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Δελτίο τύπου
Το «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και τα Εργαστήρια Μουσειακής Έρευνας και
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικής
Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζουν την Έκθεση «Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την
Τέχνη» και συνδιοργανώνουν παράλληλες εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου από 11
Φεβρουαρίου έως και 10 Μαρτίου 2012.
Η Έκθεση «Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη»
Η έκθεση παρουσιάζει τα έργα των παιδιών που συμμετείχαν στο εικαστικό εργαστήρι που οργάνωσε
και επιμελήθηκε η εικαστικός Χριστίνα Νάκου κατά τα έτη 2010- 2011 με θέμα Μία διαδρομή μέσα
στον κόσμο της Τέχνης και της Ιστορίας. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο πλαίσιο των
απογευματινών κύκλων μαθημάτων της Σχολής Χιλλ, στην Αθήνα, και επί μέρους στο εργαστήριο της
ζωγράφου και απευθύνονταν σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Συμμετείχαν 25 παιδιά ηλικίας
5-10 χρονών.
Η διαδρομή που ακολούθησαν τα παιδιά μέσα στην Ιστορία της Τέχνης ξεκίνησε από τα
Προϊστορικά Σπήλαια και, με ενδιάμεσους σταθμούς, όπως την Αρχαία Αίγυπτο, την Μινωική Κρήτη,
την Αρχαία Ελλάδα, τον Ελληνιστικό κόσμο, την Ρώμη, το Βυζάντιο αλλά και την Κίνα, την Ινδία, τον
Αραβικό κόσμο, έφτασε μέχρι τον Holbein και τους Ολλανδούς ζωγράφους, και ολοκληρώθηκε με την
Ανακάλυψη του Νέου Κόσμου από τους Ευρωπαίους, που επιβεβαίωσε την σφαιρικότητα της Γης. Το
ταξίδι αυτό συνεχίζεται φέτος στον Σύγχρονο Κόσμο που αναζητεί να διαμορφώσει το δικό του ίχνος
στην Τέχνη και στην Ιστορία.
Η διαδρομή μέσα στον κόσμο της Τέχνης και της Ιστορίας αποσκοπούσε να φέρει τα παιδιά σε
μια πρώτη επαφή με τον Κόσμο της Τέχνης μέσα από την δική τους εικαστική αναζήτηση και
δημιουργία. Οι ενδιάμεσοι σταθμοί επιλέχθηκαν ως σημεία για να μυήσουν τα παιδιά στο χρονικό και
χωρικό πλέγμα της Παγκόσμιας Ιστορίας και να τους κινήσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον για
το διακύβευμα που λέγεται Ανθρώπινος Πολιτισμός.
Συνολικά, η Έκθεση Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη αναδεικνύει τις
πολύπλευρες διανοητικές και καλλιτεχνικές δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών, οι οποίες
εκφράζονται όταν τους παρέχεται το κατάλληλο περιβάλλον.
Η Έκθεση έχει ήδη παρουσιασθεί στο Κέντρο Τεχνών «Πάρκο Ελευθερίας» του Δήμου

Αθηναίων και στην Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας. Το Τμήμα της Έκθεσης που παρουσιάζεται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Παλαιολιθική εποχή – Σπηλαιογραφίες, 2. Αρχαία Αίγυπτος – Ανάγλυφα, 3. Μινωική Κρήτη –
Νωπογραφίες, 4. Αρχαία Ελλάδα – Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, 5. Ελληνιστικά χρόνια –
Ασπρόμαυρα βοτσαλωτά, 6. Ρωμαϊκά χρόνια – Η Στήλη του Τραϊανού, 7. Βυζάντιο – Ψηφιδωτά, 8.
Κίνα – Ο πήλινος στρατός, 9. Ινδία – Το έπος Μαχαμπχάρατα, 10. Αραβικός κόσμος – Τα παραμύθια
της Χαλιμά, 11. Ανδαλουσία – Αραβουργήματα, δαντελωτά τέμπλα, 12. Η εποχή των Ιπποτών –
Σταυροφόροι.
Παράλληλες Εκδηλώσεις και Δηλώσεις Συμμετοχής
Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα λειτουργήσουν δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά ηλικίας 5 -12
ετών, μία Ημερίδα και ένα Βιωματικό Εργαστήρι που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς,
φοιτήτριες και φοιτητές.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν
εγκαίρως, στην κ. Αιμιλία Καλογιάννη, αρχαιολόγο στην ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., στα τηλέφωνα 24210 25349 &
24210 76278, γιατί ο αριθμός των συμμετεχόντων (παιδιών, εκπαιδευτικών και φοιτητών) θα είναι
περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων


Εγκαίνια Έκθεσης:

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου, 18:00



Διάρκεια της Έκθεσης:
Η Έκθεση θα είναι ανοικτή καθημερινά
από 08:30-15:00, εκτός της Δευτέρας που
θα είναι κλειστή

11 Φεβρουαρίου 2012 – 10 Μαρτίου 2012



Α' Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά:

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου, 10:00 - 12:00



Ημερίδα
«Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη
- Δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
κυρίως για εκπαιδευτικούς και φοιτήτριες/τές»

Παρασκευή, 9 Μαρτίου, 9:00 - 14:15



Βιωματικό εργαστήρι
για εκπαιδευτικούς και φοιτητές:

Σάββατο, 10 Μαρτίου, 10:00 - 12:00



Β' Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά:

Σάββατο, 10 Μαρτίου, 15:00 - 17:00

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν
εγκαίρως στην κ. Αιμιλία Καλογιάννη, αρχαιολόγο στην ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., στα τηλέφωνα 24210 25349
& 76278. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς σε κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορούν
να συμμετάσχουν έως 15 παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών, στο Βιωματικό Εργαστήρι έως 20
εκπαιδευτικοί και φοιτητές και να το παρακολουθήσουν άλλοι 20.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου:
24210 25349 & 76278.

