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Την Παρασκευή 20 Μαρτίου διοργανώνουµε την τρίτη Νύχτα Πολιτισµού, αυτή τη µεγάλη
γιορτή της πόλης για τις τέχνες και τον πολιτισµό, και µάλιστα για δεύτερη φορά αυτή τη
χρονιά µετά από επιθυµία των Αθηναίων και των πολιτιστικών φορέων της πόλης. Μέσα σε
ενάµισι χρόνο έχουν υπερδιπλασιαστεί τόσο οι φορείς που συµµετέχουν, όσο και οι
επισκέπτες κι αυτό είναι άλλη µια απόδειξη για το πόσο ανεξάντλητα δηµιουργική πόλη είναι
η Αθήνα. Καλούµε µικρούς και µεγάλους να υποδεχτούν την Άνοιξη απολαµβάνοντας και
συµµετέχοντας µε ελεύθερη είσοδο, σε δράσεις και εκδηλώσεις από το απόγευµα της
Παρασκευής µέχρι τα ξηµερώµατα

δήµαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης
 
Ενηµερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραµµα, κρατήστε θέσεις και ελάτε να φωτίσουµε τη
νύχτα µε πολιτισµό!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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1.     ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Περίπατος στον περίβολο της Βουλής
Οι συµµετέχοντες θα εµβαθύνουν στην αρχιτεκτονική του κτηρίου της Βουλής 
ως τοπόσηµο της πόλης, θα ακολουθήσουν µια διαδροµή µε στάσεις στους 
ανδριάντες που κοσµούν τον περιβάλλοντα χώρο και θα δουν από κοντά ιστορικά
σηµεία στον περίβολο του κτηρίου. Με τη δράση αυτή η  Βιβλιοθήκη επιθυµεί να 
κάνει προσιτές στους πολίτες αθέατες πλευρές του κτηρίου της Βουλής των 
Ελλήνων και να αναδείξει νέες ιστορικές και πολιτιστικές διαστάσεις.
Ώρες: 18:00 – 19:00
Χώρος: Βουλή των Ελλήνων - Σύνταγµα
Περισσότερες πληροφορίες/κρατήσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00-12:00, τηλ. 210 370 7217. Απαραίτητη η επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας.
www.library.parliament.gr

2.      ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 
«Τι καρτερείτε φίλοι και αδελφοί….»: η Ελληνική Μασσαλιώτιδα 
 
Η εκδήλωση περιλαµβάνει οµιλία του Χάρη Ξανθουδάκη µε θέµα «Οι όπερες του Καρρέρ από
τον Θούριο στη Μασσαλιώτιδα», καθώς επίσης και παρουσίαση πρωτότυπων τεκµηρίων που
σχετίζονται µε την µουσική από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.).
Παράλληλα, στους χώρους των Γ.Α.Κ. θα παρουσιαστεί και η Χάρτα του Ρήγα, η οποία
φυλάσσεται στην Υπηρεσία. Η βραδιά πλαισιώνεται από συναυλία µουσικού συνόλου του
Ωδείου Αθηνών.
 Ώρες: 20:00 – 22:00
 Χώρος: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61 154 52, Ψυχικό
 www.gak.gr, www.athensconservatoire.gr 
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3.   ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Όψεις της Ελλάδας στις αρχές του 19ου αιώνα από τις συλλογές
 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης
Έκθεση που παρουσιάζονται τεκµήρια που σχετίζονται µε την Ελλάδα λίγο πριν 
την Επανάσταση και κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η επιλογή του υλικού
από τις πλούσιες συλλογές της Γενναδείου - χάρτες, χαρακτικά, παλαίτυπα,
χειρόγραφα, σχέδια και υδατογραφίες - αναδεικνύει τη συγκρότηση της
ελληνικής εθνικής συνείδησης γύρω στα 1800 και προβάλλει σηµαντικά
τεκµήρια για την ιστορία του αγώνα εναντίον των Οθωµανών. 
 Οι συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης  αντικατοπτρίζουν το έντονο
ενδιαφέρον του ιδρυτή της Ιωάννη Γεννάδιου για τον Ελληνισµό. Στο πλούσιο
υλικό που συνέλεξε για την ελληνική ιστορία δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην
Ελληνική Επανάσταση.
Ώρες: 18:00-22:00
Χώρος: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Πτέρυγα Ιωάννη Μακρυγιάννη, Σουηδίας
61, 106 76 , Αθήνα
www.gennadius.gr

4. ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Πέφτει η «νύχτα» στο Μουσείο ...
 
Μεγαλόφωνη ανάγνωση κειµένων µε πρωταγωνιστή
την Ελλάδα και τις ιστορίες πολέµου της. 
 Μια νύχτα στο µουσείο...χαµηλώνουν τα φώτα και τα µάτια αναπαύονται
προστατευτικά µέσα στις µάσκες.  Και ακούς, αφουγκράζεσαι τους ήχους του
περιβάλλοντα χώρου, τις φωνές, τα λόγια, τα γράµµατα που σε ταξιδεύουν... Είναι
για τη ζωή µιας γυναίκας, µιας αγάπης, µιας οικογένειας, µιας Πατρίδας, της
Ελλάδας.
Με οδηγό τις φωνές εκπαιδευµένων εθελοντών του Διαβάζω για τους Άλλους, θα
γίνεις συµµέτοχος της µεγαλόφωνης ανάγνωσης που έχει για πρωταγωνιστή την
Ελλάδα και ιστορίες πολέµου της.
 Ώρες: 18:00 – 19:00
Χώρος: Πολεµικό Μουσείο, Βας. Σοφίας & Ριζάρη 2, 106 75, Αθήνα
 www.giatousallous.gr 
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, συµµετέχει µε εκδηλώσεις το
Πολεµικό Μουσείο (βλ.#29)



5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Οι βραβευµένες ελληνικές ταινίες µικρού µήκους από τις Νύχτες Πρεµιέρας στη Νύχτα
Πολιτισµού
 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεµιέρας αγαπά το
ελληνικό σινεµά και σας προσκαλεί σε µια ειδική προβολή αφιερωµένη στις
βραβευµένες ελληνικές ταινίες µικρού µήκους της 25ης διοργάνωσης.  
Προβάλλονται οι ταινίες: 
«Η Απόσταση Ανάµεσα στον Ουρανό κι Εµάς» του Βασίλη Κεκάτου, «Ο Χειροπαλαιστής» του
Γιώργου Γούση, «Καρτ Ποστάλ από το Τέλος του Κόσµου» του Κωνσταντίνου
Αντωνόπουλου, «Index» του Νικόλα Κολοβού, «Ολες οι Φωτιές η Φωτιά» του Ευθύµη
Kosemund Σανίδη, «Hyped» του Άλκη Παπασταθόπουλου, «Ελληνικόν» του Κωνσταντίνου
Πρέπη, «Heatwave» του Φωκίωνα Ξένου.
Διάρκεια: 130’
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει meet & greet µε τους σκηνοθέτες στο φουαγιέ του
κινηµατογράφου Μικρόκοσµος.
Ώρες: 22:00 - 00:00 
Χώρος: Κινηµατογράφος Μικρόκοσµος, Λεωφ. Συγγρού, 117 41, Αθήνα  
Είσοδος µε σειρά προτεραιότητας.
www.en.aiff.gr
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6. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το Εθνικό Θέατρο συµµετέχει στη µεγάλη γιορτή της πόλης διαθέτοντας αριθµό θέσεων µε ελεύθερη είσοδο στις παραστάσεις της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 
 
«Μαθήµατα πολέµου ΙΙΙ - Αθηναίων Δράµατα»  - Μια δραµατουργική σύνθεση του Γιάννη Λιγνάδη
βασισµένη σε κείµενα του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη – Σκηνοθεσία: Γιωργής Τσουρής. 60 θέσεις δωρεάν - έως 2 κατ’ άτοµο
Τα «Μαθήµατα πολέµου III» αποτελούν το τρίτο έργο της δραµατικής τριλογίας «Μαθήµατα Πολέµου» που έχει ως περιεχόµενο την αρχαία ελληνική ιστορία
και θέµα τον Πελοποννησιακό Πόλεµο. Τα Μαθήµατα Πολέµου III δραµατοποιούν επεισόδια από τα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα.
Ώρες: 10:30 πµ. Χώρος: Θέατρο Rex - Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», Πανεπιστηµίου 48, 105 64, Αθήνα
Διάθεση δωρεάν θέσεων: Δελτία Ελεύθερης Εισόδου την ίδια ηµέρα από τις 9.30 πµ, µία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης, µε σειρά προτεραιότητας στα ταµεία 
του Θεάτρου Rex 
 «Φεγγάρι από χαρτί» των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου. 60 θέσεις δωρεάν – έως 2 κατ’ άτοµο
Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν στο Θέατρο Rex µε ένα νέο έργο τους, γραµµένο ύστερα από ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου, σε
µουσική του Νίκου Κυπουργού και στίχους της Αφροδίτης Μάνου.
Ώρες: 20:30  Χώρος: Θέατρο Rex - Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», Πανεπιστηµίου 48, 105 64, Αθήνα
Διάθεση δωρεάν θέσεων: Δελτία Ελεύθερης Εισόδου την ίδια ηµέρα από τις 16:00, µε σειρά προτεραιότητας στα ταµεία του Θεάτρου Rex
 «Παίζοντας το θύµα» των Όλεγκ και Βλαντιµίρ Πρεσνιακόφ. 20θέσεις δωρεάν - έως 2 κατ’ άτοµο
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα η µαύρη κωµωδία Παίζοντας το θύµα που γράφτηκε το 2002 από τους πολυβραβευµένους Όλεγκ και Βλάντιµιρ Πρεσνιακόφ 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή.
Ώρες: 21:00. Χώρος: Θέατρο Rex - Σκηνή «Κατίνα Παξινού», Πανεπιστηµίου 48, 105 64, Αθήνα
Διάθεση δωρεάν θέσεων: Δελτία Ελεύθερης Εισόδου την ίδια ηµέρα από τις 16:00, µε σειρά προτεραιότητας στα ταµεία του Θεάτρου Rex
 “Hotel Éternité” του Γιάννη Καλαβριανού. 10 θέσεις δωρεάν - έως 2 κατ’ άτοµο
Το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού παρουσιάζεται στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» ύστερα από ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου.
Ώρες: 21:00. Χώρος: Κτίριο Τσίλλερ – Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα 
Διάθεση δωρεάν θέσεων: Δελτία Ελεύθερης Εισόδου την ίδια ηµέρα από τις 16:00, µε σειρά προτεραιότητας στα ταµεία του κτιρίου Τσίλλερ
www.n-t.gr
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7. ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ταξίδι στον χρόνο µέσα από 10 µοναδικά αντικείµενα του Εθνικού Ιστορικού
Μουσείου
Θεµατική περιήγηση στη µόνιµη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Στιγµές της νεότερης ελληνικής ιστορίας φωτίζονται µέσα από 10
σπάνια αντικείµενα της µόνιµης έκθεσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, που
στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κοινοβουλίου της χώρας, στην
καρδιά της Αθήνας. 
Ειδικά για παιδιά έως 12 ετών προσφέρεται ξενάγηση και δραστηριότητες στη 
Λαογραφική Συλλογή του Μουσείου.  
Ώρες: 18:00-20:00
Χώρος: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Πλατεία
Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13, 105 61, Αθήνα
Απαραίτητη η κράτηση θέσης: 210-3237617, 210-3237315,
210-3222266 (εσωτ. 103), Τρίτη-Κυριακή 9:00-14:00
www.nhmuseum.gr

8. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επισκεφθείτε το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών που στεγάζεται στο
κτήριο που είναι γνωστό ως «Οικία Κλεάνθους» ή «Παληό Πανεπιστήµιo» στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας.  Στον χώρο αυτό, το 1837, εγκαινιάστηκε το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,  το πρώτο Πανεπιστήµιο του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους, το πρώτο της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η σηµερινή του λειτουργία ως µουσείο
εγκαινιάστηκε 150 χρόνια µετά, το 1987.  Αποστολή του Μουσείου είναι να
δηµιουργεί
και να ενδυναµώνει τους δεσµούς µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της
κοινωνίας, καθώς και να προβάλει την ιστορία του ιδρύµατος και το έργο των
θεµελιωτών της επιστήµης της νεότερης Ελλάδας. 
Ώρες: 18:00-20:00
Χώρος: Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Οικία Κλεάνθους» -
«Παληό Πανεπιστήµιo», Θόλου 5, 105 56, Αθήνα
 
www.historymuseum.uoa.gr
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9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Oι ιστορίες … ζωντανεύουν στο µουσείο
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για οικογένειες µε παιδιά από 5 χρόνων και πάνω. 
Εµπνεόµαστε  από τις συλλογές και τα εκθέµατα του µουσείου, φτιάχνουµε τις 
δικές µας ιστορίες και τους δίνουµε …. ζωή µε την τεχνική του stop motion
animation. 
Ώρες: 18.00- 19.30 (1η οµάδα), 20.00- 21.30 (2η οµάδα)
Χώρος: Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, Κτίριο Ωδείου Αθηνών (Ισόγειο), Ρηγίλλης
& Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, 106 75, Αθήνα 
Απαραίτητη η προκράτηση θέσης: 210-3312995 από 08:00 – 16:00, Δευτέρα -
Παρασκευή (έως 20 άτοµα σε κάθε οµάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας
από 5 χρονών και πάνω). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή αγγλικά. 
Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα συµµετέχουν και οι ενήλικοι συνοδοί των παιδιών ή
και ενήλικοι χωρίς παιδιά. 
www.hcm.gr
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10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΩ, MAKER SPACE ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
How to Make a Maker
Η τεχνολογία γίνεται ανοιχτά προσβάσιµη και χρήσιµη σε όλους! Ξενάγηση 
και γνωριµία µε το εργαστήριο και την οµάδα του.  
Η δράση περιλαµβάνει την ξενάγηση στο Εργαστήριο ΠΟΙΩ και την
παρουσίαση υλοποιηµένων κατασκευών, ενώ οι υπεύθυνοι µηχανικοί του
εργαστηρίου θα κρατούν ενεργή µια συζήτηση γύρω από τον τρόπο µε τον
οποίο το κίνηµα των makers και οι τεχνολογίες αιχµής εµπλουτίζουν σήµερα
την έννοια της κοινωνικής καινοτοµίας, της εκπαίδευσης και της ατοµικής
εξέλιξης. 
Το Εργαστήριο στεγάζεται στο Σεράφειο του δήµου Αθηναίων και είναι
εξοπλισµένο τόσο µε σύγχρονα µηχανήµατα κατασκευής -3D εκτυπωτές,
laser cutters, cnc router και µικροελεγκτές- όσο και µε παραδοσιακά
εργαλεία χειρός. 
Ώρες: 20:00-22:00. Πρόγραµµα ξεναγήσεων µε 10-12 άτοµα ανά µισή ώρα
Χώρος: Σεράφειο Δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 160 και Πέτρου Ράλλη, 118
54, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες: info@athens-mms.gr
www.facebook.com/athensmunicipalmakerspace
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 11. ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι Μάρτυρες των Αθηνών – του Μάνου Καρατζογιάννη
Μνήµες. Αφής... Μυρωδιές... Ήχοι... Συνειρµοί... Ιστορίες καθηµερινών ανθρώπων στη πιο 
δύσκολη  στιγµή της πόλης τους: στην Αθήνα της Κατοχής. 
Η ελπίδα, η αγωνία, το γέλιο, τα κλειστά παντζούρια, ο θάνατος, το χαµόγελο, η πείνα κι ο
αγώνας για την επιβίωση...
 
Μια οµάδα ηθοποιών από διαφορετικές σχολές και γενιές (Ρουµπίνη Βασιλακοπούλου,
Εβίτα Ζηµάλη, Θεοδώρα Μαστροµηνά, Μάρκος Μπούγιας, Γιώργος Παπαπαύλου, Μαριέττα
Σγουρδαίου, Αθηνά Τσιλύρα και Κατερίνα Φωτιάδη) ζωντανεύουν το εµπνευσµένο από
µαρτυρίες της εποχής κείµενο του Μάνου Καρατζογιάννη. 
 
Με κύριους άξονες την ατοµικότητα και την ενσυναίσθηση οι «Μάρτυρες των Αθηνών»
αφηγούνται την προσωπική και τη συλλογική ιστορία ενός ολόκληρου λαού,
εβδοµηνταπέντε χρόνια µετά την Απελευθέρωση της Αθήνας. Οι χοροί, τα τραγούδια, τα
κεριά, οι αρβύλες, τα γράµµατα, τα κατσαρολάκια, η γατούλα Πρινσερούλα και το τύµπανο.
Του πολέµου. Τα παιδικά χρόνια των παππούδων µας ως ρίζα της µεταπολιτευτικής µας
ιστορίας.
 
Ώρες: 21:00 (διάρκεια 110’). Χώρος: Θέατρο Σταθµός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, 104
37, Αθήνα 
Διάθεση 100 δωρεάν θέσεων: την ίδια ηµέρα από τις 19:00, µε
σειρά προτεραιότητας στο ταµείο του θεάτρου
http://stathmostheatro.gr/eading

12. ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ         
Νυχτερινή Ξενάγηση στη Συλλογή 
Πραγµατοποιήστε µία νυχτερινή περιήγηση στο Μουσείο και
ανακαλύψτε έργα µοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη
Συλλογή του Ιδρύµατος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Μάθετε
περισσότερα για την ιστορία πίσω από σπάνια έργα των Van
Gogh, Picasso, El Greco, Pollock, Monet, Rodin, Miró, Degas,
Giacometti, Cézanne, Παρθένη, Τσαρούχη, Μόραλη, µέσα από
µία ξενάγηση στη συλλογή. 
Ώρες: Ξεναγήσεις στη Συλλογή: 22:00-00:00. Ξενάγηση στα
ελληνικά: 22:00 / Ξενάγηση στα αγγλικά: 22:30. Ωράριο
Ιδρύµατος Βασίλης & Ελίζας Γουλανδρή 20/03: 10:00-00:00
Χώρος: Ίδρυµα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή,
Ερατοσθένους 13, 116 35, Αθήνα
Απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή: goulandris.gr
Διάρκεια ξενάγησης: 60 λεπτά. Έως 30 συµµετοχές ανά
ξενάγηση.
www.goulandris.gr
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13. ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ.  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Παρουσίαση του έργου της Μαρίας Ζερβός «Περιπατητική (Αθήνα)»
Το έργο "Περιπατητική (Αθήνα)” είναι βασισµένο στην ιδέα του τοπικού και του παγκόσµιου.
Ερευνά την εικονογραφία της µεταναστευτικής κρίσης µε έναν µοναδικό τρόπο, ακολουθώντας
τα βήµατα της ίδιας της εικαστικού σε περιπλανήσεις µέσα στην πόλη της Αθήνας. Μέσα από το
έργο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πορτρέτα προσφύγων σε ψυχογραφικά close up που
δηµιουργούν νέες συνάψεις µεταξύ του πολιτικού και του προσωπικού.
 
Οι εικόνες του βίντεο αποκαλύπτουν διαφορετικούς τρόπους θέασης της ιδέας της
περιπλάνησης, του αυτόχθονα και του ξένου, και σε συνδυασµό µε την ενυπάρχουσα γραφή της
Σαπφούς, σε µετάφραση της Μαρίας Ζερβός, υπογραµµίζουν τον βαθιά ποιητικό και φιλοσοφικό
χαρακτήρα του θέµατος, µε απευθείας αναφορές στην Αριστοτελική περιπατητική και στο αστικό
τοπίο.
 
Ώρες: 18.00-22.00
 Χώρος: Εργαστήριο Μαρίας Ζερβός, Παλλάδος 21 (4ος όροφος), Πλατεία Ψυρρή, 105 54,
Αθήνα
www.costopoulosfoundation.org

14. ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ανοιχτή πρόβα του σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Χατζή
Παρακολουθείστε την µεταµεσονύχτια ανοιχτή πρόβα για τη νέα
παράσταση του Κωνσταντίνου Χατζή, στο έργο «Οιδίποδας
Τύραννος»: Μια πρώτη  ανάγνωση του Οιδίποδα Τύραννου από
τέσσερις ηθοποιούς µε τη µουσική του György Ligeti. Κάποια
µουσικά  του  έργα θα ερµηνευτούν ζωντανά. 
Τι είναι αυτό που µπορεί να σε τυφλώσει για να
αναγκαστείς στο τέλος να τυφλωθείς ο ίδιος για να µπορέσεις να δεις
καθαρά;!  
Περιηγηθείτε στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης και γνωρίστε το µέσα
από τις εκθέσεις που θα είναι ανοιχτές όλο το βράδυ!
 
Ώρες: 18:00 – 02:00, εκθέσεις. 00:00 – 02:00, ανοιχτή πρόβα
Χώρος: Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 117 78,
Ταύρος
 
www.mcf.gr
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15. ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βουλή των Ελλήνων: οι σταθµοί µιας διαδροµής σχεδόν διακοσίων ετών
 
Έκθεση που παρουσιάζει την ιστορία, τη λειτουργία και τη δυναµική εξέλιξη του ελληνικού
Κοινοβουλίου, στη µακρά διάρκεια (1821-1989).
Αξιοποιώντας σπάνια τεκµήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, η έκθεση αφηγείται
δύο σχεδόν αιώνες κοινοβουλευτικού βίου: από τις πρώτες εθνοσυνελεύσεις που
ακολούθησαν την ελληνική επανάσταση του 1821 έως την εδραίωση του
κοινοβουλευτισµού την περίοδο 1862-1914, από τις κρίσεις του Μεσοπολέµου έως τα
χρόνια που οδήγησαν στην κατάλυση της δηµοκρατίας το 1967, από τη µεταπολίτευση του
1974 έως τις µέρες µας. Προεκλογικοί αγώνες και συγκεντρώσεις, η δηµόσια εικόνα του
βουλευτή, σηµαντικές συνεδριάσεις στην ολοµέλεια της Βουλής, η λειτουργία της
νοµοθετικής διαδικασίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου ζωντανεύουν µέσα από
φωτογραφίες και εικαστικά έργα, χειρόγραφα και έντυπα, αφίσες και φυλλάδια
υποψηφίων, πρωτοσέλιδα και άρθρα εφηµερίδων, σχεδιαγράµµατα και χάρτες,
αποσπάσµατα από επίκαιρα και κινηµατογραφικές ταινίες, βίντεο και διαδραστικές
ψηφιακές εφαρµογές.
 
Ώρες: 18.00-00.00. Ξεναγήσεις στα ελληνικά: 18:30 & 20:30. Δυνατότητα ξενάγησης και
στα αγγλικά. Χώρος: Εκθεσιακός χώρος του Ιδρύµατος της Βουλής, 
Βασ. Σοφίας 11 (είσοδος από την οδό Σέκερη), 106 71, Αθήνα 
Απαραίτητη η επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας
 
www.foundation.parliament.grading

17. ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική στον 20ό αιώνα
 
Το Ίδρυµα Θεοχαράκη παρουσιάζει την έκθεση «Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική
Ζωγραφική στον 20ό αιώνα» από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του
Ιδρύµατος Ε. Κουτλίδη. 
Επιµελήτρια έκθεσης: Λαµπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου.
Ώρες: 18:00-00:00.. Στις 20:30 θα πραγµατοποιηθεί ξενάγηση
στην έκθεση διάρκειας 45 λεπτών, από το τµήµα εκπαιδευτικών προγραµµάτων
του
Ιδρύµατος. 
Χώρος: Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βας.
Σοφίας 9 & Μέρλιν1, 106 71 Αθήνα, 210-3611206
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, η θεατρική οµάδα Art Vouveau
διοργανώνει στο Ίδρυµα θεατρικό εργαστήρι, διάρκειας 90’ (βλ.#33)
 
www.thf.gr
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18. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
 «Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά»: προβολή στη «Θόλο» εικονικής πραγµατικότητας
Οι θεατές ξεναγούνται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς και, µε την καθοδήγηση ειδικού µουσειοπαιδαγωγού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τη διαδροµή που θα
ακολουθήσουν. Η αναπαράσταση της Αγοράς σε τρεις διαφορετικές στιγµές της ιστορίας της δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αντιληφθεί την εξέλιξη µέσα στο χρόνο
και τη µεταβολή των λειτουργιών του χώρου από εποχή σε εποχή, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές διαφοροποιήσεις της. 
Ώρες: 18:00-19:00. Απαραίτητη η κράτηση θέσης: Τ. 212 254 0000
 «Η Μεγάλη Πρόκληση: 90 χρόνια φράγµα Μαραθώνα»
90 χρόνια πριν, στις 25 Οκτωβρίου του 1929 εγκαινιάστηκε η κατασκευή της τεχνητής λίµνης και του Φράγµατος του Μαραθώνα.
Ποιο ήταν το συγκείµενο της εποχής κατασκευής του έργου; Ποιοι εργάστηκαν γι’ αυτό και υπό ποιες συνθήκες; Τί σώζεται από την κατασκευή του 90 χρόνια µετά και 
πόσο επηρέασε το εργοτάξιο αυτό στην οργάνωση των µετέπειτα τεχνικών έργων στη χώρα µας;  Αναζήτησε τις απαντήσεις στις αίθουσες της Έκθεσης και ανακάλυψε 
τις δυσκολίες στην πραγµάτωση ενός από τα σπουδαιότερα τεχνικά έργα της εποχής, 
 Επιµέλεια Έκθεσης: Ερατώ Κουτσουδάκη
 Ώρες: 18:00 – 20:00 . Χώρος: Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος», Πειραιώς 254, 117 78, Ταύρος. www.helenic-cosmos.gr    
19. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
 Μαύρα Διαµάντια του Μιγκέλ Αλκαντούδ (Ισπανία και Πορτογαλία, 2013, 94’)
Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σας προσκαλούν στην προβολή της ταινίας Μαύρα διαµάντια, µε θέµα την εκµετάλλευση των νεαρών
αφρικανών από την «βιοµηχανία» του ποδοσφαίρου.
Ήρθαν στην Ισπανία από την Αφρική σε ηλικία 15 ετών, µε την υπόσχεση ότι θα γίνουν αστέρες του ποδοσφαίρου. Οι παιδικοί φίλοι Αµαντού και Μούσα επιλέγονται στο
Μαλί από κυνηγούς ταλέντων, οι οποίοι τους φέρνουν στη Μαδρίτη για να θριαµβεύσουν. Ένα ταξίδι στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Βόρεια Ευρώπη, τους φέρνει
αντιµέτωπους µε τον σκοτεινό κόσµο του βασιλιά των σπορ, µιας επιχείρησης που θα πάψει να τους φέρεται όπως σε παιδιά και θα τους αντιµετωπίσει ως «µαύρα
διαµάντια». Κέρδισε το Βραβείο του Κοινού στο Φεστιβάλ της Μάλαγα το 2013. Κατάλληλη για ηλικίες άνω των 12 ετών.
Στα ισπανικά, γαλλικά και µπαµπάρα, µε υποτίτλους στα ελληνικά.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισµένων θέσεων.
Ώρες: 17:00 – 19:00. Χώρος: Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Αίθουσα Β’, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, 104 35, Αθήνα 10435
www.atenas.cervantes.es, www.tainiothiki,gr
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19. ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τα Ποιητικά των Χρωµάτων: Έλληνες ζωγράφοι και Ιταλοί ποιητές σε έναν
µοναδικό εικαστικό/λογοτεχνικό διάλογο
Μια συνάντηση ανάµεσα στην ελληνική ζωγραφική και την ιταλική ποίηση. Θα
εκτεθούν έργα σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών οι οποίοι επιλέγουν ποιήµατα
Ιταλών ποιητών ως λογοτεχνικό σχόλιο στις δηµιουργίες τους.
Εικαστική επιµέλεια: Δρ. Μαράη Γεωργούση
Συµµετέχουν οι ζωγράφοι: Δηµήτρης Αγγελόπουλος, Χρήστος
Αλατσάκης, Γιάννης Αδαµάκης, Αλέξης Βερούκας, Όλγα Βερυκάκη, Μαργαρίτα
Βασιλάκου, Δηµήτρης Βογιατζόγλου, Όλγα Γουλανδρή, Σοφία Δατσέρη, Έρικα
Δουραλή, Πάνος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Νεκτάριος Κωλέτσος, Δηµήτρης
Λάµπρου, Λαµπρινή Μποβιάτσου, Αχιλλέας Πιστώνης, Δηµήτρης Πανταζής,
Βασίλης Πέρρος, Μίλτος Παντελιάς, Σωτήρης Σόρογκας, Παύλος Σάµιος, Γιώργος
Σταθόπουλος, Γιάννης Στεφανάκις, Αντώνης Τσακίρης, Φώφη Χαµπάκη,
Απόστολος Χαντζαράς και ο γλύπτης: Νίκος Καρόκης
Ποιήµατα των: Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Elio Pecora, Federico
Tavan, Mario Luzi, Gabriella Sica, Roberto Cescon, Umberto Fiori, Pier Paolo
Pasolini, Luigi Pirandello, Alda Merini, Elsa Morante, Umberto Saba, Silvia Bre,
Vincenzo Mascolo, Giovanni Raboni, Giovanni Giudici, Marcello Vitale, Franco
Barbato, Margherita Goldesina
Ώρες: 18:00 – 21:30. Ξεναγήσεις στις 18:30 & 20:00 
Χώρος: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) 47, 104 33,
Αθήνα 
www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene/el/heading

21. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ζοζεφίνα έχεις µήνυµα!
Οι Μορφές Έκφρασης του Θωµά Κινδύνη παρουσιάζουν τη νέα τους
παράσταση για παιδιά & εφήβους 9-15 ετών.
Στο µακρινό “Βασίλειο του δάσους” ένας γέρικος και πεινασµένος βασιλιάς
υποµένει το βάσανο της πείνας, καθώς ο πιστός υπηρέτης του, η Αλεπού,
ετοιµάζει τα δικά του σχέδια για να ικανοποιήσει τον βασιλιά του. Στόχος
του... η νεαρή, πανέµορφη και αφελής ελαφίνα Ζοζεφίνα. Θα καταφέρει
άραγε να την παρασύρει στην παγίδατου;
Γεµάτη κέφι, χορό, πρωτότυπη ζωντανή µουσική που καλύπτει ένα ευρύ
φάσµα ειδών (από το rock n' roll στη σηµερινή trap µουσική) η παράσταση
µάς µεταφέρει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον αστικής ζούγκλας, όπου οι
χαρακτήρες έχουν διαµορφώσει τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας.
Το έργο επικεντρώνεται σε διάφορους προβληµατισµούς των εφήβων: τις
σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων, την αγάπη, τη φιλία, τα κοινωνικά
προσωπεία, την εκµετάλλευση της αθωότητας στους ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης.
Ώρες: 18:00.Χώρος: Μορφές Έκφρασης, Ακµήνης 13, 118 54, Αθήνα 
Διάθεση 5 διπλών προσκλήσεων. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο
21 0346 4002
www.morfesekfrasis.gr
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22.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Με τα χρώµατα της µουσικής
Συναυλία κλασικής µουσικής. Μέσα στον εκθεσιακό χώρο του Μεγάρου
Εϋνάρδου, ανάµεσα στους πίνακες της έκθεσης του Κοσµά Ξενάκη
«Χασάπηδες και κριοφόροι», τρεις µουσικοί θα µας ταξιδέψουν µε ήχους
µουσικής δωµατίου. 
Χριστόφορος Μιρόσνικοβ, τσέλο / Μαρία Κουτσούρα, σοπράνο / Ναταλία
Μιροσνίκοβα, τσέµπαλο
Ώρες: 19:30 – 20:30 
Χώρος: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, 104
31, Αθήνα
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας προσέλευσης
 
www.miet.gr

23. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Ένας περίπατος  στο Μουσείο µε τον Αρχαιολόγο  
 
Βραδινός περίπατος µέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου
µε απρόβλεπτους σταθµούς και ποικίλες συζητήσεις µε τη συντροφιά ενός
αρχαιολόγου. 
 
Έως 40 επισκέπτες ανά παρουσίαση.
Εγγραφές γίνονται την ίδια µέρα στο Γραφείο Πληροφοριών στην 
είσοδο του Μουσείου. 
Τηρείται σειρά προτεραιότητας. 
Ώρες: 18:00 (στα αγγλικά), 19:00 & 20:00 (στα
ελληνικά). Το Μουσείο θα είναι ανοιχτό έως τις 22:00
Χώρος: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11742 Αθήνα
 
www.theacropolismuseum.grng

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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24. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΚΟΤΣΑΝΑ
Ακεραιότητα vs Απάτη 
Διαδραστικό ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα και τις Απαρχές των Τεχνολογιών. 
Η θεά Άρτεµις ξεδιπλώνει τα επιτεύγµατα της επιστήµης στην Αρχαία Ελλάδα 
και η Απάτη, κόρη της Νύχτας, αποκαλύπτει τα τεχνολογικά τεχνάσµατα 
και τις πονηριές των Αρχαίων Ελλήνων. Ποια θα ακολουθήσετε;
 2.500 χρόνια πριν, οι επιστήµες ανθούν και η τεχνολογία κάνει αισθητή την 
παρουσία της σε όλο το φάσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Αυτοµατισµοί  όπως ένα ροµπότ υπηρέτρια, ένα κινητό θέατρο ή ένας
κινηµατογράφος, 
συνοδεύονται από ευφυείς οικιακές συσκευές αλλά και τεχνολογικά 
επιτεύγµατα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες µέτρησης του χρόνου και 
των αποστάσεων αλλά και υπολογισµού των αστρονοµικών φαινοµένων.
Δυο δυναµικές γυναίκες της ελληνικής µυθολογίας, η Άρτεµις και η Απάτη,
αναλαµβάνουν να µας ταξιδέψουν στον χρόνο και να µας συστήσουν τις
εφευρέσεις του Κτησιβίου, του Φίλωνος, του Ήρωνος, του Αρχιµήδη και πολλών
ακόµη σπουδαίων επιστηµόνων της αρχαιότητας.
Ώρες: 18:30 (διάρκεια 90’)
Χώρος: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, 
Πινδάρου 6, 106 71, Αθήνα
 
www.kotsanas.gr

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ATHENS CULTURE NET 

25. ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Γνωριµία µε την τεχνολογία πολέµου και τις τηλεπικοινωνίες στην αρχαία
Ελλάδα: ξενάγηση στην έκθεση ΕΥΡΗΚΑ Επιστήµη, Τέχνη και Τεχνολογία των
αρχαίων Ελλήνων
Οι συµµετέχοντες µπορούν να δουν οµοιώµατα και εικαστικές
αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών τµηµάτων του σπουδαιότερου πολεµικού
πλοίου της ελληνικής αρχαιότητας, της τριήρους, καθώς και του τρόπου που
αυτή έδρασε στην – καθοριστική για την εξέλιξη του δυτικού πολιτισµού –
ναυµαχία της Σαλαµίνας, πριν από ακριβώς 2.500 χρόνια! Μπορούν επίσης να
θαυµάσουν αναπαραστάσεις έργων ελλιµενισµού και φύλαξης των πολύτιµων
αυτών πλοίων. Θα δουν, τέλος, την εξέλιξη του οπλισµού του οπλίτη από την
προϊστορική εποχή ως την ύστερη κλασική αρχαιότητα, αναπαραστάσεις
οχυρωµατικών έργων, επιθετικές και αµυντικές πολιορκητικές µηχανές, µεγάλα
όπλα και τηλεπικοινωνίες.
Ώρες: 18:00 – 18:50 & 19:00 – 19:50
Χώρος: Μουσείο Ηρακλειδών, Αποστόλου Παύλου 37, 118 51 Θησείο
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 20 ανά ζώνη. 
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο edu@herakleidon.org, 
µε θέµα «3η Νύχτα Πολιτισµού – Ξενάγηση» (απαραίτητα στοιχεία:
ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντος και επιθυµητή ώρα συµµετοχής 
 
www.herakleidon-art.grheading
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26. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
 Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Debra Rapoport -“From the Streets of New
York" & ζωντανή επίδειξη στα ZEM και ΖΕΔΕΤ
 
Debra Rapoport “From the Streets of New York”
Το έργο της Debra Rapoport αντιπροσωπεύει το πορτραίτο µιας ανεξάρτητης γυναίκας
που προκαλεί τις συµβατικές απόψεις της κοινωνίας, θίγοντας τα «αισθητικά» και 
«ηλικιακά» κοινωνικά ταµπού. Στα χέρια της, τα αντικείµενα µεταµορφώνονται σε
καλλιτεχνήµατα του υλικού πολιτισµού του 21ου αιώνα.
Η ξενάγηση στην έκθεση µιλάει για την ανακύκλωση και τη βιωσιµότητα στο 
έργο της καλλιτέχνιδος. 
Ώρες: 18.00 – 19.00. Απαραίτητη η κράτηση θέσης: 210-9221044
 
Ζωντανή Επίδειξη στα ΖΕΜ και ΖΕΔΕΤ 
Εργαστήρια Μεταλλοτεχνίας και Διακοσµητικών και Εικαστικών Τεχνών
Ώρες: 18.00 – 20.00
 
Χώρος: Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλούνη, Καρυατίδων 4α
& Καλλισπέρη 12, 117 42, Αθήνα
 
Το Μουσείο θα είναι επισκέψιµο: 18.00-21.00
www.lalaounis-jewelrymuseum.gr

27. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Γνωρίστε το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138
Το πολυδύναµο πολιτιστικό κέντρο Πειραιώς 138, σε ένα βιοµηχανικό κτήριο
µε εκθεσιακό χώρο 3000 τ.µ., θέατρο διαλέξεων και συναυλιών, πωλητήριο
εξειδικευµένο στο σύγχρονο ελληνικό design και
δηµιουργικό καφέ-εστιατόριο, αποτελεί δηµοφιλές στέκι µιας από τις
παλαιότερες, ταχύτατα αναπτυσσόµενες περιοχές στην Αθήνα.
Οι 40 πρώτοι επισκέπτες της Νύχτας Πολιτισµού θα επισκεφθούν
δωρεάν την  έκθεση «H Σχολή των
Αθηνών. Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2018», την
έκθεση ζωγραφικής του Ελληνοκαναδού Michael Prodanou, πρώτη φορά
στην Ελλάδα, και την έκθεση της δανέζας φωτογράφου Pernille Koldbech
Fich «Preparing for the Beach», µια κρυφή µατιά στον κόσµο 25
συνταξιούχων γυναικών από ΚΑΠΗ - Λέσχες Φιλίας στην Αθήνα.
Τα εισιτήρια  ελευθέρας εισόδου θα διατίθενται  από τις 18:00 στα
ταµεία του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Ώρες: 18:00 – 20:00. Χώρος: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, 118 54,
Αθήνα 
www.benaki.org

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 



1628. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ
Τουλούζ Λωτρέκ: Η φαντασία της αµαρτίας, του Χριστόφορου Χριστοφή  
Πρώτη παρουσίαση της θεατρικής παράστασης 
“Toulouse Lautrec: La fantaisie du peche” στο µουσείο.  
Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Παρίσι του 1901 και έχει σχέση µε τον γνωστό 
Γάλλο ζωγράφο Τουλούζ Λωτρέκ (1864-1901). Κυρίαρχη µορφή στο έργο είναι 
µια γυναίκα που έχει στα µάτια του ζωγράφου το ρόλο της µάνας, ερωµένης, 
οικονόµου και πόρνης, µορφές µε τις οποίες συνοµιλεί ο Λωτρέκ. 
Μέσα από αυτούς τις συνοµιλίες, αναπτύσσεται το πλαίσιο της κοσµοθεωρίας 
του για τη ζωή, µια κοσµοθεωρία που είναι δεµένη άρρηκτα 
µε την απόλαυση όλων εκείνων των επίγειων
απολαύσεων που ένας συµβατικός ή συντηρητικός άνθρωπος θα χαρακτήριζε 
ως ανηθικότητες. Μέσα από το κείµενο, ο Λωτρέκ αναδεικνύει το στοιχείο της
κοινωνικής υποκρισίας και της διπροσωπίας. 
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Γεωργούλας 
Ώρες: 19:30 – 20:40 
Χώρος: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Αίθουσα Τσούτσου, Ιωάννου
Παπαρρηγοπούλου 7, Αθήνα, 
Διάθεση 10 διπλών προσκλήσεων  µέσω διαγωνισµού: 
https://www.facebook.com/watch/?v=284500619189124 &
www.instagram.com/p/B9Wxp7jJPOL/
 
www.athenscitymuseum.gr

29. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Επίσκεψη στο Μουσείο, ξεναγήσεις
Επισκεφθείτε το Πολεµικό Μουσείο και περιηγηθείτε στον εκθεσιακό του χώρο. Μια
µοναδική ευκαιρία για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της ιστορία της Ελλάδας, µέσα
από τις σπάνιες συλλογές όπλων, έργων τέχνης και ψηφιακών παραγωγών, τεκµήρια
που είναι διατεταγµένα µε χρονική ιστορική αλληλουχία από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα. 
Ώρες: 18:00 – 23:00. 
Ξεναγήσεις: 18:30 (αγγλικά) & 20:30 (ελληνικά). Απαραίτητη η κράτηση θέσης: Σοφία
Κόντη, 210 7252974, -5, -6 (εσωτ.:104), info@warmuseum.gr.
   
Βιωµατικό Πρόγραµµα: «Το έλλογο άλογο της τέχνης»
Εικαστικό εργαστήριο σε επιµέλεια της Ιωάννας Τσαχτσιρλή 
Μέσα απ’ την ευχάριστη διαδικασία της δηµιουργικότητας και της ατοµικής έκφρασης, οι
συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνθέσουν ένα οµαδικό έργο ζωγραφικής,
αφιέρωµα στο «Έλλογο Άλογο της Τέχνης» του 1821 και του σήµερα.
Για παιδιά και εφήβους σε οµάδες των 15 ατόµων.
Ώρες: 19:30-20:30, 20:30-21:30 & 21:30-22:30
Απαραίτητη η κράτηση θέσης: Ιωάννα Τσαχτσιρλή, 6949615751,
ioannatsachtsirli@gmail.com
 
Χώρος: Πολεµικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2, 106 75, Αθήνα
www.warmuseum.gr 
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, το Πολεµικό Μουσείο φιλοξενεί
την οµάδα των Διαβάζω για τους Άλλους (βλ.#4)3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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30. ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ
Ερωτικές Καρτ Ποστάλ από την Ελλάδα, των Ανέστη Αζά, Λένας Κιτσοπούλου
 
Η Μικρή Σκηνή της Στέγης αποπνέει ελληνικό τουριστικό ερωτισµό µε τις Ερωτικές
Καρτ Ποστάλ από την Ελλάδα, µια φάρσα που αποδοµεί τον µύθο
του ελληνικού θέρους. 
Οι Γιώργος Βουρδαµής, Λένα Κιτσοπούλου, Κώστας Κουτσολέλος, 
Ιωάννα Μαυρέα, Θεανώ Μεταξά, Σοφία Πριόβολου και Gary Salomon
βγάζουν τα χειµωνιάτικά τους, παίρνουν τα αντίσκηνα και τις ρακέτες τους και µας
µιλούν για τον ψυχαναγκασµό του ονειρικού, ερωτικού ελληνικού καλοκαιριού, που
αναγνωρίζεται ως συλλογική, εθνική –και εν µέρει διεθνής– φαντασίωση,
συντεθειµένη από πολλά κοινωνικά στερεότυπα. 
Σκηνές καθηµερινότητας συνοδεύονται από γνωστά
τραγούδια της ακρογιαλιάς και πλέκονται µε τα κλισέ που ταυτίζουν την
τουριστική µε τη σεξουαλική προβολή της Ελλάδας ως θερινού ορµητηρίου.
 
Κατάλληλο για ηλικίες 16+
 Ώρες: 21:00. Χώρος: Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση, Μικρή Σκηνή, Λεωφόρος Συγγρού
107, 117 45, Αθήνα
 
Διάθεση 40 δωρεάν θέσεων. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο 
infotickets@onassis.org. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κράτηση έως 2 θέσεων,
συµπληρώνοντας το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό του τηλεφώνου σας. Θα αποσταλεί
επιβεβαιωτικό mail. 
 
www.sgt.gr

31. ART EUROPEAN ANIMATION CENTER
Resonant Spring
 
Πολυδιάστατη Εικαστική Εγκατάσταση µε Ηχητικό Περιβάλλον, Βιντεοπροβολή και
Μουσική Performance.
 
Το έργο αφορά σε µια εικαστική εγκατάσταση που αποτελείται από µια 
επιδαπέδια σπείρα από χώµα και δύο ασπρόµαυρα βίντεο πορτραίτων ηθοποιών
που απαγγέλουν αποσπάσµατα ποιηµάτων. Η προβολή τους γίνεται πάνω σε νάιλον
επιφάνειες που αιωρούνται κρεµάµενες από το
ταβάνι. Το έργο θα συνοµιλεί και θα αναπτύσσεται παράλληλα µε το ηχητικό
περιβάλλον που αποτελείται από ηχογραφηµένες συνθέσεις αλλά και ζωντανή
µουσική performance. Η διττή έννοια του «resonant spring» διαπραγµατεύεται την
έννοια της Φύσης ως γονιµοποιό δύναµη όπου µέσα από τον Χρόνο την κίνηση και
την εξέλιξη (σπείρα), γεννιέται, πλάθεται, εξελίσσεται, πεθαίνει, αναγεννάται. 
Βιντεοεγκατάσταση: Μαργαρίτα Πέρτοβα. 
Ηχητικό περιβάλλον, µουσική performance: Άννα Στερεοπούλου
 
Ώρες: 17:30 – 20:30. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – φουαγιέ αιθ. Δηµήτρης
Μητρόπουλος, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21, Αθήνα
www.arteac.eu, www.megaron.gr 
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
φιλοξενεί το Art European Animation Center και την οµάδα των El Sistema
(βλ.#37)

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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32. ARTENS
ARTENS Cinema Nights «Ένα δέντρο θυµάται», Ντοκιµαντέρ, 2018 (87’)
Προβολή του ντοκιµαντέρ «Ένα δέντρο θυµάται» που σκηνοθετεί ο Κώστας
Φόλλας. Η ιστορία του χωριού Λίντιτσε της Πράγας, που οι Ναζί ισοπέδωσαν
και εξαφάνισαν ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ. 
Θα προηγηθεί σύντοµη εισαγωγή από την εισηγήτρια των Σεµιναρίων
Ντοκιµαντέρ της ARTENS, Διονυσία Κοπανά, ενώ µετά το τέλος της
προβολής, θα ακολουθήσει συζήτηση µε τον σκηνοθέτη και τους
συντελεστές.
Ώρα: 18:00- 20:00
Χώρος: ARTENS, Βουκουρεστίου 40, Ά όροφος, 106 73, Αθήνα
www.artens.gr

33. ART VOUVEAU
Η ζωγραφική ως πυξίδα για το θεατρικό σώµα
Θεατρικό εργαστήρι µε θέµα το πώς
χτίζεται ένας θεατρικός χαρακτήρας µε σηµείο αναφοράς τις ανθρώπινες µορφές που
συναντάµε στα έργα τέχνης και σε συνοµιλία µε την έκθεση «η Ανθρώπινη Μορφή
στην Ελληνική Ζωγραφική, 20ος αιώνας» που παρουσιάζεται στο 'Ιδρυµα
Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη. 
Στο εργαστήρι θα διερευνηθεί το πώς η ζωγραφική µπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα
για το θεατρικό σώµα, πώς µπορεί να δηµιουργηθεί το σώµα ενός καινούριου
θεατρικού χαρακτήρα έχοντας ως σταθερό σηµείο αναφοράς τις ανθρώπινες µορφές
της έκθεσης και το πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα έργα τέχνης ως πηγή για
καινούρια δραµατουργία.
Οµάδα Art Vouveau: Θανάσης Μεγαλόπουλος, Φοίβος Συµεωνίδης, Δανάη
Τίκου
Ώρες: 18:30 – 20:30
Χώρος: Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βας. Σοφίας
9 & Μέρλιν 1, 106 71, Αθήνα.
Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής: info@thf.gr ή στο 210-3611206
www.facebook.com/artvouveau

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 



Πρόγραµµα προβολής ταινιών:
Ώρα: 18:00 – 19:30, Νέοι και Εργασία
Lejla/, Μυθοπλασία  , Stijn Bouma Βοσνία και Ερζεγοβίνη ,2017 (πανελληνια
πρεµιέρα), Yelena, Δράµα, Dimitris Abatzis , Ελλάδα, Mishko, Μυθοπλασία, Hanis
Bagashov Βόρεια Μακεδονία, 2018 (πανελληνια πρεµιέρα), DOCTOR, Δράµα ,
Yavuz Üçer , Τουρκία, 2017
Ώρα: 21:00 – 22:30 Γυναίκες και Εργασία
Amel , More RajaΚόσοβο,2012, Abigail, Μυθοπλασία , Soner Sert , Τουρκία, 2017
(πανελληνια πρεµιέρα), Black and white, Μυθοπλασία , Sandra Gjorgieva ,
ΒόρειαΜακεδονία, 2019 Balkans, 37 ηµέρες,Δράµα, Nikoleta Leousi, Ελλάδα,
2018
Οι υπότιτλοι είναι στα ελληνικά και προσβάσιµοι σε κωφούς.
 
www.balkansbeyondborders.eu, https://gasmuseum.gr/
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, στον ίδιο χώρο φιλοξενείται η
παράσταση της θεατρικής οµάδας Monamas, Look at me(βλ. #40)

19
34. ATOPOS CONTEMPORARY VISUAL CULTURE (ATOPOS CVC)
Τετραγωνισµός του Κύκλου. ATOPOS Open Studio µε τη Χλόη Παρέ
Ο ATOPOS cvc  σε συνεργασία µε το εργαστήριο ΠΟΙΩ / Maker Space του Δήµου
Αθηναίων 
παρουσιάζουν την έκδοση Slaves to Atopos #17: "Τετραγωνισµός του Κύκλου" της
Χλόης Παρέ στο πλαίσιο του Occupy Atopos #Residency Studio. Οι
αναζητήσεις της αφορούν τις τεχνικές του χαρτιού, τη διαδραστικότητα στα
εικαστικά και τα καλλιτεχνικά βιβλία/artbooks. Επιµέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης.
 
Ώρες:  18:00 – 23:00
Χώρος: ATOPOS cvc, Σαλαµίνος 72, 104 35, Αθήνα
www.atopos.gr

35. BALKANS BEYOND BORDERS
Μικρού µήκους µατιά στα Βαλκάνια µε θέµα Νέοι και Εργασία / Γυναίκες και
Εργασία
H προβολή Μικρού µήκους µατιά στα Βαλκάνια µε θέµα Νέοι
και Εργασία / Γυναίκες και Εργασία µε ταινίες από τα Βαλκάνια, σκοπό έχει
να αναδείξει το εν λόγω ζήτηµα και τις προκλήσεις του στις µέρες µας. Μέσα από το
επιλεγµένο πρόγραµµα σκιαγραφούνται χαρακτήρες που απορροφούν τα
πολιτικοοικονοµικά προβλήµατα της εποχής µας και µάχονται να επιβιώσουν στο
σύγχρονο περιβάλλον. 
 Χώρος: η εκδήλωση φιλοξενείται στο Παρατηρητήριο
του Βιοµηχανικού Μουσείου Φωταερίου, Τεχνόπολη δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 100,
118 54, Αθήνα
Απαραίτητη η κράτηση θέσης: στο 213 -0109325 ή στο gasmuseum@athens-
technopolis.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισµένων θέσεων.



37. EL SISTEMA GREECE
Μουσική για όλους, µουσική µε όλους. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η µουσική ως εργαλείο για να
γνωριστούµε καλύτερα µε τους άλλους; Ναι! Μπορούν όλοι να µάθουν 
µουσική και να γίνουν µέλη µιας ορχήστρας; 
Φυσικά! 
Υπάρχει ένας και µόνο τρόπος εκµάθησης µουσικής; Όχι, βέβαια! 
O µουσικός οργανισµός El Sistema Greece παρουσιάζει στο κοινό την 
πρωτοποριακή µουσική µέθοδο του El Sistema και αποδεικνύει ότι η
µουσική είναι κοινωνική υπόθεση. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι δάσκαλοι και οι
µαθητές του El Sistema Greece παραδίδουν µαθήµατα µουσικής και 
µοιράζονται µε το κοινό µουσικές εµπειρίες.
Ώρες: 18.00-20.00
Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δηµήτρης
Μητρόπουλος, Βας. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21, Αθήνα
www.elsistema.gr, www.megaron.gr 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, το 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί το El Sistema και το 
Art European Animation Center (βλ.#31)
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36. CURING THE LIMBO 
Αθήνα, η νέα µου πόλη
Βιντεοεγκατάσταση που αποτελείται
από φωτογραφικά έργα και βίντεο που δηµιούργησαν οι πρόσφυγες κατά την διάρκεια των
οπτικοακουστικών εργαστηρίων  δηµιουργίας και έκφρασης µε θέµα την πόλη της
Αθήνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος ένταξης προσφύγων του δήµου
Αθηναίων Curing the Limbo.
Συντελεστές: Εργαστήριο Φωτογραφίας, 
Εργαστήριο Βίντεο – Curing the Limbo
Ώρες: 18:00 – 21:00
Χώρος: Σεράφειο Δήµου
Αθηναίων, Αίθουσα Εκδηλώσεων, Πειραιώς 160 και Πέτρου Ράλλη, 118 54, Αθήνα
www.curingthelimbo.gr

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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38. FREE THINKING ZONE
Ποίηση και Πολιτική
Πώς επηρεάζει η πολιτική την ποίηση και πώς η ποίηση την πολιτική; 
Το ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone παρουσιάζει δύο 
back to back  εκδηλώσεις και προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα…
-Έζρα Πάουντ-Μπέρτολτ Μπρεχτ, 19:00-21:00
-Νέοι ποιητές στην κρίση, 21:30-23:30
Χώρος: Free Thinking Zone, Σκουφά 64 &Γριβαίων, 106 80, Αθήνα
www.freethinkinhzone.gr

39.  MISS DIALECTIC
Τρεις ώρες σε τρία καλλιτεχνικά στούντιο στην Αθήνα
Η miss dialectic προσκαλεί το κοινό ταυτοχρόνως σε τρία
εργαστήρια καλλιτεχνών στο κέντρο της Αθήνας, µέσα από µια βίντεο-εγκατάσταση
που παρακολουθεί τους εικαστικούς επί τω έργω. Οι προβολές, ανοίγουν έναν
χώρο συχνά απρόσιτο για το κοινό και καταγράφουν τα εργαλεία και τη µέθοδο των
καλλιτεχνών, σε µια προσπάθεια οι θεατές να προσεγγίσουν βιωµατικά τη
διαδικασία παραγωγής του καλλιτεχνικού έργου.
Συναντάµε την Πάκυ Βλασσοπούλου να εργάζεται στο εργαστήριό της στα Εξάρχεια,
τον Κωνσταντίνο Χατζηνικολάου στην Πλάκα, τον Πάνο Παπαδόπουλο στο
στούντιό του στο Μοναστηράκι. (Tα βίντεο-έργα είναι in progress)
Ώρες: 19:00 – 22:00
Χώρος: Victoria Square Project, Ελπίδος 13, 104 34, Αθήνα, πλατεία Βικτωρίας
www.missdialectic.gr, http://victoriasquareproject.gr/
 
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού «Βραδινές Συναντήσεις» στο
Victoria Square Project, προβάλλεται και το ντοκιµαντέρ «Το άλογο που είµαι» από
την Tidal Flow Art (βλ. #44)

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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40. MONAMAS THEATRE COMPANY 
 Look at me
 
Μας προειδοποιούν ότι “Η θηλυκότητα κινδυνεύει” και µας
προτρέπουν:  “Να είστε γυναίκες, µείνετε γυναίκες, γίνετε γυναίκες”. Είναι
φανερό εποµένως ότι κάθε θηλυκό ανθρώπινο πλάσµα δεν είναι απαραιτήτως γυναίκα. 
Αν όµως η ιδιότητα του θηλυκού δεν αρκεί για να καθορίσει τη γυναίκα, οφείλουµε να
θέσουµε το ερώτηµα: “Τι είναι γυναίκα;”
Με αφετηρία “Το Δεύτερο Φύλο” της Σιµόν Ντε Μπωβουάρ η παράσταση LOOK AT ME 
ερευνά ζητήµατα γύρω από τη σχέση ατόµου/φύλου, ατόµου/καταναλωτικής κοινωνίας
και ατόµου/ύπαρξης και µας
προ[σ]καλεί να θέσουµε ερωτήµατα γύρω από τη κουλτούρα του κοινωνικού φύλου.
 Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Χρυσάνθη Αυλωνίτη . Κείµενο - Δραµατουργία: Μonamas
Τheatre Company
Ερµηνεία: Χρυσάνθη Αυλωνίτη, Άννα Κρητικού
Ώρες: 20:00. Χώρος: η εκδήλωση φιλοξενείται στο Παρατηρητήριο
του Βιοµηχανικού Μουσείου Φωταερίου, Τεχνόπολη δήµου Αθηναίων, Πειραιώς
100,
118 54, Αθήνα
Απαραίτητη η κράτηση θέσης: στο 213 - 0109325 ή στο gasmuseum@athens-
technopolis.gr. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισµένων θέσεων.
 
www.monamas.com, https://gasmuseum.gr/
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού, στον ίδιο χώρο προβάλλονται ταινίες
µικρού µήκους από τα Βαλκάνια από τον οργανισµό Balkans Beyond Borders (βλ. #35)

41. SNEHTA
Snehta Satellite
library | education | exhibition | artists depot | shop
 
Επίσηµο άνοιγµα του νέου χώρου – δορυφόρου της Snehta, που
συνοδεύεται από
τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης στον χώρο της µε έργα των: 
Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, Αλέξανδρου Κακλαµάνου, Βασιλικής Κούκου,
Βάλιας Παπαστάµου, Αλέξανδρου Τζάννη.
 
Το Snehta Satelite είναι ένας χώρος µε πολλές χρήσεις που συµπληρώνουν
τις δράσεις του Snehta: βιβλιοθήκη, χώρος για
εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκθεσιακός χώρος, depot έργων σύγχρονης
τέχνης και πωλητήριο µε επιλεγµένα έργα, εκδόσεις και εικαστικά / design
αντικείµενα σύγχρονων δηµιουργών. 
 
Η ιδέα της βιβλιοθήκης ξεκίνησε από την ανάγκη για βαθύτερη έρευνα
πάνω στη δουλειά των resident artists και τη δηµιουργία έργων από κριτική
σκοπιά για την πόλη. 
 
Ώρες: 18:00 – 22:30. Χώρος: Κεφαλληνίας 39, 112 57, Αθήνα 
 
www.snehtaresidency.gr

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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42. SPATIAL MEDIA RESEARCH GROUP / ΕΑΤΑ 
(Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος This is Athens-Polis) 
ATHsENSe urban.data.lab
Μία καλλιτεχνική αλληλεπιδραστική εγκατάσταση που διερευνά την ιδέα της «έξυπνης»
πόλης µέσα από τα ψηφιακά δεδοµένα που παράγει η πόλη και οι κάτοικοι της. 
Το έργο αποτελείται από τέσσερα επιµέρους εικαστικά περιβάλλοντα στον χώρο των
εγκαταστάσεων του Σεραφείου και µετατρέπει, ροές των αστικών δεδοµένων, αλλά και
την συµµετοχή των κατοίκων, σε πολυαισθητηριακά, οπτικά, ηχητικά, κιναισθητικά
ερεθίσµατα, που µας επιτρέπουν να γνωρίσουµε την πόλη µας µε διαφορετικό τρόπο. Τα
δεδοµένα αποτυπώνουν σε πραγµατικό χρόνο την ατµοσφαιρική ρύπανση, τη στάθµη του
θορύβου, τους ήχους της πόλης καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των
ανθρώπων.
Θα υπάρξει παρουσίαση των έργων από τους συντελεστές.
Ώρες: 18:00-00:00
Χώρος: Σεράφειο Δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 160 και Πέτρου Ράλλη, 118 54, Αθήνα
 
www.athsense.gr

43. ΤΑF | THE ART FOUNDATION
Η Τέχνη της Χαρακτικής
Παρουσίαση και συζήτηση µε  τους καλλιτέχνες της
έκθεσης «Θάνος Τσιούσης - Αριστέα
Χαρωνίτη : Παρασκηνιακές αφηγήσεις / Λαµπερά  Σενάρια». 
Οι Παρασκηνιακές αφηγήσεις τιτλοφορούν το έργο της Αριστέας
Χαρωνίτη, που θέλει να «φωτίσει» µε αναπαραστατικό τρόπο και
ερευνώντας την γλώσσα που της προσφέρει η τέχνη της χαρακτικής,
καταστάσεις της “εσωτερικής” ζωής της µε άξονα τα ψυχολογικά βιώµατα
όχι ακριβώς της ίδιας, αλλά και αυτά που εκείνη φαντάζεται πως ζουν οι
ήρωες των έργων της. 
Στο έργο του Θάνου Τσιούση, µε τίτλο Λαµπερά Σενάρια, συναντούµε
ήρωες που βρίσκονται σε µια βασική αµφιθυµία: από τη µια είναι
αντιπρόσωποι των φωτεινών ιδεών του ιστορικού παρελθόντος, από την
άλλη το παρελθόν αυτό τους φέρνει στη σύγχρονη κατάσταση µε άβολο
τρόπο και αβεβαιότητα
Ώρες: 18:00 – 21:00. Χώρος: TAF | the art foundation, Νορµανού 5, 105
55, Αθήνα
www.theartfoundation.metamatic.gr

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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44. TIDAL FLOW ART
Το άλογο που είµαι, ντοκιµαντέρ του Μένιου Καραγιάννη
Απλοί άνθρωποι, ψυχολόγοι και καλλιτέχνες καταθέτουν
προσωπικά βιώµατα κι επιστηµονικές απόψεις, προσπαθώντας να ορίσουν τι
χωρίζει την τρέλα από την πνευµατική ισορροπία. Ακολουθεί συζήτηση µε το
σκηνοθέτη του ντοκιµαντέρ, Μένιο Καραγιάννη.
Με αγγλικούς υπότιτλους (Ελλάδα, 2019, 84’). 
Ώρες: 19:00 – 21:00
Χώρος: Victoria Square Project, Ελπίδος 13, 104 34, Αθήνα, πλατεία
Βικτωρίας
 
www.tidalflowart.com, http://victoriasquareproject.gr/
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Νύχτας Πολιτισµού «Βραδινές Συναντήσεις» στο
Victoria Square Project, προβάλεται η βίντεο-εγκατάσταση
«Τρεις ώρες σε τρία καλλιτεχνικά στούντιο στην Αθήνα» από την miss dialectic
(βλ. #39).

45.  3 137
Is this love? Για την τέχνη και την εργασία
Μια βραδιά συζήτησης και καλλιτεχνικής εµπειρίας γύρω από το
θέµα της εργασίας στην σύγχρονη εικαστική πραγµατικότητα.
Ένα πρόγραµµα ανοιχτό στο κοινό,  που περιλαµβάνει περφόρµανς, 
οµαδικές ασκήσεις,  προβολές και συζητήσεις γύρω από το ζήτηµα
της εργασίας στον χώρο του πολιτισµού. Μέσα από
την θεωρητική και καλλιτεχνική πρακτική των καλεσµένων του
προγράµµατος, στόχος είναι να χαρτογραφηθούν τα υλικά και άυλα
χαρακτηριστικά της εργασίας. Το πρόγραµµα αυτό είναι αποτέλεσµα
της συνεργασίας του 3 137 και των µελών του µε το πρόγραµµα
φιλοξενίας επιµελητών Sync και την 3η καλεσµένη του Ilaria Conti.
Συντελεστές: Πάκυ Βλασσοπούλου, Ilaria Conti, Χρυσάνθη
Κουµιανάκη, Κοσµάς Νικολάου
 
Ώρες: 19:00 – 10:00
Χώρος: 3 137, Μαυροµιχάλη 137, 11 472, Αθήνα 
 
www.3137.gr

3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 
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46. ART ATHINA
Gallery Night
Συµµετοχή των γκαλερί µε διευρυµένο ωράριο, 20:00-00:00 
www.art-athina.gr 
     
ΑΓΚΑΘΙ ΚARTΑΛΟΣ
«Κυρίως µπλε», Ζήνα Καδή, ζωγραφική
Μηθύµνης 12, Αθήνα, 112 57, www.agathi.gr
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ  ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ
“Not me possessions”, Μαριάννα Κατσουλίδη, ζωγραφική
Ηροδότου 5, 106 74 Αθήνα, www.peri-technon.com
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
“Neo-Mythical”, Ιάσονας Βενετσανόπουλος, ζωγραφική
Γλύκωνος 4, Πλατεία Δεξαµενης,  106 75, Αθήνα, www.athensartgallery.gr
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΑΜΧΗ
«Περφόρµανς», Αναστασία Παπαθεοδώρου
Λεωνίδου 9, 10437, Μεταξουργείο, https://www.rebeccacamhi.com/el/
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΈΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΧΏΡΟΣ
«Επ’ αυτοφώρω», Στάθης Βατανίδης, ζωγραφική
Λεµπέση 12,11742 Αθήνα, www.technohoros.org
ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΡΓΩ
«Ἡ δέ γυνή ἳνα τέχνην ποιῇ...», Γιαννοπούλου
Ντιάνα, Γκιώνη - Ζησιµοπούλου Βάσω, Κουβάτσου Δέσποινα, 
Παπούλια Σµαράγδα, οµαδική έκθεση Ζωγραφικής
 Νεοφύτου Δούκα 5, 10674, Αθήνα, www.argo-gallery.gr 
 
 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
«Ιχνογραφίες – χορογραφίες», Νίκος Κρυωνίδης,
Ξανθίππου 11, Πλ. Δεξαµενής, 106 75, Αθήνα, http://www.astrolavos.gr
ΓΚΑΛΕΡΙ  ΈΡΣΗ
«Παράλληλοι Διάλογοι», Νίκος Καλαφάτης
Κλεοµένους 4,  106 75, Αθήνα, www.ersi.gr
ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
“Mes Origines”, Cacao Rocks, ατοµική έκθεση
πλ. Κολωνακίου 20, 10673, Αθήνα, www.zoumboulakis.gr
ΓΚΑΛΕΡΙ CITRONNE
"Inner Space", Νίκος Μάρκου, έκθεση φωτογραφίας
Πατριάρχου Ιωακείµ 19, 4ος όροφος, 10675 Αθήνα, www.citronne.com
ΓΚΑΛΕΡΙ "7"
«Από την Νεµέα έως το Αµφιαράειο», Λιάνα Παπαϊωάννου, ζωγραφική – χαρακτική,
Σόλωνος 20, 10673, Αθήνα, www.gallery7.gr
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ ΔΛ
«Ζωγραφική 1993-2019», Δηµήτρης Γέρος
Ακαδηµίας 6, 106 71, Αθήνα, www.ikastikoskiklos.com
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  SIANTI
«Ισορροπώντας σε δύο διαστάσεις»
Βασιλέως  Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου,116 34, Αθήνα,
www.ikastikos-kiklos.com
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΓΙΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
«Τόποι αλµύρας σε χρόνους εσπέρας», Μιχάλης Μανουσάκης, ζωγραφική
Βαλαωρίτου 9α, 10671, Αθήνα, www.ekfrasi-art.gr
 3Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ATHENS CULTURE NET 



25

46. ART ATHINA
Gallery Night
Συµµετοχή των γκαλερί µε διευρυµένο ωράριο, 20:00-00:00 
www.art-athina.gr 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ
«Αστικός Μυστικός Κήπος - Μια ανάγνωση», Λία Ναλµπαντίδου, ατοµική έκθεση
Αρµατολών & Κλεφτών 48, 11471, Αθήνα, http://www.art-tounta.gr
A. ANTONOPOULOU. ART
«H ηχώ του χθες ως εικόνα του αύριο», Μυρτώ Βρατσάνου, Ελένη Ζερβού,
Αθηνά Κουµπαρούλη, Ελπίδα Φραγκεσκίδου, οµαδική έκθεση
Αριστοφάνους 20, 105 54 Αθήνα, www.aaart.gr
ALIBI GALLERY
“Τar Pits”, Μαριλία Κολυµπίρη, έκθεση
Σαρρή 12, 105 54, Αθήνα, , www.alibigallery.com/ 
ALMA GALLERY
''Passé'', Ανδρέας Βούσουρας, έκθεση
Υψηλάντου 24, 106 76, Αθήνα, www.galleryalma.com
ART APPEL GALLERY
«Χρήσεις και αφηγήσεις από κεραµικές δηµιουργίες», Λεώνη Γιαγδζόγλου,
Νεοφύτου Βάµβα 5, 106 74, Αθήνα, www.artappelgallery.gr
BERNIER / ELIADES GALLERY
"Works On Paper 1972-2020”, A. Ακριθάκης, S. Antonakos, Γ. Kουνέλλης, 
W. Kentridge, A. Messager, K. Walker, κ.α.
Επταχάλκου 11, Θησείο, 118 51, Αθήνα, www.bernier-eliades.com
 
 

CAN CHRISTINA ANDROULIDAKI GALLERY
“Men and Motorcycles”, Σίλεια Δασκοπούλου, ατοµική έκθεση
Αναγνωστοπούλου 42, 106 73, Αθήνα, www.can-gallery.com
CHEAP ART
«εἰς τὸ ὄνοµα...»
Απόλλωνος 25, Αθήνα Μητρόπολη, www.cheapart.gr
CRUX GALERIE
“Someone Else's Nostalgia”, οµαδική έκθεση, επιµέλεια Σοφία
Μακρυγιώργου Σέκερη 4, 10674,  www.instagram.com/cruxgalerie/
DIO HORIA GALLERY CONTEMPORARY ART PLATFORM
“Sometimes I cry at work", Pottati Pottato (Tατιάνα Ζάγαρη)
Ολυµπιονικών 220 και Λυκούργου, Φάρος Ψυχικού, 15451, Αθήνα
www.diohoria.com
ELEFTHERIA TSELIOU GALLERY
Βασίλης Ζωγράφος, ατοµική έκθεση
Ηρακλείτου 3, 10673, Αθήνα, www.tseliougallery.com
EVRIPIDES ART GALLERY
Δάφνη Αγγελίδου
Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, 106 73, Αθήνα, https://evripides-art.gr
GALLERY ARTPRISMA
«MΑΥΡΟ.....», ξενάγηση από τον επιµελητή της έκθεσης Βασίλη Φιορεβάντε
Κουντουριώτου 187, 18535 Πειραιάς, www.galleryartprisma.gr
GALLERY GENESIS
"Nostro Caro Scuro", Βασίλης Γαρυφαλάκης, Αποστόλης Ιτσκούδης, 
Νίκος Κιτµερίδης
Χάρητος 35, 10675, Αθήνα, www.gallerygenesisathens.com
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46. ART ATHINA
Gallery Night
Συµµετοχή των γκαλερί µε διευρυµένο ωράριο, 20:00-00:00 
www.art-athina.gr 
 
KALFAYAN GALLERIES
«Εµείς», Εδουάρδος Σακαγιάν
Χάρητος 11, Κολωνάκι, 106 75, Αθήνα, www.kalfayangalleries.com
KAPPATOS GALLERY
Works on Paper, Lynda Benglis
Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, 105 51, Αθήνα, www.kappatosgallery.com
NITRA GALLERY ATHENS
“Hypnagogia”, Αικατερίνη Γεγησιάν, Βαγγέλης Γκόκας, Ράνια
Εµµανουηλίδου, Μαρία Οικονοµοπούλου, Αναστάσης Στρατάκης, 
Μανταλίνα Ψωµά, οµαδική έκθεση
Αλωπεκής 34, Κολωνάκι, 106 75, Αθήνα, www.nitragallery.com
RODEO
“Keep Begging”, Shahryar Nashat
Πολυδεύκους 41, 18545 Πειραιάς, http://rodeo-gallery.com
ROMA GALLERY
«Ο κόκκινος τρελός του Ονειροδρόµιου και άλλα έργα της
περιόδου 1968-1975», Κωστής (Τριανταφύλλου)
Ρώµα 5, 10673, Αθήνα, www.roma-gallery.com
 
 

SKOUFA GALLERY
«Ωκεάνιο», Λαµπρινή Μποβιάτσου, ατοµική έκθεση
Σκουφά 4, 106 73, Αθήνα, www.skoufagallery.gr
THE BREEDER
“Ambivalent Spaces - Anarchic Identities”, Ελένη Χριστοδούλου
Ιάσονος 45, 104 36, Αθήνα, http://www.thebreedersystem.com
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