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ΘΕΜΑ:. «Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςε επιμορφωτικό ςεμινάριο και ξενάγηςη ςτο Σελλόγλειο
Κδρυμα Σεχνών με αφορμή την ζκθεςη “Finotti. Fine Notte (το τέλος της νύχτας)”»

ασ ενθμερώνουμε ότι το Γραφείο Πολιτιςτικών Θεμάτων τθσ Δ/νςθσ Δ/βάκμιασ Εκπ/ςθσ
Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με το Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνών οργανώνουν ξενάγθςθεπιμορφωτικό ςεμινάριο διάρκειασ (2) δφο ωρών που κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτη 12
Φεβρουαρίου 2020, ώρα 18:00. Αφορμι αποτελεί θ νζα ζκκεςθ γλυπτικισ του ΣΙΣ, “Finotti. Fine
Notte (το τζλοσ τθσ νφχτασ)”.
το πλαίςιο τθσ ξενάγθςθσ ςτθν ζκκεςθ κα παρουςιαςτεί ζνα αντιπροςωπευτικό ςφνολο
ζργων του Novello Finotti (π. 70 ζργα) τα περιςςότερα ςε μάρμαρο και μεγάλων διαςτάςεων (10
από αυτά ξεπερνοφν τα 2,50 μζτρα).
Θα τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ δεξιοτεχνικισ τεχνικισ του θ οποία ςχετίηεται με τθ μακθτεία του
ςε παραδοςιακοφσ μαρμαρογλφπτεσ, και θ επίδραςθ τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ ςτο ζργο του.
Σονίηεται ότι ο Finotti κεωρείται ωσ είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςφγχρονουσ
γλφπτεσ με ζργο αντίςτοιχο τθσ κατθγορίασ των Giacometti, Miro και Dali, μιασ ομάδασ
καλλιτεχνών του 20οφ αιώνα θ οποία ζχει επθρεάςει τθ ςφγχρονθ γλυπτικι ωσ ζκφραςθ, τεχνικι
και τολμθρι διατφπωςθ. το ζργο του μεταμορφώνεται το ανκρώπινο ςώμα και μεταπλάκεται με

ευαιςκθςία, φανταςία και εξυπνάδα με το φυτικό και ηωικό βαςίλειο. Σα ςπαράγγια, οι χελώνεσ
και τα ςαλιγκάρια μετατρζπονται ςε ανκρώπινα μζλθ με ιςχυροφσ ςυμβολιςμοφσ, που αγγίηουν
τον ςουρεαλιςμό, και εξιςτοροφν μφκουσ, όνειρα και ιςτορίεσ αγάπθσ (Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα).
τθ ςυνζχεια θ γλυπτικι του Finnoti κα προςεγγιςτεί βιωματικά με προςαρμοςμζνο ςτθ
περίςταςθ του ςεμιναρίου εργαςτιριο με κζμα τον όγκο και το ςώμα.
τόχοσ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου, είναι θ ανατροφοδότθςθ των εκπαιδευτικών και θ
επαφι τουσ με τθ τζχνθ, τουσ δθμιουργοφσ, τισ μουςειοπαιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ του
εκκεςιακοφ φορζα και θ δθμιουργία διακεματικών προςεγγίςεων.
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν, να το δθλώςουν
ςυμπλθρώνοντασ τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ και να τθν αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι κυρίδα:
grpka@dide-a.thess.sch.gr
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων : Δευτζρα 10 Φεβρουαρίου 2020.
τουσ ςυμμετζχοντεσ κα χορθγθκοφν ςχετικζσ βεβαιώςεισ παρακολοφκθςθσ .
Επιςθμαίνουμε ότι, για πρακτικοφσ λόγουσ, κα ςυμμετάςχουν 25 εκπαιδευτικοί για τθν
επιλογι των οποίων κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.
Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ.
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