Κοσμο-Πολιτισμός
info@cosmosofculture.org,
https://www.facebook.com/cosmosofculture.org/
Σεφέρη 7 και Λ. Βουλιαγμένης, Δάφνη Αττικής
(Μετρό Αγ. Ιωάννης)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σχέδιο και Ζωγραφική για Ενήλικες (Τμήμα Αρχαρίων)
Από το χαρτί στο τελάρο και από την Αρχαϊκή εποχή στο
Μεταμοντερνισμό
Δευτέρα και ώρες 18.00 – 21.00
Θα γίνουν 12 πρακτικά εβδομαδιαία εργαστήρια, διάρκειας τριών (3)
ωρών το καθένα.
Θα μάθουμε τις βασικές τεχνικές του σχεδίου και θα εξερευνήσουμε τα
σημαντικότερα σημεία της ιστορίας της ζωγραφικής. Ξεκινώντας από την
αρχαία τέχνη, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα βασικά της γνωρίσματα και
ταυτόχρονα θα μάθουν να σχεδιάζουν με κάρβουνο και μολύβι. Σταδιακά,
περνώντας από την Αναγέννηση και το Διαφωτισμό, θα προχωρήσουμε σε
τεχνικές με χρώμα, και στις τελευταίες μας συναντήσεις θα εστιάσουμε στο
Μεταμοντερνισμό και στη προσωπική έκφραση, όπου οι συμμετέχοντες
μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι δικό τους.
Εργαστήριο 1
Ημέρα γνωριμίας με τους συμμετέχοντες. Εισαγωγή στην Αρχαϊκή
Εποχή και στην αρχαία τέχνη.
Εισαγωγή – 1ο μάθημα : σχεδιασμός με κάρβουνο.
Εργαστήριο 2
Γνωριμία με την κλασσική και την ελληνιστική εποχή.
2ο Μάθημα: σχεδιασμός με κάρβουνο.
Εργαστήριο 3
Φαγιούμ και βυζαντινή παράδοση.
3ο Μάθημα: σχεδιασμός με κάρβουνο.
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Εργαστήριο 4
Αναγεννησιακή ζωγραφική
4ο Μάθημα: σχεδιασμός με κάρβουνο.
Εργαστήριο 5
Μπαρόκ ρυθμός
5ο Μάθημα: σχεδιασμός με κάρβουνο.
Εργαστήριο 6
Νεοκλασσικισμός
6ο Μάθημα: σχεδιασμός με κάρβουνο.
Εισαγωγή στην ζωγραφική και χρήση των χρωμάτων.
Εργαστήριο 7
Ρομαντισμός.
1ο Μάθημα: Ζωγραφική και χρήση των χρωμάτων.
Εργαστήριο 8
Ιμπρεσιονισμός
2ο Μάθημα: Ζωγραφική και χρήση των χρωμάτων.
Εργαστήριο 9
Εξπρεσιονισμός
3ο Μάθημα: Ζωγραφική και χρήση των χρωμάτων. Δημιουργία
προσωπικού έργου.
Εργαστήριο 10
Μοτερνισμός
Δημιουργία προσωπικού έργου
Εργαστήριο 11
Μεταμοντερνισμός
Δημιουργία προσωπικού έργου
Εργαστήριο 12
Ανασκόπηση και αξιολόγηση
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Η Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου είναι εικαστικός. Αποφοίτησε το 2015 με
έπαινο από το τμήμα Fine Arts and New Media του ΑΚΤΟ/Middlesex
University. Έχει ήδη εκθέσει την δουλειά της σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τρέφει μακροχρόνια αγάπη για την τυπογραφία και τις εφαρμοσμένες
τέχνες και αυτή διαχέεται σε όλες τις εκφάνσεις του έργου της. Συνεχίζει
την εκπαίδευσή της στον τομέα του σχεδιασμού και της επιμέλειας
εκθέσεων ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με την γραφιστική.
Υλικό σεμιναρίου: Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από σημειώσεις,
προβολές, ασκήσεις και σχέδια.
Σε ποιους απευθύνονται: Τμήμα αρχαρίων. Σε όλους όσους θέλουν να
μάθουν σχέδιο και ζωγραφική γνωρίζοντας ταυτόχρονα τους κυριότερους
σταθμούς της ιστορίας της ζωγραφικής.
Που θα γίνονται: Στο νέο χώρο του Κοσμο-Πολιτισμού στην Δάφνη, οδός
Σεφέρη 7 και Λ. Βουλιαγμένης. Ο χώρος μας απέχει μόλις 5 λεπτά από
το Σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης» της Γραμμής 2 του Μετρό και είναι
απέναντι από τους κινηματογράφους ΝΑΝΑ – Cinemax Cyta επί της Λ.
Βουλιαγμένης.
Πότε: Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και ώρες 18.00 – 21.00. Η
ακριβής ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί σύντομα.
Διάρκεια Σεμιναρίου: 12 εβδομάδες
Βεβαίωση
Παρακολούθησης:
ολοκληρώσουν το σεμινάριο.

Στους

συμμετέχοντες

που

θα

Δίδακτρα: Η εισφορά – συμμετοχή είναι 200 Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται
ο ΦΠΑ). ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα υλικά ζωγραφικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι το 1ο Μάθημα θα πρέπει να έχετε καταβάλει 100 Ευρώ.
To υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέταρτο μάθημα.

Εκπτώσεις: Ειδικές τιμές για φοιτητές, ανέργους και συνεργάτες. Ρωτήστε
μας!
Εγγραφές: Ζητήστε να σας στείλουμε την αίτηση εγγραφής και τον τρόπο
πληρωμής για να εγγραφείτε εγκαίρως.
Επικοινωνία:
•

Με e-mail στο info@cosmosofculture.org
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•

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9769271, 6987887018, Δευτέρα
ως Παρασκευή, ώρες 11-15.00 και 17.00-20.00 και Σάββατο ώρες
11.00 – 14.00.

Κοσμο-Πολιτισμός, πολιτιστικός οργανισμός
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ανδριάνα Μαρδάκη
e-mail: info@cosmosofculture.org
website: www.cosmosofculture.org
facebook: www.facebook.com/cosmosofculture
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