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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις σε φωτογραφίες

Η έκθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του εορτασµού
των 20 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύµατος Γιάννη και
Ζωής Σπυρόπουλου, ο οποίος συµπίπτει και µε το
πέρασµα 20 χρόνων από το θάνατο του δηµιουργού και
50 χρόνων από τη βράβευση του στην ΧΧΧη Μπιενάλε
της Βενετίας (Premio Unesco). Παρουσιάζονται
περισσότερα από 120 έργα της συλλογής του Ιδρύµατος,
τα οποία αντιπροσωπεύουν το έργο του Γιάννη
Σπυρόπουλου καθʼ όλη τη διάρκεια της πενηντάχρονης
καλλιτεχνικής του πορείας. Παράλληλα, παρουσιάζονται
δύο έργα του Ανδρέα Σάββα, ενός καλλιτέχνη από τους
πρώτους που έχουν τιµηθεί µε το Έπαθλο Σπυρόπουλου, καθώς και ένα ψηφιακό αφιέρωµα µε αναφορά στα
Έπαθλα Σπυρόπουλου, στις δραστηριότητες και το …
Art&life • 7/11/10
Λέξεις κλειδιά: Γιάννη Μπιενάλε Μουσείο Σπυρόπουλου

Αναδροµική έκθεση Γιάννη Σπυρόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη
Ένα περίβληµα σκοτεινό που στον πυρήνα του αναβλύζει φως, αντιπροσωπεύει το έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου
(1912-1990) και προκαλεί τον θεατή να ακολουθήσει τη διαδροµή της εσωτερικής του συνοχής, να αφεθεί στην
αίσθηση της ζωγραφικής ύλης, στον τρόπο που ο έλληνας πρωτοπόρος ζωγράφος της αφαίρεσης, εναρµονίζει τις
αντιθέσεις φως-σκοτάδι, ύλη-πνεύµα.Το έναυσµα δίνει η αναδροµική έκθεση από την Τρίτη, …

Δείτε τώρα

[Όλο το πρόγραµµα]
Star

Ana-mpa.gr • 6/11/10
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ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Αναδροµική έκθεση από τις 9 Νοεµβρίου στο Ίδρυµα Μπενάκη για τον
ζωγράφο Γιάννη Σπυρόπουλο

ΕΤ1

Αναδροµική έκθεση από την Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, διοργανώνει το Ίδρυµα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου, στο
Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, µε 120 έργα του πρωτοπόρου Έλληνα ζωγράφου της αφαίρεσης, Γιάννη
Σπυρόπιυλου, στη µνήµη των 20 χρόνων από τον θάνατό του. Οι πίνακες προέρχονται από το Μουσείο
Σπυρόπουλου, που σύντοµα θα µεταστεγαστεί από το σπίτι-εργαστήριο του ζωγράφου στην Εκάλη, σε ιδιόκτητο …

10:30

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ
ΕΤ3

Βήµα • 6/11/10

11:00

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΤ
ΓΟΥΛΦ

Αναδροµική έκθεση Γιάννη Σπυρόπουλου στο Μουσείο
Μπενάκη
Αναδροµική έκθεση του Γιάννη Σπυρόπουλου (1912-1990) από την Τρίτη, 9 Νοεµβρίου,
Newsbeast.gr
διοργανώνει το Ίδρυµα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς,
µε 120 έργα του ζωγράφου, στη µνήµη των 20 χρόνων από τον θάνατό του. Οι πίνακες προέρχονται από το
Μουσείο Σπυρόπουλου, που σύντοµα θα µεταστεγαστεί από το σπίτι-εργαστήριο του ζωγράφου στην Εκάλη, σε
ιδιόκτητο τριώροφο διατηρητ …
Newsbeast.gr • 6/11/10

Αναδροµική έκθεση από τις 9 Νοεµβρίου στο Ίδρυµα Μπενάκη για τον
ζωγράφο Γιάννη Σπυρόπουλο
Αναδροµική έκθεση από την Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, διοργανώνει το Ίδρυµα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου, στο
Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, µε 120 έργα του πρωτοπόρου Έλληνα ζωγράφου της αφαίρεσης, Γιάννη
Σπυρόπιυλου, στη µνήµη των 20 χρόνων από τον θάνατό του. …
In.gr • 6/11/10

Σχολιάστε
Για να σχολιάσετε πρέπει να ολοκληρώσετε την είσοδό σας στο palo.

0 Σχόλια
Ζώδια

http://www.palo.gr/cluster.aspx?id=1393126

[Όλα τα ζώδια]
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Σήµερα όπου ο Ήλιος
περνάει στο ζώδιο του Τοξότη
θα διαπιστώσετε πως πολλά
έχουν αλλάξει και οι άλλοι θα
σας προσφέρουν πολύ
περισσότερα από αυτά που
ίσως περιµένατε. Δεχτείτε τα
δώρα τους και αφήστε τα ίδια
τα γεγονότα να σας
οδηγήσουν στις κατάλληλες
αποφάσεις.

Σκορπιός

Διάβασες το Ζώδιό σου;

Όλα τα κανάλια της τηλεόρασης

Διάβασε για Όλα τα ζώδια εδώ!
http://www.palo.gr/zodia.aspx

Δες το πρόγραµµα από όλα τα κανάλια!
www.palo.gr/tv.aspx

Σκορπιός

Palo on Facebook

Palo on Twitter

Δωρεάν τηλεφωνική πρόσβαση στο
Palo
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