
Το Δίκτυο Πολιτισμού δήμου Αθηναίων με 
πρόταση των μελών του, διοργανώνει μία 
Νύχτα Πολιτισμού στις 5 Οκτωβρίου, που έχει 
ως κοινό παρονομαστή την αφήγηση, προ-
βάλλοντας έτσι στο πλαίσιο της «Αθήνα 2018 
Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου» δήμου 
Αθηναίων τη σχέση του βιβλίου με τις τέχνες.  
Από τις 20:00 έως και μετά τα μεσάνυχτα μου-
σική και απαγγελίες, παραστάσεις και ανοιχτές 
πρόβες, περφόρμανς, παιχνίδια στο δημόσιο 
χώρο, εκθέσεις ζωγραφικής και κινούμενα 
σχέδια, θα παρουσιαστούν σε μια νύχτα αφι-
ερωμένη στις τέχνες, σε μια διαδρομή που ξε-
κινά από το κέντρο της πόλης για να φτάσει στο 
Φαληρικό Δέλτα και τον Πειραιά.

Athens Culture Net, at the suggestion of its 
members, organizes a Culture Night on Oc-
tober 5th, celebrating the narrative, thus 
portraying, as part of the "Athens 2018 World 
Book Capital" city of Athens, the relation be-
tween the Book and the Arts. From 20:00 
until midnight, music, recitals, performanc-
es and open rehearsals, performances, public 
games, art exhibitions and cartoons will be 
presented on a night dedicated to the arts, on 
a route starting from the city center to reach 
Faliron Delta and Piraeus.

Νύχτα Πολιτισμού 
Athens Culture Net - 
Τέχνες και Αφήγηση
ACN Culture Night - 
Arts & Narrative
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atopos contemporary 
visual culture

#TextMe_FluffyLibrary_
Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου
#TextMe_Lab_Αλεξάνδρα 
Παπαδημητρίου
#TextMe_FluffyLibrary_An-
tigoni Tsagkaropoulou
#TextMe_Lab_Alexanda 
Papadimitriou
20:00 - 23:00

#TextMe_FluffyLibrary_Αντι-
γόνη Τσαγκαροπούλου: Δράση 
μέσα στην εγκατάσταση από την 
καλλιτέχνιδα του έργου, Αντιγόνη 
Τσαγκαροπούλου
#TextMe_Lab_Αλεξάνδρα 
Παπαδημητρίου: Έκθεση. Η 
οικειοποίηση μεθόδων σχεδίου 
και εκτύπωσης ως φεμινιστικής 
πρακτικής.
Σαλαμίνος 72, Αθήνα
#TextMe_FluffyLibrary_Antigoni 
Tsagkaropoulou
#TextMe_Lab_Alexanda Pa-
padimitriou
#TextMe_FluffyLibrary_ Antigo-
ni_Tsagkaropoulou: Performance 
inside the installation from the 
artist Antigoni Tsagkaropoulou 

#TextMe_Lab_Alexandra_Pa-
padimitriou: Exhibition. Feminist 
reclaim of the methodologies of 
drawing and printmaking
Salaminos 72, Athens 

βιομηχανικο μουσειο φωταεριου
τεχνοπολη δημου αθηναιων
industrial gas museum
technopolis city of athens

Από το κάρβουνο στον ατμό
From coal to steam
20:00 & 21:00

Ξεναγήσεις για ενήλικες 
και οικογένειες.
Απαραίτητη η τηλεφωνική κρά-
τηση στο τηλέφωνο: 2130109325, 
Δευ.- Παρ. ώρες: 13:00-17:00.
Σημείο συνάντησης: Πωλητήριο 
Μουσείου Φωταερίου, Πειραιώς 
100.
Guided tours for adults 
and families.
Phone reservation needed: 
2130109325, Mon-Fri.13.00-17.00
Meeting point: Industrial Gas 
Museum Shop, Pireos 100.

γεννάδειοσ βιβλιοθήκη
gennadius library

Γραφή και Ανάγνωση: 
Ερρίκος Σλήμαν και 
Αντώνιος
Reading and Writing: 
Heinrich Schliemann and 
Antonios
20:00 - 24:00
Με οδηγό τη σύγχρονη τέχνη, η 
έκθεση εστιάζει στη γραφή και 
προτείνει νέους τρόπους ανάγνω-
σης των πλούσιων αρχείων της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Αναγνωστήριο Γενναδείου Βιβλιο-
θήκης, Σουηδίας 61, Αθήνα
Employing contemporary art as a 
guide, this exhibition focuses on 
writing and proposes new ways 
of reading the rich archives of the 
Gennadius Library.
Gennadius Library Reading 
Room, Souidias 61, Athens

δημοτικό θέατρο πειραιά
municipal theatre of piraeus

Μουσείο Ανθρώπινης 
Συμπεριφοράς 
Museum of Human Behavior
24:00 - 2:00

Ένα ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ… στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά
με πρωταγωνιστές τους 
εργαζόμενους του θεάτρου
Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς
MUSEUM OF HUMAN BEHAV-
IOR… at the Municipal Theatre 
of Piraeus
Featuring the employees of the 
theatre
Polytexneiou 32, Piraeus

διεθνέσ φεστιβάλ κινηματογράφου 
τησ αθήνασ νύχτεσ πρεμιέρασ
athens international film festival

Νύχτες Πρεμιέρας, 
Νύχτες Πολιτισμού
A night of Culture by the 
Athens International Film 
Festival
23:00

Προβολή της ταινίας
«Τα απομεινάρια μιας μέρας», 
του Τζέιμς Άιβορι (1993).
Με την υποστήριξη του British 
Council.
Ζάππειο Μέγαρο
Screening of the film 
"The remains of the day", 

by James Ivory (1993).
Supported by British Council.
Zappeio Megaro

εατα αε -πιλοτικό πρόγραμμα πολη² 
- this is athens του δήμου αθηναίων
addma sa - polis2 pilot program - this 
is athens of city of athens

Νύχτα Πολιτισμού 
στην πλατεία Θεάτρου
A Νight of Culture 
on Theatrou Square
20:00 - 24:00

Οι δημιουργικές ομάδες που επα-
ναλειτουργούν 7 κλειστά κατα-
στήματα της Πλατείας Θεάτρου, 
μέσω της δράσης «Κατάστημα 
στο Κέντρο» του ΠΟΛΗ 2 , αφη-
γούνται τη δική τους ιστορία.
Πληροφορίες:210 3312002-3, 
comms@polis2.thisisathens.org
Πλατεία Θεάτρου – Ομόνοια
You are invited to a night 
of narration by the 7 creative 
groups that have taken up shop 
on Theatrou Square, as part of 
the “Shop in the Center” project 
by POLIS2.
Information: 210 3312002-3, 
comms@polis2.thisisathens.org
Theatrou Sq - Omonoia



εθνικό θέατρο τησ ελλάδασ 
national theatre of greece

«Ο Πρίγκιπας κι ο Φτωχός» 
του Μαρκ Τουαίην, Ανοιχτή 
Πρόβα / Preview πριν την 
Πρεμιέρα
“The Prince and the Pauper” 
by Mark Twain, Open 
Rehearsal / Premiere 
Preview
21:30

Βραδινή επίσκεψη για όλη την 
οικογένεια στο νέο «σπίτι» του 
Μικρού Εθνικού, στην ανακαινι-
σμένη σκηνή του Ισογείου REX.
Δελτία εισόδου θα διατίθενται 
με σειρά προτεραιότητας από τις 
20:00 στα ταμεία του ΘΕΑΤΡΟΥ 
REX. Πανεπιστημίου 48
A night family visit at the brand 
new  “home” of the of the Young 
People's Stage of the National 
Theatre of Greece, the renovated 
Ground Floor of REX Theatre. 
Panepistimiou 48

εκδόσεισ (.poema..) 
(.poema..) Publications

Μνημονεύετε 
Διονύσιο Σολωμό

Refer to 
Dionysios Solomos
21:30

H σημερινή αντίληψη για τον 
εθνικό ποιητή: η διγλωσσία, 
το σύνολο έργο, η καθοριστική 
παρουσία του στη νεοελληνική 
γραμματολογία.
Ζάππειο Μέγαρο (Περιστύλιο)
The contemporary aspect on 
Greek’s national poet: bilingual-
ism, entire work, literary aproach 
on modern greek studies.
Zappeio Megaro (Peristilio)

ιδρυμα μιχάλησ κακογιάννησ
michael cacoyannis foundation

Prometheus 2.0 
Prometheus 2.0
20:00 - 02:00

Έκθεση στην οποία συμμετέχουν 
35 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφι-
κής, φωτογραφίας, γλυπτά, εγκα-
ταστάσεις, νέα μέσα, δρώμενα 
και video art.
" N0de" οπτικοακουστική εγκατά-
σταση-παρουσίαση του Στράτου 
Μπιχάκη
Πειραιώς 206

Art Exhibition (painting, pho-
tography, sculptures, installa-
tions, new media, events, video 
art). 35 exhibiting artists.
"N0de" audiovisual installa-
tion-presentation of Stratos 
Bichakis
Pireos 206

ίδρυμα τησ βουλήσ των ελλήνων 
για τον κοινοβουλευτισμό και τη 
δημοκρατία, περιφέρεια αττικήσ-
κεντρικόσ τομέασ, δήμοσ αθηναίων, 
γενικά αρχεία του κράτουσ, ερτ
hellenic parliament foundation 
for parliamentarism and democra-
cy, attica region-central section, 
municipality of athens, general 
state archives, ert

«14 Ιστορίες Αντίστασης» 
έκθεση
“14 Stories of Resistance” 
exhibition
20:00 - 00:00

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «12 
Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύ-
θερη». Στόχος της έκθεσης είναι 
η ανάδειξη του αντιστασιακού 
αγώνα των κατοίκων της Αθήνας 
κατά της γερμανικής κατοχής, 
μέσα από 14 προσωπικές ιστορίες.
Ειδική ξενάγηση, στις 22:00. 
Κτήριο 6, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ,

Πάρκο Ελευθερίας – Κέντρο 
Τεχνών Δήμου Αθηνών.
Αs part of the events organized 
by “12 October 1944. Free Athens”
The aim of the exhibition is to 
highlight the resistance of the 
inhabitants of Athens against 
German occupation through 14 
personal stories. Special guided 
tour at 22:00 Building 6, former 
EAT-ESA, Parko Eleftherias - Arts 
Center of the Municipality of 
Athens.

ινστιτούτο θερβάντεσ
instituto cervantes de atenas

Λογοτεχνικός 
κινηματογράφος
Literary cinema
19:00 – 23:00

Μια ταινία από την Ισπανία και 
μια από το Ισημερινό, που απο-
τελούν μεταφορά λογοτεχνικών 
έργων στην μεγάλη οθόνη, και 
πραγματεύονται δυο ιστορικά 
γεγονότα που σημάδεψαν την 
πορεία των δύο χωρών.
Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, 
Ομήρου 14
One film from Spain and one 

from Ecuador, based on books, 
dealing with two important 
historical facts that marked the 
course of both countries.
Goethe Institut, Omirou 14

ινστιτούτο πούσκιν 
pushkin institute

Ο συναρπαστικός κόσμος 
της ρωσικής γλώσσας
The fascinating world
of Russian language
20:00 - 00:00

Γνωριμία με τη ρωσική γλώσσα
Φειδίου 18, Αθήνα
Get acquainted with the Russian 
language
Feidiou 18, Athens

ιώ βουλγαράκη / oικία θεοτοκοπούλου 
δήμου aθηναίων
io voulgaraki / theotokopoulos 
house - city of athens

«…Εμένα με κυνηγάει 
ο τόπος μου…» 
Μάτση Χατζηλαζάρου 
| Γράμματα από το Παρίσι 
στον Ανδρέα Εμπειρίκο
«…My land is after me…» 
Matsi Hatzilazarou 



| Letters to Andreas 
Embirikos from Paris
20:00

Τα «Γράμματα από το Παρίσι στον 
Ανδρέα Εμπειρίκο (1946-1947) 
της Μάτσης Χατζηλαζάρου» 
(επιμ. Χρήστου Δανιήλ), Εκδόσεις 
Άγρα, ζωντανεύουν μέσα από 
μια ανάγνωση που συνδιαλέγεται 
ζωντανά με φλάουτο και κιθάρα.
Θεοτοκοπούλου 34, Πατήσια
The letters by Matsi Harzilazarou 
to Andreas Embirikos (Paris, 1946-
1947) come to life via a reading 
in dialogue with the flute and 
the guitar. Theotokopoulou 34, 
Patissia

κέντρο πολιτισμού ίδρυμα 
σταύροσ νιάρχοσ (κπισν)
stavros niarchos foundation 
cultural centre (snfcc)

Νύχτα Μυστηρίου: 
H εξαφάνιση του Τζων 
Μπαλωμένου 
Mystery Night: 
The Disappearance 
of John Balomenos
18:50 - 22:50

Αινίγματα, ύποπτοι και ένα παιχνί-
δι μυστηρίου σε μια βραδιά που
σας καλεί να περιηγηθείτε στον
χώρο του ΚΠΙΣΝ και να δώσετε τη
λύση σε μια περίεργη εξαφάνιση. 
Σενάριο-πλοκή & επιμέλεια: Βαγ-
γέλης Γιαννίσης και Δημήτρης 
Σίμος. 4 ωριαία slots με συμμε-
τοχή 50 ατόμων ανά ώρα. (Ώρες 
έναρξης: 18:50, 19:50, 20:50, 
και 21:50) Συμμετοχή στο www.
snfcc.org
Λ. Συγγρού 364
Riddles, suspects and a mystery
game in an evening that invites
you to tour the SNFCC and solve
a curious disappearance. Script-
plot & editing: Vangelis Giannisis 
and Dimitris Simos.
4 hourly slots with the partic-
ipation of 50 persons per slot 
(starting times: 18:50, 19:50, 
20:50, and 21:50).
Registration at www.snfcc.org
L. Syggrou 364

μανδραγόρασ, περιοδικό-εκδόσεισ 
για την τέχνη & τη ζωή
mandragoras magazine

Νάνος Βαλαωρίτης - 
Νικόλας Κάλας: ένας 
διάλογος. Υπερρεαλισμός 

και επαναστατικότητα στην 
τέχνη και τη ζωή
Nanos Valaoritis-Nicolas 
Calas: A dialogue. Surreal-
ism and revolution in Art 
and in Life
20:00

Η παράλληλη πορεία του Νάνου 
Βαλαωρίτη και του Νικόλα Κάλας 
στα λογοτεχνικά πράγματα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού με 
άξονα το υπερρεαλιστικό κίνημα
Polis Art cafe, Πεσμαζόγλου 5, 
Αίθριο Στοάς του Βιβλίου
The parallel course of Nanos 
Valaoritis and Nicolas Calas in 
the context of the surrealism art 
movement in Greece and abroad.
Polis Art cafe, Pesmazoglou 5

μουσείο αρχαίασ ελληνικήσ 
τεχνολογίασ κώστα κοτσανά - 
ευρωπαϊκό κέντρο κινούμενων 
σχεδίων
museum of ancient greek technol-
ogy kostas kotsanas - european 
animation center

Ο Κ.Π. Καβάφης στο Τόκυο
C.P. Cavafy in Tokyo
20:00

Δύο αρχαίοι πολιτισμοί συνα-
ντώνται μέσα από το έργο του 
Αλεξανδρινού ποιητή. Η ποίηση 
του Κ.Π. Καβάφη ζωντανεύει 
με animation, έκθεση σχεδίων 
και αναγνώσεις ποιημάτων στα 
ελληνικά και Ιαπωνικά.
Ξεναγήσεις διάρκειας 30’ στην 
έκθεση «Αρχαία Ελλάδα – Οι 
Απαρχές των Τεχνολογιών» πριν 
και μετά την εκδήλωση
Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, Αθήνα
Two ancient civilizations 
meet through the work of the 
Alexandrian poet. Cavafy’s poems 
come alive through animation 
films, sketches exhibition and 
reading poetry in Greek and 
Japanese language.
There will be guided tours at 
the exhibition “Ancient Greece 
– The Origins of Technologies” 
(duration 30’) before and after 
the event
Pindarou 6 & Acadimias, Athens

μουσική βιβλιοθήκη 
«λίλιαν βουδούρη» 
- μέγαρο μουσικήσ αθηνών 
music library “lilian voudouri” 
- megaron. the athens concert hall

Όταν ο Απόλλωνας 

συνάντησε την Κάισσα
When Apollo met Caïssa
20:00 - 24:00

Ομιλία, συναυλία πιάνου και 
σκακιστικά σιμουλτανέ, όπου θα 
φωτιστεί η αναπάντεχη σχέση της 
σκακιστικής σκέψης με τη μουσι-
κή σύνθεση και εκτέλεση.
Η συμμετοχή στα σιμουλτανέ
γίνεται με φόρμα εγγραφής
στο www.mmb.org.gr και σε
σκακιστικές ιστοσελίδες.
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη
Lecture, recital and simultaneous 
chess games highlighting the 
unexpected connection of
chess thinking and music com-
posing and performing.
For participation in the games,
you have to fill in the form at 
www.mmb.org.gr
Vas. Sofias & Kokkali

περιοδικό ποιητική 
literary journal "poetics"

Ο έναστρος ουρανός 
της ποίησης
The Starry Night of Poetry
20:00



Δέκα σημαντικοί Έλληνες ποιητές 
από διαφορετικές γενιές διαβά-
ζουν ποιήματα δικά τους ή άλλων 
ποιητών.
Ζάππειο Μέγαρο (Περιστύλιο)
Ten renowned Greek poets, 
representing different 
generations, read poems written 
by them or others.
Zappeio Megaro

περιοδικό φρμκ
φρμκ magazine

Ποίηση στην αιχμή 
Poetry at the edge
20:00

Η ομάδα του περιοδικού ποίησης 
ΦΡΜΚ παρουσιάζει μοναδικές 
περιπτώσεις στη σύγχρονη πα-
γκόσμια ποίηση, ενώ η Παυλίνα 
Μάρβιν συνομιλεί με ξένους 
ποιητές που ζουν στην Αθήνα.
The Black Duck Garden, 
Παπαρρηγοπούλου 5-7
The editing group of FRMK 
magazine presents uniquely 
original poets of our times, with 
the participation of foreign poets 
living in Athens.
The Black Duck Garden, 

Paparigopoulou 5-7

περιοδικό-εκδόσεισ θρακα
thraka magazine

Πριν το βιβλίο
Prior to books
20:00

Το περιοδικό Θράκα παρουσι-
άζει δέκα Έλληνες ποιητές και 
ποιήτριες της νεότερης γενιάς 
με ένα ή και περισσότερα βιβλία 
στο ενεργητικό τους, οι οποίοι θα 
διαβάσουν ανέκδοτα ποιήματά 
τους.
Βιβλιοπωλείο Επί Λέξει, 
Ακαδημίας 32
Thraka Magazine presents ten 
Greek poets of the younger 
generation who have already 
authored at least one book and 
will be reading poems from their 
unpublished -or soon to be pub-
lished- work.
Epi Lexi Bookstore, Akadimias 32

ωδείο αθηνών
athens conservatoire

On Time
Μουσική, Χορός
On Time

Music, Dance
20:00 - 00:00 +

Μια καλλιτεχνική βραδιά 
κάλεσμα σε ένα ταξίδι μέσα στο 
χρόνο, ακούγοντας μουσική και 
χορεύοντας όσο αντέξουμε.
Κράτηση θέσης: 210 
7240673, ksotiropoulou@
athensconservatoire.gr
Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου B' 17-19
We invite you to a journey in 
time in a night full of music and 
dancing till we drop.
Reservation: 210 
7240673, ksotiropoulou@
athensconservatoire.gr
Rigilis & Vas. Georgiou B’

free thinking zone 

Crime Lab: Στην κουζίνα 
συγγραφέων αστυνομικής 
λογοτεχνίας
Crime Lab: Inside the kitch-
en of the crime writers
19:00 - 21:00

Εργαστήρι αστυνομικής λογο-
τεχνίας και άσκηση/παιχνίδι 
στο τέλος, κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες θα συνθέσουν τη 
δική τους ιστορία αστυνομικής 
λογοτεχνίας.
Aκτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free 
Thinking Zone, στον πεζόδρομο 
της οδού Σκουφά 64 και Γριβαίων
An introduction to crime 
literature and workshop. At the 
end the participants will be asked 
to practice what they learned by 
making up their own story.
Αctivist bookshop Free Thinking 
Zone, at the pedestrian street 
Skoufa 64 and Grivaion

free thinking zone

Νικήστε το Bιβλιοφάγο! 
Beat the BookBug
21:00 - 01:00

Υπαίθριο παιχνίδι γνώσεων με 
θέμα τα βιβλία, το οποίο παίζεται 
σαν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Το 
παιχνίδι παίζεται σε δύο ομάδες. 
Κάθε ομάδα μπορεί να έχει απερι-
όριστο αριθμό παικτών. Διάρκεια 
παρτίδας: 1 ώρα
Υπάρχει δυνατότητα δήλωσης 
συμμετοχής στο 
info@freethinkingzone.gr
Ζάππειο Μέγαρο

A giant outdoor knowl-
edge-based game, related to 
books, played as a board game by 
two groups of players (proposed 
maximum of 10).
Zappeio Megaro

neon

Prosaic Origins
20:00 - 00:00

Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει το ΕΡΓΟ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018 | Prosaic 
Origins, του Ανδρέα Λόλη στη 
Βρετανική Σχολή Αθηνών, σε 
επιμέλεια Νάγιας Γιακουμάκη.
Σουηδίας 52
NEON presents Andreas Lolis’ 
Prosaic Origins, curated by Nayia 
Yiakoumaki, at the British School 
at Athens for CITY PROJECT 2018.
Souidias 52
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art athina

Gallery Night 
20:00 - 24:00

Οι αίθουσες τέχνης σε Αθήνα και 
Πειραιά, τηρούν κοινό διευρυμέ-
νο ωράριο ως τις 00:00 γιορτάζο-
ντας την Νύχτα Πολιτισμού
Art galleries around Athens and 
Piraeus extend their opening 
hours from 20:00 to 00:00 
celebrating the Culture Night

a.antonopoulou.art 

Geometry as Caprice 
Απόστολος Ντελάκος
Apostolos Ntelakos

Αριστοφάνους 20, Αθήνα
Aristofanous 20, Athens
210 3214 994
www.aaart.gr 

γκαλερί αδ
ad gallery 

Ατομική έκθεση:
Manuel Ocampo
Ατομική έκθεση:
Mihael Milunovic

Solo show: 
Manuel Ocampo
 Solo show:
Mihael Milunovic

Παλλάδος 3, Αθήνα
Pallados 3, Athens
210 32 28 785
www.adgallery.gr

αγκάθι καρτάλοσ
agathi kartalos 

Le rouge et le noir,
Δημοσθένης Δαββέτας 
Κορνήλιος Γραμμένος
Μαριλένα Ζαμπούρα
Dimosthenis Davvetas
Kornelios Grammenos
Marilena Zampoura

Μηθύμνης 12 & Επτανήσου, Αθήνα
Mithimnis 12 & Eptanisou, Athens
210 86 40 250

alma contemporary art gallery

The Black Boxes 
of Memories, ατομική 
έκθεση της Ελένης Κάπρου
The Black Boxes 
of Memories, Eleni’s Kaprou 
solo show

Υψηλάντου 24, Αθήνα
Ipsilantou 24, Athens
211 40 03 160
www.galleryalma.com

γκαλερί αργω
argo gallery 

Έκθεση ζωγραφικής του 
καλλιτέχνη Μάρτιν Κράστεβ           
Solo e  of paintings of the 
artist Martin Krastev 

Νεοφύτου Δούκα 5, Αθήνα
Neofytou Douka 5, Athens
210 7249333
www.argo-gallery.gr

art  πρίσμα•
art prisma• 

Aτομική έκθεση
Πόπη Γιαννάκη
''NO COMMENTS''
Solo show
Popi Giannaki
“NO COMMENTS”

Aγ. Σπυρίδωνος 3, Πειραιάς
Agiou Spiridonos 3, Pireaus
210 41 31 999
www.galleryartprisma.gr

•σε συνεργασία με το χώρο s.i.l
in collaboration with s.i.l space

αίθουσα τέχνησ αθηνών
athens art gallery 

Λίζη Καλλιγά
Κολυμβητές ΙΙ
Lizzie Calligas
Swimmers ΙΙ
Photography 

Γλύκωνος 4,  Αθήνα
Glykonos 4, Athens  
210 7213 938
www.athensartgallery.gr

can christina androulidaki gallery 

Έφη Χαλιόρη - Ατομική 
έκθεση
Efi Haliori - Solo show

Αναγνωστοπούλου 42, Αθήνα
Anagnostopoulou 42, Athens
210 339 0833
www.can-gallery.com

cheapart 

Performance: "I Miss Ameri-
ca " του Peter Max Lawrence 
σε επιμέλεια  Macklin Kowal
Performace: Peter’s Max “I 
Miss America” curated by 
Macklin Kowal
Α. Μεταξά 25, Αθήνα

A. Metaxa 25, Athens
210 3817 517

chili art gallery 

Ατομική έκθεση της Alex-
andra Sarah "Noncorporeal 
Trembling Frequencies" 
Alexandra Sarah’s solo show
“Noncorporeal Trembling 
Frequencies” 

Δημοφώντος 13-15, Θησείο
Dimofontos 13-15, Thission
2107292564
www.chiliart.gr

dépôt art gallery 

Εικονοποιητές
του Κύκλου Ποιητών
Icon makers, 
members of Poets Circle

Νεοφύτου Βάμβα 5, Αθήνα
Neophytou Vamva 5, Athens
210 3648 174
www.depotgallery.gr



εκφραση-γιαννα γραμματοπουλου
ekfrasi-yianna grammatopoulou 

Έκθεση φωτογραφίας
Παναγιώτης Μπαξεβάνης
Photography show
Panayiotis Baxevanis

Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα
Valaoritou 9a, Athens
210 3607 598
info@ekfrasi-art.gr

eleftheria tseliou gallery 

Μαργαρίτα Μυρογιάννη, 
Room of Punishment
Margarita Myrogianni, 
Room of Punishment

Ηρακλείτου 3, Αθήνα 
Irakleitou 3, Athens
210 3618188 
 www.tseliougallery.com

elika gallery 

Ατομική έκθεση: 
Αλέξανδρος Λάιος
Solo show: Alexandros Laios

Ομήρου 27,  Αθήνα
Omirou 27, Athens
210 3618 045, www.elikagallery.com

enia gallery 

Ομαδική έκθεση
Back to basics: Ζωγραφική 
Επιμέλεια: Άρτεμις  
Ποταμιάνου
Group show
Back to basics: Painting 
Curator: Artemis 
Potamianou

Μεσολογγίου 55, Πειραιάς 
Mesologgiou 55, Piraeus
210 4619 700
 www.eniagallery.com

γκαλερί  έρση
gallery ersi 

Ατομική έκθεση της 
Χριστιάννας Γαροφαλίδου 
 ‘’Κρίσεις  και Συγκρούσεις ‘’ 
Christianna  Garofalidou’s 
solo show
‘’Crisis and  Conflicts ‘’

Κλεομένους 4, Αθήνα
Kleomenous 4, Athens
210 7220 231
www.ersi.gr

γκαλερι 7
gallery 7

Ένας σύγχρονος Αίσωπος
A Modern Aesop

Σόλωνος 20, Αθήνα
Solonos 20, Athens
210 3612 050
www.gallery7.gr

gallery genesis 

Ατομική έκθεση:
Ιωσηφίνα Κοσμά «Ροές»
Solo show:
Iosifina Kosma ‘’Roes”

Χάρητος 35, Αθήνα
Haritos 35, Kolonaki, Athens
211 7100 566
www.gallerygenesisathens.com

εικαστικόσ κύκλοσ sianti
ikastikos kiklos sianti 

Ομαδική έκθεση
Group show

 Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα
2, Leof. Vas. Alexandrou, Athens
210 72 45 432
www.ikastikos-kiklos.com

 

κέντρο σύγχρονησ τέχνησ 
ιλεάνα τούντα
ileana tounta contemporary 
art center 

Ατομική έκθεση 
φωτογραφίας: 
Αριστοτέλης Ρουφάνης
Solo show: 
Aristotle Roufanis
Ομαδική έκθεση: 
Ευαγγελία Δημητρακοπού-
λου, Άλκηστις Μαυροκεφά-
λου, Κρίστι Μπουτσάι
Group show:
Christie Boutsai, Evangelia 
Dimitrakopoulou, Alkistis 
Mavrokefalou

Αρματολών & Κλεφτών 48, Αθήνα
Armatolon-Klefton 48, Athens
210 6439 466
www.art-tounta.gr

αίθουσα τέχνησ καππάτοσ
kappatos gallery 

Ατομική έκθεση: 
Ειρήνη Γεωργοπούλου
Solo show: 
Eirini Georgopoulou

Αθηνάς 12, Αθήνα

Athinas 12, Athens
210 3217 931, 6932463131
www.kappatosgallery.com
www.athensartresidency.com

nitra gallery 

Ομαδική Έκθεση
Group show

Αλωπεκής 34, Αθήνα
Alopekis 34, Athens 
213 0436 697 
www.nitragallery.com

αιθουσα περιτεχνων καρτερησ
peritechnon karteris gallery 

Abyss Illumination

Ηροδότου 5, Αθήνα
Irodotou 5, Athens 
210 8239 465
www.peri-technon.com

γκαλερί σκουφά
skoufa gallery 

Ατομική έκθεση: Πορεία 
των κόσμων , Patrick Fabre
Solo show: Journey of the 
worlds , Patrick Fabre

Σκουφά 4, Αθήνα
Skoufa 4, Athens
210 3643 025, 210 3603 541



1




