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Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης



Να ξέρεις ότι η γνώμη σου μετράει
Δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις όταν συζητάμε για τη σύγχρονη τέχνη.  
Οι μοναδικές σου απόψεις είναι πολύ σημαντικές.

Γειά σου!

Καλώς ήρθες στη συλλογή του Εθνικού Μουσείου  
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Μέσα από αυτό το έντυπο θα 
επισκεφτούμε μερικά από τα έργα που παρουσιάζονται στη 
μόνιμη συλλογή, θα μάθουμε γι’ αυτά, θα αναρωτηθούμε  
και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε δικά μας έργα.
Πριν ξεκινήσουμε όμως… να σε ρωτήσω κάτι;  
Ξέρεις τι είναι η σύγχρονη τέχνη;
Σύγχρονη τέχνη είναι η τέχνη που παράγεται στη σημερινή εποχή αλλά και που, 
μέσα από διάφορα υλικά και τεχνικές, ερευνά νέους τρόπους έκφρασης.

Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες μπορεί να χρησιμοποιούν πινέλα και μπογιές,  
αντικείμενα της καθημερινής μας ζωής, όπως παπούτσια και βαλίτσες, 
μέχρι και προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι το βίντεο  
και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για να φτιάξουν τα έργα τους. 

Μπορούν επίσης να έχουν πολλούς ρόλους. Εκτός από το να δημιουργούν  
έργα, που μπορεί είτε να μας αρέσουν είτε όχι, μπορούν ακόμη να δράσουν  
ως επιστήμονες, ως ερευνητές, ως δημοσιογράφοι ή ως ακτιβιστές, δηλαδή  
μέσω της τέχνης τους να σχολιάσουν, να αμφισβητήσουν όσα συμβαίνουν  
γύρω τους, να προτείνουν λύσεις για μια καλύτερη πραγματικότητα. 

Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται στον κόσμο γύρω τους,  
με τους συνδυασμούς, τις επιλογές και τις επινοήσεις τους, μας βοηθά  
να ανακαλύψουμε νέες πτυχές της πραγματικότητας και να αποκτήσουμε 
περισσότερες εικόνες για τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα.

Ωραία… και τώρα που μάθαμε τι είναι σύγχρονη τέχνη,  
το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τι είναι; 
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι χώρος στον οποίο συλλέγονται,   
φυλάσσονται, μελετώνται και εκτίθενται τα έργα τέχνης που 
δημιουργούνται στη σύγχρονη εποχή.



ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 
ΝΙΣΥΡΌΣ 2014–2015

Βλέπω

Μέσα από τις φωτογραφίες του, ο Πάνος Κοκκινιάς 
εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και  
την πόλη. Μελετά και σκηνοθετεί τις φωτογραφίες 
του με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται  
οι  λεπτομέρειες των εικόνων που τραβά.
Για να δημιουργήσει το έργο Νίσυρος ο καλλιτέχνης για αρκετές  
ημέρες έβγαζε πάρα πολλές φωτογραφίες από τον κρατήρα  
«Στέφανος» του ηφαιστείου του νησιού. Η τελική φωτογραφία που 
βλέπουμε εδώ αποτελεί μια σύνθεση όλων αυτών των φωτογραφιών. 

Βλέπουμε πλήθη τουριστών να αυτοφωτογραφίζονται και να 
φωτογραφίζουν μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Το μέγεθος  
και ο  τρόπος που έχει στήσει τη φωτογραφία παραπέμπει  
σε πίνακα ιστορικής ζωγραφικής. 

Παρατήρησε την εικόνα. Σου φαίνεται περίεργη; 
Μπορείς να βρεις τις αντιθέσεις που βλέπουμε  
σε αυτή τη φωτογραφία;

Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης σε χαρτί αρχειακών προδιαγραφών



Δημιουργώ

Βγάλε μια φωτογραφία που θα συνθέσεις εσύ και 
που θα έχει πολλές λεπτομέρειες. Κόλλησέ την εδώ 
και περίγραψε τον τρόπο που τη συνέθεσες.



Βλέπω

Ο Γιώργος Λάππας έζησε πολλά χρόνια στο 
εξωτερικό. Τα ταξίδια και οι εμπειρίες που απέκτησε 
από αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο έργο του. 
Όπως έχει πει ο ίδιος: «Γεννήθηκα στο Κάιρο της Αιγύπτου και ήρθα μαζί 
με διάφορους άλλους Έλληνες το ’58 στην Ελλάδα. Όταν ήμουν στα 12 με 
15, είχα μια μανία να γίνω αρχαιολόγος και πήγαινα σε διάφορους χώρους 
μετά τις βροχές, στον Κεραμεικό, στη Βραυρώνα, ακόμη και σε μέρη που 
υποπτευόμουν ότι θα υπήρχαν αρχαία. Έψαχνα με μανία θραύσματα, 
μέχρι που έβρισκα ακόμη και κομματάκια από μεταλλικά γιο-γιο της 
Τσεχοσλοβακίας, που νόμιζα ότι ήταν θραύσματα ρωμαϊκά».

Εκτός από τα ταξίδια και τις ανακαλύψεις ασχολούταν με τη γλυπτική,  
τη χρήση του φωτός, και δημιουργούσε έργα με διαφορετικές διαστάσεις. 

Το γλυπτό Mappemonde, ο Χάρτης του Κόσμου, που παρουσιάζεται στη 
συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αποτελεί μια μικρότερη 
εκδοχή της πολύ μεγάλης αρχικής εγκατάστασης. Όπως θα παρατηρήσεις 
αποτελείται από ένα μεταλλικό διάτρητο σπίτι που έχει κομμένες μικρές 
γλυπτικές φιγούρες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο πάτωμα γύρω  
από το σπίτι. Ο καλλιτέχνης  κατασκευάζει, χαράσσει, κόβει και κυρίως 
συναρμολογεί. 

Οι φιγούρες αυτές προέρχονται από προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη 
αποτυπώνοντας τις σκέψεις του και τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.  
Ο τρόπος που οδηγήθηκε στην κατασκευή τους, όπως είχε πει,  
ήταν ο εξής: «άρχιζα, συγκεντρώνοντας το μυαλό μου σε ένα σχήμα…  
ας πούμε, το σχήμα ενός ροδιού. Συγκεντρωνόμουν πάρα πολύ ώρα  
ώστε να το καταλάβω, να το συνειδητοποιήσω, να το ολοκληρώσω  
στη συνείδησή μου και μετά αποφάσιζα και το άφηνα να μεταλλαχθεί.  
Άφηνα τη φαντασία μου να μεταμορφώσει αυτό το ρόδι σε ένα κρεβάτι. 
Και μετά το κρεβάτι, σε ένα ποτάμι. Το ποτάμι σε ένα καράβι κ.ο.κ.».

ΓΙΏΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 
MAPPEMONDE 1987

Μέταλλο, νέον και πλέξιγκλας, 31 γλυπτά



Δημιουργώ

Πάρε ένα κουτί παπουτσιών και σχεδίασε  
διάφορα σχήματα σε όλες τις πλευρές του.  
Στη συνέχεια κόψε αυτά τα σχήματα και κόλλησέ  
τα σε βάσεις που έχεις φτιάξει. Προτού κλείσεις  
το κουτί βάλε μέσα ένα φακό και άναψέ τον. 
Τοποθέτησε τα σχήματα γύρω από το κουτί. 

Συγχαρητήρια μόλις έφτιαξες μια εγκατάσταση.

Ανακαλύπτω

Δες τις εικόνες και βρες τις 8 διαφορές



Βλέπω

O Nίκος Ναυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, όπου 
ζει και εργάζεται. Ασχολείται κυρίως με το βίντεο μέσα 
από το οποίο του αρέσει να εξερευνά τον τρόπο που 
κινούνται οι άνθρωποι στο χώρο. 
Η βιντεοεγκατάσταση Looking for a place [Αναζητώντας έναν τόπο] 
αποτελείται από τέσσερις βιντεοπροβολές. Φουσκωμένα μπαλόνια αιωρούνται 
σ’ έναν σκοτεινό χώρο. Κάθε μπαλόνι έχει μέσα του άλλα δύο φουσκωμένα 
μπαλόνια, ένα λευκό και ένα κόκκινο. Στο παράξενο αυτό σκηνικό εμφανίζονται 
σιγά σιγά εννέα άνθρωποι που απλώνουν τα χέρια τους προσπαθώντας να 
προσανατολιστούν. Τα κεφάλια τους είναι καλυμμένα από λάτεξ και γι’ αυτό 
είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν είναι άντρες ή γυναίκες. Ο καλλιτέχνης 
καταφέρνει έτσι να δημιουργήσει μια ομοιομορφία. 

Τι αναζητούν τα πρόσωπα αυτά καθώς πηγαίνουν 
από τη μία οθόνη στην άλλη; Κάποια προσπαθούν να 
γεμίσουν με αέρα τις μάσκες τους, άλλα προσπαθούν 
να γεμίσουν με αέρα τα κεφάλια των γύρων τους, 
άλλα παλεύουν. Τι συναισθήματα σου δημιουργούνται 
όπως τους βλέπεις; 

Η αναπνοή των ανθρώπων, η αφή, το λάτεξ, ο κενός χώρος που δημιουργείται 
ανάμεσα στους ανθρώπους καθώς κινούνται και δεν μπορούν να δουν, η 
εξάρτηση μεταξύ τους, όλα παίζουν ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται. Βιντεοεγκατάσταση

ΝΙΚΟΣ ΝΑΥΡΙΔΉΣ
LOOKING FOR A PLACE 
[ΆΝΆΖΗΤΩΝΤΆΣ ΕΝΆΝ ΤΌΠΌ] 
1999



Δημιουργώ

Φούσκωσε 6 – 10  μπαλόνια (όσο μεγαλύτερα,  
τόσο καλύτερα) και άρχισε να κινείσαι ανάμεσά  
τους. Ταυτόχρονα ζήτησε να σε βιντεοσκοπήσουν 
κατά τη διάρκεια της δράσης. 

Στη συνέχεια παρακολούθησε την κίνηση  
των μπαλονιών και σχεδίασε αυτή τη νοητή  
κίνηση τους σε ένα χαρτί χρησιμοποιώντας 
διάφορα χρώματα ανάλογα με το χρώμα  
του μπαλονιού. Τι ζωγραφιά δημιουργήθηκε;

Παίζω

Βοήθησε τον άνθρωπο με το μπαλόνι να βρει  
την έξοδο από το λαβύρινθο.



ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΉΣ  
ΤΌΙΧΌΣ 1961

Μικτά υλικά σε μουσαμά 

ΣΆΚΙ 1961

Γύψος



Βλέπω

Ο Νίκος Κεσσανλής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη  
το 1930. Έζησε για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό 
(Ρώμη και Παρίσι), όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει 
άλλες μορφές τέχνης από αυτές που γνώριζε  
και να δημιουργήσει εικόνες με νέους τρόπους. 

Μεταξύ 1960-1961 δημιούργησε την ενότητα έργων που 
ονομάζονται Τοίχοι. Παρατήρησε τα έργα αυτά. Βλέπεις 
κάποια συγκεκριμένη μορφή, εικόνα ή παράσταση; 

Toν Κεσσανλή δεν τον ένοιαζε το αποτέλεσμα, αλλά το πώς θα έφτιαχνε  
το έργο του. Χρωμάτιζε ξανά και ξανά τον καμβά, βάζοντας διάφορα 
χρώματα το ένα πάνω στο άλλο, το οποίο πολλές φορές είχε δουλέψει με 
τα δάχτυλα, κόλλαγε διάφορα υλικά, όπως χαρτιά, εφημερίδες, πανιά, 
χάραζε, έσκιζε ή έκαιγε τον καμβά.

Μπορείς να διακρίνεις τοίχους στην πόλη σου  
που μοιάζουν με τα έργα του Κεσσανλή;

ΧΕΙΡΌΝΌΜΙΆ –  
ΆΝΤΙΚΕΙΜΕΝΌ 1961

Μικτά υλικά



Δημιουργώ

Πάρε γυψόγαζες ή πλαστελίνη και τσαλάκωσε,  
πίεσε, τέντωσε, άπλωσε ή δώσε ότι σχήμα θέλεις  
στο υλικό. Δες τα σχήματα που δημιουργούνται  
μέσα από τις δικές σου χειρονομίες. 

Ανακαλύπτω

Ένωσε τους αριθμούς και παρατήρησε  
την εικόνα που αποκαλύπτεται. 

Η προσωπογραφία είναι του Νίκου Κεσσανλή και βασίζεται σε σχέδιο του Χρόνη Μπότσογλου

Η χρήση διαφόρων υλικών, όπως τσαλακωμένα πανιά, κλωστές,  
γάζες, ξύλα, ηλεκτρικά καλώδια, καθημερινά αντικείμενα, οδήγησε τον 
καλλιτέχνη και σε μια άλλη ενότητα έργων, τις Χειρονομίες. Στα έργα αυτά 
φαίνονται ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε τα υλικά με τα χέρια του,  
οι κινήσεις του σώματός του, οι εκφράσεις του. 
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ΚΙΜΣΟΥΤΖΑ 
ΜΠΌΤΆΡΙ 2017 

Παραδοσιακά κορεατικά καλύμματα και χρησιμοποιημένα ρούχα

Βλέπω

Η Κιμσούτζα γεννήθηκε το 1957 στην Taegu της 
Κορέας. Από μικρή ηλικία έμαθε από τη μητέρα της 
να ράβει. Όταν ασχολήθηκε με την τέχνη πέρασε 
σιγά σιγά από τη ζωγραφική στη δημιουργία έργων 
από ύφασμα. Χαρακτηριστική είναι η εγκατάσταση 
Μποτάρι την οποία δημιούργησε από παραδοσιακά 
κορεατικά καλύμματα κρεβατιών. 
Στη γλώσσα της η λέξη  «μποτάρι» σημαίνει μπόγος.  Κατά την παράδοση 
στην Κορέα, στο μποτάρι συγκεντρώνονταν τα σημαντικότερα πράγματα 
που μπορεί να είχε ένας άνθρωπος, συχνά τη χρονική στιγμή κατά την οποία 
αναγκαζόταν να φύγει από την πατρίδα του. Γι’ αυτό το λόγο το μποτάρι 
συνδέεται με τη μετακίνηση ανθρώπων. Και η ίδια η Κιμσούτζα μετακινούταν 
συνεχώς με την οικογένειά της (ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός οπότε  
η οικογένειά της μετακόμιζε συχνά σε διαφορετικές πόλεις). 

Παρατήρησε τα μποτάρι όπως είναι απλωμένα στο χώρο. Έχουν έντονα 
χρώματα και συχνά είναι κεντημένα επάνω τους διάφορα μοτίβα από το 
φυτικό και ζωικό βασίλειο. Μέσα τους περιέχουν μεταχειρισμένα ρούχα 
τα οποία, όπως σημειώνει η καλλιτέχνις, κουβαλούν τη μυρωδιά, τις 
αναμνήσεις, τις επιθυμίες και το πνεύμα των ανθρώπων. Μέχρι και  
σήμερα διάφορα αντικείμενα του σπιτιού, φαγητό ή δώρα, φυλάσσονται  
ή μεταφέρονται σε τέτοιους μπόγους, μια συνήθεια που υπάρχει σε πολλές 
άλλες περιοχές του πλανήτη. 



Δημιουργώ

Σε ένα κομμάτι υφάσματος σχεδίασε σχήματα που 
συμβολίζουν κάτι για εσένα. Γέμισε αυτά τα σχήματα 
με κόλλα και κόλλησε κλωστές διαφόρων χρωμάτων 
επάνω στο ύφασμα. 

Ζωγράφισε ένα μποτάρι με ότι χρώματα θέλεις.

ΧΡΥΣΑ 
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΌ 1992-1995

Aλουμίνιο και νέον



POSEIDON  
[ΠΌΣΕΙΔΩΝ] 1995

Aλουμίνιο και νέον

Βλέπω

Η Χρύσα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933 και έζησε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη Νέα Υόρκη. 
Στα έργα της χρησιμοποίησε διαφορετικά υλικά και 
τεχνικές. Θεωρήθηκε πρωτοπόρος στον τομέα  
της «γλυπτικής του φωτός». 
Τα φώτα, οι φωτεινές επιγραφές, η Νέα Υόρκη την επηρέασαν πολύ.  
Την περίοδο 1961-62, άρχισε να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά λαμπτήρες 
νέον, ένα υλικό που βρίσκουμε συχνά στα έργα της, όπως φαίνεται και στα 
τρία γλυπτά που εκτίθενται στη μόνιμη συλλογή του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης. 

Στα μεγάλων διαστάσεων, μινιμαλιστικά, επίτοιχα γλυπτά της, τα οποία 
κατασκεύαζε κυρίως από αλουμίνιο, ατσάλι, πλέξιγκλας και νέον, 
ενσωμάτωνε χαρακτηριστικά της κινεζικής τυπογραφίας και καλλιγραφίας. 

Πώς σου φαίνονται τα έργα αυτά; Πιστεύεις ότι 
καταφέρνει να παρουσιάσει τη φαντασμαγορική 
ατμόσφαιρα της μεγαλούπολης; 



Έχεις δει φωτεινές επιγραφές στην πόλη σου; 
Περίγραψε τις ομοιότητες και διαφορές με τα γλυπτά 
της Χρύσας. 

Δημιουργώ

Δίπλωσε στη μέση χρωματιστά χαρτιά,  
σχεδίασε μεγάλα γράμματα και κόψε τα.  
Αντί να κρατήσεις τα γράμματα, κράτησε τα 
χαρτιά που περισσεύουν και έχουν το περίγραμμα 
των γραμμάτων. Από τα διπλωμένα χαρτιά που 
προέκυψαν δημιούργησε τρισδιάστατα σχήματα. 
Τοποθέτησέ τα το ένα δίπλα στο άλλο.



Ζωγράφισε ό,τι σου έκανε εντύπωση από την έκθεση 
ή σκέψου ό,τι άλλο θα ήθελες να μοιραστείς και 
στείλ’ το μας στο learning@emst.gr

Λίγα λόγια για το ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ιδρύθηκε 
το 1997 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Αποτελεί 
το μοναδικό εθνικό μουσείο στην Αθήνα με αντικείμενο 
τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη.
Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, πάνω στην κεντρική αρτηρία που συνδέει 
το κέντρο της με τη θάλασσα και σε άμεση γειτνίαση με τα σημαντικότερα 
αρχαιολογικά αξιοθέατα.

Μέχρι τη δεκαετία του ‘70 στο κτήριο λειτουργούσαν οι εγκαταστάσεις της 
ζυθοποιίας Φιξ. Από τα καλύτερα δείγματα της μεταπολεμικής βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, έργο του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου 
(που συνεργάστηκε με τον Μαργαρίτη Αποστολίδη), το κτήριο χρειάστηκε  
να ανακατασκευαστεί, προκειμένου να στεγάσει το μουσείο.

Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει σημαντικά έργα Ελλήνων και  
ξένων καλλιτεχνών, όπως οι Στήβεν Αντωνάκος, Μπιλ Βιόλα, Νίκος Ναυρίδης,  
Φράνσις Άλις, Έμιλι Ζασίρ, Ίλια Καμπακόφ, Βλάσης Κανιάρης, Νίκος 
Κεσσανλής, Γιάννης Κουνέλλης, Σιρίν Νεσάτ, Λουκάς Σαμαράς, Κώστας 
Τσόκλης, Μόνα Χατούμ, Κέντελ Γκιρς, Χρύσα κ.ά. και συνεχώς εμπλουτίζεται.







ISBN 978-960-8349-95-7


