ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ της

ΟΣΟΕ
Αθήνα, 19 Οκηωβπίος 2017

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ
Βίνζενη Βαν Γκογκ – Vincent Willem van Gogh (Μάπηιορ 1853 – Ιούλιορ 1890)

Van Gogh ALIVE, the experience
ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (Νένο εθζεζηαθόο ρώξνο)
ΔΝΑ ΤΜΒΟΛΟ, ΔΝΑ ΜΤΘΟ. ΑΠΟ 8 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2017 ΔΩ ΜΑΡΣΙΟ 2018
Η Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ΟΤΟΕ επέιεμε σο εκεξνκελία παξαθνινύζεζεο ηνπ κεγάινπ
θαιιηηερληθνύ γεγνλόηνο ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017, και ώπα 19:00 (κηζή ώξα
λσξίηεξα γηα ηελ είζνδν).
Μηα παξνπζίαζε κε ηε ρξήζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ελόο θαληαζκαγνξηθνύ
πνιπζεάκαηνο, απνδίδεηαη ζηνλ ζεαηή κε δηαζθεδαζηηθό, αιιά θαη εθπαηδεπηηθό ηξόπν. Η
βησκαηηθή εκπεηξία είλαη θαζνιηθή.
Ζσληαλεύνπλ ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ δσγξάθνπ κε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ, δηεηζδύνληαο
ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ, πεξηγξάθνληαο ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κεγαινύξγεζε.
Μηα πεξηήγεζε, πνπ δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο ζε 1.500η.κ., ζε δύν επίπεδα ζηνπο ρώξνπο ηνπ
Μεγάξνπ Μνπζηθήο.
ΒΙΝΕΝΣ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ: Τπήξμε κηα ηεξάζηηα κνξθή ηεο δσγξαθηθήο ηέρλεο θαη παξόηη ελ δσή
πνύιεζε έλα θαη κνλαδηθό πίλαθα, θαηέζηε έλαο ζξύινο, έλα ζύκβνιν γηα όζνπο αζρνινύληαη θαη
παξαθνινπζνύλ ηελ ηέρλε ηνπ.
Αλήθεη ζην πάλζενλ ησλ κεγάισλ δεκηνπξγώλ, όπσο ν Πηθάζν, ν Μνλέ, ν Γθνγθέλ, ν εδάλ, ν
Ρέκπξαλη, ν Νηαιί, ν Νηα Βίληζη, ν Κιηκη, ν Μνπλθ θ.α.
Άθεζε έληνλε επίδξαζε ζηα κεηαγελέζηεξα θηλήκαηα ηνπ εμπξεζηνληζκνύ, ηνπ θνβηζκνύ θαη ελ γέλεη
ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο.
Μέζα ζηα ηειεπηαία θπξίσο δέθα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, δεκηνύξγεζε πάλσ από 800 έξγα θαη 1000
κηθξόηεξα ζρέδηα, νη δε πηλειηέο ηνπ ζε πνιινύο απ’ απηνύο παξνπζηάδνπλ θίλεζε. Αλαθάιπςε ηε
δσγξαθηθή ζηα 27 ηνπ ρξόληα. Η δσή ηνπ δηέγξαςε κηα πνξεία ηδηόηππε, αιιά από κηθξόο είρε
κειαγρνιηθέο ηάζεηο θαη κεγαιώλνληαο αλέπηπμε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.

Η ηιμή ειζόδος πος εξαζθαλίζηηκε είναι:



10 Δςπώ για ηοςρ ενήλικερ και
8 Δςπώ για ηα παιδιά έωρ 18 εηών.

Σεκαληηθή επηζήκαλζε-παξάθιεζε: Γηα λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ ηηκνιόγην, ε δήισζε
ζςμμεηοσήρ λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ από ζήμεπα έωρ και ηην Παπαζκεςή 8
Γεκεμβπίος, ηο otoe@otoe.gr, ή ζηο θαξ 2103640429.
Πιεξνθνξίεο: 2103388280, 6978 113 911, 2103388287.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ εηζηηεξίσλ θιπ, ζα ιάβνπλ νη
ελδηαθεξόκελνη ην επόκελν δηάζηεκα.
Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ,
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΟΣΟΔ

