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Προτάσεις Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 Documente

Οι δικές μας επιλογές που δεν ταυτίζονται απαραίτητα
με τις επιλογές που επιβάλλει η κεντρική κατεύθυνση της εποχής
Μουσικά γεγονότα εικαστικές συναντήσεις πολιτιστικά events
από όλη την Ελλάδα γιατί για το Documente Ελλάδα
δεν είναι μόνο η Αθήνα όπου θεωρούμε ότι καλό
είναι να βρεθείτε και να συμμετάσχετε για να μοιραστείτε
στη συνέχεια την εμπειρία σας με φίλους και γνωστούς

Ξαρχάκος στον βορρά
Η μουσική παράσταση του Σταύρου
Ξαρχάκου 5 λαϊκές μορφές με
τρόπον εντόνως ερωτικόν θα
παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Διευθύνοντας επταμελή ορχήστρα
κορυφαίων σολίστ που τον
πλαισιώνουν και φωνητικά μας
χαρίζει ένα σπάνιο ταξίδι ήχων στα
μουσικά έργα του Ιδιου καθώς και
των Μάρκου Βαμβακάρη Μίκη
Θεοδωράκη Βασίλη Τσττσάνη και
Μάνου Χατζιδάκι

Ο INFO

24/10 στις 21.00

Στιγμιότυπα από την καραντίνα
To KOTES Χ Booze σε συνεργασία
με την αίθουσα τέχνης Αγκάθι
Κβιτάλος φιλοξενεί τη φωτογράφο
Ντίνα Κουμπούλη με φωτογραφίες
που απεικονίζουν τον ψυχισμό
των ανθρώπων την περίοδο της
καραντίνας στην Αθήνα Ταράτσες
μπαλκόνια ακάλυπτοι δρόμοι είναι
τοbackground των φωτογραφίσεων
Οικογένειες ζευγάρια παρέες
άνθρωποι μόνοι τους μια
περίεργη ανθρωπογεωγραφία Ενα
φωτογραφικό ντοκουμέντο μιας
ιστορικής περιόδου

Ο INFO

Εως 31/10
Κολοκοτρώνη 57

Αθήνα

Γκόγκολ στη Θεσσαλονίκη
Η πολυβραβευμένη παράσταση
Το παλτό του Νικολάι Γκόγκολ σε

σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη
που διακόπηκε απότομα εξαιτίας της
πανδημίας ανεβαίνει στο Θέατρο
Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη Οι
Κρίτωνας Ζαχαριάδης και Βασίλης
Κανελλόπουλος θα ξετυλίξουν
και πάλι την τραγική ιστορία του
Ακάκιου Ακακίεβιτς Ο Γκόγκολ ο INFO
σκιαγραφεί την ανελέητη δύναμη
του κοινωνικού οικοδομήματος Παρ Κυρ
πάνω στις ψυχές των ανθρώπων στις 21.00

Street art σε
κλειστόχώρο
Η Urban Act το Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών και η The
Project Gallery διοργανώνουν μια
ιδιαίτερη εικαστική έκθεση με τίτλο
2x2 The Grit όπου προβάλλεται

το έργο νέων αναγνωρίσιμων
καλλιτεχνών από τον χώρο της
street art στην Ελλάδα και την
Ιταλία Στην έκθεση συμμετέχουν
οκτώ καλλιτέχνες οι Blaqk Kez
Kostis Damou 1 akis aka Jamer
και Same84 από την Ελλάδα και οι
2501 Etnik Ozmon και Paolo Psiko
από την Ιταλία Οι καλλιτέχνες
παρουσιάζουν ο καθένας στην
ίδια διάσταση χώρου 2x2 μια άλλη
οπτική του έργου τους

Εως 1/11 The Project Gallery
Νορμανού 3 Μοναστηράκι

Newsfeed
•Διαδικτυακή εκπομπή με αφορμή την επέτειο
της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους
Γερμανούς με υλικό από την έκθεση με τίτλο

14 ιστορίες Αντίστασης Δευτέρα 19/10 σπς
19.00 στον λογαριασμό Facebook Menelaos
Charalampidis

• Το Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης
παρουσιάζει την έκθεση Κοσμάς Ξενάκης

Χασάπηδες και Κριοφόροι στο Πολιτιστικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ Βίλα Καπαντζή
από τις 21/10 19.00-22.00 Βασιλίσσης Ολγας 108

•Η Κατερίνα Πολέμη στον Φάρο του ΚΓΤΊΣΝ στο
πλαίσιο της σειράς συναυλιών Jazz Chronicles
24/10 στις 2L00
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