
Πρόσκληση συμμετοχής για τους φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα τoυ Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών 
Τέχνης και του Ιδρύματος  Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου για την Art Athina 
2019   
Η πρόσκληση απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του 
τμήματος των Εικαστικών Τεχνών και του τμήματος της Θεωρίας και 
Ιστορίας της Τέχνης                 
 
O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. 
Κωστοπούλου με τη συνδρομή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
υλοποιούν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Art Athina με θέμα τη διαδρομή του έργου τέχνης. 
 
Πυρήνας του προγράμματος είναι η συνομιλία ανάμεσα σε φοιτητές 
Καλών Τεχνών, καλλιτέχνες και εκπροσώπους αιθουσών τέχνης.  
Η Art Athina προσκαλεί τους φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τη 
διαδρομή του έργου τέχνης, από την παραγωγή έως και την έκθεσή του, 
μέσα από μια ανταλλαγή ιδεών που πληροφορεί, εμπνέει και 
προετοιμάζει για την επαγγελματική εισαγωγή τους στον χώρο της 
τέχνης.  
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. και 
αποτελείται από δύο ενότητες: επισκέψεις σε αίθουσες τέχνης και σε 
εργαστήρια καλλιτεχνών που συνεργάζονται με αυτές. Στη συνέχεια και 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές, υπό την καθοδήγηση 
της επιμελήτριας Κατερίνας Νίκου, θα έχουν την ευκαιρία να 
συνθέσουν και να εκδώσουν το δικό τους έντυπο αρχειακό υλικό 
καταγραφής των δράσεων του προγράμματος.  
 
Η παρουσίαση του εντύπου καθώς και μια ξεχωριστή ομιλία για το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελέσουν μέρος του παράλληλου 
προγράμματος της Art Athina2019.  
 
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 5 διπλές συναντήσεις την 
περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2019 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Ο αριθμός των συναντήσεων ενδέχεται να αλλάξει βάσει αριθμού 
φοιτητών, καλλιτεχνών και αιθουσών τέχνης. Κάθε κύκλος 
συναντήσεων ξεκινάει από το εργαστήριο του καλλιτέχνη και 
ολοκληρώνεται στην αίθουσα τέχνης.   
 
 
 
 



Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019 και θα 
πραγματοποιηθεί έξι Σάββατα: 2-03, 9-03, 16-03, 23-03, 30-03, 6-04, 13-04. 
  
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, 
παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με e-mail στο 
education@art-athina.gr έως και την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου.  
 
Στο e-mail θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 
1.Ονοματεπώνυμο 
2.Κατεύθυνση Σπουδών 
3.Εξάμηνο φοίτησης 
4.Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο και email) 
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Κατερίνα Νίκου / Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
education@art-athina.gr 
www.art-athina.gr 
--  
 
Antonis Kourkoulos 
Coordination Manager 
 

 
 
 
Mob:+306978170559 
E-mail: coordinator@art-athina.gr 
Web: www.art-athina.gr 
Follow us @Art_Athina on Instagram 


