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Editorial

Περιεχόµενα

Ο «Κοσµο-Πολιτισµός» µη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισµός, έχει ως σκοπό του
την διάδοση της Σύγχρονης Τέχνης και των Πολιτισµών απ΄όλο τον κόσµο στην
Ελλάδα.
Ήδη ένας βασικός στόχος έχει επιτευχθεί, η δηµιουργία και λειτουργία του Πολιτιστικού
Κέντρου «Κοσµο-Πολιτισµός» µε πολυπολιτισµικό χαρακτήρα, που δίνει την δυνατότητα
σε νέους ανθρώπους, χωρίς καµία διάκριση, να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του
Κέντρου µέσα από εργαστήρια, σεµινάρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις και όχι µόνο.
Ο «Κοσµο-Πολιτισµός» πιστεύει ότι τα πολιτιστικά πράγµατα δεν εκφράζονται µόνο
µέσα από κρατικά και εµπορικά κανάλια. Το Κέντρο είναι µία σύγχρονη, εναλλακτική
πρόταση για µια διαφορετική προσέγγιση και γνωριµία µε τους Πολιτισµούς του
κόσµου.
Η καθηµερινή επαφή µας µε ανθρώπους από κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες έχει
αποδείξει ότι υπάρχουν ανάµεσά τους πολλοί, που ασχολούνται µε την Τέχνη στις
διάφορες µορφές της, χωρίς όµως να έχουν την υποστήριξη, τις προσβάσεις ή τον
χώρο για να παρουσιάσουν την δουλειά τους. Σ΄αυτό βοηθάµε και στηρίζουµε.
Πιστεύουµε βαθιά ότι µέσω της Παιδείας και του Πολιτισµού, σεβόµενοι τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, οι άνθρωποι και οι λαοί ξεπερνούν τις διαφορές τους και αυτό θα θέλαµε
να το µοιραστούµε µε όλους εκείνους, που συµφωνούν µαζί µας

∆είγµατα Πολιτισµού στην
Ελλάδα και στο Κόσµο
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3 Αφρικανικό Πανόραµα 2007
Φεστιβάλ Αφρο-Καραϊβικής µουσικής
14-15 Ιουλίου 2007
Σάββατο 14/7/07
Κυριακή 15/7/07
One Drop
Anna Mystic
Quilombo
Direct Connection
Anasa
Street Buzz

Wwww.photocircle.gr

Το Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στο
δηµοτικό Πάρκο της Σχολής Χωροφυλακής
στην Λ. Μεσογείων (στάση του Μετρό: Κατεχάκη).
'Ωρα έναρξης των συναυλιών: 9 µ.µ
Εισιτήριο Εισόδου: 5 Ευρώ.
Έκθεση Φωτογραφίας µε τίτλο
«African Routes: Αφρικανικές ∆ιαδροµές στην Αθήνα»
Θα υπάρχει µπαρ, αφρικανική κουζίνα,
µπαζάρ αφρικανικών ειδών,
καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά.
Με την συµµετοχή των Αφρικανικών κοινοτήτων.
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Newsletter # 0
Info@cosmosofculture.org
Κοσµο-Πολιτισµός

Στην Ελλάδα...
21 Παγκόσµιο Συνέδριο για την έρευνα του χορού. " Χορευτές χωρίς σύνορα "
Αθήνα, 5-9 Σεπτεµβρίου 2007
Το Παγκόσµιο Συνέδριο για την έρευνα του χορού είναι το µεγαλύτερο γεγονός
στο χώρο της µελέτης του χορού, και η καλύτερη ευκαιρία για να
παρουσιαστούν πρωτοποριακές εργασίες σε ένα µεγάλο κοινό επαγγελµατιών,
δασκάλων χορού, χορογράφων, ερευνητών, κριτικών και διοργανωτών.
∆ιοργανώνεται από το Θέατρο "∆όρα Στράτου" και το Ελληνικό Τµήµα ∆ΟΛΤ,

4o Πανελλήνιο Σεµινάριο Θεάτρου.
Λίµνη Πλαστήρα. 9-15 Ιουλίου 2007

σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Χορού CID, UNESCO. Είναι υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, του Υπουργείου Παιδείας, του ∆ήµου
Αθηναίων και της Εθνικής Επιτροπής UNESCO του Υπουργείου Εξωτερικών.
Περισσότερες πληροφορίες: Κτίριο γραφείων του Θεάτρου "∆όρα Στράτου",
Σχολείου 8, Πλάκα, 10558 Αθήνα, τηλ. 210.324.6188, φαξ 210.324.6921
www.cid-unesco.org , president@cid-unesco.org

...Και Στο Κόσµο.
Thermo cline of Art. New Asian Waves
15 Ιουνίου 2007 έως 21 Οκτωβρίου 2007
Με 117 καλλιτέχνες από 20 χώρες από ολόκληρη την Ασία παρουσιάζεται η
πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα της Ασιατικής Μοντέρνας Τέχνης στο Κέντρο
Τεχνών και ΜΜΕ- ΖΚΜ, στη Γερµανία.
Ο τίτλος της εκδήλωσης αναφέρεται σε ένα κλιµατικό φαινόµενο: όπως οι µικρές
ρουφήχτρες εµφανίζονται στην επιφάνεια του ωκεανού όταν υπάρχει αλλαγή στη
θερµοκρασία του νερού, η έκθεση αυτή αποκαλύπτει την Ασιατική Τέχνη που
ακόµη δεν έχει ανακαλυφθεί από τη ∆ύση, µε το βλέµµα ενός Ασιάτη επιµελητή,
του Wonil Rhee, καλλιτεχνικού διευθυντή του Κέντρου Τύπου της Σεούλ και
ης
συνεργαζόµενου επιµελητή της 6 Μπιενάλε της Σαγκάη.
Η έκθεση επικεντρώνεται στις πολλαπλές πραγµατικότητες και τις υβριδικές
ταυτότητες που εµφανίζονται στην Ασία, αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης,
της αποικιοκρατίας και της σύνθεσης των διαφορετικών πολιτισµικών, πολιτικών,
θρησκευτικών και οικονοµικών συστηµάτων. Οι καλλιτέχνες αντιδρούν µε
φαντασία, σάτιρα, σκεπτικισµό, χιούµορ και κυνισµό στις συγκρούσεις και τον
παραλογισµό των κοινωνικών συστηµάτων µεταξύ του παραδοσιακού και της
πρωτοπορίας.
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.zkm.de/thermocline

Σε ειδυλλιακά τοπία στη Λίµνη Ν. Πλαστήρα
ο
διοργανώνεται το 4 Πανελλήνιο Θεατρικό
Σεµινάριο
διάρκειας 40 ωρών µε γενικό τίτλο:
“ όταν το µισό πορτοκάλι… βρήκε το… άλλο µισό ”.
Εκπαιδευτικοί,ηθοποιοί, θεατρολόγοι, σπουδαστές
δραµατικών σχολών,µουσικοί,φοιτητές και όσοι
επιθυµούν να καλλιεργήσουν την τέχνη του
θεάτρου µε την εµψύχωση εµπείρων δασκάλων του
θεάτρου θα προσεγγίσουν πολύπλευρα το θέµα µέσα
από 3 διαφορετικά βιωµατικά εργαστήρια, υποκριτική
και εισηγήσεις. Βεβαίως το πρόγραµµα περιλαµβάνει
παράλληλες δραστηριότητες και χρόνο ξεκούρασης και
διασκέδασης. Το τελευταίο απόγευµα θα γίνουν οι
παρουσιάσεις των εργαστηρίων και αφιέρωµα στο Νίκο
Ξυλούρη µε τη συµµετοχή του µουσικού σχήµατος
«χροες» και επίσηµη καλεσµένη την Ουρανία Ξυλούρη.
Περισσότερες πληροφορίες : www.theatrokar.gr
και email: theatrokar@sch.gr

∆ιεθνές Βραβείο για τον Καλύτερο Νέο Επιµελητή
Εκθέσεων.
Η αυτόνοµη περιφέρεια του Μπολζάνο στην Ιταλία
διεξάγει τον πρώτο, διεθνούς εµβέλειας
,διαγωνισµό για τον καλύτερο νέο επιµελητή
εκθέσεων.
Σκοπός του διαγωνισµού είναι να ενισχύσει τους
νέους καλλιτέχνες και να τους δώσει την ευκαιρία
να γνωρίσουν την παγκόσµια πραγµατικότητα
στην τέχνη.
Ο διαγωνισµός είναι ανοιχτός µόνο για
ολοκληρωµένες δράσεις οι οποίες έχουν διεξαχθεί
τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή έχουν
ξεκινήσει µετά το Μάρτιο του 2002. Κάθε
διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετάσχει µε µόνο
µία δράση. Στο διαγωνισµό µπορούν να
συµµετέχουν όλοι οι νέοι επιµελητές
οποιασδήποτε εθνικότητας που γεννήθηκαν µετά
τις 2 Μαρτίου του 1967. Τα βραβεία είναι 10000ε
για την πρώτη θέση, 3000ε για την δεύτερη θέση
και 2000ε για την τρίτη θέση.
Περισσότερες πληροφορίες :
www.bestartpractices.it.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007
·Σεµινάρια
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
10/1/07 Σεµινάριο χρηµατοδότησης CULTURE.
ΜΑΡΤΙΟΣ
5-12-19-26/3/07 Σεµινάρια για ΜΚΟ (κάθε ∆ευτέρα).
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
8-15-22-29/10/07 Σεµινάρια για ΜΚΟ (κάθε ∆ευτέρα)
·Εκθέσεις
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
20/2-3/3 Έκθεση Ζωγραφικής Μοϊζ Σαλµάν.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
27/4-12/5 «Νέοι σε φυλακή» Έκθεση φωτογραφίας του ∆ηµήτρη Γερονίκου.
ΜΑΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ
31/5-2/6 Έκθεση δηµιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης από την οµάδα “art for more”
14/6-29/6 Έκθεση φωτογραφίας, bazaar κούκλας µε εθνικές φορεσιές από διάφορες χώρες και
προβολή βίντεο σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1-17/11/07 Έκθεση Ζωγραφικής Στέφαν Γκεοργκίεφ.
·Εργαστήρια
ΜΑΡΤΙΟΣ
7-14-21-28/3/07 Εργαστήρι Κατασκευής Κούκλας (α' κύκλος) (κάθε Τετάρτη).
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ
18-25/4 & 2-9/5/07 Εργαστήρι Κατασκευής Κούκλας (β' κύκλος) (κάθε Τετάρτη)
·Πολιτιστικά Σεµινάρια
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
14-18/2/07 CULTURE SEMINARS: Σεµινάρια Πολιτισµού µε τίτλο «Πολιτιστικός Περίπατος
στην Αθήνα» (αγγλικά).
ΜΑΙΟΣ
25-27/5/07 CULTURE SEMINARS: Τριήµερο πολιτιστικό σεµινάριο µε τίτλο
«The Mediterranean diet from a cultural approach» (αγγλικά)
ΙΟΥΛΙΟΣ
16-20/7/06: CULTURE SEMINARS: Σεµινάριο πολιτισµού µε θέµα
«Το νησί και το αµπέλι» (Σαντορίνη) (ελληνικά & αγγλικά).
23-27/7/06: CULTURE SEMINARS: Σεµινάριο πολιτισµού µε θέµα
«Το νησί και το αµπέλι» (Σαντορίνη) (ελληνικά & αγγλικά).
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
3-7/10/07 CULTURE SEMINARS: Σεµινάρια Πολιτισµού µε τίτλο
«Πολιτιστικός Περίπατος στην Αθήνα» (αγγλικά)
·Εκδηλώσεις
ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ
30/3-6/4/07 Πασχαλινό Μπαζάρ σε συνεργασία µε τη Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ»:ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
14/4/07 Προβολές Ταινιών σε συνεργασία µε το φεστιβάλ κινηµατογράφου CINEEK
ΙΟΥΛΙΟΣ
12/5/2007 Προβολή της ταινίας «Ξύλινη Κάµερα» σε συνεργασία µε το Νεανικό Πλάνο
και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας.
14-15/7/07 ∆ιήµερο Φεστιβάλ Αφροκαραϊβικής Μουσικής µε συγκροτήµατα αφρικανικής
µουσικής, µπαζάρ, διαγωνισµό φωτογραφίας,καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
«CostTRUCKtions, ConNEXTions» ηµερίδα - έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής,
performances από τους συνεργαζόµενους καλλιτέχνες σε συνεργασία µε το ∆ήµο Μονάχου.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
∆ιήµερο Συνέδριο «Ο ∆ιάλογος των Πολιτισµών» (Αθήνα)
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
8-29/12/07 «Πρωτοχρονιές του Κόσµου Τα Πνεύµατα της Γιορτής». Εκδηλώσεις και Μπαζάρ.
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3ο Αφρικανικό Πανόραµα 2007-Φεστιβάλ Αφρο-Καραϊβικής µουσικής 14-15 Ιουλίου 2007

Το «3ο Αφρικανικό Πανόραµα 2007» είναι µία ∆ράση του Κοσµο-Πολιτισµού, Πολιτιστικού
Οργανισµού, που αφορά την οργάνωση σειράς εκδηλώσεων µε επίκεντρο τον πολιτισµό της
Αφρικανικής Ηπείρου.
«Φεστιβάλ Αφρο-Καραϊβικής µουσικής».
Θα συµµετάσχουν τα παρακάτω συγκροτήµατα :
Σάββατο 14/7/07
One Drop
Quilombo
Anasa

Κυριακή 15/7/07
Anna Mystic
Direct Connection
Street Buzz

Το Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στο δηµοτικό Πάρκο της Σχολής Χωροφυλακής στην Λ.
Μεσογείων (στάση του Μετρό: Κατεχάκη).
'Ωρα έναρξης των συναυλιών: 9 µ.µ
Είσιτήριο Εισόδου: 5 Ευρώ.
Έκθεση Φωτογραφίας µε τίτλο «African Routes: Αφρικανικές ∆ιαδροµές στην Αθήνα»
Θα υπάρχει µπαρ, αφρικανική κουζίνα, µπαζάρ αφρικανικών ειδών, καλλιτεχνικό
εργαστήρι για παιδιά.
Με την συµµετοχή των Αφρικανικών κοινοτήτων.
Σκοπός µας είναι τα έσοδα από αυτές τις εκδηλώσεις να βοηθήσουν στην δηµιουργία του Κέντρου
µε τίτλο «ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ».
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι ασχολούνται ερασιτεχνικά µε την τέχνη της φωτογραφίας, οι
οποίοι και καλούνται να φωτογραφίσουν ένα θέµα µε τον παραπάνω τίτλο, που θεωρούν ότι
παραπέµπει στην Αφρικανική κουλτούρα. Κάθε διαγωνιζόµενος συµµετέχει µε µία µόνο
φωτογραφία.
Οι πενήντα καλύτερες, που θα επιλεγούν αρχικά από τον συνεργάτη του Κοσµο-Πολιτισµού,
φωτογράφο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ορέστη Παναγιώτου, θα εκτεθούν στο
Φεστιβάλ Αφρό-Καραϊβικής Μουσικής, που θα γίνει στις 14 και 15 Ιουλίου 2007 στο
∆ηµοτικό Άλσος Σχολής Χωροφυλακής (αρχή Λ. Μεσογείων).
Το παραπάνω διήµερο και κατά τις ώρες 7-12 µµ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει
την φωτογραφία, που του αρέσει και να κρίνει τον νικητή ή τη νικήτρια του διαγωνισµού.
Τα αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του «Κοσµο-Πολιτισµού»,
την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007.
Το βραβείο αφορά µία υποτροφία για Σεµινάρια Φωτογραφίας στον «Φωτογραφικό Κύκλο»,
συνολικής αξίας 1920 Ευρώ, Ευγενική Προσφορά του Πλάτωνα Ριβέλλη.
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Χαρακτηριστικά:
Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε
ψηφιακή µορφή (jpeg ) 5 mega pixels
σε µέγεθος 20Χ28 και να αποσταλεί
κατά προτίµηση ηλεκτρονικά µαζί µε ένα
συνοδευτικό επεξηγηµατικό κείµενο
(έως 100 λέξεις), ονοµατεπώνυµο
και στοιχεία επικοινωνίας
από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2007
στο email infoint@cosmosofculture.org.
Εναλλακτικά µπορείτε να φέρετε ή να
στείλετε τυπωµένη την φωτογραφία σας,
µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και
προϋποθέσεις, στον Κοσµο-Πολιτισµό
και στην διεύθυνση Ανδ. Μεταξά 20,
Τ.Κ. 10681 Αθήνα, από τις 25 έως τις
30 Ιουνίου 2007 (η παραλαβή µέσα στην
παραπάνω προθεσµία).
Το κόστος τυπώµατος βαρύνει τον
συµµετέχοντα.
Οι 50 καλύτεροι θα ειδοποιηθούν αν έχει
επιλεχθεί η φωτογραφία τους για την
Έκθεση.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και
οι όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα
είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα του
Κοσµο-Πολιτισµού
www.cosmosofculture.org,
από την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007.
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