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Πρόγραμμα για σχολεία: «Ερμηνείες Υλικών» 
 

Μια βιβλιοθήκη υλικών και αντικειμένων σε διάλογο με τα έργα τέχνης  

Χάρτες, ήχοι, τηλέφωνα, φωτογραφίες, υφάσματα, σκουπίδια και διάφορα 

άλλα αντικείμενα συνθέτουν μια συλλογή βιβλιοθήκης με τον τίτλο 

«Ερμηνείες Υλικών» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «μια εκπαίδευση» της documenta 14 

συγκέντρωσε αντικείμενα και υλικά που προσφέρθηκαν από τους καλλιτέχνες 

της έκθεσης και καλεί μαθητές όλων των ηλικιών να εξερευνήσουν τη 

συλλογή αυτή και να συμμετάσχουν σε έναν διαδραστικό περίπατο για να 

γνωρίσουν τις ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές και τα πολλαπλά θέματα που 

διαμορφώνουν την έκθεση. 

Μέσω αυτής της βιβλιοθήκης υλικών οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με 

μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενα θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 

της έκθεσης, όπως η μετανάστευση, η αποικιοκρατία, η παράδοση και η 

οικολογία. Επίσης, μπορούν να π ειραματιστούν με διάφορα μέσα και 

προσεγγίσεις για να δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης.  

Χώροι: 

 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 

Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή, 11743 Αθήνα 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Πειραιώς 256, 18233 Αθήνα 

Διάρκεια του σχολικού προγράμματος: 

25 Απριλίου -14 Ιουνίου 2017 

Ώρες: 11 π.μ.-1 μ.μ. 

(Δευτέρα κλειστά) 

Πληροφορίες για τις κρατήσεις των σχολείων: 

Email: athens@documenta.de 

Τηλ.: +30 2120002282 

 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «μια εκπαίδευση» 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «μια εκπαίδευση» της documenta 14 αφορά 

όλους τους επισκέπτες της έκθεσης και αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό 

εγχείρημα σχετικά με τους τρόπους που θέτουμε ερωτήματα, συζητάμε και 

callto:+30%202120002282
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συλλογιζόμαστε γύρω από την τέχνη. 

Με αφορμή τα έργα των καλλιτεχνών της documenta 14 και τα ζητήματα που 

εγείρουν, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνει σχετικά πρότζεκτ σε 

συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, καλλιτεχνικές σχολές και κοινότητες. 

Όπως είναι σαφές και από την επιλογή του προσωρινού τίτλου Μαθαίνοντας 

από την Αθήνα, η documenta 14 ενσωματώνει οργανικά στην έκθεση και τη 

διαδικασία προετοιμασίας της, τις  δημόσιες δράσεις και τις  εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ και ετερόκλητο κοινό, 

το οποίο ενδιαφέρεται να διερευνήσει τον ρόλο της τέχνης και των 

καλλιτεχνών στη σύγχρονη κοινωνία. Η «μια εκπαίδευση» διαμορφώνεται 

από τα τρία κεντρικά ερωτήματα «Τι αλλάζει;», «Τι μετατοπίζεται;», «Τι 

απομένει;» και μελετά τη σχέση ανάμεσα στην τ έχνη, την εκπαίδευση και τις 

αισθητικές ποιότητες της ομαδικής συνύπαρξης, μέσα από τη συλλογική 

ενεργοποίηση του σώματος κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Γιατί 

συναντιόμαστε; Πώς και πού συναντιόμαστε; Τι μπορούμε να πράξουμε όταν 

έχουμε πλέον συναντηθεί; 

Η documenta 14 δεν είναι ένα διαστημόπλοιο το οποίο θα προσγειωθεί στην 

Αθήνα προτού συνεχίσει το ταξίδι του προς το Κάσελ. Είναι ένα εγχείρημα 

που βασίζεται σε συλλογικές δράσεις και σε ατομικές δεξιότητες, καθώς 

ενσωματώνεται στο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και δημιουργεί 

φιλίες ενώ εξελίσσεται. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της documenta 

14, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει σε πρότζεκτ που αφορούν την 

έρευνα, τη συναναστροφή, την ακρόαση και τη συζήτηση, τον περίπατο, την 

ανάγνωση και την παρατήρηση. Η συνάντηση της τέχνης, των καλλιτεχνών και 

του κοινού αποτελεί το σημείο εκκίνησης προς ένα ταξίδι ανακάλυψης. Για να 

διδαχτούμε από το πλαίσιο στο οποίο θέτουμε τον εαυτό μας, οφείλουμε να 

παρατηρήσουμε τις δράσεις ομάδων και ανθρώπων με τους οποίους 

συμπράττουμε και έχουμε κοινούς σκοπούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

την έκθεση Μαθαίνοντας από την Αθήνα  είναι μια ανταλλαγή ανάμεσα στους 

συντελεστές της documenta 14 και στο κοινό, η οποία αποσκοπεί όχι μόνο 

στη συσσώρευση αλλά και στη διάδοση της γνώσης. 

Η documenta 14 είναι μια μορφή εκπαίδευσης που διαδίδεται μέσα από 

συλλογικές γνώσεις και εμπειρίες. 
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T räge r de r d ocumen ta 14 i st die  docume nta un d Mu se um Fride ricianum  gGmb H, die  von  de r S tadt Ka ssel und  

dem L and He ssen  al s Ge sell schaf te r finan zie rt und  zu dem fü r die  Durchfü hru ng de r d ocumen ta 14 in  Athen  und 

Ka ssel  von  de r Kultu rstif tung de s Bu nde s und dem  Au swä rtige n Amt  finanziell un te rstützt wird .  

Η do cumenta  14 διοργανώνε ται  υπό την αιγίδ α τη ς do cumenta  und Mu seum Fride ricianum g GmbH, μη  

κερδο σκο πικού οργανι σμού που χρη ματο δο τεί ται  από την Πό λη του Κάσε λ και το Κρατίδιο της  Έσης υ πό την 

ιδιό τη τα των ιδιοκτη τών και  βασικών με τό χων. Οικο νομική υπο στήρι ξη γι α την documen ta 14  στην Αθή να και 

στο  Κάσελ παρέχε ται ε πίση ς από το Ομοσπο νδι ακό  Γερμανικό  ίδρυμα Πολι τι σμού  και  από  το  Υπου ργείο 

Εξωτερι κών τη ς Γερμανί ας. 

  

do cumenta  14 i s o rganized  unde r the au spice s o f do cumenta  und Mu seum Frideri cianum gGmb H,  a non -p ro fit 

o rgani zation o wned  and financed  by the City o f Ka ssel and  th e Sta te o f He ssen in  thei r capacity a s 

sh a reholde rs. Funding suppo rt fo r do cumenta  14 in Athen s and  Ka ssel i s al so  p rovided  by the Ge rman Fede ral 

Cultu ral Founda tion and the Fede ral Fo reign Office  of  Ge rmany.  
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