Πρόγραμμα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ
2016
∆ίκτυο Μουσείων

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Απρίλιος 2016
14/4, 18:00
«Η τέχνη της περιήγησης»

Σεμινάριο φωτογραφίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΙΟΠ με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, υπό τον γενικό τίτλο
«ΓΕΦΥΡΕΣ», με στόχο τον προσδιορισμό του «πολιτιστικού τοπίου» στον αστικό χώρο της Κορίνθου και των αγροτικών
οικισμών της Στυμφαλίας, πραγματοποιείται σεμινάριο φωτογραφίας, με τον φωτογράφο Νίκο Αντωνόπουλο.
Μετά το σεμινάριο θα γίνει φωτογράφιση στη φύση, καθώς και φωτογράφιση αρχιτεκτονικών μνημείων.

Μάιος 2016
7/5 και 8/5
«Πολιτιστικά τοπία: Η προσωπική ματιά του φωτογράφου»

Σεμινάριο φωτογραφίας

Για το 2016 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία». Στο
πλαίσιο αυτό, οργανώνεται σεμινάριο φωτογραφίας του Πλάτωνα Ριβέλλη, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναλυθεί
η δουλειά φωτογράφων που έχουν αποτυπώσει και μεταμορφώσει το φυσικό και αστικό τοπίο των χώρων τους.

15/5
Εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «O Έκτος Άθλος».
Πολυμορφική έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος Life Stymfalia.

16/5, 17:00
«Η τέχνη της περιήγησης»

Ξενάγηση

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Στυμφαλίας, από τον αρχαιολόγο Βασίλη Παπαθανασίου, στο πλαίσιο της
συνεργασίας του ΠΙΟΠ με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, υπό τον γενικό τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ».

18/5
«Ο Ζαχαροζυμωμένος»

Θεατρική παράσταση

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η Ομάδα Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»
παρουσιάζει το παραδοσιακό παραμύθι από τη Μάνη «Ο Ζαχαροζυμωμένος». Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, performance:
Εμμανουέλα Καποκάκη.
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29/5, 11:00
«Η τέχνη της περιήγησης»

Ομιλία

Διάλεξη με δύο θεματικές ενότητες: α) «Τα χνάρια του Αποστόλου Παύλου στην Αρχαία Κόρινθο», με εισηγητή τον
Σωκράτη Κουρσούμη, αρχαιολόγο ΕΦΑΚΟΡ, β) «Η νέα Κόρινθος», από την ομάδα περιήγησης Imagine the city. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του
ΠΙΟΠ με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, υπό τον γενικό τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ».

30/5

Εργαστήρι ενηλίκων

Στο πλαίσιο του εορτασμού των γενεθλίων του Μουσείου, οργανώνεται εργαστήρι κατασκευής κοσμημάτων από πηλό,
σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Απόστολο Κωνσταντινίδη. Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες.

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Απρίλιος 2016
4/4
16:00
Χορωδία του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης

Εργαστήρι

Συνεχίζεται μέχρι τις 20 Ιουνίου ο κύκλος εβδομαδιαίων μαθημάτων, δίωρης διάρκειας το καθένα, στον οποίο ο
μουσικολόγος Παναγιώτης Παπαδημητρίου αναλαμβάνει να βοηθήσει τους χορωδούς να αποκτήσουν δομημένη
μουσική εκπαίδευση με μοναδικό μέσο τη φωνή τους.

21/4, 16.30
«Αν Λάζαρο δεν πλάσεις, ψωμί δε θα χορτάσεις!»

Εργαστήρι

Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Αγροτουριστικό Σύλλογο Γυναικών Δημητσάνας, αναβιώνουν τα «λαζαρικά» έθιμα.

27/4 16.30
«Βάφουμε πασχαλινά αυγά»

Εργαστήρι

Εργαστήρι βαφής πασχαλινών αυγών για παιδιά.

Μάιος 2016
8/5, 12.30
«Μητέρες και παιδιά στην τέχνη»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το ΠΙΟΠ συμμετέχει στη Γιορτή της Μητέρας με ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αναδεικνύει τη
σχέση μητέρας και παιδιού.

Αγγ. Γέροντα 6, 105 58 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3218015
Fax: 210 3218145
email: piop@piraeusbank.gr

Για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις
εκδηλώσεις του ΠΙΟΠ πατήστε

Εγγραφή

14/5, 18.00
«Η μπαρούτη, οι μπαρουτόμυλοι και ο Αγώνας του ‘21»

Ομιλία

Με αφετηρία την έκδοση του ΠΙΟΠ Μπαρούτη, μπαρουτόμυλοι και ο αγώνας του ’21 (Αθήνα 1997), του εκλιπόντος
Στέλιου Παπαδόπουλου, εθνολόγου και πρώτου διευθυντή του Ιδρύματος, οργανώνεται εκδήλωση με ομιλίες για την
ιστορία της παραγωγής, εμπορίας και χρήσης της μπαρούτης στον ελλαδικό χώρο με έμφαση στην Πελοπόννησο,
καθώς και της χρήσης της μαύρης πυρίτιδας σε πολεμικές συρράξεις της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας.

21/5 και 22/5

Εργαστήρι

«Με τη δύναμη του νερού»
Αναβίωση της παραδοσιακής νεροτριβής και του νερόμυλου, από ειδικό τεχνίτη, ο οποίος θα αναλάβει το ετήσιο
πλύσιμο οικιακών υφαντών, καθώς και το άλεσμα σιτηρών. Ένα διδακτικό ταξίδι στον χρόνο, με θέμα την αλληλεπίδραση
ανθρώπου-φύσης. Η δράση θα κλείσει με παραδοσιακό γλέντι, με τραγούδια για το νερό. Συμμετέχουν η Χορωδία του
Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης και η χορευτική ομάδα Δημητσάνας.

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα
Απρίλιος 2016
2/4, 9/4, 16/4
14:30-16:00
«Σεμινάριο φωτογραφίας με θέμα το αστικό τοπίο του Βόλου»
Συνεχίζεται το σεμινάριο φωτογραφίας για εφήβους, σε επιμέλεια Βάνιας Τλούπα.

15/4, 10:30
16/4, 20:30
«Το ρολόι»

Σεμινάριο

Θεατρική παράσταση

Το Εθνικό Θέατρο και το ΠΙΟΠ εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους παρουσιάζοντας την επιτυχημένη παράσταση «Το
ρολόι», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μπιμπή, έργο που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη Το
ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα. Η παράσταση στις 15/4 απευθύνεται σε σχολικές ομάδες και θα ακολουθήσει
εργαστήριο με τους ηθοποιούς και τους μαθητές, ενώ η παράσταση στις 16/4 απευθύνεται σε γενικό κοινό.

18/04,
19:00,
Τζόρτζιο Ντε Κίρικο, Αργοναύτης της Ψυχής

Προβολή

Ντοκιμαντέρ των Κώστα Ανέστη και Γιώργου Λάγδαρη.

23/4 και 24/4 10:30-12:30
«Πασχαλινές λαμπάδες με την τεχνική του ντεκουπάζ»
Εργαστήρι χειροτεχνίας για ενήλικες.
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Μάιος 2016
7/5,

10:30-12:30

Εργαστήρι

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας οργανώνεται εργαστήρι χειροτεχνίας για παιδιά.

18/5, 10:30-12:30
«Κρυμμένοι θησαυροί στα σπίτια του χθες και του σήμερα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μαγνησίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

19/05, 10:30-12:30
20/05, 21:00
«Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συναυλία

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το ΠΙΟΠ εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για σχολικές ομάδες Δημοτικού (19/5) και συναυλία κουαρτέτου εγχόρδων, για γενικό κοινό (20/5), στο
πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων.

Μουσείο Μετάξης
Απρίλιος 2016
4/4
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Παίζοντας… τότε και τώρα»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2/4), πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Παίζοντας… τότε και τώρα», για μαθητές Δ΄-Στ΄ Δημοτικού.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία με τα παιχνίδια του 5ου αιώνα π.Χ., ανάγνωση αποσπασμάτων της ιστορίας του
Χρ. Μπουλώτη, Ένα κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμεικό. Μια αντιπολεμική ιστορία στην Αθήνα των κλασικών χρόνων,
προβολή οπτικού υλικού και συζήτηση με τα παιδιά, στην οποία γνωρίζουν τα αρχαία παιχνίδια και τα συγκρίνουν με
παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα παιχνίδια. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των παιδιών σε εργαστήρι
πήλινων κατασκευών, εμπνευσμένων από τα αρχαία παιγνίδια.

21/4 και 22/4, 10:00

Εργαστήρι

Τα παιδιά κατασκευάζουν τη δική τους πασχαλινή λαμπάδα, με υλικά που θα τους δοθούν στο Μουσείο.
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Μάιος 2016
28/5, 10:30-13:3
«Μουσειακή Αγωγή και Πολιτιστικά Τοπία»

Ημερίδα

Mε αφορμή τον φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία»,
οργανώνεται ημερίδα με αντικείμενο τη σχέση μουσειακής εκπαίδευσης και πολιτιστικού τοπίου, που απευθύνεται σε
άτομα από τον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η ημερίδα θα συνδυαστεί με την προβολή της ταινίας «Στα
μυστικά του Δέλτα» της Δέσποινας Πανταζή.

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Απρίλιος 2016
8/4, 10.00
«Τα βιβλία μας στο Μουσείο»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με αφορμή τα εγκαίνια της παιδικής βιβλιοθήκης του μουσείου και του επίσημου ανοίγματός της στο κοινό,
θα υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζώα και φυτά… αλλιώς» για παιδιά Δ΄ Δημοτικού: Αφού προηγηθεί
παρουσίαση-προβολή διαφανειών, άκουσμα σχετικών ήχων και συζήτηση για τα ζώα και τα φυτά που ζουν σε λιμναίο
περιβάλλον, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, κάθε μια από τις οποίες δημιουργεί ένα «πανό» με τα ζώα και τα φυτά
στο φυσικό τους περιβάλλον, ζωγραφίζοντας χωρίς πινέλα, χρησιμοποιώντας μόνον χρώμα (δαχτυλομπογιές) και τα
χέρια τους.

16/4, 11.00
«Κατασκευάζουμε πασχαλινά είδη»

Εργαστήρι

Στο πλαίσιο του άξονα «Τα άυλα μονοπάτια των εορτών και των παραδόσεων» (Πάσχα) θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι
για παιδιά, το οποίο θα περιλαμβάνει κατασκευές ποικίλων πρωτότυπων πασχαλινών ειδών.

21/4, 10.30
«Μαθαίνοντας να φυτεύουμε»

Εργαστήρι

Στο πλαίσιο του άξονα «Τα άυλα μονοπάτια των εορτών και των παραδόσεων» (Πρωτομαγιά), θα πραγματοποιηθεί
εργαστήρι για παιδιά Γ’ Δημοτικού, κατά τη διάρκεια του οποίου θα φυτευτούν λουλούδια.
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Μάιος 2016
9/5, 10.00
«Η ισορροπημένη διατροφή στην παιδική ηλικία και ο ρόλος των γονιών»

Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του άξονα «Τα άυλα μονοπάτια των εορτών και των παραδόσεων» (Γιορτή της Μητέρας), θα
πραγματοποιηθεί ομιλία για σχολικές ομάδες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με την διατροφολόγο Βασιλική Ιατρίδη.

19-21/5
«EUROPEAN MUSEUM ACADEMY CONFERENCE AND AWARDS CEREMONY»

Συνέδριο

Mε αφορμή τον φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία», το ΠΙΟΠ
συνδιοργανώνει με τον έγκριτο φορέα European Museum Academy (ΕΜΑ) την επιστημονική συνάντηση 2016 EUROPEAN MUSEUM ACADEMY CONFERENCE AND AWARDS CEREMONY. Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα οργανωθεί και
ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Οι πολλαπλές αποχρώσεις των μουσείων».

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
Απρίλιος 2016
8/4, 10:30
9/4, 20:30
«Το ρολόι»

Θεατρική παράσταση

Το Εθνικό Θέατρο και το ΠΙΟΠ εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους παρουσιάζοντας την επιτυχημένη παράσταση «Το ρολόι»,
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μπιμπή, έργο που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη Το ρολόι του
κόσμου χτυπά μεσάνυχτα. Η παράσταση στις 8/4 απευθύνεται σε σχολικές ομάδες και θα ακολουθήσει εργαστήριο με
τους ηθοποιούς και τους μαθητές, ενώ η παράσταση στις 9/4 απευθύνεται σε γενικό κοινό. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται
στον εορτασμό των γενεθλίων του Μουσείου.

16/04 και 17/04,
10:00-18:00
«Πολιτιστικά τοπία: Η προσωπική ματιά του φωτογράφου»

Σεμινάριο φωτογραφίας

Για το 2016 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία». Στο
πλαίσιο αυτό, οργανώνεται σεμινάριο φωτογραφίας του Πλάτωνα Ριβέλλη, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναλυθεί
η δουλειά φωτογράφων που έχουν αποτυπώσει και μεταμορφώσει το φυσικό και αστικό τοπίο των χώρων τους.

28/04, 11:00-13:30
«Βάφουμε πασχαλινά αυγά γι’ αυτούς που δεν μπορούν να βάψουν»

Εργαστήρι

Πασχαλινή δράση για όλη την οικογένεια. Τα βαμμένα αυγά θα δοθούν στο Άσυλο Ανιάτων της Ιεράς Μητροπόλεως
Μονεμβασίας και Σπάρτης.
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Μάιος 2016
18/05,
«Πολιτιστικά τοπία: Η προσωπική ματιά του φωτογράφου»

Εγκαίνια έκθεσης

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά
Τοπία», οργανώνεται φωτογραφική έκθεση, σε συνέχεια του σεμιναρίου φωτογραφίας του Πλάτωνα Ριβέλλη.

21/05, 20:30
«Βραδιά αστροπαρατήρησης»

Σεμινάριο

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, και σε συνεργασία με την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, η αστροβραδιά
περιλαμβάνει παρατήρηση αστερισμών, ουράνιων σωμάτων και της πανσελήνου.

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας
Απρίλιος 2016
3/4, 17:00-19:00
«Μαθήματα παραδοσιακών χορών»

Εργαστήρι

Μαθήματα παραδοσιακών χορών για ενήλικες. Οι συναντήσεις, κάθε Κυριακή απόγευμα, θα συνεχιστούν έως τον
Ιούνιο.

4/4, 20:30
«Ορχήστρα Φίλων του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας»

Εργαστήρι

Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο εργαστήρι μουσικής διδασκαλίας της Ορχήστρας. Οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν τον
Ιούνιο.

4/4
«Το τηνιακό τοπίο»

Εργαστήρι

Εικαστικό εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους, με θέμα το τηνιακό τοπίο (περιστεριώνες, μύλοι, κ.ά.), σε επιμέλεια
Πάολας Παλαβίδη. Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν έως τον Μάιο.

17/4, 11:00
«Ανιχνεύοντας μιαν άλλη όψη του Πύργου»

Πολιτιστικές διαδρομές

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων, πραγματοποιείται ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον Πύργο με
συνοδοιπόρους τον Αλέκο Φλωράκη, δρ εθνολόγο-λαογράφο, και τον Κώστα Δανούση, ερευνητή. Η δράση εντάσσεται
στον θεματικό κύκλο μηνιαίων ομιλιών, με γενικό τίτλο «Πάνορμος Τήνου: Διαδρομές στην κοινωνία, την τέχνη, τις
τεχνικές».
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18/4, 18:00
«Ματιές στην πόλη μας»

Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρα Μνημείων, το ΠΙΟΠ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της
Τήνου.

Μάιος 2015
15/5, 11:00
«Πορεία στους μύλους του Πανόρμου»

Πολιτιστικές διαδρομές

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά
Τοπία», πραγματοποιείται ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή σε χαρακτηριστικά «σήματα» του τηνιακού τοπίου,
όπως οι μύλοι και οι περιστεριώνες της περιοχής του Πανόρμου, με συνοδοιπόρους τον Αλέκο Φλωράκη,
δρ εθνολόγο-λαογράφο, και τον Κώστα Δανούση, ερευνητή. Η δράση εντάσσεται στον θεματικό κύκλο
μηνιαίων ομιλιών, με γενικό τίτλο «Πάνορμος Τήνου: Διαδρομές στην κοινωνία, την τέχνη, τις τεχνικές».

22/5, 18:00
«Το τηνιακό τοπίο»

Eγκαίνια έκθεσης

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης με έργα παιδιών και ενηλίκων που συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένο εικαστικό
εργαστήρι, με θέμα το τηνιακό τοπίο. Επιμέλεια εργαστηρίου και έκθεσης: Πάολα Παλαβίδη, εικαστικός. Η έκθεση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

28/5, 21:00

Παραδοσιακοί χοροί

Με αφορμή τα όγδοα γενέθλια του Μουσείου, οργανώνεται φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, με τη συμμετοχή πέντε
χορευτικών συγκροτημάτων.
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