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Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Εργαστήριο
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών – ΕΡΗΜΕΕ) του Ιονίου
Πανεπιστημίου ενώνουν και εφέτος τις δυνάμεις τους για την από κοινού διοργάνωση του
8ου κατά σειρά Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Η φετινή –επετειακή- διοργάνωση συμπίπτει με την συμπλήρωση των 10 ετών λειτουργίας
του ΤΤΗΕ και του ΕΡΗΜΕΕ, καθώς επίσης και με την πρόσφατη δημιουργία της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπό τη σκέπη της
οποίας εντάσσονται τα δύο παραπάνω -καλλιτεχνικού προσανατολισμού- Τμήματα του
Ιδρύματος.

Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται, όπως κάθε χρόνο, ένα μεγάλο εύρος
καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων, μέσα από τις οποίες παρέχεται
η δυνατότητα στους φοιτητές των δύο Τμημάτων να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους,
ενώ συγχρόνως αναδεικνύονται συνολικά και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής δραστηριότητας των δύο Τμημάτων στον χώρο των σύγχρονων τεχνών του
ήχου και της εικόνας.
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Παράλληλα, συνεχίζοντας το περσινό άκρως επιτυχημένο εγχείρημα, το διήμερο 16 – 17
Μαΐου διοργανώνεται ανοιχτή επιστημονική διημερίδα με θέμα "Μεταμορφώσεις της
Σωματικότητας: Τέχνη-Σώμα-Τεχνολογία".

Στο πρόγραμμα της διημερίδας εντάσσονται θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις
δημιουργικού έργου, στοχεύοντας στην ενίσχυση του διεθνούς διεπιστημονικού διαλόγου
γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεχή επέκταση των σωματικών δυνατοτήτων
του ανθρώπου και τις πολύπλευρες επιπτώσεις τους στην ερμηνεία του σώματος.

Το συνολικό πλέγμα των καλλιτεχνικών και επιστημονικών δράσεων του Φεστιβάλ
συμπληρώνεται από παρουσιάσεις διαδραστικών ψηφιακών οπτικοακουστικών
έργων/εγκαταστάσεων και συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής καλλιτεχνών που προέρχονται
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, τη φετινή χρονιά, οι απόφοιτοι του ΤΤΗΕ
δίνουν δυναμικό παρόν, ενισχύοντας τον επετειακό χαρακτήρα του Φεστιβάλ,
διοργανώνοντας εξειδικευμένα θεματικά workshops και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και αποκατάστασης.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 18 Μαΐου 2014 στην Κέρκυρα.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό τόπο του φεστιβάλ για περισσότερες πληροφορίες και για το
ακριβή πρόγραμμα του: http://avarts.ionio.gr/festival/

e-mail: av-fest@ionio.gr
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