. ςτη φετινή διοργάνωση επίτιμοι προσκεκλημένοι είναι ο
νικητής των Όσκαρ 2014 Anders Walter και oι σκηνοθέτες Ale-
xandre Gavras και Xavier Legrand. Βαρύνουσα σημασία στο πρό-
γραμμα έχουν δύο αφιερώματα στο σύγχρονο σινεμά της Γερ-
μανίας & ρουμανίας με πολυβραβευμένα έργα. 

www.tisff.eu

ΧΩΡΟΣ Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Καθημερινά: 17:00-20:00 και 21:00-00:00

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 5€

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ TheSS FeST
49α Δημήτρια

25-29.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



03.10.14-10.01.15
ΣτεΦανοΣ τΣιβοΠουλοΣ: ιΣτορια μηΔεν
η ελληνική συμμετοχή στην 55η μπιενάλε της Βενετίας παρουσιά-
ζεται στη Θεσσαλονίκη. 

ΧΩΡΟΣ Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης – ΚΜΣΤ

15.10-16.11
εΚΘεΣη αΠοΦοιτων
οι απόφοιτοι τεσσάρων ετών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών της ςχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. παρουσιά-
ζουν τα αντιπροσωπευτικότερα έργα τους όπως διαμορφώθηκαν
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε μία μεγάλη έκθεση.

ΧΩΡΟΣ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

29-30.10 & 01-02.11
UTOPIA ιν PROGRESS
Βασισμένη στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, η παράσταση μιλά
για την αναζήτηση της ιδανικής πατρίδας, φέρνει στο φως τα όνειρα,
αλλά και τους «εφιάλτες» των νέων ανθρώπων και εκθέτει στερεό-
τυπα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. μια συμπαραγωγή
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Θέατρο νέων της
Κωνσταντίας. με την υποστήριξη του Goethe Institut Thessaloniki.

ΧΩΡΟΣ Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Ώρα: 21:00

ΠαραλληλεΣ εΚΔηλωΣειΣ



ΑΙΘΟυΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ, Δ.Ε.Θ.-HELEXPO
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310291138, www.helexpo.gr
λεωφορεία: 10, 14, 17, 19, 24, 27, 31, 37, 40

ΑΙΘΟυΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Κ.Ο.Θ. (ΠΑΛΛΑΣ)
λεωφο ́ρος νίκης 73, τηλ: 2310257900, www.tsso.gr
λεωφορεία: 3, 5, 6, 10, 11, 12, 58

ΑΙΘΟυΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, www.auth.gr
λεωφορεία: 10, 14, 17, 19, 24, 27, 31, 37, 40

ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
Κασσάνδρου 91-93, τηλ.  2310278587
λεωφορεία: 15, 16, 23

ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟυ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κωνσταντινουπόλεως 176, τηλ. 2310305960, www.thessaloniki.gr
λεωφορεία: 31

ΒΙΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ
Αναγεννήσεως 10 & Καζαντζάκη
λεωφορεία: 3, 12, 31

ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ
Αρχαιολογικού μουσείου 30, τηλ. 2310857978
λεωφορεία: 3, 5, 6, 8, 33, 39, 76

ΓΕΝΤΙ ΚΟυΛΕ (ΕΠΤΑΠυρΓιο)
Επταπυργίου 81, τηλ 2313310400
9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
λεωφορεία: 23,18

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασιλέως Γεωργίου 1, τηλ: 2313317777, www.thessaloniki.gr
λεωφορεία: 3, 5, 6, 8, 33, 39, 70, 71, 78

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ
Παρασκευοπούλου 42 & Κων/πόλεως, τηλ: 2310869869, www.thessaloniki.gr
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 8, 33, 39

χωροι εΚΔηλωΣεων



ΘΕΑΤΡΟ ΑυΛΑΙΑ
Πλατει ́α χΑνΘ (Τσιμισκη ́), τηλ: 2310237700, www.avlaiatheatre.gr
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 20, 33, 39, 58

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟυΔΩΝ
Εθνικη ́ς Αμύνης 2, τηλ: 2315200200, www.ntng.gr
λεωφορεία: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 20, 33, 39, 58

ΚΕΝΤΡΟ MOYΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟυ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κουντουριώτου 17, τηλ. 2313318224, www.thessaloniki.gr
λεωφορεία: 3, 5, 6

ΚΕΝΤΡΟ ΣυΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Αποθήκη Β1, λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310593270, www.cact.gr
λεωφορεία: 3,5,6

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟυΣΕΙΟ ΣυΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Εγνατία 154 (εντός Δ.Ε.Θ.), τηλ: 2310240002, www.mmca.org.gr
λεωφορεία: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 27, 31, 33, 39, 54, 58, 78 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟυΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗς
25ης μαρτίου & Παραλία, τηλ: 2310895800, www.tch.gr
λεωφορεία: 5, 6, 8, 33, 78

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εθνικής Αμύνης 1, τηλ. 2310270073
λεωφορεία: 8, 11, 58

ΣΦΑΓΕΙΑ
26ης οκτωβρίου 35, τηλ. 2313318203
λεωφορεία: 31, 40

CASA BIANCA
Βασ. Όλγας 180, τηλ. 2310425531
λεωφορεία: 3, 5, 6, 8, 30, 33, 76

(ΠΡΩΗΝ) MAISON CRYSTAL
λεωφόρος μεγάλου Αλεξάνδρου 6
λεωφορεία: 3, 5, 6, 33

ςκανάρετε το QR code ή 
επισκευθείτε το http://goo.gl/M2qjUz



ο χώρος του πρώην μaison Crystal στα 49α Δημήτρια
δεν αποτελεί μόνο έναν ακόμη χώρο εκδηλώσεων. με
πολλή ενέργεια και συντονισμένες προσπάθειες, δια-
μορφώθηκε ως εναλλακτική σκηνή νέων καλλιτεχνι-
κών προτάσεων που βρίσκονται στην αιχμή του
σύγχρονου πολιτισμού και στοχοθετήθηκε ως κόμβος
πολιτιστικής διασύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης για όλους τους νέους καλλιτέχνες και τους πο-
λίτες που επιθυμούν την καλλιτεχνική διάδραση. Το
μέλλον του σχεδιάζεται!

(πρωην) MAISON CRYSTAL



ΣΦαΓεια

βιλλα ΠετριΔη





ειΣιτηρια

Στα εκδοτήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης
Πλατεία Αριστοτέλους, τηλ. 2310236990
Δευτέρα, Τετάρτη, ςάββατο: 10:00-15:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-14:00 και 17:00-21:00

Στους χώρους των εκδηλώσεων

Κάρτες Δημητρίων και προσκλήσεις για ανέργους 
με κάρτα ανεργίας διατίθενται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού
(Κουντουριώτου 17, 546 25 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313318224)






