
Διαδρομή εφήμερων εγκαταστάσεων in-situ, προβολές, συναντήσεις.
 4η έκδοση   8 Ιουλίου - 28 Αυγούστου  

Μία σειρά εφήμερων έργων μεγάλης κλίμακας ενταγμένων στην 
φύση αναδεικνύει τον φυσικό και αρχιτεκτονικό πλούτο του νησιου. 
Ένας περίπατος διάρκειας μίας ώρας κατά μήκος πεζοπορικής διαδρομής στους μπαξέδες  
των Λειβαδίων, κοντά στην Χώρα της Άνδρου μας  φέρνει κοντά στη σύγχρονη τέχνη. 
Δέκα έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες φιλοξενούνται και δημιουργούν τα έργα 
τους στην Άνδρο από 1-10 Ιουλίου σε συνεργασία με τους κατοίκους και σε μια 
συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του εύθραυστου χαρακτήρα της ύλης και 
της φύσης. Εκδηλώσεις, προβολές, καλλιτεχνικά εργαστηρία και ξεναγήσεις 
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα καθ’ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού. 

Ε Π Ι Τ Ο Π Ο Υ 1 7  –  η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς
Σάββατο 08 | 07, 19:30, Λειβάδια: Εγκαίνια.
Κυριακή 09 | 07, 21:00, σινέ Αυλή, Χώρα: Παρουσίαση 4ης έκδοσης, προβολή. 
Κυριακή 30 | 07, 21:00, Ανοικτό Θέατρο Άνδρου, Χώρα: 
Παρουσίαση έργων , προβολή.  Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου.
Κυριακή 27 | 08, 20:00, Λειβάδια Δημοτικό σχολείο: Παρουσίαση, προβολή.` 
08 | 07 - 28 | 08 Λειβάδια: ξεναγήσεις-παρουσίαση έργων στην διαδρομή, κάθε Σάββατο 
19:30, διάρκεια 1 ώρα.

  

Ε Π Ι Τ Ο Π Ο Υ 1 7  –  Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ά  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α 
>5-6-7 | 07, 10:30-13:30, Λειβάδια, παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. 
Γνωριμία και επαφή με τους καλλιτέχνες κατά την διάρκεια της δημιουργίας  των έργων 
στην ύπαιθρο. 
>10-11-12 | 07, 19:00-21:00, Οι Αφανείς, ελεύθερη συμμετοχή.
Δημιουργία  ενός εφήμερου συλλογικού έργου.
Επιμέλεια Εύα Τουρτόγλου-Bony, εικαστικός. Πλατεία Αφανή Ναύτη, Χώρα,
>06 | 07, 18:30-21:30, Ηχητικό τοπίο, κοινό κάθε ηλικίας, ελεύθερη συμμετοχή.
Μία μοναδική ακουστική εμπειρία με ανακάλυψη ήχων και δημιουργία οργάνων.  
Επιμέλεια Tim Ward, μουσικός. Πλατεία Άγ. Γεωργίου, Χώρα
>11 | 07, 10:00-12:30 και 17:00 -20:00, Τέχνη και πεζοπορία.
Ενήλικες περιπατούν, σχεδιάζουν και πειραματίζονται. 
Επιμέλεια Gabriela Albergaria, εικαστικός. Λειβάδια

                         4ème / th  édition   08/07 - 28/08 

Parcours d’installations in situ, rencontres, projections
Une série d’installations éphémères in-situ révèlent la richesse naturelle et architecturale 
de l’ile. Une promenade d’une heure pour découvrir un parcours  d’art contemporain à 
Livadia, à proximité de Chora Andros.  
Du 1-10 juillet  dix artistes, grecs et étrangers en résidence  ont travaillé sur l’ile en  synergie 
avec les  habitants dans un projet qui révèle le caractère  éphémère des artefacts et la  
fragilité de la nature.  
Des projections, des workshops, des visites guidées tout le long de l’été. 

 

 

E P I T O P O U 1 7   –  d a t e s :
08 | 07, 19:30, Livadia: Vernissage / Opening
09 | 07, 21:00, ciné Avli, Chora: Présentation-projection / Presentation screening
30 | 07, 21:00, Open Theater of Andros, Chora Présentation-projection / Presentation 
screening
27 | 08, 20:00, Présentation-projection, école primaire de Livadia / Presentation  
screening, elementary school  of Livadia.
08 | 07 - 28 | 08, 19:30, Livadia – Samedi visites quidées / Saturday’s tours

                   
A journey to ephemeral, in-situ installations, screenings, encounters 
A series of ephemeral artworks of grand scale, incorporated into the natural environ-
ment praises the natural and architectural wealth of the island. 
A one-hour walk by the rich route at Livadia near Chora, Andros brings us closer to 
contemporary art.
Hosting a total of ten Greek and foreign artists, who create their works in Andros during 
1-10 of July in collaboration with the local population, expresses an effort to exalt the 
frail character of matter and nature. Events, screenings, artistic workshops and tours are 
included into the program, during the summer. 

ΕΠΙΤΟΠΟΥ 17 –  καλλιτέχνες
Gabriela Albergaria, Ελεάννα Μπαλέση, Χρήστος Κυριτόπουλος-Νίνας,  
Stéphanie Saadé, Marie-Line van Vuuren-Kercret, Εφη Χαλυβοπούλου & Tim 
Ward, Ευγένιος Χασιώτης, Νικόλας Καρναμπατίδης, Βασίλης Καβουρίδης

EPITOPOU17 - workshops:
>5-6-7 | 07, 10:30-13:30, Livadia Participation enfants / children 10-12 ans/years
Connaitre et echanger avec les artistes / Getting acquainted with the artists
>10-11-12 | 07, 19:30-21:30, Afanis, free participation
Réalisation d’une oeuvre collective éphèmére / creation of an ephemeral collective 
artwork. Artiste/artist:Eva Tourtoglou-Bony. Place / square: Afani nafti, Chora.
>06 | 07, 18:30-21:30, Sound space, free participation
Une unique experience avec des sons / A unique acoustic experience
Artiste/artist: Tim Ward. Place / square: St.George, Chora.
>11 | 07, 10:30-13:30 και 17:30 -20:30, Art-walk, free participation
Marcher, dessiner, expérimenter / Walking, drawing and experimenting
Artiste/artist: Gabriela Albergaria. Place / square: Livadia


