Δελτίο Τύπου
2ο Stray Art Festival
21 - 23 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο “Δημήτριος Βικέλας” - Ερμούπολη, Σύρος
Stay Stray
To 2o Stray Art Festival καταφθάνει σε καλοκαιρινές αποχρώσεις στις 21 με 23 Σεπτεμβρίου
2018 και σας καλεί να περιπλανηθείτε στα στενάκια της Ερμούπολης με μοναδικά εφόδια το
κέφι και την διάθεση σας για γιορτή και εξερεύνηση. Περισσότεροι από 80 προσκεκλημένοι,
από καλλιτέχνες της street art μέχρι μουσικοί και performers έρχονται να γιορτάσουν την
κουλτούρα του δρόμου.
Πυρήνας της περιπλανώμενης αυτής γιορτής οι τοιχογραφίες, που θα πραγματοποιηθούν
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο “Δημήτριος Βικέλας”. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα
να παρακολουθήσουν ζωντανά την διαδικασία φιλοτέχνησης των τοιχογραφιών και να
γευτούν έτσι ένα κομμάτι της εμπειριας της Street Art. Στον ίδιο χώρο θα συναντήσετε
μουσικούς, performers, ηθοποιούς, djs και πολλούς ακόμα strayers που θα παρουσιάζουν
με ενθουσιασμό και ανεβασμενη διαθεση την δουλειά τους. Ταυτόχρονα ο αέρας θα
μοσχοβολά απο εκλεκτά εδέσματα και θα βρείτε ιδιαίτερα κοκτέιλ μοναδικά επιλεγμένα για
“περιπλανώμενους”.
Ένα τριήμερο γεμάτο δρώμενα, με πολλή μουσική και χορό, νησιώτικη αύρα και μερόνυχτα
που θα αποτελέσουν αφορμή για την δημιουργία έντονων αναμνήσεων από το νησί της
Σύρου. Με σύμβολο την πλαστική καρέκλα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των
καλοκαιριών μας, σας υποσχόμαστε ότι θα απολαύσετε μοναδικά δρώμενα στην καρδιά των
Κυκλάδων.
Στόχος του φεστιβάλ η παντρειά παραδοσιακού και μοντέρνου, η μίξη ξένης και ελληνικής
κουλτουρας. Ακόμα, η ελευθερη δημιουργία και έκφραση μέσα από δράσεις και δρώμενα
εμπνευσμένα τόσο από νησιώτικα παραδοσιακά στοιχεία όσο και από την κουλτούρα του
δρόμου. Καλλιτέχνες και νέοι που δεν διστάζουν να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν
νέες μορφές έκφρασης και δεσμούς με το παρελθόν που μπορούν να αποτελέσουν δίοδο για
καινούργιες κατευθύνσεις στην Τέχνη και τον πολιτισμό.
Το φεστιβάλ οργανώνεται με πρωτοβουλία της ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με την ονομασία “Σπινθήρας” και τον Ούριο Άνεμο,
με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και την
Urban Act και τέλος, τελείται υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
Στις 21 με 23 Σεπτεμβρίου είστε όλοι καλεσμένοι στην γιορτή που επαναπροσδιορίζει τη
σύνδεση του μοντέρνου με το παραδοσιακό με φόντο το νησί της Σύρου. Τα λέμε εκεί!

2nd Stray Art Festival
21-23 of September 2018
Municipal Sports Center "Dimitrios Vikelas" - Ermoupolis, Syros
Stray Mood: On
The 2nd Stray Art Festival is on its way, bringing with it the colours of summer, at 21 until 23
September 2018 inviting you to stroll the streets of Ermoupoli with nothing more in your
“backpack” rather than your good spirits and your interest for celebration and exploration.
More than 80 participants, from street artists to performers and musicians,are gathering
together to celebrate street art culture.
The main event of this celebration are the wall paintings which are going to be made in the
Athletic Centre of “Vikelas”.Visitors will have the chance to watch live the process of the
making of graffitis and have a taste of the experience of street art. In the same area you will
meet musicians, performers,actors, DJs and many more strayers who will be presenting their
projects with excitement and in a festive and celebrational way. At the same time, the air will
be filled with beautiful smells from tasty snacks and you will find many unique cocktails,
selected especially for strayers.
A three-days festival full of activities,lots of music and dancing,the feeling of island breeze
and days and nights that will fill you with intense memories from the island of Syros.With a
white plastic chair as a symbol,which we all have used during our summer days, we promise
you that you will enjoy many unique happenings at the heart of Cyclades.
The main goal of the festival is the coupling of tradition with modern and mixing street art
with greek culture. In addition, free creativity and expression through activities and
happenings which take inspiration from traditional island elements but also from street art
culture.Artist and young people who do not hesitate to experiment and create new forms of
expression and attachments with the past as to give birth to new forms in art and culture.
This festival is organized with the initiative of the students of the Department of Product and
Systems Design and Engineering, called “Spithiras” and Ourios Anemos, is co-organized by
the Region of South Aegean, the Municipality of Syros - Ermoupolis and Urban Act and,
finally, is under the auspices of the Chamber of Cyclades.
On the 21 to 23 of September, you are all invited in this festival which redefines the
connection between modern and traditional having as a background the island of Syros. See
you there!

