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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κλεοµένη Κωστόπουλου

«Εγώ ένας άλλος»

∆ιάρκεια έκθεσης: 16-1 έως 28-2-2016.
Είσοδος δωρεάν. 
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 08:00-15:00  
Κάθε Κυριακή στις 12:00 θα γίνονται δωρεάν

παρουσιάσεις, και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 
Έκτακτες παρουσιάσεις είναι δυνατό να προσφερθούν, 
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

Επιµέλεια έκθεσης: 
Θανάσης Μουτσόπουλος
Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός: 
Τατιάνα ∆ήµου
∆ιοργάνωση: Art in Progress

Μετά από είκοσι περίπου χρόνια αναζήτησης και καλλιτεχνικής

έρευνας στην Αθήνα και το εξωτερικό, ο εικαστικός καλλιτέχνης

Κλεοµένης Κωστόπουλος επιστρέφει στη γενέτειρά του, την Πάτρα. 

Αριστούχος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, συνέχισε τις

µεταπτυχιακές του σπουδές, µε υποτροφία, στη Στουτγάρδη και το

Βερολίνο. Έργα του υπάρχουν σε µουσεία, ελληνικές και ξένες

ιδιωτικές συλλογές ενώ στο ενεργητικό του αριθµούν οκτώ ατοµικές

εκθέσεις καθώς και πολλές οµαδικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η παρούσα έκθεση, αναδροµική και εφ’ όλης της

ύλης, περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από

τις δύο τελευταίες δεκαετίες (1995-2015) 

δηµιουργίας του καλλιτέχνη, που διακρίνονται σε

χρονικούς και θεµατικούς κύκλους. Η ζωγραφική

του χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκεντρική και δίνει

έµφαση στην επικαιρότητα, συνδυάζοντας

διάφορες τεχνοτροπίες, επιρροές και καλλιτεχνικά

ρεύµατα.



∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: ∆ρ Αναστασία Κουµούση

Τµηµατάρχης Μουσείων: ∆ρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιµελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης Μόσχος, ∆ρ Έλενα Παρτίδα, 

Λίλα Κουτσουµπελίτη

Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Αλεξία Μπαρδάκη, Γεωργία Μανωλοπούλου

URL: http://www.efaacha.gr

E-mail: efaacha@culture.gr Τηλ. 2613-616100, -616158. Fax: 2610-423386

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Το Ηµερολόγιο ενός συντηρητή»

Τι συµβαίνει σ’ ένα αρχαίο αντικείµενο από τη
στιγµή που βγαίνει απ’ το χώµα, µέχρι να µπει στη
βιτρίνα ενός µουσείου;

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος, 

οι µαθητές εξοικειώνονται µε την πορεία των

ευρηµάτων από την ανασκαφή µέχρι την έκθεσή

τους. Ξεκινώντας από το εργαστήριο κεραµικών και

γυάλινων αντικειµένων του Αρχαιολογικού

Μουσείου Πατρών, τα παιδιά γνωρίζουν τα βασικά

στάδια της συντήρησης, αναλαµβάνοντας τα ίδια το

ρόλο του συντηρητή. Στη συνέχεια, αναζητούν

επιλεγµένα ευρήµατα που εκτίθενται στις προθήκες

του Μουσείου, και ακούν από τους αρχαιολόγους

την ιστορία που έχει να διηγηθεί το καθένα. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε

µαθητές Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού. 
∆ιάρκεια: 2 ώρες.
Ώρες διεξαγωγής: 09.00-11.00
Ηµεροµηνίες: 19-2 και 26-2-2016
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25 
µαθητές.
∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλ. 2610 
275070 (κ. Μιχάλη Γκαζή).
Οι µαθητές πρέπει να συνοδεύονται

από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς

και να φέρουν καρτελάκια µε τα

ονόµατά τους.

Υπεύθυνοι προγράµµατος:
Νίκη Ζαχαροπούλου (συντηρήτρια)
Μιχάλης Γκαζής (αρχαιολόγος)
Κωνσταντίνα Ακτύπη (αρχαιολόγος)
Κωνσταντίνα Σούρα (αρχαιολόγος)


