


Φωτογραφίες, καλλιτεχνικά έργα, βίντεο, 
ιδέες και προτάσεις για την πόλη και το 
αστικό περιβάλλον όπως τα συνέλεξε 
η ομάδα του πρότζεκτ «Ονειρεύομαι 
την πόλη μου: μια ανοικτή δράση 
κοινωνικής δικτύωσης για την τέχνη και 
τον πολιτισμό στο αστικό περιβάλλον»

Μπορείτε να δείτε όλες τις μέχρι τώρα 
συμμετοχές με μια επίσκεψη στις 
ιστοσελίδες του πρότζεκτ dreamingof-
mycity.blogspot.com και www.dreamin-
gofmycity.gr, ενώ στο dreamingofmyci-
ty@gmail.com μπορείτε να στείλετε και 
τις δικές σας ιδέες, καθώς η πρόσκληση 
για συμμετοχή παραμένει ανοιχτή!



Ονειρεύομαι την πόλη μου

  Φωτογραφίες   Βίντεο

Προτάσεις Τέχνη στο αστικό περιβάλλον (Urban Art)

Τέχνη Καταγραφές 

+ Σύνδεσμοι για σέρφινγκ!

Κείμενα Σκέψεις, ιδέες 



Δημήτρης Αργυρίου: εντυπώσεις από Βερολίνο και Βαρκελώνη1. 

Alix Castle-Anderson: “Demolition in progress”2. 

Predrag Kovacevic: φωτογραφίζοντας το Σινσινάτι3. 

Ivana Stojakovic: πλέγματα, ιστοί και αντανακλάσεις4. 

Jude Anogwih: εικόνες από μια βόλτα στο Λάγος5. 

Ted Sonnenschein: βιομηχανικές αντανακλάσεις6. 

Σπύρος Τζίμας: φωτογραφίζοντας την Αθήνα7. 

Inger Alfnes: από τη Νορβηγία...8. 

Elisabetta Michilin: Italy speaking...9. 

Sean Hovendick:μεταξύ πραγματικότητας και (επιστημονικής) φαντασίας10. 

Martina Jansen: abstract λεπτομέρειες της πόλης11. 

Miki Z: αφηρημένες φόρμες και αντανακλάσεις12. 

Παναγιώτης Πετρουλάκης: η abstract πλευρά του δρόμου13. 

Chiara Raffo: η συνάντηση του παλιού με το νέο14. 
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Φωτογραφίες

Μαργαρίτα Σταυράκη: “θρυμματίζοντας” την πόλη15. 

Zsolt Suto: οι μίνιμαλ λεπτομέρειες της πόλης16. 

Anibal Catalan Pineda: μια μέρα οι πόλεις θα είναι ξερές...17. 

Κ. Ν. Πάτσιος: μια φωτογραφία και μια κατασκευή18. 

Abir Saksouk Sasso: η Βηρυττός μετά τον πόλεμο, με τα μάτια ενός παιδιού19. 

Nils Agdler: η φευγαλέα εντύπωση της πόλης...20. 

Urban stills από τον Βασίλη Καρκατσέλη21. 

Φωτογραφίες της Αναστασίας Παπαδούλη22. 

Παναγιώτης Τέντες: φωτογραφικές αντιπαραθέσεις23. 

Μαρία Αγγελή: πινελιές διαφορετικότητας24. 

Βασίλης Αδαμόπουλος: Φωτογραφίες στον ιστό της πόλης25. 

Κώστας Τσινόρεμας: γωνιές της πόλης26. 

Μαρία Μπουρίκα: ανιχνεύοντας το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο27. 



Ονειρεύομαι την πόλη μου

Βίντεο 

Στέλιος Λαλούσης: “No Face Impulse”, Ελλάδα1. 

Μυρτώ Φοίφα: Critical Mass στην Καλαμάτα! Ελλάδα2. 

Δήμος Δημητρίου για την Καλαμάτα, Ελλάδα3. 

V-Angel: ο Ταΰγετος μέσα από την πόλη, Ελλάδα4. 

Αντώνης Χάκαλης για την Καλαμάτα, Ελλάδα5. 

Marina Chernikova, URBAN SURFING II b/w, Ολλανδία6. 

Maix Meyer, Canyon, Γερμανία7. 

Σωτήρης Τσίρος & Γιώργος Οικονομέας, Ηριδανός, Ελλάδα8. 

Lustre, The City Unfolds, ΗΠΑ9. 

Heidrun Schramm, MyOwnSpace, Γερμανία10. 

Monika Pavlechova, Factory Window, Σλοβακία11. 

Alvaro Icaza, Decollage, Ισπανία12. 

Nicolas Wiese, Luftkreuz Lullaby, Γερμανία13. 

Artcut, MCUS: Micro Ceasefire Under Shadow, Ελλάδα14. 

Tammy Mike Laufer, To touch the city, Ισραήλ15. 

Sylvia Winkler & Stephan Koeperl, Make no $mall plans, Καναδάς16. 



Σταυρούλα Μπάκα: μια πόλη όπως τη σκέφτεσαι!1. 

Προτάσεις από τα παιδιά της Γ Λυκείου του 2ου Λυκείου Τρίπολης2. 

Ποδηλάτες Καλαμάτας: Ένα πάρκο εναλλακτικής μετακίνησης3. 

Greenroofs.gr: φυτέψτε τις ταράτσες!4. 

Cleanjunkies: κατά των παράνομων πινακίδων5. 

Οι τεχνητοί κήποι της Ζηνοβίας Τολούδη6. 

SENSO WALL: ένας τοίχος που “αισθάνεται”!7. 

Μυρτώ Φοίφα-Κώστας Πουλόπουλος: Πρόταση για τη Δυτική Παραλία Καλαμάτας8. 

Η Χαρίκλεια Χάρη για τη «συμμετοχική αρχιτεκτονική»9. 

Ο Τζίμης Ευθυμίου προτείνει ένα ομαδικό βίντεο στα πλαίσια του «Ονειρεύομαι την 10. 

πόλη μου»

Ονειρεύομαι την πόλη μου: Κώστας Λούζης11. 
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Eileen Botsford: δημόσια τέχνη με νέα μέσα1. 

Sibyll Kalff: εικαστικές δράσεις στους δρόμους της πόλης2. 

Jun’ichiro Ishii: DO NOT ART!!!!3. 

IC-0: Urban Actors Project4. 

Ανδρέας Σάββα: εικαστικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους και κτίρια5. 

Angela Koppers: αστικός σουρεαλισμός6. 

Bethany Cassidy: επεμβάσεις σε τοίχους και κτίρια7. 

Miro Soares: οδόστρωμα-καμβάς8. 

Robert Ladislas Derr: performance στους δρόμους της πόλης9. 

C. Donpar και M. Laurent: ‘’CQ, zenith grow’’10. 

Perry Bard: ένα ιδιαίτερο φορτηγό στους δρόμους της Νέας Υόρκης11. 

Sean Aita: εγκλωβισμένοι στα κτίρια12. 

Προβολές σε κτίρια: Άννυ Παυλίδου13. 

Εικαστικές παρεμβάσεις στην πόλη: Αντιγόνη Μιχαλακοπούλου14. 

Εικαστική παρέμβαση στην πόλη: Χαρά Θάνου15. 
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Ana Maraž: dream cities1. 

Aditi Kulkarni: εικόνες από την Ινδία2. 

Αρετή: “ανεβαίνοντας στον ουρανό” μέσα από πολυκατοικίες3. 

Emilio Corti: εικαστικές παρεμβάσεις4. 

Youki Hirakawa: Resight #Port of Nagoya (Japan)5. 

Edward S. Johnston: έμπνευση από το αστικό και φυσικό τοπίο6. 

Sean Burn: human and natural7. 

ANA YU: αστικές μεταμορφώσεις από την Ταϊβάν8. 

Γιάννης Κωνσταντίνου: εκεί όπου δεν υπάρχουν πόλεις...9. 

PATO: εικονογραφώντας τη ζωή στην πόλη10. 

Tammy Mike Laufer: φανταστικές 3D πόλεις11. 

Alain Lefebvre: μια “αστική επανάσταση” 12. 

Paul Magee: Metropolis13. 

Osvaldo Sibils: “Caracolaplysia”14. 
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Ονειρεύομαι την πόλη μου

Τέχνη

Jörg Oetken: εφιαλτικές “οργουελικές” πόλεις15. 

Lynne Williams: ανασυνθέσεις16. 

Alice Bradshaw: Brown Paper Bag Box17. 

Σκηνοθετώντας αστικούς μύθους - Luisa Missoni aka luxi lu18. 

Οι σκοτεινές πόλεις του Henry Gwiazda19. 

Αννα Μπονάρου: ψηφιακά σχέδια για μια πολύχρωμη πόλη...20. 

Reynald Drouhin: Internet Protocol City21. 

Ελευθερία Λαούρδα: επεμβαίνοντας γραφιστικά στην πόλη22. 

Tatiana Fiodorova: καλειδοσκοπικές όψεις της πόλης23. 

Julian Konczak: κολάζ από λεπτομέρειες της πόλης24. 

Diego Caglioni: η τυραννία της αφίσας!25. 

Ονειρεύομαι την πόλη μου: Dimitra Polychronis26. 

“Dreamcity” από τη Χρυσάνθη Κλαυδιανού27. 

Σπύρος Τσακίρης: 2 έργα για την Καλαμάτα28. 

Ονειρεύομαι την πόλη μου: Βασιλική Κατέρη29. 



Αστικοί (σου)ρεαλισμοί! Τέχνη κατά λάθος, έξω από τη Μεγαλόπολη1. 

Γιούλα Παπαδοπούλου. Τρίπολη: μια μισο-τελειωμένη πόλη2. 

Ένα κατά λάθος “πράσινο σπίτι” στην Καλαμάτα!3. 

Καταγράφοντας την κατάσταση στο πάρκο του ΟΣΕ4. 

Jessica Leza: μια ματιά σε πόλεις της Κίνας5. 

Νάνσυ Παπαδοπούλου: οι “μικρές στιγμές” και η συνείδηση της πόλης...6. 

Ονειρεύομαι την πόλη μου

Καταγραφές

Κείμενα

V-Angel: 2 προτάσεις για την Καλαμάτα1. 

«Μια άλλη πόλη, για μια άλλη ζωή» του Γ. Δημητρακόπουλου2. 

«Ο χρόνος και οι κορδέλες» του Τζίμη Ευθυμίου3. 



1. Γκράφιτι που ομορφαίνουν τις πόλεις

2. Μια ιδέα από το Σάο Πάολο

3. Κινούμενο γκράφιτι

4. The Fun Theory!

5. Braided Urbanism: by Anna Papachristoforou, Renata   

    Paim Tourinho Dantas, Irene Guerra and Julia Cano

6. Athensville: ένα blog για τη ζωή στην Αθήνα

Ονειρεύομαι την πόλη μου

Σκέψεις, ιδέες



Projects
Medialab-ASFA: In Between - www.medialab.asfa.gr/InBetween
Personal Cinema: My Feed - myfeed.transludic.net
The fun theory - thefuntheory.com

Γενικοί Σύνδεσμοι (Links)
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - www.neagenia.gr
Festival Μηδέν – www.festivalmiden.gr
Κέντρο Νέων Καλαμάτας - www.ngokane.org
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας - www.kpe-kalamatas.gr
Free Press Στη Μπρίζα – www.stinbriza.gr
Ποδηλάτες Καλαμάτας, Critical Mass - cyclistsofkalamata.blogspot.com
Πολιτιστικός Αντίλογος - adilogos.blogspot.com

Σύνδεσμοι για το Αστικό Περιβάλλον (Urban Links)
PPC_T Farkadona - ppc-t.blogspot.com
Αστικό Κενό - urbanvoidathens.wordpress.com
Αστικό Κενό: The Path - fixit-emst.blogspot.com
Reconstruction Community - www.reconstruction.gr
Playground 4 Architecture - playground4architecture.blogspot.com
minimaforms - www.minimaforms.com
andreas angelidakis - www.angelidakis.com
Urban Tactics - www.urbantactics.org
DEZEEN design magazine - www.dezeen.com
ΒΕΕ-ΖΕΕ: pilot episodes on architecture - www.bee-zee.blogspot.com
web urbanist - weburbanist.com
Anne Desmet: inspiration by architecture - www.annedesmet.com
Luontomuseo: urban-natural landscapes - ilkka.halso.net
IC-0: Urban Actors Project - www.iczero.org
ArchNet - www.archnet.org
“Strategies in Bypass Urbanism” - www.porhomme.com/tag/viktor-ramos
Athensville - athensville.blogspot.com
Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων - exarchia.pblogs.gr
Cleanjunkies - cleanjunkies-cleanjunkies.blogspot
Greenroofs.gr - www.greenroofs.gr
WoosterCollective: graffiti archives - www.woostercollective.com/graffiti
BLU - www.blublu.org

Σύνδεσμοι για σέρφινγκ!
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Διάρκεια: 68 λεπτάΜια ανοικτή δράση κοινωνικής δικτύωσης για την τέχνη και τον πολιτισμό στο αστικό περιβάλλον

Το πρότζεκτ «Ονειρεύομαι την πόλη μου» 
είναι μια πιλοτική δράση νέων της Καλαμάτας 
με στόχο την κατάθεση μιας ανοικτής 
συμμετοχικής πρότασης για παρεμβάσεις στο 
αστικό περιβάλλον της πόλης, αλλά και τη 
διαμόρφωση του αστικού τοπίου γενικότερα. 
Επίκεντρο της δράσης είναι μια πλατφόρμα 
κοινωνική διαδικτύωσης (social web), όπου 
συγκεντρώνεται οπτικο-ακουστικό υλικό που 
σχετίζεται με μια σειρά θεματικών προτάσεων 
για τη δημόσια έκφραση μέσω της τέχνης στο 
αστικό περιβάλλον. 

Αν μπορείς να ονειρευτείς την πόλη σου 
-κάθε πόλη, πραγματική ή φανταστική, υπαρκτή 
ή ονειρική- ή έχεις κάτι να πεις γι’ αυτή, μπορείς 
να συμμετέχεις κι εσύ… 

Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι νέοι της πόλης, αλλά και κάθε 
δημιουργικός πολίτης, με ατομικά ή ομαδικά 
έργα και προτάσεις για εικαστικές παρεμβάσεις 
στην πόλη, με βίντεο, φωτογραφίες, 

επεξεργασμένες εικόνες, σχέδια, σχόλια και 
γενικά με υλικό που σχετίζεται με την πόλη και 
με τη ζωή σε αυτή. Ακόμα και στέλνοντας απλά 
ένα link σε ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες ανάλογης 
θεματικής.

«Ονειρεύομαι την πόλη μου»: ένα θέμα 
πολύ ενδιαφέρον, που μοιάζει ανεξάντλητο, 
μια και μπορεί κανείς να το προσεγγίσει με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους και από πολλές 
διαφορετικές οπτικές. Μια πολυδιάστατη 
και πολυφωνική προσέγγιση είναι άλλωστε 
και το ζητούμενο, γι’ αυτό και το project δεν 
απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες, ούτε 
αποκλειστικά σε εικαστικούς καλλιτέχνες 
και αρχιτέκτονες, αλλά είναι ανοιχτό σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς κανενός είδους 
διαχωρισμούς. 

Βασικός στόχος του είναι εξάλλου ένας 
ανοιχτός διάλογος για το περιβάλλον το οποίο 
μοιραζόμαστε όλοι (ή τουλάχιστον μια μεγάλη 
πλειοψηφία): την πόλη, όποια κι αν είναι αυτή.



Το πρότζεκτ «Ονειρεύομαι την πόλη μου» πραγματοποιείται από 
την αστική, μη-κερδοσκοπική εταιρία “Sea Level” με την υποστήριξη 
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση – Δράση 1.2, 

Πρωτοβουλίες Νέων».




