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ΕΠΙΤΟΠΟΥ 
Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 

Ανδρος, Κυκλάδες 

Eva T Bony

Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σ’ ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, υπό 
την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, με συνεργασία του Δήμου Άνδρου, της Καϊρείου 
Βιβλιοθήκης και της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου.
Πέντε  καλλιτέχνες  από τη  Γαλλία και  την Ελλάδα Κώστας  ΜΠΑΣΑΝΟΣ,  Eva T BONY,  Anne 
BROCHOT,  Laurent MARESCHAL,  Νίνα  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  θα  βρεθούν  στο  νησί  της 
Άνδρου  για  να  δημιουργήσουν  επί  τόπου  γύρω  από  το  θέμα:  αριθμοί,  γράμματα,  ίχνη  και 
σύμβολα. 
Ελπίζουμε ότι ο διάλογος ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τούς κατοίκους του νησιού και τους
επισκέπτες, θα δημιουργήσει μια νέα γλώσσα, την γλώσσα της Ευρώπης της αλληλεγγύης. Τα 
έργα  αποτελούν  μια  διαδρομή  η  οποία  εγγράφεται  στο  χρόνο  και  στο  χώρο,  ιστορικό  και 
σύγχρονο.
Η εναλλακτική αυτή εκδήλωση, πραγματοποιείται χωρίς προϋπολογισμό, με βάση τη προσωπική 
δέσμευση των καλλιτεχνών, της επιμελήτριας Jeanette ZWINGENBERGER και των κατοίκων του 
νησιού  της  Άνδρου.  Σε  αυτήν  την  περίοδο  κρίσης,  και  προκειμένου  να  αποδείξουμε  την 
ευρωπαϊκή μας ταυτότητα,  πιστεύουμε πως η  τέχνη αποτελεί  ένα μοναδικό πεδίο δράσης.  Η 
συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνών και των κατοίκων θα διευκολύνει την κατανόηση των έργων 
και η συμμετοχική διαδικασία ελπίζουμε πως θα επιτρέψει την συνέχιση της εκδήλωσης.
Η εικαστική αυτή πρόταση παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων εμπνευσμένων 
από το χώρο μέσα σ’ ένα πνεύμα οικονομίας και απλότητας.
Ένας τρόπος ν’ αναδειχθεί η ιδιότητα του εφήμερου, το εύθραυστο της ύλης και της φύσης.



Kostas Bassanos

EΠITOΠOU / Εγκαταστάσεις 
Μια διαδρομή εφήμερων εγκαταστάσεων στην περιφέρεια του χωριού Λειβάδια κοντά 
στην Χώρα της Άνδρου. 
26 Ιουλίου - 18.30΄- 20.30’ παρουσίαση των εγκαταστάσεων από τους καλλιτέχνες 

EΠITOΠOU / Μικρά 
Μια έκθεση έργων μικρού μεγέθους σε αίθουσα της Καϊρειου Βιβλιοθήκης, στη Χώρα της Άνδρου 
26 Ιουλίου - 21.00΄ εγκαίνια 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή / 10:00-14:00 & 18:30-20:30 
Σάββατο / 10:00-14:00

Anne Brochot

Anne Brochot



EΠITOΠOU / Συναντήσεις 
27 Ιουλίου, 18.30΄- 20.30΄ 
Συνάντηση με τους καλλιτέχνες, την επιμελήτρια και το κοινό στην διαδρομή των 
εγκαταστάσεων 

28 Ιουλίου, 21.00΄ 
Συνάντηση με τους καλλιτέχνες και την επιμελήτρια της έκθεσης, στην θερινή αίθουσα 
της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου - Παρουσίαση της δουλειάς κάθε καλλιτέχνη και  
των  αλληλοεπιδράσεων  της  έκθεσης  μέσα  από  ένα  διάλογο  μεταξύ  αντιπροσώπων  της 
πολιτιστικης σκηνής του νησιού και των κατοίκων. 

29 & 30 Ιουλίου, 21.00΄ 
Δύο συναντήσεις με προβολή γύρω απο την δουλειά των καλλιτεχνών και της
εκδήλωσης, στην θερινή αίθουσα της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου.

Laurent Mareschal (projet)

πληροφορίες
Eυα T Bony 0030 698 32 66 574 / 0030 22820 22435
evabony@orange.fr
Nίνα Παπακωνσταντίνου 0030 693 68 33 945
ninapapaconstantinou@gmail.com
Ολγα Καραγιάννη : 0030 697 73 34 334
o.karagianni@chios.aegean.gr
www.ifg.gr / www.androsfilm.com / Blog : www.androsfilm.blogspot.com 

Nina Papaconstantinou (projet)

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=22860&check=&SORTBY=1
http://www.androsfilm.blogspot.com/
http://www.androsfilm.com/
http://www.ifg.gr/
http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=22860&check=&SORTBY=1
http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=22860&check=&SORTBY=1


Υπό την αιγίδα : 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Συνεργάτες 
• Δήμος Άνδρου
• Καϊρειος Βιβλιοθήκη 
• Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου, « Tο κάστρο » 
• Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιών
• Άνδρου Διαδρομές 

 
Υλική και τεχνική βοήθεια και φιλοξενία :

• FAST FERRIES
• ΣAΡΙΖΑ 
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΑΡΡΟΣ 
• Studios ΔΡΥΑΔΕΣ 
• «ΤΑ ΣΚΑΛΑΚΙΑ» 
• « Γεύσεις με θέα » 
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