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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από 31/8/97 έως 6/9/97, θα βρίσκονται στο Μέτσοβο, προσκεκλημένοι της Πινακοθήκης Ε.
Αβέρωφ, οι γνωστοί καλλιτέχνες Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Μιχάλης Μανουσάκης, Τιτίκα
Σάλλα - Δοκουμετζίδη και Τάκης Στεφάνου, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις, ομιλίες και εργαστήρια, θα ζωγραφίσουν και θα εκθέσουν έργα τους στην
Πινακοθήκη.
Ολες οι ΟΜΙΛΙΕΣ είναι ανοιχτές στο κοινό.
Στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ είναι ευπρόσδεκτοι παρατηρητές.
Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Α’. ΟΜΙΛΙΕΣ
Δευτέρα 1/9/97,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ, 7 μ.μ.:
Ο καλλιτέχνης Τάκης Στεφάνου μιλάει για τη δουλειά του

Τρίτη 2/9/97,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ, 7 μ.μ.:
Ο καλλιτέχνης Μανώλης Ζαχαριουδάκης μιλάει για τη δουλειά του

Τετάρτη 3/9/97,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ, 7 μ.μ.:
Ο καλλιτέχνης Μιχάλης Μανουσάκης μιλάει για τη δουλειά του

Πέμπτη 4/9/97,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ, 7 μ.μ.:
Η καλλιτέχνης Τιτίκα Σάλλα -Δοκουμετζίδη μιλάει για τη δουλειά της

Σάββατο 6/9/97,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΔΙΑΣΕΛΟ”, 10.30 π.μ.
Η ιστορικός τέχνης Ολγα Δανιηλοπούλου θα μιλήσει για τη σύγχρονη
τέχνη στην Ελλάδα και θα διευθύνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με
τη συμμετοχή των τεσσάρων προσκεκλημένων καλλιτεχνών.

Β’. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο.
Καλλιτέχνης : Μανώλης Ζαχαριουδάκης
Θέμα: Εικαστική δημιουργία, μέσα από την αξιοποίηση του υπολογιστή και της σύγχρονης
τεχνολογίας. Τα παιδιά θα ακολουθήσουν τον καλλιτέχνη στην φωτογραφική αποθανάτιση
εικόνων του Μετσόβου και θα δουν πως μπορεί η εικόνα να περαστεί στον υπολογιστή, να
γίνει επεξεργασία της, με επεμβάσεις καλλιτεχνικές από τον δημιουργό. Τέλος η εικόνα θα
τυπωθεί με διαφόρους τρόπους και μορφές.
Συναντήσεις:
1/9/97, ώρα 10.00-12.30 : Φωτογράφιση στο υπαιθρο
2/9/97 έως 5/9/97, ώρα 10.00-12.30 : Επεξεργασία και τύπωμα εικόνας
Χώρος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΕΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο.
Καλλιτέχνης : Μιχάλης Μανουσάκης
Θέμα : Κατασκευές με μεγάλες χαρτόκουτες και άλλα υλικά. Τα παιδιά θα πειραματιστούν με
επιφάνειες και όγκους και θα παίξουν με διάφορα υλικά για να γνωρίσουν τη χαρά της
τρισδιάστατης κατασκευής, αλλά και της συνεργασίας.
Συναντήσεις:
1 και 2 /9/97, ώρα 10.00-12.30: Παιχνίδι με τα χρώματα και ζωγραφική σε μεγάλες επιφάνειες
Χώρος: ΑΤΕΛΙΕ (Ισόγειο κάτω από Παιδική Βιβλιοθήκη Μετσόβου)
3,4 και 5/9/97, ώρα 10.00-12.30 : Κατασκευές με χαρτόκουτα και χρώματα
Χώρος: ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ (Αίθριο)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο.
Καλλιτέχνης : Τιτίκα Σάλλα - Δοκουμετζίδη
Θέμα : Χαρακτική. Παίρνοντας την έμπνευσή τους από εικόνες της πόλης τους , τα παιδιά θα
σχεδιάσουν, θα χαράξουν και θα τυπώσουν ένα δικό τους έργο. Υστερα θα συνθέσουν τα
έργα της χαρακτικής σε μια πιο ολοκληρωμένη ομαδική σύνθεση.
Συναντήσεις:
1, 2, 3 και 5/9/97, ώρα 10.00-12.30
Χώρος: ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ (Παιδικό Εργαστήρι)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο.
Καλλιτέχνης : Τάκης Στεφάνου
Θέμα : Ζωγραφική με ύλες της περιοχής. Τα παιδιά θα γνωρίσουν τις ύλες της ζωγραφικής,
θα συγκεντρώσουν φυσικές ύλες της περιοχής, θα τις επεξεργαστούν, και θα τις
χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν τις δικές τους ζωγραφικές δημιουργίες.
Συναντήσεις:
1/9/97, ώρα 9.00 - 12.30 : Συγκέντρωση υλικού από το βουνό και τα ποτάμια
2/9/97 έως 5/9/97, ώρα 10.00 - 12.30 : Επεξεργασία υλών και ζωγραφική
Χώρος : ΑΤΕΛΙΕ (Ισόγειο κάτω από Παιδική Βιβλιοθήκη Μετσόβου)

Γ’. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Θέμα : “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ’97”
Ομαδική έκθεση με έργα των καλλιτεχνών Μ. Ζαχαριουδάκη, Μ. Μανουσάκη,
Τ. Σάλλα - Δοκουμετζίδη και Τ. Στεφάνου και των παιδιών που συμμετείχαν στα
Εργαστήρια .
Χώρος : ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ε. ΑΒΕΡΩΦ
‘Ωρες λειτουργίας : 10.00 - 16.30 , καθημερινά εκτός Τρίτης
Διάρκεια : 6 Σεπτεμβρίου - 6 Νοεμβρίου 1997

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την
χορηγεία του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3Ε, της HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε. και των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΗ - ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.

