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Το 2023 το Μουσείο Αλέκος Φασιανός υποδέχεται για πρώτη φορά 
μαθητές και εκπαιδευτικούς στο κτίριό του στο κέντρο της Αθήνας.

Υλοποίηση - Σχεδιασμός: VYCA Very Young Contemporary Art



Τα προγράμματα στοχεύουν οι συμμετέχοντες να:

• γνωρίσουν με τρόπο βιωματικό τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα
 του Αλέκου Φασιανού
• έρθουν σε επαφή με το συγχρονικό -ιστορικό- πλαίσιο δημιουργίας 
 των έργων του καλλιτέχνη
• αντιληφθούν τον κόσμο και τα πράγματα που τον περιβάλλουν ως
 ένα ανεξάντλητο «φαντασιακό» χώρο γεμάτο εικόνες και ερεθίσματα
• δημιουργήσουν ομαδοσυνεργατικά έργα αντλώντας έμπνευση από
 τα υλικά, τις μορφές, τα σχήματα, τα χρώματα του Αλέκου Φασιανού

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση
και την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων, την ισότιμη διαχείριση
των μαθητών, τη συν-κατασκευή και ολοκλήρωση του παιχνιδιού με
την ενεργό συμμετοχή όλων, με τελικό στόχο την εκδήλωση χαράς,
τη δημιουργία αισθήματος ευφορίας και τη διασκέδαση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
Ένα σχολικό τμήμα (περίπου 25 παιδιά max.)

ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ:
Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κράτηση,
παρακαλούμε επικοινωνήστε στο schools@alekosfassianos.gr
ή στο +30 6946144163

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νεοφύτου Μεταξά 15, Αθήνα

HΜΕΡΕΣ:
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή

ΩΡΕΣ:
09.00 – 10.30 & 11.00 – 12.30

ΤΙΜΗ: 5€
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από τη συλλογή με τις 
επιζωγραφισμένες φωτογραφίες του Αλέκου Φασιανού αλλά και την 
ιδιαίτερη σχέση του ζωγράφου με το θέατρο ήδη από την παιδική του ηλικία, 
όταν κατασκεύαζε αυτοσχέδιους ήρωες από χαρτί και πειραματιζόταν με
τη μαγεία του θεάτρου σκιών.

Με σημείο αναφοράς την πόλη, ο Αλέκος Φασιανός ζωγράφιζε πάνω σε 
τυπωμένες φωτογραφίες ενσωματώνοντας έναν φανταστικό κόσμο 
ανάμεσα σε αληθινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα: ανθρώπους
με λουλούδια και στάχυα στα χέρια, μουσικούς με κιθάρες να τραγουδούν
σε μπαλκόνια, φτερωτούς ήρωες μέσα σε γιαπιά και εργοτάξια.

Χρησιμοποιώντας “cut out” φιγούρες από τους πίνακες του ζωγράφου και 
στοιχεία της πόλης, οι μαθητές, πίσω από την σκηνή, ανεβάζουν μια 
αυτοσχεδιαστική παράσταση θεάτρου σκιών που αλλάζει κάθε λεπτό.

Πολυκατοικίες, πεζοδρόμια και αυτοκίνητα διαπερνούν τη σκηνή, καθώς
οι χρωματιστοί ήρωες του ζωγράφου προσγειώνονται ή πετούν πάνω από
την «γκρίζα» πόλη.

«Ζωγραφίζουμε τον κόσμο μας, όπως εμείς
τον βλέπουμε και όχι όπως πραγματικά είναι.

[…] Φτιάχνεις πράγματα που νομίζεις 
ότι είναι ένας κόσμος πραγματικός...  
Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου...»

– Αλέκος Φασιανός

Για μαθητές:
Νηπιαγωγείου &
Α’ - Γ’ Δημοτικού

Διάρκεια: 90’

Πόλη σαν θέατρο
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την προσωπική 
σύνδεση του ζωγράφου με το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, αφού το κτίριο 
βρίσκεται στη θέση του πατρικού σπιτιού του ζωγράφου, στον χώρο που 
υποδέχθηκε τις πρώτες ζωγραφικές του απόπειρες και αποτέλεσε για τον 
ίδιο τόπο αναφοράς και έμπνευσης.

Αντιμετωπίζοντας το κτίριο με τη ματιά ενός ζωγράφου, οι μαθητές 
αναζητούν συνδέσεις μεταξύ ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής, μελετούν και 
εξερευνούν τον φυσικό χώρο του μουσείου με το σώμα και τις αισθήσεις τους.

Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν τον ρόλο του επιμελητή και «στήνουν» μια 
θεματική έκθεση με έργα του Φασιανού μέσα στο τρισδιάστατο μοντέλο 
του μουσείου (μακέτα). Με μικροσκοπική κάμερα προβάλλουν σε ζωντανό 
χρόνο τη διαδρομή του φανταστικού επισκέπτη ανάμεσα στα υπό κλίμακα 
εκθέματα.

«Τη ζωγραφική δεν σου τη μαθαίνουν με λόγια. 

Δεν γίνεται. 

Πρέπει να δεις και να αισθανθείς, να 
κατανοήσεις. Αυτό έκανα εγώ».

– Αλέκος Φασιανός

Homo imaginarius

Για μαθητές:
Δ’ Δημοτικού - Α’ Γυμνασίου

Διάρκεια: 90’



Mε την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών της για την ισότιμη πρόσβαση 
στον πολιτισμό.

alekosfassianos.gr

https://www.alekosfassianos.gr

