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ΣΟ ΙΝΔΜΑ ΓΙΑΒΑΕΔΙ 

 
 

Μηα πξόηαζε ηεο Σαηληνζήθεο ηνπ Goethe-Institut Athen  
ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο «Αζήλα Παγθόζκηα Πξσηεύνπζα Βηβιίνπ 2018» 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  
θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλνηρηέο πιινγέο»  
ηνπ Γηθηύνπ Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Από 23/4 μέτρι 5/5/2018 
ζα πξνβάιινληαη ηαηλίεο εκπλεπζκέλεο από βηβιία, ζπγγξαθείο, εθδόηεο, από ην 

πξσί κέρξη ην βξάδπ θη αθόκα πην αξγά. 

 
Goethe-Institut Athen 
Οκήξνπ 14-16, Αζήλα 
Σει. 210 3661000 

 
Δίζνδνο ειεύζεξε 

 
 
Σν Goethe-Institut ηηκά ηελ Αζήλα σο Παγθόζκηα Πξσηεύνπζα Βηβιίνπ 2018, 
ζρεδηάδνληαο πξνγξάκκαηα αθηεξσκέλα ζε βηβιία θαη ινγνηέρλεο, αιιά θαη άιια 
πνπ κε αθεηεξία πάληα ην βηβιίν ζπλδπάδνπλ ηε ηέρλε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη κε 
άιιεο ηέρλεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ηε κνπζηθή, ηα εηθαζηηθά ή 
ηελ ηέρλε ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
Βαζηθή αξρή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ καο είλαη ε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνύο θαη 
αλζξώπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ ηεο Διιάδαο.  
 
Ξεθηλήζακε ην πξόγξακκά καο ζε ζπλεξγαζία κε δπν εθδνηηθνύο νίθνπο ηεο ρώξαο: -
-Με ηηο Δθδόζεηο Καζηαληώηε, πξνζθαιώληαο ζηελ Αζήλα ηε λνκπειίζηξηα Χέξηα 
Μύιεξ πνπ γνήηεπζε ην αζελατθό θνηλό. Σα βηβιία ηεο έγηλαλ αλάξπαζηα. 
ηελ παξνπζίαζε ηεο λνκπειίζηξηαο ζπλέβαιαλ ε εζνπνηόο Αγγειηθή Παπνύιηα θαη 
ν θηλεκαηνγξαθηζηήο Σίκσλ Κνπικάζεο. 
-ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθδόζεηο Κίριε, πξνζθαιώληαο ηνλ πην πνιπζπδεηεκέλν θαη 
πνιπδηαβαζκέλν Γεξκαλό πνηεηή ηνπ θαηξνύ καο, ηνλ Γηαλ Βάγθλεξ. Ζ επίζθεςή ηνπ 
ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ έθδνζε κηαο αλζνινγίαο πνηεκάησλ ηνπ «Σν ζπνπξγίηη ηνπ 
Γθέξηθε» (Δθδόζεηο Κίριε), ζε κεηάθξαζε ηνπ πνηεηή Κώζηα Κνπηζνπξέιε. 
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Ζ επίζθεςε ηεο Χέξηα Μύιεξ θαη ηνπ Γηαλ Βάγθλεξ ζηελ Αζήλα απνηέιεζε 
πξόδξνκε εθδήισζε ηεο δηνξγάλσζεο «Αζήλα Παγθόζκηα Πξσηεύνπζα Βηβιίνπ 
2018» ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ε νπνία μεθηλά ζηηο 23 Απξηιίνπ 2018 θαη ζα δηαξθέζεη 
κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. 
 
ηηο 23 Απξηιίνπ μεθηλά θαη ην πξόγξακκα καο «Σν ζηλεκά δηαβάδεη».  
23 ηαηλίεο, κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο, γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο θίινπο ηνπ βηβιίνπ 
θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, εκπλεπζκέλεο από βηβιία, ζπγγξαθείο, εθδόηεο. 
Πξνέξρνληαη όιεο από ηελ Σαηληνζήθε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ πνπ ηηο δηαζέηεη δσξεάλ γηα κε 
εκπνξηθέο πξνβνιέο ζε ηαηληνζήθεο, θηλεκαηνγξαθηθέο ιέζρεο, θεζηηβάι, ζε 
πνιηηηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη κνξθσηηθά ηδξύκαηα ζε όιε ηελ Ννηηναλαηνιηθή 
Δπξώπε. Δπηζθεθηείηε ηελ https://www.goethe.de/ins/gr/el/kul/ser/flm.html 
 
Σν ζηλεκά «ζα δηαβάδεη» γηα δπν βδνκάδεο, 23.4. κέρξη 5.5., ζην Κάησ Φνπαγηέ ηνπ 
Ηλζηηηνύηνπ όιε κέξα, κέρξη ην βξάδπ θη αθόκα πην αξγά. Οη ελδηαθεξόκελνη 
θαλνλίδνπλ ηηο ώξεο ηεο επίζθεςήο ηνπο κόλνη ηνπο, αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο. Κάλνληαο έλα δηάιεηκκα ζηηο δηαδξνκέο ηνπο ζηελ πόιε π.ρ., 
πίλνληαο ηνλ πξσηλό ή απνγεπκαηηλό ηνπο θαθέ ή θαη αθόκα θάλνληαο κηα 
«ελαιιαθηηθή εθδξνκή» κε ην ζρνιείν ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηνπο θίινπο ηνπο. 
 
Πξνβνιέο όκσο ζα γίλνληαη θαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ.  
ηα highlights ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη: 
 
Ζ επίζθεςε ηνπ δηεζλώο θεκηζκέλνπ εζνπνηνύ, ζπγγξαθέα, δξακαηνπξγνύ, 
θσηνγξάθνπ HannsZischler (Χανς Σζίζλερ), γλσζηνύ ζηε ρώξα καο θπξίσο από 
ηαηλίεο ησλ W. Wenders, J.-L. Godard, I. Szabo, C. Chabrol θ.ά.. 
 
Ο HannsZischler ζα παξνπζηάζεη ζηηο 24/4 ην βηβιίν ηνπ «Ο Κάθκα πάει ζινεμά» 
θαζώο θαη ην νκώλπκν ληνθηκαληέξ ηνπ θαη ζηηο 25/4 κηα επηινγή από ηαηλίεο πνπ 
είρε δεη ν Κάθθα ζην ζηλεκά. 
Θα αθνινπζήζεη μερσξηζηό δειηίν ηύπνπ. 
 
Οη ζπλεξγαζίεο καο κε Έιιελεο κνπζηθνύο θαη soundartists, όπσο είλαη ηα 
πξσηνπνξηαθά κνπζηθά ζύλνια ησλ  

- drog_a_tek, πνπ ζα ζπλνδεύζνπλ δσληαλά ηαηλίεο πνπ έβιεπε ν Κάθκα 
- SomeoneWhoIsn’tMe (S.W.I.M.) πνπ αλέιαβαλ ηε κνπζηθή ζπλνδεία ηνπ 

αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ Γθένξγθ Βίιρεικ Πακπζη «Σν θνπηί ηεο Παλδώξαο», 
βαζηζκέλν ζηα έξγα ηνπ Φρανκ Βένηεκινη «Σο πνεύμα ηες γες» και «Σο 
κοσηί ηες Πανδώρας»  

 
  

https://www.goethe.de/ins/gr/el/kul/ser/flm.html
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Γεσηέρα 23/4 
 
11:00 – 19:00  ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
Ο νεαρός κύριος Γκαίηε! (Goethe!) (2010, 104΄),  
ηνπ PhilipStölzl κε κεγάια αζηέξηα ηνπ γεξκαληθνύ ζηλεκά όπσο ηνπο 
AlexanderFehling (Γθαίηε), MiriamStein (Λόηε), MoritzBleibtreu, HenryHübchen θ.ά. 
 
Σόηε πνπ ν λεαξόο εξσηεπκέλνο Γθαίηε έγξαςε ην κπεζη ζέιεξ «Σα πάζε ην λεαξνύ 
Βέξζεξνπ». 
 
Πολσαγαπεμένες αδερθές (Die geliebten Schwestern)(2014, 134´) 
ηνπ Dominik Graf κε ηνπο Hannah Herzsprung, Henriette Confurius, Florian Stetter, 
Claudia Messner, Roland Zehrfeld θ.ά. 
 
O εξσηεπκέλνο πνηεηήο Φρίνηριτ ίλερ αλάκεζα ζηα γεγνλόηα θαη ζηε κπζνπιαζία 
 
20:30 Αίζνπζα Δθδειώζεσλ 
Γάηα και πονηίκι (Katz und Maus) (1966, 88´) 
ηνπ Hansjürgen Pohland κε ηνπο Lars Brandt, Peter Brandt, Claudia Bremer θ.ά. 
 
Μεηαθνξά ζηελ νζόλε ηνπ νκώλπκνπ δηεγήκαηνο ηνπ Γκύνηερ Γκρας 
 

Σρίηε 24/4 
 
11:00 – 19:00  ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 
How to Make a Book with Steidl (2010, 88’) 
Νηνθηκαληέξησλ Gereon Wetzel, Jörg Adolph 
 
Ο εθδόηεο GerhardSteidl: Με θαιιηηερληθό πάζνο θαη εζηζκέλνο ζηε κπξσδηά ηνπ 
ραξηηνύ θαη ηεο κειάλεο, εθδίδεη πάλσ από 40 ρξόληα ηώξα κνλαδηθά βηβιία 
θσηνγξαθίαο, αιιά θαη ην ζπλνιηθό έξγν βξαβεπκέλσλ κε Νόκπει ινγνηερλώλ, 
όπσο π.ρ. ηνπ Γθύληεξ Γθξαο. 
 
Celeste (1981, 106’) 
ηνπ Percy Adlon κεηνπο Eva Mattes, Jürgen Arndt, Norbert Wartha, Wolf Euba 
 
O Μαρζέλ Προσζη γξάθεη «Αναδεηώνηας ηον ταμένο τρόνο» 
 
20:30  Αίζνπζα Δθδειώζεσλ 
 
Ο Κάθκα πάει ζινεμά (KafkagehtinsKino) 
Έλα βηβιίν, Μηα ηαηλία 
 
Ο HannsZischler, εζνπνηόο, ζπγγξαθέαο, δξακαηνπξγόο, θσηνγξάθνο, 
παξνπζηάδεη ην βηβιίν ηνπ «Ο Κάθθα πάεη ζηλεκά» θαη ην νκώλπκν ληνθηκαληέξ ηνπ 
(2002, 55’)  
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Σεηάρηε 25/4 
 
11:00 – 20:00  ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
HannahArendt (2012, 100’) – Ζ ζθέςε ηεο άιιαμε ηνλ θόζκν 

ηεο MargarethevonTrotta κε ηνπο Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, 
Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen θ.ά. 
 
H πνιηηηθή θηιόζνθνο Χάλα Άξελη θαη πώο έγξαςε ην βηβιίν ηεο «Ο Άηρκαλ ζηελ 
Ηεξνπζαιήκ. Έθζεζε γηα ηελ Κνηλνηνπία ηνπ Καθνύ» 
 
 
20:30 Αίζνπζα Δθδειώζεσλ 
OHannsZischler παξνπζηάδεη κηα επηινγή ηαηληώλ πνπ είρε δεη ν Κάθκα ζην ζηλεκά 
Εσληαλή κνπζηθή: drog_a_tek 
https://drogatek.com 
https://www.facebook.com/drogatekofficial/ 
 
 

Πέμπηε 26/4 
 
11:00 – 21:00  ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 

Χέρηα Μύλερ – Σο αλθάβεηο ηοσ θόβοσ (HertaMüller – DasAlphabetderAngst) 
(Οιιαλδία 2015, 55’) 
 
Νηνθηκαληέξ ηνπJohnAlbertJansen κε πξσηαγσλίζηξηα ηε Ννκπειίζηξηα Χέξηα 
Μύιεξ 

 

Παραζκεσή 27/4 
 
11:00 – 18:30 ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 
Baal (1969, 88’) 
ηνπ Volker Schlöndorff 
Βαζηζκέλε ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Μπξερη κε ηνλ Φαζκπίληεξ ζηνλ πξσηαγσληζηηθό 
ξόιν  
Παίδνπλ επίζεο: Sigi Graue, Margarethe von Trotta, Günther Neutze, Miriam Spoerri, 
Marian Seydowski, Irmgard Paulis, Hanna Shygulla θ.ά. 
 
Ο νεαρός Σέρλες (Der junge Törless)(1966, 87´) 
ηνπ Volker Schlöndorff κε ηνπο Mathieu Carriere, Bernd Tischer, Marian Seidowski 
θ.ά. 
 
Βαζηζκέλε ζηε λνπβέια ηνπ Ρόμπερη Μούδιλ «Οι αναζηαηώζεις ηοσ οικοηρόθοσ 
Σέρλες» 
 
 
 

https://drogatek.com/
https://www.facebook.com/drogatekofficial/
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άββαηο 28/4 
 
10:30 – 14:00 ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 
Ο Αιμίλιος και οι νηέηεκηιβ (EmilunddieDetektive) (2001, 98’) 
ηεο FranziskaBuch 
 
Μηα κνληέξλα εθδνρή ηεο πεξίθεκεο λνπβέιαο ηνπ Έριτ Καίζηνερ 
 
Γηα κηθξνύο (ή θαη κεγάινπο) θίινπο ηνπ βηβιίνπ θαη ηνπ ζηλεκά 
 

 
Γεσηέρα 30/4 
 
11:00 – 21:30 ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 
Fontane - EffiBriest (1974, 141‘) 
ηνπ Ράηλεξ Βέξλεξ Φαζκπίληεξ κε ηνπο HannaSchygulla,  WolfgangSchenck, 
KarlheinzBöhm, UlliLommel, UrsulaSträtz, IrmHermann, LiloPempeit θ.ά. 
 
Βαζηζκέλε ζην νκώλπκν κπζηζηόξεκα ηνπ Σέονηορ Φονηάνε 
 
«Ασηή δεν είναι μια γσναικεία ηαινία, αλλά μια ηαινία για ηον Τέονηορ Φονηάνε, για ηην 
ζηάζη ενός μσθιζηοριογράθοσ απένανηι ζηην κοινωνία μέζα ζηην οποία έζηζε.» 
Ρ.Β. Φαζκπίληεξ, 1974 
 
 

Σεηάρηε 2/5 
 
11:00 – 20:00  ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 
Γάηα και πονηίκι (Katz und Maus) (1966, 88´) 
ηνπ Hansjürgen Pohland κε ηνπο Lars Brandt, Peter Brandt, Claudia Bremer θ.ά. 
 
Μεηαθνξά ζηελ νζόλε ηνπ νκώλπκνπ δηεγήκαηνο ηνπ Γκύνηερ Γκρας 
 
 
Ο νεαρός Σέρλες (Der junge Törless)(1966, 87´) 
ηνπ Volker Schlöndorff κε ηνπο Mathieu Carriere, Bernd Tischer, Marian Seidowski 
θ.ά. 
 
Βαζηζκέλε ζηε λνπβέια ηνπ Ρόμπερη Μούδιλ «Οι αναζηαηώζεις ηοσ οικοηρόθοσ 
Σέρλες» 
 
20:30 Αίζνπζα εθδειώζεσλ  
Woyzeck (1979, 81´) 
ηνπ Werner Herzog κε ηνπο Klaus Kinski, Eva Mattes, Josef Bierblicher, Irm Hermann 
θ.ά. 
 
Βαζηζκέλε ζην νκώλπκν δξάκα ηνπ Γκέοργκ Μπύτνερ 
 



 

6 

Πέμπηε 3/5 

 

11:00 – 20:00  ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
 
ΟΚάθκαπάειζινεμά/Kafka goes to the Movies (2002, 55´) 

 
Νηνθηκαληέξ ηνπ Hanns Zischler 
 
 
20:30 Αίζνπζα Δθδειώζεσλ 
 
Σο κοσηί ηες Πανδώρας (Die Büchse der Pandora) (1929, 131´) 
ηνπ Georg Wilhelm Pabst κε κεγάια νλόκαηα ηεο επνρήο Louise Brooks, Fritz 
Kortner, Franz Lederer θ.ά. 
 
Βαζηζκέλε ζηα έξγα «Σο πνεύμα ηες γες» θαη «Σο κοσηί ηες Πανδώρας» ηνπ 
Φρανκ Βένηεκινη 
 
Εσληαλήκνπζηθή: Someone Who Isn’t Me (S.W.I.M.) 

www.swimtheband.weebly.com (beta version) 

https://www.facebook.com/swimtheband.page/ 
 

Παραζκεσή 4/5 
 
11:00 – 20:00 ε ινύπα ζην θάησ θνπαγηέ 
Ο νεαρός κύριος Γκαίηε! (Goethe!) (2010, 104΄),  
ηνπ PhilipStölzl κε κεγάια αζηέξηα ηνπ γεξκαληθνύ ζηλεκά όπσο ηνπο 
AlexanderFehling (Γθαίηε), MiriamStein (Λόηε), MoritzBleibtreu, HenryHübchen θ.ά. 
 
Σόηε πνπ ν λεαξόο εξσηεπκέλνο Γθαίηε έγξαςε ην κπεζη ζέιεξ «Σα πάζε ην λεαξνύ 
Βέξζεξνπ». 
 
Celeste (1981, 106’) ηνπ Percy Adlon κεηνπο Eva Mattes, Jürgen Arndt, Norbert 
Wartha, Wolf Euba 
 
O Μαρζέλ Προσζη γξάθεη «Αναδεηώνηας ηον ταμένο τρόνο» 
 
20:30  Αίζνπζα Δθδειώζεσλ 
Νοζθεράηοσ – Σο θάνηαζμα ηες νύτηας (Nosferatu – PhantomderNacht) (1978, 
103’) 
ηνπ WernerHerzog κε ηνπο πεξίθεκνπο KlausKinski, IsbellaAdajani, BrunoGanz 
 
Βαζηζκέλε ζηo κπζηζηόξεκα ηξόκνπ ηνπ BramStoker «Ο δράκοσλας» 
 

 

http://www.swimtheband.weebly.com/
https://www.facebook.com/swimtheband.page/


 

7 

άββαηο 5/5 
 
10:00 – 14:00 Κάησ Φνπαγηέ 
 
Παξακύζηα ησλ Αδεξθώλ Γθξηκ γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα 

 Οι μοσδικάνηεδες ηες Βρέμες (DieBremerStadtmusikanten) (2009, 58’) 

 H Κσρά Καλή (Frau Holle) (2008, 58’) 

 Ο γενναίος ραθηάκος (Das tapfere Schneiderlein) (2008, 58’) 

 Σραπεδάκι ζηρώζοσ (Tischlein deck dich) (2008, 58‘) 

 
Γηα όια ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ζα απνζηέιιεηαη αλαιπηηθό δειηίν ηύπνπ. 
 
 
 
«Σν ζηλεκά δηαβάδεη» είλαη κηα δξάζε ζην πιαίζην  
 
www.Athens2018.gr 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Με ηελ παξάθιεζε ηεο αλαθνξάο 
Πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό: 
Βίθπ Σξαραλή, Σει. 210 3661043,Vicky.trachani@athen.goethe.org 
www.goethe.de/athen 

 
 

http://www.athens2018.gr/
mailto:Vicky.trachani@athen.goethe.org
http://www.goethe.de/athen

