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Θεσσαλονίκη, 27.07.2020 
 

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει την 

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, ώρα 20:00 

την περιοδική έκθεση με τίτλο 

Αχαρτογράφητοι τόποι 

Uncharted places 

     

 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης υποδέχεται το Εργαστήριο Γλυπτικής του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ σε μια δημιουργική συνέργεια που εξερευνά τον 

κόσμο της αρχαιότητας με μια σύγχρονη προσέγγιση. 37 εικαστικές ματιές στα αρχαία αντικείμενα που 

εκτίθενται στην περιοδική έκθεση «Από τον Νότο στον Βορρά: αποικίες των Κυκλάδων στο 

βόρειο Αιγαίο» δημιουργούν μια σύγχρονη αφήγηση που αγγίζει ένα ευρύ πεδίο θεματικών με 

επίκεντρο τη μνήμη, όπως αυτή βιώνεται ατομικά και κοινωνικά.  

Αφετηρία του εικαστικού ταξιδιού των φοιτητριών και φοιτητών αποτέλεσε η ερμηνεία της Αποικίας με 

την ευρύτερη έννοια του όρου, όπως παρουσιάστηκε μέσα από τα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης του 

Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Η γλυπτική, ένα ισχυρό μέσο έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων, αποκαλύπτει τους εσωτερικούς τόπους 

ενός προσωπικού αποικισμού μέσα από τη διάπλαση του χώρου, του όγκου, της υφής, του φωτός και 

της σκιάς.  

Ο νέος τρόπος μετοίκισης κτίζεται και μεταπλάθεται σταδιακά στο μυαλό του ‘ταξιδιώτη’ δημιουργού, 

λαμβάνοντας σχήμα και υλική υπόσταση σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Η ανεξάντλητη εξερεύνηση της 

σκέψης και της φαντασίας, με όχημα τα εκθέματα, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες μιας καινούργιας 

αρχής σε έναν νέο τόπο, προβάλλονται στα γλυπτά των εκκολαπτόμενων καλλιτεχνών.   

Τα έργα της έκθεσης προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας πάνω στη συγκεκριμένη 

θεματική, η οποία περιλαμβάνει την προσωπική έρευνα ποικίλων τάσεων και αντιλήψεων που 

προτείνονται στο εργαστήριο της κατεύθυνσης της γλυπτικής υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων. 
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Βασικός στόχος της διαδικασίας υπήρξε ο εποικοδομητικός διάλογος με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, 

για την καλλιέργεια της προσωπικής τους καλλιτεχνικής γλώσσας. 

 

Έκθεση: Αχαρτογράφητοι τόποι - Uncharted places 
Εγκαίνια: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, ώρα 20:00 
Διάρκεια έκθεσης: 30 Ιουλίου 2020 – 30 Σεπτεμβρίου 2020 
Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων Γ΄ 
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 08:00 - 20:00 
 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 310201, στην ιστοσελίδα www.amth.gr καθώς και στα social media 

του ΑΜΘ.  
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