
 

 

  

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

 

««ΗΗ  ΤΤέέχχννηη  ττηηςς  ΠΠέέττρρααςς»»  
ΘΘεεμμααττιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη  

  
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου / Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχοντας ως 

εταίρος στο έργο «Αξιοποίηση της Κοινής Ταυτότητας γύρω από την Πέτρα» - Valorization of the 

common identity around the Stone (V.I.S.), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 (INTERREG IV Greece – Italy 

2007-2013), διοργανώνει, με τη συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς (Εταίρος 6), τη Θεματική 

Έκθεση «Η Τέχνη της Πέτρας» από τη Δευτέρα 11/05/2015 έως την Παρασκευή 15/05/2015 

(09.00 - 14.30 & 17.30 -21.00) στην έδρα της ΠΕ Ζακύνθου – Διοικητήριο ΤΚ 29100 Ζάκυνθος.    

Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλει την πέτρα ως φυσικό υλικό επαγγελματικής και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και ως στοιχείο έκφρασης των ιδιαιτεροτήτων της Απουλίας και των 

Ιονίων Νήσων στην Αρχιτεκτονική και στην Τέχνη.  

Η Έκθεση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

 Έκθεση καλλιτεχνικών έργων και γλυπτών από πέτρα.  

 Έκθεση φωτογραφίας με θέμα πέτρινα έργα αρχιτεκτονικής και τέχνης και την επεξεργασία 

του λίθου. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με τα κυριότερα λιθόδμητα έργα αρχιτεκτονικής στις 

περιοχές της Απουλίας και των Ιονίων Νήσων και δύο ταινιών μικρού μήκους.  

Στο πλαίσιο της Έκθεσης έχουν προγραμματιστεί εργαστήρια και πιο συγκεκριμένα: 

 Εργαστήριο με θέμα την ιστορία της γλυπτική και επιτόπια επίδειξη δημιουργίας γλυπτού. Το 

εργαστήριο θα πραγματοποιείται τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη (11-13 Μαΐου 2015)             

(10.30 - 11.30 και 13.30 - 14.30) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου – Διοικητήριο ΤΚ 

29100 Ζάκυνθος.  

 Εργαστήριο με θέμα το Επάγγελμα του Συντηρητή Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 

(Συντηρητή Λίθινων Αντικειμένων) και επιτόπια επίδειξη εργασιών συντήρησης πάνω σε 

λίθινα σπαράγματα. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/05/2015 (19.00 – 

20.00) στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια πολιτιστική δράση την Πέμπτη 14/05/2015 (20.15 – 21.15) 

στο Υπαίθριο Θέατρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος) με την παράσταση «Το προξενιό και ο 

έρωτας» του Γ. Σταμίρη από την Ομάδα Λαϊκού Θεάτρου Γαϊτανίου.   

  


