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1
ν  

Δξγαζηήξην                                                                                                                     

Εωγξαθηθήο  

Τπεύζπλνο: Γηάλλεο Εηώγαο, Εωγξάθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

 

  

 

 

 

 

 

 

Καιή Υξνληά ζε όινπο θαη όιεο! 

Να είζηε πάληα θαιά θαη πάληα δεκηνπξγηθνί θαη 

δεκηνπξγηθέο  θαη ηαγκέλνη ζηελ ηέρλε. 

αο επραξηζηώ γηα ηε δεκηνπξγηθή θαη θαιιηηερληθά 

νπζηαζηηθή ρξνληά πνπ δηαλύζακε. 

Θα ζπλερίζνπκε λα πνξεπόκαζηε έηζη θαη θέηνο κε 

αθόκε κεγαιύηεξε δεκηνπξγηθόηεηα, έληαζε θαη θέθη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οη εηθόλεο ηεο λέαο ρξνληάο/ 2014 
 

 

Ζ θξπθή αξκνλία ηεο ινγηθήο παξάιιεια κε ηελ βία ηεο επηβνιήο. Δθεί όπνπ ην ζρέδην ηνπ 

Saenredam ζρεκαηίδεη πεδία λνεηήο έληαζεο. Ο λαόο ωο θέιπθνο πξνβνιώλ, θαη γηαηί όρη, 

δπλαηνηήηωλ. Κη εθεί δίπια ε βία ηνπ Γθόγηα. Οη δύν πόινη: ε απόιπηε νξγή εθδίθεζε ελάληηα ζε 

εθείλνπο πνπ αξλνύληαη ην πξνθαλέο θαη βαξύηηκν: ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. Οη ζηαγόλεο αίκαηνο 

δωγξαθηζκέλεο κε ηελ απόιπηε ρεηξνλνκία ηνπ θόθθηλνπ.  

 

 

 
Pieter Jansz Saenredam 

Andere werken van Pieter, 

65x94 εθ.,  

 ιάδη ζε μύιν,  1654 

  
Fransisco Goya,  

2α Μαίοσ 1808: η Επίθεση των Μαμελούκων,  

266x345 εθ.,  

ιάδη ζε κνπζακά, Prado, 1814 (αξθεηά παξακνξθωκέλε ζηελ αλαπαξαγωγή) 

 

 

Γηα ηελ έλλνηα ηνπ ηόπνπ δέζηε ην ζπλεκκέλν θείκελν/εηζαγωγή ζην έξγν ηνπ Martin Heidegger 

(από ηελ http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/st_semester/MartinHeidegger.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/st_semester/MartinHeidegger.pdf


 

 

 

Σα δηαδηθαζηηθά…… 

 

Σέηαξηε  8 Ηαλνπαξίνπ 2014 

 

9:30-11:30 

Επραξηζηνύκε όινπο όζνπο/εο εξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο θαζαξηζκνύ. Επραξηζηνύκε επίζεο ηελ Ειέλε 

Νίζθα πνπ ωο Υπεύζπλε Εξγαζηεξίνπ εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά γηα λα ιύλνληαη ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ 1
νπ

 Εξγαζηεξίνπ. Κάζε βδνκάδα ε 

νκάδα θαζαξηζκνύ ζα αδεηάδεη ηνπο θάδνπο, ζα βάδεη θαηλνύξγηεο ζαθνύιεο θαη ζα νινθιεξώλεη κηα 

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

θνπθωκάηωλ, όηη βξίζθεηαη όηη βξίζθεηαη πάλω από ηνπο θνξηακνύο.  

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

 

Απηή ηελ βδνκάδα Οκάδα Εξγαζίαο είλαη νη: Ειέλε Λύηνπ, Γηώξγνο Μέξηαλνο, Αζελά Καξαηδνύιε, 

Φξήζηνο Νίλαο-Κπξηηόπνπινο, Επγέληνο Φαζηώηεο 

 

 

14:30-18:00 

πλάληεζε νκαδηθή θαη αηνκηθέο κε όινπο ηνπο επί πηπρίω γηα ηηο εμεηαζηηθέο 

Φεβξνπαξίνπ, Ηνπλίνπ, επηεκβξίνπ 2014. 
 

 

Πέκπηε 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 

 

 

9:00-11:00:  
Βιέπνπκε ηε δεύηεξε θάζε ηωλ εξγαζηώλ γηα ηνλ Σεδάλ: Οι μεταμορυώσεις των τώρων τοσ Σεζάν. Επίζεο 

ηηο εξγαζίεο πάλω ζηελ έλλνηα ηνπ πιαθάηνπ πνπ απνηειεί ηελ 8
ε
 ελόηεηα εξγαζίαο πάλω ζε έλλνηεο ηνπ 

ρώξνπ κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηνπ εμακήλνπ. 

 

 11:00-11:30:  
 Εηζήγεζε ηνπ Βαζίιε Ιωαθεηκίδε: Πικάσο στο Τελόγλειο, Λογοκρισία. 

 

11:30-12:00 

Αλαγλώξηζε έξγωλ: εκίωξε δηαδηθαζία όπνπ ζα πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο θαη ζα δεηείηαη από ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο καο λα ηηο αλαγλωξίδνπλ. 

 

 

11:30-12:30 

Σπδήηεζε/Αλάιπζε ηεο ηαηλίαο: The House of Games. 

 

12:30-14:30 

Η εσθύνη τοσ καλλιτέτνη: ζπδήηεζε πάλω ζηα θείκελα πνπ είραλ ζπγθεληξωζεί ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

 

Παξαζθεπή 10 Ηαλνπαξίνπ 2014 

Όζνη/εο επηζπκνύλ κπνξνύλ (εθηόο από όζνπο/εο είλαη επί πηπρίω) κπνξνύλ λα κνπ δείμνπλ δνπιεηά ηνπο 

ζην Μεζνλήζη κεηά ηηο 4 ην απόγεπκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 
 

1. Με ην κάζεκα απηό ζπκπιεξώλεηαη ε 13
ε
 βδνκάδα καζεκάηωλ θαη ην Υεηκεξηλό Δμάκελν 

2013-14. πλεκκέλν ζα βξείηε ην αξρείν κε ηηο παξνπζίεο ζαο όζνη έρεηε πάλω από 3 

απνπζίεο ζα πξέπεη λα έξζεηε Φαξάδεο γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ αξηζκό παξνπζηώλ.  

 
     ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΔΡΥΟΜΔΝΖ ΒΓΟΜΑΓΑ ΘΑ ΔΥΟΤΜΔ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΔΗ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔ. ΧΦΔΗΛΔΣΔ ΝΑ ΔΥΔΣΔ 9 

ΠΑΡΟΤΗΔ 

 

Οη εμεηάζεηο πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Μέρξη ηόηε: 

 

Σεηάξηε 22 έωο Σεηάξηε 29 Ηαλνπαξίνπ 

 

Τν 1
ν
 Εξγαζηήξη κεηαθέξεηαη ζηνπο Χαξάδεο. Όπνηνο/α ζέιεη λα εξγαζηεί ζηνπο Χαξάδεο λα 

ελεκεξώζεη γηα ηηο εκέξεο πνπ πξνηίζεηαη λα έξζεη γηα λα ζπληνληζηνύκε. Γηα όζνπο /εο έρνπλ 

πξόβιεκα κε ηηο απνπζίεο ηνπο δίλεηε ε επθαηξία λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό 

παξνπζηώλ.  

 

Σεηάξηε 12, Παξαζθεπή 14, άββαην 15 Φεβξνπαξίνπ 

 

Θα ζπλαληήζω όινπο/εο ζε 45-ιεπηεο ζπλαληήζεηο ζύκθωλα κε ην επηζπλαπηόκελν πξόγξακκα. Αλ 

ζέιεηε λα αιιάμεηε θάληε ην κε ζπλελλόεζε κεηαμύ ζαο. Θα δω ηα θείκελα, ηα έξγα (Σεζάν κειέηε 

εθ ηνπ θπζηθνύ θαη κεηακόξθωζε, Πλακάτο κειέηε εθ ηνπ θπζηθνύ θαη κεηακόξθωζε, πξνζωπηθό 

έξγν). Οη εξγαζίεο αθνξνύλ όινπο κνλώλ/δηπιώλ/ηξηπιώλ θ άπεηξωλ θαηεπζύλζεωλ. Επηζπλάπηω θαη 

εμαηξεηηθή εξγαζία ηνπ Ηιία Πηεξάθνπ πνπ είρε ωο θύξηα θαηεύζπλζε ηα Πνιπκέζα θαη ην 2011 

εξγάζηεθε κε εμαηξεηηθό ηξόπν ζηνλ Σεδάλ. Με ην δηθό ζαο ηξόπν πξνζεγγίζηε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ 

εμακήλνπ. 

 

 Γηα όζνπο είλαη επί πηπρίω νη εξγαζίεο είλαη πξναηξεηηθέο. 

 

ΑΤΣΖ Ζ ΤΝΑΝΣΖΖ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΟΤΗΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΖ ΔΞΑΜΖΝΟΤ. ηηο 

εμεηάζεηο ηνπ εμακήλνπ ζα παξνπζηάζνπλ κόλν όζνη/εο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ εξγαζίεο. 

 

ΑΒΒΑΣΟ/ΚΤΡΗΑΚΖ 8 θ (αλ ρξεηαζηεί) 9 ΜΑΡΣΗΟΤ 

 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΣΟΤ ΜΔΟΝΖΗΟΤ. 

ΟΛΟΗ/Δ Δ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΔ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Α ΧΣΔ ΝΑ ΔΗΣΔ ΔΓΧ 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΣΗΜΠΟΤΗ 

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

firstpaintingworkshop@uowm.gr. 

 

 

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) κεηά 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.  

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ν
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΛΔΣΑΗ 

ΣΖΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  

 

 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr
mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr

