
10/9/13 12:51 PMΤο πρώτο μέρος της Συλλογής Βογιατζόγλου στην Πινακοθήκη ''Σπάρτη''

Page 1 of 2http://www.artnews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3326:2013-10-03-10-59-54&catid=77:ellinikes&Itemid=420

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ:  ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  Το πρώτο µέρος της Συλλογής Βογιατζόγλου στην Πινακοθήκη ''Σπάρτη''

Το πρώτο μέρος της Συλλογής Βογιατζόγλου
στην Πινακοθήκη ''Σπάρτη''

Μια σηµαντική έκθεση ζωγραφικής
εγκαινιάζεται στις 7 Οκτωβρίου στην
πινακοθήκη «Σπάρτη», µε έργα της
Συλλογής Βογιατζόγλου, µιας συλλογής
που εστιάζει στη ζωγραφική και τον
άνθρωπο.

Η συλλογή συγκεντρώνει διαφορετικές
τάσεις και ρεύµατα που συνέβαλαν στην
ιστορία και την εξέλιξη της νεοελληνικής
ζωγραφικής και θα παρουσιαστεί
χρονολογικά σε 5 ενότητες. Η πρώτη

ενότητα περιλαµβάνει τη ζωγραφική από 1870 µέχρι το 1935, η δεύτερη από το 1935 ως το
1960, η τρίτη από το 1960 ως το 2000, η τέταρτη περιλαµβάνει ζωγραφική, γλυπτική και
κατασκευές από το 2000 ως σήµερα και η πέµπτη και τελευταία σχέδια, χαρακτικά και γλυπτική
από το 1900 ως σήµερα.

O αρχιτέκτονας Γιώργος Βογιατζόγλου συγκεντρώνει τα τελευταία τριάντα χρόνια παραστατικά
έργα µέσα από το προσωπικό του αισθητήριο για την τέχνη και την αγάπη του για τους
καλλιτέχνες. Το τελάρο, οι πλαστικές αξίες της ζωγραφικής,  αποτελούν τη φυσιογνωµία της
συλλογής που στο σύνολό της υµνεί τον άνθρωπο, χάρη όµως στις επιλογές του συλλέκτη,
υποστηρίζει το σύνολο της τέχνης.

H Πινακοθήκη «Σπάρτη» έχοντας στόχο να γίνει µονάδα πολιτιστικής κληρονοµιάς, οργανώνει
στο πλαίσιο της έκθεσης, παράλληλες εκδηλώσεις, σεµινάρια και ξεναγήσεις.

Με την ευκαιρία της έκθεσης θα εκδοθεί 4χρωµος κατάλογος, µε κείµενα των Γιώργου Ν.
Βογιατζόγλου, Μαίρης Μιχαηλίδου και Ελένης Κυπραίου.

Διάρκεια έως 25 Ιανουαρίου 2014.
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Αρχική

Η Εφηµερίδα µας

Γίνετε Συνδροµητές

Η γενιά του '80 µέσα από έργα της συλλογής Σ. Φέλιου, στην
Κουµαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης-Παράρτηµα της Εθνικής
Πινακοθήκης 
07.10.13

Σύγχρονη ελληνική ζωγραφική από τη συλλογή Σωτήρη Φέλιου στο
Ναύπλιο 
07.10.13

Πικάσο, Νταλί Μιρό και άλλοι ευρωπαίοι καλλιτέχνες του 20ού
αιώνα στο Μουσείο Χαρακτικής ''Τάκης Κατσουλίδης'' 
07.10.13

Η συλλογή του Πινό σε έκθεση στο Παρίσι 
04.10.13

61 χαρακτικά του Παναγιώτη Τέτση στη Θεσσαλονίκη 
04.10.13

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Αναζήτηση

Τετάρτη, 09. Οκτώβριος 2013 Τίτλοι: Η συλλογή του Πινό σε έκθεση στο Παρίσι
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