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Η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου,
«υποκλίνεται» στη Γυναίκα και την τιμά μέσα από μία σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων που θα
λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου.

Ειδικότερα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και του Τομεάρχη Πολιτισμού
– Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου κατεξοχήν αρμόδιου για θεατρικές και μουσικές
εκδηλώσεις, Χάρη Ρώμα, η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί, για άλλη μία φορά, ένα μοναδικό,
υψηλού επιπέδου πρόγραμμα αφιερωμένο στη Γυναίκα, με συναυλίες και μία μουσικοθεατρική
παράσταση.

Το πρόγραμμα, που κάνει πρεμιέρα ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, Δευτέρα 8
Μαρτίου στις 21.00, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ψηφιακή παρακολούθηση, με τη συμμετοχή
καλλιτεχνών και εργαζόμενων στο χώρο του Πολιτισμού.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 29 Μαρτίου με τη διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα
στην Εξουσία», την οποία οργανώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Μαίρη Βιδάλη, με τη
συμμετοχή εξεχουσών γυναικών από τους χώρους της διανόησης, της τέχνης, του πολιτισμού
και της κοινωνίας.

ONLINE
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ONINE ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

Με άρωμα Γυναίκας 
ο Μάρτιος 

στην Περιφέρεια Αττικής

https://www.culture365.gr/me-aroma-gynaikas-o-martios-stin-perifereia-attikis/


Οι Τρικυμίες παθών είναι ταυτόχρονα το άγνωστο πορτρέτο του νεαρού Κοραή, αυτό µιας
πολύπλευρης προσωπικότητας, που βιώνει τη σύγκρουση ανάµεσα σε ό,τι του δίνεται και ό,τι
φιλοδοξεί να γίνει. Με τους δισταγµούς, την τόλµη, την ευαισθησία, αλλά και το σπινθηροβόλο
πνεύµα –ιδιότητες που έµελλε να συµβάλουν στην κατοπινή εξέλιξη του µεγάλου ∆ασκάλου του
Γένους.
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ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα...

«Η νεότης µου εσαλεύετο από τρικυµίας παθών». Αυτά τα πάθη περιγράφονται σε τούτη τη
µυθιστορηµατική βιογραφία –µια εν πολλοίς άγνωστη αλλά σηµαντική πτυχή της ζωής του
Αδαµάντιου Κοραή–, η µεταµόρφωσή του από συνεσταλµένο Ανατολίτη σε γοητευτικό µποέµ
κοσµοπολίτη, η έκθεσή του στις ριζοσπαστικές ιδέες λίγο πριν από το ξέσπασµα της Γαλλικής
Επανάστασης, η επαφή του µε σπουδαίους διανοούµενους, το πάθος του για µάθηση και η
µύησή του στην τέχνη, στον έρωτα και στις απολαύσεις, αλλά και ο σκοτεινός εαυτός του, που
θα αποκαλυφθεί όταν φτάσει στα έγκατα της θλίψης και στα όρια των αντοχών του.

«Τρικυμίες Παθών» από τις
εκδόσεις Κλειδάριθμος 

https://www.culture365.gr/trikimia-pathon-ekdoseis-kleidarithmos/
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ΠΑΙΔΙ

Περισσότερα...

«Ελάτε να μασκαρευτούμε” |
Online εργαστήρι για
μικρούς καλλιτέχνες 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης ανοίγουν χαρτοπόλεμο
και σερπαντίνες και γιορτάζουν μαζί με τους μικρούς καλλιτέχνες τις Απόκριες με ένα
πρωτότυπο εργαστήρι κατασκευής μάσκας. Γιατί μπορεί οι φετινές Απόκριες να είναι
διαφορετικές, αλλά τίποτα δεν σταματά την καλή μας διάθεση και δημιουργικότητα.

Την Κυριακή 7 Μαρτίου, στις 12:00 παρουσιάζεται το πρόγραμμα«Ελάτε να μασκαρευτούμε…»,
το οποίο απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και πραγματοποιείται online μέσω Zoom. Η
συμμετοχή είναι ελεύθερη (με προεγγραφές) για όλα τα παιδιά.

https://www.culture365.gr/elate-na-maskareutoume-online-ergastiri/


Το FANTASY FESTIVAL 2Κ21 επιστρέφει για 2η συνεχή χρονιά στις 18 & 19
Σεπτεμβρίου 2021 σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic
American College!

Φέτος με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την κήρυξη της επανάστασης το
φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και είναι
ενταγμένο στο εθνικό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεών που συντονίζεται από την
Επιτροπή.

Ως θεματική του φεστιβάλ επιλέγεται η «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ!» ,
μια θεματική που συναντάει κανείς συχνά σε καλλιτεχνικά έργα που ανήκουν στο
είδος του φανταστικού όπως μυθιστορήματα, ταινίες, σειρές και άλλα.

Περισσότερα...

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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Fantasy Festival 2K21:
Επανάσταση Τώρα!

https://www.culture365.gr/fantasy-festival-2k21-epanastash-twra/


Περισσότερα...

Άρχισε η προπώληση για τα εισιτήρια του 23ου Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Τι θα δούμε!

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ
Εξερευνούμε τη σύγχρονη εμπειρία του ταξιδιού και τη σχέση μας μαζί του μέσα από ένα
συναρπαστικό αφιέρωμα με τίτλο Προορισμός: Ταξίδι που περιλαμβάνει συνολικά 22 ταινίες: 20
ντοκιμαντέρ και δύο ταινίες μυθοπλασίας.

TOP DOCS
Βλέπουμε τα καλύτερα ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής από ολόκληρο τον κόσμο που
ταξίδεψαν και συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε διεθνή Φεστιβάλ, αποσπώντας βραβεία και
διακρίσεις.

NEXTGEN
Ακούμε τις φωνές των νέων μέσα από το τμήμα NextGen. Οι ταινίες θα είναι δωρεάν
διαθέσιμες σε χρήστες από όλη την Ελλάδα.
Συνολικά 50 ντοκιμαντέρ θα προβληθούν από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14
Μαρτίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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23ο ΦΝΘ: 
Ξεκίνησε η προπώληση

εισιτηρίων!

https://www.culture365.gr/23o-fnth-xekinise-i-propolisi/


Το αρχοντικό Βέργου, οι τελευταίοι ιδιοκτήτες του οποίου το παραχώρησαν στον Δήμο
Καστοριάς, στέγασε για ένα διάστημα σχολή οργανοποιίας, ενώ σήμερα αποτελεί τον χώρο της
μόνιμης έκθεσης των φωτογραφικών έργων του Λεωνίδα Παπάζογλου.

Περπατώντας μέσα στα στενά της βυζαντινής πόλης της Καστοριάς συναντάμε, στη
νότια συνοικία της (Ντολτσό), ένα κομψό κτίσμα με επιβλητική αρχιτεκτονική. 
 Πρόκειται για το συγκρότημα δίδυμων αρχοντικών γνωστά και ως «Βεργουλέικα», το
οποίο κατασκευάστηκε το 1850. Το 1965, με απόφαση του ΥΠΠΟ, χαρακτηρίστηκε ως
διατηρητέο νεότερο μνημείο, δείγμα της εξέλιξης στης καστοριανής αρχιτεκτονικής
του 19ου αι.

Περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ
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Μόνιμη έκθεση των
φωτογραφιών του Λεωνίδα
Παπάζογλου στο Αρχοντικό
Βέργου στην Καστοριά

https://www.culture365.gr/monimi-ekthesi-fotografias-leonida-papazoglou/


Η τέχνη υφίσταται για να διαδρά με τον θεατή, να επιδρά στο θυμικό του και να
εγείρει την φαντασία του. Η τέχνη εμπνέει τέχνη. Με γνώμονα την πεποίθηση αυτή,
καλούνται νέοι καλλιτέχνες να παρουσιάσουν, μέσω δικών τους έργων, αισθήματα και
εντυπώσεις που τους ενέπνευσε ο πίνακας «Άνοιξη» του Sandro Botticelli. Στόχος
της έκθεσης είναι να δείξει ότι ένα έργο τέχνης μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τη
δημιουργία περισσότερων έργων, έργων που παρότι έχουν κοινό σημείο έμπνευσης
δεν αποτελούν μίμηση, αλλά εξωτερίκευση της τεχνοτροπίας και της ιδιοσυγκρασίας
κάθε καλλιτέχνη. Έργα που με τη σειρά τους θα εμπνεύσουν νέα αριστουργήματα,
συμβάλλοντας στον αέναο κύκλο δημιουργίας τέχνης.

Περισσότερα...

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Open call 
“Η Τέχνη εμπνέει Τέχνη”

https://www.culture365.gr/i-texni-empneei-texni/


Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται ώστε να αναδείξει το φαινόμενο της κακοποίησης
των γυναικών στη σύγχρονη εποχή. Μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής
δραστηριότητας παρουσιάζονται εικόνες και φωτογραφίες με τις οποίες οι
καλλιτέχνες αναδεικνύουν, ενημερώνουν και αντιδρούν σε ένα ευαίσθητο αλλά
καθημερινό πρόβλημα της κοινωνίας. Μέσω της έκθεσης παρουσιάζουν τη δική τους
οπτική για ένα φαινόμενο το οποίο δεν χαίρει εξάλειψης αλλά έχει δείγματα μεγάλης
ανάπτυξης.

Η έκθεση στοχεύει στην έκφραση της κακοποίησης, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η κατάσταση
σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Δίνει βήμα σε όλους και όλες και καλεί τους καλλιτέχνες να
εκφραστούν μέσω διαφορετικών μορφών, αντικειμένων και υλικών. Επιπλέον, γίνεται
προσπάθεια να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά στο θέμα της
κακοποίησης και να βρεθούν λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που μαστίζει
ακόμα την κοινωνία του 2021.

Περισσότερα...

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Open call 
“Female Abuse”

https://www.culture365.gr/eikastiki-ekthesi-female-abuse/


Περισσότερα...

Η προσωπική και διαπροσωπική επαφή αποτελεί πλέον έναν εννοιολογικό παράγοντα
του οποίου το προϊόν δε γίνεται αντιληπτό με τους ίδιους όρους. Ως αποτέλεσμα του
καιρού του, έχει διαμορφωθεί ή/και παραμορφωθεί σε μία απλή «νόηση», ενώ η
ουσιώδης πτυχή του έχει προσωρινά τεθεί σε αναστολή.

Η συγκεκριμένη έκθεση καλεί τους καλλιτέχνες να ξεπεράσουν τη θεωρητική τους
έποψη και να δημιουργήσουν με την τέχνη και το ταλέντο τους εναλλακτικές μορφές
επαφής ή αλλιώς simulacra of contact. Αν η επαφή είναι απαγορευμένη, είναι δυνατή η
πραγματική επικοινωνία; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις σχέσεις των ανθρώπων και
είναι σε θέση επομένως να αναγεννήσουν τα θραύσματα επαφής που απομένουν;

Μια σειρά έργων εμπνευσμένων από την αδυναμία της επαφής στις σημερινές
κοινωνίες επαναπροσδιορίζει την πραγματικότητα μιας πρωταρχικής ανθρώπινης
ανάγκης.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Open call 
“Simulacrum”

https://www.culture365.gr/ikastiki-ekthesi-simulacrum/


Περισσότερα...

Μετά το Cyberpunk 2077 και 3 John Wick, σας έλειψε μήπως αυτό που έκανε τον Keanu
Reeves γνωστό? Ναι, το Matrix δρομολογείται για κυκλοφορία στο τέλος του έτους (22
Δεκεμβρίου). Φυσικά το κλίμα είναι αρκετά ασταθές ώστε να μην μπορεί ποτέ κανείς να
είναι σίγουρος ότι θα βγει στην ώρα του. Σίγουρα όμως μετά την περιπέτεια που
πέρασε το ψηφιακό πρόσωπο του Keanu στο Cyberpunk 2077, επενδύει στην ποιότητα
και προσπαθεί να κρατήσει το κοινό του τόσο σε εγρήγορση όσο και ευχαριστημένο…
Το πρόσωπο σίγουρα δεν θα είναι αυτό το νέο και παιδικό όπως τον είχαμε συνηθίσει
τότε, σίγουρα όμως θα επιστρέψει με περισσότερη δράση και εμπειρία στις μάχες
(μετά από τόσες περιπέτειες στα 3 John Wick και με ένα τέταρτο να τον βρίσκει να
δουλεύει για να βγει αυτή τη στιγμή).

Σίγουρα ένα μεγάλο ερώτημα μας κρατά όλους πίσω. Θα καταφέρει να μας δώσει ξανά
την ποιότητα και την αίσθηση που είχε βγάλει τότε ή θα μείνει πίσω χαμένο όπως
πολλές ταινίες που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα παλιών θρύλων,
χωρίς όμως να έχουν όλα όσα έκαναν τους θαυμαστές τους να τα αγαπήσουν εξ αρχής?

ΣΙΝΕΜΑ
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Έρχεται το Matrix4;

https://www.culture365.gr/erxetai-to-matrix4/


Δυστυχώς, ο Κορονοϊός μας έχει αναγκάσει να περνάμε τις περισσότερες ώρες της
μέρας μας στο σπίτι και το Netflix μας παρέχει μια αξιόπιστη πηγή με μεγάλη ποικιλία
από ταινίες που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Για αυτό διάλεξα 6 από τις
πολλές που υπάρχουν και πιστεύω πως αξίζουν τον χρόνο σας.

Δείτε τις ταινίες και τα τρέιλερ!

Περισσότερα...

ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ
ΜΙΚΡΗ  
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6 Ταινίες που αξίζει να
παρακολουθήσει κάποιος

στο Netflix το 2021

https://www.culture365.gr/6-tainies-pou-aksizei-na-parakolouthisoume-sto-netflix/
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https://www.instagram.com/wwwculture365.gr/
https://www.culture365.gr/
https://twitter.com/culture365_gr
https://www.facebook.com/culture365/
https://www.youtube.com/channel/UCILfQbwLCv9WxQy6ThGboKg?view_as=subscriber

