
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2016

Αγαπητοί μου φίλοι ,
Εύχομαι υγεία και ευτυχία στη ζωή

για το Νέο Έτος 2017.
Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελλάδα

και σύντομα θα είμαι πίσω στη Γερμανία.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε 
πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες που πραγματοποίησα το 
έτος 2016.

 Τέλος του Γενάρη 2016 πήγα πίσω στη Γερμανία και εργάστηκα ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης 
με διαφορετικές εταιρείες και ομάδες.

Διατηρώ το γραφείο μου στο Kunsthaus KULE στο Βερολίνο (www.kunsthauskule.de) 
Μέλος του διεθνούς καλλιτεχνικού ερευνητικού κέντρου Schloss Bröllin (www.broellin.de) 

Μαζί με τη Nadine Becker (www.nadine-becker.com) και τη Margit Knittel (www.kni-
masch.de) μετακόμισα σε ένα νέο σπίτι αναπτύσσοντας μια κοινότητα διαβίωσης με σκοπό 

τη δημιουργια κεντρου καλλιτεχνικης ερευνας με στούντιο για πρόβες, εργαστήριο και 
την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών στο χωριό Klein Lüben της πόλης Bad Wilsnack στη 

Γερμανία.
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http://www.kunsthauskule.de
http://www.broellin.de/index.php/de/
https://www.nadine-becker.com
http://www.knimasch.de
http://www.knimasch.de


“Milchkammer”(Θάλαμος Γάλακτος)
Το 2017 θα είναι έτοιμο το στούντιο για πρόβες 
και τη δημιουργία παραστάσεων. Τον ελεύθερο 

χρόνο μου εργάστηκα γι’ αυτόν τον σκοπό.
Μετά την ολοκλήρωση θα επικεντρωθώ στην 

ανάπτυξη και την παραγωγή δύο νέων έργων μου
για το 2017/2018: μία καλλιτεχνική εγκατάσταση 

και μία παράσταση.
Θα σας ενημερώνω σχετικά!

Τον Μάιο 2016 πήρα μέρος στη δημιουργία 
της site-specific παράστασης 
“Rural & Spicy” με την ομάδα 

“Ten Pen Chii Art Labor” μία δημιουργία για 
το Φεστιβάλ “PROTOTIPOAK” οργάνωση 

του Azkuna Cultura art Center. η παρουσίαση 
της παράστασης έγινε στο “Espacio Open” 

στο Bilbao της Ισπανίας.
(www.espacioopen.com)

(www.azkunazentroa.eus)



Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2016 περιόδευσα με την παραγωγή 
« The Lost Wheels of Time” των καλλιτεχνών Adam Read και Fyodor Makarov 

βοηθώντας στην προετοιμασία και την παραγωγή της παράστασης.
                                                      Περιοδεία 2016:

                                                                     ARTISTI IN PIAZZA,  (www.artistiinpiazza.com/en/)
                                                                    VEREGRA STREET FESTIVAL(www.veregrastreet.it)

                                                                     ANA DESETNICA
                                                                  (www.anamonro.org/ana-desetnica.html)
                                                                  29 ULICA Krakow International Festival 

                                                                   (www.teatrkto.pl/en/)
                                                               FETA Street Theatres Festival (www.feta.pl/en)

                                                                   (www.lostwheelsoftime.blogspot.de)

Τον Ιούνιο του 2016 περιοδεύσα με τον καλλιτέχνη Sergio Fernandes και την ομάδα  
Theatro So σε φεστιβάλ θέατρου δρόμου και τσίρκου. 

Περιοδεία 2016:
City of Wings Ypres, Belgium (www.gevleugeldestad.com)

HAIFA STREET THEATRE FESTIVAL, Israel (www.haifakids.com)
Altstadt pur - Ortenberg-Hessen, Germany (www.altstadtpur.ortenberg.net)

Street Theatre Festival De Ronde Venen, Netherlands (www.straattheaterdrv.nl)
Das Fest, Karlsruhe, Germany (www.dasfest.de)

(www.teatro-so.com)

http://lostwheelsoftime.blogspot.gr
http://www.teatro-so.com
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Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2016 ταξίδεψα στην Πορτογαλία και την Ισπανία  
με την καλλιτέχνη Yumiko Yoshioka. Πραγματοποίησα το σχεδιασμό και τον χειρισμό 

φωτισμού στη νέα σόλο παράσταση “100 Light Years of Solitude”. 
Επίσης πήρα μέρος στο σεμινάριο της 

“Body Resonance” based on Butoh and Organic Movement.
 (www.ne.jp/asahi/butoh/itto/yumiko/) 

Τον Σεπτέμβρη του 2016 πήρα μέρος σαν performer και βοήθησα στη παράσταση ASO-
Bi της ομάδας Ten Pen Chii Art Labor η παρουσίαση έγινε στο Dock 11 του Βερολίνου. 

(www.ten-pen-chii.de)



Τον Οκτώβριο του 2016 συμμετείχα στην εκπαίδευση και περάσα με επιτυχία τις 
εξετάσεις για εργασίες εναέριων δραστηριοτήτων 

“IRATA Rope Access Level 1”. 
(IRATA International’s rope access system είναι μια ασφαλής μέθοδος εργασίας σε ύψος)

η εκπαίδευση έγινε στο “Skylotec Training Center” στο Neuwied της Γερμανίας.
(www.skylotec.com) , (www.irata.org)

Το Νοέμβριο 2016 πήρα μέρος
στο “LUX Lichtseminar” 
σεμινάριο για σχεδιασμό 

φωτισμού
που οργανώθηκε από τους 

σχεδιαστές φωτισμού 
“Heinz Kasper” και   
“Andrew Holmes”.

(www.lux-lichtseminar.net)



Σας ευχαριστώ για την ανάγνωση του ενημερωτικού δελτίου μου.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή με χρειάζεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

www.paterakispiros.com 
info@paterakispiros.com ή paterakispiros@yahoo.gr

τηλέφωνο Ελλάδα: 0030 6944253584 
τηλέφωνο Γερμανία: 0049 (0)17688649344

Φωτογραφίες: Nadine Becker, Yukihiro Ikutani, Francisco Amaral.

Το Νοέμβρη του 2016 βοηθήσα τον σχεδιαστή φωτισμού “Heinz Kasper” και
κατασκεύασα μια εγκατάσταση για το “Lichtspiele Festival”

 στην πόλη Schärding της Αυστρίας.
(www.schaerding.at)

(www.heinzkasper.com)

Το 2016 έκανα 
αρκετά  ταξίδια με το 
Vito. Αποφασίσα να 

αποκτήσω ένα 
Mercedes Sprinter για 
λόγους ευρυχωρίας και 
πρόκειται να πουλήσω 
το Nautilo (το Vito).


