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► ΠΙΟΒΑΝΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ηζωή είναι ωραία
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

αϊ ας αρχίσουμε αηο τα
καλά νέα στην κατάμεστη

αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ιης Εθνικής Λυρικής
Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ πραγματοποιήθηκε

την περασμένη εβδομάδα

η έναρξη της φετινής καλλιτεχνικής

περιόδου με την επιτυχημένη

πρεμιέρα της όπερας ίου
Βιντσέντζο Μπελλίνι Η υπνοβό
τις σε μουσική διεύθυνση Φι
λι'π Ωγκεν και σκηνοθεσία Μάρκο

Αρτούρο Μαρέλλι Επόμενες

παραστάσεις 20 25 26 27
29/10 και φυσικά έπεται συνέχεια

για τη λειτουργία της Λυρικής

με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
Από τις άλλες εκδηλώσεις

στην αθηναϊκή σαβάνα επιλέγουμε

δύο σημαντικές με τον
τρόπο τους το πάντα δραστήριο

και ουσιαστικό ΜΙΕΤ παρουσιάζει

στο Μέγαρο Εϋνάρ
δου Αγ Κωνσταντίνου 20 και
Μενάνδρου σχέδια και μελέτες

του Σπύρου Παπαλουκά από
ιδιωτικές συλλογές Μέσα στην
περιρρέουσα εικαστική φλυαρία

των ημερών η επαφή του
βλέμματος με το έργο του Παπαλουκά

μάς ταξιδεύει λίγο βαθύτερα

στη ζωγραφική του
φιλοσοφία

μέσα από την οικονομία

των σχεδίων του με μολύβι
μελάνι και με χρωματιστά μολύβια

ανάμεσα σε υδατογραφίες
και τέμπερες σε χαρτί καθώς και
ελαιογραφίες σε χαρτί και καμβά

Μέχρι τις 31/1/2020
Στο ίδιο ύφος των δημιουργών

που υπήρξαν χαμηλόφωνοι
αλλά ουσιαστικοί και η εκδήλωση

για τον αρχιτέκτοντα Ιωάννη
Δεσποτόπουλο Και με αφορ

Υπνοβάτις
από τηΛυρική
τα σχέδια τον
Παπαλουκά
στοΜΙΕΤ
και το έργο
του αρχιτέκτονα
Δεσποτόπουλου
στο ΩδείοΑθηνών

μή τη συμπλήρωση 100 χρόνων
από την ίδρυση ίου Bauhaus το
Ινστιτούτο Goethe με την υποστήριξη

του Γερμανικού Ομοσπονδιακού

Υπουργείου Εξωτερικών

και σε συνεργασία με
τα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

του Μουσείου Μπε¬

νάκη και το Ωδείο Αθηνών
παρουσιάζουν την έκθεση

με τίτλο Από το κτίριο

στην κοινότητα Ο Ιωάννης

Δεσποτόπουλος και
το Bauhaus Στην έκθεση

παρουσιάζεται ένα μικρό
μέρος του πολύτιμου αρχείου

του που συνθέτει
έναν μικρό φόρο τιμής
στο αποτύπωμα του τόσο σημα
ντικού'Ελληνα αρχιτέκτονα στην
πόλη της Αθήνας Ο Ιωάννης
Δεσποτόπουλος 1903-1992
είναι ο μοναδικός Ελληνας

αρχιτέκτονας

που έζησε για δύο
χρόνια στη Βαϊμάρη την εποχή
που λειτουργούσε εκεί η Σχολή
του Bauhaus και ήρθε σε άμεση

επαφή με τις αρχές τη διδασκαλία

και τους ανθρώπους της

διάσημης αυτής σχολής Μέχρι
τις 7/11

Ο επίλογος ας είναι μουσικός
και ελαφρά χθεσινός Στο Μέγαρο

Μουσικής ένα μουσικό αφιέρωμα

στον Nicola Piovani στις

Ο Νικόλα Πιοβάνι
σημεώνοντας στις
προτιτούρες του/Ενας
συνθέτης που έντυσε
μουσικά ξεχωριστές ταινίες
έρχεται στο Μέγπρο

Μουσικής

24/10 θα μας μεταφέρει στη μαγεία

της μεγάλης οθόνης και όχι
μόνο Ο Ιταλός μελωδιστής ξεκίνησε

να γράφει μουσική έπειτα
από προτροπή του Μάνου Χατζι
δάκι συνεργάστηκε με σημαντικούς

σκηνοθέτες Ταβιάνι Τορ
νατόρε Μπενίνι και βεβαίως
έχει ντύσει μουσικά τις τρεις τελευταίες

ταινίες του Φελίνι και
τώρα τον βρίσκουμε να έχει συνεργαστεί

με τη Λίνα Νικολα
κοπούλου στους στίχους και τον
Θοδωρή Βουτσικάκη στην ερμηνεία

στον δίσκο τους Η ζωή είναι

ωραία Με αυτές τις προϋποθέσεις

όντως
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