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Μονογραφία και έκθεση Γιάννη Σπυρόπουλου στο
Μουσείο Μπενάκη
Μια μονογραφία στη μνήμη των 20 χρόνων από το θάνατο του «κλασικού της
αφαίρεσης» ζωγράφου, Γιάννη Σπυρόπουλου, κυκλοφόρησε το Ίδρυμα Γιάννη και
Ζωής Σπυροπούλου, 20 χρόνια από την ίδρυση του Μουσείου Γιάννη Σπυρόπουλου.
Η έκδοση βασίζεται στη σχετική διδακτορική διατριβή του Γιάννη Χ. Παπαϊωάννου,
ενημερωμένη από τον ίδιο, και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό περίπου 900
εικόνων.
Η Μονογραφία θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, την
ερχόμενη Τρίτη, παράλληλα με την έκθεση της συλλογής του Μουσείου.
Περισσότερα από 120 έργα της συλλογής θα εκτεθούν για τρεις εβδομάδες,
παρουσιάζοντας την πορεία του ζωγραφικού έργου του Γιάννη Σπυρόπουλου στη
διάρκεια της πενηντάχρονης καριέρας του.
Τιμώντας τη γιορτή του Μουσείου θα παρουσιαστούν δύο έργα του Ανδρέα Σάββα,
ενός καλλιτέχνη από τους πρώτους, που έχουν τιμηθεί με το Έπαθλο Σπυρόπουλου.
Επίσης, στην έκθεση θα παρουσιαστούν ψηφιακά ορισμένες από τις δραστηριότητες
του Μουσείου, κυρίως τα έπαθλα Σπυρόπουλου και το νέο Μουσείο.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αφιερώµατα
Διαξιφισµοί Δηµοκρατικών και Ρεπουµπλικάνων για τη
συνθήκη START
Η τεχνολογική «αναµέτρηση» Ασίας και Ισραήλ
Η αεροπορική βιοµηχανία εγκαταλείπει το υδρογόνο
Απώλειες δισεκ. δολαρίων για την Ινδία από το µαύρο
χρήµα
Η «ψηφιακή» επανάσταση αλλάζει το µοντέλο της
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης
Το πρώτο αφρικανικό «χρηµατιστήριο διοξειδίου του
άνθρακα» ξεκινά η Κένυα
Στα όρια των δυνατοτήτων τους ζουν ακόµη και οι
εύποροι
Σκληρή πραγµατικότητα για τους Ρώσους ο καπιταλισµός
Βρετανία: Αυξάνονται τα παιδιά που φροντίζουν τους
γονείς
Τα αποθέµατα πετρελαίου θα στερέψουν πριν την
ανακάλυψη εναλλακτικών καυσίµων

Σινεµά
Θέατρο

Γραφήµατα

Τελευταία Νέα κατηγοριών
Πολιτική
- Στον Κάρολο Παπούλια ο υπουργός Οικονοµικών
- Οι πρόεδροι των ΤΕΙ απορρίπτουν το προτεινόµενο µοντέλο διοίκησης
Οικονοµία
- Ανοδικά κινείται το ευρώ, µετά τη συµφωνία για διάσωση της Ιρλανδίας
- Την Τρίτη το κείµενο συµπερασµάτων προόδου της τρόικας
Επιχειρήσεις
- ΠΟΜΙΔΑ: Ανεπαρκής η αναστολή του «πόθεν έσχες» για πρώτη κατοικία
- Διαµαρτυρία βενζινοπωλών της Κοζάνης για το πετρέλαιο θέρµανσης

Απειλείται από την άνοδο της στάθµης των υδάτων η
Αλεξάνδρεια
Η στεγαστική κρίση απειλεί τη Γερµανία
Το κόστος της Ευρωζώνης αποθαρρύνει τους Βρετανούς
τουρίστες
Μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά σπάνιας γης
αναζητά η Ιαπωνία
Τη σύνοδο των G20 εκµεταλλεύεται η Κορέα για να
συσφίξει τις σχέσεις της µε κράτη της Αφρικής.
Αρχείο Αφιερωµάτων

Διεθνής Οικονοµία
- Πορτογαλία: Δεν ακολουθεί το παράδειγµα της Ιρλανδίας
- Αλβανία: Εκτιµήσεις για επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2011
Ελλάδα
- Βρέφος διακοµίστηκε νεκρό στο νοσοκοµείο Καλαµάτας
- Θεσσαλονίκη: Επίθεση εναντίον 34χρονου µε αεροβόλο
Κόσµος
- Η Coca-Cola απέσυρε 22.000 σετ ποτηριών επειδή περιείχαν κάδµιο
- Θετικός για τη Σερβία ο «απόηχος» της διάσκεψης του ΝΑΤΟ
Πολιτισµός
- Στον «Κυνόδοντα» το βραβείο του Φεστιβάλ Λιουµπλιάνας
- Χειρόγραφο του Μαρκ Τουέιν πουλήθηκε σε δηµοπρασία 79.300 δολάρια
[ Aρχή σελίδας ]
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