
 

    Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας κατά την παρουσίαση 
και εμπέδωση της διδακτέας ύλης του 1ου κεφαλαίου, που αφορά στην είδηση 
γενικά, την ενημέρωση, την πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση και τον ρόλο 
του Τύπου, εντάσσεται και η επίδραση των κόμικς (σελίδα 30 του σχολικού 
εγχειριδίου) στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. 

   Αυτήν την περίοδο, από τις 10 έως τις 25 Νοεμβρίου 2017 στην  πόλη της 

Μεσσήνης, συγκεκριμένα στο Μουσείο Χαρακτικής Τάκης Κατσουλίδης, 

παρουσιάζεται έκθεση comics με τίτλο «Λόγια και εικόνες» (Parole e immagini) των 

Γιώργου Μπότσου και Giuseppe Palumbo. Πρόκειται για μια επιλογή των έργων 

των δύο καλλιτεχνών, αντιπροσωπευτικών της σύγχρονης παραγωγής των κόμικς 

στις δυο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία. Την οργάνωση και επιμέλεια της έκθεσης έχει ο 

Σύλλογος «Φίλοι Μουσείου Χαρακτικής Τάκης Κατσουλίδης». 

   Γι’  αυτόν τον λόγο, την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, η Β΄ τάξη του Γενικού 
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά θα μεταβεί στο Μουσείο Χαρακτικής, όπου 
για δύο διδακτικές ώρες (5η και 6η) θα ξεναγηθούν στο χώρο της έκθεσης και με 
αφορμή τις δημιουργίες των Γιώργου Μπότσου και Giuseppe Palumbo θα γίνει μία 
εποικοδομητική συζήτηση ως προς τη συμβολή των κόμικς και θα αναζητηθούν οι   
λόγοι για τους οποίους τα κόμικς ασκούν ιδιαίτερη γοητεία στα παιδιά. 

   Τέλος, θα έχουμε τη χαρά να ενημερωθούμε αναφορικά με τη συγκεκριμένη 
έκθεση από την ακόλουθο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, κα Margherita 
Bovicelli. 

 

 Ο καθηγητής της τάξης                                                                   Η Διευθύντρια 

  Μιχάλης Κουσουλάκος                                                            Ευανθία Παπανικολάου 



Λίγα λόγια για Μουσείο Χαρακτικής Τάκης Κατσουλίδης (Κατσουλίδειο) … 

 Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Δ/νση : Καρατζά 13, Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη  

Τηλ.:2722024212 & 2722360148  

Φαξ: 2722022752. 

Ε-mail: edre@messini.gr 
 

 

    Αποτελεί έναν χώρο πολιτισμού, που στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο 

Μεσσήνης και εδρεύει στο κέντρο της πόλης της Μεσσήνης. Το Μουσείο 

Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη συστήθηκε με το ΦΕΚ Α΄, 45/8-3-2002. Το μουσείο 

φιλοξενεί έργα του Μεσσήνιου καλλιτέχνη. Το Χαρακτικό έργο του δημιουργού 

αποτελείται από  εκατόν πενήντα (150) περίπου έργα καθώς και είκοσι (20) έργα 

Ζωγραφικής του δωρητή Τάκη Κατσουλίδη. Επίσης, στο Μουσείο 

συμπεριλαμβάνονται και το Πιεστήριο Λιθογραφίας του 19ου αιώνα καθώς και 

μήτρες ξυλογραφίας, τσίγκους και λιθογραφικές πλάκες, τα οποία και δώρισε στο 

Δήμο Μεσσήνης. 

    Ο σκοπός του ιδρύματος είναι η διαφύλαξη και η έκθεση του ζωγραφικού και 

χαρακτικού έργου του ζωγράφου Τάκη Κατσουλίδη, καθώς και του πιεστηρίου 

λιθογραφίας του 19ου αιώνα, των μητρών-ξυλογραφιών, τσίγκων και 

λιθογραφικών πλακών .  η έκδοση καταλόγου – βιβλίου που θα περιέχει όλα τα 

έργα του Μουσείου . η δημιουργία εργαστηρίου χαρακτικής – ζωγραφικής με 

παράδοση μαθημάτων σε αυτό κατά περιόδους, καθώς και η διενέργεια διαλέξεων 

σχετικές με το ύφος το περιεχόμενο και το αντικείμενο του Μουσείου. 
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    Σημαντικές και αξιόλογες εκθέσεις, διαγωνισμοί, διαλέξεις σχετικές με το 

αντικείμενο του Μουσείου καθώς και μαθήματα για παιδιά αλλά και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για ενήλικες έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα στο Μουσείο Χαρακτικής 

Τέχνης Τάκη Κατσουλίδη στη Μεσσήνη. 

 

Λίγα λόγια για τον Τάκη Κατσουλίδη … 

 

 

    Ο Τάκης Κατσουλίδης γεννήθηκε στη Μεσσήνη. 
    Από το 1952-1958 σπούδασε χαρακτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας, με δάσκαλο τον Γιάννη Κεφαλληνό. Το 1962-1966 συνέχισε τις σπουδές 
του στην Ecole des Beaux Arts στο Παρίσι με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. με καθηγητές 
τους M. Cami και E. Clairin. Παράλληλα, ειδικεύθηκε στην τέχνη του βιβλίου στη 
Σχολή Estienne. Από το 1971-1976 ήταν διευθυντής στη Διακοσμητική Σχολή Α.Τ.Ο. 
(Δοξιάδη). Το 1978 εξελέγη καθηγητής της Σχολής Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ της 
Αθήνας. Φιλοτέχνησε κυπριακά και ελληνικά γραμματόσημα. Διετέλεσε 
καλλιτεχνικός σύμβουλος της Ασπιώτη-ΕΛΚΑ το 1986 – 1988. 
Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων των ΤΕΙ σχεδίασε δυο νέα ελληνικά 
αλφάβητα για τη φωτοστοιχειοθεσία (AGFA) «Απολλώνια» και «Κατσουλίδης». Στη 
συνέχεια, μέχρι σήμερα έχει σχεδιάσει συνολικά δέκα ελληνικά αλφάβητα. 
Έχει παρουσιάσει 25 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και χαρακτικής στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Συμμετείχε σε πολλές Μπιενάλε και Διεθνείς εκθέσεις. 
Έργα του βρίσκονται στην Αθήνα στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Μουσείο Βορρέ, 



στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη. Στη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο Ιδρύματος της Εθνικής 
Τραπέζης. Στην Πινακοθήκη Ρόδου. Στην Πινακοθήκη Πιερίδη. Στο Μουσείο 
Χαρακτικής Ν. Γρηγοράκη. Στο Παρίσι στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Cabinet des 
Estampes) και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 
Διακρίσεις – Βραβεία 
• 1961 Πρώτο βραβείο χαρακτικής στην Πανελλαδική Έκθεση Νέων. 
• 1964-1965 Δύο βραβεία λιθογραφίας στην Ecole des Beaux Arts, στο Παρίσι. 
• 1976 Μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής, Οστάνδη. 
• 2001 Βραβείο Βιογραφίας για το βιβλίο «Ο παπα-Μιχάλης», έκδοση Λιβάνη. 
• 2008 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του καλλιτεχνικού του 

έργου. 
• 2010 Το βραβείο ΕΒΓΕ από την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας για την προσφορά 

του στις Γραφικές Τέχνες και στη Τυπογραφία. 

 

 


	Τέλος, θα έχουμε τη χαρά να ενημερωθούμε αναφορικά με τη συγκεκριμένη έκθεση από την ακόλουθο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, κα Margherita Bovicelli.

