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Εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου, στον
χώρο τέχνης Εικαστικός Κύκλος Sianti η έκθεση
“Women Bridging Worlds” με έργα των Μίνα
Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη και B΄ Beth Weldon.
Ένα καλλιτεχνικό και πολιτιστικό σταυροδρόμι,
όπου δύο γυναίκες από διαφορετικές χώρες
γεφυρώνουν την τέχνη και τη φιλία. Η διάρκεια
έκθεσης θα είναι έως 14 Απριλίου 2018. Δείτε λίγο
πιο κάτω, πλούσιο φωτογραφικό υλικό με όλα όσα
έγιναν στα εγκαίνια της έκθεσης και όχι μόνο.
Πηγή φωτογραφιών: NDP

Τα πιο Δημοφιλή

Πάσχα 2018: Έκτακτο
επίδομα 350 ευρώ! Δείτε
ποιοι θα το λάβουν
Τσιάρτας κατά Τόσκα για
τον 88χρονο: Πού ζεις βρε
ανεκδιήγητε αστείε
Στέλιος Σκλαβενίτης: Οι επιπλοκές
της γρίπης αιτία του θανάτου του

Πέθανε ξαφνικά ο Στέλιος
Σκλαβενίτης

Die Welt: Πιθανός ένας
πόλεμος Ελλάδας-Τουρκία

Ρόδος: Ασελγούσε στον
8χρονο γιο της γειτόνισσα
– Η εξομολόγηση του
παιδιού και η εξαφάνιση του δράστ
Νίκος Παπαδάκης:
Αποκάλυψε την ηλικία το
και δεν πιστεύαμε στα
αυτιά μας!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:39 pm

Power of love: Η Στέλλα full
in love με τον Πάνο – Το
μήνυμά της στο instagram

9:10 pm

Ο Άγγελος Λάτσιος στο
τσακίρ κέφι με τους φίλους
του

9:08 pm

"Εβδομάδα των Παθών" και
δυνατό "απεργιακό τεστ"
για τον Μακρόν

9:00 pm

Τότεναμ για Τσάμπιονς
Λιγκ. Πέρασε “αέρας” με 1-3
από την Τσέλσι

8:56 pm

Φωτογραφική μηχανή που
έπεσε στην θάλασσα πριν
από 2 χρόνια επιστράφηκε
άθικτη στην ιδιοκτήτριά
της

8:53 pm

Κορμάρα στα 53 της
Ελληνίδα ηθοποιός – Με
άνεση μοντέλου στην
πασαρέλα

8:50 pm

Η «Θεοπούλα» του «Παρά
πέντε» ανέβηκε στην
πασαρέλα στα 79 της

8:47 pm

Τι είναι η ύπουλη γρίπη
τύπου Β που σκότωσε τον
Στέλιο Σκλαβενίτη

8:41 pm

Καιρός: Ήλιος με… δόντια
την Δευτέρα

8:40 pm

Καιρός: Ήλιος με… δόντια
την Δευτέρα
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Μου αρέσει η Σελίδα!

Επικοινωνήστε

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

24ωρο
πριν από 14 λεπτά

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΜΑΣ - ΘΑ
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΕΤΕ - ΧΙΛΙΑΔΕΣ LIKE !!!
http://24wro.com.gr/…/binteo-tou-gesdeichnei-thn-aristh-e…/
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ΣΗΜΑΔΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ; Αντιμετώπισέ τα ΑΜΕΣΑ! Πάρε 3

Μια 49χρονη απαλλάχθηκε από τις ρυτίδες σε 11 μέρες!

κουταλιές της σούπας...

Χωρίς λίφτινγκ! Εφάρμοσε...

Η τεράστια ΚΟΙΛΙΑ θα εξαφανιστεί σε 9 μέρες! Απλά το

Η κοιλιά φεύγει πρώτη! Η συνταγή του λεμονιού "-37 κιλά

πρωί...

σε 2 εβδομάδες". Δες...

Μαγειρική σόδα! Το πρόσωπό μου δείχνει 10 χρόνια

Η τεράστια ΚΟΙΛΙΑ θα εξαφανιστεί σε 9 μέρες! Απλά το

νεότερο. Χρειάζεστε μόνο...

πρωί...

Τροχαίο στην Κύμη - Μαρτυρίες που προκαλούν ανατριχίλα: "Έπαιρνε τον γιο του τηλ…

Δικαίωση για τον Τόλη Βοσκόπουλο! Αφαιρείται το επίθετο του από τη Χαρά - PIREAS…

«Μας πέταξε τα μάτια έξω» η Καινούργιου: Τα απίστευτα σχόλια των συνεργατών της …

ΦΡΕΝΟ στο MASTER PLAN του ΟΛΠ και της COSCO - Ναι μεν αλλά - PIREAS…

Ανθή Βούλγαρη: Ξανά στο νοσκομείο μετά την αφαίρεση όγκου από το κεφάλι της - Τι…

Σκιάθος: Μια γροθιά σκότωσε τη Σόνια Αρμακόλα - Η μεγάλη ανατροπή στο απόλυτο θρ…

Γιατί ο Χίτλερ δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελβετία; - PIREAS…

Ηράκλειο: Ο αρραβώνας διαλύθηκε με καταγγελίες και άγριο ξυλοδαρμό - Ο νεαρός αθ…

Ακόλαστη καθηγήτρια πήγε με 14χρονο μαθητή - Έκαναν όργια με άλλους - PIREAS…

Recommended by

Δείτε επίσης

Power of love: Η Στέλλα full in love
με τον Πάνο – Το μήνυμά της στο
instagram
Η Στέλλα Μιζεράκη έχει βρει το άλλο της μισό
μέσα στο Power of love στο πρόσωπο…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Άγγελος Λάτσιος στο τσακίρ κέφι
με τους φίλους του
Ο Άγγελος Λάτσιος έχει μπει για τα καλά στην
εφηβεία και τα Σαββατοκύριακα κάνει εξόδους
με…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κορμάρα στα 53 της Ελληνίδα
ηθοποιός – Με άνεση μοντέλου
στην πασαρέλα
Η γνωστή ηθοποιός διαθέτει μια καλλίγραμμη
σιλουέτα στα 53 της. Γυμνάζεται συστηματικά και
προσέχει τη διατροφή…

Εξομολόγηση Χαραλαμπίδου: «Είχα
περάσει δύσκολα όταν έπαιρνα
διαζύγιο με τον Γιώργο
Πολυχρονίου
Η Μάγκι Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε στο διαζύγιό
της από τον Γιώργο Πολυχρονίου και τις δύσκολες
στιγμές που…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Προσθέστε ένα σχόλιο...
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