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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.



ΚΏΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ 
ΌΔΌΙΠΌΡΌΣ 1989

Έγχρωμη βιντεοπροβολή πάνω σε πίνακα με ακρυλικό σε ύφασμα

Παρατηρώ

O Kώστας Τσόκλης γεννήθηκε στην Αθήνα το  
1930. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών στην Αθήνα, και μετά πήγε στη Ρώμη.  
Έζησε επίσης στο Παρίσι και στο Βερολίνο.  
Όλο αυτό το διάστημα ήρθε σε επαφή με την 
ευρωπαϊκή μεταπολεμική τέχνη.
Από τη δεκαετία του 1970 άρχισε να χρησιμοποιεί τεχνικές οφθαλμαπάτης 
στα έργα του. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα τη ζωγραφική προοπτική 
αποτύπωνε εικόνες από το καθημερινό περιβάλλον σε έναν περιορισμένο 
τρισδιάστατο χώρο.

Το 1985 άρχισε να δημιουργεί μια σειρά έργων τα οποία έχουν  
ονομαστεί «ζωντανή ζωγραφική». Στα έργα αυτά ο καλλιτέχνης συνδύαζε 
τη βιντεοπροβολή με τον ζωγραφισμένο καμβά. Με αυτόν τον τρόπο 
προσέθετε ένταση, διάρκεια, καθώς και κίνηση στη ζωγραφική του.

Το έργο Οδοιπόρος αποτελείται από ένα μερικώς ζωγραφισμένο καμβά, 
ο οποίος συμπληρώνεται από την προβολή βίντεο της ολόσωμης μορφής 
του βαρύτονου Σπύρου Σακκά. Τον βλέπουμε από πίσω να απομακρύνεται 
συνεχώς κρατώντας μια βαλίτσα. Ο Τσόκλης πρώτα ζωγράφισε τον  
καμβά και στη συνέχεια τράβηξε το βίντεο το οποίο πρόβαλε πάνω  
στη ζωγραφική.

Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει πολλά τέτοια έργα ζωντανής ζωγραφικής 
κάποια από τα οποία ανήκουν στη συλλογή του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, όπως είναι το Καμακωμένο Ψάρι, 1985, η Άρτεμις,  
1997, Το Πουλί, 1998, και άλλα.



Σκέφτομαι και 
Περιγράφω

Κάνε μια λίστα με λέξεις που σου έρχονται  
στο μυαλό όταν βλέπεις αυτό το έργο.

Αναζητώ

Ο Οδοιπόρος κρατά μια βαλίτσα στο χέρι του καθώς 
περπατά. Μπορείς να εντοπίσεις άλλα έργα μέσα 
στο μουσείο που έχουν βαλίτσες ή αντικείμενα που 
μεταφέρουν πράγματα; Τι νομίζεις ότι έχουν μέσα; 
Κατάγραψε τις σκέψεις σου ανάλογα με το έργο. 

Αν ένας ζωγράφος έκανε το πορτραίτο σου  
θα ήθελες να το κάνει στατικό ή με κίνηση; Γιατί;



ΠΑΝΤΈΛΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ 
ΚΥΒΙΚΗ ΚΆΜΠΥΛΗ 1987

Λάδι και μολύβι σε μουσαμά

1 Η κυβερνητική είναι η επιστήμη που μελετά τα συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας.

2  Με τον όρο Μπάουχαους αναφερόμαστε στην καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική σχολή που 
ιδρύθηκε από τον Βάλτερ Γκρόπιους και αναπτύχθηκε την περίοδο 1919-1933 στη Γερμανία.  
Το ύφος της σχολής επηρέασε την εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης, ειδικότερα στους  
τομείς της αρχιτεκτονικής και του βιομηχανικού σχεδιασμού.

3   Ο κονστρουκτιβισμός αποτελεί καλλιτεχνικό ρεύμα, κυρίως στη ζωγραφική και τη γλυπτική, 
που αναπτύχθηκε την περίοδο 1913-1930 στη Ρωσία. Κύριο χαρακτηριστικό του κινήματος 
αποτελούν οι απολύτως αφηρημένες κατασκευές.

Παρατηρώ

Ο Παντελής Ξαγοράρης γεννήθηκε το 1929 
στον Πειραιά και καταγόταν από τη Σαντορίνη. 
Πέθανε στην Αθήνα το 2000. Επηρεάστηκε πολύ 
από την επιστήμη και την τεχνολογία για τη 
δημιουργία των έργων του. Εμπνεύστηκε από τους 
αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς και τη σύγχρονη 
κυβερνητική1, το Μπαουχάους2 και τον ρωσικό 
κονστρουκτιβισμό3.
Δημιούργησε τα πρώτα κινητικά έργα στην Ελλάδα το 1963, ενώ αργότερα 
άρχισε να χρησιμοποιεί και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έγινε έτσι ένας 
«καλλιτέχνης-προγραμματιστής». Εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ τέχνης, 
επιστήμης και τεχνολογίας προέκυψε και το έργο που βλέπεις με τίτλο 
Κυβική καμπύλη.

Ο τίτλος του έργου αναφέρεται στη γραφική παράσταση μιας  
εξίσωσης που προέκυψε από την εφαρμογή μαθηματικών συστημάτων. 
Πολυγωνικά σχήματα δημιουργούν πλέγματα και μπαίνουν το ένα μέσα 
στο άλλο, θυμίζοντάς μας τη δομή και την ακρίβεια των σχεδίων που 
προκύπτουν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και προγραμμάτων.



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Σε αντίθεση με τα σχέδια που φτιάχνονται από  
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από τι υλικά  
είναι φτιαγμένο το έργο αυτό; Τι πιστεύεις 
προσπαθεί να μας πει ο καλλιτέχνης μέσα από  
τη χειρωνακτική μέθοδο που ακολουθεί;

Αναζητώ

Αναζήτησε στο βιβλίο των μαθηματικών σου  
ή στον υπολογιστή παρόμοια σχέδια με αυτό 
του Παντελή Ξαγοράρη, ζωγράφισέ τα και βρες 
ομοιότητες και διαφορές με αυτό του καλλιτέχνη.

Σκέψου μερικές χρήσεις του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή σε διάφορες τέχνες.



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

Βιντεοεγκατάσταση

Παρατηρώ

O Nίκος Ναυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα  
το 1958, όπου ζει και εργάζεται. Το μεγαλύτερο  
μέρος της δουλειάς του αποτελείται από έργα 
βίντεο που φανερώνουν το ενδιαφέρον του  
για το σώμα, τη γλώσσα και το χώρο.
Η βιντεοεγκατάσταση Looking for a place [Αναζητώντας έναν τόπο] 
αποτελείται από τέσσερις βιντεοπροβολές. Φουσκωμένα μπαλόνια 
αιωρούνται σ’ έναν σκοτεινό χώρο. Κάθε μπαλόνι περιέχει στο εσωτερικό 
του άλλα δύο φουσκωμένα, 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 τα ομοιώματα τους: κεφάλια-λάτεξ φτιαγμένα από 
καλούπι του κεφαλιού τους. Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν είναι 
άντρες ή γυναίκες. Ο καλλιτέχνης καταφέρνει έτσι να δημιουργήσει  
μια ομοιομορφία.

Τι αναζητούν τα πρόσωπα αυτά καθώς μεταβαίνουν 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 απελπισμένα σε μια κατάσταση όπου κυριαρχεί η αγωνία,  
η απώλεια, μια αίσθηση φόβου.

Η αναπνοή, η αφή, το λάτεξ, η τυφλότητα των πρωταγωνιστών και  
η εξάρτηση μεταξύ τους, η απομόνωση, παίζουν ρόλο στις σχέσεις  
που δημιουργούνται.



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο υπάρχει μόνο ένα 
άτομο που εμφανίζεται. Ποιο είναι το φύλο του  
και η ψυχική του κατάσταση;

Η λέξη «χώρος» είναι πολύ κοντά στην λέξη «τόπος» 
για τον καλλιτέχνη. Παρατήρησε πώς οι ανθρώπινες 
μορφές προσπαθούν να βρουν τη θέση τους μέσα στο 
χώρο. Τώρα, κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε 
να μετακινηθείς μέσα στο χώρο σου. Εξαρτάσαι από 
τους άλλους; Πώς νοιώθεις;

Αναζητώ

Ο Νίκος Ναυρίδης χρησιμοποιεί ως «υλικά» τα 
αγγίγματα, τα λάτεξ, τις μετατοπίσεις και κυρίως 
την τυφλότητα των ανθρώπων. Μπορείς να 
εντοπίσεις άλλα έργα μέσα στο μουσείο που  
έχουν «αντισυμβατικά» υλικά;



ΤΖΑΝΙΝ ΑΝΤΟΝΙ
SLUMBER [ΒΆΘΥΣ ΥΠΝΌΣ]  
1994

Εγκατάσταση 

Παρατηρώ

H Tζανίν Αντονί γεννήθηκε στο Φρήπορτ στις 
Μπαχάμες το 1964. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. 
Ασχολείται με τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τις 
εγκαταστάσεις και την περφόρμανς. Χρησιμοποιεί 
συχνά το σώμα της για να δημιουργήσει τα έργα της. 
Το έργο με τίτλο Slumber που σημαίνει «βαθύς ύπνος» συνδυάζει την 
περφόρμανς και την εγκατάσταση. Στο πλαίσιο μιας σειράς εκθέσεων, από 
το 1994 έως το 2000, η καλλιτέχνις κοιμόταν στο κρεβάτι που βλέπετε, 
καθώς ένας ηλεκτροεγκεφαλογράφος κατέγραφε την κίνηση των ματιών 
της στη φάση του ύπνου που ονομάζεται REM.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας την ώρα της λειτουργίας των εκθέσεων, η 
Αντονί καθόταν στον αργαλειό και ύφαινε μια κουβέρτα με λωρίδες από το 
νυχτικό της. Η ύφανση ακολουθούσε ένα μοτίβο με βάση το γράφημα που 
είχε καταγράψει ο ηλεκτροεγκεφαλογράφος, ενσωματώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο τα όνειρά της στην εγκατάσταση. Η περφόρμανς συνεχιζόταν 
μέχρι την εξάντληση του υφάσματος του  νυχτικού της.

Όπως αναφέρει η Αντονί «η επιστήμη δημιούργησε μια μηχανή με την οποία 
το σώμα μπορεί να σχεδιάσει. Μου αρέσει η ιδέα ότι αν η τέχνη πηγάζει από 
το ασυνείδητο, τότε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο προέρχεται κατευθείαν 
από το ασυνείδητο στη σελίδα [του ηλεκτροεγκεφαλογράφου]».



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Παρατήρησε τις λωρίδες που η καλλιτέχνιδα  
έχει υφάνει στον αργαλειό. Γιατί πιστεύεις ότι  
έχουν διαφορετικά χρώματα;

Σχεδίασε με ότι υλικό θέλεις ένα δικό σου όνειρο.

Αναζητώ

Αναζήτησε αρχαίους ελληνικούς μύθους, παραμύθια 
και έργα τέχνης σχετικά με τον αργαλειό. Πιστεύεις 
ότι σχετίζονται με το έργο της Τζανίν Αντονί και πώς;



ΜΠΙΑ ΝΤΑΒΟΥ
ΙΣΤΙΆ 1982

Ύφασμα

Παρατηρώ

H Μπία Ντάβου έζησε από το 1932 έως το 1996.  
Όπως είχε πει η ίδια, ως ζωγράφος της άρεσε να 
ψάχνει να βρει πράγματα μέσα στη ζωγραφική. 
Μαζί με τον άντρα της, τον Παντελή Ξαγοράρη, 
που τη δεκαετία του 1970 άρχισε να  ζωγραφίζει με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (ένα πολύ 
νέο μέσο για την εποχή εκείνη), η Ντάβου ξεκίνησε 
να εξερευνά τη σχέση των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας με την τέχνη. 
Χρησιμοποιώντας τελείες και κουκκίδες δημιούργησε τη σειρά έργων  
με τίτλο Σειραϊκές δομές. Για να φτιάξει τα έργα αυτά χρησιμοποίησε  
την αριθμητική ακολουθία Φιµπονάτσι, σύµφωνα µε την οποία κάθε  
αριθμός προκύπτει από το άθροισµα των δύο προηγούμενων.  
Έτσι οι πρώτοι αριθμοί της σειράς είναι οι: 0, 1, 1, 2, 3, 5, κτλ. Η αριθµητική 
ακολουθία Φιμπονάτσι προσδιορίστηκε και έγινε γνωστή στον δυτικό  
κόσμο από τον Ιταλό µαθηµατικό του Μεσαίωνα Λεονάρντο Φιµπονάτσι  
(1175-1240). Είναι επίσης μια ακολουθία που βρίσκουμε και στη φύση,  
όπως για παράδειγμα στα δέντρα και στη διάταξη των φύλλων.

Σειραϊκές δοµές, 1978



Η Ντάβου αργότερα συνειδητοποίησε ότι αν αντικαθιστούσε τους αριθμούς 
με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θα μπορούσε να χτίζει σειραϊκές δομές  
με τούβλα, πέτρες, μαξιλάρια, λέξεις, κ.ά., πράγμα το οποίο και έκανε.  
Πήρε στίχους από το Οµηρικό έπος της Οδύσσειας και χρησιμοποιώντας 
πανιά άρχισε να ράβει τους στίχους δημιουργώντας περιβάλλοντα με  
ιστία που απλώνονται στο χώρο. Από τότε και έπειτα όλη η δουλειά της  
είχε να κάνει µε ταξίδια και ιστία. Στην αρχή ήταν λευκά, µετά έγιναν µαύρα, 
µετά πολύχρωµα µε πολύ ζωγραφική πάνω.

Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Καθώς η Μπία Ντάβου κεντούσε πάνω σε  
λινάτσα µια σειραϊκή δοµή σκέφτηκε την οµηρική 
Πηνελόπη που ύφαινε συνέχεια, περιμένοντας  
τον Οδυσσέα. Παρατήρησε το έργο. Με ποιο τρόπο 
φαίνεται η χειρωνακτική εργασία; Πώς συνθέτει  
η καλλιτέχνις τα διαφορετικά υλικά;

Σειραϊκές δοµές 2 - Οδύσσεια, 1978-1981



Αναζητώ 

Η έννοια του ταξιδιού που υποβάλλεται µέσα από  
τα έργα της Ντάβου θα αποτελέσει από εδώ και 
πέρα κεντρικό θέµα της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
της. Μπορείς να εντοπίσεις άλλα έργα μέσα στο 
μουσείο που πιστεύεις ότι έχουν ως θέμα το ταξίδι;

Στις Σειραϊκές δομές οι αλληλουχίες της 
αριθμητικής σειράς (0, 1, 1, 2, 3, 5) προσδιορίζουν  
τη δομή και τη μορφή του έργου (πώς θα φαίνεται  
το έργο στο τέλος). Δημιούργησε μια δική σου 
αλληλουχία (π.χ. 2, 4, 6, 8 ή 3, 6, 9, 12 κτλ.) και 
χρησιμοποίησε κουκίδες, κύκλους, γραμμές  
ή λέξεις για να φτιάξεις το δικό σου έργο. 



ΓΙΏΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΡΕΣ ΚΆΙ ΝΥΧΤΕΣ  
ΣΤΌ ΓΙΌΡΚ 1998

Εγκατάσταση

Παρατηρώ

Ο Γιώργος Χατζημιχάλης γεννήθηκε το 1954, στην 
Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Κύριο χαρακτηριστικό 
της δουλειάς του είναι η δημιουργία μεγάλων 
εγκαταστάσεων κάνοντας χρήση πολλών μέσων 
έκφρασης – ζωγραφικής, φωτογραφίας, γραπτού 
λόγου, κατασκευής, κτλ.  
Το έργο Μέρες και Νύχτες στο Γιορκ δημιουργήθηκε το 1998 για ένα 
συγκεκριμένο τόπο: τη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης Γιορκ στη βόρεια 
Αγγλία. Αποτελείται από 8.760 ξύλινους κύβους, αριθμός που προκύπτει  
από τις 365 ημέρες ενός έτους επί τις 24 ώρες μιας ημέρας, με βάση  
έναν κατάλογο με τις ώρες ανατολής και δύσης του ήλιου στο Γιορκ,  
το έτος 1998. 

Κάθε κύβος έχει διάσταση περίπου 2.50 εκατοστών. Κάθε σειρά από 24 
κύβους αναφέρεται σε μια ημέρα. Όλοι είναι ζωγραφισμένοι με χρώμα μπλε: 
ανοιχτό μπλε για τις ώρες της ημέρας, σκούρο μπλε για τις ώρες της νύχτας. 

Πρόκειται για ένα «ημερολόγιο της φύσης».



Σκέφτομαι και  
Περιγράφω

Πιστεύεις ότι ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης 
έχει δουλέψει το χρώμα αναδεικνύει την υφή της 
ζωγραφικής επιφάνειας ή την κάνει να μοιάζει  
με άλλο υλικό;

Γιατί πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης μας παρουσιάζει 
το έργο του στο πάτωμα και όχι στον τοίχο;

Αναζητώ

Μπορείς να εντοπίσεις άλλα έργα μέσα στο μουσείο 
που έχουν τη μορφή ή παραπέμπουν σε ημερολόγιο;



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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