


Προωθώντας την Τέχνη
Κατευθύνοντας τη Δράση¯



Μια νέα δηµιουργική τάξη 
ανθρώπων, µε κοινές αναζητήσεις 
βρίσκει έκφραση στο Βρυσάκι
Τα τελευταία χρόνια διακρίνουµε  
ένα ανερχόµενο, δυναµικό κοινό 
καλλιεργηµένων και 
ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων, 
το οποίο αναζητά διεξόδους 
έκφρασης, δράσης, συµµετοχής 
και παρέµβασης στην 
καθηµερινότητα. 



Η νέα αυτή τάξη απαρτίζεται 
από ετερόκλητες οµάδες 
ανθρώπων, διαφορετικές 
µεταξύ τους ως προς την 
αισθητική, τις συνήθειες και
τις πεποιθήσεις τους.
Bασικό κοινό χαρακτηριστικό 
τους είναι η διάθεση για 
δηµιουργία και ενεργό δράση, 
µε πίστη στην ατοµική ευθύνη 
και τη δύναµη για αλλαγή.
Η ενεργά σκεπτόµενη τάξη 
ανθρώπων συµµετέχει,
δεν ακολουθεί.
Δηµιουργεί, δεν παρατηρεί.
Επεξεργάζεται και επιλέγει,
δεν υιοθετεί. 



Το Βρυσάκι ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της νέας αυτής 
δυναµικής τάξης µε την 
δηµιουργία ενός πολυδιάστατου, 
διακαλλιτεχνικού  χώρου, ο 
οποίος θα αποτελεί ζωντανό 
πυρήνα Τέχνης και Δράσης 
στην Αθήνα. 



Το Βρυσάκι καθιστά δυνατή την 
κοινωνική δράση, την 
συµµετοχή και την 
συλλογικότητα και ταυτόχρονα 
προτείνει την Τέχνη σαν 
γενικότερη θεώρηση ζωής και 
κοινωνικής παρέµβασης, και όχι 
µόνο σαν άποψη αισθητικής και 
διασκέδασης. Πάνω από όλα, 
διευκολύνει την γόνιµη 
ανάµειξη ετερόκλητων 
στοιχείων και αγκαλιάζει τη 
διαφορετικότητα τόσο στους 
καλλιτέχνες και τις ΜΚΟ, όσο 
και στο κοινό που προσελκύει.  
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Ένας πολυδιάστατος,
οικείος χώρος στην καρδιά της Πλάκας



Το Βρυσάκι βρίσκεται 
στην καρδιά της Πλάκας, 
µιας δραστήριας και 
ανερχόµενης περιοχής 
στον χώρο των 
σύγχρονων πολιτιστικών 
δρώµενων της Αθήνας. Η 
ιδιαίτερη διαµόρφωση 
του κτιρίου µε πολλαπλές 
αίθουσες διαφορετικών 
µεγεθών σε 2 επίπεδα 
και µε την εξωτερική 
αυλή, επιτρέπει την 
παράλληλη λειτουργία 
διαφορετικών δρώµενων, 
και προσκαλεί τον 
επισκέπτη να το 
ανακαλύψει. 



Το Βρυσάκι προσφέρει έναν 
επαγγελµατικά οργανωµένο 
µηχανισµό για δηµιουργία, 
καλλιτεχνικές ζυµώσεις και 
κοινή κοινωνική δράση. 
Λειτουργεί µε βάση ένα 
ανεξάρτητο και σύγχρονο 
επιχειρηµατικό µοντέλο, 
στηριζόµενο στον ιδιωτικό 
τοµέα. Η ατοµική πρωτοβουλία 
και η ενεργός συµµετοχή 
αποτελούν βασικά συστατικά 
αυτού του µηχανισµού 
παρέµβασης.
Το Βρυσάκι προσφέρει 
ολοκληρωµένη τεχνική 
εγκατάσταση και υποστήριξη. 

Στον χώρο λειτουργεί επίσης 
bar για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων. 



Τοµείς Δραστηριότητας
Με κεντρικούς άξονες την Τέχνη και την Κοινωνική Δράση, 
το Βρυσάκι διαµορφώνει το πρόγραµµά του γύρω από
τους εξής 4 τοµείς:

• Εκδηλώσεις

• Ειρηνικός Ακτιβισµός 

• Εκπαίδευση 

• Κοινή Δράση / Συνέργειες



Εκδηλώσεις: 
Διοργάνωση και φιλοξενία εκδηλώσεων καλλιτεχνικού 
ενδιαφέροντος, όπως  θεατρικές και χορευτικές 
παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, 
µουσικές εκδηλώσεις, κινηµατογραφικές προβολές, 
installations, performances, συναντήσεις, 
παρουσιάσεις, party.



Ειρηνικός Ακτιβισµός: 
Οργανώνουµε τη φιλοξενία 
καλλιτεχνικών (και µη) δράσεων 
των Μ.Κ.Ο., µε στόχο την 
ενεργή παρέµβαση στην πόλη 
και την καθηµερινότητά µας.
Επιδιώκουµε την εµπλοκή όλο 
και περισσότερων ενεργών 
πολιτών και ειδικά αυτών που 
δραστηριοποιούνται µέσα από 
τη δοµή και τους σκοπούς των 
Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, πιστεύοντας 
ακράδαντα ότι η Τέχνη είναι το 
κατεξοχήν προνοµιακό πεδίο 
πολιτικής συζήτησης αλλά και 
ειρηνικού ακτιβισµού. 



Εκπαίδευση: 
Φιλοξενία παιδικών θεατρικών 
παραστάσεων, ηµερίδων, 
διαλέξεων και σεµιναρίων για 
το Θέατρο, τις Τέχνες και την 
δράση Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, διοργάνωση και 
προβολή εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων, και παρουσιάσεις 
βιβλίων. 
Ο τρίτος τοµέας δράσης 
αναδεικνύει την εκπαιδευτική 
διάσταση του χώρου 
συνδράµοντας στην καλλιέργεια 
και την προώθηση της αξίας 
της καλλιτεχνικής και 
κοινωνικής παιδείας.



Κοινή Δράση / Συνέργειες: 
Συνεργασία µε οργανισµούς 
καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής 
δράσης για την από κοινού 
οργάνωση και παρουσίαση 
καλλιτεχνικών δρώµενων. 
Επιδιώκουµε την προώθηση και 
την υποστήριξη συνεργατικών 
καλλιτεχνικών δράσεων και 
κοινωνικών ενεργειών µέσα 
από δίκτυα συνεργασίας µε 
πολιτιστικούς φορείς, κέντρα 
τέχνης και φεστιβάλ τέχνης, 
θεωρώντας ότι  η τέχνη είναι 
ο κατεξοχήν τρόπος 
επιβεβαίωσης της κοινωνικής 
συνοχής. 





1.000 εκδηλώσεις

500 δράσεις

30.000 επισκέπτες

60 ΜΚΟ

50.000 Online µοναδικοί επισκέπτες
         στο site www.vryssaki.gr

300.000 Print Υλικό

3.000 Δηµοσιεύµατα στα ΜΜΕ

10.000 Youtube Views

6.000 Facebook Page Likes

20.000 Αποδέκτες Newsletters

3.000 Αποδέκτες Δελτίων Τύπων
        (ΜΜΕ)

2011-2013

Το Βρυσάκι σε αριθµούς



Ελάτε µαζί µας.
Τρόποι Χορηγικής Συνεργασίας



Χορηγία Διαρκείας
Μακροπρόθεσµη χορηγική συνεργασία για παρουσία στον χώρο.

Χορηγία Μεµονωµένης Παράστασης/Δράσης/Εκδήλωσης
Επιλογή και υποστήριξη µεµονωµένης παράστασης/δράσης/εκδήλωσης 
από το πλούσιο πρόγραµµα του χώρου µε αποκλειστική ή µη χρήση.



Χώρος Τέχνης & Δράσης

Βρυσακίου 17, Πλάκα, 

Τηλ. 210 3210 179

Email: vryssaki@sinthesis.gr

www.vryssaki.gr

www.facebook.com/vryssaki

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


