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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
S

φορείς αλλά και ιδιώτες συλλέκτες παρουσιάζοντας
για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό 170 οπάνια χαρτογραφικά
έργα και γεωγραφικές εκδόσεις Εε αυτά
η ιστορία της νεότερης Ελλάδας πριν και μετά την

ΣΙΝΕΜΑ

Balkans Beyond Borders Short
Film Festival
12o

Επανάσταση και η σύσταση ίου νεότερου ελληνικού
κράτους αναδύονται μέσα από τη χαρτογράφηση
του ελληνικού χώρου από ξένες αποστολές Η
εικόνα της Ελλάδας με τις πολιτικές της
προεκτάσεις απλώνεται στα μάτια των επισκεπτών
της έκθεσης από τις εργασίες των αξιωματικών της
ρωσικής αρμάδας ταυ Αιγαίου 1770-1775 μέχρι τις

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

γεωγραφική

Την αθηναϊκή εκΰοχή του 12ου Διαβαλκανικού Φε
ατι ράΚ Μ κρα ύ Μ ήκους θα έχσυ με την ευκαι ρία να
απολαύσουμε για ένα τρι ήμερο στο Τριανάν μετά τη
διεξαγωγή του ατην Πρίοτινα και το υπόλοιπο ταξίδι
του οτα Βαλκάνια και την Ευρώπη Εκτός από τις
πρόβαλε του 6<αγωνιατικού προγράμματος θα
επιμορφωτικά εργαστήρια και παράλληλες
6ράσεις βααιχός άξονας τωναποίων θα είναι ο τρόπος
με τον αποίο το άτομο επαναπροσδιορίζει τη σχέση με
τον εαυτό του τους άλλους αλλά και το αστικό τοπίο
ι

πολλαπλές απόπειρες τωνγεωγράφων χαρτογράφων
και απεσταλμένων του Ναπολέοντα και τις εργασίες
των μελών της γαλλικής επιστημονικής αποστολής
του Μοριά 1829-1838

16/12-19/3 Μέγαρο Euvâpôou Αγ Κωνσταντίνου
20 £ Μενάνδρου Αθήνα είσοδος ελεύθερη

διεξαχθούν

10

ΕΚΘΕΣΗ

Η Γένεση του Ελληνικού Κράτους
1S38
Τη συμπλήρωση των 20Ο ετών από την Ελληνική
Επανάσταση αποφαοιοε να γιορτάσει το Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης αε συνεργασία με άλλους

ελειιθερώαειταζωα
αι τα κλουβιά τους
και να τα κάνει non

11 S 12/12 Ταινιοθήκη της Ελλάδος Ιερά Οδός
48&Μεγ Αλεξάνδρου 134-136 Αθήνα

11

ΠΑΡΤΙ

Exhale Athens with Amélie Lens

Ετσι παρουσιάζει
έργα μεικτής τεχνικής
άπου βασιζόμενη
αποτυ πωσεις
ζώων πάνω σε

Αφιέρωμα στον Mario Brenta

10-12/12 Κινηματογράφος Τριανόν Κοδριγκτω
νος 21 Αθήνα είσοδος S ευρώανά ημέρα

Χαρτογραφία και Ιστορία 1770

Η φωτογράφος και
εικαστικός Marielte
Pteroudis θελε να

σχετικά πρόσφατο II sorriso M gatto

σε φωτογραφικές

ΣΙΝΕΜΑ

φέροντας το ισχυρό αποτύπωμα της πανδημίας

9

Marielle
Pteroudis
η Animal
Teaser

παρευρεθεί στην Αθήνα για την προβολή της ταινίας
του Bornobo délie montagne Μπάρναμπο των βουνών
ενώ θα προβλη θούν επιπλέον και τρία ντοκιμαντέρ
που γύρισε μαζί με την Karine de Villers τσ Calle de la
pretö για την τελευταία ημέρα του Τιτοιάνο ToCorpo
a Conpo γυρισμένο κατά τη διάρκεια των προβών της
παράστασης OrchideeTOu Pippo Del bono αλλά και το

Με τίτλο Σινεμά £ Πραγματικότητα Οι λέξεις των
πραγμάτων ο πολιτιστικός σύλλογος AI AL σε
με το Ιταλικό Μορφωτικό ινστιτούτο Αθηνών
αφιερώνει δύο ημέρες στον Ιταλό σκηνοθέτη
Mario Brenta παράλληλες εκδηλώσεις θα γίνουν
και σε άλλες πάλεις της Ελλάδας Ο σκηνοθέτης θα

ξύλο επιδίδεται
σε ακρυλικές
επιχωματώσεις που
τοποθετο ύν τα ζώα
σε ένα πολύχρωμο
περιβάλλον
Βγαίνοντας απά
το κλουβί τους τα
ζώα καλούν τον
επιοκέπιη-θεατή
να δειτα πράγματα
διαφορετικά καιπιο
παιχνιδιάρικα μέσα
από αινιγματικούς
τίτλους και λεκτικά

ουνεργασία

παιχνίδια

9/12-1SA Αίθουοα
Ιέχνης Αθηνών
λύ κώνος Αθήνα
είσοδος ελεύθερη

Τα τελευταία χρόνια η πορεία της Amélie Lens στον
κόσμο των decks είναι σαρωτική Ανάμεσα στα πολλά

πρότζεκτ της Βελγίδας DJ και παραγωγού είναι
και το Exhale δηλαδή ξεχωριστές club nights που
επιμελείται η ίδια στις οποίες καλεί από καταξιωμένα
ονόματα της dance μούσι κής μέχρι ανερχόμενους
DJs Τώρα ετοιμάζεται να φέρει το irExhale και ατην
Αθήνα σε ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι που έχουν
γίνει μετά την πανδημία έχοντας στο πλάι της touç
Airod Dana Montana Lokief Regal και Cirkäe

10/12 Ποδηλατοδρόμιο OAKA Κηφισίας 37
είσοδος 25-50 ευρώ

Μαρούσι

