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Βίνσεντ Βαν Γκογκ –  Vincent Willem van Gogh (Μάρτιος 1853 – Ιούλιος 1890) 

Van Gogh ALIVE, the experience 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  (Νέος εκθεσιακός χώρος) 

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ, ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ. ΑΠΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2018 

 

Η Γραμματεία Πολιτισμού ΟΤΟΕ επέλεξε ως ημερομηνία παρακολούθησης του μεγάλου 
καλλιτεχνικού γεγονότος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, και ώρα 19:00 (μισή ώρα 
νωρίτερα για την είσοδο). 

Μια παρουσίαση με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας, ενός φαντασμαγορικού 
πολυθεάματος, αποδίδεται στον θεατή με διασκεδαστικό, αλλά και εκπαιδευτικό τρόπο. Η 
βιωματική εμπειρία είναι καθολική. 

Ζωντανεύουν τα αριστουργήματα του ζωγράφου με αφήγηση της ιστορίας του, διεισδύοντας 
στα συναισθήματα και τις σκέψεις του, περιγράφοντας το περιβάλλον, στο οποίο μεγαλούργησε. 

Μια περιήγηση, που διεγείρει τις αισθήσεις σε 1.500τ.μ., σε δύο επίπεδα στους χώρους του 
Μεγάρου Μουσικής. 

ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ: Υπήρξε μια τεράστια μορφή της ζωγραφικής τέχνης και παρότι εν ζωή 
πούλησε ένα και μοναδικό πίνακα, κατέστη ένας θρύλος, ένα σύμβολο για όσους ασχολούνται και 
παρακολουθούν την τέχνη του. 

Ανήκει στο πάνθεον των μεγάλων δημιουργών, όπως ο Πικάσο, ο Μονέ, ο Γκογκέν, ο Σεζάν, ο 
Ρέμπραντ, ο Νταλί, ο Ντα Βίντσι, ο Κλιμτ, ο Μουνκ κ.α. 

Άφησε έντονη επίδραση στα μεταγενέστερα κινήματα του εξπρεσιονισμού, του φοβισμού και εν γένει 
της αφηρημένης τέχνης. 

Μέσα στα τελευταία κυρίως δέκα χρόνια της ζωής του, δημιούργησε πάνω από 800 έργα και 1000 
μικρότερα σχέδια, οι δε πινελιές του σε πολλούς απ’ αυτούς παρουσιάζουν κίνηση. Ανακάλυψε τη 
ζωγραφική στα 27 του χρόνια. Η ζωή του διέγραψε μια πορεία ιδιότυπη, αλλά από μικρός είχε 
μελαγχολικές τάσεις και μεγαλώνοντας ανέπτυξε ψυχολογικά προβλήματα. 

Η τιμή εισόδου που εξασφαλίστηκε είναι: 

 10 Ευρώ για τους ενήλικες και  

   8 Ευρώ για τα παιδιά έως 18 ετών. 

Σημαντική επισήμανση-παράκληση: Για να επιτευχθεί το παραπάνω τιμολόγιο, η δήλωση 
συμμετοχής να κατατεθεί στη Γραμματεία Πολιτισμού από σήμερα έως και την Παρασκευή 8 
Δεκεμβρίου, το otoe@otoe.gr, ή στο φαξ 2103640429. 

Πληροφορίες: 2103388280, 6978 113 911, 2103388287. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή των εισιτηρίων κλπ, θα λάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι το επόμενο διάστημα. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΤΟΕ 
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