
 

 

 

 

 

 
 

 

MOVING SILENCE FESTIVAL ΑΘΖΝΑ 
 

21+22+23+24+26 Μαξηίνπ 2012 
 

Cinema Concerts 
 

Moving Silence θαη Goethe-Institut Athen 

δηνξγαλώλνπλ γηα δεύηεξε θνξά ζηελ Αζήλα 

έλα θεζηηβάι αθηεξωκέλν 

ζηε ζύγρξνλε βωβή εηθόλα θαη ηνλ πεηξακαηηθό ήρν. 
 

Μνπζηθνί θαη sound artists από ηελ Αζήλα θαη ην Βεξνιίλν ζπλαληηνύληαη ζηελ Αζήλα 

θαη ζπλνδεύνπλ δωληαλά ζύγρξνλεο βωβέο ηαηλίεο. 

 

 

Μηα παξαγσγή ηεο βεξνιηλέδηθεο πιαηθόξκαο Moving Silence θαη ηνπ Goethe-Institut Athen 

ζε ζπλεξγαζία κε ην CAMP (Contemporary Art Meeting Point) 
 

 
Δπηκέιεηα πξνγξάκκαηνο: 

Matthias Fritsch & Anastasia_X 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Goethe-Institut Athen 

 

Ζ πιαηθόξκα θηλεκαηνγξαθηζηώλ θαη κνπζηθώλ Moving Silence (www.movingsilence.net) 

ηδξύζεθε ην 2009 ζην Βεξνιίλν από ηνλ κνπζηθό Marco Brosolo θαη ηνλ θηλεκαηνγξαθηζηή 

Matthias Fritsch κε ζθνπό λα ζπλδέζεη ηηο ξίδεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ζύγρξνλε αηζζεηηθή, 

http://www.movingsilence.net/


 

 

δσληαλή κνπζηθή θαη λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελόο δηεζλνύο δηθηύνπ 

θαιιηηερλώλ. 

Από ην ηέινο ηνπ 2009 κέινο ηεο νκάδαο έγηλε ε Αλαζηαζία Χ, σο παξαγσγόο, ζπληνλίζηξηα 

αιιά θαη κνπζηθόο. Δθδειώζεηο ηεο Moving Silence έρνπλ νξγαλσζεί ζε δηάθνξεο επξσπατθέο 

πόιεηο. H moving silence παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά θηλεκαηνγξαθηθέο ζπλαπιίεο ζηελ Αζήλα 

ην 2010. 

 

Πεξηζζόηεξα γηα ηε Moving Silence: http://www.goethe.de/ins/gr/lp/kul/dug/flm/el7704299.htm 

θαη http://www.goethe.de/ins/gr/ath/ver/acv/flm/2011/el7374573v.htm 

 

Τν θεζηηβάι θέηνο απνθηά θαη ηξέηιεξ, γηα ην νπνίν πξνθεξύρζεθε δηαγσληζκόο: 

www.movingsilence.net 

https://vimeo.com/38464716 

Τν Σάββαην 10 Μαξηίνπ 2012 ζε πάξηη πνπ δηνξγάλσζε ην θεζηηβάι ζην CAMP θαη κεηά από 

ςεθνθνξία ηνπ θνηλνύ ληθεηέο αλαδείρηεθαλ νη Hior Chronik (GR) & Metin Akbas (TR), νη 

νπνίνη θέξδηζαλ κε ην ηξέηιεξ Time Walk ην έπαζιν ησλ 500 €. 

 

 

ΟΗ ΥΧΡΟΗ: 

 

Goethe-Institut Athen: 21+22+26 Μαξηίνπ 

Οκήξνπ 14-16, Αζήλα 

Τει. 210 3661000 

www.goethe.de/athen 

 

θαη 

 

C.A.M.P: 23+24 Μαξηίνπ 

Δππνιίδνο 4 & Απειινύ 2 

Πι.Κνηδηά, Αζήλα 

Τει. 210 3247679 

Δ-Mail: info@campoint.gr 

http://campoint.gr 

 

Ώξα έλαξμεο γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο: 20:30 

Δίζνδνο ειεύζεξε 

 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Music from the Masses ζην θάηω θνπαγηέ ηνπ Goethe-

Institut: 11:00-19:00 (βι. εγθαηάζηαζε) 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Memorandum ζην CAMP: 14:00-22:00  

(βι. εγθαηάζηαζε) 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/ins/gr/lp/kul/dug/flm/el7704299.htm
http://www.goethe.de/ins/gr/ath/ver/acv/flm/2011/el7374573v.htm
http://www.movingsilence.net/
https://vimeo.com/38464716
http://www.goethe.de/athen
mailto:info@campoint.gr


 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ: 
 

Αλζξώπηλεο/Γηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο – ηαηλίεο Γεξκαλώλ ζθελνζεηώλ 

 

Athens Impressions (Αίζζεζε Αζήλαο) - πνηεηηθέο θαη πεηξακαηηθέο εηθόλεο γηα ηελ πόιε ηεο 

Αζήλαο 

 

(De)construction of space/(Απν)δόκεζε ρώξνπ - ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο γηα ηε δηακόξθσζε θαη 

ηελ θαηαζηξνθή πξαγκαηηθώλ, εηθνληθώλ θαη λνεξώλ ρώξσλ  

 

Silent Moves - έλα πξόγξακκα αθηεξσκέλν ζε βσβέο ηαηλίεο video dance 

 

πκκεηνρή κνπζηθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηαηλίεο κε όξγαλα, ηα νπνία έρνπλ επηλνήζεη θαη 

θαηαζθεπάζεη νη ίδηνη: 

Marco Brosolo (IT/DE) ζπληδξπηήο ηεο πιαηθόξκαο Μoving Silence, Γηώξγνο Καηζάλνο, 

Γηώξγνο Καξακαλσιάθεο, Νίθνο Κπξηαδόπνπινο 

 

Αζελαϊθό Φόξνπκ – Έξγα θηλεκαηνγξαθηζηώλ θαη κνπζηθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ 

Αζήλα 

 

Δθδήιωζε ιήμεο ηνπ θεζηηβάι 

Πάξηη κε ζπλαπιίεο θαη πξνβνιέο ηαηληώλ ζνύπεξ 8, αλνηρηή ζθελή γηα κνπζηθνύο πνπ ζα ‘ζειαλ 

λα ζπλνδεύζνπλ επί ηόπνπ βηληενθιίπ θαη θαιεζκέλνπο-έθπιεμε από Αζήλα θαη Βεξνιίλν ζην 

θνπαγηέ ηνπ Goethe-Institut. 

 

πκκεηνρηθέο Δγθαηαζηάζεηο  

 

Music from the Masses  

ηνπ Matthias Fritsch (DE) 

http://www.subrealic.net/mftm/ 

 

8 βίληεν - πάλσ από 200 κνπζηθέο επελδύζεηο 

Ζ εγθαηάζηαζε παξνπζηάδεη πάλσ από 200 κνπζηθά βηληενθιίπ ηνπ θηλεκαηνγξαθηζηή Matthias 

Fritsch, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε ζπλεξγαζία κε κνπζηθνύο απ’ όινλ 

ηνλ θόζκν. Σην πάξηη ηεο 26
εο

 Μαξηίνπ κνπζηθνί ηεο Αζήλαο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηα 

ζπλνδεύζνπλ δσληαλά.  

Ζ εγθαηάζηαζε δίλεη ζηνπο κνπζηθνύο ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ όια ηα βηληενθιίπ 

θαη λα επηιέμνπλ απηό πνπ ζα ‘ζειαλ ζην ηέινο λα ζπλνδεύζνπλ. Γίλεη όκσο θαη ζε όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ ην project πνπ ζηάζεθε ε αθνξκή λα δεκηνπξγεζεί ε 

πιαηθόξκα moving silence. 

http://www.goethe.de/ins/gr/lp/kul/dug/flm/el7704299.htm 

21+22+23+24+26 Μαξηίνπ ζην θάηω θνπαγηέ ηνπ Goethe-Institut: 11:00-19:00 

Καηά ηηο εκέξεο ηωλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ζπλαπιηώλ ε ιεηηνπξγία ζα παξαηείλεηαη κέρξη ηε 

ιήμε ηωλ εθδειώζεωλ. 

24 Μαξηίνπ θαη ζην CAMP ωο ζπκκεηνρή ζηα live events 

http://www.subrealic.net/mftm/
http://www.goethe.de/ins/gr/lp/kul/dug/flm/el7704299.htm


 

 

 

 

 

 

 

Μνεμόνηο: [Το σποβοεζούν τεν μνήμεν]  

ηεο Τδένες Αργσρίοσ (GR) 

http://www.tzeniargyriou.com/?page_id=489 

 

Πξνβνιέο ζηαηηθώλ εηθόλσλ, κνπζηθνί απηνζρεδηαζκνί, θίλεζε ζην ρώξν: Κνηλό θαη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθαιύπηνπλ εθ λένπ ηζηνξηθά γεγνλόηα, δεδνκέλα, πξόζσπα, αλαθαινύλ 

κλήκεο, αλαζηνράδνληαη. 

Έλα παηρλίδη κλήκεο θαη ακλεζίαο, νξαηνύ θαη ανξάηνπ.  

Τν θνηλό γίλεηαη ζεαηήο + ζπκκεηέρσλ + … ζπκάηαη 

 

Σπζηαηηθά: 2 βίληεν-πξνβνιείο, 2 dvd player, 6 θώηα, έλαο ζσξόο από θύιια ραξηηνύ, 1 

κεγεζπληηθόο θαθόο, 1 θσηνγξαθία από ην αξρεηαθό πιηθό ηνπ Βαγγέλη Νικόπουλου, 

ζθίηζα/νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Αλέξη Χατζηαλεξίου, ην θνηλό. 

23 θαη 24 Μαξηίνπ ζην CAMP 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 14:00 - 22:00 

22:00 Ζρεηηθή παξέκβαζε ζηε βωβή εγθαηάζηαζε κε θαιεζκέλνπο κνπζηθνύο  

Γηάξθεηα 15΄ 

Μνπζηθνί (GR):  

XYSM (23/3) 

Αιέμεο Πνξθπξηάδεο, Βάιηα Υξηζηνπνύινπ, Νηθνιέηα Υαηδνπνύινπ, natrYX (24/3)  

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

Σεηάξηε 21 Μαξηίνπ 2012, 20:30 

ζην Goethe-Institut 
 

 

Αζελαϊθό θόξνπκ  
Έξγα θηλεκαηνγξαθηζηώλ θαη κνπζηθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα. 

 

Φπγή (GR 2003, 3΄ 27΄΄) 

ηνπ Γηνλύζε ηδεξνθαζηξίηε 

Εσληαλή κνπζηθή: Έιελα νιωκνύ, πηάλν 

www.musipedia.gr/wiki/Σνισκνύ_Διέλε 

 

http://www.tzeniargyriou.com/?page_id=489
http://www.musipedia.gr/wiki/�������_�����


 

 

Δθηξνπή (GR 2010, 35΄) 

Σθελνζεζία: Γηνλύζεο ηδεξνθαζηξίηεο 

Μνπζηθή ζύλζεζε θαη δηεύζπλζε ζπλόινπ: Γεκήηξεο Παπαβαζηιείνπ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Υιόε Κακπέξνπ, πηάλν 

Φωηεηλή Καιιηαλνύ, ηζέιν 

Μηράιεο Κνπληνύξεο, βηνιί 

Μαλνύζνο Πινπκίδεο, θιαξηλέην 

 

 

Σύληνκν δηάιεηκκα 

 

 

Αλζξώπηλεο/Γηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο 
Ταηλίεο Γεξκαλώλ ζθελνζεηώλ 

 

Avant la nuit (DE 2010, 5΄ 16΄΄) 

ηνπ Armin Mobasseri  

Nordwind (Βόξεηνο Άλεκνο – DE 2007, 5΄ 50΄΄) 

ηνπ Thomas Vogel  

Εσληαλή κνπζηθή:  

Εελνβία Αξβαληηίδε, πηάλν (GR) 

www.myspace.com/zinoviamusic 

 

 

Augen Blick (Βιέκκα/Σηηγκή - DE 2011, 15΄ 22΄΄) 

ησλ Robert Fischer & Constantin Maier  

Εσληαλή κνπζηθή: 

Hior Chronik, laptop (GR) 

Εελνβία Αξβαληηίδε, πηάλν (GR) 

http://www.myspace.com/chronikath 

http://www.mu-nest.com/release-info.php?f=mnc011 

 

 

Batterie (DE 2010, 8΄ 40΄΄) 

ηνπ Jonas Kling 

Εσληαλή κνπζηθή:  

ηέθαλνο Φαξαδάθεο, βηκπξάθσλν, laptop (GR)  

http://www.myspace.com/stefanospsaradakis 

 

 

Evolution (DE 2011, 11΄52΄΄) 

ηνπ Georg Jungerman 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Θάιεηα Ηωαλλίδνπ θαη Θνδωξήο Οηθνλόκνπ, πηάλν γηα ηέζζεξα ρέξηα (GR) 

http://www.myspace.com/zinoviamusic
http://www.myspace.com/chronikath
http://www.mu-nest.com/release-info.php?f=mnc011
http://www.myspace.com/stefanospsaradakis


 

 

Trust (DE 2011, 5΄ 25΄΄) 

ηνπ Dave Lojek 

Εσληαλή κνπζηθή: 

natrYX, πξνπαξαζθεπαζκέλν πηάλν, θσλή (GR) 

http://www.myspace.com/natryx 

 

 

Will kochen (Θέισ λα καγεηξέςσ - DE 2007, 3΄ 18΄΄) 

ηνπ Dietrich Limpert  

In der Wüste (Σηελ έξεκν - DE 2010, 4΄) 

ηνπ Torsten Krug  

Εσληαλή κνπζηθή:  

Marco Brosolo (ζπληδξπηήο ηεο πιαηθόξκαο Moving Silence) 

κε ην πξσηόηππν ηδίαο έκπλεπζεο θαη θαηαζθεπήο κνπζηθό όξγαλν AST, electronics, πηάλν, θσλή 

(IT/DE)  

http://9-9.it/ 

 

 

Γηάιεηκκα 

 

 

Ζ Toni Kater (DE) 

επηιέγεη ζύγρξνλεο βσβέο ηαηλίεο θαη ηηο ζπλνδεύεη κε θσλεηηθά, πηάλν, θηζάξα 

θαη synthesizer. 

Ζ κνπζηθόο δεη θαη εξγάδεηαη ζην Βεξνιίλν. Πξόζθαηα θπθινθόξεζε ε λέα ηεο δηζθνγξαθηθή 

δνπιεηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ληξάκεξ ησλ Einstürzende Neubauten Rudolph Moser θαη ηνλ 

θηζαξίζηα-ζνξπβηζηή Schneider TM.  

www.toni-kater.de 

 

NYC Symphony (DE 1995, 10΄ 32΄΄) 

ηνπ Reynold Reynolds  

 

Chaos (DE 2010, λέν κνληάδ 2011, 6΄ 16΄΄) 

ηνπ Stephan Kämpf 

 

Ich weiß warum (Ξέξσ γηαηί - DE 2002, 3΄ 56΄΄) 

ηεο Birgit Möller  

 

Mersey Fog (UK 2009, 5΄ 14΄΄) 

ηνπ Rory Wilmer  

 

 

 

 

 

http://www.myspace.com/natryx
http://9-9.it/
http://www.toni-kater.de/


 

 

 

Πέκπηε 22 Μαξηίνπ 2012, 20:30 

ζην Goethe-Institut 
 

 

Αζελαϊθό θόξνπκ  
Έξγα θηλεκαηνγξαθηζηώλ θαη κνπζηθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα. 

 

ELFISH TAPES (GR 2009, 15΄) 

ηεο Αγγειηθήο Βξεηηνύ 

Πξσηόηππε κνπζηθή ζύλζεζε: ΗΟΝ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

ION - electronics, laptop (GR) 

http://soundcloud.com/ion_/inadarkroom 

 

 

[non+] (GR 2009, 2΄ 48΄΄) 

Promenade Zero (GR 2009, 1΄ 47΄΄) 

Γξάζεηο ζε δεκόζην ρώξν – Αζήλα.  

Από ηελ νκάδα eekuipoiz: Υξήζηνο Κανύθεο, Marion Renard 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Marion Renard, ζνπξάλν ζαμόθσλν (FR) 

Θωκάο Πνπιίαζεο, laptop (GR) 

www.object0.net (object zero) 

 

 

Σύληνκν δηάιεηκκα 

 

 

Αίζζεζε Αζήλαο 
Πνηεηηθέο θαη πεηξακαηηθέο εηθόλεο ηεο Αζήλαο 

 

Πξνζωπηθέο ζεκεηώζεηο: Αζήλα (Πιαηεία πληάγκαηνο, λύρηα, άζπξε κέξα) 

(GR 2012, 15΄) 

ηνπ Βαζίιε Κνπληνύξε (Studio19st, multimedia team) 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Σάζζνο Σζαιαπάηεο, ειεθηξηθή θηζάξα (GR) 

Μηράιεο νπιάθεο, θνληξακπάζν (GR) 

Γηάλλεο Λεινύδαο, ληξακο (GR) 

 

 

Nerone (GR 2012, 11΄) 

ηνπ Genco Gülan 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Genco Gülan, πηάλν (TR) 

http://soundcloud.com/ion_/inadarkroom
http://www.object0.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Απόθαζε (The Decision - GR 2007, 4΄ 20΄΄) 

ηνπ Γηώξγνπ Γξίβα 

Εσληαλή κνπζηθή:  

JOALZ/ interruption, ειεθηξηθή θηζάξα, laptop (GR)  

http://www.ntroprecordings.com 

 

 

Athens Walls (GR 2011, 8΄) 

ηεο Μαξγαξίηαο Κνπξηπαξαζίδνπ θαη ηεο ηεθαλίαο Μηδάξα 

Athens, the little great city (GR 2010, 5΄ 48΄΄) 

ηνπ Δκκαλνπήι Παπαδόπνπινπ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Άθεο Γανύηεο, ειεθηξηθό κπάζν, electronics (GR) 

Guido De Flaviis, ζαμόθσλν (GR) 

Μαξγαξίηα Κνπξηπαξαζίδνπ, θξνπζηά, θσλή, electronics (GR) 

Κώζηαο Μαληδώξνο, πηάλν, electronics (GR) 

Πέηξνο Φξαγθίζηαο, πηάλν, electronics (GR) 

Νηθνιέηα Υαηδνπνύινπ, βηόια ληα γθάκπα, θσλή, αληηθείκελα (GR) 

http://www.ksyme.gr/ksyme/ensemble1.html  

 

 

Γηάιεηκκα  

 

 

Ο Γηώξγνο Καηζάλνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μηράιε Μνζρνύηε θαη ηελ Άλλα Γακίγνπ 

παξνπζηάδεη:  

Rusty Memories (Διιάδα 2012, 35΄) 

κηα επηινγή από θνκκάηηα ηεο λέαο δηζθνγξαθηθήο ηνπο δνπιεηάο κε δσληαλή επεμεξγαζία 

εηθόλαο (live cinema). 

http://www.lostcircus.gr/ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Γηώξγνο Καηζάλνο, πηάλν, harmonium, concertina, sampler (GR) 

Μηράιεο Μνζρνύηεο, ειεθηξηθή θηζάξα, lap steel θηζάξα, strumstick, effects (GR) 

Άλλα Γακίγνπ, θιάνπην, θξνπζηά (GR) 

Αιέμαλδξνο Γεκνθξάηεο, Video Art, δσληαλή επεμεξγαζία εηθόλαο (GR) 

 

 

http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ntroprecordings.com/
http://www.ksyme.gr/ksyme/ensemble1.html
http://www.lostcircus.gr/


 

 

Παξαζθεπή 23 Μαξηίνπ 2012, 20:30 

ζην CAMP 
 

Αζελαϊθό θόξνπκ  
Έξγα θηλεκαηνγξαθηζηώλ θαη κνπζηθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα. 

 

Πόεο (GR 2012, 20΄19΄΄) 

ηεο Καηεξίλαο Σξηρηά 

Εσληαλή κνπζηθή: Άγγεινο θπξίνπ, θσλή, θηζάξα, electronics (GR) 

angeloskyriou.blogspot.com 

 

 

Σύληνκν δηάιεηκκα 

 

 

(De)construction of space/(Απo)δόκεζε ρώξνπ 
Ταηλίεο κηθξνύ κήθνπο γηα ηε δηακόξθσζε θαη ηελ θαηαζηξνθή πξαγκαηηθώλ, εηθνληθώλ θαη 

λνεξώλ ρώξσλ 

Μνπζηθνί ζπλνδεύνπλ ηαηλίεο κε όξγαλα πνπ έρνπλ επηλνήζεη θαη θαηαζθεπάζεη νη ίδηνη: 

Marco Brosolo (IT/DE) ζπληδξπηήο ηεο πιαηθόξκαο Μoving Silence, Γηώξγνο Καηζάλνο, 

Γηώξγνο Καξακαλωιάθεο, Νίθνο Κπξηαδόπνπινο 

 

Sleeper in Metropolis (DE 2008, 5΄ 22΄΄) 

ηεο Sandra Trierweiler 

Last Day of the Republic (DE 2010, 8΄) 

ηνπ Reynold Reynolds 

Εσληαλή κνπζηθή:  

Manekinekod, πιήθηξα, laptop, θιάνπην (GR) 

http://soundcloud.com/manekinekod 

 

 

Lichtplein (blue wave) (GR 2007, 5΄ 24΄΄) 

ηνπ Αλδξέα Αγγειηδάθε 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Γεωξγία Καξύδε, θσλή (GR) 

Big Fat Lips, electronics (GR) 

http://www.myspace.com/bigfatlips 

http://yorgiakaridi.tumblr.com/ 

 

 

Life as a problem (DE 2009, 9΄) 

ηνπ Mateusz Pęk 

Εσληαλή κνπζηθή:  

Γηώξγνο Καηζάλνο, ειεθηξηθή θηζάξα, κνπζηθό θνπηί, θαιίκπα, ινύπεο (GR)  

www.lostcirus.gr 

http://angeloskyriou.blogspot.com/
http://soundcloud.com/manekinekod
http://www.myspace.com/bigfatlips
http://yorgiakaridi.tumblr.com/
http://www.lostcirus.gr/


 

 

 

 

Nachbarn (Γείηνλεο - DE 2010, 4΄43΄΄) 

ηνπ Andreas Koch 

Wak Yak (DE 2011, 1΄54΄΄) 

ηνπ Erik Janson 

Εσληαλή κνπζηθή:  

Marco Brosolo (ζπληδξπηήο ηεο πιαηθόηκαο Moving Silence) 

κε ην πξσηόηππν ηδίαο έκπλεπζεο θαη θαηαζθεπήο κνπζηθό όξγαλν AST, electronics, θσλή 

(IT/DE)  

http://9-9.it/ 

 

 

Γηάιεηκκα  

(Kαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ζα γίλεη κηα αλνηρηή πξόζθιεζε ζην θνηλό γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ εγθαηάζηαζε Memorandum, (βι. εγθαηάζηαζε) θαη παξάιιεια κηα ερεηηθή παξέκβαζε 

κε θαιεζκέλνπο κνπζηθνύο - δηάξθεηα 15΄- 3νο όξνθνο/ζθάιεο.) 

 

 

"uncut" (GR, 50΄) 

Ταηλίεο ζνύπεξ 8, πιηθό από ΖΡΑΚΛΖ archive www.heraclis.org  

Εσληαλή κνπζηθή:  

Unan, ληξακο (GR)  

Νίθνο Κπξηαδόπνπινο, (GR) 

http://soundcloud.com/nikoskyriazopoulos 

Γηώξγνο Καξακαλωιάθεο (GR)  

http://omio.org 

http://soundcloud.com/georgios-karamanolakis/ 

 

 

 

 

 

άββαην 24 Μαξηίνπ 2012, 20:30 

ζην CAMP 
 

 

Αζελαϊθό θόξνπκ  
Έξγα θηλεκαηνγξαθηζηώλ θαη κνπζηθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα. 

 

Sans Souci : Are You Nervous? (FR 2012, 32΄) 

ηνπ David TV 

κε ζπκκεηνρέο Διιήλσλ πεξθόξκεξ  

Εσληαλή κνπζηθή:  

NeaTPermaiK, laptop, cd players (GR) 

http://9-9.it/
http://www.heraclis.org/
http://soundcloud.com/nikoskyriazopoulos
http://soundcloud.com/georgios-karamanolakis/


 

 

Silent moves 
Έλα πξόγξακκα αθηεξσκέλν ζε βσβέο ηαηλίεο video dance 

Σε ζπλεξγαζία κε Amorphy.org  

 

ludensCUP (GR 2011, 11΄) 

ησλ νθίαο Μαπξαγάλε, Tadeu Liesenfeld, Γξόζνπ θώηε 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Oute kan, laptop (GR) 

http://soundcloud.com/outekan 

 

 

Face#1 (GR 2010, 1΄ 04΄΄) 

ηεο νκάδαο Thalamus 

Αngel (GR 2010/11, 3΄ 13΄΄) 

ηνπ Κωλζηαληίλνπ Καξβνπλίαξε 

θξπκκέλνη (GR 2012, 1΄ 21΄΄) 

ηεο kiko 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Κηίξηα ηε λύρηα, electronics, θσλή (GR) 

www.buildingsatnight.com/ 

 

 

Possibilities (GR 2010, 2΄ 58΄΄) 

ηεο Σδέλεο Αξγπξίνπ   

Window shop (GR 2007, 1΄ 25΄΄) 

ησλ Σδέλεο Αξγπξίνπ & Εωήο Υαηδηαληωλίνπ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Νηθνιέηα Υαηδνπνύινπ, laptop, viola da gampa (GR) 

 

 

Heartbeat degratation (GR 2010, 1΄ 56΄΄) 

ηνπ Alex Εάθθα 

The Cave (GR 2009, 4΄ 35΄΄) 

ησλ Ash Bulayev & Νάλζπ ηακαηνπνύινπ 

Face#2 (GR 2010, 1΄ 59΄΄) 

ηεο νκάδαο Thalamus 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Αιέμαλδξνο Γξπκωλίηεο, θηζάξα, electronics, laptop (GR) 

http://www.drymonitis.me/ 

 

Souvenir de Salonique (GR 2008, 6΄ 47΄΄) 

ηεο Λίιαο ωηεξίνπ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Αιέμεο Πνξθπξηάδεο, ειεθηξηθό πηάλν θαη πξνερνγξαθεκέλε κνπζηθή (GR) 

http://alexisporfiriadis.blogspot.com/ 

http://www.buildingsatnight.com/
http://www.drymonitis.me/
http://alexisporfiriadis.blogspot.com/


 

 

Γηάιεηκκα  

 

 

Tenebres (GR 2010, 9΄ 06΄΄) 

ηνπ Αιέμαλδξνπ Μηζηξηώηε 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Μηράιεο Μνζρνύηεο, laptop, θηζάξεο(GR) 

www.michalismoschoutis.com/ 

http://soundcloud.com/kerkville 

 

 

Nothingness (GR 2009, 3΄ 47΄΄) 

ηεο Λίιαο ωηεξίνπ 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Rudi Fischerlehner, ληξακο (AU/DE) 

www.rudifischerlehner.net 

 

 

Offsite (GR 2010, 1΄10΄΄) 

ηεο νκάδαο eekuipoiz 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Marion Renard, ζνπξάλν ζαμόθσλν (FR) 

Θωκάο Πνπιίαζεο, laptop (GR) 

www.object0.net (object zero) 

 
 

No3 studies on movement (GR 2007, 6΄ 53΄΄) 

ηεο Μαξίαο Θενδωξάθε 

Cranes (GR 2007, 3΄ 20΄΄) 

ηεο Μαξίαο Θενδωξάθε 

Εσληαλή κνπζηθή: 

ηέθαλνο Φαξαδάθεο, laptop, βηκπξάθσλν (GR) 

www.myspace.com/stefanospsaradakis 

 

 

8 steps (GR 2006, 8΄) 

ηεο Υξηζηίλαο Καηζάξε & Διεπζεξίαο Λαγνπδάθε 

Εσληαλή κνπζηθή: 

Nokalypse, laptop, πιήθηξα (GR) 

www.nokalypse.gr 

 

 

Summer Holidays (DE 2009, 3΄ 46΄΄) 

ηνπ Matthias Fritsch 

Εσληαλή κνπζηθή:  

NeaTPermaiK, laptop (GR) 

http://www.michalismoschoutis.com/
http://soundcloud.com/kerkville
http://www.rudifischerlehner.net/
http://www.object0.net/
http://www.myspace.com/stefanospsaradakis
http://www.nokalypse.gr/


 

 

 

 

Kidflix (GR 2012, 4΄ 12΄΄) 

ηεο natrYX  

Εσληαλή κνπζηθή:  

Γηώξγνο Πνύιηνο, laptop, Ondes Martinot replica, θσλή (GR) 

 

 

UNDER (GR 2010, 2΄ 58΄΄) 

ηεο Υξπζάλζεο Μπαδέθα 

Εσληαλή κνπζηθή:  

Γηώξγνο Πνύιηνο, laptop, Ondes Martinot replica, θσλή (GR) 

natrYX , θσλή, ηξνκπέηα (GR) 

 

 

Σύληνκν δηάιεηκκα  

 

 

Music from the Masses  

ηνπ Matthias Fritsch (DE) 

http://www.subrealic.net/mftm/ 

Με αθνξκή ηηο open stage ζπκκεηνρέο ζηηο 26 Μαξηίνπ ζην Goethe-Institut Athen ην πξόηδεθη 

ζα παξνπζηαζηεί θαη ζην CAMP. Θα πξνβιεζεί κηα ηαηλία κε δπν δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

κνπζηθώλ. 

 

MFTM No.8 jellyfishes (6´ 30´´) 

Εσληαλή κνπζηθή: 

1
ε    

εξκελεία από ηελ Σδειίλα Πάιια (GR) 

2
ε  

 εξκελεία από ηνλ Matthias Wyder (SW/DE) 

 

 

 

 

 

Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ 2012, 20:30 

ζην Goethe-Institut 
 

 

Open Stage 
Music from the Masses  

ηνπ Matthias Fritsch (DE) 

http://www.subrealic.net/mftm/ 

Μνπζηθνί ηεο Αζήλαο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλνδεύζνπλ επί ηόπνπ κνπζηθά βηληενθιίπ ηνπ 

Matthias Fritsch, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε ζπλεξγαζία κε κνπζηθνύο 

απ’ όινλ ηνλ θόζκν. (βι. εγθαηάζηαζε «Music from the Masses») 

http://www.subrealic.net/mftm/
http://www.subrealic.net/mftm/


 

 

 

 

Πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκκεηνρέο: 

 

MFTM No.8 jellyfishes (6΄ 30΄΄) 

Εσληαλή κνπζηθή: 

1
ε 

εξκελεία από ηελ Manekinekod (GR) 

2
ε  

εξκελεία από ηελ Εελνβία Αξβαληηίδε (GR) 

 

MFTM No.6 winter song (3΄ 55΄΄) 

1
ε 

εξκελεία από ηoλ Μarco Brosolo (IT/DE) 

2
ε  

εξκελεία από ηνλ Echo Canyon (GR) 

 

MFTM No.4 chengdu disco (5΄ 45΄΄) 

Δξκελεία από ηoλ Μarco Brosolo (IT/DE) 

 

MFTM No.3 balken ego (3΄ 40΄΄) 

1
ε 

εξκελεία από ηoλ Echo Canyon (GR) 

2
ε  

εξκελεία από ηνπο Κωλζηαληή Μηραήι θαη Παλαγηώηε πνύιν (GR) 

 

Ζ ζθελή ζα είλαη δηαζέζηκε ζε κνπζηθνύο  

πνπ ζα ήζειαλ λα ζπλνδεύζνπλ επί ηόπνπ θάπνην από ηα βηληενθιίπ. 

 

 

Γηάιεηκκα  

 

 

Sound 8 Orchestra, 60΄ (DE) 
 

Matthias Wyder - Heimorgel, Κorg Ms10 θαη MS 20, αλαινγηθά ζπλζεζάηδεξ, θηζάξεο, 

Stylophone, Laptop  

Rudi Fischerlehner - ληξακο 

 

θαη θηικ ζνύπεξ 8 

 

Οη Sound 8 Orchestra είλαη ην πξόηδεθη ηνπ Διβεηνύ κνπζηθνύ θαη κνπιηη-ζνιίζηα Matthias 

Wyder πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζην Βεξνιίλν. Σπλελώλεη easy listening, low budget lounge 

κνπζηθή, Retro Futuristic B-Movie Soundtracks θαη ςπρεδειηθά electro sounds ζε κηα ηδηόκνξθε 

κίμε – θάηη αλάκεζα ζε Lee Perry, Add N To X, Sun Ra θαη James Bond Soundtrack.  

Ο Matthias Wyder θαη ν ληξάκεξ Rudi Fischerlehner ζπλνδεύνπλ ηηο πξνβνιέο ηαηληώλ ζνύπεξ 8 

κε ηξόπν μερσξηζηό θη απξόβιεπην – νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπο ζπλαπιίεο απνηεινύλ 

αλεπαλάιεπηεο (θάζε θνξά) νπηηθναθνπζηηθέο εκπεηξίεο. 

http://sound8orchestra.com/  

http://sound8orchestra.com/

