
Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της 

Β Λυκείου

στην έκθεση ζωγραφικής “Το Μεγάλο 

Χρυσό Δωμάτιο” του Κ. 

Παπαμιχαλόπουλου

Οι μαθητές της Β Λυκείου επισκέφτηκαν το Φεβρουάριο του 2015 την έκθεση ζωγραφικής 

«Το  Μεγάλο  Χρυσό  Δωμάτιο»  του  ζωγράφου  Κων/νου  Παπαμιχαλόπουλου,  στο  Μουσείο 

Ελληνικής  Λαϊκής  Τέχνης  (Λουτρό  Αέρηδων,  Πλάκα),  στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της 

Φιλοσοφίας, με αφορμή το κεφάλαιο «Φιλοσοφία και Τέχνη» από το σχολικό βιβλίο. Στην 

έκθεση αυτή είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον καλλιτέχνη και να συνομιλήσουν μαζί 

του, πλουτίζοντας τις γενικότερες γνώσεις τους για την τέχνη και ανακαλύπτοντας έτσι 

πόσο  κοντά  βρίσκεται  αυτή  σε  κάθε  πλευρά  της  ανθρώπινης  ζωής.  Την  επίσκεψη 

προγραμμάτισε η φιλόλογος κα Καραγγέλου Αγγελική, η οποία συνόδεψε τους μαθητές μαζί 

με τη φιλόλογο κα Νικολαράκου Χρύσα.

Οι εντυπώσεις των μαθητών της Β Λυκείου από την επίσκεψή τους στην έκθεση: 

«… Αυτό που μας κέρδισε όλους ήταν ο καλλιτέχνης. 

Πραγματικά θα το ήθελα πολύ να ερχόμουν κάθε μέρα 

στην  ξενάγηση  και  να  μιλάγαμε  όλη  την  ώρα  για 

οποιοδήποτε θέμα. (…) Είναι άνθρωπος με βάθος, στο 

οποίο μπορεί να χωρέσει ο ενθουσιασμός και η έκπληξη 

πολλών ανθρώπων.»

«… Είναι κάτι τελείως προοδευτικό και το αποτέλεσμα 

πραγματικά εντυπωσιακό.»

 «… Δε μείναμε μόνο πάνω στο κομμάτι της τέχνης, αλλά εμβαθύναμε και σε πολλά άλλα 

πράγματα…»

«…Εγώ προσωπικά δεν περίμενα να περάσω τόσο ωραία και να μάθω τόσο χρήσιμα και 

ενδιαφέροντα πράγματα…»

«…Περίμενα για αρκετό καιρό για μια έκθεση σαν αυτή, διότι κανείς ποτέ δεν είχε σκεφτεί 

να απεικονίσει βιντεοπαιχνίδια πάνω σε έναν καμβά με τέτοια ακρίβεια…»

«… Κύριε Παπαμιχαλόπουλε θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο «συγχαρητήρια» για τα έργα 

τέχνης  που  μας  παρουσιάσατε  και  ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για  τις  εμπειρίες  που  μας 

δώσατε σ’ αυτό το ξεχωριστό και ασυνήθιστο…»



«…Η  πεποίθηση  ότι  η  τέχνη  είναι  ελεύθερη  να  τη  συναντούμε 

καθημερινά,  είναι  αναπόσπαστο  στοιχείο  της  ζωής  μας,  με 

βοήθησε να δω κάποια νέα στοιχεία  στην καθημερινότητά μου. 

Γι΄αυτό  σ’  ευχαριστώ  πολύ  για  την  ενδιαφέρουσα  αυτή 

παρουσίαση!» 

«… Ο τρόπος που μας μιλήσατε μας άγγιξε και μας έκανε να δούμε 

την τέχνη με άλλο μάτι…»

«… Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις για να περιγράψω αυτόν 

τον καλλιτέχνη. Απλά τρομερός! (…) Τα λόγια του με άγγιξαν πολύ 

και τα έβαλα καλά στο μυαλό μου και σχεδιάζω να κάνω σύντομα επισκέψεις σε μουσεία.  

Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη επίσκεψη.»

«… Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτήν την έκθεση ήταν ότι 

ήταν  αρκετά  μοντέρνα  και  πρωτοποριακή.  Το  θέμα  ήταν 

καινοτόμο και ενδιαφέρον…»

 «… Τα λόγια σας μας έκαναν να αναθεωρήσουμε τις απόψεις 

μας και τη στάση μας απέναντι σε επισκέψεις σε μουσεία, αλλά 

και  στη γενικότερη ενασχόλησή μας με την τέχνη.  (…) Η όλη 

εμπειρία ήταν από τις καλύτερες που είχαμε κατά τη διάρκεια 

των γυμνασιακών και λυκειακών μας χρόνων.»

«… Η αλήθεια είναι πως η έκθεση ήταν πολύ εντυπωσιακή…»

 «… Πιο πολύ μου έκανε εντύπωση το πόσο διαφορετικά ήταν τα έργα της έκθεσης και πόσο 

μη συμβατικά. (…) Ο καλλιτέχνης μας είπε πως η ζωή έχει να μας δώσει πολλές ευκαιρίες 

και εμείς πρέπει απλά να τις αρπάξουμε «γιατί μπορούμε», όπως είπε και ο ίδιος…»

«… Μου άρεσε πολύ, γιατί ήταν κάτι πρωτότυπο και νεανικό. Ήταν πρωτοπόρα ιδέα να 

ζωγραφίσει  διάφορα βιντεοπαιχνίδια,  τα οποία ήταν συναρπαστικά και  έχουν σημειωθεί 

στην ιστορία των  videogames. Όλα αυτά με την προσθήκη χρυσού δημιούργησαν αυτούς 

τους πολύ ωραίους πίνακες.»

 «… Μου  άρεσαν  πολύ  οι  πίνακες  και  το  θέμα  τους.  Η  επιλογή  του  χώρου  έκανε  την 

ξενάγηση πιο ενδιαφέρουσα. Το θέμα ήταν ελκυστικό για τους εφήβους γιατί ήταν πολύ 

κοντά στα ενδιαφέροντά τους.»

 «… Μ’ άρεσε το γεγονός ότι τα έργα ήταν πολύ ιδιαίτερα. ‘Ήταν κάτι που δεν έχω ξαναδεί. 

Ακόμα, ήταν ενδιαφέρον να συναντήσω έναν καλλιτέχνη, ο οποίος εμπνεύστηκε από κάτι 

που μου αρέσει τόσο πολύ, όπως είναι τα videogames…»

«… Ο τρόπος που μας μιλήσατε για την τέχνη και γενικότερα για τα μουσεία με έκανε να 

αναθεωρήσω την  άποψη  που  είχα  γι’  αυτά  και  σχεδιάζω  ήδη  να  κάνω μια  βόλτα  στο 

μουσείο της Ακρόπολης. Ευχαριστούμε πολύ για τις γνώσεις που μας μεταδώσατε!»



Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος:  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε ζωγραφική 

στην Α.Σ.Κ.Τ. με τη Ρένα Παπασπύρου & χαρακτική με το Μιχάλη Αρφαρά. Το 2014 τελείωσε το 

μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  "Ψηφιακές  Μορφές  Τέχνης"  της  Α.Σ.Κ.Τ.   Συνεργάστηκε  με  τα 

περιοδικό Βαβέλ και MovMag, τις εκδόσεις «9» και «Βιβλιοθήκη» της «Ελευθεροτυπίας» και ως 

εικονογράφος  στην  εφημερίδα  «Το  Βήμα».  Συνεργάζεται  με  τη μηνιαία  επιθεώρηση βιβλίου 

«Athens Review of Books» σχεδιάζοντας όλα τα εξώφυλλά της. Το 2000 εξεδόθη το κόμικς-

άλμπουμ  του  με  τίτλο  «Ο  Γιάπωνας»,  το  2009  «Ο  Γιάπωνας  –  Δευτερονόμιον»  και 

η"Επιλαρχία!"το  2011. Το  2003  το  Μουσείο  Μπενάκη  παρήγγειλε  πορτρέτο  του  Αντώνη 

Μπενάκη. Από το 2004 το έργο ανήκει στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου. Είναι συνιδρυτής 

της  White Island Works. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές &δημόσιες συλλογές Ελλάδος και 

εξωτερικού. Ζει και εργάζεται μεταξύ Αθηνών και Φολεγάνδρου. 


