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«Ανακάτεψε τις Τέχνες!»  

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σε συνεργασία με τη Βίκη Χρηστάκη 

αναμειγνύουν διαφορετικές τέχνες αναρωτώμενοι αν γίνεται να ζωγραφίζεις καθώς 

κινείσαι, αν είναι δυνατόν να ζωγραφίζεις τον ήχο και πως μπορείς να πεις μια ιστορία 

μονάχα με γραμμές! Συνοδοιπόροι στο παράξενο αυτό εγχείρημα θα είναι οι κινήσεις των 

ζώων, τα τέσσερα στοιχεία της φύσης και το φως!  Στις 9 Νοεμβρίου στις 11:30, σε ένα 

βιωματικό εργαστήρι 4 συναντήσεων, γονείς και παιδιά, από 6 έως 10 ετών, θα έχουν 

την ευκαιρία να αποκτήσουν μια διαφορετική σχέση με τα χρώματα, το χαρτί, τους ήχους 

και τη σιωπή. Να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης και να αναπτύξουν μια 

νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ τους!  

Με ομαδικές δραστηριότητες, τη στιγμιαία σύνθεση κινήσεων και τη ζωγραφική,  

που ακολουθεί το ρεύμα του σουρεαλισμού, βελτιώνουμε τις κινητικές μας δεξιότητες, 

ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας και αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, χωρίς να 

νοιαζόμαστε τόσο για το τελικό αποτέλεσμα, όσο για την ίδια τη διαδικασία! 

Η προσέγγιση των εργαστηρίων «Ανακάτεψε τις Τέχνες» είναι διεπιστημονική και 

διακαλλιτεχνική, καθώς η αλληλεπίδραση των τεχνών της αφήγησης, της μουσικής, του 

χορού και της ζωγραφικής είναι αναπόφευκτη στη σύγχρονη προσέγγιση της βιωματικής 

εκπαίδευσης.  

Απαραίτητα: άνετα ρούχα και ένα δεύτερο ζευγάρι κάλτσες! 

1η συνάντηση : Σάββατο 9 Νοεμβρίου, 11:30   

Αριθμός συναντήσεων:  4 Σάββατα (9, 16, 23, 30 Νοεμβρίου)   

Διάρκεια: 60΄  

Δηλώσεις συμμετοχών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 -15:00, 2801-393630  

Κόστος: 70 ευρώ, ενήλικας και παιδί 
 

*Για τις ανάγκες του εργαστηρίου είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ενήλικας για κάθε παιδί. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν αδέρφια η επιβάρυνση είναι επιπλέον 20 ευρώ ανά παιδί και ο ενήλικας 
επιπλέον-συνοδός δωρεάν.  
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία 
υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
E mail : info@nhmc.uoc.gr  
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