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«ΞΥΛΟ: ένα υλικό, πολλά πρόσωπα»

Μια έκθεση με παράλληλες δράσεις για παιδιά και ενήλικες

Το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» Καρδίτσας σε συνεργασία με την
Επαγγελματική Σχολή Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου Καλαμπάκας και το Τμήμα
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, υποδέχτηκαν με
μεγάλη επιτυχία στον Πολυχώρο Πολιτισμού της Καρδιτσομαγούλας από 2  έως 8 Ιουνίου
την πρώτη περιοδική έκθεση του Μουσείου, η οποία περιλάμβανε δημιουργίες των
σπουδαστών των δύο σχολών. Αντικείμενα σύγχρονα, εμπνευσμένα από διάφορα ρεύματα
τέχνης είχαν την ευκαιρία να συνυπάρξουν δημιουργικά, αναζητώντας συγγένειες με
κομμάτια της συλλογής του Μουσείου της Πόλης.

Οι επισκέπτες μικροί και μεγάλοι, ξεναγήθηκαν στην έκθεση και ανακάλυψαν τις επιρροές
των δημιουργών τους από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη μοντέρνα αλλά και τη λαϊκή
τέχνη. Μέσα από τα έργα, το κοινό ήρθε σε επαφή όχι μόνο με τις διαχρονικές αλλαγές στις
τάσεις της τέχνης και των καλλιτεχνικών τεχνικών αλλά και τις πολιτισμικές συνθήκες που
επηρεάζουν το έργο των ξυλογλυπτών και επιπλοποιών. Οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις
συνοδεύτηκαν από βιωματικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τέχνη της ξυλοτυπίας, την συντήρηση των εικόνων, αλλά
και την συντήρηση αποκατάσταση επίπλων.

Η παρουσία του τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου πέρα από την
έκθεση χρηστικών αντικειμένων που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τους
Φοιτητές είχε να κάνει και με την υλοποίηση ενός εργαστηρίου αποκατάστασης επίπλου.

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού ήταν έντονη και άφησε θετικές εντυπώσεις. Το
τμήμα, ανοιχτό πάντα σε εκδηλώσεις που προβάλουν το Ξύλο σαν αντικείμενο χρηστικό και
όχι μόνο, δεσμεύτηκε για την υποστήριξη μελλοντικών δράσεων με το Μουσείο, όπου σαν
στόχο έχει πάντα την προβολή της πόλης που το φιλοξενεί παράλληλα με επιστημονικές και
ερευνητικές δράσεις οι οποίες είναι άλλωστε και η βασική του αποστολή.

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ευχαριστεί την υπεύθυνη του
Μουσείου Δρ. Φένια Λέκκα Μουσειολόγο για την πρόσκληση και φιλοξενία.

Για το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ. Κωνσταντίνος Νινίκας, μέλος ΕΤΕΠ



Συντήρηση – αποκατάσταση επίπλου (Ταπετσαρία). Υλοποίηση: Δρ. Κωνσταντίνος Κακάβας
Μέλος Ε.Π. ΤΕΙ Θεσσαλίας



Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής

Γενική άποψη του εκθεσιακού χώρου



Εκθέματα της έκθεσης

Εκθέματα της έκθεσης


