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Το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” - Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια λειτουργίας του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Έκθεσης Ζωγραφικής με τίτλο 

«Τέχνη + Τέχνη». 

Η Έκθεση συνδιοργανώνεται από τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια Ζωγραφικής του  

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και 

σε συνεργασία με το 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών & 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., με Διευθυντή τον Καθηγητή 

κ. Τσακίρη Γεώργιο. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 

18:30μμ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Μανώλη Ανδρόνικου 6, 

Θεσσαλονίκη).  

Η Έκθεση είναι αφιερωμένη στην ιστορική διαδρομή του Νοσοκομείου, με αφετηρία το 

1917 οπότε και γίνεται η πρώτη εισαγωγή ασθενούς στο «Άσυλο Φρενοβλαβών 

Θεσσαλονίκης» και αποτελεί αφενός μεν γόνιμη ζύμωση μεταξύ καλλιτεχνών που έχουν 

νοσηλευθεί κατά το παρελθόν κυρίως στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και 
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φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών αφετέρου δε έναν δίαυλο περαιτέρω ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας και 

ασθένειας, μέσω της  οπτικής της τέχνης.  

Το κοινό που θα επισκεφτεί την Έκθεση Ζωγραφικής θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί 

και να θαυμάσει τριάντα (30) έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από άτομα με ψυχικές 

διαταραχές, που είτε ως ερασιτέχνες είτε ως επαγγελματίες καλλιτέχνες, εκφράστηκαν 

μέσω της τέχνης, κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στην ίδια αίθουσα θα φιλοξενηθούν  και τα έργα τέχνης που 

παράχθηκαν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τους φοιτητές του 3ου Εργαστηρίου 

Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Α.Π.Θ., δεχόμενοι ερεθίσματα από τον χώρο της ψυχικής υγείας. 

Η Έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της πόλης και τους επισκέπτες της έως τις 18 

Μαΐου 2018,  κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου. 

 


