BoWB.

11.10 Πέμπτη Thursday

12.10 Παρασκευή Friday

11.00 - 14.00
Εργαστήριο Παραμετρικού
Σχεδιασμού και Παραδοσιακής Χύτευσης Workshop
of Parametric Design and
Traditional Casting

14.00 - 17.00
Zine Bibliotheque
14.00 - 17.00
Εργαστήριο Παραμετρικού
Σχεδιασμού και Παραδοσιακής Χύτευσης Workshop
of Parametric Design and
Traditional Casting
17.00 - 17.15
Εισαγωγή Un-co-nference
Un-co-nference intro
17.20 - 18.30
Το δημιουργικό "hacking" στην
τέχνη Creative "hacking" in art

18.30 - 19.15
Όλοι μπορούν να φτιάξουν zines
Everybody can make zines
19.00

19.15 - 20.00
Προσέλευση Doors open

Ενδοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού καναλιού στο YouTube.
H περίπτωσης της Καθημερινής Φυσικής Endorse an
educational channel on
YouTube. The Case of Daily
Physics

19.30
Χαιρετισμοί Opening

20.30

20.30 - 21.30
WhoLoDancE

Προβολές Ethnofest Ethnofest
screenings & talk
22.00

22.00
Live music event (post global
recordings)

Bubble Programme

Un-co-nference :: Εργαστήρια Workshops

Live music event (Christopher
King & Nenad Vujić)

Un-co-nference :: Ομιλίες Talks

13.10 Σάββατο Saturday

14.10 Κυριακή Sunday

11.00 - 14.00

11.00 - 14.00
Τρισδιάστατη Εκτύπωση
Κεραμικών Workshop of 3D
Creamics Print

Τρισδιάστατη Εκτύπωση
Κεραμικών Workshop of 3D
Creamics Print
12.00 - 13.00
A priori, FORM.AT
13.00 - 16.00
Open for public
16.00 - 17.30
Πώς να μιλήσεις για τα Κοινά σε
μη ειδικούς How to Talk about
Common to Non-Specialists

17.00 - 17.15
Εισαγωγή Un-co-nference
Un-co-nference intro
17.20 - 18.15

17.30 - 19.00
Μπορείς να φτιάξεις (σχεδόν) τα
πάντα You can make (almost)
everything

Το Μέλλον της Εργασίας The
Future of Work

18.20 - 19.30
Ανοιχτός Αστικός Λαχανόκηπος
στην Ξούθου (Ομόνοια):
Δημιουργώντας Κοινωνικούς
Δεσμούς σε μια γειτονιά
που μεταμορφώνεται Open
Urban Vegetable Garden in
Xouthos (Omonia): Creating
Social Ties in a Transforming
Neighborhood

21.00 - 22.00

21.00 - 22.00
Προσέλευση Doors open

The OX

22.00 - 23.00
Soundtrope Event

Bubble Programme

Un-co-nference :: Εργαστήρια Workshops

Un-co-nference :: Ομιλίες Talks

Παράλληλα Parallels

05.10 - 20.10

12.10 - 20.10

11.10 - 14.10

12.10

12.10

Έκθεση Υφαίνοντας της Ευρώπη, Υφαίνοντας τα Βαλκάνια
Exhibition Weaving Europe, Weaving Balkans
■ 16.00 - 19.00

Έκθεση Exhibition Common Myths
◘ 17.00 - 20.00

Ηχητικές διαδρομές Ηχέτης νους και μνήμης πόλος
Walking sound exhibition Sonic Minds: Mnemonic passages
□

Ημερίδα Οπτικές Οικοτοπίες
◘ 10.00 - 18.00

Κοκτέιλ Παρτυ Cocktail party
● 22.30

13.10

13.10 - 14.10

Ημερίδα Άυλες Συναντήσεις
◘ 10.30 - 20.00

Βιωματική Παράσταση Lotus Eaters: Resetting Homeland
■ Περιορισμένος αριθμός θεατών

■ Μέκειο Οικοτροφείο, Τσακάλωφ 10 Mekeio Oikotrofeio, Tsakalof 10
◘ Σουφαρί Σαράι, Δ. Φιλοσόφου και Γλυκών μέσα στο κάστρο Ιωαννίνων
Soufari Saray, D. Filosofou & Glikidon

□ Παλιά πόλη, κάστρο Old town, castle
● Patio - Downtown, Ζυγομάλλη 4 Zigomalli 4

BoWB.

BoW

Bubble programme

Ομιλίες Talks

oWB.

Εργαστήρια Workshops

Zine Library

BoWB.

BUBBLE
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11-14.10.2018
Φουσκωτή εγκατάσταση*, Πάρκο Λιθαρίτσια, Ιωάννινα
Inflatable art installation*, Litharitsia Park, Ioannina

PROGRAMME
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Loud Shadows *Inflatable Art Installation

Η εγκατάσταση των Plastique Fantastique είναι μια εντυπωσιακή μεγάλων
διαστάσεων διάφανη φούσκα. Για την Μπιενάλε, η φουσκωτή εγκατάσταση αποτελεί τον κεντρικό χώρο των εκδηλώσεών της και σηματοδοτεί την πρώτη εγκατάσταση φουσκωτής τέχνης μεγάλης κλίμακας στα Δυτικά Βαλκάνια (inflatable
art). Το εφήμερο περίβλημά της επιδρά στον περιβάλλοντα χώρο με μη επεμβατικό, οικολογικό τρόπο, ενώ ο εσωτερικός χώρος δημιουργεί μια ιδιαίτερη
αίσθηση προστατευμένης θέας προς τα έξω.

The temporary space

of Plastique Fantastique is monumental, yet mobile, soft and transparent.
Its ephemeral skin influences the surroundings as much as its inner space
offers a lucid view outwards. For the Biennale, Loud Shadows becomes the
central stage of its event programme.
https://plastique-fantastique.de/LOUD-SHADOWS-LIQUID-EVENTS
https://www.facebook.com/plastique.fantastique.berlin
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Ethnofest
Προβολές
Screenings

Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας αποτελεί ένα από τα
πλέον πρωτότυπα και δημιουργικά πολιτισμικά γεγονότα της αθηναϊκής πολιτιστικής ζωής, παρουσιάζοντας στο κοινό εξαιρετικά έργα οπτικής ανθρωπολογίας. Το Ethnofest προβάλλει τις καλύτερες εθνογραφικές ταινίες κάθε έτους, οι
οποίες προκύπτουν από την έρευνα επιστημόνων της οπτικής ανθρωπολογίας
ή συγγενών κλάδων. Διοργανώνει, επίσης, σεμινάρια, ημερίδες και εργαστήρια
με καταξιωμένους επαγγελματίες, σκηνοθέτες και ακαδημαϊκούς. ► Για την
Μπιενάλε, το Ethnofest έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμμα ταινιών που σχετίζονται
με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Δυτικών Βαλκανίων.
The Festival’s aim is to maintain its status as one of the most original
and creative events in Athens’ cultural file, wishing to introduce the best
works of visual anthropology to its audience. The Athens Ethnographic
Film Festival, presents the best ethnographic films of each year which are
the product of research conducted by scientists of visual anthropology or
relative fields. It also organizes seminars, talks and workshops with directors,
academics and accomplished professionals. ▶ For the Biennale the
Ethnofest has curated a programme of films related to intangible cultural
heritage.
https://www.ethnofest.gr
https://www.facebook.com/athens.ethnographic.film.festival
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Soundtrope
Προβολή και Ηχητική
Performance
Screening & Sound
Performance

Το Soundtrope είναι ένα φεστιβάλ ήχου και εικαστικών τεχνών που έχει ως
βάση την Αθήνα και τα Ιωάννινα. Βασικός του στόχος είναι ο πειραματισμός
και η καινοτομία στους τρόπους έκφρασης. Το Soundtrope παρουσιάζει πρωτότυπα προγράμματα με τη συμμετοχή πειραματικών καλλιτεχνών, προωθώντας
τη σύγχρονη avant-garde, ambient, noise και ηλεκτροακουστική μουσική της
εγχώριας σκηνής, καθώς και δράσεις από ποικίλα καλλιτεχνικά πεδία. ► Στο
πλαίσιο της Μπιενάλε, το Soundtrope Festival έχει επιμεληθεί μια παράσταση
που πρώτη φορά παρουσιάζεται και συνδυάζει τον σύγχρονο κινηματογράφο, την πολυφωνική παραδοσιακή μουσική των Δυτικών Βαλκανίων και τον
ηλεκτρονικό ήχο.

Soundtrope is a sound and visual arts festival

based in Athens and Ioannina. Its main purpose and key features are the
experimentation and the innovation of modes of expression. The festival
develops an interesting program with live music performances by artists
of the experimental, avant garde, ambient, noise, electroacoustic domestic
music scene as well as special acts of various art fields. ▶ For the Biennale,
Soundtrope Festival is commissioned with presenting a film screening
followed by an original sound performance linking polyphonic traditional
music to electronic sound.
https://soundtrope.com
https://www.facebook.com/soundtrope
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WhoLoDancE
Ερευνητικό έργο &
Performance Research
project & Performance

Το WhoLoDancE είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα ενταγμένο στο
“Horizon 2020”, το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Στόχος του WhoLoDancE είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή
καινοτόμων τεχνολογιών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που
σχετίζεται με τον χορό, καθώς και η προώθηση της χοροδιδασκαλίας μέσω της
χρήσης πολυαισθητηριακών προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων καταγραφής
κίνησης, ηλεκτρομυογραφημάτων και βιοαισθητήρων, για τη μετατροπή των
χορευτικών κινήσεων σε ψηφιακά δεδομένα. ► Στο πλαίσιο της Μπιενάλε το
WhoLoDancE project θα καταγράψει τις χορευτικές κινήσεις ενός επαγγελματία
χορευτή παραδοσιακών χορών και μέσα από μία παρουσίαση θα επιδείξει τις
εφαρμογές της έρευνας στο κοινό.)

WhoLoDancE is a research

and Innovation Action funded under the European Union’s Horizon 2020
Programme. It aims at developing and applying breakthrough technologies
to preserve the cultural heritage related to dance and to promote dance
learning through the use of immersive and responsive advanced motion
capture technologies, EMG and bio-sensors, to transfer dance movements
into digital data. ▶ For the Biennale the Wholodance project will capture
the performance of an expert traditional dancer and will demonstrate their
applications to the audience through a presentation.
http://www.wholodance.eu
https://twitter.com/Wholodance_EU
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Post global recordings Showcase
Sound Performance
Ένα in-situ αυτοσχεδιαστικό ακουστικό έργο των παραγωγών και μουσικών Toni Dimitrov και Martin Georgievski (Amplidyne Effect). Η ‘Post global
recordings’ είναι μια πλατφόρμα για τη μουσική και τον ήχο που επικεντρώνεται σε ambient, drone, επιτόπιες ηχογραφήσεις (field recordings), μετακλασσικές (post classical) και άλλες σχετιζόμενες αισθητικές φόρμες. Αντλώντας
έμπνευση από την τέχνη, τη μουσική, τη φύση και την ίδια την τεχνολογία, το
project αυτό προσπαθεί να εξερευνήσει τα όρια του ήχου. // Κατά τη διάρκεια
της παράστασης ένα παραγόμενο φάσμα ήχων σχηματίζεται, το οποίο δημιουργείται ζωντανά μέσα από αυτοσχεδιασμούς, μέσω της τυχαίας επιλογής ήχων
που προέρχονται από προετοιμασμένα όργανα (‘prepared instruments’), από
επιτόπιες ηχογραφήσεις, συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικές συσκευές, μικρόφωνα και
άλλους τύπους από «παράξενα» όργανα. Για αυτούς που απολαμβάνουν την
ηρεμία, τους ήχους της φύσης, τα ηχοτοπία, τις επιτόπιες ηχογραφήσεις...
An in situ live improvisational sound project of producers and musicians
Toni Dimitrov and Martin Georgievski (Amplidyne Effect). Post global
recordings is a platform for music and sound focused on ambient, drone,
field recordings, post classical and other related aesthetic forms. Finding
the inspiration from art, music, nature and technology it-self, the project
always tries to push the boundaries of sound or just rests in the nest of the
niche. // Filled up with layers of field recordings and synthesizers, this live
session takes you through a lo-fi auditory landscape journey. During the live,
a generative spectrum of sounds is being formed, from long improvised
sessions and recordings live on, with an arbitrary selection of instruments
ranging from prepared instruments, field recordings & samples,
synthesizers, electronics, piezo microphones, and other types of “odd”
instruments. For those who enjoy silence, the sound of nature, soundscapes,
field recordings, 12k, Rural Colours, Home Normal, Preservation…
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A Priori Dance
Performance χορού Dance Performance
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Το νέο έργο της ομάδας A Priori Dance co. με τίτλο ‘form.at’ αποτελείται από
ένα χορευτικό ντουέτο της Ελεονώρας Ηλίας και Μαρίας Παπαδοπούλου, οι
οποίες καταδύονται στον πλούτο της παράδοσης και αντλούν έμπνευση από
τον λαϊκό ηπειρωτικό θρύλο “Του γιοφυριού της Άρτας”. Η παράσταση εξετάζει
τη λειτουργία του ατόμου στο εκάστοτε δεδομένο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο
σε σύνδεση με το Θέατρο του Παραλόγου και συγκεκριμένα τον Ρινόκερο του
Ευγ. Ιονέσκο. Μία χορογραφική αλληγορία για την αέναη σύνθεση και αποδόμηση των ανθρώπινων σχέσεων, για τις αντιφάσεις οι οποίες μας ενώνουν και
μας χωρίζουν, για την κοινωνική ουτοπία. ► Η παράσταση ‘form.at’ χρηματοδοτείται από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σηματοδοτεί
την έναρξη του προγράμματος της Εβδομάδας Χορού του Δημοτικού και Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, από το οποίο και προτάθηκε για την Μπιενάλε.
The new project of A Priori Dance co. entitled ‘form.at’ is a duet for
two performers (Eleonora Ilia and Maria Papadopoulou) which dives into
the wealth of tradition and draws inspiration from the folk legend of ‘Tou
gefiriou tis Artas’ (the bridge of Arta), while peeking at the Theater of the
absurd and the Rhinoceros of Eug. Ionesco, examining the function of the
individual in any given social-historical context. A choreographic allegory
about the endless construction and deconstruction of human relationships,
the contradictions which unite and separate us, the social utopia. ▶ The
performance ‘form.at’ is funded by the Ministry of Culture and Sports in
Greece. It is a proposal for the Biennale by the Municipal and Regional
Theatre of Ioannina and part of its Dance Week Programme.
https://www.delta-pi.org/format
https://www.facebook.com/pg/aprioridanceco/about/?ref=page_internal
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P2P Lab
Ομιλίες & Εργαστήρια Talks & Workshops

Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα που επικεντρώνεται
στα Kοινά (Commons) και την τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια με έμφαση
στην κοινότητα και την οικολογία δοκιμάζει μεσω πιλοτικών δράσεων το
παραγωγικό μοντέλο «Σχεδιάζω παγκόσμια, υλοποιώ τοπικά» (Design global,
manufacture local). Το μοντέλο βασίζεται στα ψηφιακά κοινά και συγκεκριμένα στα ανοιχτά σχέδια που βρίσκονται διαθέσιμα on-line ενω αξιοποιεί τοπικά
κοινοτικά εργαστήρια κατασκευών (makerspaces). Συνεργάζεται στενά με το
P2P Foundation έναν διεθνή οργανισμό που εστιάζει αντίστοιχα στην μελέτη,
την έρευνα και την τεκμηρίωση των Κοινών (Commons). «Ένα παράδειγμα μιας
κοινότητας νέας γενιάς που συμβάλλει στη δημιουργία νέων κοινοτήτων» είναι
η περιγραφή της Ars Electronica για το P2P Foundation, το οποίο ιδρύθηκε από
τον Michel Bauwens (NL) και έχει τιμηθεί με το βραβείο Golden Nica στην Prix
Ars Electronica (2016), την κατεξοχήν διοργάνωση διεθνώς για τον ψηφιακό
πολιτισμό. ► Για την Μπιενάλε το P2P Lab, με έδρα τα Ιωάννινα, έχει επιμεληθεί
ένα πρόγραμμα ομιλιών και εργαστηρίων που συνδέουν τα κοινά με τις νέες τεχνολογίες και με σύγχρονες πτυχές της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
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The P2P Foundation is an international organization focused on studying,
researching, documenting and promoting peer to peer practices in a
very broad sense. An example of a “new generation of communities that
help to build communities” is how the Ars Electronica jury described the
P2P Foundation that was founded by Michel Bauwens (NL) and has been
honored with a Golden Nica. P2P Foundation is among the 2016 grand
winners of the Prix Ars Electronica, through a total of 3,159 entries to the
world’s most time-honored media arts competition. ▶ For the Biennale
the P2P Lab has curated a programme of talks & workshops that connect
the commons with new technologies and aspects of intangible cultural
heritage.

https://primer.commonstransition.org
https://abc.commons.gr/
http://www.p2plab.gr
https://p2pfoundation.net/
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Music as Memory Storytelling by
Chistopher King & Nenad Vujić

Ο Christopher C. King είναι ένας βραβευμένος με Grammy μουσικός παραγωγός, μουσικολόγος και ενθουσιώδης συλλέκτης δίσκων βινυλίων 78 στροφών.
Στο βιβλίο του, με τίτλο «Μοιρολόι από την Ήπειρο: Μια Οδύσσεια στην Αρχαιότερη Παραδοσιακή Μουσική της Ευρώπης» (‘Lament From Epirus: An Odyssey
Into Europe’s Oldest Surviving Folk Music’), ανιχνεύει ένα μοναδικό, κατά την
άποψή του, είδος μουσικής, την ηπειρωτική παραδοσιακή μουσική, μέσα από
ένα μυθιστορηματικού τύπου οδοιπορικό που τον οδηγεί στην απαρχή της καθαυτού μουσικής δημιουργίας. // Ο Nenad Vujić είναι ερευνητής - μουσικός
από τη Σερβία, του οποίου οι ερευνητικές μέθοδοι και εκθεσιακές πρακτικές
βασίζονται στη διήγηση ιστοριών, ή τη «λογογραφία» (‘logography’) όπως
χαρακτηριστικά την αποκαλεί. Το πρόγραμμά του στο Centre for Cultural
Decontamination στο Βελιγράδι ήταν επικεντρωμένο στον πειραματισμό
με Do-It-Yourself κασέτες υπό τον τίτλο «Λογογραφία του Ήχου» (‘Sound
Logography’). ► Ο Christopher King και ο Nenad Vujić θα δημιουργήσουν ένα
αφηγηματικό γεγονός με ανοικτή συμμετοχή του κοινού, ενώ θα παρουσιάσουν
μια σειρά από σπάνιες ηχογραφήσεις που αποτελούν μουσικές, αφηγηματικές
και ακουστικές ανακαλύψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς της καθημερινότητας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, επικοινωνώντας με τον τρόπο αυτό
ότι η μουσική δεν είναι μόνο μια διαδικασία παθητικής ακρόασης, αλλά ένα
ουσιαστικό μέσο για να έρθει κανείς σε επαφή με τα βιώματα μιας κοινότητας.
Christopher C. King is a Grammy-winning producer,
musicologist, and avid 78 rpm record collector. His book ‘Lament From
Epirus: An Odyssey Into Europe’s Oldest Surviving Folk Music’ is an
autobiographical novel that traces a unique genre back to the roots of
musical creation itself. // Nenad Vujić is a Serbian music researcher, who’s
research method and exposition practices come lagely down to storytelling

18
Biennale of Western Balkans :: Bubble programme

or, as he calls it, logography (literally: writing down words). His programme
at Centre for Cultural Decontamination in Belgrade was focused on cassette
DIY experimentalism with the title ‘Sound Logography’. ▶ Christopher
King and Nenad Vujić will guide through an open participatory narrative
event, while playing a set of rare recordings —unique musical, narrative
and sound discoveries— of the Western Balkans’ cultural heritage of
the everydayness, setting out that music isn’t just for listening, it’s for
experiencing through communal experiences.

https://www.thewire.co.uk/audio/tracks/christopherc-king-compiles-epirotic-folk-songs
http://books.wwnorton.com/books/Lament-from-Epirus
http://ahogonsindustrialguide.blogspot.com
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The OX Προβολή ταινίας animation & Performance
Screening & Performance
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Το “The OX” είναι μια πολυβραβευμένη σύγχρονη ταινία animation σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νικόπουλου. Το φιλμ συνδυάζει την τεχνική stop-motion με
τον σύγχρονο χορό, το παραδοσιακό θέατρο σκιών και τον ζωντανό κινηματογράφο μέσα από μια καινοτόμα προσέγγιση με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Το
“The OX” βασίζεται σε μια σύγχρονη πολιτική αλληγορία που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα παγκόσμια κοινωνικοοικονομική κρίση, εμπνευσμένη από
τον αρχαίο μύθο του βασιλιά Μίδα. Ο Γιώργος Νικόπουλος έχει μελετήσει τη
συγγένεια του animation και του θεάτρου σκιών μέσω της διατριβής του που
εκπόνησε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. ► Το
φιλμ αποτελεί πρόταση του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου
Πανεπιστημίου για την Μπιενάλε. Ο Γιώργος Νικόπουλος θα προβάλλει το «The
OX», ενώ θα παρουσιάσει τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν μέσω μιας ζωντανής performance με δύο ηθοποιούς.

The OX is a multi-awarded

contemporary animation feature film directed by George Nikopoulos. The
film combines stop-motion technique with contemporary dance, traditional
shadow theater and live cinema, through an innovative approach with
the use of digital media. The OX builds on a modern political allegory that
reflects on the current global socio-economic crisis, inspired by King Mida’s
ancient myth. George Nikopoulos has researched the affinity of animation
and shadow theater through his dissertation in the Department of Audio
and Visual Arts in the Ionian University. ▶ The project is a proposal for the
Biennale by the Ionian University, Faculty of Music & Audiovisual Arts.
George Nikopoulos will present The OX through a screening of the film and
a live performance and demonstration of the technology with two actors.
http://bauboproductions.com/animation
https://www.lifo.gr/articles/cinema_articles/175316
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Το δημιουργικό “hacking” στην τέχνη Creative
“hacking” in art › Γιάννης Φαρσάρης Giannis Farsaris
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Η έννοια του hacker έχει φορτιστεί αρνητικά,
όμως το hacking δεν αφορά μόνο τους υπολογιστές, είναι μια στάση απέναντι στη ζωή. Η
αυθεντική κουλτούρα και οι κώδικες ηθικής των
hackers εμπνέουν δημιουργικότητα και ανοίγουν
νέους δρόμους και στην Τέχνη.
The hacker meaning is negatively charged,
but hacking is not just about computers, it’s
an attitude to life. The authentic culture and
ethics of hackers inspire creativity and open up
new ways in Art.
www.openbook.gr

Ο Γιάννης είναι καθηγητής
Πληροφορικής και συγγραφέας.
Γεννήθηκε στην Ιεράπετρα το
1973 και σπούδασε Επιστήμη
Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης και Εκπαίδευση Ενηλίκων
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει δημιουργήσει την Ανοικτή Βιβλιοθήκη (www.openbook.
gr) και συμμετέχει στην εκδοτική
ομάδα του λογοτεχνικού περιοδικού «Fractal». Το τελευταίο
του βιβλίο του «Φόβος Κανένας»
εκδόθηκε μέσω crowdfunding
και κυκλοφορεί ελεύθερα
στο διαδίκτυο. ▲ Giannis is
an Information Technology
teacher and also a writer. He
was born in Ierapetra in 1973
and studied Computer Science
in the University of Crete, as
well as Adult Education in the
Hellenic Open University. He
is the founder of the digital
Open Library (www.openbook.
gr), while he is also one of the
publishers of the “Fractal”
literature magazine. His last
book “No Fear” was published
through a crowdfunding
campaign.
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Όλοι μπορούν να φτιάξουν zines Everybody can
make zines › These are a Few of our Favorite Things
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Εισαγωγή στην κουλτούρα και τη δημιουργία των
zines. Τι είναι τα zines; Ποιά είναι η διαδικασία
δημιουργίας τους από το στάδιο της αρχικής ιδέας, στο σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι την
προώθηση και διανομή;

Introduction to

culture and creation of zines. What are zines?
How to create them from scratch, from the
original idea to design and production and
finally to promotion and distribution.
www.theathenszinebibliotheque.gr
www.theseareafewofourfavoritethings.gr

Οι These are a Few of our
Favorite Things είναι οι Παναγιώτα Θεοφιλάτου (αρχιτέκτονας) και
Τάσος Παπαϊωάννου (γραφίστας).
Εκδίδουν τα δικά τους zines,
ασχολούνται με διάφορα design
& DIY projects και επιμελούνται
την Athens Zine Bibliotheque. // Η
Athens Zine Bibliotheque (Αθήνα,
Ελλάδα) είναι μια βιβλιοθήκη
με φανζίνς, μικρές ανεξάρτητες
εκδόσεις και περιοδικά (τέχνης,
φωτογραφίας, design, εγχειρίδια κλπ.) από όλο τον κόσμο.
▲ These Are A Few Of Our
Favorite Things are Panayiota
Theofilatou (architect) and
Tassos Papaioannou (graphic
designer). They publish their
own zines, they get involved
with various design & DIY
projects and also curate the
Athens Zine Bibliotheque. //
The Athens Zine Bibliotheque
(Athens, Greece) is a library
about zines, small independent
editions and magazines from
around the world, focusing
on art, photography, design,
manuals, etc.
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Ενδοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού καναλιού στο
YouTube. H περίπτωση της “Καθημερινής Φυσικής”
An introspection of an educational YouTube
channel. The case of “Kathimerini Physiki” › Στέφανος
Βαμβάκος Stefanos Vamvakos
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Πώς, πότε και γιατί ξεκίνησε το εκπαιδευτικό
κανάλι της “Καθημερινής Φυσικής”; Ποιά είναι
τα απαραίτητα εργαλεία ενος youtuber αυτής της
κατηγορίας; Πώς μια αρχική ιδέα καταλήγει σε
ένα εκπαιδευτικό βίντεο; Πώς εξελίσσεται μέσα
στον χρόνο και ποιός είναι τελικά ο στόχος του;
This talk will present the project
“Kathimerini Physiki” giving emphasis on
the reasons that initiated it and the sources
of inspiration. The tools to start up such a

Ο Στέφανος Βαμβάκος γεννήθηκε
και πήγε σχολείο στα Ιωάννινα
ενώ έπειτα σπούδασε Φυσική στο
Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο ασχολείται εντατικά με το YouTube ως
μέσο επικοινωνίας και εκπαίδευσης. ▲ Stefanos Vamvakos
was born in Ioannina. He later
studied Physics at the University
of Patras. In the last year and a
half he is exploring YouTube as
a tool for communication and
education.

project will be presented and the “back end”
work needed to get from an idea to a final
video-product. Stefanos will comment on the
evolution of the project and its general scope.
www.kathimerinifysiki.gr
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ΥΦΑΝΤΙΚΗ 0.1. : Χειροτεχνία και Επιτέλεση Υπολογιστικών Κωδίκων WEAVING 0.1.: Crafting and
Performing Computational Code › Αθηνά Αγγελοπούλου
Athina Aggelopoulou
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Πώς η υφαντική μπορεί να συνεισφέρει στις
σύγχρονες πρακτικές κωδικοποίησης και προγραμματισμού; Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί
η σχέση μεταξύ αργαλειού και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κι έπειτα θα γίνει παρουσίαση

Η Αθηνά Αγγελοπούλου είναι
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
και θεωρητικός του Design και
της Αρχιτεκτονικής. ▲ Athina
Angelopoulou is an architect
and a theorist of Architecture
& Design.

επιτελεστικών πρακτικών κωδικοποίησης, οι
οποίες σχετίζονται με την υφαντική. Θα δούμε
πώς οι πρακτικές αυτές μπορούν να συνεισφέρουν σε σύγχρονες συζητήσεις σχετικά με τις
αισθητικές προεκτάσεις του κώδικα, την δημιουργία Κοινών, και τον ανοιχτό σχεδιασμό.
How weaving may contribute to
contemporary discussions concerning coding
and programming? Towards this, we will
first elucidate the originating relationship
between weaving and electronic computers.
Then, performative coding practices will be
presented, related to weaving, which will give
the opportunity to discuss how such practices
may contribute to discussions concerning
the aesthetic aspects of code, the creation of
Commons, and open design.
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Μπορείς να φτιάξεις (σχεδόν) τα πάντα You can
make (almost) anything › Κατερίνα Λάμπρου Katerina Lambrou
& Ιάσονας Πανταζής Iasonas Pantazis
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Είναι ουτοπία να φανταζόμαστε έναν
κόσμο στον οποίο ο καθένας θα φτιάχνει
οτιδήποτε χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί;
Μπορούν οι νέες τεχνολογίες της ψηφιακής κατασκευής να αλλάξουν τη σχέση
μας με την παραγωγή αντικειμένων; Η
παρουσίαση συζητά τα παραπάνω ερωτήματα με άξονα την φιλοσοφία, την λειτουργία και το μοντέλο της εκπαίδευσης
στα εργαστήρια ψηφιακής κατασκευής,
παγκοσμίως γνωστά ως Fab Labs (Digital
Fabrication Laboratories).
Making anything you need whenever
you need it, an image of the future or
a false promise? Can digital fabrication
technologies change our relation to
the production of objects? This lecture
discusses the above questions along
the lines of the principles, the practices
and the educational model employed in
Fab Labs around the world.

H Κατερίνα Λάμπρου είναι διπλωματούχος Αρχιτεκτονικής και κάτοχος του
FabAcademy Diploma. Στα έργα της
διερευνά ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και
ψηφιακών εργαλείων στην τομή των νέων
μέσων και των συμμετοχικών πρακτικών.
Σε ένα πλαίσιο αναζήτησης βιώσιμων προοπτικών για την κάλυψη των διευρυμένων
αναγκών σε τοπικό επίπεδο. ▲ Katerina
Lambrou holds a degree in Architecture
and a FabAcademy Diploma. Her work
explores a wide range of analytical
and digital tools. She is working on
projects related to new media, public
participation and expressions thereof;
means towards the emergence of new
sustainable possibilities for rediscovering
and fulfilling global needs on the local
level.
Ο Ιάσων Πανταζής εργάζεται ως Αρχιτέκτων Μηχανικός (MSc Columbia
University) στο Τεχνικό Γραφείο
Topotheque Design Studio και είναι
συνιδρυτής του Εργαστηρίου Καινοτομίας
Fab Lab Ioannina. Διδάσκει Αρχιτεκτονική
Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και διαχειρίζεται την Start Up Επιχείρηση
Μεταποίησης Υλικών Lasercutter.gr. ▲
Iason Pantazis holds a Master of Science
degree in Advanced Architectural
Design (Columbia University) and is
a registered Architect in Greece. He
works at Topotheque Design Studio
and he is the co-founder of the Digital
Fabrication Laboratory Fab Lab Ioannina.
He teaches Architectural Technology at
the University of Ioannina and manages
the Material Processing Start Up Firm
Lasercutter.gr.

33
Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων :: Ομιλίες

Ανοιχτός Αστικός Λαχανόκηπος στην Ξούθου (Ομόνοια): Δημιουργώντας Κοινωνικούς Δεσμούς σε μια
γειτονιά που μεταμορφώνεται Urban Gardening in
the Centre of Athens (Omonoia); Building Social
Bonds in a rapidly transforming neighbourhood ›
Γιώργος Παπαδόπουλος Giorgos Papadopoulos & Bryony May Dunne
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Στόχος της παρουσίασης είναι να αξιολογήσει
το εγχείρημα του ανοιχτου αστικού λαχανόκηπου στην Ξούθου (στην Πλατεία Ομονοίας στην
Αθήνα) καθώς και να μιλήσει γενικότερα για τις
αλλαγές στην κατοίκηση και τις χρήσεις στην περιοχή, τον εξευγενισμό, προσφυγική και οικονομική κρίση –όπως όλα αυτά αποτυπώνονται στην
μικροκλίμακα της πλατείας στην Ξούθου– αλλά
και στο πώς μια τοπική, συλλογική παρέμβαση
μπορεί να συνδιαλλαγεί με αυτά τα θέματα. Η
ανάλυση θα προσπαθήσει να μην περιοριστεί στο
πολιτικο-κοινωνικό χαρακτήρα της κίνησης, αλλά
να θίξει τις παραμέτρους της μικροπολιτικής και
της ψυχογεωγραφίας.

The aim of this

presentation is to consider and evaluate the
initiative of the open urban garden in Xouthou
Street, in a very sensitive neighborhood in
the center of Athens, as well as to talk more
about the overall transformation of the area,
including the changes in the use of urban
space, and the reverberations of the refugee
and economic crisis –as they are reflected in
the microscale of the square in Xouthou, while
considering how a small-scale, grassroots,

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος
συνδυάζει τα οικονομικά και
τη φιλοσοφία με την καλλιτεχνική έρευνα. Η δουλειά του
αναφέρεται στο χρήμα και
τις κοινωνικο-οικονομικές
του λειτουργίες. ▲ Georgios
Papadopoulos combines
economics and philosophy
with artistic research. His work
gravitates around money and
its socioeconomic functions.
Η Bryony Dunne είναι Ιρλανδή
εικαστικός που ζει και εργάζεται
στην Αθήνα. Στηριζόμενη στην
φωτογραφία του ντοκιμαντέρ
και την οπτική ανθρωπολογία,
διερευνά τις περίπλοκες αλλά
οικείες σχέσεις μεταξύ της ανθρωπότητας και του φυσικού κόσμου.
▲ Bryony Dunne is an Irish
visual artist based in Athens.
Building on her background
in documentary photography
and visual anthropology, she
explores the intricate and
intimate relationships between
humanity and the natural world.

intervention can be reconciled with all of these
issues. The analysis will aim not to confine
itself to the political-social nature of the
movement but also to address the parameters
of micropolitics and psychogeography.

35
Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων :: Ομιλίες

Επίδειξη τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας
και τρισδιάστατης αναπαράστασης για τεκμηρίωση
μνημείων Demonstration of augmented reality
and 3D technologies for the documentation of
monuments › Γιώργος Στυλιαράς Giorgos Styliaras & Σταυρούλα Τζίμα
Stavroula Tzima
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Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα γίνει παρουσίαση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για την τεκμηρίωση ενός παραδοσιακού νερόμυλου. Οι συμμετέχοντες θα
εκπαιδευτούν για την υλοποίηση μιας απλής
εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας.
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τεχνολογίες σύλληψης τρισδιάστατης πραγματικότητας και οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν
ένα φωτογραφικό πανόραμα.
During this workshop an augmented
reality application for the documentation
of traditional watermills will be presented.
Participants will be trained to implement
a simple augmented reality application.
In the second part, 3d capturing
technologies will be presented and
participants will be trained to produce a
photographic panorama.

Ο Γιώργος Στυλιαράς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και
Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου
Πατρών με αντικείμενο τα Συστήματα Πολυμέσων. Έχει συμμετάσχει σε
πολυάριθμα ελληνικά και ευρωπαϊκά
έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση νέων τεχνολογιών
και ιδιαίτερα των πολυμέσων. ▲
Georgios Styliaras is an associate
professor in Multimedia Systems at
the Department of Cultural Heritage
Management and New Technologies
(University of Patras). He worked
in numerous Greek and European
funded projects on cultural heritage
and new technologies focusing in
multimedia.
Η Σταυρούλα Τζίμα είναι μέλος ΕΔΙΠ
του τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον τομέα της Πληροφορικής.
H κα Τζίμα κατέχει δύο μεταπτυχιακά
διπλώματα στην Πληροφορική και στις
Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες για
την ανάδειξη και προβολή πολιτισμικών αγαθών. ▲ Stavroula Tzima
is a member of the Laboratory
Teaching Staff of the Department of
Fine Arts and Sciences of Art at the
University of Ioannina. Miss Tzima
holds two postgraduate degrees in
informatics and network cities and
representations. Her research interest
is the use of new technologies for the
projection of cultural assets.
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DIGI/CAST «Η παράδοση δεν είναι παρά
η πετυχημένη καινοτομία» Εργαστήριο
Παραδοσιακής χύτευσης υλικών με χρήση
Παραμετρικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής
Κατασκευής Καλουπιών “The tradition is nothing
but successful innovation” Traditional casting
workshop through the use of parametric design
and digital fabrication of molds › Ιάσων Πανταζής Iason
Pantazis & Ευάγγελος Πανταζής Evangelos Pantazis (Topotheque Design
Studio) — Βοηθοί Assistant Tutors: Νικόλαος Ράπτης Nikolaos Raptis &
Αλιάννα Ψωμά Alianna Psoma (Fab Lab Ioannina)
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Το εργαστήριο DIGI/CAST αποσκοπεί στην
εξοικείωση των συμμετεχόντων στις παραδοσιακές τεχνικές χύτευσης υλικών μέσω
παραμετρικού σχεδιασμού και ψηφιακής
κατασκευής καλουπιών.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα επιχειρηθεί μια τομή ανάμεσα στα σύγχρονα σχεδιαστικά εργαλεία και στα μέσα ψηφιακής
κατασκευής (3d Printing, Lasercutting,
CNC Milling) από τη μια καθώς και στις
παραδοσιακές τεχνικές και υλικά χύτευσης από την άλλη, με κύριους άξονες
την ανοιχτότητα των εργαλείων και των
μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν και την
προαγωγή μοντέλων συλλογικής παραγωγής και διακίνησης της σχεδιαστικής και
κατασκευαστικής πληροφορίας.
Βασικός στόχος του εργαστηρίου θα
είναι η ανάδειξη της διαπολιτισμικότητας
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω της
αναθεώρησης του τρόπου παραγωγής
πρωτότυπων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων άμεσα συσχετισμένων
με την ευρύτερη παράδοση των Δυτικών
Βαλκανίων.
www.topotheque.com
www.fab-lab.ioa.gr

Ο Ιάσονας εργάζεται ως Αρχιτέκτων
Μηχανικός (MSc Columbia University)
στο Τεχνικό Γραφείο Topotheque Design
Studio και είναι συνιδρυτής του Εργαστηρίου Καινοτομίας Fab Lab Ioannina.
Διδάσκει Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και διαχειρίζεται την Start Up Επιχείρηση Μεταποίησης
Υλικών Lasercutter.gr. ▲ Iasonas holds a
Master of Science degree in Advanced
Architectural Design (Columbia
University) and is a registered Architect
in Greece. He works at Topotheque
Design Studio and he is the co-founder
of the Digital Fabrication Laboratory Fab
Lab Ioannina. He teaches Architectural
Technology at the University of Ioannina
and manages the Material Processing
Start Up Firm Lasercutter.gr.
Ο Ευάγγελος Πανταζής είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο Viterbi School of
Engineering/ University of Southern
California, όπου διδάσκει παραμετρικό
σχεδιασμό και Project Management στο
τμήμα Πολ. Μηχανικών. Εργάζεται ως
Αρχιτέκτων Μηχανικός (MSc ETH Zurich)
στο Τεχνικό Γραφείο Topotheque Design
Studio και είναι συνιδρυτής του Εργαστηρίου Καινοτομίας Fab Lab Ioannina. ▲
Evangelos holds a Masters of Advanced
studies in the field of Computer Aided
Architectural Design from the ETH in
Zurich. He works at Topotheque Design
Studio and he is the co-founder of the
Digital Fabrication Laboratory Fab Lab
Ioannina. He is currently pursuing a PhD
at the Viterbi School of Engineering at
the University of Southern California,
where he teaches parametric design
and Project Management at the Dept.
of Civil Engineering.
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Τρισδιάστατη Εκτύπωση Κεραμικών Ceramics 3D
Printing Workshop › Κατερίνα Λάμπρου Katerina Labrou & Νίκος
Αθανασόπουλος Nikos Athanasopoulos
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Το εργαστήριο Τρισδιάστατης Εκτύπωσης
Κεραμικών αποσκοπεί στην εξοικείωση των
συμμετεχόντων με την τρισδιάστατη εκτύπωση και την διεύρυνση της τεχνικής για
την κατασκευή κεραμικών αντικειμένων.
Βασίζεται στην μετατροπή και την χρήση ενός
τρισδιάστατου εκτυπωτή πλαστικού για την
εκτύπωση κεραμικών.

Ceramics

3D Printing workshop aims to transmit 3D
printing fundamentals to the participants,
and demonstrate how the technique can
be used to make ceramic objects. The
workshop is based on the conversion and
use of a conventional 3D printer for printing
ceramics.

H Κατερίνα είναι διπλωματούχος
Αρχιτεκτονικής και κάτοχος του
FabAcademy Diploma. Στα έργα της
διερευνά ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και ψηφιακών εργαλείων
στην τομή των νέων μέσων και
των συμμετοχικών πρακτικών. Σε
ένα πλαίσιο αναζήτησης βιώσιμων
προοπτικών για την κάλυψη των
διευρυμένων αναγκών σε τοπικό
επίπεδο. ▲ Katerina holds a degree
in Architecture and a FabAcademy
Diploma. Her work explores a wide
range of analytical and digital tools.
She is working on projects related to
new media, public participation and
expressions thereof; means towards
the emergence of new sustainable
possibilities for rediscovering and
fulfilling global needs on the local
level.
O Νίκος είναι διπλωματούχος Μηχανολογίας με ΜSc στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων. Εργάζεται
στον χώρο του Design και ασχολείται
κυρίως με έργα που αφορούν στην
γραφιστική, την τυπογραφία και τον
σχεδιασμό συσκευασίας, διερευνώντας παράλληλα ανοιχτές, πειραματικές τεχνολογίες και μεθόδους
κατασκευής. ▲ Nikos holds a degree
in Mechanical Engineering and an
MSc in Integrated Product Design
& Innovation. His work includes
graphic design, typography and
packaging projects, extending
to the exploration of open and
experimental technologies and
fabrication methods.
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Πώς να μιλήσεις για τα Κοινά σε μη ειδικούς; How
to talk about the Commons transition in nonexpert audiences? › Αλέκος Πανταζής Alekos Pantazis
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Άραγε μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν ριζικό μετασχηματισμό του φαντασιακού μας χακάροντας
τα παιχνίδια της παιδικής μας ηλικίας;
Το παιχνίδι "μουσικές καρέκλες ως Kοινά" είναι
το αντίστροφο από το κλασικό παιχνίδι "μουσικές καρέκλες": βασίζεται στο συνεργατικό
πνεύμα και στην αίσθηση της κοινότητας αντί
του γνωστού παιχνιδιού το οποίο βασίζεται στο
ανταγωνιστικό πνεύμα και στον ατομισμό.
Can we launch a radical transformation to
our imaginaries by going back and hack the
games of our childhood?
A Commons-oriented musical chairs game
is the reverse of the classic capitalist musical
chairs game: collaborative and communitydriven vs competitive and individualistic.
www.p2plab.gr

Ο Αλέκος είναι μέλος του P2P
Lab. Είναι μηχανικός περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό στη
ναυτική και θαλάσσια επιστήμη,
έχει παιδαγωγική επάρκεια και
επί του παρόντος κάνει διδακτορικό στο Πολυτεχνείο του Τάλιν
σχετικά με τη συνάντηση της μη
τυπικής εκπαίδευσης με τις ανοιχτές τεχνολογίες και τα Κοινά.
Επιπλέον έχει 20ετή εμπειρία
ενεργούς συμμετοχής σε διεθνή
κοινωνικά κινήματα, εστιάζοντας
σε αγροτικά εγχειρήματα από
τα κάτω και στα Κοινά. ▲ Aleko
is a Core Member of the P2P
Lab. He is an environmental
engineer (BSc) holding an MSc
in nautical and marine science,
a certificate of pedagogy
and currently he is pursuing
a PhD at Tallinn University of
Technology on the convergence
of convivial technologies,
Commons and non-formal
education. Moreover, Alekos has
20 years experience of active
involvement in international
civil movements, focusing on
agrarian grassroots movements
and the Commons.
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Το Μέλλον της Εργασίας The Future of Work ›
Μάρω Πανταζίδου Maro Pantazidou

Cover illustration: Mirko Rastić for ROAR magazine, Future of Work issue

Cover illustration: Mirko Rastić for ROAR magazine, Future of Work issue
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Η ιδέα της 'Εργασίας' είναι μια από τις 'άυλες'
πραγματικότητες που διαμορφώνει το πώς
υπάρχουμε και συνυπάρχουμε. Στο εργαστήρι θα
εξερευνήσουμε πώς οι νέες τεχνολογίες μετασχήματίζουν τον κόσμο της εργασίας, θα συζητήσουμε τι είδους διαφορετικό εργασιακό μέλλον
μπορούμε να φανταστούμε και τι μπορεί να σημαίνει για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
The idea and ethics of 'Work' is
one significant intangible that shapes the way

H Μάρω είναι ερευνήτρια και
συντονίστρια σε προγράμματα
για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς (Centre for Applied
Human Rights/University of York,
Amnesty International, Future
Society Forum κ.α.) ▲ Maro is a
researcher and a coordinator
for social change research and
campaign projects (Centre
for Applied Human Rights/
University of York, Amnesty
International, Future Society
Forum and more).

people and communities exist and co-exist. In
this workshop, participants will be invited to
explore: how new technologies can change the
way we understand and experience 'work' in
the coming 20 years, how can the idea of the
Commons help build a different future of work
and what do the changes in the way we work
mean for the Ioannina region specifically and
the Western Balkans more broadly.
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Zines Library

250 zines της Athens Zine Bibliotheque δομούνται σε κατηγορίες και εκτίθενται
προς αναγνωση για τρεις ημέρες. Οι These are a Few of our Favorite Things,
Παναγιώτα Θεοφιλάτου (αρχιτέκτονας) και Τάσος Παπαϊωάννου (γραφίστας) επιμελούνται την μικρή βιβλιοθήκη που θα έχει διαφορετικούς τίτλους κάθε μέρα.
250 zines from the Athens Zine Bibliotheque divided into categories
are showcased in a three-day pop-up library. These are Few of our Favorite
Things, Panagiota Theofilatou (architect) and Tasos Papaioanou (graphic
designer) curate the library that will present different zines each day.
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