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Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης



Kαλώς ήρθες στο Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (EMΣΤ)

Τα έργα που θα συναντήσεις εδώ αποκτήθηκαν 
σταδιακά από την αρχή της λειτουργίας του Μουσείου 
μέχρι και σήμερα. Συγκροτούν τη μόνιμη συλλογή  
του, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς. Ίσως αρκετά  
να σου φανούν περίεργα.
Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες που τα δημιούργησαν χρησιμοποιούν πολλούς 
τρόπους για να εκφράσουν τις ιδέες τους πάνω σε θέματα που τους 
απασχολούν, καθώς και το όραμά τους για τον κόσμο. Συχνά μπορούν να  
έχουν πολλούς ρόλους. Εκτός από την αισθητική απόλαυση που μας 
προσφέρουν με τα έργα τους, μπορούν να δράσουν ως επιστήμονες, ως 
ερευνητές, ως δημοσιογράφοι ή ως ακτιβιστές. Δηλαδή μέσω της τέχνης  
τους μπορούν να σχολιάσουν, να αμφισβητήσουν όσα συμβαίνουν γύρω τους, 
να προτείνουν λύσεις και πολιτικές για μια καλύτερη πραγματικότητα.

Καλλιτέχνες από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές, θρησκευτικές και 
πολιτικές συνθήκες συναντιούνται και συνυπάρχουν στο χώρο του Μουσείου 
με τρόπο που μάς δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου και δημιουργικής 
σκέψης. Το Μουσείο γίνεται ένα σημείο συνάντησης που ενθαρρύνει την 
επικοινωνία και τη μάθηση, ένα δίκτυο δημιουργίας σχέσεων για έναν  
καλύτερο κόσμο.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό έντυπο θα βρεις πληροφορίες, ιδέες για 
δραστηριότητες και χώρο για να αποτυπώσεις δικά σου σχόλια και εικόνες.



Παρατηρώ

Ο Βλάσης Κανιάρης γεννήθηκε στην Αθήνα το  
1928 και πέθανε το 2011. Τα έργα του λειτούργησαν 
ως μαρτυρίες των κοινωνικoπολιτικών καταστάσεων 
της εποχής που έζησε.
Το κουτσό ανήκει σε μια μεγάλη ενότητα έργων με γενικό τίτλο Μετανάστες 
που ο καλλιτέχνης δημιούργησε όταν διέμενε στο εξωτερικό, μετά την 
εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα περιβάλλον, δηλαδή για μια εγκατάσταση που 
αποτελείται από διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία απλώνονται στο χώρο. 

Στα τετράγωνα του παιχνιδιού «κουτσό», που είναι σχεδιασμένα με 
κιμωλία στο δάπεδο, αντί για αριθμούς διαβάζουμε γερμανικές λέξεις 
(Desorientierung - Αποπροσανατολισμός, Κonsulate - Προξενείο, 
Wohnsituation - Στέγαση, κλπ). Το έργο καταγράφει τη θέση του  
Έλληνα φιλοξενούμενου εργάτη στην κοινωνία της Γερμανίας,  
την ταυτότητα της εθνικής και κοινωνικής του προέλευσης.

Συγκεντρωμένα γύρω από το κουτσό -ένα παιχνίδι που απαιτεί ισορροπία 
και προσεκτικό βήμα με το ένα πόδι- έξι ακέφαλοι άνθρωποι με φθαρμένα 
ρούχα και παπούτσια, φανερώνουν την κατάσταση και τη θέση του 
ανθρώπου που έφυγε από την πατρίδα του για να πάει σε μια ξένη χώρα. 
Την εποχή εκείνη και ο καλλιτέχνης βρισκόταν μακριά από την Ελλάδα και 
έτσι μπορούσε να νιώσει την αγωνία του ξεριζωμού και να καταγράψει με 
ευαισθησία το θέμα της μετανάστευσης. Πολύτιμη συντροφιά και στήριγμα 
καθεμιάς από τις φιγούρες δείχνει να είναι η βαλίτσα.

BΛΑΣΗΣ ΚΑΝΙΑΡΗΣ 
ΤΌ ΚΌΥΤΣΌ 1974

Περιβάλλον



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Περίγραψε τις φιγούρες και τα αντικείμενα  
που βλέπεις. Τι συμπεράσματα βγάζεις για τη  
ζωή τους;

Tι συναισθήματα σου δημιουργεί αυτή η εγκατάσταση;

Αναζητώ

Το έργο αυτό καταγράφει με ευαισθησία αλλά  
και αντικειμενικότητα το θέμα της μετανάστευσης. 
Αναζήτησε άλλα αντίστοιχα έργα στο μουσείο.

Προσπάθησε να «ζωντανέψεις» κάποιον από  
τους μετανάστες. Δώσε του πρόσωπο, γέμισε  
τις βαλίτσες του με ρούχα, αντικείμενα, κτλ.,  
και αφηγήσου την ιστορία του.



ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ  
NO OLVIDADO  
(NOT FORGOTTEN)  
[ΌΧΙ ΞΕΧΆΣΜΕΝΌΙ] 2010

Γραφίτης σε χαρτί

Παρατηρώ

Η Άντρεα Μπάουερς γεννήθηκε το 1965 στο 
Γουίλμιγκτον του Οχάιο. Ζει και εργάζεται στο  
Λος Άντζελες. Μέσα από την τέχνη και τις 
ακτιβιστικές της δράσεις προσπαθεί να ενημερώσει 
και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για σημαντικά 
κοινωνικά, οικολογικά και πολιτικά ζητήματα όπως 
είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
ή η περιβαλλοντική υποβάθμιση.
H εγκατάσταση No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι] 
αποτελείται από 23 πολύ μεγάλα σχέδια. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης απέκτησε, το 2010, έξι από αυτά τα σχέδια στα οποία η καλλιτέχνις 
έγραψε με γραφίτη, με πολύ υπομονή, κόπο και προσοχή, τα ονόματα όσων 
πέθαναν μεταναστεύοντας στις ΗΠΑ από το Μεξικό, αναζητώντας ένα 
καλύτερο μέλλον.

Τη λίστα των ονομάτων καλύπτει συρματόπλεγμα που καταλήγει σε 
αγκαθωτό σύρμα. Η Μπάουερς σχεδίασε και εκτύπωσε τα ονόματα και  
το σχέδιο του συρματοπλέγματος σε βινύλιο, το οποίο τοποθέτησε πάνω  
σε λευκό χαρτί. Στη συνέχεια, πέρασε από πάνω όλη την επιφάνεια  
με γραφίτη και αφαίρεσε τα βινύλια, αφήνοντας στο χαρτί το λευκό  
αποτύπωμα του σχεδίου.

To No Olvidado (Not Forgotten) είναι ένα «χάρτινο» μνημείο για τους 
ξεχασμένους ανθρώπους, τα ονόματα των οποίων η Μπάουερς θέλει  
να διαφυλάξει στη μνήμη μας.



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Γιατί πιστεύεις ότι η καλλιτέχνις επέλεξε να 
χρησιμοποιήσει εύθραυστα και εφήμερα υλικά  
για να δημιουργήσει το έργο της;

Θεωρείς ότι το έργο αυτό είναι επίκαιρο όσον αφορά 
τα γεγονότα που διαδραματίζονται τώρα στην 
Ελλάδα και γενικά στη νοτιοανατολική Μεσόγειο  
και Ευρώπη; Για ποιο λόγο;

Αναζητώ

Αναζήτησε πληροφορίες σε εφημερίδες,  
το ίντερνετ ή όποιο άλλο μέσο θέλεις και φέρε  
στην τάξη σου πρόσφατα παραδείγματα λαών  
που φεύγουν από την πατρίδα τους.



ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ 
ΦΡΙΖΆ 1972

Τέμπερα και ακρυλικό σε χαρτί

Λεπτομέρεια

Παρατηρώ

O Xρόνης Μπότσογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1941. Η τέχνη του είναι παραστατική, δηλαδή 
αναπαριστά την πραγματικότητα, καθώς και 
ανθρωποκεντρική, δηλαδή έχει ως κύριο αντικείμενό 
της τον άνθρωπο. Σε πολλές περιπτώσεις τα 
προσωπικά βιώματα του καλλιτέχνη έχουν 
επηρεάσει τα έργα του.
Η Φρίζα είναι ένα πολύπτυχο έργο, μήκους εννέα μέτρων, που αποτελείται 
από δεκαοχτώ πίνακες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια 
διάταξη, ο ένας πλάι στον άλλο. Η παρουσίασή τους κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ακολουθεί μια πρακτική που σχετίζεται με τον κινηματογράφο ή  την 
τοποθέτηση αφισών στο δρόμο και στο μετρό. Κάθε πίνακας, που θυμίζει 
κινηματογραφικό καρέ, παρουσιάζει στιγμιότυπα από τη ζωή έτσι όπως 
είχε διαμορφωθεί στην Ελλάδα του ’70, από την καθημερινότητά του 
καλλιτέχνη στο Παρίσι και από την προσωπική του ζωή.

Εκτός από την αγωνία του για την κατάσταση της Ελλάδας την εποχή 
εκείνη, μέσα από τη Φρίζα ο καλλιτέχνης επιχειρούσε να ασκήσει κριτική 
στη νέα καταναλωτική κοινωνία, στα πρότυπα που επέβαλαν η διαφήμιση 
και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους γρήγορους ρυθμούς ζωής και  
την αποξένωση των ανθρώπων.



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Παρατήρησε τον κάθε πίνακα και  
περίγραψε τι παρουσιάζει.

Γιατί πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε να μας 
παρουσιάσει το έργο του με αυτόν τον τρόπο;

Αναζητώ 

Αναζήτησε πληροφορίες στο ίντερνετ, βιβλία  
ή όποιο άλλο μέσο θέλεις και φέρε στην τάξη  
σου πληροφορίες για τη δικτατορία στην Ελλάδα.

Ψάξε και άλλα έργα στην ίδια αίθουσα με την  
ίδια θεματολογία.



ΕΜΙΛΙ ΖΑΣΙΡ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ 418 
ΠΆΛΆΙΣΤΙΝΙΆΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 
ΤΆ ΌΠΌΙΆ ΚΆΤΆΣΤΡΆΦΗΚΆΝ, 
ΕΡΗΜΩΘΗΚΆΝ ΚΆΙ 
ΚΆΤΆΚΤΗΘΗΚΆΝ ΆΠΌ  
ΤΌ ΙΣΡΆΗΛ ΤΌ 1948, 2001  
1991-2005

Προσφυγική σκηνή, κλωστή κεντήματος, βιβλίο αρχείου

Παρατηρώ

Η Έμιλι Ζασίρ γεννήθηκε στη Βηθλεέμ το 1970. 
Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και τη Ραμάλα. 
Ασχολείται με τη φωτογραφία, το βίντεο και τις 
εγκαταστάσεις. Το έργο της ερευνά ζητήματα  
που έχουν να κάνουν με την μετακίνηση και 
μετατόπιση πληθυσμών, συνόρων και ορίων, 
απώλειας και αντίστασης. Εστιάζει αρκετά σε 
θέματα που απασχολούν τον τόπο καταγωγής  
της, την Παλαιστίνη.
Το έργο που βλέπεις είναι εν εξελίξει και έχει τίτλο Εις μνήμην των 418 
παλαιστινιακών χωριών τα οποία καταστράφηκαν, ερημώθηκαν και 
κατακτήθηκαν από το Ισραήλ το 1948. Η καλλιτέχνις τύπωσε με στένσιλ 
στα αγγλικά πάνω σε μια προσφυγική σκηνή τα ονόματα των 418 χωριών 
που ερημώθηκαν και καταστράφηκαν το 1948, όταν το Ισραήλ εισέβαλε 
στην Παλαιστίνη και εκδίωξε 780.000 Παλαιστίνιους.

Όσο ζούσε στη Νέα Υόρκη τα 2001, είχε ανοίξει το στούντιό της και κάθε 
μέρα καλούσε ανθρώπους να κεντήσουν τα τυπώματα με μαύρη κλωστή. 
Πάνω από 140 εθελοντές από διάφορες χώρες πέρασαν σε διάστημα 
περίπου τριών μηνών από το εργαστήριο της Ζασίρ για να κεντήσουν, 
να συζητήσουν, να τραγουδήσουν, να θυμηθούν και να μάθουν. Το έργο 
μεταφέρει ένα πολιτικό μήνυμα, μιλώντας για τη βίαιη εκδίωξη ανθρώπων 
από την πατρική τους γη.

Επειδή χρειαζόταν αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 
αυτή και η Ζασίρ κατάλαβε ότι δεν θα προλάβαινε να την ολοκληρώσει  
στο χρόνο που είχε, κάλεσε φίλους και γνωστούς να τη βοηθήσουν.  
Στη συνέχεια συμπεριέλαβε στο έργο και έναν ημερήσιο κατάλογο  
όσων την βοήθησαν.



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Κάποια από τα ονόματα των χωριών δεν έχουν 
κεντηθεί και κάποια είναι μισοτελειωμένα.  
Γιατί νομίζεις τα άφησε έτσι η καλλιτέχνις;

Η Έμιλι Ζασίρ εμπνεύστηκε αυτήν την εγκατάσταση 
αλλά την πραγματοποίησε με τη συμμετοχή πολλών 
ανθρώπων. Πιστεύεις ότι αυτό δίνει άλλη σημασία 
στο έργο;

Αναζητώ 

Βρες πληροφορίες για τα γεγονότα που  
συνέβησαν το 1948 στην Παλαιστίνη.  
Συζήτησε με τους συμμαθητές σου πως αυτά 
επηρέασαν το έργο της Ζασίρ.

Σύγκρινε το έργο αυτό με το έργο της Άντρεα 
Μπάουερς. Βρες ομοιότητες και διαφορές.



ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΕΒΡΆΙΚΌΣ ΕΝΆΓΚΆΛΙΣΜΌΣ 
1991-2005

Εγκατάσταση

Παρατηρώ

Ο Λουκάς Σαμαράς γεννήθηκε το 1936 στην 
Καστοριά. Όταν ήταν δώδεκα ετών μετανάστευσε  
με την οικογένειά του στην Αμερική. Ενδιαφέρθηκε 
για τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ενώ ασχολήθηκε 
και με τη φωτογραφία. Κεντρικό θέμα στο έργο του 
είναι ο άνθρωπος και κυρίως ο ίδιος του ο εαυτός.
Η εγκατάσταση που παρουσιάζεται στη μόνιμη συλλογή είναι από ξύλο, 
σίδερο και επενδυμένη με καθρέφτες. Έχει το σχήμα κύβου ο οποίος είναι 
ανοιχτός από όλες τις πλευρές, ενώ στο κέντρο η κατασκευή έχει το σχήμα 
σταυρού. Ο επισκέπτης μπορεί να περιπλανηθεί και να μεταφερθεί, χάρη 
στις ανακλαστικές ιδιότητες του καθρέφτη, σε μια μαγική και παράδοξη 
πραγματικότητα περιτριγυρισμένος από τα πολλά είδωλα των ανθρώπων 
που περιφέρονται μέσα, καθώς και του γύρω περιβάλλοντος που 
ενσωματώνεται στο έργο.

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Καστοριά καταλήφθηκε από 
τους Ιταλούς, ύστερα από τους Γερμανούς, ενώ στη συνέχεια, καταστράφηκε 
από τον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο καλλιτέχνης θυμάται κατά τη διάρκεια των 
αεροπορικών βομβαρδισμών να βρίσκει καταφύγιο στο υπόγειο του 
σπιτιού του ή σε μικρές σπηλιές στα βουνά. Θυμάται ακόμη ομαδικές 
συλλήψεις Εβραίων της Καστοριάς το 1943.  To έργο ονομάστηκε Εβραικός 
Εναγκαλισμός εις μνήμην των Ελλήνων εβραίων της Καστοριάς, θυμάτων 
των Ναζί.



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Κινήσου μέσα και γύρω από το έργο. Τι νιώθεις 
καθώς παρατηρείς τους αντικατοπτρισμούς του 
εαυτού σου, των άλλων επισκεπτών και του γύρω  
περιβάλλοντος μέσα στο έργο;

Αναζητώ

Ψάξε και άλλα έργα μέσα στους εκθεσιακούς 
χώρους που μπορούν να σε συμπεριλάβουν,  
όπως το έργο του Λουκά Σαμαρά.

Υπάρχει ένα παράδοξο μεταξύ του τίτλου του έργου και 
της δομής του. Μπορείς να σκεφτείς ποιο είναι αυτό;



ΜΠΙΛ ΒΙΟΛΑ 
Η ΣΧΕΔΙΆ 2004

Βίντεο-ηχητική εγκατάσταση

Παρατηρώ

Ο Μπιλ Βιόλα γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1951. 
Ζει και εργάζεται στην Καλιφόρνια. Είναι από τους 
σημαντικότερους βιντεοκαλλιτέχνες διεθνώς.
Το έργο που παρουσιάζεται στη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣΤ έχει τίτλο  
Η Σχεδία και δημιουργήθηκε για την έκθεση Διαπολιτισμοί με την οποία το 
μουσείο συμμετείχε στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα το 2004.

Σε έναν απροσδιόριστο χώρο βλέπουμε δεκαεννέα ανθρώπους 
διαφορετικών ηλικιών, εθνικής προέλευσης και οικονομικής κατάστασης 
να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο καθένας τους μοιάζει να είναι 
βυθισμένος στις σκέψεις του, αδιαφορώντας για τον διπλανό του.  Ξαφνικά, 
ένα τεράστιο κύμα νερού τους αιφνιδιάζει. Κάποιοι πέφτουν κάτω, κάποιοι 
αντιστέκονται. Προσπαθούν να παραμείνουν όρθιοι ή να βοηθήσουν 
αυτούς που έχουν πέσει. Μετά από λίγο το νερό σταματά τόσο ξαφνικά 
όσο ήρθε αφήνοντας πίσω του ανθρώπους χτυπημένους, μουσκεμένους 
και ταλαιπωρημένους. Σιγά σιγά συνέρχονται, κάποιοι κλαίνε, άλλοι είναι 
φοβισμένοι. Στο τέλος καταλήγουν ενωμένοι, προσφέροντας ο ένας στον 
άλλο βοήθεια και παρηγοριά.

Όπως σε όλα τα έργα του Βιόλα, χαρακτηριστικές είναι και εδώ οι αναφορές 
στον ρεαλισμό, τον ρομαντισμό και στην αναγεννησιακή τέχνη, ενώ ο τίτλος 
του έργου παραπέμπει στον μνημειακό πίνακα του Ζαν Λουί Τεοντόρ Ζερικώ 
Η σχεδία της Μέδουσας που βρίσκεται στο Λούβρο.

Βιντεοστιγμιότυπα



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο η δράση εκτυλίσσεται 
σε εξαιρετικά αργή κίνηση. Ο καλλιτέχνης θέλει  
με αυτόν τον τρόπο να προτρέψει τους θεατές  
να προσέξουν τις εκφράσεις των προσώπων,  
στις χειρονομίες και τις κινήσεις των χαρακτήρων. 
Θέλει επίσης το βίντεό του να προσφέρει μια 
διαφορετική εμπειρία από αυτήν της προβολής  
μιας ταινίας.  Πιστεύεις ότι η επιβράδυνση της 
ταχύτητας μιας κινηματογραφικής ταινίας  
θα σου άλλαζε την εμπειρία; Με ποιον τρόπο;

Παρατήρησε τα πρόσωπα των ανθρώπων  
την ώρα που δέχονται επίθεση. Περίγραψέ τα.  
Πώς σε κάνουν να νιώθεις;



Αναζητώ

Αφού δεις το βίντεο του Μπιλ Βιόλα, παρατήρησε 
προσεκτικά τον πίνακα του Ζαν Λουί Τεοντόρ Ζερικώ, 
Η σχεδία της Μέδουσας και τις τοιχογραφίες του 
Λούκα Σινιορέλι από το Παρεκκλήσι Σαν Μπρίτσιο 
που βρίσκεται στο Ορβιέτο της Ιταλίας (μπορείς να 
τις βρεις σε υψηλή ανάλυση στο διαδίκτυο).

Παρατήρησε τις εκφράσεις των προσώπων,  
τη γλώσσα του σώματος, τα ρούχα που φοράνε  
οι εικονιζόμενοι καθώς και το περιβάλλον.  
Βρες ομοιότητες και διαφορές με το έργο  
του Μπιλ Βιόλα.

Λούκα Σινιορέλι, Η κλήση των εκλεκτών (1499-1502) 
Toιχογραφία 
Παρεκκλήσι Σαν Μπρίτσιο, Ορβιέτο, Ιταλία

Λούκα Σινιορέλι, Το κήρυγμα και τα γεγονότα του Αντίχριστου (1499-1502)  
Τοιχογραφία 
Παρεκκλήσι Σαν Μπρίτσιο, Ορβιέτο, Iταλία

Ζαν Λουί Τεοντόρ Ζερικώ, Η σχεδία της Μέδουσας, 1819 
Ελαιογραφία σε καμβά



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.

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
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