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Τον Οκτώβρη του 2010 μας κάλεσε να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας μερικές πινελιές 
ρομαντισμού με το δίσκο της «Try a little romance». Ενάμιση χρόνο μετά, η Μαριέττα Φαφούτη 
παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ «Homemade Joy» και φωνάζει πως κανείς δεν μπορεί να μας 
κλέψει τη χαρά, γιατί πολύ απλά μπορούμε να τη φτιάχνουμε ξανά και ξανά εκεί που βρίσκονται οι 
άνθρωποι που αγαπάμε: στο σπίτι μας. Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 24 Μαΐου στο Γαία Live στη 
Θεσσαλονίκη (Δόξης 5, Λαδάδικα, 2310 513654) με την αγαπημένη 7μελή μπάντα της. Το νέο άλμπουμ 
της Μαριέττας Φαφούτη κυκλοφορεί από την Inner Ear Records σε παραγωγή του Θοδωρή Ζευκιλή. 
Ώρα έναρξης: 22.00. Τιμή εισόδου: €8. www.mariettafafouti.com, www.inner-ear.gr 
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Σάββάτο 19 Μάΐου 

● Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και 
Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σοφί-
ας 9 & Μέρλιν 1, 210 3611206, www.thf.gr) 
ανοίγει τις πόρτες του για τη Νύχτα των 
Μουσείων προσκαλώντας το ευρύ κοινό, 
με ελεύθερη είσοδο από τις 18.00 έως και 
τις 03.00 στην τρέχουσα έκθεση «Χρίστος 
Καράς: Σύνοψη 1959-2012», ενώ o Λόλεκ 
παρουσιάζει στο Αμφιθέατρο ένα ιδιαί-
τερο ακουστικό σετ. Κατόπιν, στον ίδιο 
χώρο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή μετα-
μεσονύχτια προβολή της ταινίας «2001: A 
Space Odyssey» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. 

● Συναυλία του μουσικού συγκροτή-
ματος Ιμάμ Μπαϊλντί διοργανώνει το 
Μουσείο Μπενάκη στο χώρο του αίθριου 
του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας 
Μουσείων. Τιμή εισόδου: €2

● Η Νεφελόπετρα είναι ένα μουσικο-
χορευτικό σχήμα που συνδυάζει την 
ατμοσφαιρική πρωτότυπη μουσική με το 
gypsy jazz και τραγούδια από παλιά αγα-
πημένα μιούζικαλ –όπως το «Chicago» 
και το «Νine»– σε διασκευές πάντα, 
συνοδευόμενα από βίντεο προβολές που 

LIVE & EVENTS

προβάλλονται παράλληλα και υπόσχονται 
να μετατρέψουν το Half Note (Tριβωνια-
νού 17, Μετς, 210 9213310, www.halfnote.
gr) σε μια μεγάλη χορευτική σκηνή. 

Δευτερά 21 Μάΐου 

● Η σειρά «Νέοι Κλασικοί» ολοκλη-
ρώνει τον πρώτο κύκλο ζωής της με 
μια εορταστική συναυλία, υπό τον τίτλο 
«Κωνσταντίνου & Ελένης», στις 20.30 
στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσός (πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 
8), με την πιανίστα Ελένη Ραπτάκη, τον 
βιολονίστα Λευτέρη Παπανικολάου, τη 
σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλου και τον 
πιανίστα Κωνσταντίνο Δεστούνη. Γενική 
είσοδος: €10.

● Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και το 
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιά-
ζουν έως τις 24 Μαΐου στο Κέντρο Τεχνών 
του Δήμου Αθηναίων (Βασ. Σοφίας - Πάρ-
κο Ελευθερίας, 210 7224028) την έκθεση 
«Pekka of Finland - Contemporary 
Illustration of Finland: From the Land 
of Booze and Blondes» με έργα δέκα 
κορυφαίων Φινλανδών εικονογράφων 
και γραφιστών. 

τρίτη 22 Μάΐου 

● Η έκθεση του φωτογράφου Γιώργου-
Όμηρου Χριστάκου με τίτλο «Αείζωον 
Πυρ», εγκαινιάζεται στο Ίδρυμα Ευγε-
νίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, 210 
9469600). Ο φακός του φωτογράφου 
παίζει με την αντίθεση φωτός-σκιάς και 
την κίνηση, οι οποίες προσδίδουν στα 

ΠεΜΠτη 24 Μάΐου 

● Η Ομάδα Χορού της Ζωής Δημητρίου 
παρουσιάζει το «You May!», μια νέα χορο-
θεατρική πρόταση που διερευνά τις σφαί-
ρες της φαντασίας, της επιθυμίας και τον 
κινδύνου στη σημερινή κοινωνία. Μέχρι 
τις 27 Μαΐου στη Μικρή Σκηνή της Στέγης 
Γραμμάτων & Τεχνών. 

● Ο ζωντανός θρύλος της hip hop σκηνής 
της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα 
για δεύτερη φορά με τον παραγωγό 
KutMasta Kurt για ένα μοναδικό live στο 
Βios. Το cult icon της hip hop σκηνής Kool 
Keith, γνωστός και ως Dr. Octagon, είναι 
ένας από τους πιο διαχρονικούς και αυθε-
ντικούς old-school ΜC, με δισκογραφική 
πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 
μέχρι και σήμερα.

ΠάράΣκευη 25 Μάΐου

● Tο γράφημα (infographics) είναι ένας 
τρόπος αφήγησης της πληροφορίας ο 
οποίος, μέσω της οπτικοποίησης, περι-
γράφει ένα γεγονός με εικόνες και λέξεις 
και έχει στόχο τη συντομότερη και καλύ-
τερη κατανόησή του. Όπως το ρεπορτάζ, 
η συνέντευξη ή το άρθρο, το γράφημα 
έχει τη δική του εποικοδομητική μορφή, 
δημοσιογραφική γραμματική και ροή 
της πληροφορίας. Δύο βραβευμένοι, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτε-
ρικό, σχεδιαστές infographics, ο Πάνος 
Κωνσταντόπουλος («Καθημερινή») και η 
Ζωή Κατσιγιάννη («Ελεύθερος Τύπος»), 
εκθέτουν δημοσιευμένα γραφήματά τους 
στο φουαγιέ του Goethe-Institut (Ομήρου 
14-16, 210 3661000). Είσοδος ελεύθερη. 

–μεγάλων διαστάσεων– έργα του Γιώρ-
γου Χριστάκου δύναμη και εντάσσουν το 
θεατή στο έργο.

● Οι «Αναγνώσεις της νεωτερικότητας 
σε κρίση: Νίτσε και Μπένγιαμιν», φιλο-
ξενούνται στις 7 μ.μ. στο Floral (Θεμιστο-
κλέους 80, πλ. Εξαρχείων, 210 3800070, 
www.floralcafe.gr). Μιλούν: Ηλίας Πα-
παγιαννόπουλος (επίκουρος καθηγητής 
Παν/μιου Πειραιά) και Στέφανος Ροζάνης 
(καθηγητής Φιλοσοφίας - συγγραφέας). 

τετάρτη 23 Μάΐου 

● Η εικαστικός Νεφέλη Κονταρίνη, με 
αφορμή την ολοκλήρωση και την τοπο-
θέτηση του Μνημείου Πεσόντων στην 
πλατεία Τυρού της Αρκαδίας, παρουσιάζει 
το έργο της και τους επιμέρους σταθμούς 
της πορείας της στο Κεντρικό Κτίριο του 
Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1, Κολω-
νάκι). Η ιστορικός τέχνης Μαίρη Μιχαηλί-
δου θα συζητήσει με τη δημιουργό, με τη 
συμμετοχή του κοινού, για το σύνολο του 
έργου της.

● Το Οξυγόνο (Ολύμπου 81, Θεσσα-
λονίκη), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Θεσσαλονίκη: Μια πόλη 100 Μαΐων», 
σας προσκαλεί στην παρουσίαση του 
νέου βιβλίου του Βασίλη Ι. Τζανακάρη «Ο 
Κόκκινος Σουλτάνος: Ο Αβδούλ Χαμίτ και 
η άγνωστη Θεσαλονίκη», στις 7 μ.μ. Για το 
βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργος Αναστασι-
άδης, καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του 
ΑΠΘ, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, συγγρα-
φέας, και ο Τραϊανός Χατζηδημητρίου, 
διευθυντής της εφημερίδας «Αγγελιο-
φόρος».

Editor’s 
choice

Παρασκευή 25 Μαϊου

η Δίκη του Σωκράτη στη Στέγη
Το 399 π.Χ. ο Σωκράτης οδηγήθηκε σε 
δίκη ενώπιον 500 Αθηναίων. Το Μάιο του 
2011, σχεδόν 2.500 χρόνια μετά, με πρω-
τοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, η δίκη του 
Σωκράτη επαναλήφθηκε στο Ομοσπονδι-
ακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο 
και τον αθώωσε. Σήμερα η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται στην Αθήνα, στη Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών. H δίκη θα πραγ-
ματοποιηθεί στην ελληνική, την αγγλική 
και τη γαλλική γλώσσα με ταυτόχρονη 
μετάφραση και θα παρουσιαστεί και στο 
διαδίκτυο, μέσω live streaming, από τη 
διεύθυνση www.sgt.gr/dikisocrati.

Υπέρ Σωκράτους:
Michael Beloff, QC: Δικηγόρος (Αγγλία)  
Patrick Simon: Δικηγόρος (Γαλλία) 

Υπέρ Αθηναίων:
Ηλίας Αναγνωστόπουλος: Αναπληρωτής 
καθηγητής Ποινικών και Εγκληματολο-
γικών Σπουδών (ΕΚΠΑ), Δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω (Ελλάδα)  
Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου: Δικη-
γόρος, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση 
(Ελλάδα)

Ώρα έναρξης: 18.30
Εισιτήρια: €10, €5 (μειωμένο) 

Στις 23 Μαΐου εγκαινιάζεται στο National Art 
Museum of Sports (NAMOS) στην Ιντιανάπολη 
των ΗΠΑ η έκθεση «Speed and Motion: Racing 
to the Finish Line», η οποία περιλαμβάνει 

πάνω από τριάντα πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και 
φωτογραφίες κορυφαίων καλλιτεχνών από την 
Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο οι οποίοι εμπνέονται 
από τον αθλητισμό. 
Μεταξύ των σπουδαίων καλλιτεχνών και η δική 
μας Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, η οποία θα 
συμμετάσχει στην έκθεση με μία από τις μεγαλύτερες 
συλλογές της. Η ζωγράφος έχει εκθέσει έργα της που 
απεικονίζουν αγώνες της Formula 1 σε κορυφαία 
μουσεία σε όλο τον κόσμο, στο Ολυμπιακό Μουσείο της 
Λωζάννης, στο Κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα 

Υόρκη, στο Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες στην 
Ουάσινγκτον, στο Μουσείο της Lamborghini Automobili 
στην περιοχή Sant Agata στην Μπολόνια της Ιταλίας, 
στη συλλογή της UNESCO στο Παρίσι, καθώς και στο 
Μουσείο της Βαρκελώνης στην Ισπανία. Μαζί με την 
κ. Βαλυράκη εκθέτουν έργα τους οι καλλιτέχνες Chris 
Bucher, Scott Fincher, Sayaka Ganz, Walter Knabe, 
Thomas Allen Pauly και Clint Thayer.
Αξίζει να αναφερθεί πως η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα με τους αγώνες ταχύτητας INDY 500 και θα 
περιλαμβάνει έργα που απεικονίζουν στιγμιότυπα του 
αθλητισμού: αγώνες αυτοκινήτων, μηχανών, καγιάκ, 
ποδηλάτων, ιπποδρομίες, τρέξιμο, κολύμπι και  τρίαθλο. 
Κάθε αντικείμενο τέχνης αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα της ταχύτητας και της κίνησης στον αθλητισμό.
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κ. Βαλυράκη εκθέτουν έργα τους οι καλλιτέχνες Chris 
Bucher, Scott Fincher, Sayaka Ganz, Walter Knabe, 
Thomas Allen Pauly και Clint Thayer.
Αξίζει να αναφερθεί πως η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα με τους αγώνες ταχύτητας INDY 500 και θα 
περιλαμβάνει έργα που απεικονίζουν στιγμιότυπα του 
αθλητισμού: αγώνες αυτοκινήτων, μηχανών, καγιάκ, 
ποδηλάτων, ιπποδρομίες, τρέξιμο, κολύμπι και  τρίαθλο. 
Κάθε αντικείμενο τέχνης αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα της ταχύτητας και της κίνησης στον αθλητισμό.

Στις 23 Μαΐου εγκαινιάζεται στο National Art 
Museum of Sports (NAMOS) στην Ιντιανάπολη 
των ΗΠΑ η έκθεση «Speed and Motion: Racing 
to the Finish Line», η οποία περιλαμβάνει 
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φωτογραφίες κορυφαίων καλλιτεχνών από την 
Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο οι οποίοι εμπνέονται 
από τον αθλητισμό. 
Μεταξύ των σπουδαίων καλλιτεχνών και η δική 
μας Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, η οποία θα 
συμμετάσχει στην έκθεση με μία από τις μεγαλύτερες 
συλλογές της. Η ζωγράφος έχει εκθέσει έργα της που 
απεικονίζουν αγώνες της Formula 1 σε κορυφαία 
μουσεία σε όλο τον κόσμο, στο Ολυμπιακό Μουσείο της 
Λωζάννης, στο Κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα 
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