
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

«Γιατί η πραγματικότητα γίνεται αφόρητη χωρίς τη φαντασία
και η φαντασία έχει ανάγκη την πραγματικότητα,

για να μετράει κάθε τόσο τα όσα κάναμε για να βγουν τα όνειρά μας αληθινά.»

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» οργάνωσε και λειτούργησε το εβδομαδιαίο ατελιέ ζωγραφικής «StrArt» 
στο «Εργαστήρι Πολιτισμού» από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα 
Γενιά σε Δράση».

Στο ατελιέ συμμετείχε μια ομάδα τριανταδύο παιδιών και εφήβων. Τα μέλη της ομάδας «StrArt» είχαν, στη διάρκεια 
αυτών των μηνών, την ευκαιρία να προβληματιστούν, να μοιραστούν απόψεις και ιδέες, να αναζητήσουν και να 
παρατηρήσουν εικαστικά και φωτογραφικά έργα και αρχεία και να τα σχολιάσουν, να εκφραστούν και να 
δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα.

Τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας «StrArt» 
οδήγησαν σε διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Από τη ζωγραφική 
ως τη φωτογραφία, τις μάσκες και τη δημιουργία  εντύπου, από 
τα πορτρέτα ως την απεικόνιση της ζωής της περιοχής. Τα μέλη 
της ομάδας ζωγράφισαν ελεύθερα τοπία της φύσης και του 
αστικού περιβάλλοντος, την καθημερινή ζωή της περιοχής, 
πρόσωπα και αφηρημένη ζωγραφική.

Χρησιμοποιώντας υλικά ζωγραφικής αλλά και φωτογραφικές 
μηχανές και τάμπλετ, η ομάδα «StrArt» εξερεύνησε την περιοχή, 
αποτύπωσε και σχολίασε εικαστικά παλιά και καινούρια κτίρια, 
πολιτιστικούς χώρους, δρόμους, πλατείες και τις καθημερινές 
στιγμές των ανθρώπων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
συγκέντρωσε η οδός Αλκαμένους, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός 
Λαρίσης, ο σταθμός του Μετρό, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το 53ο 
Δημοτικό Σχολείο και η πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.

Τα έργα της ομάδας θα εκτεθούν σε εικοσιοκτώ φιλόξενους χώρους της περιοχής του Στ. Λαρίσης, ανάμεσά τους 
σχολές, ωδεία, ο σταθμός του Μετρό, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί, ΜΚΟ, 
καταστήματα καθημερινής λειτουργίας -φούρνος, κομμωτήριο, σούπερ μάρκετ, κλπ.

Η Έκθεση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτελεί μια διαδρομή περιπάτου, με βάση το χάρτη της περιοχής, πάνω 
στον οποίο σημειώνονται οι χώροι της Έκθεσης των έργων. Θα είναι ανοιχτή σε όλους από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 
7 Νοεμβρίου, κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων που την φιλοξενούν.

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» και το «Εργαστήρι Πολιτισμού» 
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στους εθελοντές και τις εθελόντριες, καθώς 
και στους συντονιστές που βοήθησαν να λειτουργήσει το ατελιέ «StrArt»: Βιόλα 
Γκιόκα, συντονίστρια του προγράμματος και της Έκθεσης, Ηώ Αμανάκη, υπεύθυνη 
κατασκευής μάσκας, Έλενα Θυμή, υπεύθυνη ζωγραφικής μάσκας, Νάντια Στασινού και 
Μανώλη Ηλιόπουλο –«Imaginary Rooms»- υπεύθυνους δημιουργίας εντύπου, Ηλία 
Νάτσιο, υπεύθυνο του προγράμματος «Ν. Γενιάς», Άλκηστι Οικονομοπούλου, 
γραφίστρια, Ειρήνη Σανδήλου, εικαστικό, Κωσταντίνα Γεωργίου διοργανώτρια 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, Σταμάτη Μήτσιο φοιτητή ΑΣΚΤ-Street Artist, 
Μαρία-Ραφαέλα Παναγάκη, εκπαιδευτικό.
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