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Τα μνημεία αναπαριστούν τις αξίες της εκάστοτε κοινωνίας: στα πλαίσια των αξιών 

νοηματοδοτούνται ιδεολογίες και σημασιοδοτούνται οι φυσικές δράσεις μας επί των μνημείων

Philip Halsman, Mona Lisa Dali, 1953

1. Οι όροι της περιγραφής, ανάλογα με τα μέσα αναπαράστασης κατά τη 

διαδικασία σχεδιασμού.



Το παράδειγμα του εκθεσιακού αντικειμένου:

Το αντικείμενο κατά την περιγραφή του στη διαδικασία του σχεδιασμού, συγκροτείται σε καταληπτές ενότητες 

- επιμέρους διαχειρίσιμες μορφές - , στις οποίες ορίζεται η ονομασία των στοιχείων τους και ο εννοιολογικός 

συσχετισμός τους. 

Τα στοιχεία των επιμέρους μορφών (σχήμα, χρώμα, υφή, σκιά, μέγεθος) συγκροτούνται 

• με δομοποιητικές σχέσεις διακριτές σύμφωνα με τις λογικές αντίληψης/κατανόησης των αντικειμένων 

(κατηγορηματικές, συναρτησιακές, διαδικαστικές), οι οποίες εκφέρουν σημασίες 

• σε πλαίσια νοηματοδότησης διακριτά σύμφωνα με τις διαδραστικές σχέσεις που αναπτύσσει το 

υποκείμενο με το αντικείμενο (φυσικές, τελεολογικές, αξιολογικές). 

Η εξάρτηση της σημασίας της μορφής από τις διαδραστικές σχέσεις μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, 

καθιστά τη μορφή και τον χώρο ένα αδιάρρηκτο ζεύγος /ύλης - υπόστασης/, όπου η ύλη είναι το διακριτό και η 

υπόσταση το διακρινόμενο. 

Mies van der Rohe, 1926



Οι σημασίες του αντικειμένου καθημερινής χρήσης

Τα πλαίσια νοηματοδότησης και οι λογικές περιγραφής– Το αντικείμενο ως μέσο ορισμού του χώρου

Το φυσικό πλαίσιο νοηματοδότησης: το αντικείμενο ως φυσικό σώμα 

Τα αντιληπτικά σχήματα με βάση την χρηστική, τεχνική, επικοινωνιακή εμπειρία
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'Thonet', 

'Mackintosh', 

'λαϊκή', 

'Bloco II' 

(Nanda Vigo, 

Driade, Italy, 

1971-72)

Το ιδεολογικό/τελεολογικό πλαίσιο νοηματοδότησης: το αντικείμενο ως φορέας ιδεών, 

ως αναπαράσταση της Ουτοπίας 

Η σχεδιαστική ιδεολογία, οι κανόνες σχεδιασμού με βάση τις προθέσεις για τη χρήση, την 

τεχνική, την επικοινωνία



P.Mondrian (1927), Άνθρωπος, Δρόμος, 
Πόλη: 

...Καθώς ο άνθρωπος κυριαρχείται από τον 

ατομικισμό, αδιαφορεί να καλλιεργήσει την 

παγκόσμια ουσία... Η εξωτερίκευση αυτού 

του εγωκεντρισμού ήταν μοιραία πάντοτε... 

Ο Νεοπλαστικισμός είναι υπεύθυνος για την 

αντικατάσταση του λυρισμού με την αγνή 

πλαστικότητα... Η αδρότητα μιας rustic

εμφάνισης (τυπικής των φυσικών σωμάτων) 

πρέπει να εξαφανιστεί: Η επιφάνεια των 

υλικών πρέπει να είναι λεία και γυαλιστερή, 

ελαχιστοποιώντας έτσι το βάρος της. Το 

φυσικό χρώμα των υλικών πρέπει να 

εξαφανιστεί, κάτω από ένα στρώμα αγνού 

χρώματος, ή μη-χρώματος. Όχι μόνο το 

υλικό, ως ένα πλαστικό μέσο θα 

αποφυσικοποιείται αλλά και η σύνθεση, 

όπου η φυσική δομή θα εκμηδενίζεται από 

ουδετεροποιημένες αντιθέσεις... Κάθε 

άνθρωπος, όντας τίποτα αυτός καθ'αυτός, 

θα είναι καθαρά ένα τμήμα του όλου, και 

τότε έχοντας χάσει τη ματαιότητα της μικρής 

του και τιποτένιας ατομικότητας, θα είναι 

ευτυχής σε αυτή την Εδέμ που μόνος του 

θα έχει δημιουργήσει...
G. Rietveld, Κόκκινη μπλε, 1919



M. Stam, 1924

M. Breuer, 1925

M. Van der Rohe, 1926

G. T. Rietveld, 1932
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Rietveld, 

Holland, 

1933

Breuer, Gropius, 

γραφείο, Bauhaus , 

1923

Rietveld, 

Zig Zag, 

1933

Breuer, 1936





Εξώφυλλο Έκθεσης "Der Stuhl", Stuttgart, 1928

Το αξιολογικό πλαίσιο 

νοηματοδότησης: 

το αντικείμενο ως φορέας 

κοινωνικών αξιών 



Οι διαμόρφωση των αξιών 

εξαρτάται από κοινωνικούς 

ρυθμιστές, που είναι:

η Συμπεριφορά του Καταναλωτή, 

ο οποίος σύμφωνα με την 

αγοραστική του δύναμη και τις 

πραγματικές ή επίκτητες ανάγκες 

του στρώματός του αποτιμά τη 

χρησιμότητα των διατιθέμενων 

προϊόντων, και έτσι η Συμπεριφορά 

του καθίσταται καθοριστική στη 

σύλληψη των λειτουργικών αξιών, 

οι Συνθήκες Αγοράς, που 

καθορίζουν το εύρος των 

επενδύσεων στην παραγωγή και 

αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη 

της τεχνολογίας και τη διαμόρφωση 

των τεχνικών αξιών,

το Κράτος και οι Θεσμοί που 

εκφράζονται μέσα από την Ηθική 

και Ιδεολογία, οι οποίες 

ενσωματώνονται αισθητικά στις 

μορφολογικές αξίες.



P. Mondrian, α/

βασίζεται στην

εκκλησία 

Domburg, 

β/ βασίζεται στο

α', 1918

W. Kadinsky

Μ. Beckmann, 

Καρναβάλι, 

1920

W. Gropius, Bauhaus,  1925-26

G. Rietveld, Κόκκινη

μπλε, 1919



E. Gray, 1927

H πολυπλοκότητα της μορφής



"Werkbund Exhibition", Salon des arts 

decorateurs, Paris, 1930 

Όταν το αντικείμενο μετατρέπεται σε 

εκθεσιακό αντικείμενο, 

εντάσσεται σε ένα μετα-σύστημα 

περιγραφής της μορφής του, όπου οι 

καταληπτές επιμέρους μορφές του 

αποτελούν μέσο επικοινωνίας επιθέτων 

σημασιών. 



Ο τρόπος επίθεσης νέων σημασιών στη 

μορφή επιτυγχάνεται με την αποκοπή της 

μορφής από τον χώρο της και την ένταξή της 

στον εκθεσιακό χώρο. Η μορφή του 

αντικειμένου επανασημασιοδοτείται και 

επαναορίζεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

του εκθεσιακού χώρου (του υποβάθρου, του 

φωτισμού, της συνέχειας των αντιληπτικών 

εικόνων). 

Ο εκθεσιακός χώρος, σύμφωνα με 

συγκεκριμένες αναπαραστατικές συμβάσεις,  

προβάλλει επιλεκτικά επιμέρους μορφές του 

αντικειμένου, που εκφέρουν επιμέρους 

σημασίες σε επίπεδα νοηματοδότησης 

διακριτά σύμφωνα με τις εκθεσιακές 

διαδραστικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου. 

Goodfoam chairs, 1961



Installation Machine Art, Museum of Modern Art, New York, 

1934 

Εξώφυλλο του ντανταιστικού-σουρεαλιστικού περιοδικού '391'





"African-seats", Vitra design museum, Weil am Rhein, 1994 



Το παιδί στην ελληνική τέχνη, Εθνική Πινακοθήκη, 1992



Luigi Baroli, The Italian Culture and Alvar Aalto, 1998

To εκθεσιακό αντικείμενο καθίσταται μέσο έκφρασης 

του ‘ωραίου’ στο φυσικό πλαίσιο νοηματοδότησης, με 

την αποκοπή του αντικειμένου από τις διαδραστικές 

σχέσεις που αναπτύσσει το υποκείμενο κατά την 

καθημερινή χρήση. 

Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790: 

‘Η αρέσκεια που καθορίζει την αισθητική 

κρίση είναι χωρίς κανένα συμφέρον… 

Το αντικείμενο μιας αρέσκειας χωρίς 

συμφέρον ονομάζεται ωραίο’.



Η μορφή του εκθεσιακού 

αντικειμένου περιγράφεται στο 

φυσικό πλαίσιο 

νοηματοδότησης ως 

• μέσο έκφρασης του 

‘ωραίου’:

τo εκθεσιακό αντικείμενο 

καθίσταται μέσο έκφρασης 

του ‘ωραίου’ στο φυσικό 

πλαίσιο 

νοηματοδότησης, με την 

αποκοπή του αντικειμένου 

από τις διαδραστικές 

σχέσεις που αναπτύσσει το 

υποκείμενο κατά την 

καθημερινή χρήση. 

‘Όταν η Ελλάδα έγινε Μόδα’, 
Εθνική Πινακοθήκη, 2009



Insallation Fantastic Art, Dada,
Surrealism, Museum of Modern Art, 

New Nork, 1936



Εκθεσιακός εξοπλισμός, Μέγαρο 

Εϋνάρδου, ΜΙΕΤ, 1994



‘Όταν η Ελλάδα έγινε Μόδα’, 
Εθνική Πινακοθήκη, 2009



"L'ecriture griffee", Musee des arts

moderne, Saint-Etienne, 1990 

Ingo Maurer, σύστημα φωτισμού 

Ya Ya Ho, 1984 



Εκθεσιακός εξοπλισμός, Πνευματικό Κέντρο Πατρών, ΜΙΕΤ, 1997



Εκθεσιακός εξοπλισμός, Πνευματικό Κέντρο Πατρών, ΜΙΕΤ, 1997



Από την έκθεση των Μόνιμων Συλλογών της Εθνικής Πινακοθήκης



Από την 

έκθεση των 

Μόνιμων 

Συλλογών της 

Εθνικής 

Πινακοθήκης







Χρήστος Καπράλος,  2004

'Καπράλος', 2004





"almax", "mannequins & display items", italy - canada, 1998 



Έκθεση στο Μέγαρο 

Εϋνάρδου, ΜΙΕΤ, 1997

staff, 

lichtkomfort, 

1987
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 Bourdelle 

Rodin 

Maillol 

'6 γλύπτες'



 

'6 γλύπτες'



'6 γλύπτες'



Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ‘Bob Wilson’, 2013



Έκθεση Χαρτών της συλλογής Β. Μελά, στο Μέγαρο Μελά, ΜΙΕΤ, 1997



Έκθεση Χαρτών της συλλογής Β. Μελά, στο Μέγαρο Μελά, ΜΙΕΤ, 1997

Η μορφή του εκθεσιακού 

αντικειμένου περιγράφεται στο 

τελεολογικό πλαίσιο 

νοηματοδότησης ως 

• μέσο τεκμηρίωσης της 

ιδεολογίας: 

το εκθεσιακό αντικείμενο 

καθίσταται μέσο τεκμηρίωσης 

της ιδεολογίας στο 

τελεολογικό πλαίσιο 

νοηματοδότησης, με την 

ένταξή του σε ομάδες έργων 

που συστήνουν 

σημασιολογικές συνέχειες.

Ο εκθεσιακός χώρος έχοντας χάσει 

τη δυνατότητα αντίληψης και 

κατανόησής του μέσα από σχήματα 

καθημερινών διαδράσεων, 

οργανώνεται έτσι ώστε να προβάλλει 

και επικοινωνεί ιδέες όχι σύνταξης 

ενός ιδεατού φυσικού 

περιβάλλοντος, αλλά ιδέες 

διαχείρισης του ιδεολογικού 

περιβάλλοντος. 



Alfred Manessier, exposition Palais des Beaux Arts, Bruxelles, 1955

Expo Russian Constructivism, 1921

Shirley Jaffe, exposition Artist's Space, New York, 1989



Lissitsky, cabinet des

abstraits, Hanovre, 1928

Lissitsky, Salle Proun Van Abbe

museum, Stedelijk, 1923

Francois Morellet, Saarland Museum, 

Sarrebruck, 1991

Andy Warhol, "Campbell", Los Angeles, 1962 Andy Warhol, Museum Galliera, Paris, 1974



Michele de Lucchi, "First" Memphis, 

Milan, 1983 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 1991



'Από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν', 
Εθνική Πινακοθήκη, 1992



Jumo eclairage, 1985

Erco Lumieres, Paris, 1985



Installation the Family of Man, ΜοΜΑ, 

Νew Υork, 1955

Το παιδί στην ελληνική τέχνη, 

Εθνική Πινακοθήκη, 1992



L. & M. Vignelli, Poltrona Frau, 2001



P. Russi, Stand 

Fontana Arte, 2001

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 1991



Bank Leu, cultural sponsoring 

announcements, Zurich, 1998



Credit Suisse private bank, "Christmas", Zurich, 1998

Sylvia Demetresco, Berlam: window for fabrics industry 

Brazil, Sao Paulo, 1998



Hyposwiss, image, 

Zurich, 1998

Credit Suisse private bank, cultural sponsoring announcements, Zurich, 1998





Crystal Palace, 1851 

Ο τρόπος διαχείρισης των 

εκθεσιακών 

αντικειμένων/μνημείων 

υποστηρίζει και επιβεβαιώνει 

τον τρόπο συγκρότησης των 

συμβόλων της κοινωνίας, 

καθώς στην ουσία 

διατυπώνει τον τρόπο που η 

εκάστοτε κοινωνία ορίζει και 

ερμηνεύει το παρελθόν, τα 

μνημεία του πολιτισμού της.

Η μορφή του εκθεσιακού 

αντικειμένου περιγράφεται στο 

αξιολογικό πλαίσιο 

νηματοδότησης ως 

• μέσο επίρρωσης των 

συμβόλων:

το εκθεσιακό αντικείμενο 

καθίσταται μέσο επίρρωσης 

των συμβόλων στο 

αξιολογικό πλαίσιο 

νοηματοδότησης, με την 

ενσωμάτωσή του σε ένα 

σύνολο που αποδίδει τη 

συνολική αισθητική της 

εποχής.



"Werkbund Exhibition", Salon des Arts Decorateurs, Paris, 1930



Vitra Design Museum, εξώφυλλο καταλόγου 1996 



2. Η νοηματοδότηση των όρων της περιγραφής, ανάλογα με τις προθέσεις της διαδικασίας 

σχεδιασμού.

Το παράδειγμα των 

τυπολογιών του 

εκθεσιακού χώρου: 

Σημασίες του σχεδιασμού -

Οι τρεις τυπολογίες του 

Μοντερνισμού, ως φάσεις 

της Ιστορίας της Μεγάλης 

Συμφιλίωσης:

• Η κύρια σημαίνουσα 

μορφή συγκροτείται στον  

κατηγορηματικό χώρο του 

Εκλεκτισμού: Η ουτοπία 

της αμόλυντης κοινωνίας 

και φύσης.

• Η κύρια σημαίνουσα 

μορφή συγκροτείται στον  

συναρτησιακό χώρο του 

Μοντέρνου Κινήματος: Η 

ουτοπία της βιομηχανικής 

κατασκευής του 

μέλλοντος.

• Η κύρια σημαίνουσα 

μορφή συγκροτείται στον 

διαδικαστικό χώρο του 

Εννοιολογικού 

Σχεδιασμού: Η ουτοπία 

της διαχείρισης του 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος.



Iraq Saddam Birthday, 27/4/2002

Οι τυπολογίες του εκθεσιακού χώρου ανάλογα με τις τρεις τυπολογίες του Μοντερνισμού



Metropolitan Museum of Art, New York, c 1900

Cubism and Abstract Art, MoMA, New York, 1936 Brazil-France, Renoir Exhibition, Museum of Art San Paolo, 2002

Τρεις διαφορετικές αντιλήψεις της έννοιας του 

εκθέματος και του εκθεσιακού χώρου:

- Το έκθεμα αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο της 

ομάδας των εκθεμάτων και ο εκθεσιακός 

χώρος είναι ο φύλακας της γνώσης που 

απορρέει από τη μελέτη του συνόλου των 

εκθεμάτων.

- Το έκθεμα είναι αυτόνομο και ο εκθεσιακός 

χώρος ως μη-τόπος λειτουργεί ως αφηρημένο 

υπόβαθρο.

- Το έκθεμα αποτελεί στοιχείο σχεδιασμού του 

εκθεσιακού χώρου που ευνοεί/παράγεται κατά 

τις διαδικαστικές σχέσεις του παρατηρητή.



The National Museum of 

Denmark, the Antropological 

Section

1938

1983

1992



Drawing Room, Calke

Abbey, Derbyshire, 1885

Pitt Rivers Museum, University

of Oxford, c 1895

Στην Εκλεκτική εποχή του 19ου αιώνα, ο 

εκθεσιακός χώρος θεωρείται ως μέσο 

γνώσης του πολιτισμού: Η γνώση 

συγκροτείται με την κατανόηση των 

εκφάνσεων των προϊόντων του 

πολιτισμού, οι οποίες ως σημεία της 

κοινωνικής παραγωγής έχουν σταθερή 

σημασία: ακόμα και αν αποσπασθούν 

από το σύστημα 

παραγωγής/νοηματοδότησής τους, 

εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτό. 



Macy S Fine 

Art, 14th Street 

Store and 

Woolf Bros 

Department 

Store, New

York and 

Kansas, 1883 

and 1949

• Ο σχεδιασμός της έκθεσης 

τονίζει τη φυσική έννοια του 

χρόνου: τις βιωματικές σχέσεις 

ανθρώπου-αντικειμένου και τις 

σχέσεις εξέλιξης των μορφών 

μέσα στο είδος - γένος -

κατηγορία που ανήκουν 

(σχέσεις εξέλιξης όπως στα 

φυτά, στα ζώα ή στις λέξεις 

μιας γλώσσας).

• Τα αντικείμενα-εκθέματα 

ομαδοποιούνται ως προς τον 

τύπο και τη μορφή (το μέγεθος 

και το σχήμα) και εκτίθενται 

πάντα με άλλα αντικείμενα 

μαζί, μέσα σε ένα γενικότερο 

περίγυρο αντικειμένων. 

Εκτίθενται ανεξάρτητα του 

θεατή και εξαρτημένα, ως 

αρχιτεκτονικός διάκοσμος, από 

τα χαρακτηριστικά του χώρου. 



The Armory Show, The International Exhibition of Modern Art, New York, 1913



Alexander Dorner, Dome Gallery, Gallery 44 and Gallery 43, Landesmuseum, Hannover, 1930 and 1917 



Andy Warhol, "Shadows",  New York, 1979

Riegl,  Wofflin: "Kunstwollen" - οργάνωση και παραγωγή των έργων τέχνης ως προς το καλλιτεχνικό πρόβλημα



Alfred Barr, Cezanne-Gauguin-Seurat-Van Gogh, MοMA, New York, 

1929

Alfred Barr, Van Gogh, MοMA, New York, 1935

Στη Μοντέρνα εποχή, ο εκθεσιακός 

χώρος θεωρείται ως μέσο μαζικής 

επικοινωνίας για τον "εκδημοκρατισμό" 

της τέχνης. Ο σχεδιασμός του τρόπου 

παρουσίασης των εκθεμάτων 

καθίσταται πρόβλημα συνολικού 

σχεδιασμού του εκθεσιακού χώρου, και 

ανάλογα με την εκάστοτε σημασία που 

επιδίδεται στα εκθέματα καθοδηγείται 

και η επίλυση σχεδιασμού του χώρου. 



• Κατά την έκθεση τα αντικείμενα αποσπώνται 

από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

παραγωγής τους και εντάσσονται στο 

αχρονικό σύστημα της αισθητικής. 

Δημιουργείται μια νέα ιστορία, η ιστορία της 

τέχνης, αναπαριστώντας την εξέλιξη του 

πολιτισμού ως την εξέλιξη της τέχνης. Ένα 

αντικείμενο θεωρείται ως έργο τέχνης 

αποστασιοποιούμενο από τις 

χρονικές/κοινωνικές συνθήκες προέλευσής  

του και εντασσόμενο στην ιστορία της 

καλλιτεχνικής προβληματοθεσίας. Alfred Barr, Fantastic Art-Dada-Surrealism, MοMA, New York, 1936

Rene D. Harnoncourt, Selected Works From The Collection, 

Museum οf Primitiv Art, New York, 1957



• Οι κύριες σχεδιαστικές τάσεις που 

εξελίσσονται τονίζουν την ατομικότητα του 

θεατή/εκθέματος και ενθαρρύνουν την 

"ελεύθερη βούληση" στην κοινωνία της 

"ελεύθερης αγοράς", 

- είτε αναπτύσσοντας την ατομική, 

αυτόνομη σχέση θεατή-εκθέματος, σε 

έναν χώρο μη-τόπο (σε έναν λευκό 

κύβο που λειτουργεί ως αφηρημένο 

υπόβαθρο), όπου τα εκθέματα 

οργανώνονται ως προς την κεντρική 

ιδέα που νοηματοδοτεί την επιλογή 

τους,

- είτε ευνοώντας την συμμετοχή του 

θεατή στην ερμηνεία του εκθέματος, σε 

έναν χώρο που επιτρέπει πολλαπλές 

αναγνώσεις των εκθεμάτων, καθώς και 

την πρόσληψη διαφορετικών 

εντυπώσεων.

Οι τάσεις αυτές, κατά τον συγκερασμό τους, 

διαμόρφωσαν την αντίληψη ότι το έκθεμα 

αποτελεί στοιχείο οργάνωσης του χώρου. Η 

αντίληψη αυτή εφαρμόσθηκε ευρύτατα σε 

εκθέσεις προπαγανδιστικές και εμπορικές. 

Ο λευκός κύβος: Theo van Doesburg: Ο ίδιος ο ζωγράφος 

πρέπει να είναι λευκός, που σημαίνει χωρίς τραγωδία και 

θλίψη. Το στούντιο του μοντέρνου ζωγράφου πρέπει να 

αντανακλά τη φωτεινότητα των βουνών που είναι εννέα 

χιλιάδες πόδια ψηλά και στην κορυφή στεφανωμένα με 

αιώνιο χιόνι. Εκεί το κρύο σκοτώνει τα μικρόβια.

Friedrick Kiesler, International Exhibirion οf New Theater

Technique, Konzerthaus, Vienna, 1924

Karl Peter Rohl, 

Atelier a Weimar, 

(Paris-Berlin), 

Weimar, 1922



Ellsworth Kelly, Three Panels Orange- Dark Grey-Green, MoMA, New York, 1986

"Το κύριο χαρακτηριστικό του μουσείου είναι η διαγραφή κάθε θρησκευτικού, πολιτικού, προσωπικού 

συμβολισμού" (Philip Fisher, 1991)



First International Dada Fair,  Berlin, 1920



Herbert Bayer, Diagramm οf
360 Degrees Field οf Vision, 

Building Workers Union

Exhibition, Berlin, 1931



F. Kiesler, International Exhibirion of New Theater Technique, 'L' and 'T'  type of display, Vienna, 1924



F. Kiesler, Surrealist Gallery, Art of This Century, New York, 1942

F. Kiesler, Abstract Gallery, Art of

The Century, New York, 1942



Kiesler and Janis, Visual Analysis of the

Paintings of Picasso, MoMA, New York, 

1940

F. Kiesler, Kinetic Gallery and City in

Space, Art of this Century and Art

Deco, New York and Paris, 1942 and

1925



El Lissitzky, Abstract Cabinet, 

Hanover, 1927

Kazimir Malevich Gallery, 0.10: 

The Last Futurist Exhibition of

Paintings, Petrograd, 1915

Bauhaus: 

το έκθεμα ως στοιχείο ορισμού του 

χώρου, με αυτό σχεδιάζεται ο χώρος 



Max Bill, Swiis Pavillion, The Milan Fair, 1936

Bayer, Gropius, Moholy-Nagy, Building Workers

Union Exhibition, Berlin, 1931



Alfred Barr, Cubism and Abstract Art, 

MoMA, New York, 1936

Elliot Noyes, Organic Design in Home

Furnishings, MoMA, New York, 1941



Herbert Bayer, Deutcher Werkbund Installation, Exposition de la Societe des Artistes Decorateurs, Paris, 1930



Rudolph and Steichen, The
Family of Man, MoMA, New

York, 1955



Francois Morellet, Saarland Museum, Sarrebruck, 1991



'Μόνιμη Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης', 2000



'Μόνιμη Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης', 2000



'Μόνιμη Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης', 2000





εκθέσεις προπαγάνδας – εμπορικές εκθέσεις

Alvar Aalto, The Finish Pavillion, New York

Worlds Fair, New York, 1939



El Lissitzky, The Constitution of the Soviets and the Newspaper Transmission, Soviet Pavillion Pressa, Cologne, 1928



Giuseppe Terragni, Sala 0: An

Installation Dedicated to the

Fascist March in Rome 1922, 

Exhibition of the Fascist

Revolution, Rome, 1932



Brtish Industries Fair, 1947



Swiss Fair, 1948

Eric Mansfield, The Scotish Industries

Exhibition, 1949



Enterprise Scotland, Council of Industrial Design Exibition, Edinburg, 1949

Christofer Nickolson, Textile Section, British Industry Fair, 1947

Moro and Day, Jet Exhibition, Charing Cross, 1947



Norman Bel Geddes, Futurama, General Motors

Pavillion, Worlds Fair New York, 1939

Arthur Drexler, Design for Sport, MoMA, 

New York, 1962



Imagination, Ford of Europe, European Motor Shows, Birmingham, 1996



Intel, Ongoing USA Tour, 1996 Imagination, Ericsson, 1996



Στη Μεταμοντέρνα εποχή, ο εκθεσιακός 

χώρος λειτουργεί ως μέσο μαζικής 

εκπαίδευσης στην τέχνη, καθώς και ως μέσο 

επικοινωνίας της επανερμηνείας της τέχνης. 

• Η διεύρυνση της έννοιας του 

εκθέματος/έργου τέχνης και αντίστοιχα 

των μέσων επικοινωνίας του σχεδιασμού 

της έκθεσης, 

• η μετατόπιση του τρόπου 

σημασιοδότησης της καλλιτεχνικής 

πράξης με ιδιαίτερη έμφαση στην 

επικοινωνία κοινωνικής ιδεολογίας 

σημασιών, καθώς και 

• η εμπλοκή χορηγών στην οργάνωση των 

εκθέσεων, 

είναι οι νέες παράμετροι που συμβάλλουν 

στη λειτουργία του εκθεσιακού χώρου ως 

προϊόντος με ανταλλακτική αξία. 

Εισάγεται η ανάγκη της διέγερσης του 

μεγαλύτερου κατά το δυνατόν μέρους του 

κοινού, με συνειδητό σχεδιασμό ανάμεσα στο 

διττό στόχο: Εκπαίδευση - Διασκέδαση, 

Σύνθετο - Απλό, Καινοφανές - Κανονικό.

Gae Aulenti, Musee Dorsay, Paris, 1980s



Central Africa Gallery, Royal Academy, London, 1995



Henry Moore

'Moore', 2004

• Η σταθερή σημασία του έργου τέχνης (όπως 

υποδηλωνόταν από την ακαδημαϊκή 

προσέγγιση του 19ου αι.) υπόκειται σε 

αλλαγές, θεωρώντας ότι οι αλλαγές στο 

φυσικό περιβάλλον ή στις ιστορικές συνθήκες 

ευνοούν διαφορετικές ερμηνείες του έργου σε 

μια συνεχή αναδιατύπωση της σημασίας του, 

ανάλογα με την εκάστοτε χρονική και χωρική 

συγκυρία. Οι εκθέσεις είναι ο τόπος όπου η 

προηγούμενη ιστορία ενός έργου και η κριτική 

του ερμηνεία συνδιαλέγονται με τη σύγχρονη 

αντίληψη που καθορίζεται από τη 

συγκεκριμένη στιγμή της παρουσίασής του. Ο 

δυϊσμός μεταξύ του παρελθόντος και του 

παρόντος ενυπάρχει στην ιστορική και 

αισθητική διάσταση του εκθέματος. 



Hubert and Zelnio, Reconstruction of Kiesler Surrealist 
Gallery, Whitney Museum of American Art, New York, 1989

Daniel Spoerri, Dylaby Dynamic Labyrinth, 

Stedelijk Museum, Amsterdam, 1962

Επανερμηνεία – υποκειμενική θεώρηση



Adrian Piper, What It is Like  - What It Is Dislocations, MoMA, New York, 1991



τα χωρικά αντικείμενα

Claes Oldenburg, The Street, Judson Gallery, New York, 1960 Takis, Installation, Arts Lab, London, 1967



Franz Erhard Walter, Instruments for 
Process Spaces, MoMA, New York, 

1969

Angela Bulloch, Super Structure 
with Satellites, Tate Gallery, 

London, 1997



Christo and Jeanne 

Claude, Wrapped
Reichstag, Berlin, 

1995

GAAG The Guerrilla Art Action Group, Call for the Immediate Resignation of all the Rockfellers from the 
Board of Trustees of MoMA Blood Bath Action, MoMA, New York, 1969



• Ο σχεδιασμός του εκθεσιακού 

χώρου αποτελεί το κύριο μέσο 

πρόσκλησης του κοινού να 

συμμετάσχει σε ένα μαζικό 

θέαμα. Σχεδιαστικές τεχνικές 

ανάλογες των εμπορικών 

εκθέσεων, εφαρμόζονται 

γενικότερα, επιδιώκοντας την 

ενσυναισθηματική εμπλοκή του 

θεατή σε μια κάθε φορά 

"μοναδική/νέα" αισθητική 

εμπειρία.

Star Wars Exhibition, Brooklyn 

Museum of Art New York, 2002

Body Works Exhibition, Atlantis Gallery London,  2002



Return of the Buddha, Royal Academy London, 2002



MoMA moves to Queens, 2002 Discover Taiwan, Daley Civic Center Chicago, 2002

Australia Art Dots Obsession, Roslyn Oxley 9 Gallery Sydney, 2002 Inaugural Display of the Royal Collection, Queens Gallery

Buckingham Palace, 2002



Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 3d printing, 2014



The wonder begins with a life-size sculptural interpretation of

the interior of a megalithic temple!

Unless you've been to the prehistoric temples in Malta, you've never seen 
anything like it!

Artifact and pottery reproductions help visitors step back more than 5,000 

years or an experiential visit with prehistory.

Colorful information panels deliver basic information about a vanished 

civilization which may have been the ancestors of Minoans and Egyptian 

dynasties, as well as a basis for the myths of Atlantis. A video from the 

Discovery Network seeks to explain this advanced and enigmatic culture, 

illustrating astronomical alignments and sophisticated engineering in the 

ancient temples in addition to complex ritual imagery.

Try your hand at moving megaliths! The exhibition includes "hands-on" 

materials such as an array of musical instruments from around the world which 

visitors are encouraged to try. "Starting from scratch" with raw materials is a 

theme of the ANCIENT ISLAND Traveling Exhibition. Projects in various 

stages of development present the challenges of creating and making the 

basic necessities of life: from food to footwear to fishing nets. Perhaps an 

important message left by ancient ancestors in the stone temples of Malta is 

one of respecting our natural resources and more fully appreciating our 

modern conveniences.

Live personal presentation, slides, lectures, special effects and guided role-

playing can help create a rich learning experience.

The OTS Foundation, Sarasota, USA

ANCIENT ISLAND This collection of full-size reproductions, projects and information panels

can bring the world of prehistoric Malta & Gozo to you!



Sergei Kadleigh, Ideal Home Exhibition, 1950



Anish Kapoor, Marsyas, Tate Modern, London, 2003



Anish Kapoor, Marsyas, 
Tate Modern, London, 2003



MoMA moves to Queens, 2002

Χρήματα από τη λειτουργία του 

μουσείου, χορηγίες για υποδομή 

(επεκτάσεις…), χορηγίες για εκθέσεις. 

Ανεξάρτητα της εμπλοκής των 

χορηγών της τελευταίας κατηγορίας 

στη μουσειολογική μελέτη, εισάγεται η 

ανάγκη της διέγερσης του μεγαλύτερου 

μέρους του κοινού, με συνειδητό 

σχεδιασμό ανάμεσα στο διττό στόχο:

Εκπαίδευση – Διασκέδαση, Απλό –

Σύνθετο, Καινοφανές - Κανονικό. 

The blockbuster show



 

1 

2 

3 

 Bourdelle 

Rodin 

Maillol 

'Φασιανός'

'6 γλύπτες'



















'6 γλύπτες'

'Moore' 'Μόνιμη Συλλογή Εθνικής Γλυπτοθήκης'

15 τ.μ. / μέσο γλυπτό
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