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ΧΧοορρηηγγόόςς  

 

Ολοκληρώθηκαν στην Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ στο Μέτσοβο οι εκδηλώσεις 
"Δημιουργικές Συναντήσεις 2001" με τα εγκαίνια των δύο εκθέσεων:  
    "Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Μαρία Μαρουδή, Μανώλης Χάρος: 

ζωγραφική, video, κατασκευές" με έργα από τα τελευταία χρόνια δουλειάς 
των τριών καλλιτεχνών, και  
    "Το παραμύθι του Διονύσου σε μικρή οθόνη: video, σκηνικά και 
κοστούμια", μια ομαδική δουλειά των παιδιών του Μετσόβου και των τριών 
προσκαλεσμένων καλλιτεχνών.  
     Οι τρεις καλλιτέχνες φιλοξενήθηκαν στο Μέτσοβο από την 1η ως τις 9 
Σεπτεμβρίου και μαζί με τα παιδιά του Μετσόβου, έγραψαν, σκηνοθέτησαν, 
έπαιξαν και ετοίμασαν ένα video με τίτλο "Το παραμύθι του Διονύσου". Το 
video αυτό παρουσιάζεται στην έκθεση με όλο το υλικό της παραγωγής.  
    Οι εκθέσεις θα διαρκέσεουν έως τις 8 Δεκεμβρίου 2001. 
    'Ωρες λειτουργίας: 10.00 – 16.30,  καθημερινά πλην Τρίτης. 
 

Στην εκδήλωση των εγκαινίων η κριτικός της τέχνης κ. 'Ολγα Δανιηλοπούλου 

παρουσιάζοντας τη δουλειά των καλλιτεχνών ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι: "Οι 
καλλιτέχνες, με άλλη πλαστική μέθοδο ο καθένας τους έστησαν την έκθεση 
τονίζοντας ακριβώς αυτές τις διαφορές: Ο Μανώλης Χάρος, με τη δημοφιλή 
ζωγραφική του πλαστού τοπίου – μιας κορνιζαρισμένης ανάλαφρης φύσης, 
φιλικής και οικείας, όπως θα θέλαμε όλοι να την απομονώσουμε από τις 
απειλές της. Η Μαρία Μαρουδή, με τις νοητικές περισσότερο παρά εικονικές 
κατασκευές της, φτιάχνει αντικείμενα που οριοθετούν καινούργιες πορείες. Τα 
υλικά της (μέταλλο, ξύλο, φως αλογόνου και χρωστικές σκόνες) συνθέτουν μια 
μεταφορική εικόνα από ένα τοπίο πιο πολύ της σκέψης παρά της φύσης. Ο 
Μανώλης Ζαχαριουδάκης παρουσιάζει την ενότητα Πάπισσα Ιωάννα με το 
video αλλά και τις φωτογραφίες από τις νεκρές φύσεις που στήθηκαν από τον 
καλλιτέχνη για να διηγούνται την ιστορία της ηρωίδας, δηλαδή το διπλό ρόλο 
και τη διπλή φύση της, που είναι το θέμα που τον απασχολεί τον τελευταίο 
καιρό.  
       Μιλώντας για το βίντεο των παιδιών, η κ. Δανιηλοπούλου τόνισε επίσης 
ότι θεωρεί τις "Συναντήσεις" αυτές που οργανώνει η Πινακοθήκη πολύ 
ιδιαίτερες επειδή ακριβώς προσφέρουν στα παιδιά όλες τις δυνατότητες να 
εκφραστούν. Το βίντεο που βλέπουμε βεβαιώνει την ελευθερία, την άσκηση της 
φαντασίας και την ενθουσιώδη συμμετοχή των παιδιών. 
 

Η πρόεδρος της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ, κ. Τατιάνα Αβέρωφ-Ιωάννου, 

ανέφερε στο χαιρετισμό της ότι οι Δημιουργικές Συναντήσεις είναι ένας θεσμός 
που ξεκίνησε το 1995, πλαισιώνοντας την τακτική λειτουργία του Εικαστικού 
Εργαστηρίου της Πινακοθήκης και προσφέροντας στα παιδιά της περιοχής την 
ευκαιρία να γνωρίσουν και να δουλέψουν πλάι πλάι με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες. Κάθε χρόνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται από τους 
καλλιτέχνες που συμμετέχουν, γεγονός που συντελεί στο ιδιαίτερο ενδιαφέρουν 
και τελικά τη δημιουργικότητα και ζωντάνια αυτών των "Συναντήσεων". Στο 
πρόγραμμα αυτό έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενα χρόνια καλλιτέχνες 
όπως οι 'Οπυ Ζούνη, Χρίστος Καράς, Μιχάλης Μανουσάκης, Κώστας 
Πανιάρας, Παύλος Σάμιος, Σωτήρης Σόρογκας κ.α.  
 

Γενικός χορηγός των εκδηλώσεων ήταν η εταιρεία Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε.  
Τα μηχανήματα προβολής χορήγησε η εταιρεία Philips Hellas A.E.B.E. 



 


	'Ιδρυμα Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα     •      Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ - Μέτσοβο

