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Aνταλλαγή

Σε μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
όπως είναι αυτή που διανύουμε, μέθοδοι όπως η 
ανταλλαγή και η επανάχρηση έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται ως απάντηση στην αμηχανία 
του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος, να πα-
ράγει διαρκώς καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες 
προς κατανάλωση. Η ανάγκη ενός νέου τρόπου 
ζωής, βασίζεται τόσο σε μια επανεφεύρεση / 
επαναφορά μεθόδων, ξεχασμένων στη σύγχρονη 
κοινωνία των υπηρεσιών και γραφειοκρατικών δι-
αδικασιών, όσο και σε νέες ιδέες και προτάσεις, 
όπως η ενεργοποίηση / επανάχρηση υπαρχόντων 
κτιρίων και χώρων.

Το εικαστικό εγχείρημα στόχευε στην ενεργο-
ποίηση της στοάς Μπρόντγουαιη (Πατησίων και 
Αγίου Μελετίου) και των επιμέρους χώρων του 
κινηματοθεάτρου με βασικό θεματικό άξονα την 
ανταλλαγή (αντικειμένων, δράσεων και ιδεών), 
ως μια πρακτική που λειτουργεί αυτόνομα μεταξύ 
των πολιτών και παράγει καινοτόμες πρακτικές 
αντιμετώπισης των καθημερινών συνθηκών. Η 
ανταλλαγή, σχετιζόμενη πάντοτε με τη σύνδεση, 
την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
ανθρώπων, ομάδων, πόλεων αλλά και απομακρυ-
σμένων χωρών, διευρύνεται σήμερα μέσα από τα 
σύγχρονα δίκτυα, με αποτέλεσμα νέες ιδέες και 
πρακτικές να μεταφέρονται από τόπο σε τόπο και 
τελικά να αποτελούν κοινές μεθόδους που εφαρ-
μόζονται σε διαφορετικούς τόπους.

Οι παραπάνω μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν στο 
Μπρόντγουαιη ως καλλιτεχνικές πρακτικές, αλλά 
και  ως τρόποι βελτίωσης των συνθηκών διαβίω-
σης στο αστικό περιβάλλον. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και θεωρητικοί από 
12 χώρες, ενεργοποίησαν τους χώρους της ημι-
εγκαταλελειμένης στοάς και των κινηματογρά-
φων μέσα από τη δημιουργία επιτόπιων έργων, 
δράσεων,  ομιλιών, προβολών και συναυλιών, για 
τη διάρκεια εννέα ημερών τον Ιούνιο του 2012. 

Ένα εικαστικό εγχείρημα, παραγωγή του Goethe-Institut  
της Αθήνας, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
«Τέχνη στο δημόσιο χώρο και νέες καλλιτεχνικές πρακτικές»,  
του Πανεπιστημίου Bauhaus της Βαϊμάρης.

Ιδέα/Επιμέλεια: Σοφία Ντώνα,  
Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π., Master of Fine Arts (Bauhaus-Universität Weimar)

Konzept/Kuration: Sofia Dona,  
Architektin (N.T.U.A.), Master of Fine Arts (Bauhaus-Universität Weimar)

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen welt-
weiten Finanzkrise gibt es zunehmend Ansätze, 
mit Methoden wie Austausch und Wiederver-
wendung darauf zu reagieren, dass das inter-
national dominierende Wirtschaftssystem mit 
ständig neuen Produkten und Dienstleistungen 
vorrangig auf Konsum setzt. Dabei greift man, 
motiviert von der Notwendigkeit einer neuen 
– nachhaltigen – Lebensweise, auf Praktiken 
zurück, die in der modernen Gesellschaft der 
Dienste und Bürokratien vergessen sind und 
wiederbelebt werden sollen, aber auch auf in-
novative Ideen und Konzepte, wie etwa die Re-
aktivierung/Wiedernutzung von bestehenden 
Gebäuden und Räumen.

Das Kunstprojekt fokussierte unter dem Aspekt 
des AUSTAUSCHS (von Objekten, Aktionen 
und Ideen) auf die Reaktivierung der Athener 
BROADWAY PASSAGE (Agiou Meletiou 61A), 
des darüber gelegenen Kinos und der Terras-
se. Grundlegend ist dabei die Vorstellung, dass 
„Austausch“ autonom unter den Bewohnern der 
Stadt praktiziert werden und zu innovativen 
Herangehensweisen an Alltagserfordernisse 
führen kann. Stets konnotiert Austausch auch 
Verbindung, Kommunikation und Wechselwir-
kung: zwischen Individuen und Gruppen, zwi-
schen Städten und voneinander weit entfernten 
Räumen. Heute findet Austausch vornehmlich 

in modernen Netzwerken statt, mittels derer 
neue Ideen und Praktiken von Ort zu Ort und 
von Land zu Land kommuniziert werden. Daraus 
erwachsen zunehmend auch Verfahren, die an 
unterschiedlichen Orten auf gleiche Weise an-
wendbar sind.

Beim Projekt in der Broadway-Passage ging es 
vor allem künstlerische Praktiken, aber auch 
um Methoden zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen im städtischen Umfeld. Auf diesem 
Hintergrund arbeiteten Künstler, Architekten 
und Theoretiker aus zwölf Ländern im Juni 2012 
neun Tage daran, die so gut wie aufgegebene 
Passage und die Kinoräume des Gebäudes zu 
reaktivieren. In einem kreativ-dialogischen Pro-
zess entstanden dort Arbeiten, Aktionen, Wort-
beiträge, Filmvorführungen und Musikevents.

Αustausch
Ein Kunstprojekt des Goethe-Instituts Athen in Zusammenarbeit 
mit dem MFA-Programm «Public Art and New Artistic Strategies», 
Fakultät Gestaltung, Bauhaus-Universität Weimar
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Exchange

In these times of global financial crisis, acts of 
exchange and re-use are gradually coming to 
the fore as solutions to the impasse brought 
about by the aims of the current financial sys-
tem, namely to incessantly increase the produc-
tion and consumption of goods and services. 
Calls for an alternative, sustainable way of life 
depend on the re-invention and re-institution of 
practices long-forgotten by modern society, and 
on the exploration of new ideas and solutions.

This art project aimed to reactivate the Broad-
way Passage (Patision and Agiou Meletiou 
Street) and the adjacent Broadway cinema/
theatre space, and focused on the concept of 
“exchange” (of goods, actions and ideas) as its 
central theme. The aim of this exchange project 
was to engender an independent barter system 
between individuals, and to create new forms of 
daily encounters for the sake of exchange which, 
as a practice, forms associations and leads to 
communication and interaction between per-
sons, groups of people, cities, and distant coun-
tries. Today, through the aid of modern net-
works, we have seen the wide-ranging spread of 
such patterns of exchange and, as a result, new 
ideas and activities are being transferred from 
place to place, to become common practice in 
even the remotest of locations.

Such methods of connecting people have been 
employed in the Exchange project as artistic 
practice, in an attempt to help improve living 
conditions in the urban environment.

With this objective in mind Greek and inter-
national artists, architects and social scientists 
working in the public sphere were invited to 
produce work in-situ in the Passage and its 
cinema/theatre space, on the concept of “ex-
change”. During the period of 9 days (11-19 June 
2012) the Greek Broadway has been reactivated 
through installations, performances, presenta-
tions, film projections and music concerts. 

An art project, produced by the Goethe-Institut Athens, 
organised in collaboration with the MFA-Program
“Public Art and New Artistic Strategies”,  
Faculty of Art and Design, Bauhaus-Universität Weimar

Curator: Sofia Dona,  
Architect (N.T.U.A), Master of Fine Arts (Bauhaus-Universität Weimar)
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Es ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem der 
„Austausch“ in seinen vielschichtigen Struk-
turen erkundet werden sollte. Im Rahmen des 
von der Künstlerin, ehemaligen MFA-Studentin 
und DAAD-Preisträgerin Sofia Dona konzipier-
ten Projekts sollten sowohl die derzeit leer-
stehenden Geschäfte einer ehemals mondä-
nen Einkaufspassage als auch andere Räume 
des Broadway-Gebäudes, wie die Dachterasse 
oder Aufzüge, durch raumbezogene künstleri-
sche Projekte, Interventionen und Aktionen als 
„Kunsträume“ der Öffentlichkeit wieder zugäng-
lich gemacht werden.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Euro-
Krise, die vornehmlich den südeuropäischen 
Raum und insbesondere Griechenland ins eu-
ropäische Abseits zu drängen scheint, entstand 
gerade unter den KünstlerInnen die Forderung 
nach einer differenzierten Auseinandersetzung 
und der Wunsch nach einem so wirksamen wie 
nachhaltigen Austausch vor Ort. 

Für zehn Tage wurde dieser besondere Ort, 
welcher sich in einem sozialpolitischen Brenn-
punktviertel der Stadt befindet, von den inter-
nationalen Studierenden aus Weimar zusammen 
mit den KünstlerInnen und Studierenden aus 
Athen bespielt, befragt, inszeniert und verwan-
delt: Durch Performances, Aktionen und Inter-
ventionen, mit Video- und Soundarbeiten, Ob-
jekten und Installationen entstand ein Diskurs, 
der sowohl auf die kulturellen und kommerziel-
len Funktionen sowie auf den Freizeitcharakter 
des Orts anspielte, aber auch auf die jüngste, 
durch wirtschaftliche Rezession hinterlassene 
Leere in der Einkaufspassage. Autobiografische 

Momente wurden aufgegriffen und politische 
sowie ökonomische Zusammenhänge diskutiert 
– immer fand in der künstlerischen Arbeit eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Vorge-
fundenen statt, was die Passage in Bewegung 
brachte und für neue Sichtweisen öffnete. 
Der prozesshafte Charakter der Interventio-
nen bezog auch die Besucher aktiv in die For-
schungsarbeit mit ein. Die jeweils individuellen, 
persönlich und kulturell geprägten Blickwinkel 
der verschiedenen KünstlerInnen flossen eben-
so in die Arbeiten ein und wurden durch eine 
große kollektive Kreativität befördert, die sich 
aus dem intensiven Miteinander in der Gruppe 
ergab.

Wir möchten uns bei Sofia Dona für ihre Ein-
ladung bedanken. Unser besonderer Dank gilt 
dem Goethe-Institut Athen für die Unterstüt-
zung und Förderung sowie dem Team seiner 
Praktikantinnen, das den Studierenden bei der 
Realisierung ihrer Arbeiten jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite stand. Wir möchten uns auch 
bei dem Internationalen Office der Bauhaus-
Universität Weimar für die Unterstützung be-
danken, ohne die die Reise nach Athen nicht 
möglich gewesen wäre.

Das MFA-Programm “Public Art and New Artistic Strategies” 
der Bauhaus-Universität Weimar zu Gast in Athen

Ο χώρος όπου η «Ανταλλαγή» με τις πολυεπίπε-
δες δομές της κλήθηκε να δοκιμαστεί, είναι ασυ-
νήθιστος. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος, 
όπως το εμπνεύστηκε η καλλιτέχνης, απόφοιτος 
του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Καλές Τέ-
χνες (Master of Fine Arts) και βραβευμένη από 
τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
(DAAD) Σοφία Ντώνα, τόσο τα άδεια αυτή τη στιγ-
μή καταστήματα μιας άλλοτε πολυτελούς εμπο-
ρικής στοάς όσο και οι άλλοι χώροι του κτηρίου 
Μπρόντγουαιη, αλλά και η ταράτσα ή οι ανελκυ-
στήρες, έπρεπε να γίνουν και πάλι προσβάσιμοι 
για το κοινό, μέσω σχετικών με τη στοά καλλιτε-
χνικών δημιουργιών, παρεμβάσεων και δράσεων.

Με φόντο τη σημερινή κρίση του Ευρώ, που φαί-
νεται να ωθεί κυρίως το νοτιοευρωπαϊκό χώρο 
και προπαντός την Ελλάδα στο περιθώριο της 
Ευρώπης, γεννήθηκε ανάμεσα στους καλλιτέχνες 
η ανάγκη μιας διαφορετικής αντιμετώπισης του 
θέματος και η επιθυμία να πραγματοποιηθεί επί 
τόπου μια ουσιαστική ανταλλαγή που να έχει απο-
τέλεσμα σε βάθος χρόνου.

Για δέκα μέρες, αυτός ο ιδιαίτερος χώρος, που 
βρίσκεται σε μια περιοχή έντονων κοινωνικοπο-
λιτικών συγκρούσεων και ζυμώσεων της πόλης, 
χρησιμοποιήθηκε ως σκηνή, ερευνήθηκε, διαμορ-
φώθηκε και μεταμορφώθηκε από φοιτητές διαφό-
ρων εθνικοτήτων από το Πανεπιστήμιο της Βαϊμά-
ρης και καλλιτέχνες και φοιτητές από την Αθήνα: 
μέσω δράσεων και παρεμβάσεων, με δημιουργί-
ες από το χώρο της video art και ηχητικά έργα, 
αντικείμενα και εγκαταστάσεις αναπτύχθηκε ένας 

διάλογος που έθιγε τόσο τις πολιτιστικές πτυχές 
και τις εμπορικές χρήσεις του χώρου όσο και τον 
χαρακτήρα του ως τόπου ψυχαγωγίας, αλλά και το 
πρόσφατο κενό που άφησε πίσω της η οικονομι-
κή κρίση στην εμπορική στοά. Έγιναν αναφορές 
σε αυτοβιογραφικά στιγμιότυπα και συζητήθη-
καν πολιτικά καθώς και οικονομικά θέματα – στο 
προσκήνιο των καλλιτεχνικών δημιουργιών βρι-
σκόταν πάντα ο συγκεκριμένος χώρος, όλα αυτά 
που έφερναν ζωή στη στοά και ό,τι άνοιγε νέες 
προοπτικές. Ο διαδικαστικός χαρακτήρας των πα-
ρεμβάσεων προκάλεσε και την ενεργή συμμετοχή 
των επισκεπτών σε αυτό το πείραμα. Οι ξεχωρι-
στές οπτικές των διαφόρων καλλιτεχνών, όπως 
υπαγορεύονταν από τα προσωπικά και πολιτισμι-
κά κριτήρια του καθένα, βρήκαν  τη θέση τους 
στις δουλειές αυτές και αναπτύχθηκαν περαιτέρω 
μέσα από τη συλλογική δημιουργικότητα, η οποία 
προέκυψε μέσα από την ομάδα και μια εις βάθος 
συνεργασία των δημιουργών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Ντώνα 
για την πρόσκλησή της. Ένα ιδιαίτερο “ευχαρι-
στώ” οφείλουμε επίσης στο Goethe-Institut της 
Αθήνας για την υποστήριξη και τη βοήθεια που 
μας παρείχε καθώς και την ομάδα των ασκού-
μενων του που ανά πάσα στιγμή συνέδραμε με 
συμβουλές ή και βοήθησε ενεργά τους φοιτητές 
στην πραγματοποίηση των έργων τους. Θέλουμε 
επίσης να ευχαριστήσουμε το Διεθνές Γραφείο 
του Πανεπιστημίου Bauhaus της Βαϊμάρης, δίχως 
τη βοήθεια του οποίου δεν θα ήταν δυνατό αυτό 
το ταξίδι στην Αθήνα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τέχνη στον δημόσιο χώρο και 
νέες καλλιτεχνικές πρακτικές» του Πανεπιστημίου Bauhaus της 
Βαϊμάρης φιλοξενείται στην Αθήνα



10 11

“Exchange”, itself a project structured in many 
levels, was put into the test in a quite unusual 
setting. The empty stores of the once sumptu-
ous shopping Broadway passage and the adja-
cent space, the terrace, the lifts, were all made 
accessible for the public once again through art 
projects, interventions and performances. The 
idea was conceived by the artist Sofia Dona, 
who is a graduate of the MFA program and the 
recipient of the award of the German Academic 
Exchange Service (DAAD). 

Under the shadow of the Euro crisis, with its ap-
parent impact on southern Europe and especial-
ly Greece, which are pushed to the margins of 
Europe, a need for a different approach of the 
problem is born among artists. So is the desire 
to bring forth a substantial exchange of ideas, 
which would bring positive results in due time.

This very special setting, which is in the heart 
of socio-political conflict, was used for ten 
days as a stage for the artistic activity of inter-
national students from Weimar and artists and 
students from Athens. They studied, modified 
and ultimately transformed the space, through 
their activities and interventions, through video 
art and sound installations, all stemming from 
a dialogue about the political implications and 
the commercial uses of the Broadway passage, 
its character as a recreational venue and the 
gap caused to it by the financial crash. The art 
produced made reference to autobiographical 
highlights, discussions of political and financial 

issues, but the forefront to all cultural produc-
tion was the Broadway passage itself: a focus on 
that which gives it life and new prospects. The 
procedural nature of the artistic interventions 
provoked the active participation of guests. 
The diverse points of view of the artists, deriv-
ing from their personal and cultural experience, 
were further developed by collective creativity.

We would like to thank Sofia Dona for the in-
vitation. Special thanks to the Goethe-Institut 
of Athens for the help it provided to the team 
of students, the advice and the active support 
it gave to them while producing their work. We 
would like to thank the International Office of 
the Bauhaus-Universität Weimar, as the trip to 
Athens would not have been possible without 
them.

The MFA-Program “Public Art and New Artistic Strategies”  
of the Bauhaus-Universität Weimar is hosted in Athens



12 13

Ελλάδα / 
Griechenland / 
Greece

Νίκος Αρβανίτης / Nikos Arvanitis 
Εριφύλη Βενέρη / Eriphyli Veneri
Γιώτα Ιωαννίδου / Yota Ioannidou

MMINE Group  
Μανώλης Δασκαλάκης /Manolis Daskalakis 
Κρήνη Δημοπούλου / Krini Dimopoulou  
Δήμητρα Δημοπούλου / Dimitra Dimopoulou

Λουκάς Μπαρτατίλας / Loukas Bartatilas
Ζάφος Ξαγοράρης / Zafos Xagoraris
Νίνα Παππά / Nina Pappa
Θάλεια Ραυτοπούλου / Thalia Raftopoulou

Πανεπιστήμιο Μπάουχαους Βαϊμάρης /  
Bauhaus-Universität Weimar   
  

Jeanette Chavez (Cuba)
Silja Darmstadt (Germany)
Emrah Inandim (Turkey)
Danielle Kourtesis (USA)
Sujin Lim (South Korea)
Sarah Mac Keever (Ireland) 
Federica Menin (Italy)  
Hannes Neubauer (Germany)
Yomayra Puentes (Colombia)
Ella Tetrault (Canada)
Sarah Yazdanirad (Iran)
Yuequn Zhang (China)

Μαζί με τους καθηγητές τους /
Μit den Lehrenden des  
MFA-Programms /
With the professors/ teachers  
of the MFA-Program

Professor Danica Dakic
Lisa Glauer
Anke Hannemann

Συντονισμός ομάδας /
Gruppenkoordination /
Group coordination 

Jirka Reichmann
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Νίκος Αρβανίτης 
Nikos Arvanitis

For the work KulturWurst the artist has chosen the sausage as a 
dominant stereotypical element of cultural promotion and ex-
change, posing questions on the limits of such stereotypical sym-
bolism. The work consisted of a series of posters picturing sausages 
and a grill-stand where sausages were grilled and offered free of 
charge to visitors. 

Für die Arbeit KulturWurst wählte der Künstler die Wurst als domi-
nant stereotypes Element für kulturelle Darstellung und Transfer 
und warf damit Fragen nach den Grenzen des stereotypen Symbo-
lismus auf. Die Arbeit bestand aus einer Plakatserie, auf der Würste 
abgebildet waren, und einem Bratwurststand, dessen Produkte un-
entgeltlich an die Besucher verteilt wurden.

Για το έργο KulturWurst ο καλλιτέχνης επέλεξε το λουκάνικο ως κυ-
ρίαρχο στερεοτυπικό στοιχείο πολιτισμικής προβολής και ανταλλα-
γής, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια τέτοιων στερεοτυπικών συμ-
βολισμών. Την εγκατάσταση αποτελούσαν μια σειρά από αφίσες οι 
οποίες απεικόνιζαν λουκάνικα και ένα σταντ με μια ψησταριά όπου 
επιτόπου ψήνονταν λουκάνικα και προσφέρονταν χωρίς αντίτιμο 
στους επισκέπτες.

ΚulturWurst, 2012
Σειρά από αφίσες και διαδραστική 
εγκατάσταση στο χώρο 

ΚulturWurst, 2012
Plakatserie und interaktive  
Rauminstallation

ΚulturWurst, 2012
Poster Series and interactive  
site specific installation

Ανταλλαγή / Austausch / Exchange
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Εριφύλη Βενέρη 
Eriphyli Veneri

This participatory art project was realized between October 2011 
and March 2012. With Berlin as an action field, the idea was a col-
lective drawing using art as the means for a new imaging of the idea 
of Community, a community through which this current period of 
upheaval would be reflected and presented in an alternative way. 
The conditions for taking part were following: Greeks in Berlin of 
different ages and lifestyles that have lived the majority of their life 
in Greece. Visual artists were excluded from the procedure. On the 
66 cm x 53 cm piece of paper, the participants drew successively 
until nineteen small drawings were reached. 

Das partizipative Kunstprojekt wurde zwischen Oktober 2011 und 
März 2012 in Berlin realisiert. Es sollte eine Kollektivzeichnung 
entstehen, bei der Kunst als Mittel dient, um ein neues Bild von 
Gemeinschaft zu skizzieren, eine Gemeinschaft, mittels derer die 
gegenwärtige Phase der Umwälzungen sowohl widergespiegelt 
als auch alternativ dargestellt wird. Vorgaben für eine Teilnahme 
waren: Es sollten Griechen von unterschiedlichem Alter und in 
unterschiedlichen Lebensverhältnissen sein, die derzeit in Berlin 
wohnen, jedoch den größeren Teil ihres Lebens in Griechenland 
verbracht haben. Bildende Künstler waren ausgeschlossen. Auf ein 
und demselben Papier (Maße: 66x53 cm) brachten die Teilnehmer 
hintereinander ihre Zeichnungen an, bis das Projekt nach 19 Aktio-
nen als beendet betrachtet wurde.

Το συμμετοχικό καλλιτεχνικό project ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 
2011 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Με πεδίο το Βερολίνο, 
η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα συμμετοχικό σχέδιο, χρησιμοποιώ-
ντας την τέχνη για μια νέα απεικόνιση της έννοιας της Κοινότητας, 
μιας κοινότητας μέσα από την οποία η τρέχουσα ταραχώδης περί-
οδος θα αντανακλόταν και θα παρουσιαζόταν με έναν τρόπο εναλ-
λακτικό. Οι προϋποθέσεις για τους συμμετέχοντες ήταν οι εξής: Έλ-
ληνες του Βερολίνου -διαφόρων ηλικιών και διαφόρων κοινωνικών 
στρωμάτων- οι οποίοι να έχουν προηγουμένως ζήσει το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής τους στην Ελλάδα. Οι εικαστικοί καλλιτέχνες εξαι-
ρέθηκαν από την διαδικασία. Πάνω στο ίδιο χαρτί διαστάσεων 66 
cm x 53 cm οι συμμετέχοντες ζωγράφισαν διαδοχικά, ώσπου έφτα-
σε σε ένα κορεσμένο σημείο μετά από δεκαεννέα μικρά σχέδια.

So far so close  
(Getting the picture)
Bίντεο, αφίσες

So far so close  
(Getting the picture)
Video, plakat

So far so close  
(Getting the picture)
Video loop, Posters
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Jeanette 
Chavez

A history has many Venus’. Jeanette’s Venus contains many Venus’ 
and at the same time, does not represent any of them. She is not 
the ideal of beauty that inspires creation. She is not a carrier of 
Victory; she is not the hero’s mother nor is she the one that carries 
the good fortune. She is not protector of the chastity, she is not un-
faithful to anybody, she is unfaithful to herself. Jeanette’s Venus is 
not in the Greek Island of Milos. Jeanette’s Venus inhabits another 
Island and will live forever in there. She won’t have the happiness 
of being found.

Es gibt viele Aphrodites in der Geschichte. Jeanettes Aphrodite in-
tegriert sie sämtlich in sich und ist zugleich keine von allen. Sie ist 
nicht das Schönheitsideal, das Schöpferakte inspiriert, weder Sieg-
bringerin noch Mutter eines Helden und bringt auch keine günstige 
Schicksalsbotschaft. Sie ist nicht die Schützerin der Unschuld und 
nur sich selbst, keineswegs anderen gegenüber treulos. Jeanettes 
Aphrodite befindet sich nicht auf Milos, sondern wohnt auf einer 
anderen Insel und wird dort für immer und ewig bleiben. Sie wird 
nicht das Glück haben, entdeckt zu werden.

Στην ιστορία υπάρχουν πολλές Αφροδίτες. Η Αφροδίτη της Jeanette 
τις εμπεριέχει όλες και την ίδια στιγμή δεν είναι καμία από αυτές. 
Δεν είναι το ιδανικό της ομορφιάς που εμπνέει δημιουργία. Δεν εί-
ναι φορέας της Νίκης. Δεν είναι μητέρα κάποιου ήρωα ούτε αυτή 
που φέρνει καλή τύχη. Δεν είναι προστάτιδα της αγνότητας, δεν 
είναι άπιστη απέναντι σε άλλους, είναι άπιστη απέναντι στον ίδιο 
της τον εαυτό. Η Αφροδίτη της Jeanette δεν βρίσκεται στη Μήλο. 
Η Αφροδίτη της Jeanette κατοικεί σε ένα άλλο νησί και θα ζει για 
πάντα εκεί. Δεν θα έχει τη χαρά να ανακαλυφθεί.

Η Aφροδίτη  
της Jeanette  
(La Venus  
de Jeanette)
Bίντεο (Χωρίς ήχο),
00:05:45

Jeanettes  
Αphrodite  
(La Venus  
de Jeanette)
Video (ohne Ton), 
00:05:45

Jeanette’s  
Venus 
(La Venus  
de Jeanette)
Video (without sound), 
00:05:45
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Silja 
Darmstadt

Having encountered the situation of two trees standing in front 
of two broken elevators, I explored the tension between accessi-
ble and restricted spaces by transforming myself into a third tree 
blocking the entrance to the third and the only elevator in use. 

Nachdem sich mir die beiden Bäume vor den zwei defekten Fahr-
stühlen der Broadway-Passage eingeprägt hatten, wollte ich der 
Spannung zwischen zugänglichen und unzugänglichen Räumen 
nachspüren, indem ich mich in einen dritten Baum verwandelte, der 
den Eingang zum dritten und einzig betriebsbereiten Fahrstuhl ver-
sperrte.

Έχοντας αντικρίσει την εικόνα δυο δέντρων μπροστά από δυο χαλα-
σμένους ανελκυστήρες στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου Μπρόντγου-
αιη, προσπάθησα να εξερευνήσω την ένταση που υπάρχει μεταξύ 
προσβάσιμων και μη χώρων, μεταμορφώνοντάς με σε ένα τρίτο δέ-
ντρο που εμπόδιζε την είσοδο στον τρίτο κατά σειρά και μοναδικό 
εν λειτουργία ανελκυστήρα.

1/3
Δράση

1/3
Performance

1/3
Performance
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Emrah  
Inandim

Broadway Sound is a participatory experimental sound composition 
based on the recordings I collected in Broadway Passage/Building. 
Passersby and visitors of the Broadway Passage were welcome to 
participate in the project and add their own sound contribution to 
it. The final composition is available to download from the blog:  
Broadway Sound (http://broadwaysound.blogspot.gr/). 

Der Broadway-Klang ist eine partizipative, experimentelle Ton-
Komposition auf der Grundlage von akustischen Aufnahmen in der 
Passage und im gesamten Broadway-Gebäude. Die Passanten und 
Besucher der Passage waren aufgefordert, mit eigenen Klang- und 
Geräuschideen aktiv am Projekt teilzunehmen. Die fertiggestellte 
Komposition ist ins Netz gestellt und kann von jedermann herunter-
geladen werden: 
Broadway Sound (http://broadwaysound.blogspot.gr/).

Ο Ήχος του Μπρόντγουαιη είναι μία συμμετοχική πειραματική σύν-
θεση ήχου, βασισμένη σε ηχογραφήσεις που έκανα στη στοά και 
στο κτήριο Μπρόντγουαιη. Σ’ αυτό το project συμμετείχαν και συνέ-
βαλαν με δικούς τους ήχους οι περαστικοί και επισκέπτες της στο-
άς. Η ολοκληρωμένη ηχητική σύνθεση βρίσκεται στο διαδίκτυο και 
μπορεί κανείς να την κατεβάσει από το blog : 
Broadway Sound (http://broadwaysound.blogspot.gr/).

Ο ήχος του 
Μπρόντγουαιη
Συμμετοχικό ηχητικό project

Βroadway-Klang
Partizipatorisches Klangprojekt

Broadway Sound
Participatory sound project
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Γιώτα Ιωαννίδου 
Yota Ioannidou

Yota Ioannidou gathers different, fragmented entities of utopian 
designations (science fiction, art, social and scientific experiments) 
interlacing them as performative elements in a story telling setting. 

Die Künstlerin stellte unterschiedliche Bruchstücke zusammen, die 
auf utopische Vorstellungen verweisen (science fiction, Kunst, ge-
sellschaftliche und wissenschaftliche Experimente) und verflοcht 
sie als performative Elemente in einer Erzählung, bestehend aus 
Bildprojektionen und Textlesungen.

H Γιώτα Ιωαννίδου συγκέντρωσε διαφορετικά αποσπάσματα που 
σχετίζονται με ουτοπικούς σχεδιασμούς (επιστημονικής φαντασίας, 
τέχνης, κοινωνικών και επιστημονικών πειραμάτων), τα οποία περι-
έπλεξε σε μία αφήγηση αποτελούμενη από προβολές εικόνων και 
ανάγνωση κειμένων.

“On the hill one  
happens to be  
sitting on”  
Α tribute to failure

“On the hill one  
happens to be  
sitting on”  
Α tribute to failure

“On the hill one  
happens to be  
sitting on”  
Α tribute to failure
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Sarah  
Mac Keever

Using mountaineering climbing equipment suspended over the 
outdoor cinema screen of Broadway I used my body to create the 
positions of the arms of a clock. Inspired by being in Athens the 
work focused on the relation of the Greek God of time Chronos to 
the form an Olympic body. This was a time endurance performance. 

Mit Hilfe einer Kletterausrüstung, die über der Leinwand des 
Broadway-Sommerkinos angebracht wurde, rekonstruierte ich mit 
meinem Körper die Positionen der Uhrzeiger. Inspiriert von meinem 
Aufenthalt in Athen verband ich Chronos, den antiken Gott der 
Zeit, mit der Gestalt eines olympischen Körpers. Es handelte sich 
um eine Aktion zur Ausdauer.

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό αναρρίχησης ο οποίος στήθηκε στην 
οθόνη του θερινού κινηματογράφου του Μπρόντγουαιη, χρησιμοποί-
ησα το σώμα μου για να αναπαραστήσω τις θέσεις των δεικτών του 
ρολογιού. Εμπνευσμένη από τη διαμονή μου στην Αθήνα, στο συγκε-
κριμένο έργο συνδυάζω τον αρχαίο θεό Χρόνο με τη μορφή ενός 
ολυμπιακού σώματος. Επρόκειτο για μια δράση αντοχής στο χρόνο.

Tο Ρολόϊ
Δράση

Die Uhr
Performance

The Clock
Performance  
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Danielle  
Κourtesis

The non-functioning elevators in the Broadway Passage inspire a 
subtle anxiety: they are inactive, lack function, and are in a perpet-
ual state of waiting. In order to make this waiting period manage-
able, I provided Muzak for the non-functioning elevators. Muzak, 
nicknamed „Elevator Music”, was designed to calm anxiety and to 
provide a soundtrack for daily life.

Die defekten Aufzüge in der Broadway-Passage lösen eine unter-
schwellige Beklommenheit aus, denn sie verharren – so ganz ohne 
Bewegung und Aufgabe - in einem Zustand der andauernden Er-
wartung. Um die Zeit des Wartens erträglich zu machen, habe ich 
die defekten Aufzüge mit Muzak ausgestattet. Muzak oder „Fahr-
stuhlmusik“ wurde entwickelt, um durch einen Alltags-Soundtrack 
innere Gelassenheit zu schaffen.

Οι χαλασμένοι ανελκυστήρες στη στοά Μπρόντγουαιη εμπνέουν 
μια ενδόμυχη ανησυχία: είναι αδρανείς, δεν έχουν καμία λειτουργία 
και βρίσκονται μονίμως σε μία κατάσταση αναμονής. Για να γίνει 
διαχειρίσιμη αυτή η περίοδος αναμονής, εφοδίασα τους χαλασμέ-
νους ανελκυστήρες με το Muzak. Το Muzak, ή αλλιώς „η Μουσική 
του Ανελκυστήρα“ σχεδιάστηκε για να προσφέρει ηρεμία και απο-
τελεί ένα  soundtrack για την καθημερινότητα.

Ανελκυστήρας  
διάθεσης
Ηχητική εγκατάσταση

Stimmungsfahrstuhl
Klanginstallation

Mood elevator
Sound Installation
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Some things are a matter of sink or swim.

Manches braucht nur den Entschluss,  
unterzugehen oder zu schwimmen!

Κάποια πράγματα είναι θέμα απόφασης:  
ή θα βουλιάξεις ή θα κολυμπήσεις.

Κορίτσια σε γυάλα
Eγκατάσταση 

Τank girls
Installation

Τank girls
Installation
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Sujin 
Lim

I researched the exchange of olive oil during five days in Greece 
and had conversations with the people who produce and sell ol-
ive oil. Through the process of searching for German made olive 
oil in Greece and de-labeling the olive oil through my installation,  
I wanted to question the exchange system. 

Ich kaufte in Deutschland griechisches Olivenöl und brachte es mit 
nach Griechenland. Während der Workshops in der Broadway-Pas-
sage recherchierte ich den Vertrieb von Olivenöl und sprach mit 
Menschen, die es produzieren und verkaufen. Indem ich Öl zurück 
nach Griechenland brachte, versuchte ich mit dieser Installation 
den üblichen Warenaustausch zu kommentieren und in Frage zu 
stellen. 

Αγόρασα ελληνικό ελαιόλαδο στη Γερμανία και το έφερα πίσω στην 
Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στη στοά Μπρόντγου-
αιη ερεύνησα τη διακίνηση ελαιόλαδου και συζήτησα με ανθρώπους 
που παράγουν και πωλούν ελαιόλαδο. Μεταφέροντας το ελαιόλαδο 
πίσω στην Ελλάδα, προσπάθησα μέσα από το συγκεκριμένο έργο  να 
σχολιάσω και να αμφισβητήσω το σύστημα ανταλλαγής προϊόντων.

Αναζητώντας  
Γερμανικό ελαιόλαδο 
στην Ελλάδα
Εγκατάσταση / Καταγραφή

Searching for  
German Olive Oil  
in Greece 
Installation / Dokumentation

Searching for 
German Olive Oil 
in Greece 
Installation / Documentation
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Federica  
Menin

Island is a participatory project in the form of a workshop and in-
stallation which involved the current ‘inhabitants’ of the Broadway 
Passage and the surrounding neighborhood by creating two ‘is-
lands’: οne in the passage and one on the roof of the building. They 
have been built with the abandoned materials found in the building, 
including stage design structures and furniture. These self-made 
island-shelters investigate neighborhood networks and explore 
forms of shared space as well as the role of architecture as catalyst 
for social change. 

Die Insel ist ein partizipatives Projekt, bestehend aus einem Work-
shop und einer Installation. Die Arbeit bezog die momentanen „Be-
wohner“ und Nachbarn der Broadway-Passage mit in die Schaffung 
zweier „Inseln“ ein, die in der Passage bzw. auf der Terrasse ent-
standen. Sie wurden mit den abgestellten, nicht mehr benötigten 
Materialien gebaut, die sich im Gebäude fanden, darunter Büh-
nenbildelemente, Baustoffe und Möbel. Diese selbstgeschaffenen 
Inselasyle untersuchten das Netzwerk der Nachbarschaft und re-
cherchierten Formen des öffentlichen Raums sowie die Rolle, die 
Architektur als Katalysator im sozialen Wandel einnehmen kann.

Το Νησί είναι ένα συμμετοχικό έργο που έχει τη μορφή εργαστηρίου 
και εγκατάστασης. Το έργο αυτό συμπεριέλαβε τους «κατοίκους» 
της στοάς Μπρόντγουαιη και της γύρω περιοχής για τη δημιουργία 
δύο «νησιών», το ένα στη στοά και το άλλο στην οροφή του κτηρίου. 
Τα νησιά αυτά κτίστηκαν από μη χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία 
βρέθηκαν στο κτήριο. Ανάμεσά τους και μια σκηνή θεάτρου, δο-
μικά υλικά και έπιπλα. Αυτά τα αυτοδημιούργητα νησιά-καταφύγια 
εξετάζουν τα δίκτυα της γειτονιάς και εξερευνούν την έννοια του  
κοινόχρηστου χώρου, καθώς και το ρόλο που παίζει η αρχιτεκτονική 
ως καταλυτικό μέσο κοινωνικής αλλαγής.

Νησί
Εργαστήριο, 
Εγκατάσταση στο χώρο

Insel
Workshop,  
Rauminstallation

Island
Workshop,  
Site specific installation
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Federica Menin / 
Emrah Inandim

Trust in the Sun is a collaborative environmental project which was 
inspired by the extreme sunlight that shines on the roof of Broad-
way building. In order to rediscover the potential interaction be-
tween people and the sun, we have created a parabolic solar oven. 
The production process has been documented and the video was 
presented together with the solar oven.  

Das gemeinschaftliche Umweltprojekt Vertrauen in die Sonne ent-
stand aus der Erfahrung des überwältigend intensiven Sonnenlichts 
auf der Terrasse des Broadway-Gebäudes. Um die Möglichkeiten 
der Wechselbeziehung zwischen Sonne und Mensch wieder zu ent-
decken, schufen wir einen Sonnenofen mit Parabolspiegeln. Der 
Produktionsprozess wurde dokumentiert und zusammen mit dem 
Sonnenofen präsentiert.

Το συλλογικό έργο Εμπιστοσύνη στον Ήλιο εμπνεύστηκε από το 
υπερβολικά δυνατό φως του ήλιου που πέφτει στην οροφή του 
κτηρίου Μπρόντγουαιη. Με σκοπό να ανακαλύψουμε εκ νέου την 
αλληλεπίδραση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των ανθρώπων και 
του ήλιου, κατασκευάσαμε έναν παραβολικό ηλιακό φούρνο. Η δι-
αδικασία παραγωγής του καταγράφηκε και το βίντεο προβλήθηκε 
παράλληλα με τον ηλιακό φούρνο.

Εμπιστοσύνη  
στον Ήλιο
Βίντεο, εγκατάσταση

Vertrauen in  
die Sonne
Ιnstallation

Trust in the Sun
Ιnstallation
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MMINE  
Group

The Last Collection is a platform for the production and exchange 
of artworks. We asked the participating artists in the “Exchange” 
project to create pocket size artworks referring to their personal 
projects, as many as the total number of the participants. Then we 
organized a lottery so that each artist creates her/his own random 
collection of artworks of all artists, which is a portable collection 
that belongs to her/him from now on. 

Die Letzte Sammlung ist eine Plattform für Produktion und Aus-
tausch von Kunstwerken. Wir baten die am “Austausch”-Projekt teil-
nehmenden Künstler um kleinstformatige Arbeiten, die sich auf ihr 
persönliches Projekt beziehen, jeweils so viele wie die Gesamtzahl 
der Teilnehmer. Dann veranstalteten wir eine Verlosung, bei der al-
len Künstlern nach dem Zufallsprinzip Arbeiten zugeteilt wurden, 
die ihnen nunmehr gehören und leicht zu transportieren sind.

Η Τελευταία Συλλογή είναι μια πλατφόρμα παραγωγής και ανταλ-
λαγής έργων τέχνης. Ζητήσαμε από τους καλλιτέχνες που συμμε-
τείχαν στο εικαστικό εγχείρημα «Ανταλλαγή» να δημιουργήσουν 
έργα μεγέθους τσέπης που να αναφέρονται στα προσωπικά τους 
projects, τόσα σε αριθμό όσοι και οι συμμετέχοντες. Στη συνέχεια 
οργανώσαμε μια κλήρωση ώστε ο καθένας να αποκτήσει με τυχαίο 
τρόπο μια συλλογή έργων από όλους τους καλλιτέχνες, η οποία πλέ-
ον του ανήκει και μπορεί να τη μεταφέρει εύκολα. 

Η Tελευταία Συλλογη
Μεικτή τεχνική σε χαρτί  
10x10 cm, βινύλιο, βίντεο σε  
ψηφιακή κορνίζα 

Die Letzte Sammlung
Mischtechnik auf Papier  
(10x10 cm), Vinyl, Video in  
Digitalrahmen

The Last Collection
Mixed media on 10x10 cm papers, 
vinyl, digital frame with video
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MMINE  
Group

We placed all the pots and lattices that were found in the old 
Broadway outdoor cinema in various arrangements in the spaces 
inside and around the building and took pictures. Then, we printed 
and applied these pictures on the shop windows of the old flower 
shops of the Broadway passage, which later functioned as the “Sta-
sinos” record shop. 

Wir platzierten sämtliche Blumentöpfe und Gitterkonstruktionen, 
die wir auf der Terrasse des Broadway-Sommerkinos finden konn-
ten, in verschiedenen Anordnungen innerhalb und außerhalb des 
Gebäudes und fotografierten sie. Anschließend brachten wir die 
Fotos an den Schaufenstern der alten Blumenläden in der Passage 
an, wo später der Plattenladen “Stasinos” betrieben wurde.

Τοποθετήσαμε όλες τις γλάστρες και τα καφασωτά που βρέθηκαν 
στον παλιό θερινό κινηματογράφο Μπρόντγουαιη σε διάφορες δι-
ατάξεις εντός και περιμετρικά του χώρου και τις φωτογραφίσαμε. 
Στη συνέχεια επενδύσαμε με τις φωτογραφίες αυτές τις τζαμαρίες 
των παλιών ανθοπωλείων της στοάς, όπου αργότερα στεγάστηκε το 
δισκοπωλείο «Στασινός». 

Θερινές γλάστρες
Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις  
σε χαρτί, διάφορα μεγέθη 

Sommerblumentöpfe
Schwarzweißdruck  
auf Papierformaten  
unterschiedlicher Größe

Summer pots
Black and white prints on paper,  
various sizes 
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Ελένη Μουάτσου
Eleni Mouatsou

I collaborated with Theoharis Tziovaras and Adrianne Kalfopoulou 
to plan discussions among students and faculty of the Hellenic 
American University and members of the City Project. The ques-
tions that sprung out of these discussions formed the backbone 
of the Opinion poll project. The work juxtaposes the limited politi-
cal participation afforded citizens through elections, where voting 
becomes no more than an opinion poll, to a participatory, active 
alternative. Following the construction of the Opinion poll project, 
passers-by were invited not only to vote, but to the question at 
hand by writing their own ideas around the subject of democracy 
and its viability in the contemporary Greek context. 

In Zusammenarbeit mit Theocharis Tziovaras und Andrianna Kal-
fopoulou veranstaltete ich zwei Dialog-Aktionen mit Studenten und 
Mitarbeitern der Griechisch-Amerikanischen Universität HAU und 
den Mitgliedern des City Project. Die Fragen, die sich aus diesen 
Gesprächen ergaben, bildeten die Grundlage für die Meinungsum-
frage. Die Arbeit stellt die „Bürgerbeteiligung“ im Rahmen eines 
vorgefertigten Frage-Antwort-Schemas nach Demoskopie-Muster 
einer partizipativ-aktiven Alternative gegenüber. Dem Aufbau der 
Meinungsumfrage entsprechend wurden die Passanten gebeten, 
nicht nur zu wählen, sondern auch direkt zu reagieren, indem sie 
ihre Meinungen zum Thema Demokratie in Griechenland aufschrei-
ben und vor Ort anbringen konnten.

Σε συνεργασία με τον Θεοχάρη Τζιοβάρα και την Αντριάννα Καλ-
φοπούλου οργάνωσα δύο δράσεις – ανταλλαγές απόψεων με φοι-
τητές και εργαζόμενους του Ελληνοαμερικάνικου Πανεπιστημίου 
(HAUniv) και με τα μέλη του City Project. Οι ερωτήσεις που προέκυ-
ψαν από τη συζήτηση που ακολούθησε αποτέλεσαν τη βάση για την 
εγκατάσταση της Κάλπης. Το έργο αντιδιαστέλλει τον περιορισμένο 
βαθμό πολιτικής συμμετοχής που χαρακτηρίζει τις εκλογές, οι οποί-
ες έχουν τη μορφή δημοσκόπησης, με μία συμμετοχική και πολιτικά 
δραστήρια εναλλακτική. Μετά την εγκατάσταση της Κάλπης, οι πε-
ραστικοί ζητήθηκαν να ψηφίσουν αλλά και να αντιδράσουν γράφο-
ντας και αναρτώντας της απόψεις τους επί τόπου. 

Κάλπη
Συμμετοχικό έργο

Συμμετέχοντες: 
Φοιτητές και εργαζόμενοι  
του HAUniv
Αθηνά Τοπάλοβα, Χριστίνα 
Μανολάτου, Ειρήνη Μαυρομμάτη, 
Χρίστος Τσάκονας, Μαρίνα 
Τσάκονα, Ματίνα Ταρτάρη, Ελένη 
Σταμοπούλου, Γιώργος Βλάχος, 
Σαβίνα Παππά.

Meinungsumfrage  
Partizipatorisches Projekt

Teilnehmer:
Studenten und Mitarbeiter  
der HAU-Universität  
Athina Topalova, Christina 
Manolatou, Irini Mavrommati, 
Christos Tsakonas, Marina 
Tsakona, Matina Tartari, Eleni 
Stamopoulou, George Vlachos, 
Sabina Pappas.

Opinion poll 
Participatory project

Participants: 
Students and faculty of HAUniv
Athina Topalova, Christina 
Manolatou, Irini Mavrommati, 
Christos Tsakonas, Marina Tsa-
kona, Matina Tartari, 
Eleni Stamopoulou, George 
Vlachos, Sabina Pappas.
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Λουκάς Μπαρτατίλας 
Loukas Bartatilas

The work focuses on the small green spaces of sidewalks of a city 
and their function through everyday use. The two locations select-
ed for this urban research and photographic documentation were 
Patission Street in Athens, where the Broadway Arcade is located, 
and Potsdamer Straße in Berlin, a street with similar historical and 
social characteristics to Patission. The photographs of Patission 
Street have been taken between 2003 and 2005 and are part of 
ongoing urban research on the transformation of the street. The 
photographs of Potsdamer Straße in Berlin were taken in 2012. 

Die Arbeit befasst sich mit kleinen Grünflächen auf Bürgersteigen 
und ihrer Nutzung im Alltag. Die Patission-Straße in Athen, wo der 
Broadway-Komplex liegt, und die Berliner Potsdamer-Straße wei-
sen gewisse historische und soziale Ähnlichkeiten auf; daher wur-
den sie als Orte für diese städtische Foto-Dokumentationsstudie 
ausgewählt. Die Fotoaufnahmen der Patission-Straße entstanden 
zwischen 2003-2005 und sind Teil einer umfassenden Studie über 
diese wichtige Athener Stadtachse. Die Fotos der Potsdamer-Stra-
ße in Berlin stammen aus dem Jahr 2012.

Το έργο εστιάζει στο μικρό χώρο πρασίνου που συναντάται στα 
πεζοδρόμια και στον τρόπο χρήσης του μέσα από την καθημερινή 
δραστηριότητα. Η οδός Πατησίων στην Αθήνα, όπου βρίσκεται το 
συγκρότημα του Μπρόντγουαιη, και η Potsdamer Straße του Βερο-
λίνου, ως δρόμος που εμφανίζει παρόμοια ιστορικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά με την οδό Πατησίων, επιλέχθηκαν ως οι τόποι της 
συγκεκριμένης αστικής έρευνας και φωτογραφικής καταγραφής. 
Οι φωτογραφίες της οδού Πατησίων είναι από την περίοδο μεταξύ 
2003 και 2005 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αστικής έρευ-
νας για την Πατησίων. Οι φωτογραφίες της Potsdamer Straße στο 
Βερολίνο είναι από το 2012. 

Χωρίς τίτλο  
(Αστικές λεπτομέρειες)
Φωτογραφικές συνθέσεις  
σε βιτρίνα 

Ohne Titel 
(Stadtdetails)
Fotokompositionen im  
Schaufenster

Untitled
(Urban details)
Photographic compositions  
in a showcase
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Hannes Neubauer / 
Andreas Pavlou

Fully furnished Apt., 2br, Etterburger Strasse 4, Weimar, Germany, 
for a greek photographer or filmaker for a temporary sublet be-
tween June 10th and 20th. PostingID: Flatchange Neubauer.

Fully furnished Apt., 3br, Pallados 26, Athen, Greece, for a german 
conceptual artist or sculptor for a temporary sublet between June 
10th and 20th. PostingID: Flatchange Pavlou.

“O.k. Hannes, that’s my key”
“O.k. Andreas, that’s my key”

Voll möblierte Whg., 2 ZKB, Ettersburger Strasse 4, 99427 Weimar, 
Deutschland an griechischen Fotografen und oder Filmemacher zur 
Zwischenmiete vom 10. bis 20. Juni 2012. Chiffre: Wohnungstausch 
Neubauer

Voll möblierte Whg., 3 ZKB, Pallados 26, Athen, Griechenland, an deut-
schen Konzeptkünstler oder Bildhauer zur Zwischenmiete vom 10. bis 
20. Juni 2012. Chiffre: Wohnungstausch Pavlou.

„O.k. Hannes, dass ist mein Schlüssel“
„O.k. Andreas, dass ist mein Schlüssel“ 

Πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα, 3 δωματίων, κουζίνα, μπάνιο, οδός 
Παλλάδος 26, Αθήνα, Ελλάδα, δίνεται σε έναν Γερμανό εικαστικό 
καλλιτέχνη για προσωρινή ενοικίαση από 10 έως 20 Ιουνίου.

Πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα 2 δωματίων, κουζίνα, μπάνιο, οδός 
Etterburger 4, Βαϊμάρη, Γερμανία, δίνεται σε έναν Έλληνα φωτογρά-
φο ή σκηνοθέτη για προσωρινή ενοικίαση από 10 μέχρι 20 Ιουνίου. 

“Ο.κ. Hannes, αυτό είναι το κλειδί μου”
“Ο.κ. Ανδρέα, αυτό είναι το κλειδί μου”

Ανταλλαγή 
διαμερισμάτων
Δράση, Τεκμηρίωση

Wohnungstausch
Aktion, Documentation

Flatchange
Action, Documentation
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Hannes  
Neubauer

The phone is ringing. A hole in a wall has to be filled. O.k. Into  
the red overalls - the emergency tool box is already packed - hat on 
and into the metro. For the Mastoras Amesis Drasis from Germany 
there are many things to repair in the Greek capital, Athens and it 
must be done fast. And how is it paid back? With a log in the log 
book with the subject “How can Greece be repaired?” 

Das Telefon läutet. Ein Loch in der Wand muss gestopft werden. 
Geht klar. Also rein in den roten Overall – den Notfallwerkzeug-
koffer gut gepackt – Hut auf und ab in die U-Bahn. Für den M.A.D., 
den NOTDIENSTMEISTER aus Deutschland gibt es zur Zeit viel zu 
reparieren in Griechenlands Hauptstadt Athen. Und es muss schnell 
gehen! Und wie das bezahlt wird? Mit einem Eintrag ins Protokoll-
buch “Wie kann Griechenland repariert werden?”. 

Το τηλέφωνο χτυπάει. Μία τρύπα στον τοίχο πρέπει να στοκαριστεί. 
ΟΚ. Φοράω την κόκκινη στολή – η εργαλειοθήκη έκτακτης ανάγκης 
είναι ήδη έτοιμη – βάζω το καπέλο και μπαίνω στο μετρό. Για τον 
Μastoras Amesis Drasis από τη Γερμανία υπάρχουν πολλά πράγ-
ματα για επιδιόρθωση στην ελληνική πρωτεύουσα, την Αθήνα. Και 
μάλιστα άμεσα. Και με τι αντάλλαγμα; Μια καταχώρηση στο ημερο-
λόγιο με θέμα: ≪Πώς μπορεί να επιδιορθωθεί η Ελλάδα;

Mastoras  
Amesis  
Drasis
Δράση, Εγκατάσταση

Mastoras  
Amesis  
Drasis
Aktion, Installation

Mastoras  
Amesis  
Drasis
Action, Installation
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Ζάφος Ξαγοράρης 
Zafos Xagoraris

Installation at an empty cinema with video projections of the press 
conference at the cancelled Cannes Film Festival, May 1968 and the 
interview of Alain Badiou to Z. X., 2011. 

Installation im leeren Kinosaal mit Vorführungen des Archivmate-
rials der Pressekonferenz, die bei den abgesagten Internationalen 
Filmfestspielen von Cannes, Mai 1968, stattfand, sowie dem Inter-
view von Z.X. mit Alain Badiou, 2011.

Εγκατάσταση σε άδεια αίθουσα κινηματογράφου με προβολές του 
αρχειακού υλικού από την συνέντευξη τύπου κατά την διάρκεια του 
ματαιωμένου Φεστιβάλ Καννών, Μάιος 1968 και της συνέντευξης 
του Alain Badiou στον Ζ. Ξ., 2011. 

Η Μαύρη Οθόνη
Έργο σε εξέλιξη

Die Schwarze  
Leinwand
Work in progress

L’ecran Noir
Work in progress  
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Νίνα Παππά 
Nina Pappa

Through speakers which have been placed in the bar area of the 
Broadway open-air cinema, the voices of the conductors Hermann 
Scherchen, Arturo Toscanini and Ferenc Fricsay could be heard 
during orchestra rehearsals.  
(Use of music files kindly granted by Yiannis Efstathiadis)

An der Bar des Broadway-Sommerkinos wurden Lautsprecher plat-
ziert, über die Tonarchive mit den Stimmen der Dirigenten Hermann 
Scherchen, Arturo Toscanini und Ferenc Fricsay bei Orchesterpro-
ben zu hören waren.
(Die Archive wurden von Jannis Efstathiadis zur Verfügung gestellt)

Στο μπαρ του θερινού κινηματογράφου Μπρόντγουαιη τοποθετήθη-
καν ηχεία, απ’ όπου ακούγονταν ηχητικά αρχεία με τις φωνές των 
μαέστρων Hermann Scherchen, Arturo Toscanini και Ferenc Fricsay 
κατά τη διάρκεια μουσικής πρόβας. 
(Τα αρχεία παραχωρηθήκαν από τον Γιάννη Ευσταθιάδη) 

Πρόβες ορχήστρας 
Ηχητικό αρχείο διάρκειας  
45 λεπτών 

Orchesterproben
Tonarchiv, 45 Minuten

Orchestra rehearsals  
Sound Archive, 45 min  
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Yomayra  
Puentes

What symbol expresses uncertainty in a measurement? The Greek 
lower case sigma is used in mathematical notation to represent un-
certainty: σ. Palindrome invited people to stamp their 5 € bank-
notes with the lower case sigma, in order to reflect about this mo-
ment of uncertainty and the potential consequences of the June 
17th 2012 election for the future of Greece and the Eurozone.  

Welches Symbol bringt die Unbestimmtheit einer Messung zum 
Ausdruck? In der mathematischen Zeichensprache gilt das kleine 
griechische Sigma (σ) als Symbol der Unbestimmtheit durch Abwei-
chung. Die Aktion Palindrom forderte die Passanten auf, ihre eige-
nen Fünfeuroscheine mit dem kleinen Sigma zu stempeln, um damit 
den aktuellen Moment der Unsicherheit und die möglichen Folgen 
der Wahl des 17. Juni 2012 für Griechenland und die Eurozone zu 
vergegenwärtigen.

Ποιο σύμβολο εκφράζει την αβεβαιότητα σε μία μέτρηση;
Στη μαθηματική σημειογραφία ως σύμβολο της αβεβαιότητας χρη-
σιμοποιείται το ελληνικό μικρό γράμμα σίγμα: σ. Η δράση παλινδρό-
μηση προσκάλεσε τους περαστικούς να σφραγίσουν τα δικά τους 
χαρτονομίσματα των 5€ με το μικρό γράμμα σ, έτσι ώστε να συλ-
λογιστούν αυτή τη στιγμή αβεβαιότητας και τις πιθανές συνέπειες 
των εκλογών της 17ης του Ιουνίου 2012 για το μέλλον της Ελλάδας
και της Ευρωζώνης.

Παλινδρόμηση
Εγκατάσταση

Palindrom
Installation

Palindrome
Installation  
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Θάλεια Ραυτοπούλου
Thalia Raftopoulou

Work of Art Alterations were offered for free in one of the stores 
of the Broadway passage, where somebody could bring a work of 
art for me to alter, after giving me clear instructions for the works’ 
alteration. Works of art brought in to be modified could be paint-
ings, digital image, sound and video files, ideas, installations, sound 
works, sculptures. The store operated during the 9 days of the 
“ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ/AUSTAUSCH/EXCHANGE” project. 

Neun Tage lang übernahm ich in einem Ladengeschäft der Passa-
ge kostenfrei die Umarbeitung von Kunstwerken (Bilder, digitale 
Tonarchive, Ikonen, Videofilme, Ideen, Installationen, Klangwerke, 
Skulpturen) als Beitrag zum Projekt „ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ/AUSTAUSCH/
EXCHANGE“. Die Änderungen an jedem einzelnen Werk wurden 
nach persönlicher Absprache durchgeführt, wobei ich jeweils klare 
Angaben über das gewünschte Ergebnis einholte.

Κατά τη διάρκεια 9 ημερών ανέλαβα δωρεάν Μεταποιήσεις Έργων 
Τέχνης (πίνακες, ψηφιακά αρχεία ήχου, εικόνας, βίντεο, ιδέες, εγκα-
ταστάσεις, ηχητικά έργα, γλυπτά) στο χώρο ενός από τα καταστήμα-
τα που λειτούργησε στο πλαίσιο του εγχειρήματος «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ/
AUSTAUSCH/EXCHANGE». Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
σε κάθε έργο ορίστηκαν κατόπιν συνεννόησης και αφού έλαβα σα-
φείς οδηγίες σχετικά με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μεταποιήσεις  
έργων τέχνης
Συμμετοχικό έργο

Umarbeitung von  
Kunstwerken
Partizipatorisches Projekt

Work of art alterations
Participatory project 
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Ella 
Tetrault

Over nine days in Athens, I attempted to engage with the subject 
of sex trafficking. Although it was a short period of time with elec-
tions underway, I wanted to address the topic with organizations 
in the community in a way that was beneficial and sensitive. What I 
exhibited was a calendar of my activities and conversations as well 
as the information collected in this time. 

Über eine Woche lang versuchte ich mich in Athen mit dem The-
ma Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung zu befassen. Trotz 
der kurzen Zeit und der Tatsache, dass das Land gerade vor wich-
tigen Parlamentswahlen stand, wollte ich mich in Zusammenarbeit 
mit einschlägigen Organisationen dieser Szene auf förderliche und 
diskrete Art und Weise nähern. Ausgestellt waren eine Chronik mit 
meinen Aktivitäten und Diskussionen sowie zahlreiche Informatio-
nen, die ich in diesem Zeitraum zusammentragen konnte.

Κατά τη διάρκεια της εννιαήμερης παραμονής μου στην Αθήνα 
επιχείρησα να ασχοληθώ με το θέμα του εμπορίου λευκής σαρ-
κός. Παρά το περιορισμένο χρονικό περιθώριο και με τις εκλογές 
να πλησιάζουν, προσπάθησα σε συνεργασία με σχετικούς οργανι-
σμούς να προσεγγίσω το συγκεκριμένο θέμα με τρόπο χρήσιμο και 
διακριτικό. Αυτό που παρουσίασα ήταν ένα χρονικό των ενεργειών 
μου και των συζητήσεων, καθώς και τις πληροφορίες που συνέλεξα 
σε αυτό το διάστημα.

Χωρίς Tίτλο
Εγκατάσταση στην πρόσοψη 
καταστήματος της στοάς 
Μπρόντγουαιη

Ohne Titel
Installation an der Frontseite eines 
Ladengeschäfts der Broadway-
Passage

Untitled
Installation on a shop’s façade  
in the Broadway passage
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Sarah  
Yazdanirad

We are still far, far away from the exodus of this tragedy.

Wir sind noch sehr weit vom Ausgang dieser Tragödie entfernt.

Είμαστε ακόμη πολύ, πάρα πολύ μακριά από την έξοδο 
αυτής της τραγωδίας.

Έξοδος
Ηχητική εγκατάσταση 

Exodus
Klanginstallation

Exodus
Sound installation
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Yuequn  
Zhang

As a shy person, I often feel unable to freely talk and express myself 
in a new environment with new people. For this project, I designed 
a suit to protect myself from this feeling and used this as a training 
room to prepare myself for future interactions. 

Als scheuer Mensch fühle ich mich oft nicht in der Lage, offen zu 
sprechen und mich in einem neuen Umfeld mit unbekannten Leuten 
frei zu äußern. Daher entwarf ich einen Anzug, um mich selbst vor 
diesem Gefühl zu schützen, und nutzte den dadurch entstandenen 
Raum als Übungsfeld für Interaktionen.

Ως ντροπαλό άτομο συχνά νιώθω ανίκανη να μιλήσω ελεύθερα και 
να εκφραστώ σε ένα νέο περιβάλλον με καινούρια άτομα. Γι’ αυτό 
το project σχεδίασα ένα κοστούμι για να προστατέψω τον εαυτό 
μου από αυτό το συναίσθημα, και χρησιμοποίησα αυτόν εδώ το 
χώρο ως αίθουσα εξάσκησης, έτσι ώστε να προετοιμαστώ για δια-
προσωπικές αλληλεπιδράσεις.

Κουστούμι Πίεσης  
Δράση

Druckanzug  
Performance

Pressure Suit  
Performance
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Δράσεις / 
Προβολές / 
Ομιλίες / 
Συναυλίες 
Κατά τη διάρκεια του εικαστι-
κού εγχειρήματος Ανταλλαγή, 
πραγματοποιήθηκαν στους χώ-
ρους της στοάς και των κινημα-
τογράφων δράσεις της ομάδας 
Σύνδεσμος Χορού και της ομά-
δας MKULTRA, η προβολή του 
βίντεο-performance του έργου 
‘Ο κήπος με τα αγάλματα’ της 
Ντόρας Οικονόμου και του 
Κώστα Τσιούκα. Στην οθόνη 
του θερινού κινηματογράφου 
έγιναν προβολές των ταινιών 
ΑΘΗΝΑΙ της Εύας Στεφανή 
και PARLEZ MOI D’AMOUR 
του Φίλιππου Τσίτου, όπως 
επίσης και η βίντεο-προβολή 
του 6ωρου έργου ΜΕΣΑ του 
Δημήτρη Παπαιωάννου. Στο 
φουαγιέ του θερινού κινηματο-
γράφου προβλήθηκαν έργα των 
Joseph Beuys, Valie Export, 
Harun Farocki, κ.ά από τα  40 
χρόνια videoart στη Γερμανία. 
Στη στοά και στα φουαγιέ του 
θερινού και του χειμερινού κι-
νηματογράφου πραγματοποι-
ήθηκαν ομιλίες των αρχιτεκτό-
νων Αριστείδη Αντονά και Νίκο 
Αναστασόπουλο, όπως επίσης 
και της ομάδας Φωνές με προ-
σκεκλημένους ομιλητές. Το εγ-
χείρημα πλαισιώθηκε από dj set 
και συναυλίες των Keep Shelly 
in Athens+ ομάδα Blanco, 
MINIMAXIMUM και My Wet 
Calvin. 

Aktionen / 
Projektionen / 
Vorträge / 
Konzerte 
Parallel zum Kunstprojekt AUS-
TAUSCH fanden in der Passa-
ge und den Kinoräumen des 
Broadway-Gebäudes Aktionen 
der Gruppen Tanzbund und 
MKULTRA sowie eine Video-
Performance des Werks ‘Der 
Garten mit den Statuen’ von 
Dora Ikonomou und Kostas 
Tsioukas statt. Im Sommerkino 
wurden die Filme ATHINAI von 
Eva Stefani und PARLEZ MOI 
D’AMOUR von Philippos Tsitos 
gezeigt, sowie – als Aufzeich-
nung – das sechsstündige Werk 
INNEN von Dimitris Papaioan-
nou. Im Foyer des Sommerkinos
wurden Teile der Edition 40 
Jahre Videokunst in Deutsch-
land mit Arbeiten von Joseph 
Beuys, Valie Export und Harun 
Farocki vorgeführt. In der Pas-
sage und im Foyer des Som-
merkinos fanden Vorträge der 
Architekten Aristidis Antonas 
und Nikos Anastassopoulos 
sowie von Referenten statt, die 
die Gruppe Stimmen eingela-
den hatte. Das Projekt wurde 
am letzten Abend beschlossen 
mit einem dj set und Musik von 
Keep Shelly in Athens + Grup-
pe Blanco, MINIMAXIMUM 
und My Wet Calvin.

Events / 
Screenings / 
Talks / 
Live Music 
During the Exchange art pro-
ject, performances by the 
Dance Association and MKUL-
TRA group, and a screening of 
video-performance The Garden 
with the Statues by Dora Ekono-
mou and Kostas Tsioukas, were 
held inside the Broadway Pas-
sage and its cinema spaces. 
The films Athinai, directed by 
Eva Stefani, and Parlez-moi 
d’amour, directed by Filippos 
Tsitos, as well as a video projec-
tion of the six-hour theatrical 
installation INSIDE, directed 
by Dimitris Papaioannou, were 
screened in the rooftop cinema. 
Works by Joseph Beuys, Valie 
Export, Harun Farocki and oth-
ers, taken from the video series 
40 Years of Video Art in Germa-
ny, were screened in the foyer 
of the rooftop cinema. Talks by 
the architects Aristide Antonas 
and Nikos Anastasopoulos, and 
by the Voices group with guest 
speakers, were given in the Pas-
sage, and in the foyers of the 
indoor and rooftop cinemas. 
The project also hosted DJ sets 
and live performances by Keep 
Shelly in Athens + Group Blan-
co, MINIMAXIMUM and My 
Wet Calvin.

Ανταλλαγή / Austausch / Exchange
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Δημήτρης Παπαϊωάννου, Mέσα
Dimitris Papaioannou, Innen
Dimitris Papaioannou, Ιnside
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Φωνές
Stimmen
Voices
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Κατάλογος /
Katalog / 
Catalogue 

© Goethe-Institut Athen, 2012

Επιμέλεια /  
Redaktion /  
Editorial
Σοφία Ντώνα / Sofia Dona

Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός / 
Gestaltung / 
Artistic Design
bend.gr
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Σταύρος Βελίδης / Stavros Velidis, 
Danica Dakic,  
Μανώλης Δασκαλάκης / Manolis Daskalakis, 
Ανάργυρος Δρόλαπας / Anargyros Drolapas 
(http://adrolapas.wix.com/photography), 
Julia Lehmann, 
Federica Menin, 
Σοφία Ντώνα / Sofia Dona, 
Νίνα Παππά / Nina Pappa, 
Yomayra Puentes, 
Αφροδίτη Φέστα / Afroditi Festa, 
Nίκος Χρυσικάκης / Nikos Chrisikakis, 
Yuequn Zhang
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