Η κληρονομιά μας: το παρελθόν συναντά το μέλλον

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και
η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών
εγκαινιάζουν την
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 20:00
την περιοδική έκθεση με τίτλο
ΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Στo πλαίσιo των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συγγενών Διαταραχών, σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
διοργανώνουν Έκθεση Χαρακτικής & έργων Γλυπτικής με τη συμμετοχή 44 καλλιτεχνών
από 17 χώρες.
Η Alzheimer Ελλάς, εκτός από το πολύπλευρο επιστημονικό και ανθρωπιστικό της έργο,
δραστηριοποιείται και στον πολιτιστικό τομέα, διοργανώνοντας για όγδοη συνεχή χρονιά εικαστική
έκθεση. Τη χρονιά αυτή η έκθεση είναι διεθνής και αφιερώνεται στη χαρακτική.
Στόχος της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με έργα της σύγχρονης
χαρακτικής και με τη δύναμη της τέχνης να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες
για τις παραπάνω νόσους.
Η Χαρακτική, η τέχνη της εγχάραξης μιας επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία εικαστικών
θεμάτων και διακοσμητικών μοτίβων έχει τις ρίζες της στα προϊστορικά χρόνια. Η εξέλιξη της στο
πέρασμα των αιώνων ακολουθεί τις τεχνολογικές κατακτήσεις ενώ παράλληλα απαιτεί τη γνώση
σχεδίου, φωτοσκίασης, χρώματος κλπ.
Το ΑΜΘ αγκαλιάζει αυτή τη σύζευξη της τέχνης με το κοινωνικό έργο ελπίζοντας ότι μπορεί
να λειτουργήσει ως σημαντικός κρίκος προβολής και διάδοσής τους.
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Παρουσιάζονται συνολικά 88 εικαστικές δημιουργίες, στην πλειονότητά τους χαρακτικά
έργα καταξιωμένων δημιουργών από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία και την
Αμερική, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει ένα παλίμψηστο χαρακτικών
απεικονίσεων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 310201 & 244 στην ιστοσελίδα www.amth.gr καθώς και στα
social media του ΑΜΘ.
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