
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 18, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ, THΛ.: 210 80 19 975

2017

Το έργο εξωφύλλου είναι της Τίνας Βασιλοπούλου 

έκθεση της θα πραγματοποιηθεί 8.3.2017-22.3.3017

Εαρινό
Πρόγραμμα

Εκδηλώσεων
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Προγράμματα για Ενήλικες

Στα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένης παρακολούθησης
Μετά το τέλος των διαλέξεων και παιδικών εργαστηρίων δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής . 
Οι θέσεις για όλα τα προγράμματα είναι περιορισμένες.

ΦΩΝΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6 Συναντήσεις που θα πολλαπλασιάσουν 
τις ευκαιρίες για επαγγελματική και 
προσωπική επιτυχία

Η ποιότητα της φωνής και των λεγομένων καθορίζει 
την ποιότητα ζωής μας και πιο συγκεκριμένα ο όγκος, 
η έκταση και άλλα χαρακτηριστικά της φωνής δίνουν 
πληροφορίες για το αν κάποιος νοιώθει εσωτερική 
γαλήνη, αυτοπεποίθηση, σταθερότητα στη ζωή του ή 
βιώνει συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, 
ανασφάλειας κλπ. Μέσα από την μέθοδο της η Ειδικός 
Φωνής Νίνα Καλούτσα (www.ninakaloutsa.com), 
βοηθά τον οποιονδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει την 
επικοινωνία του σε προσωπικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη βαθιάς και 
γεμάτης αυτοπεποίηση φωνής.

Εισηγητής: Νίνα Καλούτσα, Ειδικός Φωνής

Ένας κύκλος 6 βιωματικών συναντήσεων,
6 Τετάρτες: 1, 8, 15, 22, 29 Μαρτίου & 5 
Απριλίου, ώρα 18.30-20.00

Κόστος κύκλου: 100 ευρώ
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται με ελεύθερη 
είσοδο (Τετάρτη 1 Μαρτίου)

Ενδεικτικές ενότητες:
•     Η σημασία της φωνή στην επικοινωνία 
•     Στάση σώματος 
•     Ο ρόλος του θωρακικού διαφράγματος 
•     Φωνή & αυτοπεποίθηση 
•     Η σημασία των περιεχομένων του λόγου μας 
       στην επικοινωνία 
•     Βασικές αρχές φώνησης 
•     Άρθρωση/ βασικές αρχές ορθοφωνίας 
        ελληνικής γλώσσας 
•     Πώς να μιλάς ώστε να σε ακούν 
•     Ολοκληρωμένη μέθοδος διαφραγματικών α
       ναπνοών 
•     Ασκήσεις χαλάρωσης λαιμού – πλάτης 
•     Ομιλία με τη νέα φωνή 
•     Βασικές αρχές καλού ομιλητή 
•     Τεχνικές για έναν ομιλητή που μαγνητίζει το 
       κοινό του 
•     Συζήτηση σε κάθε συνάντηση με την ομάδα 
       για τις αλλαγές που βιώνουν στη φωνή και
       σε συναισθηματικό επίπεδο



Προγράμματα για Ενήλικες
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ
ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ 
Μια φιλοσοφική περιήγηση

Πότε και πώς στοχάστηκαν ορθολογικά οι 
άνθρωποι; Ποια θέματα τους απασχόλησαν και πώς 
προσπάθησαν να τα εξηγήσουν; Τι ωφέλιμο έχουν 
να προσφέρουν οι απόψεις τους στον σύγχρονο 
άνθρωπο;

Σ’ αυτή τη σειρά διαλέξεων θα συζητήσουμε για 
τους Προσωκρατικούς, τους πρώτους στοχαστές του 
αρχαίου κόσμου που θεμελίωσαν τη φιλοσοφία και 
την επιστήμη, και με τις απόψεις τους επηρέασαν 
τη σύγχρονη σκέψη και τον πολιτισμό. Το σύμπαν 
και η φύση, ο άνθρωπος και ο τρόπος ζωής του, η 
οργάνωση της κοινωνίας, αποτέλεσαν το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος των πρώτων φιλοσόφων οι 
οποίοι συλλήβδην κατέδειξαν την αδιάσπαστη 
ενότητα του κόσμου και του ανθρώπου. 

Εισηγητής: Χριστίνα Σίνου, Δρ Φιλοσοφίας

10 συναντήσεις από Μάρτιο έως Μάιο 2017,
κάθε Δευτέρα 6.00-7.30 μ.μ. στο Ίδρυμα Εικαστικών 
Τεχνών Τσιχριτζή. Κόστος: 200 ευρώ
Η πρώτη συνάντηση ελεύθερη στο κοινό.

Πρόγραμμα Διαλέξεων 
Μάρτιος: 6, 13, 20, 27
Απρίλιος: 3, 24
Μάιος: 8, 15, 22, 29 

Ειδική έκπτωση 10% στους ΚΥΚΛΟΥΣ  για ταυτόχρονη προαγορά περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων.
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 210 8019975 
e-mail: info@iett.gr, linapapaevangelou@gmail.com
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Προγράμματα για Ενήλικες
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
ΣΤΗΝ
ΖΑΧΑ ΧΑΝΤΙΝΤ
Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί σχεδόν όλοι οι αρχαίοι 

Ελληνικοί ναοί έχουν ζυγό αριθμό κιόνων στην 

είσοδό τους;

Ή ποια ήταν η πραγματική σημασία των Πυραμίδων;

Ή τι ακριβώς ήθελε να δηλώσει ο Λουδοβίκος ΙΔ’

με τις Βερσαλλίες;

Γιατί ο 19ος αιώνας ήταν ο συναρπαστικότερος 

αιώνας  από πλευράς αρχιτεκτονικής;

Οι διαφορές μεταξύArt Nouveau και Art Deco είναι 

θεμελιώδεις αλλά ποιες ακριβώς είναι αυτές;

Το νήμα της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής ξετυλίγεται 

αργά αλλά σταθερά. Διασχίζει ηπείρους και  

ωκεανούς αλλά δεν μιλάει μόνο για κτίρια. Μιλάει και 

για πολιτισμούς. Μιλάει και για ανθρώπους.

Εισηγητής: Λαζαρής Ζαούσης

Κάθε Πέμπτη 18.30-20.00 μ.μ. στο Ίδρυμα Εικαστικών 

Τεχνών Τσιχριτζή, Κόστος: 180 ευρώ

Γκρουπ 5 ατόμων και πάνω Ειδική τιμή 150 ευρώ

Πρόγραμμα Διαλέξεων 

9/03/17      Πυραμίδες-Κνωσσός-Φαιστός-Μυκήνες

16/03/17    Αρχαία Ελλάδα

23/03/17    Ρώμη-Βυζάντιο

30/03/17    Ρωμανική-Γοτθική Αρχιτεκτονική

6/04/17      Αναγέννηση-Μανιερισμός

27/04/17    Μπαρόκ-Ροκοκό

4/05/17      Νεοκλασικισμός-Πρώτο μισό 19ου αιώνα 

18/05/17    Πρώιμος και Ύστερος Μοντερνισμός του 

                    20ου αιώνα

25/05/17    Post Modernism New Urbanism-

   21 αιώνας ανακεφαλαίωση



και για Παιδιά
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2 - 4 ΕΤΩΝ    
Παιχνίδια με τους ήχους και τα χρώματα!

 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 2-4 ετών 
και γονείς, στο φιλόξενο χώρο και στον καταπράσινο 
κήπο του Ιδρύματος Τσιχριτζή.

Τα παιδιά μέσα από μικρές ιστορίες θα αναπτύξουν 
τη δημιουργικότητά τους, θα ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθηση τους, θα εμπνευστούν και θα 
απολαύσουν τη δημιουργία δοκιμάζοντας χρώματα 
και υλικά. θα έχουν ακόμα τη χαρά να υποδυθούν 
ρόλους και να παίξουν με τη μουσική και τους 
ήχους. 

Σχεδιασμός/Υλοποίηση:
Σπυριδούλα Χρόνη, Εικαστικός Παιδαγωγός
Γιάννης Ψαριώτης, Μουσικό-παιδαγωγός 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 1 ώρα
Κυριακή  11.00-12.00
Μάρτιος: 12, 26, Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 - 12 ΕΤΩΝ    
Σάββατο με Τέχνη

Από πού αντλούν την έμπνευση τους οι δημιουργοί;  
Τι μας μαθαίνουν τα έργα τέχνης; Ένα εικαστικό 
εργαστήριο σχεδιασμένο ώστε τα παιδιά να 
συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
ευχάριστες,  απτικές και παιχνιδιάρικές, που  
απελευθερώνουν την φαντασία τους και τα 
ενθαρρύνει  να ανακαλύψουν βιωματικά την 
σχέση τους με τον κόσμο που τα περιβάλλει. 
Ανακαλύπτουν  την μαγεία της φύσης, απεικονίζουν 
τις εμπειρίες  και τα συναισθήματα τους με έμπνευση 
ιστορίες βραβευμένης παιδικής λογοτεχνίας, 
πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές 
(όπως πηλό, υδροδιαλυτά χρώματα, γύψο κα). 
Παράλληλα, υιοθετούν την «χειρονομία», δηλαδή τις 
καλλιτεχνικές πρακτικές, σημαντικών καλλιτεχνών 
όπως οι Klimt, Picasso, Klee, Magritte, Rousseau 
κ.α. ώστε να σκέπτονται δημιουργικά εν γένει  και να 
είναι ανεξάρτητα.
Η επαφή των παιδιών με τα σημαντικά έργα τέχνης 
μέσα στον χώρο της Συλλογής του Ιδρύματος 
συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. 
Σχεδιασμός/Υλοποίηση:
Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, Εικαστικός Παιδαγωγός 
Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 ώρες
Σάββατο  11.00-13.00
Μάρτιος: 4, 11, 18 /  Απρίλιος: 1, 8, 29
Μάιος: 6, 13, 20, 27
Κόστος συμμετοχής πακέτου 160 ευρώ
μεμονωμένη συμμετοχή 20 ευρώ
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Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (ΙΕΤΤ) ιδρύθηκε το 1999 

από τον συλλέκτη Φ.Τσιχριτζή με κύριο σκοπό την υποστήριξη και 

προώθηση των εικαστικών τεχνών.

Το ΙΕΤΤ στεγάζεται σε ένα κτίριο στο κέντρο της Κηφισιάς (Κασσαβέτη 

18) και από την σύστασή του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει, μια 

συστηματική δράση για να αποτελέσει έναν ενεργό και δραστήριο 

πολιτιστικό πυρήνα στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστείων 

της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς λειτουργίας του, το ΙΕΤΤ ανέπτυξε 

ποικίλες πρωτοβουλίες. Έχουν οργανωθεί εκθέσεις ζωγραφικής, 

φωτογραφίας και γλυπτικής από μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, 

καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι χώροι 

του Ιδρύματος μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο εικαστικά γεγονότα 

όσο και πάσης φύσεως πολιτιστικές δραστηριότητες συναφείς με 

τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Κύριος στόχος του ΙΕΤΤ είναι η ιδέα να προσφέρει στον καλλιτέχνη ένα 

χώρο όπου μπορεί να παράγει και να παρουσιάζει έργα πρωτογενή 

και πρωτότυπα, με μία ελευθερία που θα τον ωθεί σε νέες διαστάσεις 

δημιουργίας, με νέες προοπτικές.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Κασσαβέτη 18, 14562, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8019975
Fax: 210 6777494
e-mail: info@iett.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΤΙ
ΣΤΟ ΙΕΤΤ

Στον ηλιόλουστο κήπο και στους ελκυστικούς εκθεσιακούς 

χώρους του Ιδρύματος μπορείτε να επιλέξετε από τα ειδικά 

σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εικαστικές 

δράσεις.

Ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά  προσφέρετε στο 

παιδί σας αξέχαστες στιγμές χαράς και εμπειριών.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών
προγραμμάτων: 
Λίνα Παπαευαγγέλου, 
linapapaevangelou@gmail.com


