
      

                    

ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤH 2011

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

προβολή φιλμ • • video art • • ντοκιμαντέρ • • έκθεση φωτογραφίας

συζήτηση • • εργαστήρια • • ξεναγήσεις 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σας προσκαλεί σε μια βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα 

και τους ανθρώπους της. Η Βραδιά Ερευνητή γιορτάζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου (19.00-22.00).

Στο αμφιθέατρο του ΕΙΕ θα προβληθεί συζήτηση για την έρευνα, την επιστήμη, τη 

φιλοσοφία και την τέχνη στον 21ο αιώνα με τους: 

Γεώργιο Μπαμπινιώτη, καθηγητή Γλωσσολογίας, τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού,

Δρ Αντώνη Παπαδημητρίου, πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος 

Σ. Ωνάσης» και

Τον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο καθηγητή Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο 

Πανεπιστήμιο του Τέξας Α&Μ Δημήτρη Νανόπουλο.

Τη συζήτηση συντονίζει η Δρ Νίκη Τσιρώνη, ιστορικός και επιστημονική υπεύθυνη 

της Βραδιάς Ερευνητή. Θα ακολουθήσει ζωντανή συζήτηση με τη συμμετοχή των: 

Philippe Bostnavaron (θεραπευτή), Βιολέττας Κριτσίλη (δικηγόρου-

ποινικολόγου), Νίκου Αγγελή (καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης), Βάσως Ευαγγελοπούλου (πνευμονολόγου) και άλλων εκπροσώπων των 

θετικών και θεωρητικών επιστημών καθώς και του κοινού.



      

                    

Στο αίθριο του ΕΙΕ παρουσιάζονται εικαστικά δρώμενα (23/09-10/10, Δευτέρα-

Σάββατο, 8.00-20.00).

Βένια Δημητρακοπούλου. Προβολή του video «Ζωοδόχος Πηγή». Η ταινία 

εικονογραφεί το ζωοποιό άγγιγμα του καλλιτέχνη. Το video συνόδευσε την τελευταία 

έκθεση της Βένιας Δημητρακοπούλου με τίτλο «Μικρή Γεωγραφία της Ύπαρξης» 

(Mapping Oneself).

Veronique Magnes. Video art με τίτλο “words and moments-λέξεις και στιγμές”.

"Big Bang: H μεγάλη έκρηξη". Προβολή ντοκιμαντέρ από την βραβευμένη σειρά 

"Αναζητώντας τη Βερενίκη" (1998) που βασίστηκε στο βιβλίο του Γιώργου 

Γραμματικάκη "Η κόμη της Βερενίκης". Με την ευγενική παραχώρηση της ΕΡΤ. 

Βούλα Ανδρώνη. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Χρόνος Ασύλληπτος».

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα συναφή 

προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης, τις υποτροφίες Marie Curie, να αποκτήσουν 

αναμνηστικά δώρα και να συμμετάσχουν ενεργά σε πειράματα που αποδεικνύουν 

τον ρόλο που διαδραματίζει η επιστήμη στην καθημερινή μας ζωή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΟΤΕ: Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.
ΠΟΥ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 
116 35, Αθήνα • τηλ.: 210-72.73.687 • email: culture@eie.gr


