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Eισαγωγή στον Ιμπρεσιονισμό, τον Μετα-ιμπρεσιονισμό,
τον Φωβισμό και στα διάφορα μοντερνιστικά κινήματα
περί τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Να μάθουν για τα χρώματα, τα υλικά και
τις μεθοδολογίες του Ιμπρεσιονιστικού κόσμου.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να συστήσει
τα παιδιά σε ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα
τέχνης του 19ου αιώνα και στο κοινωνικό, πολιτικό
και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής.
Η ενημέρωση των μαθητών για τη σύγχρονη Τέχνη
και πως αυτή καθορίστηκε από το δεύτερο μισό του
19ου όταν για πρώτη φορά καταξιωμένοι
καλλιτέχνες ξεφεύγουν από τα περιορισμένα
πλαίσια της Ακαδημαϊκής Ζωγραφικής.
Το 1874, μια ομάδα καλλιτεχνών, που έφερε
την ονομασία Ανώνυμη Εταιρεία Ζωγράφων,
Γλυπτών, Χαρακτών κ.ά., διοργάνωσε την πρώτη
της και, όπως αποδείχθηκε, θρυλική έκθεση,
ανεξάρτητα από το επίσημο ετήσιο Σαλόν της
Γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, στο στούντιο
του διάσημου Παριζιάνου φωτογράφου Nadar.
Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάστηκαν στην
έκθεση ήταν το Impression: Soleil Levant του Claude
Monet, το οποίο έμελλε να χαρίσει το όνομά του
στον “Ιμπρεσιονισμό”, όταν ο κριτικός της εποχής
εκείνης Louis Leroy, στο γνωστό σκωπτικό άρθρο
του, επέκρινε έντονα τον “ημιτελή” χαρακτήρα του
έργου.
Σε αυτήν την ελεύθερη ομάδα καλλιτεχνών
συμμετείχαν, ως ιδρυτικά μέλη, οι Claude Monet,
Edgar Degas και Camille Pissarro, ενώ αργότερα και
οι Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Berthe
Morisot μεταξύ άλλων.
Στην αρχή, ο Ιμπρεσιονισμός δέχτηκε σκληρή
κριτική από κοινό και κριτικούς, που καταδίκασαν
κάθε του γνώρισμα: τη θεματολογία του,
εμπνεόμενη από την καθημερινή ζωή,
την αυθόρμητη, “βιαστική” τεχνική του που
προσπαθούσε να απεικονίσει φευγαλέα οπτικά

ερεθίσματα, ακόμη και τη χρήση
των ζωηρότερων, πιο φωτεινών χρωμάτων.
Ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων
προδρόμων του κινήματος, Jean-BaptisteCamille Corot και Eugène Boudin –που
επηρέασαν έντονα πολλούς καλλιτέχνες, όπως
τους νεαρούς Pissarro και Monet αντίστοιχα–,
οι Ιμπρεσιονιστές άρχισαν να ζωγραφίζουν
στο ύπαιθρο, en plein air. Εστίασαν στην
απόδοση της ατμοσφαιρικότητας και των
εναλλαγών του φωτός, δουλεύοντας το χρώμα
έξω από το εργαστήριο, στο λαμπερό φυσικό φως.
Οι αβίαστες, γρήγορες πινελιές που
χρησιμοποιούσαν για να απεικονίσουν μια
“εντύπωση” του θέματός τους, είτε επρόκειτο
για τοπίο είτε για σπουδή μορφής, χάριζαν στο
έργο τους ζωντάνια και αυθορμητισμό –παρά τη
συχνά προσεκτική μελέτη που είχε προηγηθεί–
και, ταυτόχρονα, απομάκρυνε το έργο τους από
την τυπική λεία επιφάνεια που χαρακτηρίζει την
ακαδημαϊκή τέχνη. Ήδη την εποχή της
τελευταίας ανεξάρτητης έκθεσης των
Ιμπρεσιονιστών, το 1886, η πρωτοποριακή τέχνη
(avant-garde) χάραζε νέους δρόμους ωστόσο,
η επιρροή του Ιμπρεσιονισμού παρέμεινε έντονα
αισθητή και στον 20ό αιώνα, ιδίως στο έργο
σημαντικών καλλιτεχνών, όπως ο Gustave
Loiseau. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στη
δεύτερη αίθουσα της Συλλογής του Παρισιού
η οποία είναι αφιερωμένη στον Ιμπρεσιονισμό
και στα κινήματα που ακολούθησαν, με
αναφορές σε άλλα έργα εντός του ευρύτερου
πλαισίου της ιστορίας της τέχνης.

Να μάθουν για την ευρωπαϊκή ιστορία, τον πολιτισμό
και την κοινωνία του 19ου και του 20ου αιώνα και,
επομένως, να εισαχθούν στην τέχνη στο ευρύτερο
κοινωνικό-πολιτικό της πλαίσιο.
Να μάθουν για την πρόοδο της επιστήμης και
της τεχνολογίας, όπως π.χ. την εφεύρεση και
εξέλιξη της φωτογραφίας.
Να συγκρίνουν το παρελθόν με το παρόν.
Να κατανοήσουν τη σημασία του Ιμπρεσιονισμού τι ήταν αυτό που έκανε αυτό το κίνημα τόσο
σημαντικό; Γιατί ήταν τόσο πρωτοποριακό;
Με ποιο τρόπο μπορεί η τέχνη να μας διδάξει
για τη ζωή εκείνης της εποχής;

Η περιήγηση γίνεται και βασίζεται κυρίως
σε ερωτήσεις, απαντήσεις, διαδραστικές
προσεγγίσεις, μεταξύ των παιδιών και της
μουσειοπαιδαγωγού.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σημερινά ενδιαφέροντα
των μαθητών με διαδραστικά μέσα όπως tablets /
διαδραστικές οθόνες, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν
άμεση συμμετοχή μέσω εξοπλισμού που τους είναι
πολύ οικείος.
Η φαντασία των παιδιών θα αποτελέσει τη βάση
για δημιουργία.
Ανάλογα με την ηλικία αλλά και τη διάθεση και
εξέλιξη του προγράμματος τα παιδιά θα μπορούν
να ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν, να παίξουν
και να αγαπήσουν την τέχνη.
Οι Πέντε αισθήσεις θα ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε
να απολαύσουν την ξενάγηση – παιχνίδι ανακάλυψη.
Σε ότι αφορά το γνωσιολογικό μέρος το Πρόγραμμα
μπορεί να καλύψει διάφορους τομείς που
περικλείονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθητών
όπως:
Τέχνη/ γεωγραφία/ μουσική/ ξένες γλώσσες/
λογοτεχνία/ιστορία κ.α.

Τα παιδιά να μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει ζωγραφική
και βασικές αρχές της ζωγραφικής.
Να γνωρίσουν την Ευρώπη ως ένα χώρο Πολιτιστικών ανταλλαγών και επιδράσεων.
Να γνωρίσουν ρυθμούς και στιλ που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές
τεχνοτροπίες.
Να μπορέσουν να εννοήσουν και να συγκρίνουν τη σημερινή τέχνη της ζωγραφικής,
που μπορεί να την συναντήσουν και να συγκρίνουν.
Πρόκειται για μια εισαγωγική εμπειρία στον κόσμο των καλών τεχνών,
της ιστορίας, της γεωγραφίας - σε τομείς που εύκολα το κάθε παιδί
και μπορεί και έχει τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθεί.

