
 

 

Εργαστήρια «Φύση/ Όρια/ Υλικά 3» στο πλαίσιο της 

έκθεση «Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007-

2014.Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου» 

1, 8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου 2014 / 11:00-13:30 

ΚΜΣΤ-Μονή Λαζαριστών 

Τα εργαστήρια στοχεύουν στη γνωριμία, επαφή και δημιουργική ενασχόληση με 

πρωτογενή υλικά και παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής αντικειμένων από την 

περιοχή των Πρεσπών. Οι συμμετέχοντες, 13-15 άτομα, θα μάθουν να 

παρασκευάζουν καλλυντικά, χαρτί, και χρώματα μέσα από φυσικά υλικά, ενώ τα 

διάσημα δέντρα γνωστών καλλιτεχνών και ο αργαλειός που αποτελεί αντικείμενο της 

έκθεσης, θα αποτελέσουν βασικές ύλες για ένα ιδιαίτερο ταξίδι στον χρόνο. 

Οι εγγραφές άρχισαν! (Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλ. 2310589208 & 

2310589143 / Τρίτη-Παρασκευή 10:00-16:00) 

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Φύση Όρια Υλικά 3 

Σάββατο 1 Νοεμβρίου  

Παρασκευή καλλυντικών από φυσικά υλικά  

Εκπαιδευτές: Γιώτα Καρβουνιάρη, Βαρβάρα Μυστίλογλου 

Οι συμμετέχοντες θα παράξουν με φυσικά υλικά (μελισσοκέρι, μπαχαρικά, αιθέρια 

έλαια, ανθρακικό νάτριο κ.ά.) προϊόντα καθαρισμού και καλλωπισμού. 

Τα καλλυντικά όπως κεραλοιφή, αποσμητικό, οδοντόκρεμα στο τέλος του σεμιναρίου 

θα ανήκουν στους ίδιους. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.  

Κόστος συμμετοχής: 4 ευρώ 

Σάββατο 8 Νοεμβρίου  

Κατασκευή χαρτιού από φυσικά υλικά 

Εκπαιδευτές: Μαρία Παπαλεξίου, Κική Στούμπου 

Οι συμμετέχοντες μέσο ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων θα εισαχθούν με ευχάριστο 

τρόπο στο θέμα του εργαστηρίου. Στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν και να συζητήσουν για την ιστορία της κατασκευής του χαρτιού 

και να κατασκευάσουν χαρτί από φυτά (καλαμπόκι μίσχους και φύλλα).  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών 

Κόστος συμμετοχής: 3 ευρώ 



Σάββατο 15 Νοεμβρίου  

Χρώματα από φυσικά υλικά/Εφαρμογές 
Εκπαιδευτής: Λεωνίδας Γκέλος  

Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία της δημιουργίας των 

χρωμάτων. Στη συνέχεια θα κατασκευάσουν από φυτικά, ζωικά και ορυκτά υλικά 

χρώματα και θα δημιουργήσουν την δική τους παλέτα. Με αφορμή τα 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα (βίντεο & φυσικοί ήχοι λίμνης) θα δημιουργήσουν τα 

δικά τους έργα.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών 

Κόστος συμμετοχής 3 ευρώ 

Σάββατο 22 Νοεμβρίου  

Μύθοι Θρύλοι Ιστορίες 
Εκπαιδεύτρια: Σοφία Κυριακού 

Οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν τρισδιάστατα δέντρα και θα περιηγηθούν μέσω 

ειδικής δράσης με τίτλο “Το δέντρο ως οντότητα” και με αφορμή τα δέντρα των 

γνωστών καλλιτεχνών Piet Mondrian, Paul Klee και Gustav Klimt, στον κόσμο της 

τέχνης.  

Το project είναι μία εκπαιδευτική πρόταση, για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού 

από τις εικαστικούς Αλεξάνδρα Νασιούλα και Σοφία Κυριακού. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών 

Κόστος συμμετοχής 3 ευρώ 

Σάββατο 29 Νοεμβρίου  

Αργαλειός 
Εκπαιδευτές: Ελένη Νίσκα, Άννα Πιάτου 

Οι συμμετέχοντες μέσω ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων θα εισαχθούν με ευχάριστο 

τρόπο στο θέμα του εργαστηρίου.  

Στη συνέχεια θα προσεγγίσουν την ιστορία της κατασκευής των υφαντών και του 

αργαλειού και θα έχουν την ευκαιρία να υφάνουν σε μικρούς αργαλειούς- τελάρα με 

διαφόρων ειδών υφάδια κλασικά και εναλλακτικά (μαλλί, κορδόνια, σακούλες, 

υφάσματα κ.ά).  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών 

Κόστος συμμετοχής 3 ευρώ 

Οργάνωση εργαστηρίων: Κική Στούμπου  

Η έκθεση 
Η Εικαστική Πορεία στις Πρέσπες είναι μια σύνθετη δράση που ξεκίνησε το 2007 με 

σκοπό να διερευνήσει την προσέγγιση που υποστηρίζει ότι η καλλιτεχνική εμπειρία 

υπάρχει εκεί όπου συναντώνται άνθρωποι, τόποι, ιδέες και εικόνες. Η πορεία στο 

φυσικό περιβάλλον των Πρεσπών είναι ένας περιπατητικός στοχασμός επικοινωνίας 

τόσο μεταξύ όσων συμμετέχουν όσο και με το περιβάλλον που ανακαλύπτουν κατά 

μήκος της διαδρομής.  

Η έκθεση που φιλοξενείται έως τις 10 Ιανουαρίου 2015 στο ΚΜΣΤ στη Μονή 

Λαζαριστών (μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00), 

περιλαμβάνει μια φωτογραφική καταγραφή-τεκμηρίωση αυτής της Πορείας, μέσα και 

από αντικείμενα και οπτικοακουστικό υλικό. 

Η έκθεση ήδη πλαισιώνεται από εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και 

ξεναγήσεις ανοιχτές στο κοινό από τους ιστορικούς τέχνης –επιμελητές του ΚΜΣΤ 

κάθε Πέμπτη στις 16:00 και κάθε Σάββατο στις 12:00. 

 



 

 

 

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/education/article/926.html 
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