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Unit 10. pgs 98,99: ART

Unit 10 pg 98

easy on the eye = κάτι όμορφο και ευχάριστο

to come up with an image = σκέφτομαι μία εικόνα

to do break-dance on sidewalks = κάνω break-dance στο πεζοδρόμιο

to twist around your head = στριφογυρίζω πάνω στο κεφάλι μου

to associate hip-hop with baggy jeans = συσχετίζεται το hip-hop με φαρδιά παντελόνια

to fall into a category = εμπίπτει σε μία κατηγορία

street dance is an umbrella term = ο χορός του δρόμου είναι ένας όρος ομπρέλα (δηλ. καλύπτει πολλά είδη) 

tango falls into a different category = το ταγκό ανήκει σε μία διαφορετική κατηγορία

street dance:

- has evolved in cities = αναπτύχθηκε στις πόλεις

- in urban public places = σε αστικά δημόσια μέρη

- in schoolyards = στις αυλές των σχολείων

- it’s social in nature = είναι εκ φύσεως κοινωνικός

- it encourages interaction with other dancers = ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με άλλους χορευτές

- it encourages contact with the spectators = ενθαρρύνει την επαφή με τους θεατές

- it’s a reaction against formal dance = είναι μία αντίδραση ενάντια στον επίσημο χορό

- it’s outside the mainstream = είναι έξω από τα καθιερωμένα

- it’s an alternative style = είναι ένα εναλλακτικό στυλ

- it requires physical strength = απαιτεί σωματική δύναμη

- it requires ingenuity = απαιτεί πρωτοτυπία

- it requires stamina = απαιτεί αντοχή

- it’s a strenuous physical activity = είναι μία επίπονη σωματική δραστηριότητα

- it’s a competitive activity = είναι μία ανταγωνιστική δραστηριότητα

…………….
to show of your mastery = να δείξεις τη μαεστρία σου (δηλ. την εξαιρετική σου ικανότητα)

to catch the eye of filmmakers = να τραβήξει την προσοχή των παραγωγών ταινιών

it’s no wonder these dances are so successful=   δεν είναι παράξενο που αυτοί οι χοροί είναι τόσο επιτυχημένοι

the alternative will ultimately turn into mainstream = το εναλλακτικό θα γίνει εντέλει καθιερωμένο
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Unit 10 pg 99
to enter another world = μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο

to stroll along a street = κάνεις βόλτα στο δρόμο

to be tempted to do sth = μπαίνεις στον πειρασμό να κάνεις κτ

to come across sth = συναντάς κτ

……

it’s startling = είναι εντυπωσιακό

it’s startlingly real = είναι εντυπωσιακά αληθινό

to make a surprising decision = παίρνεις μία απροσδόκητη απόφαση

about Kurt Wenner: 

a secure position = σίγουρη δουλειά

a well-paid position = καλοπληρωμένη θέση

to sell your belongings = πουλώ τα υπάρχοντά μου

to move to another country = μετακομίζω σε άλλη χώρα

he’s a master in creating images = είναι ‘μάστερ’ (δηλ. μάστορας, ειδικός) στη δημιουργία εικόνων

to view things from a certain angle = βλέπω τα πράγματα από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία

…..

to track the progress = παρακολουθώ την πρόοδο

a gigantic painting = γιγάντια ζωγραφιά 

the founder of an art movement = ο ιδρυτής ενός καλλιτεχνικού ρεύματος

to dedicate one month every year = αφιερώνω ένα μήνα το χρόνο

to earn a medallion = κερδίζω μετάλλιο
…..
a noted follower = ένας αξιοσημείωτος οπαδός
a contemporary painting = σύγχρονη ζωγραφική 
a visionary artist = ένας καλλιτέχνης με όραμα (πρωτοποριακός)
a short-lived work of art = εφήμερο έργο τέχνης
……
to acquire a new technique = αποκτώ μία νέα τεχνική
to found an art movement = ιδρύω ένα καλλιτεχνικό κίνημα
to be temporarily popular = είναι προσωρινά δημοφιλές
temporary ≠ permanent = προσωρινό ≠ μόνιμο 
to be appreciated by many = εκτιμάται από πολλούς
…..
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Unit 10 pg 100 Word Sets: Arts
Performing arts Visual arts

mime
drama
music
opera
ballet
modern dance

photography
filmmaking
sculpture
painting
drawing
graphic design

Unit 10 pg 100 Derivatives: Arts
Verbs Nouns Adjectives

Create = δημιουργώ creation
creator
creativity

creative

Build = χτίζω build (σωματική διάπλαση)
building

______

Widen = διευρύνω width wide

End = τελειώνω end
ending

endless

_________ vision visible
visionary (οραματιστής)

Paint = ζωγραφίζω painting painted

Deepen = βαθαίνω depth deep

------------- stupidity stupid

Warm = ζεσταίνω warmth warm

Unit 10 pg 100 Easily Confused: Arts

Spectator                 = Θεατής σε ζωντανή παράσταση
Viewer                     = Θεατής σε οθόνη

Audience                 = το κοινό (γενικά)

Witness                    = μάρτυρας ενός περιστατικού
Sightseer                  = βλέπει τα αξιοθέατα

Vision       = όραμα (φιλοδοξία) για το μέλλον 

Illusion      = παραίσθηση

Image         = εικόνα (απλή)

Earn money             = κερδίζω χρήματα
Gain experience       = κερδίζω εμπειρία (κάτι άυλο)

Win a game              = νικώ έναν αγώνα
Beat an opponent     = νικώ έναν αντίπαλο

Pure gold                 = ανόθευτος χρυσός

Physical strength      = σωματική δύναμη

Natural beauty          = φυσική ομορφιά 
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Unit 10 pg102 – Word sets: Adjectives describing works of art 

Positive  Negative 

funny = αστείο

entertaining = amusing = διασκεδαστικό

exciting = astonishing = συναρπαστικό

original = αυθεντικό, πρωτότυπο

rewarding = αξίζει τον κόπο (σε ανταμείβει)

inspiring = motivating = σε εμπνέει

surprising = απροσδόκητο

scary = terrifying = φοβιστικό

disappointing = unsatisfactory = απογοητευτικό

boring = dull = βαρετό

confusing = unclear ασαφές

unrealistic = unconvincing = δε σε πείθει 

Unit 10 pg 102 – Phrasal Verbs

I grew up in a house where ΜΕΓΑΛΩΝΩ

my grandmother made up a new story every night at bedtime ΣΚΑΡΦΙΖΟΜΑΙ

So, I got into storytelling ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ 

and now I am stuck with it. ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ

I started working as a playwright and

now my career has   taken off ΑΠΟΓΕΙΩΝΩ

……………………………………….

I can’t figure out how to solve this problem. ΒΡΙΣΚΩ ΛΥΣΗ

Don’t lose hope. Something unexpected will come along κτ θα ΠΡΟΚΥΨΕΙ

……………………………………….

How are you coming along with your piano lessons? πως ΤΑ ΠΑΣ με κτ


