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Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει «Το Μαγικό Τετράδιο», σειρά
αφηγήσεων με παραμύθια απ’ όλο τον κόσμο και δραστηριότητες
για παιδιά.
Την σειρά επιμελείται και παρουσιάζει η ηθοποιός Ελένη Δαφνή.
Δεύτερος προορισμός: η Νότια Αφρική.
 
Το μαγικό τετράδιο της Ελένης μας ταξιδεύει κάθε μήνα σε μια
χώρα κοντινή ή μακρινή. Το δεύτερο παραμυθένιο ταξίδι
πραγματοποιείται την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00.
Προορισμός αυτή τη φορά είναι η Νότιος Αφρική και η ιστορία ενός
πονηρού λαγού που εισβάλει λαίμαργα στο χωράφι του γεωργού
και φέρνει τα πάνω κάτω.

 Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/to-magiko-tetradio-nafriki-online-ekdilosi/
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Την Τετάρτη 3 Μαρτίου στις 18:00 η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS
και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος παρουσιάζουν διαδικτυακά το βιβλίο
της Αργυρώς Μαντόγλου Τρικυμίες παθών – Τα νεανικά χρόνια του
Κοραή στο Άμστερνταμ.

Οι Τρικυµίες παθών είναι το άγνωστο πορτρέτο του νεαρού Κοραή,
αυτό µιας πολύπλευρης προσωπικότητας, που βιώνει τη
σύγκρουση ανάµεσα σε ό,τι του δίνεται και ό,τι φιλοδοξεί να γίνει. 
Με τους δισταγµούς, την τόλµη, την ευαισθησία, αλλά και το
σπινθηροβόλο πνεύµα –ιδιότητες που έµελλε να συµβάλουν στην
κατοπινή εξέλιξη του µεγάλου ∆ασκάλου του Γένους.
                                                                        

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ:
ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΠΑΘΩΝ | 
ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

https://www.culture365.gr/parousiash-vivliou-trikymies-pathwn/


“Υπάρχει ένας μαγικός κόσμος μέσα στον κόσμο,
και ένας μαγικός άνθρωπος μέσα σε κάθε άνθρωπο.
Ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο
της μεγαλειώδους συσκευασίας,
όμως δεν βλέπει τα υπέροχα περιεχόμενα.
Αλλά αν δει τον μαγικό άνθρωπο μέσα του
τότε ο μαγικός άνθρωπος βλέπει τον μαγικό κόσμο.
 

– Herman Hesse, “Ο λύκος της στέπας”

Σε έναν κύκλο τριών σεμιναρίων διάρκειας 2 ωρών το καθένα, θα
μιλήσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας που αναδεικνύονται
μέσα από την αφήγηση, τη σημειολογία αλλά και τον
αποσυμβολισμό των λαϊκών παραμυθιών και οι οποίοι μπορούν να
μας βοηθήσουν να αντικρίσουμε τη ζωή μέσα από μια άλλη οπτική.
Και τα τρία 2ώρα αυτά σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες που
θέλουν να διευρύνουν τη φαντασία τους και τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες μέσω της ανάλυσης, της απομνημόνευσης και της
αφήγησης λαϊκών παραμυθιών.

Έναρξη Παρασκευή, 19 Μαρτίου
Δηλώστε συμμετοχή! Περισσότερα...
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ
ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ |

ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ

https://www.culture365.gr/i-texni-tis-epikoinwnias-mesa-apo-tin-afigisi-laikwn-paramythiwn/
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Όλοι έχουμε ακούσει για αυτές τις γυναικείες θεότητες του
Δωδεκαθέου. Τις γνωρίζουμε όμως; Η μυθολογία μας προσφέρει
ιδιαίτερες εκφάνσεις των ιδιοτήτων τους, οι οποίες τελικά
ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη φύση, προκειμένου για την
περαιτέρω βελτίωση μας.
Όποιος επομένως ενδιαφέρεται για ένα ταξίδι της γνώσης, μέσα
από το παρελθόν που ζει ακόμα ανάμεσά μας, μπορεί να ξεκινήσει
αυτό το σεμινάριο, σα μια αρχή και μόνο της προσωπικής του
αναζήτησης. Ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο να δει κανείς που
μπορεί να τον ή την οδηγήσει.
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 6 ενότητες, διάρκειας 90 λεπτών, σε
καθεμία από τις οποίες μελετάται και αναλύεται μία γυναικεία
θεότητα.

Έναρξη: Κυριακή, 21 Μαρτίου
Δηλώστε συμμετοχή! Περισσότερα...
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ |

ONLINE ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΠΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΚΑΛΑΜΑΡΗ

https://www.culture365.gr/gynaikeies-theothtes-tou-dwdekatheou/


Η έκθεση με τίτλο “Τέχνη γένους Θηλυκού” παρουσιάζει ως
θέμα της την γυναίκα και τα δικαιώματα της στην σύγχρονη
κοινωνία. Αυτό που θέλουμε να προβληθεί από την έκθεση
είναι μια «αναγεννημένη» γυναίκα μέσα από τα μάτια των
καλλιτεχνών. Η έκθεση θα εξετάζει τον τρόπο που η γυναίκα
παλεύει για την θέση που της αξίζει στην κοινωνία, τον
τρόπο που βιώνει τη βία και τη στέρηση των δικαιωμάτων
της, τα βλέμματα που δέχεται, αλλά και τον τρόπο που η
ίδια η τέχνη οφείλει να βοηθήσει την γυναίκα προφέροντας
της καταφύγιο.

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους
καλλιτέχνες, όσο και σε καλλιτεχνικές ομάδες.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ΤΕΧΝΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ"

Περισσότερα..
.
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https://www.culture365.gr/texni-genous-thilikou/


Η τέχνη υφίσταται για να διαδρά με τον θεατή, να επιδρά
στο θυμικό του και να εγείρει την φαντασία του. Η τέχνη
εμπνέει τέχνη. Με γνώμονα την πεποίθηση αυτή, καλούνται
νέοι καλλιτέχνες να παρουσιάσουν, μέσω δικών τους έργων,
αισθήματα και εντυπώσεις που τους ενέπνευσε ο πίνακας
«Άνοιξη» του Sandro Botticelli. 

Στόχος της έκθεσης είναι να δείξει ότι ένα έργο τέχνης
μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία
περισσότερων έργων, έργων που παρότι έχουν κοινό σημείο
έμπνευσης δεν αποτελούν μίμηση, αλλά εξωτερίκευση της
τεχνοτροπίας και της ιδιοσυγκρασίας κάθε καλλιτέχνη. Έργα
που με τη σειρά τους θα εμπνεύσουν νέα αριστουργήματα,
συμβάλλοντας στον αέναο κύκλο δημιουργίας τέχνης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Η ΤΕΧΝΗ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΕΧΝΗ"

Περισσότερα..
.
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https://www.culture365.gr/i-texni-empneei-texni/


Από τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 που εμφανίστηκαν για
πρώτη φορά μυστηριώδεις περιπτώσεις πνευμονίας στην
Γουχάν της Κίνας και έπειτα, ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται
σε μια δυσμενή κατάσταση. Η οικονομία πλήττεται, εταιρίες
κλείνουν μία μετά την άλλη ούσες ανήμπορες και αβοήθητες
να αντεπεξέλθουν σε αυτόν τον διαρκή “οικονομικό πόλεμο”,
και η ψυχολογία των ανθρώπων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, αφού πλέον θεωρείται “πολυτέλεια” ένας πρωινός
καφές ή μια βόλτα, με έναν φίλο ή μια φίλη. Σε αυτήν τη
δύσκολη κατάσταση η τηλεόραση είναι εδώ σαν ένας αρωγός
διασκέδασης και ενημέρωσης να κάνει όσο το δυνατόν πιο
ευχάριστη την ημέρα μας.

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Περισσότερα...
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https://www.culture365.gr/i-epirroh-ths-tileorasis-sti-simerini-epoxi/
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