
Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν.

Διομήδους είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση

στην Ελλάδα αλλά και την Ανατολική

Μεσόγειο. Μοιάζει με καλά κρυμμένο μυστικό,

βόρεια του Αιγάλεω και σε απόσταση 8 χλμ.

από το κέντρο της Αθήνας. Τα όρια του κήπου

αρχίζουν μετά το Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο και

συνεχίζει κατά μήκος της Ιεράς Οδού μέχρι το

Τουριστικό Περίπτερο του ΕΟΤ.

To 1975 άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. Από

τότε επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό και

επιστημονικό έργο, αφενός φέρνοντας σε

επαφή το ευρύ κοινό με μέρος από τον φυτικό

πλούτο του πλανήτη, αφετέρου βοηθώντας

στη διατήρηση και προστασία σπάνιων και

απειλούμενων φυτών.

Στον βοτανικό αυτό κήπο, που δημιουργήθηκε

με βάση τα σχέδια της καθηγήτριας

Αρχιτεκτονικής Κήπων και Τοπίου του

Πανεπιστημίου του Βερολίνου Herta

Αργυρώ Μποζώνη
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Εικαστικά

Sheltered Gardens: Ένα εικαστικό

πρότζεκτ στον πιο ωραίο βοτανικό

κήπο της Αττικής

Στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, τον μεγαλύτερο σε έκταση στην Ελλάδα αλλά και την

Ανατολική Μεσόγειο, περισσότεροι από 35 διεθνείς καλλιτέχνες, συγγραφείς και

performers ενώνονται μέσα σε ένα μεγαλειώδες τοπίο της φύσης.
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Hammerbacher, εδώ και δεκαετίες έχει δημιουργηθεί ένα

οικοσύστημα στο οποίο συμβιώνουν και αναπτύσσονται αυτοφυή

δασικά και καλλιεργούμενα είδη. Σε μια καταπράσινη έκταση 1.860

στρεμμάτων, πλημμυρισμένη από 2.500 είδη φυτών από όλο τον

κόσμο, η φύση είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Εδώ, στο μέρος όπου φύεται το κώνειο (Conium maculatum) αλλά

και η άκανθος (Acanthus spp.), της οποίας τα φύλλα εικάζεται ότι

ενέπνευσαν τα κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, εδώ, μέσα σε

αναρριχητικά φυτά, αρωματικά βότανα, και πάνω από 100

αρωματικές ποικιλίες τριανταφυλλιάς, ανοίγει στο κοινό το Sheltered

Gardens, ένα πρωτότυπο, υβριδικό εικαστικό πρόγραμμα, στο οποίο

συμμετέχουν περισσότεροι από 35 διεθνείς καλλιτέχνες, συγγραφείς

και performers. Από τις 22 Σεπτεμβρίου θα δούμε μια ομαδική

έκθεση σύγχρονης τέχνης και ένα τριήμερο πρόγραμμα εικαστικών

και χορευτικών performances.

«Η ιδέα για την έκθεση Sheltered Gardens γεννήθηκε μέσα στην

έξαρση της πανδημίας και ενώ είχαμε κατακλυστεί από ψηφιακά

πρότζεκτ και τηλεδιασκέψεις, σε μια παράδοξη περίοδο για όλο τον

πλανήτη» λέει η επιμελήτρια του πρότζεκτ Κίκα Κυριακάκου.

«Λίγο μετά την άρση του δεύτερου lockdown βρέθηκα στον Βοτανικό

Κήπο Διομήδους, ο οποίoς φάνταζε ονειρικός μετά από αρκετές

εβδομάδες εγκλεισμού και παρατεταμένης ανασφάλειας. Πρόκειται

για μια σπάνιας ομορφιάς έκταση πολύ κοντά στο αθηναϊκό κέντρο

και έναν πολύ σημαντικό πνεύμονα πρασίνου όπου ευδοκιμούν

πολλά προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Αποτελεί έναν

Στο μέρος όπου φύεται το κώνειο

(Conium maculatum) αλλά και η

άκανθος (Acanthus spp.), της οποίας

τα φύλλα εικάζεται ότι ενέπνευσαν τα

κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού,

εδώ, μέσα σε αναρριχητικά φυτά,

αρωματικά βότανα, και πάνω από 100

αρωματικές ποικιλίες τριανταφυλλιάς,

ανοίγει στο κοινό το Sheltered

Gardens, ένα πρωτότυπο, υβριδικό

εικαστικό πρόγραμμα, στο οποίο

συμμετέχουν περισσότεροι από 35

διεθνείς καλλιτέχνες, συγγραφείς και

performers.
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από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους βοτανικούς κήπους

της Μεσογείου ενώ είναι εμφανές πως οι άνθρωποι του κήπου,

δασοκόμοι, γεωπόνοι, βοτανολόγοι, φύλακες, πραγματικά αγαπούν

αυτό που κάνουν και έχουν αφιερωθεί στη φροντίδα και την

προστασία αυτού του τόσο ξεχωριστού χώρου».

Βασικές λογοτεχνικές αναφορές για το υβριδικό πρόγραμμα του

Sheltered Gardens αποτέλεσαν το ποίημα της Αμερικανίδας

συγγραφέως H.D. (Hilda Doolittle), με τίτλο «Sheltered Garden»

(1916), αλλά και το βιβλίο «In Search of Our Mothers’ Gardens»

(1983) της Αlice Walker. Δύο έργα αφιερωμένα σε αλληγορικούς

κήπους που μας καλούν να αναστοχαστούμε τη σχέση μας με τη

φύση και τον θεραπευτικό της ρόλο σε περιόδους κοινωνικών και

πολιτικών κρίσεων.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τον πολιτιστικό οργανισμό

Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), με ιδρυτή τον Αθανάσιο

Πολυχρόνοπουλο, CEO της Polygreen, και από τον Βοτανικό Κήπο

Διομήδους. Σημαντικοί υποστηρικτές το υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού, το Βρετανικό Συμβούλιο και η εταιρεία Flunet

Productions. Πυρήνα του προγράμματος Sheltered Gardens αποτελεί

η διαδικτυακή έκθεση, η οποία ανοίγει ταυτόχρονα με την έκθεση

στον κήπο στις 22 Σεπτεμβρίου.

 Vaskos, Unicorns and Their Kin, 2022, βίντεο, ήχος, χρώμα, 9’ (στιγμιότυπο). Παραχώρηση των καλλιτεχνών και του PCAI.

«Η ψηφιακή έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν σε

ορισμένα από τα πιο ιδιαίτερα, κατά τη γνώμη μου, δωμάτια-σημεία

του κήπου όπου έργα, παλαιότερα αλλά και νέες αναθέσεις,
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συνδιαλέγονται και ξεδιπλώνουν τους περιβαλλοντικούς και

κοινωνικούς τους προβληματισμούς.

Το online πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου,

περιλαμβάνει κείμενα, έργα βιντεο, μουσικά, φωτογραφίες και κολάζ,

ενώ η έκθεση στον κήπο, διάρκειας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, θα

συμπληρωθεί από εγκαταστάσεις, performances αλλά και το πρώτο

AR έργο του PCAI. Παράλληλα, ετοιμάζουμε μια έκδοση αφιερωμένη

στο πρόγραμμα με πρωτότυπα κείμενα και ψηφιακό υλικό, η οποία

θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες» λέει η Κίκα

Κυριακάκου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Από την drag τέχνη της Sasha Velour στα punk φωτομοντάζ της

Linder κι από τις σούπερ-8 ιστορίες της Chris Kraus στις λυρικές

αφηγήσεις της Λήδας Παπακωνσταντίνου, η έκθεση ξεκινά σαν μια

διαδικτυακή περιήγηση ανάμεσα σε αναρριχητικά φυτά, συστάδες

από μπαμπού  και she-shed θερμοκήπια. Κι ύστερα αποκτά φυσική

υπόσταση, γίνεται performance, καταγραφή και ίχνος των

οικοσυστημάτων και των προβληματικών που αναδεικνύονται στους

σύγχρονους γυναικείους κήπους.

Η σύνδεση με τη μητέρα φύση, η γαία ως μυθολογικό κομμάτι της

κοσμογονίας, ο κήπος ως αρχέτυπο και οι έμφυλες ανισότητες έχουν

άλλωστε αναλυθεί σε πολλά και σημαντικά έργα γυναικών

συγγραφέων. Στο βιβλίο της «In Search of Our Mothers’ Gardens»

(1983) η Αlice Walker εξέφρασε τις δικές ανησυχίες της ως

Αφροαμερικανίδα δημιουργός γύρω από το παρελθόν, την τέχνη και

την ταυτότητα σε μια ανήσυχη περίοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα

στις ΗΠΑ.

Το 1919, η Virginia Woolf αφιέρωσε ένα από τα πρώτα έργα της στον

Βοτανικό Κήπο του Λονδίνου (Kew Gardens), ενώ οι προσωπικοί της

προβληματισμοί γύρω από ζητήματα όπως η χωρικότητα και το φύλο

Πώς οι χριστιανοί κατέστρεψαν τον κλασικό κόσμο

4.10.2022

1

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης απαντά στις ερωτήσεις του
κοινού

1 ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ

2

Έχει η Αθήνα περισσότερα τραπεζοκαθίσματα απ’ όσα
μπορεί να αντέξει;

7.10.2022

3
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αποτυπώθηκαν δυναμικά στο διάσημο δοκίμιό της «A Room of One’s

Own» (1929). 

 Campus Novel, (U.F.A.) Urban Fauna Assembly, 2021-2022, gif
(στιγμιότυπο). Παραχώρηση των καλλιτεχνών.

Η digital και physical έκθεση Sheltered Gardens συνιστά ένα

πρωτότυπο, υβριδικό περιβάλλον περιήγησης με αναφορές στην

απόρριψη των άκαμπτων ορίων ταυτότητας και φυσικού χώρου της

Donna Haraway (Cyborg Manifesto, 1985), εν είδει πρότασης για

εναλλακτικές, δημιουργικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές

αναζητήσεις σε περιόδους κρίσεων.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Μαργαρίτα Αθανασίου, Μαρία Βαρελά,

Μαρίνα Βελησιώτη, Michel Delsol, Kathleen Hanna & the Julie Ruin,

Evan Ifekoya, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Λητώ Κάττου, Chris Kraus,

Linder, Polonca Lovšin, Ελένη Μπαγάκη, Campus Novel, Selina

Nwulu, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Εύα Παπαμαργαρίτη, Gloria

Steinem, Εύα Στεφανή, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας

Τζημούλης), Sasha Velour, Αφροδίτη Ψαρρά.
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 Εύα Παπαμαργαρίτη, Strong, Feeble, Unfixed, 2022, AR βίντεο, 3'25", ήχος, χρώμα (στιγμιότυπο). Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας
και του PCAI.

 Αφροδίτη Ψαρρά, Ventriloquist Ontology, 2022, βίντεο, 09'41" (στιγμιότυπο). Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του PCAI.
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 Michel Delsol, Kathy Acker, 1990, φωτογραφία. Παραχώρηση του καλλιτέχνη.
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 Evan Ifekoya, Contoured Thoughts, 2019, HD video, 4'42", ήχος, χρώμα, χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο και Ισλανδία (στιγμιότυπο).
Παραχώρηση του καλλιτέχνη και του Lux London.
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 Sasha Velour, Still Alive, 2021, φωτογραφία. Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας.
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 Chris Kraus, In Order to Pass, 1982, βίντεο, 26'54" (στιγμιότυπο). Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας.

 Kathleen Hanna & the Julie Ruin, Girls Like Us, 2013, video song, από το Julie Ruin άλμπουμ Run Fast, 3'37", βίντεο των Jenn
Harris & Jimmy Gribbin (στιγμιότυπο). Παραχώρηση των Kathleen Hanna και the Julie Ruin.

Η επιμέλεια είναι της Κίκας Κυριακάκου. Από τις 22 μέχρι και τις 24

Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθούν μια σειρά από πρωτότυπες

επιτελέσεις, αναγνώσεις και εργαστήρια στον Κήπο με ελεύθερη

είσοδο – απαιτείται προκράτηση στη σελίδα diomedes-bg.gr.

Συμμετέχουν οι: Ίρια Βρεττού, Φοίβη Γιαννίση, Ερμίρα Γκόρο, I broke

the vase, Δήμητρα Ιωάννου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Λήδα
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Παπακωνσταντίνου, Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου,

VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης), VIGIL (Δέσποινα

Σανιδά-Κρεζία & Φωτεινή Σταματελοπούλου), Θεόδωρος Χιώτης.

Επιμέλεια των performances: Κίκα Κυριακάκου και VASKOS (Βασίλης

Νούλας & Κώστας Τζημούλης)

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Πέμπτη 22/9 

16:00-17:00 Ανθώνας | I broke the vase, Αn insect in a flower in a

flowerbed in a garden* 

17:15-17:30 Ανθώνας | Δήμητρα Ιωάννου, ΜΕΤΑ/ΚΗΠΟΙ 

17:45-18:15 Θεατράκι με κορμούς | Ερμίρα Γκόρο, Formless

formation - Momentum 

18:30-19:00 Θερμοκήπιο (pic nic) | Λήδα Παπακωνσταντίνου,

Οικογενειακό πορτρέτο

Παρασκευή 23/9 

16:00-17:30 Θεατράκι με κορμούς | VIGIL, Guards (Δέσποινα Σανιδά

Κρεζία & Φωτεινή Σταματελοπούλου) 

17:30-18:00 Ξέφωτο αντλιοστάσιο | VASKOS, Μια εκδρομή στην

εξοχή (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης) 

18:00-18:30 Θερμοκήπιο (pic nic) | Φοίβη Γιαννίση, Το Σικ Παριζιέν 

18:30-19:00 Ξέφωτο αντλιοστάσιο | Ίρια Βρεττού, This bush is a

feeling

Σάββατο 24/9 

16:00-18:00 Ανθώνας | Χρυσάνθη Κουμιανάκη, The stage is empty* 

18:00-18:30 Ανθώνας | Θεόδωρος Χιώτης, Τα τείχη πέφτουν* 

18:30-19:00 Θεατράκι με κορμούς | Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα

Πασακοπούλου, Bad Fruit

* περιπατητική επιτέλεση / walking performance.

Sheltered Gardens: Η πρωτότυπη υβριδική έκθεση του PCAI σε συνεργασία

με τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους 

Διάρκεια έκθεσης στον Κήπο: 22 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2022, 16:00-

19:00 

Διάρκεια διαδικτυακής έκθεσης: 22 Σεπτεμβρίου - 30 Νοεμβρίου 2022 μέσω

του pcai.gr 

Πρόγραμμα performances στον Κήπο: 22-24 Σεπτεμβρίου 

Αναλυτικό πρόγραμμα μέσω του pcai.gr 

Βοτανικός Κήπος I. & Α. Ν. Διομήδους, Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι, Αθήνα 

Είσοδος ελεύθερη - απαιτείται προκράτηση μέσω του diomedes-bg.gr 

Το τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει μεταφορά με λεωφορείο από τον

σταθμό του μετρό Αγία Μαρίνα προς τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στις
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15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30. Η τελευταία

αναχώρηση από τον Β.Κ.Δ. προς το μετρό είναι στις 20:00.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

 

Εικαστικά Tags Βοτανικός Κήπος Έκθεση εικαστικών Sheltered Gardens Ψηφιακή Τέχνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

KAWS: Η πρώτη έκθεση του
πολυσυζητημένου Αμερικανού

καλλιτέχνη στο Λονδίνο
11.02.22

0

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Για να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα στο email σας μια επιλογή από τα
καλύτερα άρθρα του lifo.gr

Το email σας... ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εικαστικά / KAWS: Η πρώτη έκθεση του πολυσυζητημένου

Αμερικανού καλλιτέχνη στο Λονδίνο

Τα νέα του έργα παρουσιάζονται τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε επαυξημένη
πραγματικότητα (AR).

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

11.2.2022

Εικαστικά / Οι εντυπωσιακοί παλαιστές του Louis

Barthélemy στην Αθήνα

Στους καμβάδες του Γάλλου σχεδιαστή και καλλιτέχνη οι «κεντημένοι παλαιστές» συνδέουν
τις κουλτούρες και την παράδοση με τη σύγχρονη απεικόνιση, κληρονομιά ενός μοναδικού
ταξιδιού του στη Σενεγάλη.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

10.9.2022

Πολιτισμός / Η Καπέλα Σιξτίνα "ταξιδεύει" σε όλο τον κόσμο

και η εμπειρία είναι καθηλωτική

Η έκθεση αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας,
ενώ επιτρέπει στους επισκέπτες της να βιώσουν αυτή την τέχνη από κοντά, σε φυσικό

25.8.2022
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ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

μέγεθος και από μια προοπτική που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.

THE LIFO TEAM

Εικαστικά / Μια αιθέρια εγκατάσταση για τη μετά θάνατον

ζωή των λουλουδιών

Τα λουλούδια της Λούνα Ικούτα μπαίνουν σε ενυδρείο, σε έναν διάφανο βοτανικό κήπο.

THE LIFO TEAM

28.5.2021

Εικαστικά / Ο θρίαμβος των λουλουδιών και της Γιαγόι

Κουσάμα στον Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης

Η έκθεση καταγράφει τη δια βίου σχέση της Κουσάμα με τον φυσικό κόσμο, που ξεκινά από
τις αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας, στην Ιαπωνία, μέσα στις εκτάσεις των φυτωρίων
της οικογένειάς της στο Matsumoto.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

11.4.2021

Αρχαιολογία & Ιστορία / Το παρόν και το παρελθόν της

Ελευσίνας σε μια μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Το «Μυστήριο_29: Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο», σε συμπαραγωγή με τη διοργάνωση 2023
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι ένα έργο-προάγγελος του
προγράμματος για τη θεατή και αθέατη ιστορία της Ελευσίνας.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Εικαστικά / Τα επικά υφαντά έργα της Σεσίλια Βικούνια στην

Tate Modern στο Λονδίνο

Κόμποι, νήματα και μικρά αντικείμενα που βρέθηκαν στη λάσπη του Τάμεση, ελεγεία στη
χαμένη γλώσσα και την ηθελημένη καταστροφή.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

8 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

 Εικαστικά / Δέκα Χρόνια Platforms Project: Η ανεξάρτητη

καλλιτεχνική σκηνή είναι εδώ πιο δυνατή από ποτέ

Με 62 πλατφόρμες, αποτελούμενες από 800 καλλιτέχνες που προέρχονται από 26 χώρες, η
διεθνής έκθεση επιστρέφει δυναμικά με ένα πολύπλευρο πρόγραμμα στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

9.10.2022

Εικαστικά / Στην πλατεία Βάθη με δύο νέους επιμελητές

τέχνης

Επισκεφθήκαμε το project space δύο νέων επιμελητών τέχνης, ενός Έλληνα και ενός
Ολλανδού, που ζουν ανάμεσα σε Αθήνα, Λονδίνο και Άμστερνταμ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

5.10.2022

Εικαστικά / Οι καλλιτέχνες του Onassis AiR παρουσιάζουν

την έρευνά τους στο πρώτο Open Day

Η μετακίνηση του Onassis AiR στις νέες εγκαταστάσεις φέρνει κοντά καλλιτέχνες κάθε
γενιάς από διαφορετικά σημεία του πλανήτη, που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια
δημιουργικών διαδικασιών.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

4.10.2022
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Εικαστικά / Δεκάδες νέες γκαλερί στην Αθήνα – Πού

οφείλεται το booming της τέχνης;

Από την Κυψέλη, τον Νέο Κόσμο και το Κουκάκι μέχρι τον Πειραιά, μια έκρηξη δημιουργίας
καλλιτεχνικών χώρων τα τελευταία χρόνια βάζει την Αθήνα πολύ ψηλά στον παγκόσμιο
καλλιτεχνικό χάρτη.

M. HULOT

3.10.2022

Εικαστικά / 36 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε μια νέα έκθεση

στο εγκαταλελειμμένο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί

Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου μάς ξεναγεί στην έκθεση «reality check κεφάλαιο ΙΙ: inner
sanctum» που φιλοξενείται σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκαταλελειμμένα κτίρια του
συγκροτήματος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

2.10.2022

 Εικαστικά / Μια έκθεση-φόρος τιμής στις επαναστάτριες

του Ιράν

Η σειρά έργων «Rebel Rebel», ανάθεση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ιρανή καλλιτέχνιδα
Soheila Sokhanvari, τιμά τα φεμινιστικά είδωλα από το προεπαναστατικό Ιράν.

THE LIFO TEAM

29.9.2022

Εικαστικά / Μάικ Πλαντ: Μια έκθεση στον Πειραιά για τη ζωή

και τον θάνατο του κορυφαίου ιστιοπλόου

Στην «Intermission» ο εικαστικός Alex Ayed εμπνέεται από την ιστορία και την εξαφάνιση
του ιστιοπλόου Μάικ Πλαντ.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

27.9.2022

Εικαστικά / Η Κίκα Κυριακάκου εξερευνά τα άκαμπτα όρια

του χώρου και της ταυτότητας, μέσα από την έκθεση

«Sheltered Gardens»

Η επιμελήτρια του υβριδικού, εικαστικού προγράμματος «Sheltered Gardens», που άνοιξε
τις πόρτες του στον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους στις 22
Σεπτεμβρίου, μιλά για τη σύνδεση της σύγχρονης τέχνης με το κείμενο και τη λογοτεχνία,
αλλά και το πώς το μη-εικαστικό υλικό μπορεί να συνυπάρχει και να συνδιαλέγεται με
σύγχρονα εικαστικά έργα.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΚΑ

23.9.2022

Εκθέσεις / Ένας εικαστικός κομήτης περνάει πάνω απ' την

Αθήνα

Δυο γυναίκες εικαστικοί, η Ρένα Παπασπύρου και η Νίνα Παπακωνσταντίνου, με «Το
πέρασμα του κομήτη: Επεισόδια και εικόνες στην ύλη» και τα «Phantoms» παρουσιάζουν
σημαντικά σύνολα της δουλειάς τους στην Πινακοθήκη του δήμου Αθηναίων.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

22.9.2022

Εικαστικά / Η επιρροή του Φώτη Κόντογλου στην ελληνική

τέχνη σε μια έκθεση στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
τιμά τον εμβληματικό καλλιτέχνη από το Αϊβαλί με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

20.9.2022

Πολιτισμός / Ο Μπραντ Πιτ παρουσιάζει τα πρώτα του έργα

γλυπτικής

20.9.2022
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Βιβλίο Πώς οι χριστιανοί κατέστρεψαν τον κλασικό κόσμο

Θέματα Ένας δονητής, ο Μουρίνιο και το μεγάλο σκάνδαλο της σκακιστικής κοινότητας

Ο αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό ηθοποιός παρουσιάζει τα έργα του δίπλα σε αυτά του
σούπερ σταρ της μουσικής Νικ Κέιβ.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

Εικαστικά / Ειρήνη Γερουλάνου: Ο Άγγελος Δεληβορριάς

όπως τον έζησα

Με αφορμή τη σημερινή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, η
πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη μιλά στη LiFO για τον
αναμορφωτή του μουσείου, Άγγελο Δεληβορριά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

19.9.2022

Εικαστικά / 25 από τα πιο σπουδαία έργα της συλλογής της

βασίλισσας Ελισάβετ

Η ιστορία της βασιλικής συλλογής, τα αριστουργήματα που περιέχει και πόσα αγόρασε στη
διάρκεια της βασιλείας της.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

17.9.2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

CULTURE

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΖΩΗΣ

PODCASTS

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Plus

Επιλογές
ΟΘΟΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ DESIGN

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/pos-oi-hristianoi-katestrepsan-ton-klasiko-kosmo
https://www.lifo.gr/articles/enas-donitis-o-moyrinio-kai-megalo-skandalo-tis-skakistikis-koinotitas
https://www.lifo.gr/now/entertainment/o-mprant-pit-paroysiazei-ta-prota-toy-erga-glyptikis
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/eirini-geroylanoy-moyseio-mpenaki-isos-na-min-ypirhe-horis-ton-aggelo-deliborria
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/25-apo-ta-pio-spoydaia-erga-tis-syllogis-tis-basilissas-elisabet
https://www.lifoshop.gr/
https://www.lifo.gr/now
https://www.lifo.gr/now
https://www.lifo.gr/culture
https://www.lifo.gr/culture
https://www.lifo.gr/apopseis
https://www.lifo.gr/apopseis
https://www.lifo.gr/tropos-zois
https://www.lifo.gr/podcasts
https://www.lifo.gr/podcasts
https://www.lifo.gr/stiles/epiloges
https://www.lifo.gr/culture/cinema
https://www.lifo.gr/culture/music
https://www.lifo.gr/culture/theatro
https://www.lifo.gr/culture/eikastika
https://www.lifo.gr/culture/vivlio
https://www.lifo.gr/culture/arxaiologia
https://www.lifo.gr/culture/photography
https://www.lifo.gr/culture/design
https://www.lifo.gr/


Θέατρο Ελένη Ράντου: «Η μητέρα μου, που έχει άνοια, με αναγνωρίζει πιο πολύ στο

"Κωνσταντίνου και Ελένης"»

Βιβλίο Νίκος Παπανδρέου: «Η μητέρα μου μένει με τον αδελφό μου σε ένα νοικιασμένο

διαμέρισμα»

Άννα Κ. Μάθε αυτό, για να μην μπεις ποτέ σε μια τοξική σχέση

Living Παγκρατάρα μου, σ’ αγαπώ!

Φωτογραφία Η μητρότητα χωρίς φίλτρα και ρομαντισμούς

Ηχητικά Άρθρα Βρομοκαρυδιά: Αυτή η μάστιγα!
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ελλάδα Κολωνός: «Τέρας και σάτυρος» - Τι είπε ο Ρώμας για τις φωτογραφίες με τον

53χρονο

Ελλάδα Αναστασία Τασούλα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που

ξύπνησε από καταστολή

Ελλάδα Συνελήφθη η νικήτρια του GNTM 4 -Ενεπλάκη σε θανατηφόρο δυστύχημα

Ελλάδα Κολωνός: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο συλληφθέντων για τον βιασμό

της 12χρονης

Ελλάδα Κολωνός: Θέμα χρόνου οι νέες συλλήψεις - Πώς η παρατηρητικότητα της θείας

ξεσκέπασε τη δράση του 53χρονου

Διεθνή Την «έκλεψαν» όταν ήταν 4 ετών για να την πάνε ταξίδι στη Disneyland- Βρήκε

τους δικούς της 53 χρόνια μετά

Διεθνή Νεκρά δυο παιδιά, τραυματίας η μητέρα μετά από επίθεση των σκύλων της

οικογένειας
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Ελλάδα Επώνυμη καταγγελία: «Ο Μίχος έφερνε τη 12χρονη και άλλα παιδιά στον οίκο

ανοχής μου»

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Στυλ & Ομορφιά Πώς να δώσετε νέα ζωή στα ρούχα σας, βοηθώντας το περιβάλλον

Good Living Nestlé Ελλάς: Ένα «ταξίδι» προς τη βιωσιμότητα με προορισμό την

πραγματική αλλαγή

Διασκέδαση Meet Market: Η νομαδική αγορά επιστρέφει και μας ξεναγεί στη

δημιουργική πλευρά της Αθήνας

Εκπαίδευση Μάθετε ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και αραβικά στο Perugia

Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός Παναγιώτης Τζαννετάτος: «Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα

σε αυτό που ονομάζουμε ποίηση»

Good Living 4 έξυπνοι τρόποι να φτιάξεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ
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Good Living Το πάρκο Περιβολάκι στο Κουκάκι άλλαξε όψη και πλέον αποκτά και

περισσότερο χρώμα με τη βοήθεια της FIX Hellas και του ΑΚΤΟ

Στυλ & Ομορφιά Transitions: Οι «έξυπνοι» φακοί οράσεως που θα μεταμορφώσουν τα

γυαλιά και το στυλ σου
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