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Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ 2009

Θ πρϊτθ υλοποίθςθ

1. Εξαιμερο Εικαςτικϊν Δράςεων (23 ζωσ 28 Ιουνίου)

2.Σριιμερο Πορείασ (26 ζωσ 28 Ιουνίου)

3.Θμερίδα (28 Ιουνίου)





Global Landscapes /Τα Παγκόςμια Τοπία

Η κεματικι διαπραγματεφεται οριςμζνεσ από τισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθν
τοπιογραφία. Ειδικότερα εξετάηει νζεσ αντιλιψεισ τθσ ζννοιασ του Υψθλοφ
(Sublime) από τισ οπτικζσ τζχνεσ που αντιμετωπίηουν κριτικά τθν καταρχιν
καταςτρεπτικι και αρνθτικι ςχζςθ που ζχουμε αναπτφξει με τθν φφςθ. Μια
τζτοια προςζγγιςθ, για παράδειγμα, περιλαμβάνει τθν αναπαράςταςθ τθσ
ανελζθτθσ εκμετάλλευςθσ των φυςικϊν πόρων από τον Edward Burtynsky, τα
τοπία του Joel Meyerowitz από το Ground Zero, και τθν εμμονι του Andreas
Gursky με τα φανταςμαγορικά πεδία του μαηικοφ καταναλωτιςμοφ.

The programme of talks and seminars, Global Landscapes, considers current approaches 
to landscape photography.  In particular it will consider the new sublime of a photography 
critically responding to the primarily destructive and negative relation we have with the 
natural world, including Edward Burtynsky's portrayal of our ruthless exploitation of 
natural resources, Joel Meyerowitz's landscapes of Ground Zero and Andreas Gursky's 
preoccupation with the spectacular fields of mass consumerism.

Mark Durden





ΕΙΚΑΣΙΚΘ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΙ ΠΡΕΠΕ 2009
(ΕΞΑΘΜΕΡΟ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ)

Σο Εξαιμερο Εικαςτικϊν Δράςεων αποτελεί το πρϊτο μζροσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ Εικαςτικισ Πορείασ προσ τισ Πρζςπεσ 2009. Θα 
πραγματοποιθκεί από τθν Σρίτθ 23 Ιουνίου ζωσ τθν Κυριακι 28 Ιουνίου 
2009. Κατά τθ διάρκεια του Εξαιμερου 15 ςπουδαςτζσ εικαςτικϊν 
τεχνϊν και ζωσ 5 επιςκζπτεσ καλλιτζχνεσ κα εργαςτοφν με βάςθ τθ 
κεματικι Global Landscapes που ζχει κζςει ο καλλιτεχνικόσ ςυντονιςτισ 
αυτισ τθσ χρονιάσ Mark Durden. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κα 
δθμιουργθκοφν ζργα που κα αποτελζςουν μια ερμθνεία τθσ κεματικισ 
που ζχει τεκεί. Σα ζργα κα εκτεκοφν τθν τελευταία θμζρα και κα 
αποτελζςουν αντικείμενο ςυηιτθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ τθν 

τελευταία θμζρα του εξαθμζρου.





ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ

Θ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ εικαςτικϊν 
τεχνϊν που κα ικελαν να εργαςτοφν πάνω ςτθ κεματικι Global 
Landscapes όπωσ αυτι αναπτφςςεται ςτο γενικό ςκεπτικό τθσ 
Εικαςτικισ Πορείασ προσ τισ Πρζςπεσ 2009. Θ διαδικαςία είναι ανοικτι 
ςε οποιοδιποτε μζςο: ηωγραφικι, γλυπτικι, καταςκευζσ, φωτογραφία, 
ψθφιακι τεχνολογία, ενεργοποίθςθ ομαδικϊν δράςεων και όποιο άλλο 
τρόπο ςχθματιςμοφ εικαςτικισ δραςτθριότθτασ.
Σισ ςυμμετοχζσ κα κρίνει θ Καλλιτεχνικι Επιτροπι τθσ διαδικαςίασ

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ
Παραςκευι 5 Ιουνίου 2009





ΕΙΚΑΣΙΚΘ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΙ ΠΡΕΠΕ 2009

(ΣΡΙΘΜΕΡΟ ΠΟΡΕΙΑ)

Το Τριιμερο Πορείασ αποτελεί το δεφτερο μζροσ των δραςτθριοτιτων Εικαςτική Πορεία 
προσ τισ Πρζςπεσ 2009. Θα πραγματοποιθκεί από τθν Παραςκευι  26 Ιουνίου ζωσ τθν 
Κυριακι 28 Ιουνίου 2009. Κατά τθ διάρκεια του Τριιμερου όςοι δθλϊςουν ςυμμετοχι 
(και κατά ςειρά προτεραιότθτασ ζωσ 30 άτομα) κα περιθγθκοφν ςτθν περιοχι μεταξφ 
Ψαράδων και Βροντεροφ, κα περπατιςουν το διαςυνοριακό μονοπάτι Μεγάλθσ/Μικρισ 
Πρζςπασ και κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμιουργία του ομαδικοφ 
ζργου ΦΩΛΙΕΣ εάν το επικυμοφν, ι να εργαςτοφν ςε δικζσ τουσ ιδζεσ. Τθν τελευταία 
θμζρα κα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τθν Ημερίδα. Με αυτό τον τρόπο 
κα ζρκουν ςε επαφι με το χϊρο των Πρεςπϊν, κα βιϊςουν τθν μοναδικι παρουςία του, 
κα επεξεργαςτοφν τισ ιδζεσ που προκφπτουν από τθ κεματικι τθσ Εικαςτική Πορεία προσ 
τισ Πρζςπεσ 2009 και εάν το επικυμοφν κα διαμορφϊςουν προτάςεισ που κα μπορζςουν 
να υλοποιθκοφν ςε μελλοντικζσ διοργανϊςεισ. 



Θ διαδικαςία είναι ανοικτι ςε οποιοδιποτε μζςο: ηωγραφικι, γλυπτικι,

καταςκευζσ, φωτογραφία, ψθφιακι τεχνολογία, ενεργοποίθςθ ομαδικϊν δράςεων
και όποιο άλλο τρόπο ςχθματιςμοφ εικαςτικισ δραςτθριότθτασ. Οι ςυμμετζχοντεσ
δεν κα επιλεγοφν, αλλά κα ςυμπλθρϊςουν τον αρικμό τθσ ομάδασ με βάςθ τθ ςειρά
προτεραιότθτασ με τθν οποία κα δθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθ Γραμματεία. Οι
ςυμμετζχοντεσ δεν είναι αναγκαίο να είναι εικαςτικοί καλλιτζχνεσ ι ςπουδαςτζσ.
Τπάρχει θ δυνατότθτα μετάβαςθσ ςτισ κζςεισ ενδιαφζροντοσ και με όχθμα.

Οι ςυμμετοχζσ κα δθλϊνονται

ςτθ διεφκυνςθ:

…………………………

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ

Παραςκευι 12 Ιουνίου 2009







«Φωλιά»

Ομαδικό ζργο
υντονιςμόσ: Φίλιπποσ Καλαμάρασ

Αρχικι ιδζα: Πζννυ Γκζκα

























Ζργα: ςτιγμιότυπα από τθν 
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Διευρυμζνα/ Απόλυτα Πεδία ( Extended / Absolute Fields ) 

Τθν προθγοφμενθ χρονιά (2009) θ διαδικαςία Εικαςτική Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ διερεφνθςε τθν ζννοια Παγκόςμιο 
Τοπίο. Η κεματικι ειςιγαγε ζνα πλαίςιο που επζτρεψε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να διερευνιςουν τθν ςχζςθ του τοπικοφ 
με το παγκόςμιο. Επίςθσ δθμιοφργθςε ζνα εννοιολογικό πλαίςιο που ζδωςε τθν δυνατότθτα να εξεταςτοφν οι ςχζςεισ 
όςων ςυμμετείχαν ςτθν διαδικαςία με το περιβάλλον των Πρεςπϊν. Η κεματικι επζτρεψε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να 
κινθκοφν πζρα από περιγραφικά ςχόλια και να αναπτφξουν ζργα και κείμενα που ςχετίηονταν με τθν διερεφνθςθ τθσ 
ιδζασ του τοπίου ςε ζνα ςφγχρονο πλαίςιο

Αυτι τθν χρονιά κινοφμαςτε ςε μια πιο αφαιρετικι κεματικι Διευρυμζνα/ Απόλυτα Πεδία  (Extended / Absolute 
Fields). Μια κεματικι κα μασ επιτρζψει να διερευνιςουμε ιδζεσ που κα εμπλουτίςουν τθν περςινι προςπάκεια. Η 
κεματικι αυτισ τθσ χρονιάσ κα ςχετίςει τθν Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ με φιλοςοφικζσ ι και ποιθτικζσ 
αναφορζσ και να ςχετίςει τθν διαδικαςία με ευρφτερεσ ζννοιεσ που δεν κα ζχουν κάποια κυριολεκτικι αντιςτοίχιςθ με 
μια εικόνα ι ζνα όρο.

Η ιδζα του 2010 είναι μια διευρυμζνθ ζννοια του Πεδίου που κινείται πζρα από τον χωρικό οριςμό του όρου. Ο όροσ 
Πεδίο ςτθν ςφγχρονι του εκδοχι ςχετίηεται ςυχνά περιςςότερο με τθν φορμαλιςτικι ερμθνεία του και ταυτίηεται 
ςχεδόν ολοκλθρωτικά με τθν ηωγραφικι. Αυτι τθν χρονιά κα ειςάγουμε τθν ζννοια με ζνα τρόπο που κα μασ 
επιτρζψει να αντιμετωπίςουμε τθν τζχνθ με μια ευρφτερθ ςυλλογιςτικι και να τθν «προεκτείνουμε» πζρα από τα όρια 
του γεωμετρικοφ ςχιματοσ του ζργου. 

Μζςα από αυτι τθν οπτικι ο όροσ Πεδίο κα μποροφςε να αποκτιςει μια ςφγχρονθ ερμθνεία και να κακορίςει μια 
κατάςταςθ ι μια ςυνκικθ πραγμάτων (που να μθν ςχετίηεται μόνο με τον χϊρο) όπου κα προβάλλονται ιδζεσ, 
χειρονομίεσ, εικόνεσ. Το Πεδίο κα μποροφςε να είναι μια οντότθτα που ζχει μια ταυτόχρονθ χωρικι και εννοιολογικι 
ερμθνεία. Το Πεδίο  είναι θ περιοχι, ο όγκοσ, το χρονικό πλαίςιο που είναι ανγκεαία για τθν ανάπτυξθ μιασ ιδζασ. Με 
αυτι τθν ζννοια το Πεδίο είναι θ οκόνθ όπου αναπτφςςονται οι προβολζσ εκείνου του οποίου κζλουμε να 
δθμιουργιςουμε. Η περιοχι των Πρεςπϊν είναι από μόνθ τθσ ζνα Πεδίο.





Τθν ίδια ςτιγμι το Πεδίο ζχει μια εννοιολογικι ερμθνεία και αναφζρεται ςε όςα μασ περιβάλλουν: φφςθ, 
πολιτιςμόσ, «πραγματικότθτα», όλα αυτά χρειάηεται να προςδιοριςτοφν. Ακόμθ και το αρχικό νόθμα του όρου 
εμπεριζχει μια τζτοια ερμθνεία: περπατάμε ςε ζνα πεδίο, ίςωσ ςτο πεδίο των Πρεςπϊν. Το πεδίο είναι 
ταυτόχρονα μια πραγματικι οκόνθ όπου προβάλλουμε εικόνεσ και ταυτόχρονα ζνα εικονικό περιβάλλον ιδεϊν 
όπου προχωράμε. 

Τθν τελευταία χρονιά αναπτφξαμε τθν ιδζα του Παγκόςμιου Τοπίου. Η ζννοια του Πεδίου 
προςκζτει ζνα πιο εννοιολογικό πλαίςιο. Η κεματικι του 2010 είναι Εκτεταμζνα Πεδία ι Διευρυμζνα Πεδία ι 
Ανήςυχα Πεδία ι Απόλυτα Πεδία. Με αυτό τον τρόπο κα απομακρυνκοφμε από το φορμαλιςτικό παρελκόν και 
κα εργαςτοφμε ςε ζνα πιο ευρφ πλαίςιο. Ο τελικόσ τίτλοσ Διευρυμζνα/ Απόλυτα Πεδία  αντιπροςωπεφει 
καλφτερα τισ ιδζεσ που αναπτφχκθκαν διότι ο προςδιοριςμόσ Διευρυμζνα/ Απόλυτα κακίςταται το πρωταρχικό 
μζροσ του τίτλου. Το Πεδίο κακίςταται μια επεξιγθςθ του Διευρυμζνα/ Απόλυτα. Το Πεδίο περιγράφει το 
περιβάλλον. Η ιδζα του να διευρφνει/επεκτείνει κανείσ μια δεδομζνθ ζννοια, όπωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ του Πεδίου κακίςταται με αυτό τον τρόπο το κφριο κζμα τθσ διαδικαςίασ. 
Ο τίτλοσ αυτισ τθσ χρονιάσ λειτουργεί ωσ ςυνζχεια του περςινοφ Παγκόςμια Τοπία. Το Πεδίο ςχετίηεται με το 
Τοπίο και το Διευρυμζνο με το Παγκόςμιο. Η ιδζα του μεταςχθματιςμοφ ενόσ τίτλου που είναι πιο κυριολεκτικόσ 
ςε ζνα τίτλο που είναι αφαιρετικόσ κα μποροφςε να είναι μια διαδικαςία που επίςθσ κα μποροφςε να 
αποτελζςει μια από τισ κεματικζσ μασ.

Προκειμζνου να διερευνιςουμε τθν ιδζα του Διευρυμζνα/ Απόλυτα Πεδία με ζνα ευρφτερο 
πλαίςιο ιδεϊν ειςάγουμε τρεισ επιμζρουσ κεματικζσ:

-Διευρφνοντασ … τα όρια
-Διευρφνοντασ … τουσ μφκουσ
-Διευρφνοντασ … τισ εικόνεσ 





«Μφκοι του Δάςουσ»

Αςτζρθσ  Κανοφςθσ
Γιάννθσ ελθμιϊτθσ









«Κφθςθ»

Κικι τοφμπου
Μαρία Παπαλεξίου





















«Άτιτλο»

Θάνοσ
Φοίβοσ









«Λικθ»

Αντϊνθ Κατςοφλθ







«Αναβράηον Πεδίο»

Λεωνίδασ Γκζλοσ

























«Κζλυφοσ»

Ομαδικό ζργο
υντονιςμόσ: Φίλιπποσ Καλαμάρασ







«Ψυχζσ και Μνιμεσ»

Ορζςτθσ Διαμάντθσ
Διμθτρα Ξενάκθ
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