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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ  

5ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Κολοκοτρώνη 21, 
Μονή Λαζαριστών 
Σταυρούπολη 
56430  
Θεσσαλονίκη 
url: www.greekstatemuseum.com 
 

2. Πληροφορίες/Παροχή διευκρινίσεων   
Αθηνά Ιωάννου,  
Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών,  
Σταυρούπολη 56430, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο : 2310 589142 
Fax : 2310 600123 
E-mail: athina@greekstatemuseum.com  

 

Α. Γενικά στοιχεία για το έργο 

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνει από το 2007 την Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης. Οι δύο τελευταίες διοργανώσεις το 2011 και το 2013, καθώς και η επόµενη, το 2015 

(Μάιος-Σεπτέµβριος), εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», 
και χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Οι συγκεκριµένες τρεις τελευταίες διοργανώσεις φέρουν τον ίδιο τίτλο («Παλιές ∆ιασταυρώσεις-Make it 

New ΙΙΙ» / “Old Intersections- Make it New ΙΙΙ”), αναφέρονται κυρίως στη λεκάνη της Μεσογείου και τις 
χώρες που την περιβάλλουν, ως γεωγραφικός χώρος και ως πεδίο µελέτης της σύγχρονης πολιτιστικής 
και κοινωνικής πραγµατικότητας, ερευνώντας παλαιές και νεότερες πολιτισµικές σχέσεις και 

µελετώντας την σύγχρονη έκφραση του πολιτισµού της (για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις 
διοργανώσεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, www.thessalonikibiennale.gr ).  

Με την Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης το ΚΜΣΤ φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ένα θεσµό 
στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή εικαστική σκηνή, µε στόχο τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου της 
Ελλάδας και ιδιαίτερα της πόλης της Θεσσαλονίκης στο χώρο του πολιτισµού και ειδικότερα της 
σύγχρονης τέχνης.  
Μέσω της Μπιενάλε Θεσσαλονίκης επιχειρείται η εδραίωση σχέσεων, αφενός µε την ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Μαύρης Θάλασσας -περιοχές όπου ήδη δραστηριοποιείται το 
ΚΜΣΤ, - και αφετέρου η επέκταση του δικτύου µελέτης και δράσης του Μουσείου, στη Μέση Ανατολή, 
την Κύπρο, τη Βόρεια Αφρική και τη Σαουδική Αραβία.  
Η Ελλάδα, που διατηρεί από την αρχαιότητα δεσµούς µε τις συγκεκριµένες περιοχές, έχει κάθε λόγο να 
παίξει ένα σηµαίνοντα ρόλο στην εγκαθίδρυση, δια µέσου της τέχνης, ενός ζωντανού και παραγωγικού 
διαλόγου που θα αφορά στην επικοινωνία, τον εντοπισµό κοινών προβληµάτων και στόχων και την 
εξεύρεση λύσεων και µεθόδων που θα συµβάλλουν στην επαναπροσέγγιση κυρίως των νεότερων 
γενεών. Επιπλέον, µε επίκεντρο τη Μεσόγειο, η Μπιενάλε προσφέρεται  για να εξετάσει τις κοινές ρίζες, 
αναφορές και οµοιότητες, αλλά και τις διαφορές που διαµορφώνουν το χαρακτήρα, αυτού του ιδιαίτερα 
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ενδιαφέροντος «πολιτισµικού µωσαϊκού» που περιβάλει τη Μεσόγειο θάλασσα. Επιπλέον, η αρραγής 
και αδιάρρηκτη παρουσία διαφορετικών πολιτισµών επιτρέπει τη συγκριτική µελέτη τους και ενισχύει 
τον διαπολιτισµικό και διεπιστηµονικό χαρακτήρα του εγχειρήµατος. 
 
Γενικός τίτλος της 5ης Μπιενάλε, παραµένει το «Παλιές ∆ιασταυρώσεις-Make it New ΙΙΙ» (“Old 
Ιntersections- Make it Νew ΙΙΙ”) ενώ σύµφωνα µε την επιµελήτρια της κεντρικής έκθεσης, ο τίτλος είναι 
“Between the optimism of the will and the pessimism of the intellect” και βασίζεται στον 
αφορισµό του Gramsci (φυλακισµένος επί έντεκα χρόνια από το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας): «Η 
πρόκληση της νεωτερικότητας είναι να ζεις δίχως ψευδαισθήσεις µα και δίχως απογοήτευση (…) είµαι 
απαισιόδοξος λόγω ευφυΐας και αισιόδοξος λόγω θέλησης». Ο συγκεκριµένος τίτλος θα αποδίδεται 
µόνο στα αγγλικά. Ο δυισµός αυτής της φράσης αποτελεί την αφετηρία για µια διερεύνηση της κρίσης 
που πλήττει την περιοχή της Μεσογείου -καθώς και τρόπων εξόδου από αυτήν-, ζήτηµα που θα βρεθεί 
στο επίκεντρο του προβληµατισµού της  5ης Μπιενάλε.  
 
Η 5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, λόγω της λήξης του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2015, θα 
διεξαχθεί κατά τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο του ως άνω έτους, ενώ το 
πρόγραµµά της, Κεντρικό και Παράλληλο, θα περιλαµβάνει εκθέσεις και δράσεις που θα αναπτυχθούν 
σε χώρους Μουσείων, στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και σε ιστορικούς χώρους της πόλης που 
τονίζουν το βάθος χρόνου και την ευρύτητα του πολιτιστικού της στίγµατος. 

Με βάση τα παραπάνω, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης απευθύνει 

ανοικτή πρόσκληση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που 
ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σχεδιασµό της αφίσας της 5ης Μπιενάλε 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και την επιλογή του χρώµατος για τον λογότυπο της 

διοργάνωσης (επισυνάπτεται).  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους δηµιουργούς, γραφίστες ή/και εικαστικούς καλλιτέχνες. 

 

Β. Γενική Περιγραφή του Αντικειµένου του έργου 

Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση αφορά στο σχεδιασµό της αφίσας της 5ης διοργάνωσης της 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, µε την προοπτική εφαρµογών, τις οποίες θα αναλάβει στη 

συνέχεια και κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισµού να υλοποιήσει ο ανάδοχος που θα επιλεγεί. 
Επιπλέον, ζητείται από τους συµµετέχοντες, η επιλογή-πρόταση χρώµατος για τον λογότυπο της 
διοργάνωσης. Για τις ανάγκες προβολής και επικοινωνίας της Μπιενάλε, το ΚΜΣΤ θα προβεί στην 

παραγωγή αφισών, προσκλήσεων, καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, 
επιστολόχαρτων, φακέλων, αντικειµένων merchandise, φυλλαδίων, banners, ιστοσελίδας 
ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ, καθώς και καταλόγων.  

 

Γ. Προδιαγραφές επικοινωνιακού µηνύµατος  

1. Το προτεινόµενο χρώµα για τον λογότυπο της 5ης Μπιενάλε, θα πρέπει να είναι πρωτότυπος, 
να µην έχει χρησιµοποιηθεί σε παλαιότερες διοργανώσεις, να συνδέεται και να τεκµηριώνεται 
άµεσα και άρρηκτα µε το προτεινόµενο δηµιουργικό της αφίσας. Ο γενικός λογότυπος 
υπάρχει ήδη, ως εκ τούτου η όποια πρόταση για το χρώµα θα αφορά αποκλειστικά τον 
αριθµό 5 σε αυτόν.  

2. Βασικός στόχος του σχεδιασµού της αφίσας που θα συνοδεύσει την 5η Μπιενάλε, είναι η όσο 
το δυνατόν καλύτερη, πληρέστερη και εύληπτη προώθηση της διοργάνωσης, του στόχου και 
της κεντρικής θεµατολογίας της, και σε συνδυασµό µε τον φετινό τίτλο της κεντρικής έκθεσης.. 

3. Η όποια πρόταση θα πρέπει να φέρει τον τίτλο της διοργάνωσης, ελληνικά και αγγλικά, 
(ελληνικά: Παλιές ∆ιασταυρώσεις. Make it New III / αγγλικά: Old Intersections. Make it New 
III), τη διάρκεια (ονοµαστικά: Μάιος-Σεπτέµβριος 2015, May-September 2015 ή 05-09.2014 

µε αριθµούς, µέχρι να οριστικοποιηθούν οι ηµεροµηνίες) και να προβλεφθεί η 

συνύπαρξη και αναφορά και του ειδικού τίτλου της κεντρικής έκθεσης  (“Between the 
optimism of the will and the pessimism of the intellect”).  
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4. Στην όποια πρόταση θα πρέπει να προβλέπεται η παρουσία του λογότυπου της 
διοργάνωσης, του φορέα χρηµατοδότησης, υποστηρικτών και συνεργατών, καθώς και 
χορηγών επικοινωνίας.  

5. Η όποια πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από κείµενο υποστήριξης, στο οποίο θα 
αναφέρεται και θα τεκµηριώνεται αναλυτικά τόσο το δηµιουργικό όσο και το χρώµα που 
προτείνεται.  

6. Το δηµιουργικό θα πρέπει να είναι εύκολα προσαρµόσιµο στις εφαρµογές που πρόκειται να 
υλοποιηθούν για τη διοργάνωση, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και στη 
διαδικτυακή προβολή της. 

7. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει µέχρι 3 προτάσεις, αρκεί να αποσταλούν στο 
ίδιο ηλεκτρονικό µήνυµα καθώς και ταχυδροµικά. 

∆. Κριτήριο Επιλογής 

Η επιλογή θα γίνει µε καλλιτεχνικά κριτήρια από τη ∆ιεύθυνση, την Οργανωτική Επιτροπή της 5ης 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του 
ΚΜΣΤ, µε βασικό γνώµονα την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη µεταφορά σε εικόνα του 
κεντρικού µηνύµατος της διοργάνωσης.  

 
Ε. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει: 

• Έλεγχο των προτάσεων και αξιολόγησή τους. Από τις υποβληθείσες προτάσεις θα 
προκριθούν τρεις (3) για την τελική επιλογή. Είναι δυνατόν να ζητηθούν βελτιώσεις των 
προτάσεων από τους δηµιουργούς τους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον προτείνοντα και δεν θεωρείται αντιπρόταση. 

• Εισήγηση στο ∆.Σ. του ΚΜΣΤ για την έγκριση των αποτελεσµάτων. 

• Η ανακοίνωση της τελικής επιλογής γίνεται εγγράφως προς τους επιλεγέντες από το ΚΜΣΤ 
 
 

Στ. ∆ιαδικασία κατάθεσης προτάσεων 

1. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν τις προτάσεις τους και τα δικαιολογητικά τους, 
ηλεκτρονικά, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υπόψη της κυρίας Αθηνάς Ιωάννου, στο 
athina@greekstatemuseum.com καθώς και ταχυδροµικά (µε εµπρόθεσµη σφραγίδα ή απόδειξη 
ταχυδροµείου ή courier) στη διεύθυνση του ΚΜΣΤ, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 56430, 
Θεσσαλονίκη, υ/ο κ. Αθηνάς Ιωάννου., µε την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ OPEN CALL ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», το 
αργότερο έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεµβρίου 2014.   
Πιο συγκεκραµένα, οι προτάσεις για την αφίσα θα πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη µορφή, σε 
µέγεθος 35Χ50 και ηλεκτρονικά (σε αρχείο εικόνας (bitmap) τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 
300dpi). 
 
Οι προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται αυτόµατα. Τον κίνδυνο της µη έγκυρης 
υποβολής της πρότασης φέρουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι.  

Το υλικό που θα υποβληθεί δεν επιστρέφεται.  

2.  Όλοι οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι θα καταθέσουν προτάσεις, θα δηλώσουν ταυτόχρονα ότι 
αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και, 
όποιος τελικά επιλεγεί, δεσµεύεται να υπογράψει σχετική σύµβαση (Ιδιωτικό Συµφωνητικό) µε το 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,  στην οποία θα έχουν περιληφθεί όλοι οι όροι της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
3. Η ανάθεση του έργου του σχεδιασµού της αφίσας της 5ης Μπιενάλε θα γίνει από τη ∆ιοίκηση του 
ΚΜΣΤ, η οποία, σε περίπτωση που κρίνει ότι καµία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, δεν δεσµεύεται να επιλέξει κάποια από 
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αυτές, δικαιούται να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία 
υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Επίσης, 
διατηρεί αζηµίως γι’ αυτήν και κατά την ελεύθερη κρίσης της, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωµα µη 
χρήσης ή µη εφαρµογής της πρότασης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση µη επιλογής κάποιας από τις 
υποβληθείσες προτάσεις,, το ΚΜΣΤ δύναται να αναθέσει το έργο του σχεδιασµού της ταυτότητας της 
διοργάνωσης απευθείας σε τρίτο πρόσωπο. 
. 
4. Το ΚΜΣΤ δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού 
σχεδιασµού, η αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την τελική ανάθεση. 
 
Ζ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους είναι: 
 

• Συµπληρωµένη Αίτηση Συµµετοχής (επισυνάπτεται) σε αρχείο word, η οποία θα 
πρωτοκολληθεί από το ΚΜΣΤ. 

• Βιογραφικό σηµείωµα για τα φυσικά πρόσωπα ή προφίλ της εταιρίας για τα νοµικά 
πρόσωπα. 

• Γραφιστικές προτάσεις για την αφίσα, µέχρι και τρεις (3), σε αρχείο εικόνας (bitmap) τύπου 
.tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 300dpi. 

• Κείµενο τεκµηρίωσης της πρότασης σε αρχείο PDF.  

• Παρουσίαση του προτεινόµενου χρώµατος για τον λογότυπο της διοργάνωσης (pantone). 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει, µε πρόσφατη ηµεροµηνία 
υπογραφής των φυσικών προσώπων ή του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, 
από την οποία να προκύπτει ότι: 
i. ∆εν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί 
έκπτωτοι. 
Ii ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
iii. ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου  (όταν ο 
υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο). 
iv. Ο σχεδιασµός της ταυτότητας της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης είναι 
πρωτότυπο έργο του υποψηφίου, προορίζεται αποκλειστικά για την διοργάνωση της 5ης 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και δεν αποτελεί παραλλαγή έργου του ιδίου ή 
τρίτου, που έχει υποβληθεί, έστω και ως πρόταση, σε κάποιον άλλο διαγωνισµό στο 
παρελθόν. 
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί υπογεγραµµένη, σε σαρωµένο (scanned) 
αντίγραφο και σε αρχείο PDF. 

 
Η. Λοιποί  όροι συµµετοχής 
 

� Η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους και οι διαπραγµατεύσεις µε συντελεστές του 
ΚΜΣΤ, που τυχόν θα ακολουθήσουν, δεν δηµιουργούν κανένα δικαίωµα των υποψηφίων και 
ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση του ΚΜΣΤ προς αυτούς από καµία αιτία. 

� Η πρόταση που θα επιλεγεί θα λάβει το συνολικό ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων). Το ποσό θα αποδοθεί στο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο δηµιουργός και κάτοχος των πνευµατικών 
δικαιωµάτων επί του σχεδίου στην υποβαλλόµενη Αίτηση Συµµετοχής. Τιµητικές διακρίσεις 
θα αποδοθούν στις 2 επιλαχούσες προτάσεις. 

� Το όνοµα του δηµιουργού θα αναφερθεί στην σχετική συνέντευξη Τύπου –παρουσίαση της 
διοργάνωσης και στο σχετικό δελτίο Τύπου µε την ανακοίνωση της επιλεχθείσας πρότασης.   

� Ο δηµιουργός του έργου που θα επιλεγεί θα κληθεί εντός 10 ηµερών να υπογράψει το σχετικό 
συµφωνητικό/Σύµβαση έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι επί µέρους όροι και συµφωνίες. 

� Ο δηµιουργός της πρότασης, που τελικά θα επιλεγεί, δεσµεύεται να αποστείλει στο ΚΜΣΤ το 
δηµιουργικό σε αρχείο διανυσµατικό (vector) τύπου .eps, .svg ή .ai.)., το οποίο το Μουσείο 
δύναται να χρησιµοποιήσει και να προσαρµόσει στις εφαρµογές που θα κριθούν αναγκαίες  
για την προβολή της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.  



 5 

� Υπό την έννοια αυτή, ο δηµιουργός παραιτείται κάθε δικαιώµατος επί των εφαρµογών που θα 
ακολουθήσουν. 

 
Θ. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 
Ο δηµιουργός, ο οποίος θα επιλεγεί ως Ανάδοχος, υποχρεούται να µεταβιβάσει στο ΚΜΣΤ το 
περιουσιακό του δικαίωµα επί των κάθε είδους εφαρµογών της σχεδιαστικής του πρότασης. Ως εκ 
τούτου, οι εφαρµογές που θα προκύψουν θα ανήκουν στο ΚΜΣΤ, το οποίο θα µπορεί να τις 
χρησιµοποιεί, εν όλω ή εν µέρει, αζηµίως και κατά βούληση, ήτοι για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο της προβολής της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.  
Ωστόσο, η περαιτέρω εκχώρηση της ως άνω πρότασης ή/και των  εφαρµογών της σε τρίτους θα τελεί 
υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης γραπτής συγκατάθεσης του δηµιουργού. 
Εξάλλου, το ΚΜΣΤ δεσµεύεται ότι θα σέβεται και θα διαφυλάττει το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού επί 
της σχεδιαστικής πρότασης που θα υποβάλει και, ιδίως, ότι θα αναφέρει πάντοτε το όνοµά του, κατά 
τον επιβαλλόµενο από τις οικείες συναλλαγές τρόπο, και ότι δεν θα προβεί, αυθαίρετα και αυτόβουλα, 
σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις του έργου (σχεδιαστικής πρότασης) αυτού. 
 
Ι. Υπογραφή σύµβασης 
Για όλα τα προαναφερόµενα θα υπογραφεί σχετική σύµβαση έργου µεταξύ του ΚΜΣΤ και του 
αναδόχου, διάρκειας δύο µηνών.  
 
 
 
 

Η ∆ιευθύντρια της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης & 
Πρόεδρος ∆.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ. 

 

 
 

                                                                                                                Αικατερίνη Κοσκινά 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


