
 

 

 
 

 
 

 
Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2014  

 
 

Δελτίο Τύπου 
«Πορεία προς τον Δενδροπόταμο»  

στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007 – 2014»                                          

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, 10:30 
ΚΜΣΤ-Μονή Λαζαριστών 

 
 

Μια πορεία από τα δυτικά προς…τα δυτικά, μια πορεία από τη Φλώρινα και τη 
Μονή Λαζαριστών προς τον Δενδροπόταμο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
13 Δεκεμβρίου στις 10:30, με αφετηρία το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 

Η πρόσκληση για την Πορεία προς τον Δενδροποταμο είναι ανοιχτή για το κοινό. Οι 

συμμετέχοντες θα κινηθούν κατά μήκος του Δενδροποτάμου, ενός από τους κύριους 
χειμάρρους της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αν και όχι ορατός σε όλα τα σημεία, ωστόσο 
χαρακτηρίζει την πόλη τόσο ως ιστορική μνήμη όσο και ως σύγχρονη φυσική 
παρουσία.  

Ο Δενδροπόταμος ενσωματώνει όλες τις πληγές της σύγχρονης οικιστικής 
ανάπτυξης: μόλυνση περιβάλλοντος, οικιστική αταξία, χωροταξικός ταξικός 
διαχωρισμός. H Πορεία έχει ως σκοπό την καταγραφή, ανίχνευση και χαρτογράφηση 
της μοναδικότητας της περιοχής (καλλιτεχνική και πολιτισμική), σε αυτό το στάδιο.  

Κατά τη διάρκεια της Πορείας προς τον Δενδροποταμο θα πραγματοποιηθούν 

εικαστικές  καταγραφές και θα γίνει ένα εργαστήριο για τον προσανατολισμό που θα 
απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά. Οι καταγραφές και η όλη εμπειρία θα 
αποτελέσουν υλικό αρχείου, τόσο στην προσωπική καλλιτεχνική δυνατότητα του 
κάθε συμμετέχοντα, όσο και για τη διαδικασία της Εικαστικής Πορείας. Η Πορεία 
προς τον Δενδροποταμο/2014, διευρύνοντας έτσι τη γνώση του τοπίου που αποτελεί 
το βασικό καλλιτεχνικό στόχο της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες. 

 
Η Πορεία θα διαρκέσει 4 ώρες.  
Συντονιστές της διαδικασίας: Γιάννης Ζιώγας, Χρήστος Ιωαννίδης 
Εκπαιδευτική διαδικασία: Χρήστος Ιωαννίδης 
Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης Εικαστική 
Πορεία προς τις Πρέσπες 2007-14 / Mια διαδικασία βίωσης του τοπίου που 

φιλοξενείται στο ΚΜΣΤ έως τις 10 Ιανουαρίου. 
 
 
Η έκθεση  

Η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007-14 / Mια διαδικασία βίωσης του τοπίου 
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 φιλοξενείται έως τις 10 Ιανουαρίου 2015 στο ΚΜΣΤ στη Μονή Λαζαριστών 
(μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00) και 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. 

 

 
 
Διοργανωτές Έκθεσης  

       
 
 
 
 

  
 

Χορηγοί Έκθεσης 
 

    

 
 
Χορηγοί Επικοινωνίας ΚΜΣΤ 
 

                     

               
 
 
Πληροφορίες  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com  
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ  
Τ: 2310 589152  
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com  
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