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Μαργαρίτες
Το πρόγραμμα με τίτλο Μαργαρίτες σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψιν τις αξίες του
Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει ως στόχο την ανάδειξη, την αξιοποίηση, τη
διαβίβαση του έργου Ελλήνων δημιουργών που συνδέθηκαν με το κίνημα του
Ιμπρεσιονισμού. Δανείζεται τον τίτλο Μαργαρίτες, από το ομώνυμο έργο της Θάλειας
Φλωρά Καραβία καθώς το έργο της είναι εκείνο που αποτελεί το επίκεντρο του
συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος.
Οι Μαργαρίτες μεταμορφώνουν τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα
σε μια «χρονομηχανή», που είναι έτοιμη να ταξιδέψει τους επισκέπτες πίσω στο χρόνο, σε
μια εποχή δύσκολη για τις γυναίκες του καλλιτεχνικού κόσμου. Προβάλλει και επικοινωνεί
το έργο μιας σπουδαίας Ελληνίδας καλλιτέχνιδας, που συνδέθηκε με το ρεύμα του
Ιμπρεσιονισμού.

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε πέντε ενότητες:
•
•
•
•
•

Ομιλίες
Συναυλίες
Εικαστική Έκθεση
Εκπαιδευτικά Workshop
Ξεναγήσεις
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• Ιμπρεσιονισμός στο Μουσείο Κατσίγρα
Παρουσίαση του κινήματος του Ιμπρεσιονισμού, εστιάζοντας
στα έργα που βρίσκονται στη συλλογή Κατσίγρα.

Vanessa Bell
(30 May 1879 – 7 April 1961)

• Οι γυναίκες του Ιμπρεσιονισμού
Τι σήμαινε να είσαι γυναίκα καλλιτέχνης το δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα;
Ποιες θεματικές ήταν «επιτρεπτές» για μια γυναίκα
ζωγράφο;
Παρουσίαση του έργου διάσημων
γυναικών του
Ιμπρεσιονισμού
•

Ομιλία με θέμα την φεμινιστική τέχνη

•

Παρουσίαση
Καραβία

του

έργου

της

Θάλειας

Φλωρά

Θάλεια Φλωρά Καραβία
(Σιάτιστα, 1871 – Αθήνα, 1960)
Eva Gonzalès
(April 19, 1849 – May 6, 1883)

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ
«Σταυροδρόμι Τεχνών»
Από τη ζωγραφική …στη μουσική του
Ιμπρεσιονισμού
Συναυλία σε συνεργασία με μουσικούς, με
μουσική του Ιμπρεσιονισμού, Ελλήνων και
Ξένων συνθετών. Θα γίνει με τη συμμετοχή
γυναίκας μουσικού, ώστε να ολοκληρώνεται
εννοιολογικά η προσέγγιση του προγράμματος.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι,
στον προαύλιο χώρο της πινακοθήκης,
τονίζοντας έτσι το έντονο στοιχείο της φύσης
και της κίνησης που χαρακτηρίζει το κίνημα του
Ιμπρεσιονισμού.
Παράλληλα με τη συναυλία, με τη χρήση
ψηφιακών
μέσων
θα
προβάλλονται
τα
ιμπρεσιονιστικά έργα της συλλογής Κατσίγρα.

Ενδεικτικά, δείτε εδώ κάποια
παραδείγματα μουσικού
Ιμπρεσιονισμού:
•

https://www.youtube.com/watch?
v=CvFH_6DNRCY

•

https://www.youtube.com/watch?
v=0VdZR3deNdI

Το αίθριο του ισογείου πλημμυρίζει με μπουκέτα μαργαρίτες, εύθυμα
χρώματα και αρώματα ντύνουν τα λευκά μάρμαρα στον πρώτο χώρο
υποδοχής των επισκεπτών στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο
Γ.Ι Κατσίγρα. Το μουσείο μεταμορφώνεται μεταφορικά και κυριολεκτικά
σε έναν πολιτιστικό σταθμό, οδηγώντας τους φιλότεχνους επισκέπτες –
ταξιδιώτες, στους δρόμους του Ιμπρεσιονισμού.
Δεκαπέντε γυναίκες εικαστικοί με καταγωγή από τη Θεσσαλία, τιμούν τη
Θάλεια Φλωρά Καραβία δημιουργώντας εικαστικά έργα με θέμα τις
μαργαρίτες, επαναπροσεγγίζοντας έτσι το ομώνυμο έργο της,
προσδίδοντας του μια σύγχρονη καλλιτεχνική υπόσταση.

Η έκθεση αποτελεί μια σύνθεση διαφόρων εκφραστικών εικαστικών
μέσων, όπως: video art, εικαστικός ήχος, εγκατάσταση, performance art
κατασκευές, γλυπτική, ζωγραφική.
Σe κάθε ένα τελικό – σύγχρονο έργο που συνθέτει την έκθεση, υπάρχει
αναφορά στις Μαργαρίτες της Καραβία με τρόπο εικαστικό/ συμβολικό/
εννοιολογικό.

Εικαστική Έκθεση

Εκπαιδευτικά Workshop
«Ζωντανεύοντας το δωμάτιο της Θάλειας»

Παιδικό - Εφηβικό – Ενηλίκων – 65 +
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ζωντανεύοντας το δωμάτιο της Θάλειας» διάρκειας δύο Σαββάτων, θα
πραγματοποιηθεί με τμήματα ηλικιών από 6 έως 1000 ετών. Διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη μέθοδο
έρευνας - συλλογής πληροφοριών για την σύνθεση της προσωπικότητας της καλλιτέχνιδας, και το δεύτερο μέρος τη
κατασκευή μακέτας του δωματίου της.
Ο στόχος της άσκησης είναι να δημιουργηθεί η εικόνα της,
συνθέτοντας ένα σύνολο πληροφοριών για εκείνη.

Για την κατασκευή της μακέτας, θα χρησιμοποιηθεί πλήθος υλικών, όπως μακετόχαρτα, ή και ανακυκλώσιμα υλικά
όπως κουτιά παπουτσιών κτλ., ορίζοντας έτσι ο καθένας το μέγεθος της κατασκευής. Για την υλοποίηση του
εσωτερικού διάκοσμου – που αποτελεί και το κύριο κομμάτι του workshop, θα εφαρμοστούν τεχνικές ζωγραφικής,
μικρογλυπτικής, κολλάζ κτλ.

Οι παραπάνω εικόνες, αποτελούν φωτογραφικά παραδείγματα, παρμένες από το διαδίκτυο, δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα

Εκπαιδευτικά Workshop
«Ζωντανεύοντας το δωμάτιο της Θάλειας»

Τμήματα προσφύγων

Το εκπαιδευτικό workshop με τίτλο «Ζωντανεύοντας το δωμάτιο της Θάλειας»
προσφέρεται και σε γκρουπ προσφύγων, με κάποιες δημιουργικές διαφορές. Το
θεωρητικό μέρος εστιάζεται περισσότερο στη συζήτηση και στην ανταλλαγή
πληροφοριών για γυναίκες εικαστικούς σύγχρονες και μη (πχ της Συρίας),
δημιουργώντας ένα «πάντρεμα πληροφοριών» και συνεπώς ένα σύνολο
«δωματίων» με διαπολιτισμικό χαρακτήρα.

Η Σύρια Καλλιτέχνιδα
Hiba Aizouq δίπλα σε έργο της

Ξεναγήσεις

θα πραγματοποιούνται
καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος
«Μαργαρίτες»,
προβάλλοντας
τα
ιμπρεσιονιστικά έργα της συλλογής Γ.Ι
Κατσίγρα.
Οι ξεναγήσεις θα γίνουν σε συνεργασία με το
«Σωματείο Εικαστικών Λάρισας 8»

