
«Το πρόβατο -Οδοιπορικό στον ποιμενικό βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη» 

(Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας, 14 Δεκεμβρίου 2013 - 28 Φεβρουαρίου 2014) 

  Η έκθεση «Το πρόβατο. Οδοιπορικό στον ποιμενικό βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη» 

φιλοξενείται στο Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας, ερχόμενη από το Κέντρο 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στην Αθήνα. 

Αποτελεί την 5
η
 από ένα σύνολο 7 Θεματικών Εκθέσεων που αναπτύσσονται 

παράλληλα σε ισάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις και διοργανώνονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CAΝEPAL – «Η Ευρωπαϊκή Κληρονομιά της 

Αιγοπροβατοτροφίας και του Ποιμενικού Βίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα «Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπες εκθέσεις 

αναπτύσσονται παράλληλα στο Regional Museum of History στο Smolyan της 

Βουλγαρίας, στο Μουσείο Kresów στο Lubaczów της Πολωνίας, στο Marquèze 

Écomusée - Landes στην πόλη Sabresτης Γαλλίας. στο Εθνικό Μουσείο της Εσθονίας 

και Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη. 

   Η έκθεση παρουσιάζει μέσα από έργα τέχνης, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό 

υλικό και αρχιτεκτονικές κατασκευές, πτυχές της ευρωπαϊκής κληρονομιάς του 

ποιμενικού βίου, από τη μυθολογία, τους συμβολισμούς, μέχρι και τη σύγχρονη 

αρχιτεκτονική. 

   Οι επισκέπτες της έκθεσης ανακαλύπτουν τη χρήση των τοπικών υλικών, τη 

λειτουργία των χώρων και την ένταξη στο τοπίο των παραδοσιακών ποιμενικών 

κτισμάτων, την ανακύκλωση των νέων υλικών σε σύγχρονες κατασκευές (φράχτες, 

στάνες, μαντριά και βιοτεχνικές μονάδες), καθώς και την εφευρετικότητα των 

βοσκών, μέσα από «έξυπνες λύσεις», πάνω σε θέματα υποδομής και μόνωσης, τόσο 

στις μόνιμες, όσο και στις προσωρινές αρχιτεκτονικές κατασκευές. 

   Χαρακτηριστικά παραδείγματα ποιμενικής αρχιτεκτονικής αναδεικνύονται μέσα 

από την παράδοση νομαδικών φυλών από τις χώρες της Ευρώπης, από τα 

πετρόκτιστα και τα ξύλινα σε πολλές χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά και νότου, καθώς 

επίσης και μέσα από τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές μονάδες παραγωγής που 

σχετίζονται με την εκτροφή του προβάτου και των προϊόντων του (μαλλί, δέρμα, 

γαλακτοκομικά προϊόντα). Η έκθεση οργανώνεται σε ενότητες με βάση το δομικά 

υλικά των κατασκευών – άχυρο/χόρτο, ξύλο, πέτρα, μέταλλο και ανακυκλωμένα 

υλικά. Το εκθεσιακό υλικό αποτελείται από αντικείμενα, φωτογραφίες και slideshow. 

Παράλληλα, τα αντικείμενα και το εποπτικό υλικό «συνομιλούν» με έργα τέχνης που 

έχουν αντλήσει έμπνευση από τις ποιμενικές εγκαταστάσεις και τα υλικά τους, είτε 

έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση αυτών των υλικών (ξύλο, άχυρο, πέτρα, τσίγκος 

κ.ά.).  

   Σε ξεχωριστή ενότητα της έκθεσης, αφιερωμένη αποκλειστικά στην τέχνη, 

εκτίθενται έργα τέχνης τα οποία αντλούν την έμπνευση τους από τον ποιμενικό βίο 

και τους συμβολισμούς που αποδίδονται στον αμνό και τον ποιμένα μέσα από θέματα 

της μυθολογίας, της λατρευτικής ζωής και της λαϊκής προφορικής παράδοσης. Τα 

εκθέματα τέχνης περιλαμβάνουν έργα γνωστών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και οργανώνονται σε δυο μεγάλες ενότητες: έργα που 

εμπνέονται από τους συμβολισμούς (καλός ποιμένας, αθωότητα, θυσία, μαύρο 

πρόβατο) και έργα που εμπνέονται από ή/και χρησιμοποιούν παράγωγα του 

πρόβατου, όπως μαλλί ή δέρμα.  

http://www.canepal.eu/
http://www.canepal.eu/


 Συμμετέχουν οι Έλληνες καλλιτέχνες: 

  Ναταλία Μελά, Σωτήρης Σόρογκας, Αφροδίτη Λίτη, Μιχάλης Κατζουράκης, 

Μανώλης Χάρος, Στάθης Βατανίδης, Γιάννης Καστρίτσης, Καλλιρρόη Μαρούδα, 

Αντρέας Κοντέλλης, Ελένη Τζάτζαλος, Δήμητρα Σιατερλή, Γιώργος Τσεριώνης, 

Κωστής Μουδάτσος, Κωνσταντίνα Κατρακάζου, Παύλος Χαμπίδης, Ειρήνη Κανά, 

Έλενα Ακύλα, Έλενα Παπαδημητρίου, Ιωάννα Καφίδα, Βασίλης Παπανικολάου, 

Μάγδα Ταμμάμ, Μαρίνα Σιούτη, Κλεώνη Μανουσάκη, Γιώργος Γιώτσας, Ζαχαρή 

Σμέρου, Αντιγόνη Μανωλίδου, Ντίμη Μπιτσάκου, Ελένη Κρίκκη, Μαρία Ταγκάλου, 

Αίγλη Πέττα, Διονύσης Πρωτόγερος, Έφη Σούτογλου 

και οι: 

Theodor Liho - Emil Bachiyski - Martin Yordanov - Iotoff (Βουλγαρία), Janusz Szpyt 

(Πολωνία), Lászlό Kovács (Ουγγαρία), KoiduLaur (Εσθονία). 

 Με φωτογραφικό υλικό συμμετέχουν οι: 

Γιώργος Τριανταφύλλου, Ναταλία Τσουκαλά, Νικόλας Μαστροπαύλος, Σοφία 

Αντωνακάκη, Βελισσάριος Βουτσάς και Κλαίρη Μουσταφέλλου. 

 Συντονισμός έκθεσης: Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων. 

Επιμέλεια έκθεσης: Λουϊζα Καραπιδάκη, Ιστορικός Τέχνης. 

Διοργάνωση: PRISMA-Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών, σε συνεργασία με το 

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και τη 

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμούτου Δήμου Διστόμου-

Αράχωβας-Αντίκυρας. 

 


