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«Η «ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΟΥΓΑΔΑ »

À THESSALONIQUE

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, 09:00-15:00
Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσ/νίκης και το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας απλώνει μπουγάδα την Πέμπτη
24 Μαρτίου 2022.
Τι είναι η μεγάλη μπουγάδα;
Η Μεγάλη μπουγάδα (La Grande Lessive) είναι μια παγκόσμια εικαστική δράση
συμμετοχικής τέχνης, ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες. Η ιδέα ξεκίνησε το 2006 από την
γαλλίδα καλλιτέχνιδα αλλά και δασκάλα εικαστικών, JOЁLLE GONTHIERS, και
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, δύο φορές τον χρόνο και ανήκει..
Κάθε Μεγάλη Μπουγάδα συγκεντρώνει περίπου 500.000 συμμετέχοντες σε χιλιάδες
μέρη που βρίσκονται σε 118 χώρες και 5 ηπείρους. χωρίς περιορισμό ηλικίας,
μορφωτικού επιπέδου ή επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, με µόνα «όπλα» το
σχοινί και τα μανταλάκια, δημιουργούν το δικό τους έργο σε διαστάσεις Α4 και το
κρεµάνε για να το δείξουν στους άλλους µόνο για µία ηµέρα.

!!! Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης!
Το Γαλλικό Σχολείο και το Γαλλικό Ινστιτούτο θα απλώσει τη μπουγάδα, εσύ απλά
έρχεσαι να κρεμάσεις το έργο σου και να συμμετετάσχεις σ’αυτή την ομάδα! Αυτή η
µέρα είναι ένας διαδραστικός διάλογος μεταξύ πολλών γενεών, διαφόρων ανθρώπων,
αναπτύσσει τους κοινωνικούς δεσμούς και φιλοδοξεί να αναδείξει τη μοναδικότητα και
την ιδιαιτερότητα με στόχο την τέχνη στην καθημερινότητα! Η τέχνη αφορά την ύπαρξή
μας και η ύπαρξή μας εμπνέει την τέχνη!
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από εικαστική άποψη, πρόκειται για µία εικόνα εφήµερης
τέχνης φιλοδοξώντας ταυτόχρονα να ενώσει όσους συμμετέχουν µε έργα τους σε µια
παγκόσμια οικογένεια, έστω κι αν οι συμμετέχοντες δεν είναι καλλιτέχνες ή δεν
γνωρίζονταν µέχρι χτες.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΣΚΙΑΣΕΙΣ
Η σκίαση είναι η σκιά που ρίχνει ένα σώμα σε μια επιφάνεια, μια έκφραση

που

χρησιμοποιείται στο σχέδιό. Τέλος, τα προβλήματα ή ο κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε,
κάποιο κλιματικό φαινόμενο, μια επιδημία ή οτιδήποτε άλλο, μας ωθεί να μιλήσουμε
για σκιές. Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα, η σκιά

μας κάνει να

ονειρευόμαστε, να ανατριχιάζουμε, να δημιουργούμε...

Ανυπομονούμε να ζήσουμε αυτήν την περιπέτεια μαζί σας την Πέμπτη 24 Μαρτίου από
τις 09:00 έως τις 15:00 !
Πρακτικές πληροφορίες:
Είναι μία δράση ανοιχτή σε όλες και όλους: μαθητές-μαθήτριες, φοιτητές-τριες,
γονείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες,...
Δεν υπάρχει αίτηση συμμετοχής
Η παραγωγή σας μπορεί να είναι ανώνυμη
Το Γαλλικό Σχολείο και το Γαλλικό Ινστιτούτο θα ετοιμάσει τη μπουγάδα (σκοινιά)
-Λεωφ. Στρατού 2Α
Έρχεστε με το έργο τέχνης που θα πρέπει να απλώσετε με το δικό σας μανταλάκι!

Τι είναι το έργο τέχνης που θα κρεμάσουμε:

│

- Ποίημα
- Κείμενο
- Σχέδιο
- Φωτογραφία,
- Ζωγραφιά
- Κολλάζ
*Διαστάσεις: Φύλλο μεγέθους Α4

Πληροφορίες: 2310 821 231 -115, 117, education@ift.gr

