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Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Tα Χριστούγεννα της Μάχης»
με το φιλαναγνωστικό-εικαστικό πρόγραμμα
μεθαύριο, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί
στο Τελλόγλειο

Με μια χριστουγεννιάτικη ιστορία ολοκληρώνεται μεθαύριο, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στις 10
το πρωί, το φιλαναγνωστικό-εικαστικό πρόγραμμα «Πάμε Τελλόγλειο με τη Διεύθυνση
Ανατολικής Θεσσαλονίκης για να διαβάσουμε ιστορίες,να δράσουμε και να ταξιδέψουμε
μέσα από πίνακες του Λούβρου». Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα επιμελήθηκαν η
συγγραφέας – εκπαιδευτικός Έλενα Αρτζανίδου και η συνεπιμελήτρια της έκθεσης στο
Τελλόγλειο «Ευρώπη και Ελληνικοί Μύθοι: 16ος – 19ος αι.», αρχαιολόγος, Χριστίνα
Τσαγκάλια.
«Τα χριστούγεννα της Μάχης» της Ιωάννας Κυρίτση-Τζιώτη (εκδ.Παπαδόπουλος) βάζουν
τα παιδιά στο πνεύμα των εορτών με τη βοήθεια μιας αράχνης. Αυτή διαπιστώνει πως φέτος
δεν υπάρχουν στολίδια και τα παιδιά δεν μπορούν να στολίσουν το δέντρο… περισσότερα
όμως την Τετάρτη.
Μουσικές, λέξεις τρυφερές που θα αναζητηθούν, συναισθήματα που θα θέλουν να
ανασυρθούν και ιδέες με αυτοσχέδια στολίδια θα ζωντανέψουν από τους μαθητές του 23ου
Δημοτικού Σχολείου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που θα επισκεφτούν το Τελλόγλειο.

Με την παράκληση να δημοσιευτεί ή να μεταδοθεί

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1 Συνεχίζεται η έκθεση «Ευρώπη και Ελληνικοί Μύθοι: 16ος-19ος αιώνας» στην οποία
φιλοξενούνται στο Τελλόγλειο τα 82 συνολικά έργα μεγάλων δημιουργών από το Λούβρο.
Υπενθυμίζεται πως με την εν λόγω έκθεση συμμετέχει το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ στο
πρόγραμμα της διοργάνωσης «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη», από τις

12 Οκτωβρίου έως τις 27 Ιανουαρίου. Η διοργάνωση «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη
Θεσσαλονίκη», πραγματοποιείται από τα 5 Μουσεία της «Κίνησης των 5 Μουσείων
Θεσσαλονίκης» (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ,
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης), στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Τουρισμού με το Μουσείο του Λούβρου, ενώ παράλληλα εντάσσεται στις
δράσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και στα 47α ΔΗΜΗΤΡΙΑ που
διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της
Γαλλίας στην Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.
Χρήσιμο υλικό με κείμενα και φωτογραφίες, εκτός από την ιστοσελίδα του Τελλογλείου
(www.teloglion.gr) στο διαδίκτυο, μπορεί να αντληθεί και από την ηλεκτρονική εφαρμογή
«dropbox» στη διεύθυνση http://tiny.cc/5M-Louvre, στον υποφάκελο για το Τελλόγλειο, με
την εντολή download.
2 Παράλληλα συνε χίζετ αι η έκθεση «Απεικονίσεις της αρ χαιότητας μέσα από
τις Συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών». Στην έκθεση που φιλοξενείται
στον 1 ο όροφο του εκθεσιακού, εκτίθενται συνολικά 85 έργα από τις Συλλογές του
Τελλογλείου και παρουσιάζονται όψεις του διαλόγου της ελληνικής τέχνης με την
αρχαιότητα τον 19 ο αι. κ αι τον 20 ο αιώνα. Εκπροσωπούνται και τα τρία βασικά
είδη: η ζωγρ αφική, η γλυπτική και η χαρακτική .

Ωράριο λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 – 14.00,
την Τετάρτη 9.00 – 21.00
και το Σαββατοκύριακο 10.00 – 18.00.
Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ, υπάρχουν μειωμένα εισιτήρια και ισχύουν πολλές ατέλειες.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη
www.teloglion.gr
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