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Ακούστε το κείμενο της είδησης

  

Λάρισα:Σαββατοκύρ
ιακο στη Δημοτική
Πινακοθήκη

  

Ανοιχτή από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι είναι το Σαββατοκύριακο η
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα. Οι επισκέπτες αυτό το
Σαββατοκύριακο, θα έχουν την ευκαιρία, εκτός από τη μόνιμη έκθεση της Συλλογής
Κατσίγρα, να επισκεφθούν τις εξής περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενούνται αυτό το
διάστημα στους χώρους της:

Στους μεγάλους εκθεσιακούς χώρους φιλοξενείται από τις 24 Μαρτίου έως 8
Μαϊου, η έκθεση με τίτλο: Δημήτρης Κατσικογιάννης: Όταν η Τέχνη γίνεται
«Πολιτική». Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση, προέρχονται από το Μουσείο
«Δημήτρη & Λέγκως Κατσικογιάννη» του Δήμου Τρικκαίων, την Ιδιωτική Συλλογή
του Δημητρίου Ζιώγα και τη Συλλογή Κατσίγρα. Την έκθεση επιμελείται η Δρ.
Στέλλα Μουζακιώτου-Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης-Επιμελήτρια Εκθέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: 
http://www.katsigrasmuseum.gr/…/detai…/items/e-sg-s-p-s.html

Στο αίθριο του πρώτο ορόφου, από τις 9 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου, η έκθεση
«μόνον εσέ, Ρωτόκριτε»-ένας εικαστικός διάλογος με το έργο του Βιτσέντζου
Κορνάρου. Πρόκειται για μία ομαδική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται
πρωτότυπα έργα ζωγραφικής και χαρακτικής (αλλά και κόσμημα, κέντημα και
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γλυπτά) σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού και φιλολογική επιμέλεια της επίκουρης
καθηγήτριας του ΑΠΘ Τασούλας Μαρκομιχελάκη. Περισσότερες πληροφορίες για
την έκθεση http://www.katsigrasmuseum.gr/…/deta…/items/s-s-elg-g-s.html

Τέλος, στο αίθριο του ισογείου, από τις 20 Μαρτίου έως 22 Μαϊου, η έκθεση «Τα
μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά». Η έκθεση, περιλαμβάνει 42 ανακατασκευασμένα
μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων που προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας και το Μουσείο Αρχιμήδη που λειτουργούν στο Κατάκολο
Ηλείας και την Αρχαία Ολυμπία. Τα μουσικά όργανα είναι πλήρως λειτουργικά και
αξιόπιστα και η κατασκευή τους βασίζεται αποκλειστικά στην αρχαία ελληνική
γραμματεία και τις αγγειογραφικές απεικονίσεις. Περισσότερες πληροφορίες 
http://www.katsigrasmuseum.gr/index.php/ekdilwseis.html
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