
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
e-MobiLArt: European Mobile Lab for Interactive Media Artists  

Athens Workshop 2 – 6 June 2008 (Πολυχώρος Απόλλων) 
www.media.uoa.gr/emobilart 

 
Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο e-MobiLArt : European Mobile Lab for Interactive Media 
Artists και συνδιοργανώνει με την Νομαρχία Πειραιά το Athens Interactive Artists 
Workshop από τις 2 έως τις 6 Ιουνίου 2008 στον Πολυχώρο Απόλλων (Eρμουπόλεως 
και Πηλίου 1 στα Kαμίνια) με την ευγενική χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 
έργο e-MobiLArt έχει ως στόχο την προώθηση της κινητικότητας και της δημιουργικής 
συνεργασίας καλλιτεχνών και επιστημόνων, κυρίως από χώρες της Ε.Ε., αλλά και από 
τρίτες χώρες, για την δημιουργία διαδραστικών έργων τέχνης και εγκαταστάσεων. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προβλέπονται τρία καλλιτεχνικά εργαστήρια 
(workshops): Αθήνα (Ελλάδα) Ιούνιος 2008, Ροβανιέμι (Φιλανδία) Αύγουστος 2008 και 
Βιέννη (Αυστρία) Φεβρουάριος 2009.  

Μετά την ολοκλήρωση των τριών workshop, τα καλλιτεχνικά έργα που θα έχουν 
ολοκληρωθεί πρόκειται να εκτεθούν σε δυο ομαδικές εκθέσεις, οι οποίες θα λάβουν 
χώρα το φθινόπωρο του 2009 στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της 
Θεσσαλονίκης, και στην γκαλερί της  Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Κατοβίτσε της 
Πολωνίας. Επιπλέον, οι  δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, αποτελούν το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός Διεθνούς Δικτύου 
καλλιτεχνών, επιστημόνων, θεωρητικών, επιμελητών και πολιτισμικών παραγόντων που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της αλληλεπιδραστικής τέχνης, τόσο μέσα από μια on- 
line πλατφόρμα επικοινωνίας (e-MobiLArt Forum), όσο και μέσα από μελλοντικές 
καλλιτεχνικές δράσεις, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και μετά την λήξη του 
προγράμματος. 

Στο έργο e-MobiLArt συμμετέχουν επίσης ως εταίροι το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης στην Αυστρία και το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας 
στη Φιλανδία. Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου είναι το Leonardo/OLATS της Γαλλίας, 
το Group Haute Ecole ICHEC Saint Louis στο Βέλγιο, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης της Θεσσαλονίκης, η Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κατοβίτσε της Πολωνίας 
και οι εταιρίες λογισμικού Cycling 74 (Η.Π.Α.) και υλικού I-QubeX (Καναδάς). Το 
πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την συγ-χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω του προγράμματος CULTURE 2007-13.  Για περισσότερες πληροφορίες και το 
πλήρες πρόγραμμα του Athens Interactive Media Artists Workshop μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.media.uoa.gr/emobilart/    

 
Εταίροι και συνεργαζόμενοι φορείς του έργου e-MobiLArt   :               

     
             


