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Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ
Α’ Μζροσ





Η πορεία ωσ διαδικαςία ςυνάντθςθσ



Η Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ ενεργοποιεί 
πρωτογενείσ εικαςτικζσ δράςεισ. Διερευνά τθν 
προςζγγιςθ που υποςτθρίηει ότι θ καλλιτεχνικι 
εμπειρία υπάρχει εκεί όπου ςυναντϊνται άνκρωποι, 
τόποι, ιδζεσ και εικόνεσ. Η πορεία ςτο φυςικό 
περιβάλλον των Πρεςπϊν είναι μια πορεία 
επικοινωνίασ τόςο μεταξφ όςων κα ςυμμετάςχουν όςο 
και με το περιβάλλον που κα ανακαλφπτουν μικοσ τθσ 
διαδρομισ. Η διαδικαςία φαίνεται να ςυγγενεφει με τισ 
διαδικαςίεσ των flânneurs του ρομαντιςμοφ ι των 
landscape καλλιτεχνϊν, ωςτόςο  κα είναι διαφορετικι· 
το φυςικό περιβάλλον αποτελεί τόπο ςυνάντθςθσ 
ςφγχρονων ανκρϊπων και όχι τον χαμζνο παράδειςο 
μιασ απολεςκείςασ ακωότθτασ ι τθν περιοχι όπου 
βιϊνεται το υπζροχο.





Σα «ζργα» κα…προκφψουν





Διερευνϊντασ το τι υπάρχει…
δθλαδι τθν πικανότθτα





Σο άγγιγμα τθσ φφςθσ είναι τελικά το 
άγγιγμα του χϊματοσ





[…] και ζπειτα υπάρχει και ο τρόποσ που 
αντιλαμβάνεται ο Σεηάν τα πράματα. Το να είςαι ςτο 
ζδαφοσ, το να ριχτεί κανείσ και πάλι ςτο χϊμα. 
Αντιςτρζφω τθν προοπτικι για αποκτιςω μια άλλθ 
οπτικι γωνία. Κι αυτό διότι θ οπτικι γωνία που 
ζχουμε κυριαρχείται από τθν προκατάλθψθ τθσ 
διακοςμθτικισ προςζγγιςθσ, και από όχι τθ οπτικι 
γωνία που ςχετίηεται με τθν φυςικι παρουςία του 

εδάφουσ.

Ρόμπερτ μίκςον





Εν δυνάμει θ προςπάκεια αυτι κα μετατρζψει τισ 
Πρζςπεσ ςε ζνα εργαςτιριο ιδεϊν χωρίσ ςφνορα, ςε ζνα 
χϊρο-πλαίςιο όπου νομαδικζσ διαδικαςίεσ ςτθν περιοχι 
κα ςχθματίηουν εικαςτικά, και όχι μόνον, ζργα που κα 
αποτυπϊνουν ενζργειεσ ςυνάντθςθσ, ανταλλαγισ 
ιδεϊν, δθμιουργίασ. Η περιοχι μπορεί να 
μεταςχθματιςτεί ςε ζνα απόλυτο πεδίο όπου κα 
δοκιμαςτοφν οι ςκζψεισ, οι ιδζεσ και ίςωσ οι 
πεποικιςεισ που ςχθματίηουν τθ ςφγχρονθ ελλθνικι 
εικαςτικι ςκθνι αλλά και όλα όςα ςχθματίηουν τθ 
ςφγχρονθ διεκνι ςκθνι. Οι Πρζςπεσ κα μετατραποφν ςε 
ζνα Μουςείο δίχωσ τοίχουσ που ωσ μοναδικοφσ τοίχουσ 
και όρια κα ζχει τισ προκζςεισ των ανκρϊπων.



Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ

2007 ζωσ 2011

Διερεφνθςθ δυνατοτιτων

Η προςζγγιςθ τθσ διερεφνθςθσ



Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ 2007

Η ανίχνευςθ των δυνατοτιτων

Η εμπειρία τθσ πρϊτθσ χρονιάσ μασ βοικθςε να ςυνειδθτοποιιςουμε τον 
ιδιαίτερο χαρακτιρα τθσ περιοχισ· οι Πρζςπεσ είναι ζνα γιγαντιαίο 
πολυεπίπεδο ςταυροδρόμι. Είναι ςταυροδρόμι τριϊν χωρϊν, είναι το ςθμείο 
όπου οι ερωδιοί οι αργυροπελεκάνοι και άλλα ςπάνια πουλιά ςυναντιοφνται 
ςτο ταξίδι τουσ από τθν Αφρικι ςτθν Ευρϊπθ και αντίςτροφα, είναι το ςθμείο 
όπου διεξιχκθςαν φονικζσ μάχεσ τόςο πρόςφατα αλλά και ςτο πιο μακρινό 
παρελκόν. Οι Πρζςπεσ αποτελοφν ςθμείο όπου ο μφκοσ ςυναντά τθν ιςτορία 
και όπου το παραμφκι αναδεικνφεται μζςα από τθν πραγματικότθτα. Μζςα ςτο 
εντυπωςιακισ ομορφιάσ περιβάλλον υποβόςκουν διαδρομζσ ιςτορίασ, μφκου, 
πολιτιςμϊν, φυςικισ διαδικαςίασ που μζνει να διερευνθκοφν από εμάσ που 
ςυναντιόμαςτε ςε αυτιν τθν περιοχι. Σαυτόχρονα οι Πρζςπεσ είναι και το 
ςθμείο ςυνάντθςθσ όςων ςυμμετείχαν ςτθν Εικαςτικι Πορεία 2007, όςων 
δθλαδι μοιράςτθκαν μια κοινι εμπειρία ζςτω και για λίγεσ θμζρεσ (αλλά και 
όςων πρόκειται να τισ μοιραςτοφν τισ επόμενεσ χρονιζσ).



Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ 2008

Ο ςχεδιαςμόσ

τόχοσ του 2008 ιταν να υπάρξουν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που κα μποροφςαν να 
ολοκλθρωκοφν τισ επόμενεσ χρονιζσ . Η διαδικαςία αναπτφχκθκε 
με βάςθ δφο άξονεσ:

• Σο Συνζδριο του Βουνοφ, που πραγματοποιικθκε με τθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ και αναπτφχκθκαν απόψεισ πάνω ςτο πωσ 
ερμθνεφουν οι ςυμμετζχοντεσ τθν περιοχι των Πρεςπϊν.

• Σο Συνζδριο τθσ Λίμνθσ που πραγματοποιικθκε με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και πραγματοποιικθκαν προτάςεισ 
που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν τισ επόμενεσ χρονιζσ και κα 
επζτρεπαν τον μεταςχθματιςμό τθσ διαδικαςίασ ςε κεςμό.











Σα μονοπάτια



















Σα επειςόδια τθσ φφςθσ



























Οι ςτιγμζσ τθσ ιςτορίασ

















Οι αναμνιςεισ τθσ φρίκθσ











Η πορεία, ταυτόχρονα και η πορεία 
προσ το άγνωςτο, το αλλόκοτο





Βροντερό, οι ςτάνεσ





















Σα χωριά, τα εγκαταλειμμζνα χωριά

















Η ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα











Η ςιωπι τθσ απουςίασ







Σο ερείπιο













Οι υφζσ
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