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Τέρλε κε γεύζεηο, ρξώκαηα θαη αξώκαηα
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Τν Μνπζείν θαη ε Αθαδεκία Παηδηθήο Τέρλεο δηνξγαλώλνπλ ηελ 8η
BIENNALE παιδικής ηέτνης, πξεζβεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αγάπε, ηελ
εηξήλε, ηε θηιία θαη ηελ αιιειεγγύε, κεηαμύ ησλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ. Μέζα από απηόλ
ην δηαγσληζκό ζηήλνπκε γέθπξεο αγάπεο αλάκεζα ζηνπο ιανύο ηνπ θόζκνπ,
ζεβόκελνη ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηελ παξάδνζή ηνπο θαη δίλνπκε θίλεηξν δεκηνπξγίαο
ζηα παηδηά κέζα από ηελ εθάζηνηε ζεκαηνγξαθία καο. Τν ζέκα πνπ επηιέμακε ζηελ
8ε Biennale 2018-2019 είλαη: Σέτνη με γεύζεις, τρώμαηα και αρώμαηα
Αθνξά ηελ δηαηξνθή καο, σο ηέρλε θαη πνιηηηζκό ην ζηόιηζκα ησλ πηάησλ, ε
ηεξνηειεζηία θαη ε ζεκαζία ησλ γεπκάησλ, ν ηξόπνο πνπ καγεηξεύνπκε ηα θξνύηα
θαη ηα ιαραληθά ηεο θάζε ρώξαο.
Η ηέρλε ηεο δηαηξνθήο καο απνηειεί έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο καο.
Από ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξώησλ πιώλ, πνπ δηαθέξνπλ από ρώξα ζε ρώξα.
Ο ηξόπνο θαιιηέξγεηαο, ε βηνπνηθηιόηεηα, νη θαξπνί θαη ηα θπηά πνπ ηξέθνληαη νη
άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε απνηεινύλ κηα κνλαδηθή παξάζηαζε εηθόλσλ πνπ
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα γεσγξαθηθά κήθε θαη πιάηε πνπ δεη θάζε ιαόο.
Από ηελ θαιιηέξγεηα, ζην πεξηβόιη, ηνλ θήπν, ην ρσξάθη, ην ςάξεκα, ην θπλήγη, ηε
ζπγθνκηδή.
Η επεμεξγαζία ρεηξνλαθηηθά ή ε ηερληθή επεμεξγαζία παξαγσγήο καο θέξλνπλ ζην
πηάην καο θαζεκεξηλά ην θαγεηό καο.
Τν καγείξεκα, νη κπξνπδηέο, νη γεύζεηο αιιά θαη ε δηαθόζκεζε απνηεινύλ έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ ιαώλ ηεο αλζξσπόηεηαο .
Τν ιηηό ή ην πνιύ πινύζην ηξαπέδη ελώλεη πάληα ηελ νηθνγέλεηα, ηελ παξέα θαη
κνηξάδνληαη όινη γύξν από απηό, ηνπο θαεκνύο θαη ηηο ραξέο κεηαμύ ηνπο.
Απηή είλαη κηα γεληθή εηθόλα ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ αιιά ππάξρεη θαη έλα κεγάιν
κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γήο πνπ πεηλάεη θαη δεη θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο.
Η κεγάιε αλάγθε γηα ηξνθή νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο λα παξάγνπλ κεηαιιαγκέλα
ηξόθηκα πνπ αλεμέιηθηα κπαίλνπλ ζην ηξαπέδη καο θαη δελ μέξνπκε ηη επηπηώζεηο ζα
έρεη απηή ε κεηαιιαγκέλε ηξνθή ζηνλ άλζξσπν κειινληηθά.
Πνην λα είλαη άξαγε ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο ζηηο επόκελεο γεληέο;
Τα παηδηά ζα καο δώζνπλ όπσο πάληα ηηο θαιύηεξεο απαληήζεηο ή θαηαγξαθέο κέζα
από ηα έξγα ηνπο ζηελ 8ε Biennale.
Όπσο ζε θάζε δηαγσληζκό πηζηεύνπκε όηη νη δάζθαινη κε ηνπο καζεηέο ζα
δεκηνπξγήζνπλ έξγα πνπ λα θαηαγξάθνπλ εηθόλεο από ηελ δσή ζε ό,ηη έρεη ζρέζε
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κε ηελ δηαηξνθή καο αιιά θαη εηθόλεο πνπ έρνπλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην κέιινλ ηεο
δηαηξνθήο ζηνλ πιαλήηε καο.
Θα παξαθαιέζνπκε, όζνη ζα ιάβνπλ κέξνο ζε απηή ηελ μερσξηζηή 8η BIENNALE
2018-2019 λα καο ζηείινπλ, αλ είλαη δπλαηό, θαη CD κε ζπληαγέο ηεο παηξίδαο ηνπο
γηα λα θάλνπκε έλα CD ην νπνίν ζα ζπλνδεύεη ηνλ θαηάινγν ηεο 8η BIENNALE.
Πεξηκέλνπκε κε αγσλία ηηο δεκηνπξγίεο ζαο θαη ζαο επρόκαζηε θαιή επηηπρία!!!

Βραβεία
Η δηεύζπλζε ηνπ Μνπζείνπ θαη ηεο Αθαδεκίαο Παηδηθήο Τέρλεο ζα βξαβεύζεη κε
δηπιώκαηα, ηα έξγα πνπ ζα δηαθξηζνύλ. Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη από εηδηθή επηηξνπή ε
νπνία ζα απνηειείηαη από θαιιηηέρλεο θαη παηδνςπρνιόγνπο.
Όροι ζσμμεηοτής
Όια ηα παηδηά ειηθίαο από 4 έσο 17 εηώλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηέιλνληαο έλα
κηθξό θνκκάηη από ηελ ςπρή θαη ηε ζθέςε ηνπο.
Δελ επηηξέπνληαη νη αληηγξαθέο έξγσλ θαη νη παξεκβάζεηο ηξίησλ ζηα έξγα ησλ
παηδηώλ. Οη δσγξαθηέο ηνπο ζα καο γεκίζνπλ κε ραξά δηόηη ζα είλαη έλα θνκκάηη από
ην ίδην ηνλ εαπηό ηνπο.
Γιαζηάζεις και ηετνικές
Τα έξγα πνπ ζα ζηαινύλ πξέπεη λα δσγξαθηζηνύλ επάλσ ζε καμβά ή ταρηί με
διαζηάζεις 50Υ50 ή 60Υ40 cm
Τα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη: λεξνκπνγηέο, καξθαδόξνη,
ηέκπεξεο, κειάλεο, παζηέι μεξό, ιαδνπαζηέι, κνιύβηα, αθξπιηθά, θνιάδ, κηθηέο
ηερληθέο.
Προζοτή
Δελ επηηξέπεηαη λα γξαθηεί κπξνζηά ζηα έξγα απνιύησο ηίπνηε, θακηά ιέμε, νύηε
αθόκε ην όλνκα ηνπ παηδηνύ.
Τελ απνζηνιή ησλ έξγσλ παξαθαινύκε λα ζπλνδεύεη αλαιπηηθή ιίζηα ησλ νλνκάησλ
ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό, κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα (ζρνιείν,
εξγαζηήξη, πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο θηι).
Η Αθαδεκία Παηδηθήο Τέρλεο θάλεη πξνζπάζεηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο θίινπο θαη ηνπο θνξείο ησλ ρσξώλ πνπ δειώλνπλ
ζπκκεηνρή.
Σαο παξαθαινύκε λα ηεξείηε ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο:
 Να γξάθεηε θαζαξά όια ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηάκε.
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Να γξάθεηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ή κε ηε γξακκαηνζεηξά Τimes New
Roman,
Παξαθαινύκε λα ζηείιεηε θσηνγξαθίεο ή video ζε CD, όηαλ δσγξαθίδεηε ην
έξγν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ εθζέζεσλ.

Ήκαζηε βέβαηνη όηη ζα καο ηηκήζεηε κε ηε ζπκκεηνρή ζαο
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ



ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 

Ημερομηνίες Παράδοζης ηων Έργων
Η ηειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ είλαη ε 30η Mαΐοσ 2018.
Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή δε ζα γίλνληαη δεθηά άιια έξγα.
Σαο παξαθαινύκε θξνληίζηε εγθαίξσο γηα ηελ απνζηνιή ησλ έξγσλ ζαο.
Αποζηολή ηων έργων
Παξαθαινύκε ηα έξγα λα ηα παθεηάξεηε ζε ξνιό.
Τν παθεηάξηζκα λα γίλεη κε πξνζνρή, ρσξίο λα ηζαθίδεη ην έξγν, πξώηα ζε λάηινλ
θαη κεηά ζε ρνληξό ραξηόλη.
Να ζηαιεί ζηελ δηεύζπλζε πνπ ζαο παξαζέηνπκε παξαθάησ:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΦΝΗΣ
Παπάγοσ 13 Φρύζα- Ξάνθης
ΤΚ 67100
Πρόεδρο κα Μασρογένη Λίηα
Τηλ.0030 25415 52228
E-mail: litamavrogeni@gmail.com
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Απαγνξεύεηαη ε απνζηνιή 2 έξγσλ από έλα παηδί, ε ζπκκεηνρή ζα είλαη
ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παξαθαινύκε θσηνηππήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη θνιιήζηε ηνλ ζην πίζσ κέξνο
θάζε έξγνπ, αθνύ πξώηα ζπκπιεξώζεηε θαζαξνγξακκέλα κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνύ πνπ ην δσγξάθηζε ή ηνπ δαζθάινπ.

………………………………………………………………………….

Αηνκηθή ζπκκεηνρή
Όλνκα:
Επώλπκν:
Φώρα:
Ηλεκηρονική Διεύθσνζη.

Sex
Ηκεξνκελία. θαη
F M έηνο γέλλεζεο
Ηιηθία
Με ηατ. κωδικούς ηων Πόλεων
ΤΗΛ:………………………………
……
Mail:………………………………
………

Δηεύζπλζε νηθίαο / Πόιε / Ννκόο
Τάμε Σρνιείνπ………….
Δηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ/ Φνξέα
Όλνκα Εθπαηδεπηηθνύ
Πόλη:
Ηκεξνκελία πνπ έγηλε ην έξγν
Νομός:
Τετνική
Τίηλος έργοσ
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Ξάλζε - Θξάθε - Ειιάδα
Τει.2541552228
litamavrogeni@gmail.com
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