
Η δραστηριότητα του Α2 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Τέχνης

Οι μαθητές του Α2 του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με

την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  του Μουσείου

«Έκφραση με το Σώμα». Μέσω αυτού του προγράμματος οι

μαθητές εξοικειώθηκαν με τη Μοντέρνα Τέχνη κατά την ξενάγησή

τους στα εκθέματα του Μουσείου, πραγματοποίησαν «δρώμενα»

του Προγράμματος και τέλος αποτύπωσαν κάποια στοιχεία του

Μοντερνισμού στα έργα που δημιούργησαν στο Εργαστήριο του

Μουσείου με την καθοδήγηση της υπεύθυνης του Προγράμματος,

της κ. Μαβίνη.



Εντυπώσεις από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Μετά από την επίσκεψή μου στο «Μουσείο του Υπερρεαλισμού»
στο Λονδίνο, τίποτα δεν με εντυπωσίασε τόσο, όσο η επίσκεψη που
έκανα με το σχολείο μου στο Μακεδονικό  Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
της Θεσσαλονίκης. Απ’ όλα του τα εκθέματα, αυτό που με
εντυπωσίασε περισσότερο ήταν μια σειρά από πίνακες που
απεικόνιζαν μόνο χέρια χωρίς το σώμα σε διάφορες στιγμές της
καθημερινότητας.  Δεν ξέρω πολλά πράγματα για τον καλλιτέχνη
αλλά φαντάζομαι πως θα ήθελε να μας δείξει μέσω των έργων του
πόση δύναμη μπορεί να κρύβουν τα ανθρώπινα χέρια.

Τα εκθέματα του μουσείου ήταν τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο
ώστε να εκμεταλλεύονται πλήρως τον φωτισμό του χώρου και να
αναδεικνύονται. Όμως απαιτούσαν μια ιδιαίτερη προσέγγιση και
ανάλυση για να καταλάβει κανείς το θέμα τους. Και αυτό συμβαίνει,
γιατί η σύγχρονη τέχνη είναι δύσκολη στην κατανόηση και ανοιχτή σε
διάφορες ερμηνείες.

Ήταν πολύτιμο για μας το ότι πλουτίσαμε το μυαλό μας με
τέτοιες εικόνες σύγχρονης τέχνης, γιατί αυτές ενεργοποίησαν τη
φαντασία μας και ελευθέρωσαν  τη σκέψη μας.

Πηνελόπη Πετρομελίδου

Πραγματικά η εμπειρία ήταν μοναδική! Οι περιοδικές εκθέσεις
με ενθουσίασαν, ειδικά δε τα εκθέματα με τα καρφιά στον τοίχο (I
can’t work like this) και το (We will fight for your right for the last drop
of your blood), που ήταν φτιαγμένο με χαρτί εφημερίδας. Επίσης τα
έργα του Τάκι (το «μουσικό», «το χέρι με τα μεταλλικά ελάσματα»)
τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή μου εξαιτίας της εφευρετικότητας
του καλλιτέχνη. Αλλά αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση
ήταν το γλυπτό που παρίστανε μια γυναικεία μορφή να «λούζει» τα
μαλλιά της. Το συγκεκριμένο γλυπτό μου θύμισε τα «κυκλαδικά
ειδώλια» και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μένα για να
κατασκευάσω το δικό μου έργο με πλαστελίνη.

Η επίσκεψή μας ολοκληρώθηκε με μια βιωματική δράση και τη
δημιουργία του πρώτου μας γλυπτού !

Μαρία - Νεφέλη Μπουρμπούλια



          Πριν μερικές μέρες επισκέφτηκα με την τάξη μου το
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Είναι
ένα από τα ωραιότερα μουσεία με πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα
σύγχρονων καλλιτεχνών.
         Το πιο σημαντικό γεγονός από την  επίσκεψή μας ήταν η
δημιουργία δικών μας έργων με πλαστελίνη. Ήταν μια από τις
ωραιότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες που είχα μέχρι σήμερα και θα
ήθελα να έχω ανάλογες στο μέλλον.

                                                Καλαργιού – Χατζηϊωάννου  Ελένη

         Τα περισσότερα εκθέματα του μουσείου ήταν ιδιαίτερα,
γιατί χρειαζόταν να χρησιμοποιήσω τη φαντασία μου για να
καταλάβω τι υποδήλωνε ο καλλιτέχνης με το έργο του.

Μουρτιάδου Άννα

          Κανένα άλλο μουσείο δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Τα
περισσότερα μουσεία τα έβρισκα βαρετά αλλά αυτό όχι, γιατί
τα εκθέματά του με προκαλούσαν να θέλω να μάθω την
τεχνική κατασκευής τους και να καταλάβω ποιο ήταν το
βαθύτερο νόημά τους.

                                                                Πλουσίου Ευαγγελία

          Από όλα τα έργα πιο πολύ με εντυπωσίασε «η γυναίκα
που χτενίζει τα μαλλιά της». Το γλυπτό μου άρεσε γιατί, αν και
το σχεδίασε μια μεγάλης ηλικίας γυναίκα, φαίνεται σαν να το
έφτιαξε ένα μικρό παιδί. Αυτό μας δείχνει ότι κάθε άνθρωπος
μέσα του μπορεί να είναι πάντα παιδί !

Μιργκορόντσκυ Χριστιάνα



        Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα από
τα πιο ωραία μουσεία που έχω δει. Αυτό που μου έκανε
εντύπωση ήταν η σωστή τοποθέτηση των εκθεμάτων, ώστε να
εντάσσονται όλα σε θεματικές ενότητες. Επίσης μου άρεσε
πολύ το ότι μας δόθηκε η δυνατότητα να γίνουμε και εμείς
καλλιτέχνες για λίγη ώρα και να δημιουργήσουμε ένα δικό μας
έργο με βάση αυτά που είδαμε. Θα ήθελα πολύ να επισκεφθώ
αυτό το μουσείο μερικές φορές ακόμα, για να δω καινούργια
εκθέματα που ανυπομονώ να «ανακαλύψω» !

Ειρήνη Καραμανλή

        Στο Μουσείο είδαμε σύγχρονες μορφές των εικαστικών
τεχνών όπως: φωτογραφία, video art, πίνακες μοντέρνας
ζωγραφικής και διάφορα γλυπτά. Περισσότερο μου άρεσαν δυο
τεράστια και πολύχρωμα γλυπτά με έναν άνδρα όρθιο και μια
γυναίκα ξαπλωμένη μπρούμυτα που ονομαζόταν «Ο Αδάμ και
η Εύα».

Μαρία – Νεφέλη Παρασκευοπούλου

         Το έργο μου παρουσιάζει μια γυναίκα καθισμένη στη γη
με το κεφάλι της στραμμένο στον ουρανό, που απεικονίζει την
αφηρημένη  πλευρά του ανθρώπου. Βυθισμένη στις σκέψεις της
«ψηλαφίζει»  με τα μάτια της το τοπίο γύρω της.

Μωραϊτη Θεοφανώ



Τα έργα των μαθητών

Τίτλος: Τα Χέρια
Πηνελόπη Πετρομελίδου



Τίτλος: Εσωστρέφεια
Μαρία - Νεφέλη Μπουρμπούλια



Τίτλος: Η γυναίκα με τις καμπύλες
Καλαργιού – Χατζηιωάννου  Ελένη



Τίτλος: Η θλίψη της μοναξιάς
Παρταλίδου Σαββίνα



Τίτλος: Η γυναίκα που κλαίει
Μουρτιάδου Άννα



Τίτλος: Γυναίκα οκλαδόν
Πλουσίου Ευαγγελία



Τίτλος: Η άσχημη πλευρά του ανθρώπου
Μιργκορόντσκυ Χριστιάνα







Τίτλος: Το κορίτσι που εκφράζεται με το σώμα
Ειρήνη Καραμανλή



Τίτλος: Ο ξαπλωμένος ιππότης
Μαρία – Νεφέλη Παρασκευοπούλου



Τίτλος: Η γυναίκα που ονειροπολεί
 Μωραΐτη  Θεοφανώ



Τίτλος: Το θλιμμένο παιδί
Κωνσταντίνος Κοκκινάκης



Τίτλος: Ο Κέρβερος
Παναγιώτου Γιάννης



Τίτλος: Το Τέρας
Μωυσιάδης Αναστάσιος



Τίτλος: Ο θρόνος της βασίλισσας
Βασίλης Νένες



Τίτλος:  Οικογένεια
Καραματσούκη Μαρία



Τίτλος: ποδοσφαιριστής
Νεκτάριος Κυρτσούδης



Τίτλος: η γυναίκα που χορεύει
Αλεξάνδρα Μπακίου



Τίτλος:  Παιχνίδι
Άννα Σβορώνου



Τίτλος: Άνθρωπος χωρίς χέρια
Παπαδόπουλος Σταύρος



Τίτλος:  Τροχός



Τίτλος: Περισυλλογή
Νακατσή Δέσποινα



Τίτλος: υπόταξη
Μήτσης Νικόλαος



Τίτλος:  νεολιθικός άνθρωπος
Πασχαλίδης Νίκος



Τίτλος: Ο πολεμιστής
Σκλόπης  Αθανάσιος



ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ







Η ξενάγηση













Η δημιουργία







Τάξη  Α2


