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Πινακοθήκη
«Κωνσταντίνος Ξενάκης» 

στις Σέρρες

Ομότιμος Καθηγητής Π. Τζώνος



Νοηματικός μουσειολόγος
Χωρικός μουσειολόγος

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ  ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
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Νοηματική Μουσειολογική Μελέτη
Ερμηνεία της συλλογής, περιεχόμενο, μήνυμα

Χωρική Μουσειολογική Μελέτη
Μεταφορά του περιεχομένου και του μηνύματος στον χώρο
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1. Προκαταρκτική φάση μελέτης

Μελέτη και συγκρότηση συλλογής (αποδελτίωση, τεκμηρίωση, συμπλήρωση, βιβλιογραφική έρευνα)1. Προκαταρκτική φάση μελέτης

Μελέτη και συγκρότηση συλλογής 
(αποδελτίωση, τεκμηρίωση, συμπλήρωση, βιβλιογραφική έρευνα)
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2. Πρώτη φάση μελέτης

Νοηματική μουσειολογική κεντρική ιδέα <> συγκρότηση συλλογής
Χωρικός – προκαταρκτικός οικονομικός έλεγχος εφικτού
Οριστική Νοηματική μουσειολογική κεντρική ιδέα και Μουσειολογικό σκεπτικό
Χωρικός – οικονομικός έλεγχος εφικτού
Οριστικό Μουσειολογικό σκεπτικό
Πρώτη απεικόνιση στο χώρο – χωρική μουσειολογική κεντρική ιδέα
Νοηματικός έλεγχος ανταπόκρισης και Οριστικό Μουσειολογικό σκεπτικό
Οριστική απεικόνιση στο χώρο
Έγκριση από Κύριο του Έργου
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3. Δεύτερη φάση μελέτης

Οριστική κατανομή εκθεμάτων και συνοδευτικού τεκμηριωτικού υλικού 
στις εκθεσιακές ενότητες
Συγγραφή επεξηγηματικών κειμένων
Διαχείριση εκθεσιακού υλικού

Τεχνικά σχέδια για εκθεσιακό εξοπλισμό, τοποθέτηση εκθεμάτων και 
συνοδευτικού τεκμηριωτικού υλικού, γραφιστική κειμένων και 
εικόνων/ήχου/φωτισμού.
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Museologist
Conceptual Planning

Architect
Physical Design
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Collection
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Collection

Scientific Field
Expert
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Collection
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Museological core idea, Museological concept

Verbal narration
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Museological core idea, Museological concept

CONCEPTUAL PLANNING
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Design problem data
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VERBAL 
NARRATION

SPACE
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Λόγος

ΛΟΓΟΣ

ΧΩΡΟΣ

Χώρος

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

EPISTEME

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
DESIGN

Word

WORD

Space

SPACE
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Πώς προκύπτει το βίωμα 
στην τελική παρουσίαση της συλλογής 

στην μουσειακή έκθεση;

Η γλώσσα του θεάτρου 
-του κινηματογράφου 

-της μουσειακής έκθεσης



Τι είναι και πώς δομείται η μουσειακή έκθεση

Η μουσειακή έκθεση είναι μια διάταξη αντιληπτικών ερεθισμάτων στο 

χώρο. Αυτά είναι κατά κύριο λόγο οπτικά (αντικείμενα, εικόνες, διατάξεις), 

αλλά είναι και λεκτικά (γραπτός, προφορικός λόγος), και ακουστικά

(μουσική, θόρυβοι) ή ακόμη και απτικά (αφή δαπέδου κατά το 

περπάτημα, υφή τοίχων και πανό, απτικά εκθέματα), και οσφρητικά

(οσμές από εκθέματα ή από συνοδευτικό υλικό, από τα οικοδομικά υλικά).

Η αφήγηση συνίσταται στην πληροφορία που προέρχεται από τα 

αντιληπτικά ερεθίσματα, όπως αυτά είναι τοποθετημένα στον εκθεσιακό 

τόπο και στον εκθεσιακό χρόνο (διάρκεια και γραμμή περιήγησης) 

[ταινία].

Η αφήγηση βασίζεται στην μουσειολογική κεντρική ιδέα [synopsis, step 

outline, treatment] και την επεξεργασία της σε μουσειολογικό σκεπτικό 

[screenplay-scenario, film pitch, storyboard] .

Η εκθεσιακή διάταξη βασίζεται στην μουσειολογική προμελέτη και στην 

αρχιτεκτονική-μουσειολογική προμελέτη [screenplay-scenario, film pitch, 

storyboard] . Η αρχιτεκτονική-μουσειολογική προμελέτη  κάνει αντιληπτή 

την αφήγηση και οφείλει να εκφράζει το μουσειολογικό μήνυμα.
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Μοντάζ, δηλαδή
διαδοχή εικόνων

Montage
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Μουσείο 
Βυζαντινού 
Πολιτισμού
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Τζιντζιρλί Τζαμί
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Προς μια κεντρική ιδέα
εκθεσιακού σχεδιασμού

Διερεύνηση δυνατοτήτων
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«Σύμπαν…»

3
4

5

[6]



33

4

[6]

2

5



34

4

5

[6]





Thank you for your attention!

www.culturaldipole.eu 
www.facebook.com/culturaldipole

interreg@culturaldipole.eu.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and 
by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 

“Greece- Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.


