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Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και το Τμήμα Εικαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν την έκθεση 
BioFuture, από τις 14 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων.  
 
Καθώς βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα, όπου το φυσικό και το ψηφιακό 
αναμειγνύονται, αποκαλύπτεται ένας κόσμος στον οποίο η τέχνη, η επιστήμη και η 
τεχνολογία γίνονται ένα. Βασικός στόχος της έκθεσης είναι να εξερευνήσει το νέο είδος 
τέχνης που διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας. 
 
Επαναστατικές ανακαλύψεις που προκύπτουν από επιστημονική έρευνα, σε τομείς όπως η 
αρχιτεκτονική και η τέχνη, ανοίγουν νέους δρόμους, αναγκάζοντάς μας να φανταστούμε 
ένα πιο «ζωντανό» μέλλον σε κάθε τομέα γύρω μας. Συνεπώς και η τέχνη αλλάζει, 
«ζωντανεύει», γεννώντας ένα νέο είδος, τη BioArt.  
 
Το Athens Digital Arts Festival σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών και το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζουν μια επιλογή από καλλιτεχνικά βίντεο και βίντεο 
εγκαταστάσεις, εισαγάγοντάς μας σε αυτό το νέο απαιτητικό αλλά και ταυτόχρονα 
συναρπαστικό είδος τέχνης, τη BioArt. 
  
Εκδηλώσεις: 
1) Παρουσίαση έκθεσης στο νέο κτίριο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00. 
Χαιρετισμοί από τον διοργανωτή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών, Ηλία 
Χατζηχριστοδούλου και τους λοιπούς διοργανωτές της έκθεσης. 
2) Εγκαίνια έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00. 
Χαιρετισμοί από τους διοργανωτές και τον Δήμο Ιωαννιτών. 
 
Διάρκεια έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη:  
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 18:00-21:00 (εγκαίνια) 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 08:00-21:00  
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 10:00-13:00 & 18:00-21:00  
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 08:00-15:00  
 
 

http://2018.adaf.gr/?lang=el
http://84.205.237.184/pinakothiki/


Συνεργαζόμενοι φορείς:  
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF) 
 
Χορηγός: Δήμος Ιωαννιτών 
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BioFuture  
Press Release 
 
Athens Digital Arts Festival, in collaboration with the Department of Biological Applications 
and Technology and the Department of Fine Arts and Art Sciences of the University of 
Ioannina, organizes an exhibition, under the theme of BioFuture, from 14 to 18 December 
2017, at the Municipal Gallery of Ioannina. 
 
Nowadays, as we experience a new reality where the physical and the digital intertwine, a 
new whole world emerges in which art, science and technology become one. Thus, the main 
objective of the exhibition is to explore the new art form that is shaped by the 
developments in biotechnology. 
 
Revolutionary discoveries, which result from scientific research in areas such as architecture 
and art, open up new roads forcing us to imagine a more "lively" future in every field around 
us. Consequently, art is changing, it is "becoming alive" and a new art form is emerging, 
BioArt. 
 
Athens Digital Arts Festival in cooperation with the Department of Biological Applications 
and Technology and the Department of Fine Arts and Art Sciences of the University of 
Ioannina present a video art compilation and video installations, introducing us to this new 
demanding but also fascinating art genre, BioArt. 
 
 
Events: 
1) Presentation of the exhibition at the new building of the Department of Biological 
Applications and Technology at the University of Ioannina on Wednesday 13 December at 
17:00. 
Greetings from the director of the Athens Digital Arts Festival and the rest of the hosts of 
the exhibition. 
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2) Inauguration of the exhibition at the Municipal Gallery on Thursday 14 December at 
18:00. 
Greetings from the hosts of the exhibition and from the Municipality of Ioannina. 
 
Duration of the exhibition at the Municipal Gallery: 
Thursday, 14 December, 18:00-21:00 (opening) 
Friday, 15 December, 08:00-21:00 
Sunday, 17 December, 10:00-13:00 & 18:00-21:00 
Monday, 18 December, 08:00-15:00 
 
 
Cooperating Institutions: 
Department of Biological Applications and Technology of the School of Health Sciences, 
University of Ioannina 
Department of Fine Arts and Arts Sciences of the School of Fine Arts, University of Ioannina 
Athens Digital Arts Festival (ADAF) 
 
Sponsor: Municipality Of Ioannina 
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