
 

 

 

Ομιλίεσ - εργαςτήρια  
«Το πνευματικό ςτοιχείο ςτην Τέχνη» 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Βαςίλι Καντίνςκι – Η αφθρθμζνθ τζχνθ ωσ απελευκζρωςθ από τθν 
απεικόνιςθ του εξωτερικοφ κόςμου  

Σάββατο 21/10/2017,  

12:00 – 17:00 

Φυλακτά και τάλιςμαν– ιερά αντικείμενα ςε ρόλο ςυμβολικό & 
τελετουργικό 

Σάββατο 25/11/2017,  

12:00 – 17:00 

Σο κόκκινο βιβλίο του Καρλ Γκουςταβ Γιουνγκ – θ αρχι μιασ νζασ 
προςζγγιςθσ ςτθν κεραπεία τθσ ψυχισ 

Σάββατο 16/12/2017,  

12:00 – 17:00 

Μάνταλεσ – θ ςυμμετρία και θ μυςτικιςτικι γεωμετρία ωσ μονοπάτι 
αυτογνωςίασ και αυτοεξερεφνθςθσ 

Σάββατο 27/1/2018,  

12:00 – 17:00 

Σο άυλο ςτθν τζχνθ – απεικονίηοντασ το πνευματικό ςτοιχείο ανά τουσ 
αιϊνεσ 

Σάββατο 24/2/2018,  

12:00 – 17:00 

Χρϊματα – τα πολφτιμα εργαλεία του ηωγράφου, του αλχθμιςτι, του 
κεραπευτι, θ ιςτορία τουσ και οι χριςεισ τουσ 

Σάββατο 31/3/2018,  

12:00 – 17:00 

Αλχθμεία ςε δφςθ και ανατολι – θ μυςτικι χρυςοποιϊτικι τζχνθ τθσ 
ψυχισ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα 

Σάββατο 28/4/2018,  

12:00 – 17:00 

Νεοπλατωνιςμόσ και αναγζννθςθ: θ αρχι του ςυμβολιςμοφ ςτθ 
ηωγραφικι 

Σάββατο 26/5/2018,  

12:00 – 17:00 

Κινζηικθ ηωγραφικι και ταοϊςμόσ – θ φιλοςοφία τθσ ανατολισ ςε 
δυτικζσ εφαρμογζσ 

Σάββατο 30/6/2018,  

12:00 – 17:00 
 

Κόςτοσ παρακολοφθηςησ: 40€ (Για φοιτητέσ & ανέργουσ: 30€) 
Για ολόκληρο τον κφκλο: 300€ 
 

Ειςηγήτρια: Ρωξάνη Γιάννου 

Η Ρωξάνθ Γιάννου ςποφδαςε Καλζσ Σζχνεσ (BA Fine Art) ςτθν Ακινα και ςτο 
Λονδίνο, όπου παρζμεινε για περίπου μια δεκαετία, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 
απζκτθςε δφο μεταπτυχιακά διπλϊματα, ςτισ Καλζσ Σζχνεσ και ςτθν Ιςτορία του 
Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ. Παράλλθλα με τισ ςπουδζσ τθσ, εργάςτθκε ςτο μουςείο τθσ 
ΣΑΣΕ Modern και ςτο Victoria and Albert Museum, λαμβάνοντασ ςυνεχϊσ ειδικι 
εκπαίδευςθ ςε κζματα Μουςειολογίασ και Διαχείριςθσ Πολιτιςτικϊν Οργανιςμϊν, 
κακϊσ και Ιςτορίασ και Θεωρίασ τθσ Σζχνθσ και των υμβόλων. Διατθρεί ιδιωτικό 
εργαςτιρι διδαςκαλίασ Ζωγραφικισ και Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ και διοργανϊνει ςτο 
Μουςείο Ηρακλειδϊν και ςε άλλουσ οργανιςμοφσ, ομιλίεσ, ξεναγιςεισ και 
εικαςτικά δρϊμενα (ηωγραφικι, κολλάη, καταςκευζσ, κεωρία) για παιδιά, εφιβουσ 

και ενιλικεσ ςυχνά ςυνδυάηοντασ διαδραςτικζσ τεχνικζσ – οπτικοακουςτικι αφιγθςθ, ενεργθτικι 
φανταςία, ενόραςθ κλπ. Παράλλθλα, κατά καιροφσ, εκκζτει το προςωπικό τθσ εικαςτικό ζργο ςε γκαλερί 
ςτθν Ακινα κυρίωσ με κζμα το πνευματικό ςτοιχείο ςτθ ηωι του ανκρϊπου. 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ και εγγραφέσ: 

210 – 8217710   contact@bhc.gr     www.ellinovretaniko.gr 


