
 

 

  

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«Προσεγγίζοντας το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου:  

Από το οικείο στο οικουμενικό» 

11, 12 ,13 Ιανουαρίου 2023  

στον Πολυχώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής,  

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 
 

Το Ερευνητικό έργο «Γένεσις: Γενετική Έρευνα και Ψηφιακή Οπτικοποίηση στις Παραστατικές 

Τέχνες» (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), 

η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και το Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών διοργανώνουν το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 

«Προσεγγίζοντας το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου: Από το οικείο στο οικουμενικό» στις 11, 

12 και 13 Ιανουαρίου 2023, στον Πολυχώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών. 

 

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στον παγκοσμίου φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, χορογράφο, 

εικαστικό, περφόρμερ και σχεδιαστή σκηνικών, κοστουμιών και φωτισμών Δημήτρη 

Παπαϊωάννου. Σκοπός του συνεδρίου είναι να φωτίσει το πολυσύνθετο έργο του Παπαϊωάννου 

από διαφορετικές οπτικές και αφετηρίες, να καταγράψει τη δημιουργική του διαδικασία, και μέσα 

από παραδείγματα, συνεργασίες και αναφορές από το αρχείο του δημιουργού, να εξετάσει 

παραστασιολογικές, χορογραφικές, εικαστικές, ερμηνευτικές και έμφυλες προσεγγίσεις. 

 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχει με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μία πλειάδα ομιλητών από τα 

πεδία των παραστατικών και εικαστικών τεχνών, της μουσικής, της κριτικής, της θεωρίας και 

ιστορίας της τέχνης και της φιλολογίας, καθώς και επιφανών προσωπικοτήτων από τον 

καλλιτεχνικό χώρο. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. 

 

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων. 

 
 

Ημερομηνίες & ώρες: 

- Τετάρτη 11/1, 10.30-20.00 

- Πέμπτη 12/1, 11.00-20.00  

- Παρασκευή 13/1, 11.00-20.00  

Πολυχώρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | Διεύθυνση: 

Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, 115 21 Αθήνα 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.genesisproject-uop.gr   
 

Για θέματα Τύπου: OPUS Integrated Communication | Ναταλία Κατηφόρη 6972345289 

https://heritagemanagement.org/conference/
http://www.genesisproject-uop.gr/
http://www.opusltd.com/

