
 

ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΔΤΣΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 

ΥΟΛΗ ΚΑΛΧΝ ΣΕΥΝΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΧΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΧΝ ΣΕΥΝΧΝ 
 

 

1
ν  

Εξγαζηήξην                                                                                                                     

Ζωγξαθηθήο  

Τπεύζπλνο: Γηάλλεο Ζηώγαο, Ζωγξάθνο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο  

 

 

Η εηθόλα ηεο βδνκάδαο/ 24 Θαλνπαξίνπ 2014 

ΣΟΠΟ/ΚΑΣΑΓΡΑΦΕ 
 

Η δωγξαθηθή ωο ηόπνο θαη ε δηαγξαθή είλαη δηαγξαθή ή ηαύξν? Η ακθηζεκία ηωλ ζπκβόιωλ. Ο 

Σαπηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ επηθάλεηα ηε δωγξαθηθή ωο έλα πιηθό απνηύπωζε εκπεηξηώλ δηαζέζεωλ, 

πξνζέζεωλ. Απηέο νη πξνβνιέο «πεηηνύληαη» ζην ρώξν, έηζη…γηα λα ππάξρνπλ. 

 

 

 

 
 
'materia i diaris', 2009, by Anonti Tapies 

 
 
 
 
 

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 

θαζωο θαη έλα θείκελν γηα ην λεθξνκαληείν ηεο Κάηω Θηαιηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Νάπνιεο) 

 

 

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


 

 

 

Δηακνλή ζηνπο Φαξάδεο  23 εωο 28 Θαλνπαξίνπ 
 

Η δηακνλή ζηνπο Ψαξάδεο ζα ζπλδπάζεη ηξεηο νκάδεο/δηαδηθαζίεο εξγαζίαο: 

 

1. Τελ Εικαζηική Πορεία προς ηις Πρέζπες 2014, κε αλαδήηεζε πιηθώλ γηα ην νκαδηθό έξγν: Σο 

Τθανηό ηης Μνήμης. 

2. Τελ επεμεξγαζία ηωλ πξνηάζεωλ γηα ην ΣΟ ΨΗΛΟΣΕΡΟ ΓΛΤΠΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/Νόηιο Πεδίο 

2014 (Σίηλος σπό διερεύνηζη). 

3. Τν ηνπίν ωο αθνξκή,  ζεηξά αζθήζεωλ κε βάζε ηηο αθνξκέο από ηελ πεξηνρή ηωλ Πξεζπώλ. 

 

 

Οη Πξέζπεο δξνπλ ωο έλαο ηόπνο ζπλάληεζεο όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ωο ζπιιέθηεο ζπκβάληωλ 

δηαλύνπλ ηελ πεξηνρή θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ Σηαζκό ηεο Σρνιήο κε ηα όζα βξήθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κέξαο. Σηνραδόκαζηε γηα ηνλ ρώξν, ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ άλζξωπν, ηελ ζπλζήθε. Ο Σηαζκόο ηεο 

Σρνιήο είλαη έλαο ρώξνο επεμεξγαζίαο βηωκάηωλ, εηθόλωλ, ηδεώλ. 

Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ρώξνο ππάξρεη ην ζώκα ηνπ θαιιηηέρλεο ωο ελόο λνκάδα ηεο έθθξαζεο θαη 

ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο.  

Η δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη: πξνζωπηθή εξγαζία κέρξη ηηο 16:00 κεηα ζπδήηεζε, επεμεξγαζία 

πξνηάζεωλ θαη ηέινο δείπλν/πξνβνιή ηαηλίαο. 

 

Πέκπηε 23 Θαλνπαξίνπ 2014 

 

12:00  

Αλαρώξεζε πξώηεο νκάδαο, άθημε ζηνπο Ψαξάδεο. 

 

13:00-14:00 

Ταθηνπνίεζε ρώξωλ, αλάβνπκε ηηο ζόκπεο 

 

14:00-19:00 

Αηνκηθή πεξηπιάλεζε ζηελ πεξηνρή 

 

19:00-20:00 

 Σπδήηεζε γηα όζα βξέζεθαλ, θαη όζα δελ βξέζεθαλ….. 

 

20:30 

Δείπλν 

Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο: 

Γκόμορα, Μαηεν Γθαξνλε, 2008. 

Η ηαηλία αλαδεηθλύεη ηελ βία ηεο ηνπηθήο εγθιεκαηηθήο νξγάλωζεο κε έλα αθνπιηζηηθά βίαην ξεαιηζκν. 

Σηελ ηαηλία δελ ππάξρνπλ νκνξθνη άλζξωπνη. Η ωκόηεηα θπξηαξρεί. Αθόκα θαη ν ζάλαηνο είλαη απιά 

παξώλ. 

 

Παξαζθεπή 24 Θαλνπαξίνπ 2014 

9:00 

 Ξεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπδήηεζε. 

 

9:30 έωο 15:00 

Αηνκηθή πεξηπιάλεζε ζηελ πεξηνρή 

 

16:00-18:00 

ΓΕΝΘΚΗ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ  

Άθημε ηωλ ππνινίπωλ, Σπλνιηθόο θαζαξηζκόο ηωλ ρώξωλ, Ταθηνπνίεζε  

 

19:00-20:00 

Σπδήηεζε γηα όζα βξέζεθαλ, θαη όζα δελ βξέζεθαλ…..., θη όζα είλαη κειινύκελν λα βξεζνύλ. 

Σπδήηεζε γηα ηα έξγα ελ πξνόδω: 



1. Σο Τθανηό ηης Μνήμης. 

2. ΣΟ ΨΗΛΟΣΕΡΟ ΓΛΤΠΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/Νόηιο Πεδίο 2014 (Σίηλος σπό διερεύνηζη). 

 

20:30 

Δείπλν 

Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο: 

Εσδοκία, Αιέμεο Δακηαλόο, 1971 

Μηα ηαηλία ελόο ζθελνζέηε πνπ κπόξεζε λα αλαθεθαιαηώζεη κε κηα ζεηξά εηθόλωλ όια εθείλα πνπ ήηαλ 

ζεκαίλνληα ζηελ πνξεία εξκελείαο ηνπ ηη είλαη απηόο ν ηόπνο, ε Ειιάδα, από ην 1930 θαη κεηά. 

 

άββαην 25 Θαλνπαξίνπ 2014 

9:00 Ξεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπδήηεζε. 

 

9:30 έωο 15:00 

Αηνκηθή πεξηπιάλεζε ζηελ πεξηνρή 

 

16:00-19:00 

Σπδήηεζε επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ΣΟ ΨΗΛΟΣΕΡΟ ΓΛΤΠΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/Νόηιο Πεδίο 2014 (Σίηλος 

σπό διερεύνηζη). 

 

19:00-20:00 

Σπδήηεζε γηα όζα βξέζεθαλ, θαη όζα δελ βξέζεθαλ…..., θη όζα είλαη κειινύκελν λα βξεζνύλ. 

 

20:30 

Δείπλν 

Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο: 

ολάρις, Ταξθόθζθη, 1979 

Ο κε ρώξνο ηωλ κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο θαληαζίωζεο. Εθεί όπνπ νη πξπβνιέο κεηαηξέπνληαη ζε 

πξαγκαηηθόηεηεο θαη νκνηώκαηα δίρωο κλήκε.  

 

 

Κπξηαθή 26 Θαλνπαξίνπ 2014 

9:00 Ξεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπδήηεζε. 

 

9:30 έωο 15:00 

Αηνκηθή πεξηπιάλεζε ζηελ πεξηνρή 

 

16:00-18:00 

ΓΕΝΘΚΗ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ  

 

18`:00-20:00 

Σπδήηεζε επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ΣΟ ΨΗΛΟΣΕΡΟ ΓΛΤΠΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/Νόηιο Πεδίο 2014 (Σίηλος 

σπό διερεύνηζη). 

Σπδήηεζε γηα όζα βξέζεθαλ, θαη όζα δελ βξέζεθαλ…..., θη όζα είλαη κειινύκελν λα βξεζνύλ. 

Σπδήηεζε γηα ην έξγα ελ πξνόδω: Σο Τθανηό ηης Μνήμης. 

 

20:30 

Δείπλν 

Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο: 

Σο άλογο ηοσ Σορίνο, Μπέια Ταξ,  2011. 

Ο αθηιόμελνο ηόπνο ηεο απόιπηεο κνλαμηάο, ηωλ κε ζπλαηζζεκάηωλ, εθεί όπνπ θαη ην άγγηγκα είλαη 

ππνηαγή. 

 

Δεπηέξα 27 Θαλνπαξίνπ 2014 

9:00 Ξεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπδήηεζε. 

 

9:30 έωο 15:00 

Αηνκηθή πεξηπιάλεζε ζηελ πεξηνρή 

 



19:00-20:00 

Σπδήηεζε γηα όζα βξέζεθα, θαη όζα δελ βξέζεθαλ…..., θη όζα είλαη κειινύκελν λα βξεζνύλ. 

Σπδήηεζε γηα ην έξγα ελ πξνόδω: Σο Τθανηό ηης Μνήμης. 

 

 

20:30 

Δείπλν 

Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο: 

Γη και Ελεσθερία, Κελ Λόνπηο,  

Η θαηαγξαθή ηεο νπηνπίαο κηαο επαλάζηαζεο θαη ηεο θαηάξξεπζεο ηεο/καηαίωζήο ηεο. Μέζα από ηνλ 

θαλαηηζκό ηεο ηδενινγηθήο εκκνλήο θαη ηνπ αλαπόθεπθηνπ δηραζκνύ. 

 

Σξίηε 28 Θαλνπαξίνπ 2014 

 

Επηζηξνθή θαηά βνύιεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΘΝΧΕΘ 
 

1. Η δηαδηθαζία είλαη εθπαηδεπηηθε/θαιιηηερληθή πνπ μεθηλά θάζε πξωί ζηηο 9κε 9:30 κε κηα 

πξώηε ζπδήηεζε, ηίζεληαη νη ζηόρνη ηεο εκέξαο. 

 

Αλ δελ κπνξείηε ην «πξωηλό» μύπλεκα, κελ έξρεζηε. 
 

 

2. ΟΤΔΕΘ ΑΝΑΥΧΡΕΘ ΑΝ ΔΕΝ ΤΜΜΕΣΑΥΕΘ ΣΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ είηε 

δηαλπθηεξεύεη είηε όρη, εηδηθά ηελ Παξαζθεπή απόγεπκα κε ηελ άθημε θαη ηελ Κπξηαθή ην απόγεπκα 

πξηλ ηελ αλαρώξεζε.  

 

ΟΛΟΘ δίλνπκε (είηε δηαλπθηεξεύνπκε είηε όρη 2 επξώ γηα ηε ζέξκαλζε). 
 

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.  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΘΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ν
 ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΝΑ ΑΠΟΣΕΛΛΕΣΑΘ 

ΣΗΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  
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