
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΚΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 
 

 

1
ν  

Δξγαζηήξην                                                                                                                     

Εωγξαθηθήο  

Τπεύζπλνο: Γηάλλεο Εηώγαο, Εωγξάθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

  
Γεπηέξα/Σξίηε/Σέηαξηε 9-11 Γεθεκβξίνπ 

 

8:30-22:30: 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΔΡΣΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΘΔΗ ‘ΠΛΑΚΑΣΟ’. Σόζν κηθξά όζν θαη κεγάια 

αιιά θαη έπηπια λα είλαη δπλαηόλ. Σα αληηθείκελα ηνπνζεηήζηε ηα ζηα ήδε ππάξρνληα ζηελ ζύλζεζε όπωο 

έρεη αλαπηπρζεί.  

 

Σέηαξηε 11 Γεθεκβξίνπ 

 

9:30-11:30 

Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο/εο εξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο θαζαξηζκνύ. Κάζε βδνκάδα ε νκάδα θαζαξηζκνύ 

ζα αδεηάδεη ηνπο θάδνπο, ζα βάδεη θαηλνύξγηεο ζαθνύιεο θαη ζα νινθιεξώλεη κηα εξγαζία. Σηο 

πξνεγνύκελεο βδνκάδεο θαζαξίζηεθε ν θαπζηήξαο θαη ην White Room, νη νδεγνί ηωλ θνπθωκάηωλ.  

Απηή ηε βδνκάδα λα ηνπνζεηεζνύλ όζα έξγα βξίζθνληαη ζηελ θνπδίλα κε θαξθηά. Καλέλα έξγν λα κελ 

κείλεη «ρύκα».  

Όινη κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζε έλα πεξηβάιινλ θαζαξό, πγηεηλό θαη κε επηαμία.  

Απηή ηελ βδνκάδα Οκάδα Δξγαζίαο είλαη νη: Γηώηα Μαθξή, Γηάλλεο ειεκηωηήο, Φνίβε Κνύηζεινπ, 

Βαζίιεο Ιωαθεηκίδεο.  

 

Να δηεπθξηληζηεί κε mail ζηελ   firstpaintingworkshop@uowm.gr αλ εξγάζηεθαλ από ηηο πξνεγνύκελεο 

νκάδεο νη: ηέιια Καηζακπέθε, Ράληα ρνξεηζαλίηε, Γεκνζζέλεο Σδαλάθνο, Γηνύιε Παπαδεκεηξίνπ. Αλ 

δελ εξγάζηεθαλ λα κε ελεκεξώζνπλ γηα ην πόηε ζα αλαπιεξώζνπλ ηηο ώξεο εξγαζίαο ηνπο.   

 

Δπίζεο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή κνλό νη 28 από ηνπο 70 εγγεγξακκέλνπο ζην 1
ν
 

Δξγαζηήξην. Παξαθαιώ δειώζηε θαη νη ππόινηπνη ζηελ Διέλε Νίζθα, ππεύζπλε εθ κέξνπο ηωλ θνηηεηώλ 

ηνπ 1
νπ

 Δξγαζηεξίνπ.  

 

 

Πέκπηε 12 Γεθεκβξίνπ  

 

 

9:00-10:30:  
Πξνβνιή/ζπδήηεζε ηεο ηαηλίαο House of Games (1987) ηνπ David Mammet 

 

10:30-12:30: 

 

Βιέπνπκε ηελ δεύηεξε θάζε ηωλ εξγαζηώλ γηα ηνλ εδαλ: ηηο κεηακνξθώζεηο ηωλ ρώξωλ ηνπ εδάλ. 

Δηζήγεζε πάλω ζηελ έλλνηα ηνπ πιαθάηνπ πνπ απνηειεί ηελ επόκελε ελόηεηα εξγαζίαο πάλω ζε 

έλλνηεο ηνπ ρώξνπ 

   

12:30-13:00: 

Δηζήγεζε ηεο Άλλαο Πηάηνπ: 

Μια σπόθεση λογοκρισίας? Η περίπτωση Αλατζάι Ιμαρετ. 
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ΔΠΔΗΓΖ ΘΑ ΓΗΔΞΑΥΘΔΗ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΘΑ 

ΤΝΔΥΗΣΔΗ ΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ 

 

16:30- 18:30: 
Η επζύλε ηνπ θαιιηηέρλε: ζπδήηεζε πάλω ζηα θείκελα πνπ είραλ ζπγθεληξωζεί ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

 

18:30: 

Δγθαίληα ηνπ έξγνπ ηνπ Ιάζωλα Πάιπβνπ ζηα Τπεξαζηηθά ΚΣΔΛ Φιώξηλαο 

 

19:30: 

Δγθαίληα ηεο Έθζεζεο Χωροτρόνος ζην Γεκνηηθό Μειίηεο 

 

 

Παξαζθεπή 13 Γεθεκβξίνπ  

 

Μεηάβαζε ζηελ Πηνιεκαΐδα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: To Ψηλόηερο Έργο ζηην Ελλάδα (ηίηλος 

σπό διερεύνηζη). 
 

Οζνη/εο ζέιεηε κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή  ζην  firstpaintingworkshop@uowm.gr .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 
 

1. Οηνδήπνηε αίηεκά ζαο ή όηη άιιν είλαη έγθπξν κνλό αλ έρεη απνζηαιεί γξαπηώο ζηελ  

firstpaintingworkshop@uowm.gr. 

 

2. Οζνη δελ κνπ δείμαλ δνπιεηά ηηο δύν πξνεγνύκελεο θνξέο κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ηελ Σεηάξηε 

18 Γεθεκβξίνπ ην πξωί ζην Μεζνλήζη 8:30 κε 11:30. Θα αλαξηεζεί θαηάινγνο. 

 

3. Πξέπεη λα αλαθέξω όηη κνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν ζωκαηηθά εμνληωηηθό λα κεηαθηλνύκαη 

από ζπίηη ζε ζπίηη ηεο Φιώξηλαο κέζα ζην θξύν 7 ην πξωί ε 10 ην βξάδπ (νη κόλεο δηαζέζηκεο 

ώξεο πνπ έρω) κεηα από 14ωξν εξγαζίαο  γηα λα βιέπω δνπιεηέο. Παξαθαιώ όζνπο/εο κνπ ην 

δεηνύλ λα έρνπλ εμαληιήζεη νηαδήπνηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο δνπιεηάο ηνπο ζην 

Μεζνλήζη.  

 

4. Θα ππνγξάθεηε ζην παξνπζηνιόγην δύν θνξέο: κία κέρξη ηηο 9:30 θαη ηελ επόκελε ζηηο 2 ην 

κεζεκέξη, θάζε Πέκπηε πξωί. Έρεηε παξνπζία κόλν αλ ππάξρνπλ θαη νη δπν ππνγξαθέο.  
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ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ν
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΛΔΣΑΗ 

ΣΖΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  
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