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Ζand the Band presents the MuzicALL με την Εβελίνα Παπούλια και τη Μαρία Σολωμού στο “Cabaret: Τη νέα σκηνή του

πολυχώρου Badminton”. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ομάδα Zand the Band μας παρασύρει σε ένα θέαμα γεμάτο μουσική,
έρωτα, χιούμορ και συγκίνηση, όπως δεν τα έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Το MuzicALL είναι ένα show τελείως διαφορετικό, ένα

θεατροποιημένο live στο οποίο γνωστά τραγούδια από μιούζικαλ ερμηνεύονται με όρους θεατρικής ροής, καθώς υπάρχει «πίσω
τους» ένα story με πρόζα και χιούμορ. Μια νέα σκηνή στον πολυχώρο του ΘΕΑΤΡΟΥ BADMINTON ανοίγει φέτος για πρώτη φορά.

Πρόκειται για μια μουσική σκηνή με άρωμα Cabaret που θα φιλοξενεί ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις. Η αρχή γίνεται με το
Muzicall από τις 21 Ιανουαρίου και μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου. Kάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η ομάδα Zand

The Band μας υποδέχεται σε ένα ξεχωριστό show, σε ένα new age cabaret και μας προκαλεί να ερωτευτούμε!

11/1/11

Against All Odds...
.

Το Αgainst Αll Οdds είναι ένας
μηχανισμός παραγωγής σκέψης,
ιδεών και δράσεων, οι οποίες
αποκαλούνται εν συντομία δράσεις
AAO.

Για φέτος το Against All Odds έχει
προγραμματίσει μια σειρά
δράσεων και εκδηλώσεων με
θέμα: Ηθική / Αισθητική.

Τη γενική επιμέλεια του Ηθική / Αισθητική
έχει η αρχιτέκτων Λίνα Στεργίου.

ΝΕΟ ΑRT EVENT
Η ψηφιακή πλατφόρμα προβολής των
εικαστικών τεχνών "ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ"
διοργανώνει αρχές Μαρτίου το ετήσιο Art
Event, στην αίθουσα τέχνης του
Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, στο
Κολωνάκι. 

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο
Αrt Event και να μάθετε περισσότερα γι
αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε
στέλνοντας e-mail με την ένδειξη για το
Event του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, στο
info@athensfineartsfestival.gr 

ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Με τίτλο: «...στη φθαρτή εφήμερη ύλη του
κόσμου γλυστρώ 
με το στιγμιαίο παρόν, ερωτοτροπώ!» 

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
17.30, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με
αφορμή την παρουσίαση του συλλεκτικού
βιβλίου-λευκώματος της έκθεσης των
γλυπτών-εικόνων της Μαρίας Γκίζη. 
Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί από ομιλίες
«Εικόνες ενός κόσμου εφήμερης χαράς»
από την ιστορικό Απωανατολικής Τέχνης,
Δρα Κλαίρη Παπαπαύλου, και «Πέστο
μ’ένα haiku» από την ποιήτρια, Ζωή
Σαβίνα. 

http://2.bp.blogspot.com/__9TF6P_lLck/TSynogD9mZI/AAAAAAAAIeY/FT4GdOxSvqA/s1600/aao-logo.png
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 19
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ

 
Ο Δήμος Αναστασιάδης ξεκίνησε μία
μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα,
ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του νέου
του άλμπουμ. Η “Αντίθετη Τροχιά” είναι η
δεύτερη προσωπική του δισκογραφική
δουλειά και αποτελεί τον βασικό πυρήνα
των σόλο εμφανίσεων του σε όλη χώρα
για το 2011. Από τις 27 Ιανουαρίου και
κάθε Πέμπτη για 4 εβδομάδες, θα
βρίσκεται στο club του Μύλου, στην
Θεσσαλονίκη (Ανδ.Γεωργίου 56). Μαζί του
επί σκηνής τέσσερις ταλαντούχοι μουσικοί
και μία νέα τραγουδίστρια, δημιουργούν
τις καλύτερες προϋποθέσεις για ένα
μοναδικό πρόγραμμα με δυνατή ενέργεια,
ροκ πειραματισμούς και τρελλό buzz που
θα σας παρασύρει στο ρυθμό του για
καιρό.Υποδεχτείτε την “Αντίθετη Τροχιά”,
υποδεχτείτε τον Δήμο Αναστασιάδη στην
καλύτερη στιγμή του!

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 
Την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, θα
πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα στον
μεγάλο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή
(1932-2005) "Ο συνθέτης πίσω από την
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πόλη. Η πόλη πίσω από τον συνθέτη" που
αποτελεί την δεύτερη δράση του Κύκλου
για το Ελληνικό Τραγούδι, στην Κεντρική
Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
του Ιδρύματος Ωνάση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΣ

 
ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΡΑΦΗΣ "ΤΩΡΑ
ΓΡΑΦΟΥΜΕ" στον Πολυχώρο Designer's Dot
Gallery (Μελαντίας 8 & Ηλιοπυπόλεως)
Εργαλεία γραφής, ασκήσεις,
παραδείγματα, διερεύνηση κανονιστικής
αισθητικής, σημειολογία! Πληροφορίες:
Αμαλίτα Κατσαντώνη
designersdotgallery@yahoo.gr

E-MAIL
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
info@athensfineartsfestival.gr 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Tο Συνεδρίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Ιανουαρίου 2011
στο αμφιθέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
.
.
.
Αναρτήθηκε από ΜΡ στις 10:43 π.μ.  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΩΜΑΝΟΣ

 
Μιχαήλ Ρωμανός - Επιμελητής εκθέσεων
σύγχρονης τέχνης, καλλιτεχνικός
διευθυντής του Φεστιβάλ Εικαστικών
Τεχνών της Αθήνας (Athens Fine Arts
Festival) Επιμελητής της μεγάλης
σπονδυλωτής έκθεσης "Δρώμενα Τέχνης".

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.
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Υποβολή σχολίου ως: Επιλογή προφίλ...

 

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

ROMANOS & FRIENDS
ΛΑΜΠΕΡΟ ART EVENT ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
ΣΤHN AΘΗΝΑ... - *.* *Η ψηφιακή
πλατφόρμα προβολής των εικαστικών
τεχνών "ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ" διοργανώνει
αρχές Μαρτίου το ετήσιο Art Event,
στην αίθουσα τέχνης του
Ελληνογαλλι...

ΥΠΕΡ... ΚΟΣΜΙΚΑ
ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ
ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ... - . *Η
παρουσιάστρια της
εκδήλωσης Αννίτα
Ναθαναήλ ανάμεσα στην
Κάτια και τον Θωμά

Αργύρη. Πραγματοποιήθηκαν στο
Κολωνάκι τα εγκαίνια του Flaship Store
της ...

ATHENS FINE ARTS FESTIVAL
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
"ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ 2011" - *Η μεγάλη

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 
Έργο ζωγραφικής της ταλαντούχου
καλλιτέχνιδος Ειρήνης Πέννα. Aπό το
εικαστικό ημερολόγιο του Φεστιβάλ
Εικαστικών Τεχνών της Αθήνας (Athens
Fine Arts Festival). Κάντε κλικ επάνω στην
εικόνα να δείτε όλο το ημερολόγιο.

ΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ
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ετήσια σπονδυλωτή έκθεση του
Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών της
Αθήνας "ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ 2011" θα
πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην
Αθήνα, σε καλλιτεχν...

ΧΡΥΣΕΣ ΕΥΧΕΣ 2011
Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΧΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ - *.* *Είναι
πράγματι οι γιορτές,
ημέρες χαράς και

ελπίδας. * *Ας κρατήσουμε το δεύτερο:
την ελπίδα μας. Γιατί έτσι θα
περάσουμε τα δύσκολα που έχουμε να
αντ...

ΜΙΧΑΗΛ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ MAIL
ART ΣΤΟ MODESTO
"Airmail 100 Exhibition"
- . . *"Airmail 100
Exhibition"* *.*

*Συμμετοχή στην διεθνή mail art για τον
εορτασμό των 100 χρόνων της Αirmail,
που διοργανώνει το Μουσείο Τεχνών
του Μοd...

ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΙΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤOΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ PROJECT "ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ
ΕΛΙΑΣ"... - *Φίλες και φίλοι Η ειρήνη
δυναμώνει τις επιλογές του πολιτισμού
μας. "Ένα φύλλο ελιάς"... μπορεί να
είναι αρκετό για να θυμήσει σε όλους
μας τα αυτονόητ...

 

ΘΕΑΤΡΟ
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Τσέχωφ-Κνίπερ: Η αλληλογραφία. Η
θεατρική μορφή προέκυψε από τις πρόβες
της ομάδας, με αφορμή το έργο της Carol
Rocamora: Παίρνω το χέρι σας στο δικό
μου (I take your hand in mine) σε
μετάφραση της Χριστίνας Μπάμπου-
Παγκουρέλη και υλικό από βιογραφίες του
Τσέχωφ, τα διηγήματά του, το σύνολο της
αλληλογραφίας του, αναμνήσεις της
Κνίπερ κά. Η παράσταση αφηγείται μια
ιστορία αγάπης που διήρκεσε έξι χρόνια
και καταγράφηκε σε 800 περίπου ερωτικές
επιστολές. Αυτός είναι ο 38χρονος ήδη
διάσημος συγγραφέας Άντον Τσέχωφ κι
εκείνη η νέα ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος
του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, Όλγα
Κνίπερ. Η γνωριμία τους, τον Απρίλιο του
1898 στην ανάγνωση του «Γλάρου»,
εξελίχθηκε σε φιλία, στη συνέχεια σε
ερωτική σχέση και τέλος σε γάμο, που
κράτησε μέχρι τον θάνατο του συγγραφέα
το 1904. Η αναγκαστική απόσταση που
τους χωρίζει, καθώς ο μεγάλος Ρώσος
συγγραφέας σε προχωρημένο στάδιο
φυματίωσης ζει αναγκαστικά στη Γιάλτα,
ενώ η ηθοποιός παίζει στο θέατρο στη
Μόσχα, καταγράφεται άλλοτε δραματικά
κι άλλοτε με το έξοχο χιούμορ που τους
διακρίνει, στην αλληλογραφία τους.
Θέατρο: 104 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
(Θεμιστοκλέους 104) από τις 24/1/2011.
Με τους Αιμιλία Βάλβη και Κωνσταντή
Μιζάρα. Σκηνοθεσία Ελένη Γεωργοπούλου.
Έως τις 29/03/2011.

ΒΙΒΛΙΟ

 
Ο κόσμος της Τζίνας – το πρώτο ελληνικό
audio book! Το επόμενο βήμα από τον
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Γιώργο Λεμπέση τον συγγραφέα της
Τζίνας και της θεατρικής Ψαρόσουπας “Ο
Κόσμος της Τζίνας” γίνεται επίσημα το
πρώτο audio book! Μετατρέπεται σε ένα
πρωτότυπο "ηχητικό" βιβλίο με
ηχογραφημένους διαλόγους και μουσική
επένδυση προσφέροντας σε όποιος το
αποκτήσει μοναδική εμπειρία.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

 
Έκθεσης ζωγραφικής της Αγάπης Χατζή
από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 στον
IANO (Σταδίου 24, Αθήνα) με τίτλο «Μία
ζωγράφος, ένας ποιητής» Έως 4/2/2011.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

 
Ομαδική έκθεση ζωγραφικής από την
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 στην gallery
Art Prisma στον Πειραιά (Kουντουριώτου
187), με τίτλο "Musicart". Έως 26/2/2011

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
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Η ΦΤΟΥΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ ομάδα κουκλοθεάτρου
και αφήγησης παραμυθιών παρουσιάζει
την παράσταση '' γιατί φυσάει ο άνεμος ; ''
από τις 23 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή
στις 16:00 στο Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη
(Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια) Συντελεστές:
Αφήγηση - κιθάρα: Κωσταντής Μιζάρας,
Εμψύχωση κούκλας και αντικειμένων:
Αγγελική Γουναρίδη.

ΘΕΑΤΡΟ

 
Το Θέατρο του Μαρτίου και ο Θωδ
Εσπίριτου παρουσιάζουν από Τρίτη 11
Ιανουαρίου 2011 και για δύο περίπου
μήνες το κείμενο του Λορέντζο Ντα Πόντε
(Lorenzo Da Ponte) «Don Giovanni», στο
Θέατρο Άσκηση (Φραγκούδη 18-20, κοντά
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα)

ΘΕΑΤΡΟ
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"Ψυχώ/σεις" Mε έμπνευση από το "Ψυχώ"
του Robert Bloch από Πέμπτη 20
Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου 2011
στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton 7
(Πύδνας 7, Βοτανικός, στάση μετρό
Κεραμεικός) Σε σκηνοθεσία Γρηγόρη
Χατζάκη Με τον Χάρη Ασημακόπουλο στο
ρόλο του Νόρμαν.

ΘΕΑΤΡΟ

 
Από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 στο
πλαίσιο του «Βlack and White» project, η
Εταιρεία Θεάτρου «Προσωδία» και το
«Θέατρο Χρωμάτων» του Γιώργου Βούρου
παρουσιάζουν στην Κεντρική Σκηνή του
Θεάτρου «Βαφείο-Λάκης Καραλής» (τηλ:
210-3425.637, Αγ. Όρους 16 &
Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός,
στάση μετρό Κεραμεικός) το «Βlack and
White», ένα ξεχωριστό project
αποτελούμενο από μια «λευκή» κωμωδία
με τρεις άντρες («ART») και από μια
«μαύρη» κωμωδία με τέσσερεις γυναίκες
(«Creve Coeur»). Σκηνοθεσία: Γιώργος
Βούρος.

ΚΟΣΜΗΜΑ
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Έκθεση κοσμήματος με τίτλο «Εν-πλοκή»
της Στέλλας Κυριακού. Το κόσμημα ως
σφραγίδα μυθική. Προστάτιδα και
απόδειξη της γυναικείας φύσης. Από την
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 στον Εύμαρο
(Φωκίδος 26, Αμπελόκηποι) Έως 12
/2/2011.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

 
Tο Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011 στη
Μουσική Σκηνή "Αυλαία" (Αγ.Όρους 15,
Βοτανικός, σταθμός Μετρό ‘Κεραμεικός’)
μια ανεπανάληπτη συναυλία με τη
μοναδική Amparo Sanchez. Μαζί της θα
εμφανιστεί ο Μάρκος, ο τραγουδιστής των
Locomondo, για να μας παρουσιάσουν το
τραγούδι που έχουν δημιουργήσει μαζί "Ay
Ay Ay"

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 
Οι φωτογραφίες της Λίζης Καλλιγά στο



....ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ....: Against All Odds...

http://dromenatechnis.blogspot.com/2011/01/against-all-odds.html[19/1/2011 12:44:46 μμ]

παλαιό μουσείο Ακροπόλεως
συλλαμβάνουν και αποτυπώνουν -με το
ιδιότυπο εικαστικό βλέμμα της
δημιουργού- μια μετέωρη κατάσταση: την
κενότητα του μη λειτουργικού πλέον
χώρου, ο οποίος έχει μετατραπεί από
μόνιμο εκθεσιακό περιβάλλον σε τόπο
καταγραφής, συσκευασίας και προσωρινής
φιλοξενίας των πολύτιμων έργων της
αρχαίας γλυπτικής για να δεχτούν
φροντίδες ειδικών, ώστε να μεταφερθούν
σώα και αβλαβή στο Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης. Τόπος ενδιάμεσος, στιγμή
οριακή. Το σώμα των γλυπτών
μεταμορφώνεται, καθώς ενδύεται το
προστατευτικό λευκό κάλυμμα, ενώ το
παιχνίδι της φωτοσκίασης εμπλουτίζει το
σημασιολογικό περιεχόμενο των
ενδεδυμένων μορφών. Η έκθεση που θα
παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη από
τις 15 Δεκεμβρίου 2010 αποτελεί μια
παραγωγή του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης. Μουσείο Μπενάκη-
Κτήριο οδού Πειραιώς (Πειραιώς 138,
Αθήνα) Έως 23/01/2011.

ΕΚΘΕΣΗ

 
"Το Σύμπαν της Ρωσικής Πρωτοπορίας:
Τέχνη και Εξερεύνηση του Διαστήματος,
1900-1930" έιναι ο τίτλος της έκθεσης που
εξερευνά τη στενή σχέση ανάμεσα στην
τέχνη, την φιλοσοφία και τις επιστήμες
στη Ρωσία, πριν και μετά την Οκτωβριανή
Επανάσταση το 1917, εστιάζοντας στο
διάστημα και το όραμα των διαπλανητικών
ταξιδιών, μέσα από έργα της Συλλογής
Κωστάκη του ΚΜΣΤ καθώς και άλλων
Μουσείων και Συλλογών από τη Ρωσία και
το εξωτερικό. Την έκθεση θα συνοδεύουν
προβολές ταινιών επιστημονικής
φαντασίας της περιόδου εκείνης και
μεταγενέστερα, καθώς και πλούσιο
αρχειακό υλικό, ενώ ξεχωριστή συμβολή
στην έκθεση αποτελούν τα έργα του
Francisco Infante. Από τις 10 Δεκεμβρίου
2010 στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 21,
Μονή Λαζριστών, Σταυρούπολη,
Θεσσαλονίκη). Έως 27/3/2011.

ΕΚΘΕΣΗ
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Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση
της Νίκης Καναγκίνη "Εν Oίκω". Οι
επιμελήτριες της έκθεσης η Ευθυμία
Γεωργιάδου- Κούντουρα και η Αρετή
Λεοπούλου, φρόντισαν, όσο ήταν δυνατόν,
να σεβαστούν τις προθέσεις και το πνεύμα
της δημιουργού, καθώς η ίδια η Καναγκίνη
είχε σχεδιάσει τον Μάρτιο του 2008 την
έκθεση αυτή, ωστόσο μετά τον ξαφνικό
της θάνατο τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, η
έκθεση αναβλήθηκε. Η έκθεση "Εν οίκω"-
Νίκη Καναγκίνη προβάλλει μια ακόμη όψη
της γυναικείας δημιουργίας αλλά και τους
προβληματισμούς και τις απόπειρες
έκφρασης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης
και εντάσσεται στο αφιέρωμα του Κέντρου
Σύγχρονης Τέχνης σε σύγχρονες Eλληνίδες
εικαστικούς για την περίοδο 2010-11. Aπό
τις 20 Δεκεμβρίου 2010 στην Αποθήκη Β1
Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Έως τις 20/02/2011

EKΘΕΣΗ

 
Σύγχρονοι εικαστικοί της avant-garde
σκηνής και κορυφαίες ομάδες graphic
design καλούνται να προβληματιστούν και
να κωδικοποιήσουν, αντίστοιχα, την
έννοια της ατομικής και συλλογικής
ταυτότητας. Επιχειρείται η συνύπαρξη και
ο διάλογος ανάμεσα σε δύο καλλιτεχνικές
ομάδες, σε δύο καλλιτεχνικές πρακτικές.
Το σύγχρονο design, ως καλλιτεχνικός
εκπρόσωπος της συλλογικής ταυτότητας,
και η σύγχρονη τέχνη, ως εκπρόσωπος
μιας εσωτερικής διαδικασίας αναζήτησης
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της ατομικής ταυτότητας, συναντιούνται σε
μια έκθεση με πρωτότυπα και
απαλλαγμένα από στερεότυπα
αποτελέσματα. Το Τοτέμ, το Οικόσημο και
το Λογότυπο αποτελούν τα οπτικά
αντίστοιχα, τις οπτικές αναπαραστάσεις
τριών κοινωνικών δομών και
αντιπροσωπεύουν τρεις φάσεις εξέλιξης
του πολιτισμού. Από τις 8/12/2010 στο
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
(Αρματωλών και Κλεφτών 48, Αθήνα). Έως
τις 22/01/2011.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

 
Έκθεση γλυπτικής της Μαρίας Γκίζη με
τίτλο "...στη φθαρτή εφήμερη ύλη του
κόσμου γλυστρώ, με το στιγμιαίο παρόν,
ερωτοτροπώ!" από τις 15 Δεκεμβρίου 2010
στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του
Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου
(Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια). Έως τις
19/2/2011.

ΕΚΘΕΣΗ VIDEO
GAMES

 
Έκθεση video games στην Τεχνόπολις του
Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι)
από τις 16 Δεκεμβρίου 2010 έως τις 31
Ιανουαρίου 2011.



....ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ....: Against All Odds...

http://dromenatechnis.blogspot.com/2011/01/against-all-odds.html[19/1/2011 12:44:46 μμ]

ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Η ετήσια έκθεση φωτογραφίας CHEAP-
PHOTO, ΦΘΗΝΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2010, σε
επιμέλεια του Θανάση Ράπτη, από τις
10/12/2010. Στην γκαλερί TETTIX
(Τσιμισκή και Διαλέττη 3, Θεσσαλονίκη).
Συμμετέχουν: Δημήτρης Ζωγράφος, Βιβή
Δασκαλοπούλου, Ανδρέας Κρομμυδάς,
Aντώνης Μπιφέρνος, Γιώργος Ουζούνης,
Σάββας Κωνσταντινίδης, Σταυρούλα
Ντόκου, και άλλοι. Έως 15-1-2011.

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

 
Έκθεση χαρακτικής του Γιώργου
Παπαδοκοτσώλη με τίτλο "Μήνυμα Ερμή"
από τις 2 Δεκεμβρίου 2010, στον
Πολυχώρο Ατλαντίς στην Ανθούσα - Rotary
club Geraka.

ΕΚΘΕΣΗ
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Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας παρουσιάζει από τις 18 Νοεμβρίου
2010, στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής
Τέχνης (Βαλαωρίτου 9Α, Κολωνάκι) το
αρχείο: UTOPIA PROJECT 2006-2010,
επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης Βλασταράς,
εικαστικός καλλιτέχνης, λέκτορας ΑΣΚΤ,
Μαρία Γλύκα, εικαστικός καλλιτέχνης,
Κατερίνα Γκουτζιούλη, επιμελήτρια,
κριτικός τέχνης. Έως 29/1/2011.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

 
Έκθεση έργων από τις Συλλογές της
Πινακοθήκης στο κτήριο του
Μεταξουργείου (Λεωνίδου και Μυλλέρου)
Από 27 Οκτωβρίου 2010 έως 31
Δεκεμβρίου 2010. Η έκθεση παρουσιάζει,
μέσα από 160 έργα, μια ενδεικτική
αναδρομή στην Ιστορία της Νεοελληνικής
Τέχνης με ηχηρά ονόματα καλλιτεχνών
από το τέλος του 19ου έως τους
εκφραστές των σύγχρονων διατυπώσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
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"Από το Βυζάντιο στην νεότερη εποχή"
είναι ο τίτλος της καινούργιας έκθεσης
του Βυζαντινού Μουσείου (Βασ. Σοφίας 22
Αθήνα).

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ

 
Το Μουσείο Καβάφη της Αθήνας,
ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του και
να μας ξεναγήσει στον κόσμο, τη ζωή, τα
έργα και τις ιδέες του μεγάλου
αλεξανδρινού ποιητή. Η οικία Κωλέττη,
κατοικία του πρωθυπουργού Ιωάννη
Κωλέττη, ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο
στο 13 της οδού Πολυγνώτου στην Πλάκα,
παραχωρήθηκε από το Υπουργείο
Πολιτισμού στο Σπουδαστήριο Νέου
Ελληνισμού για τη στέγαση του Μουσείου
Καβάφη και του ερευνητικού κέντρου του
Σπουδαστηρίου. Το Μουσείο Καβάφη
προβλέπεται να καταστεί ένα από τα
σημαντικότερα μουσεία του σύγχρονου
Ελληνικού Πολιτισμού και θα εκθέτει σε
μόνιμη βάση χειρόγραφα, φωτογραφίες,
βιβλία, έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα
του μεγάλου Έλληνα ποιητή. Θα
περιλαμβάνει αίθουσες πολυμέσων και
εκδηλώσεων και θα στεγάσει το πλήρες
Αρχείο του Κ.Π. Καβάφη. Πηγή: in2life.gr
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Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

 
Κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

 
κάντε κλικ επάνω στο σήμα.

http://www.byzantinemuseum.gr/news.php
http://www.byzantinemuseum.gr/news.php
http://www.benaki.gr/
http://www.benaki.gr/
http://www.hellenic-cosmos.gr/
http://www.hellenic-cosmos.gr/
http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm
http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm
http://www.athenscityculture.gr/node/9774
http://www.athenscityculture.gr/node/9774
http://www.gounaropoulos.gr/gr/main.html
http://www.gounaropoulos.gr/gr/main.html
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Αρχειοθήκη
ιστολογίου
▼  2011 (5)

▼  Ιανουάριος (5)
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΛΕΜΟΥ ΣΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ "Na...
OMAΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ" ΣΤΗΝ

GALLERY ΡΩΜΑΝΟΥ...
Against All Odds...
"ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ" ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ Κ...
ARTISTS FOR ATHENS PRIDE III ... &

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝ...
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ HIP HOP
FESTIVAL ΣΤΗΝ
"ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ...
. Οι MGMT Η πιο φρέσκια
συναυλία του καλοκαιριού ή

η πιο hot βραδιά του Φθινοπώρου; Ένα
είναι το σίγουρο... Οι MGMT το σχήμα που
έχει γοητ...

ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΕΚΟΥ ΦΑΣΙΑΝΟΥ
- ΤΑΣΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β & Μ
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
. "Το χρώμα και το φως στη

ζωγραφική και την αρχιτεκτονική" Έως τις
13 Δεκεμβρίου 2009 Αλέκος Φασιανός
"Αγγελιαφόρος" ακρυλικό σε χαρτί....

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "20
- 35" ΣΤΗΝ GALLERY Μ55...
. "20 – 35" Γιώργος
Αρχιμανδρίτης - Γιούλη
Τσατσοπούλου Φωτογραφία
"...H ενότητα αυτών των

πορτρέτων όπως υποδεικνύεται από τον
τίτλο της...

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
"ΕΛΛΗΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ -
ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΙΙ"
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ...

. Όλα τα έργα της έκθεσης αλφαβιτικά...

. Ανδριανή Αμπάβη, φωτογραφία. . Βάνια
Ανδρεοπούλου, ζωγραφική. . Μουσταφά
Αλλούς, ζωγραφική. . ...

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ART
EVENT "ROMANOS &
FRIENDS - ΧΡΥΣΕΣ ΕΥΧΕΣ
2011"
. ΕΡΓΑ . Βασιλική
Σαργολόγου. Γιώργος

Βασιλείου. Ασπασία Παντζιάλα..
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ. Χρήστος Κριμαίας . Χρήστος
Πασλίδης Διονύσης Άμασης .. ...

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥ ΕΚΘΕΤΕΙ
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΦΑΝΤΑΣIΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ
"ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ"
. "Άγγελος της
αποκάλυψης" λάδι σε

καμβά. Με αφορμή την προσεχή έκθεση
του καλλιτέχνη Γιάννη Νίκου, στην
"Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, τ...

OΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
"ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ 2010"
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
"ΦΛΟΙΣΒΟΣ"...
. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ .
Βίνια (Κλημανθία)

Κονταξάκη (Σχολή Καλών Τεχνών) . Νίκος
Λαμπρινός (Σχολή Καλών Τεχνών) .
Αντωνία Μαντζούκα (Σχολή Κα...

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
2011 ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ...
. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 / Ειρήνη
Πέννα / Κλαδί ειρήνης,

μεικτή τεχνική, 47x35cm .. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2011 / Μαρία Ζαβιτσάνου / Αναμονή στην
ύπαιθρο, χ...

"Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ
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ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ" ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ... ΕΩΣ 24
/1/2010.
. Η επιλογή των έργων στο
blog, έγινε από τον Μιχαήλ

Ρωμανό, επιμελητή εκθέσεων σύγχρονης
τέχνης και καλλιτεχνικό διευθυντή του
Φεστιβάλ Εικ...

OΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΙΙ" ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
"ΜΕΛΙΝΑ" ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ...

. Χλόη Ν. Αμαράντου . Νάνσυ
Αναστοπούλου . Αγγελική Βαϊανού .
Ναυσικά Βασιλείου . Άννυ Γιαβασιάν .
Αθανασία Γιαξίδου . Δήμητρα Γκουτζ...
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