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3 Noεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2022 

Πρόγραμμα τέχνης  για νέους & εφήβους 

 Ομάδα Synthesis 748  

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  



Η ομάδα Synthesis 748 DANCE CO σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης, την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και το Helidoni Foundation, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 

διαδραστικό πρόγραμμα τέχνης BOMB’ART ιστορίες με Τέχνη.  

 

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε έφηβα και νεαρά άτομα του Εφηβικού 

Δικτύου, του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (μη κερδοσκοπικό 

σωματείο) και  πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο 

πλαίσιο των κοινωνικών προγραμμάτων του Μουσείου και συγκεκριμένα 

του προγράμματος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η περίοδος 

διεξαγωγής του ήταν από 3 Noεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2022. 

 



Το BOMB’ART| Ιστορίες...με τέχνη είναι ένα 

διαδραστικό πρόγραμμα με σκοπό την 

εξοικείωση των παιδιών και των εφήβων με τη 

σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τη 

προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στο 

περιβάλλον της τέχνης.  

Το θέμα αντλήθηκε από 6 εντυπωσιακά 

κινήματα της τέχνης τα οποία ξεδιπλώθηκαν με 

ένα βιωματικό και δημιουργικό τρόπο μέσα 

από όλες τις μορφές έκφρασης: εικαστικά, 

χορός, δημιουργική γραφή, μουσική.  



Η δράση πραγματοποιήθηκε με έναν βιωματικό και δημιουργικό τρόπο 

μέσα από όλες τις μορφές έκφρασης: εικαστικά, χορός, δημιουργική 

γραφή, αρχιτεκτονική, μουσική.  



Οι εμψυχωτές του προγράμματος και οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού τμήματος του 

μουσείου κατάφεραν να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο ώστε οι νέοι από 

διαφορετικές εθνικές κοινότητες να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να 

επικοινωνήσουν ελεύθερα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.  



 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 

 

ΚΟΡΙΝΑ ΚΟΤΣΙΡΗ…. Εκπαιδευτικός Τέχνης 

ΖΩΗ ΔΑΒΑΡΗ…. Ιστορικός Τέχνης 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ….Εικαστικός 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ….Υπεύθυνη Εφηβικού Δικτύου 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ...Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού τμήματος ΜΚΤ 
Φωτογράφοι : ΠΑΡΙΣ ΤΑΒΙΤΙΑΝ & ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ 

 



Instagram 

https://www.instagram.com/p/Cm9Xzk7IHbL/  

https://www.instagram.com/p/CkizONII8KX/?hl=el 

https://www.instagram.com/p/Ckin4rWKy7T/?hl=el  

Facebook 

https://www.facebook.com/CycladicArtMuseum/posts/pfbid0Va86bqPP7x8G8ngHw2Tfip8dovFFGs6mkHycmUpx

WDE8Maovgsa4ar4sSjxXASFwl 

https://www.facebook.com/ddp.gr/posts/pfbid02qrcPtYuptMfgmD1oca3XdVfQJRL5rTz9dmiG55S23WcgfR4F9R2ff

ayWbRboNYKil   

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7016060126771998721   

ENG: 

https://mailchi.mp/cycladic.gr/cycladicmuseumholidaysen2022-195053?e=297e1d3385 

GR: 

https://mailchi.mp/cycladic.gr/cycladicmuseumholidays2022?e=86a4583d22 

 

Φωτογραφικό υλικό: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tMHmw8e0UPeZ7Wc7uxd-U6P7kugKvEBi?usp=share_link  
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