
Σχεδιασμός Εκθέσεων

Δρ Ευαγγελία Κανταρτζή
Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης



Φέρτε στον νου σας μια επίσκεψη σε 
μουσείο ή γενικότερα χώρο 
πολιτισμού.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, η 
πρώτη σας μνήμη;.



Πόσοι από εμάς θα επιλέγαμε ή επιλέγουμε να 
ξοδέψουμε το Κυριακάτικό μας πρωινό χαμένοι μέσα 
στις αίθουσες ενός Μουσείου, μια έκθεσης τέχνης, μιας  
Πινακοθήκης;



Πώς περνάμε στα μικρά παιδιά, τους μαθητές μας, την 
εμπειρία αυτή;



 Μήπως η επίσκεψη είναι κάπως έτσι;
 Μ’ αγαπάς, Σ’ αγαπώ!
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 Είναι το ίδιο το Μουσείο ένας απωθητικός χώρος

 Είναι οι δικές μας εμπειρίες μας που συνήθως μας 
οδηγούν εκτός των Μουσείων;

 Είναι ο τρόπος έκθεσης των αντικειμένων;



Προσεγγίζοντας την έννοια του μουσείου
Τα Μουσεία του παρελθόντος είχαν σαφώς 
μια άλλη νοοτροπία και αντίληψη περί του 
τρόπου έκθεσης των αντικειμένων.



Πιο συγκεκριμένα το μουσείο του χθες αποτελούσε 
έναν απλό χώρο έκθεσης αντικειμένων της 
ιστορίας και του παρελθόντος. 



Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ανοικτές προκλήσεις 
και προσκλήσεις, γιατί όχι, που επαναπροσδιορίζουν 
τον ρόλο του «νέου μουσείου» του 21ου αιώνα

 Και τον οδηγούν  και πέρα από την έως τώρα 
διαδεδομένη τυπολογική διάκριση   μεταξύ

 «παραδοσιακών», «μοντέρνων» «μεταμοντέρνων» 
μουσείων.

Μουσείο στον 21ο αιώνα



 Εκφράζουν το πνεύμα του διαφωτισμού- θετικισμός, 
πίστη σε μια δεδομένη, αντικειμενική γνώση που 
αποδεικνύεται με συγκεκριμένα τεκμήρια

 Αντικείμενα που παρατίθενται χρονολογικά 
υποδεικνύοντας μια γραμμική ιστορική εξέλιξη

 Παρουσιάζουν τα αντικείμενα ως αληθινές και 
μονοσήμαντες μαρτυρίες μιας πραγματικότητας.

 Η μάθηση θεωρείται ως μια παθητική διαδικασία

Παραδοσιακά Μουσεία



 Αναγνωρίζεται η πολυσημία των μουσειακών 
αντικειμένων

 Πολυσύνθτεοι  τρόποι που κατασκευάζονται νοήματα και 
ερμηνεύεται η πραγματικότητα

 Δίνουν έμφαση στη διάδραση και επικοινωνία μεταξύ 
κοινού και υλικών αντικειμένων

 Τα αντικείμενα παρουσιάζονται πλαισιωμένα και το κοινό 
διευκολύνεται να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει 

Μοντέρνα Μουσεία



 Αναγνωρίζεται αφενός η πολλαπλότητα της 
πραγματικότητας και αφετέρου η 
πολλαπλότητα του κοινού.

 Βασίζονται στη λογική της αποδόμησης και 
της αμφισβήτησης όχι απλά της 
δυνατότητας να υπάρξει αλήθεια, αλλά και 
οποιασδήποτε έγκυρης γνώσης.

 Το κοινό παροτρύνεται να αποδομήσει την 
πραγματικότητα και να κατασκευάσει 
πληθώρα εναλλακτικών σεναρίων/ 
εκδοχών, υποβοηθούμενο εν πολλοίς από 
τη χρήση των πλέον σύγχρονων 
τεχνολογιών και διαδραστικών μέσων 

Μεταμοντέρνα Μουσεία



 η παρουσίαση συνόλων ή μεμονωμένων αντικειμένων 
σε ένα συγκεκριμένο χώρο με στόχο τη μετάδοση 
μηνυμάτων σχετικά με αυτά στο κοινό

 Βιτρίνες καταστημάτων, εμπορικές εκθέσεις, εκθέσεις 
σε αίθουσες τέχνης, μουσεία    

Έκθεση είναι…..



 Κοινό στοιχείο: η τοποθέτηση αντικειμένων με μια λογική 
σειρά ώστε να μεταδοθούν νοήματα στο κοινό

 Διαφορετικά κίνητρα:
 Eμπορική: οικονομικό κέρδος, προσέλκυση υποψήφιων 

αγοραστών- αυτοσκοπός η προώθηση του ίδιου του 
αντικειμένου μέσω της ελκυστικής παρουσίασης

 Μουσειακή: ‘μουσείο’-τέμενος μουσών, ακαδημία, χώρος 
εκπαίδευσης και διαλογισμού, ορισμός icom, κίνητρο: η 
προσφορά αντικειμένων και απαραίτητων πληροφοριών 
ώστε να συμβεί η μάθηση. 

 Τα μουσειακά αντικείμενα έχουν ρόλο αντιπροσωπευτικό-
μεταδίδουν το νόημα που τους έχει αποδοθεί και 
δευτερευόντως τη φυσική τους υπόσταση, μετάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τον υλικό πολιτισμό, τα μουσειακά 
αντικείμενα δεν είναι ανάγκη να γίνονται κραυγαλέα για να 
επιδειχθούν 

Εμπορικές εκθέσεις vs Μουσειακές 



 Εκπαιδευτική
 Ψυχαγωγική
 Αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το μουσείο μέσω 

προσφοράς εναλλακτικών δραστηριοτήτων αξιοποίησης 
ελεύθερου χρόνου

 Οικονομική υποστήριξη και νομιμοποίηση του ιδρύματος
 Επιβεβαίωση εμπιστοσύνης του κοινού μέσω της υπεύθυνης 

διαχείρισης και προστασίας, παρουσίασης συλλογών, 
δωρεές αντικειμένων

Αποστολή μουσειακών εκθέσεων



Εξελίξεις στην εκθεσιακή φιλοσοφία αφορούν: 
    τρόπο διάταξης εκθεμάτων
    τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί
    τη διάθεση που προκαλούν στους       

      επισκέπτες
  θεωρητικές αφετηρίες του τρόπου έκθεσης, ιδεολογικό 

πλαίσιο: είδος των μηνυμάτων και  κυρίαρχων ιδεολογιών 
που τυχόν προωθεί

 Αποστολή των εκθέσεων

Ιστορική εξέλιξη των εκθεσιακών 
πρακτικών



 Ελεύθερη διάταξη εκθεμάτων στο χώρο
 Σε πολλές περιπτώσεις επιλεγμένο κοινό
 Τα αντικείμενα τοποθετημένα σύμφωνα με τους 

αισθητικούς κανόνες της εποχής, κριτήρια καλού γούστου

Οι εκθέσεις στα τέλη 18ου-αρχές 19ου



 Συνεχίζεται η εξέλιξη η οποία τώρα προκύπτει από τον 
συνδυασμό της αντίληψης του προγενέστερου θεσμού που 
εστίαζε στη συλλογή, φύλαξη, έκθεση με την εμφάνιση νέων 
δημόσιων χώρων έκθεσης ποικίλων αντικειμένων 
(πολυκαταστήματα, διεθνείς εκθέσεις)

 Ευρύτερο κοινό

 Ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας-σύνδεση με την άνοδο 
των εθνικών απελευθερωτικών κινημάτων του 19ου αι. 
(Ιταλία, Ελλάδα κ.α.)

 Τα πρώτα λαογραφικά μουσεία

19ος – αρχές 20ου αι. 



Μουσεία-διάδρομοι



 Μουσεία-διάδρομοι: οι εκθεσιακοί χώροι διατεταγμένοι 
έτσι ώστε το μουσείο να λειτουργεί ως μια μακριά 
διαδρομή πλαισιωμένη από εκθέματα, διαδοχικές 
αίθουσες που επικοινωνούν, αυστηρή εσωτερική 
οργάνωση

 Τα εκθέματα τοποθετημένα σε προθήκες 
τοποθετημένες με τη σειρά τους εκατέρωθεν του 

 Τα εκθέματα ταξινομημένα σύμφωνα με χρονολογικά, 
θεματικά, αισθητικά κριτήρια

Οι εκθέσεις 19ος-αρχές 20ου αι.



Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου (αρχές 
20ου αι.)



 έμφαση στα αντικείμενα (object oriented)
 Σύνδεση με την έννοια του έθνους, αναπαράσταση εθνικού 

παρελθόντος, Φύλακες εθνικής κληρονομιάς και παραγωγοί 
εθνικής ταυτότητας και ιστορίας-εθνικά μουσεία

 Παρουσιάζουν τα αντικείμενα σύμφωνα με τα επιστημονικά 
ταξινομικά συστήματα των ειδικών, απομονωμένα από το 
κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο, τα αντικείμενα δεν 
συνοδεύονται από κατανοητές πληροφορίες

 Κυριαρχία αντικειμένων
 Κυριαρχία παρελθόντος
 Γνώση της μιας και μοναδικής πραγματικότητας
 Το μουσείο πλέον στοχεύει στη διδασκαλία παρά στην ευχαρίστηση

Παραδοσιακός τύπος



 Νέα τάση η μείωση του αριθμού των έργων, απλοποίηση του 
εκθεσιακού σχεδιασμού και της παρουσίασης Απόλαυση της 
θέασης vs διδακτισμός

 Χώροι λιτοί, έργα αραιά τοποθετημένα

20ος αιώνας



 Έμφαση στα αντικείμενα και το κοινό (object & people oriented)

 Τα αντικείμενα παρουσιάζονται σε σχέση με το κοινωνικό τους πλαίσιο 
ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση, ερμηνεία και γνώση τους από το 
κοινό, χρήση διάφορων ερμηνευτικών μέσων και τεχνικών

 Σύνθετες σχέσεις αντικειμένων και υποκειμένων

 Σχέση παρελθόντος παρόντος

 Εναλλακτικές ανασυνθέσεις της πραγματικότητας

Μοντέρνος τύπος



 Νέο είδος εκθέσεων οι περιοδικές, γνωστές και ως Blockbusters
 Επικεντρώνονται σε ένα θέμα (καλλιτέχνη, εποχή, τεχνοτροπία, επέτειο κ.α)
 Οπτικοακουστικά μέσα
 Αρχές σύγχρονου μάρκετινγκ για προσέλκυση κοινού
 Διάσταση αναψυχής στην επίσκεψη
 Σημαντικό γεγονός στη ζωή μιας πόλης-προσέλκυση μεγάλου αριθμού 

επισκεπτών
 Πχ το παιδί στη νεοελληνική τέχνη, από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν-Εθνική 

πινακοθήκη 1994, 1993
 Βήμα για νέες μουσειογραφικές αναζητήσεις

1970 εκθέσεις-υπερπαραγωγές



 Έμφαση στην εξυπηρέτηση του κοινού (people oriented)
 Τα αντικείμενα παρουσιάζονται όσον το δυνατό ανοιχτά στις 

διαφορετικές προσδοκίες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις διαφορετικών 
κατηγοριών επισκεπτών, διαδραστικές εκθέσεις που προτρέπουν 
επισκέπτες να επεξεργαστούν τα εκθέματα και τα διδακτικά μέσα

 Ο μέσος επισκέπτης δεν υπάρχει
 Κυριαρχία των υποκειμένων και του παρόντος
 Κατασκευή διαφορετικών εικόνων της αποδομημένης πραγματικότητας, 

κατακερματισμένες ανθρώπινες ιστορίες, προτάσσουν την ιδιαιτερότητα 
και διαφορά απέναντι στην ιδεολογία της ενιαίας μορφής του ανθρώπου

 Πηγαίνουν τα ίδια τα μουσεία στο κοινό 
 Το μουσείο ως χώρος ψυχαγωγίας
 Αρχές σύγχρονου marketing

Μεταμοντέρνος τύπος

















 Το θέμα & τα μηνύματα που θα μεταδοθούν
 Το διαθέσιμο υλικό
 Η εκθεσιακή πολιτική & φιλοσοφία του μουσείου
 Η επιλογή του κοινού
 Οι δυνατότητες του χώρου
 Τα χρονικά περιθώρια
 Τα οικονομικά περιθώρια

Παράγοντες οργάνωσης & επιτυχίας 
μίας έκθεσης



 Αποφασίζουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε
 Επιλέγουμε το θέμα της έκθεσης.

Σχεδιάζοντας νέες εκθέσεις



 α) αποστολή & εκθεσιακή πολιτική του μουσείου-το 
είδος των μηνυμάτων,

 β)το κοινό,

 γ)τις συλλογές του μουσείου,

 δ)τα οικονομικά μέσα του μουσείου,

 ε)τη γνώση των συλλογών,

 στ)χρονικά περιθώρια

 ζ)τις δυνατότητες του διαθέσιμου χώρου

Η επιλογή θέματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:



 Πρόβλεψη για την προστασία των αντικειμένων κατά το σχεδιασμό 
του εκθεσιακού χώρου 

 Οι εκθέσεις είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης προεργασίας που 
βασίζεται σε ένα λεπτομερές λειτουργικό πρόγραμμα που μπορεί να 
διαρκέσει από μερικούς μήνες μέχρι και κάποια χρόνια

 Η πραγματοποίηση μιας έκθεσης απαιτεί τη συνεργασία μιας 
ομάδας εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. Ο αριθμός των μελών της 
εξαρτάται από τις ανάγκες, το μέγεθος της έκθεσης και τις 
οικονομικές δυνατότητες του μουσείου 



 Στάδιο προετοιμασίας

 Στάδιο ανάπτυξης

 Στάδιο εφαρμογής

 Στάδιο λειτουργίας

 Στάδιο αξιολόγησης

Στάδια υλοποίησης εκθέσεων



 Σύλληψη κεντρικής ιδέας
 Υποβολή προτάσεων
 Εξέταση σε σχέση με σκοπούς/στόχους και 

ανάγκες κοινού
 Επιλογή προτεινόμενων θεμάτων
 Εκτίμηση διαθέσιμου υλικού όσων αφορά το 

περιεχόμενο συλλογών, την εξεύρεση 
εκθεσιακού χώρου, το οικονομικό πλαίσιο 
και τον αριθμό των ατόμων που θα 
απασχοληθεί

 Πρόγραμμα δυνατοτήτων για τη 
συγκεκριμένη έκθεση

Στάδιο προετοιμασίας



 Προτάσεις κοινού

 Διευθυντής/διευθύντρια μουσείου

 Επιμελητές συλλογών

 Τοπική αρχή

 Επιτροπές μουσείου, χορηγοί

 Προσωπικό και εθελοντές

 Επικαιρότητα

Σύλληψη κεντρικής ιδέας



 Οριστικοποιείται το θέμα και καθορίζονται ο σκοπός και οι 
στόχοι της έκθεσης

 Μελέτη σκοπιμότητας- λεπτομερής διερεύνηση όλων των 
παραγόντων που συντελούν στην υλοποίηση της έκθεσης 

 Κατανομή εργασιών
 Υπολογισμός κόστους, έρευνα διαθέσιμων πόρων, αιτήσεις 

χρηματοδότησης,  
 Σχεδιασμός λειτουργικού προγράμματος (προγραμματισμός 

των υπό εκτέλεση προκαταρκτικών εργασιών (καταγραφής, 
φωτογράφισης, συντήρησης)

Στάδιο ανάπτυξης



 Συγγραφή θέματος στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών στόχων 
του μουσείου (συμπεριλαμβάνονται τα μηνύματα που θέλει 
να μεταδώσει το μουσείο, οι θεματικές ενότητες για την 
οργάνωση του υλικού, τα προτεινόμενα ερμηνευτικά μέσα) 

 Κατάλογος των προτεινόμενων προς έκθεση αντικειμένων 
οργανωμένος σε θεματικές ενότητες και συνοδευόμενος 
από φωτογραφίες

 Αποφασίζεται ο τρόπος έκθεσης αντικειμένων και 
επεξηγηματικών κειμένων καθώς και η θεματική 
κατηγοριοποίηση αντικειμένων

 Σχεδιαστική μελέτη χώρου
 Στρατηγικές προώθησης



 Προετοιμασία εκθεσιακού χώρου (εκτελούνται οικοδομικές 
εργασίες για τις προβλεπόμενες διαμορφώσεις, κατασκευάζονται 
οι προθήκες, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εκτύπωση 
κειμένων, ανάρτηση πινακίδων κλπ

 Επιμέλεια αντικειμένων (Φροντίδα/συντήρηση/ τοποθέτηση 
αντικειμένων

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με την επιμέλεια καταλόγων που 
θα συνοδεύσουν έκθεση, διοργάνωση διαλέξεων, πρόβλεψη 
οργανωμένων επισκέψεων κοινού

 Εφαρμογή προώθησης
 Έλεγχος της διαθεσιμότητας και χρήση των πόρων
 Εκτίμηση προόδου και συντονισμός εργασιών
 Η έκθεση έτοιμη για το κοινό

Σχέδιο εφαρμογής



 Κανονική λειτουργία για το κοινό
 Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 Έλεγχος της ασφάλειας της έκθεσης, των επισκεπτών και 

του περιβάλλοντος αντικειμένων από πιθανούς κινδύνους
 Προετοιμασία αξιολόγησης της ικανοποιητικής λειτουργίας 

της έκθεσης (ερωτηματολόγια, πρακτικές προερχόμενες 
από το μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς)

Στάδιο λειτουργίας



 Διερεύνηση της επιτυχίας της έκθεσης (εκτίμηση 
ικανοποιητικής λειτουργίας, προσέλκυσε ικανοποιητικό 
αριθμό επισκεπτών, κάλυψε τις ανάγκες τους, 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι της έκθεσης;)

 Συγγραφή έκθεσης μελέτης αξιολόγησης
 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επηρεάζουν την 

στρατηγική που θα ακολουθήσει το μουσείο και τον 
μελλοντικό προγραμματισμό άλλων εκθέσεων

Στάδιο αξιολόγησης



Σας ευχαριστώ!
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