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ΔΙΑΔΡΟΜΕ

Μολοταφτα η ματιά ςτο απόμερο, το μίςοσ για το τετριμμένο, η αναζθτηςη του άφιαρτου, του μη 
υπαγμένου ακόμα ςτο γενικό εννοιολογικό ςχθμα είναι η τελευταία ευκαιρία για τη ςκέψη.

Theodor Adorno, Minima Moralia, (μτφ. Λευτζρθσ Αναγνϊςτου), Αλεξάνδρεια, Ακινα 1990, ς.142.

Η διαδικαςία  Εικαςτικθ Πορεία προσ τισ Πρέςπεσ κα ολοκλθρϊςει τον πρϊτο τθσ πενταετι κφκλο το 2011. Αυτό κα 
πραγματοποιθκεί με μια πορεία-διαδοχι διαδρομϊν από τθν Φλϊρινα ωσ τισ Πρζςπεσ, μια διαδικαςία που κα 
διαρκζςει 10 θμζρεσ, ςτα τζλθ Ιουνίου-αρχζσ Ιουλίου 2011. Κατά τθν διάρκεια τθσ Εικαςτικθ Πορεία προσ τισ Πρέςπεσ 
2011 κα διερευνθκοφν ιδζεσ και ζννοιεσ όπωσ θ μνιμθ τθσ ιςτορίασ, θ μετανάςτευςθ, θ ςφγχρονθ ερμθνεία του 
τοπίου, θ παρουςία των ορίων και των ςυνόρων. 
Από τθν πρϊτθ χρονιά  που ξεκίνθςε θ Πορεία αυτόσ υπιρξε ο βαςικόσ ςτόχοσ: θ ενεργοποίθςθ μιασ διαδικαςίασ που 
κα ειςιγαγε τουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του Πανεπιςτιμιου Δυτικισ 
Μακεδονίασ, αλλά και τον ευρφτερο ελλθνικό εικαςτικό χϊρο, ςε ςφγχρονεσ ζννοιεσ μζςα από τθν βίωςθ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου του νομοφ Φλϊρινασ.  Η εμπειρία των προθγοφμενων χρόνων μασ ζχει δϊςει τθν 
αυτοπεποίκθςθ αλλά και τθν τεχνογνωςία, για να κλιμακϊςουμε τθν διαδικαςία δθμιουργϊντασ ζνα ταξίδι μζςα ςτθν 
πραγματικότθτα, ι μάλλον ςτισ πραγματικότθτεσ, του τοπίου, του χρόνου, τθσ ιςτορίασ. Ζτςι κα ολοκλθρωκεί ο 
αρχικόσ ςκοπόσ τθσ διαδικαςίασ που ξεκίνθςε πριν από πζντε χρόνια και είχε ωσ ςτόχο τθν διάχυςθ τθσ εικαςτικισ 
δράςθσ και καλλιτεχνικισ εμπειρίασ ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ. 
Θεωροφμε ότι με αυτό τον τρόπο κα ειςαχκοφν ςτθν Ελλθνικι Τζχνθ όροι που είτε ζχουν ξεχαςτεί τα τελευταία χρόνια 
είτε δεν ζχουν διερευνθκεί μζχρι τϊρα. Θα ςυνδεκεί επίςθσ και πάλι θ καλλιτεχνικι πρακτικι με το corpus των ιδεϊν 
εκείνων που ςχθμάτιςαν τθν νεϊτερθ ελλθνικι καλλιτεχνικι δθμιουργία.  Κυρίωσ όμωσ κα προτακεί το μοντζλο του 
καλλιτζχνθ-ερευνθτι-ςτοχαςτι∙ ενόσ καλλιτζχνθ δθλαδι που οι πρακτικζσ που ακολουκεί κα εναρμονίηονται και κα 
ζχουν ωσ επιδίωξθ το καλλιτεχνικό αιτοφμενο ωσ κακαυτό. Ταυτόχρονα θ κεντρικι επιδίωξθ τθσ Εικαςτικθ Πορεία προσ 
τισ Πρέςπεσ ςε διεκνζσ επίπεδο είναι να προτείνει μια πρακτικι απολφτωσ διαφοροποιθμζνθ από τθν κυρίαρχθ 
Νταντόνια πρακτικι που υπαγορεφουν οι δομικζσ αρχζσ του artworld και των ντόπιων παραφυάδων του. 

Theodor Adorno, Minima Moralia, (μτφ. 
Λευτζρθσ Αναγνϊςτου), Αλεξάνδρεια, Ακινα 
1990, ς.142.



Μια Νταντόνια πρακτικι που ςτθρίηεται ςτθν ερμθνεία του καλλιτζχνθ ωσ ενόσ «επαγγελματία» δθμιουργοφ 
εικαςτικϊν αυτοαναφορικοτιτων.  Επιδίωξθ τθσ Εικαςτικθσ Πορείασ προσ τισ Πρέςπεσ είναι μια βιωματικι διεκδίκθςθ 
τθσ καλλιτεχνικισ εμπειρίασ μζςα ςτθν ίδια τθν ηωι, που κα πραγματοποιείται δίχωσ τθν πρόκεςθ για άμεςθ 
επαγγελματικι ανταπόδοςθ, αλλά από τθν ανάγκθ τθσ ίδιασ τθσ καλλιτεχνικισ πραγματοποίθςισ τθσ, ι τθσ  
καλλιτεχνωςφνθσ όπωσ ζχουμε ορίςει τον όρο ςε προθγοφμενο κείμενό μασ.   
Κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα διανφςουμε πζντε διαδρομζσ. Κάκε μία από αυτζσ κα αναλογεί ςε μια 
διαφορετικι  ενότθτα ιδεϊν και ςτοχαςτικϊν αιτοφμενων. Θα επιςθμανκεί ότι δεν είναι αναγκαίο να ακολουκιςει 
κανείσ όλεσ τισ διαδρομζσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να επιλζξουν είτε να εργαςτοφν ςε ζνα από τα τρία ομαδικά 
ζργα που κα δθμιουργθκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, είτε να εργαςτοφν μεμονωμζνα. Θα υπάρξει μια 
ομάδα ςυμμετεχόντων που κα τισ πραγματοποιιςουν όλεσ, ωςτόςο όποιοσ επικυμεί μπορεί να αρκεςτεί ςε κάποιεσ 
από αυτζσ, ι και να ακολουκιςει τθν διαδικαςία μεταβαίνοντασ με αυτοκίνθτο από τθν μια κζςθ ςτθν άλλθ. Ακόμθ 
μπορεί να επιλζξει να παραμείνει ςε κάποια κζςθ περιςςότερο χρόνο αν πιςτζψει ότι αυτό είναι αναγκαίο για τθν 
ολοκλιρωςθ κάποιου ζργου. Ωςτόςο οι κατεξοχιν ηωογόνεσ ενζργειεσ κα προκφπτουν από εκείνουσ που κα 
διανφςουν ολόκλθρθ τθν απόςταςθ, ωσ ςφγχρονοι εξερευνθτζσ, ξεχαςμζνων, όχι τόπων, αλλά ιδεϊν. Εκείνοι οι οποίοι 
κα επιλζξουν να κινθκοφν ωσ geselle, ωσ μακθτευόμενοι που επιηθτοφν τθν βελτίωςι τουσ μζςα από τθν εμπειρία.  
Ενϊ θ περιοχι φαίνεται να είναι διάςπαρτθ από ερείπια είναι ουςιαςτικά διάςπαρτθ από ιδζεσ που ζχουν περιπζςει 
ςτθν λικθ και ςυχνά ςτθν καταφρόνια. 
Γιατί όμωσ διαδρομζσ; Διότι αν κάτι χαρακτθρίηει τθν περιοχι είναι ότι αποτελοφςε και αποτελεί ζνα κόμβο 
μονοπατιϊν, πανάρχαιων και ςφγχρονων, διαδρομϊν των πετοφμενων αλλά και των άγριων ηϊων, των παρόδων τθσ 
Εγνατίασ, των αργυροπελεκάνων, των μεταναςτϊν του ςιμερα, των εμπόρων, των πολεμιςτϊν τόςων πολζμων μζχρι 
και των πιο πρόςφατων. Η περιοχι είναι μια από τισ περιοχζσ που ενϊ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί περιοχι 
ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ δεν είναι το κάλλοσ εκείνο που τθν προςδιορίηει αλλά τα ίχνθ όλων αυτϊν των διαδρομϊν 
που τθν διαςχίηουν, νοθτϊν αλλά και πραγματικϊν, ανκρϊπινων αλλά και των άλλων πλαςμάτων τθσ φφςθσ. Κι όλα 
αυτά να κορυφϊνονται ςτθν απρόςμενθ ςυνάντθςθ με τισ λίμνεσ των Πρεςπϊν που ςχεδόν με ζνα τρόπο απρόςκλθτο 
απλϊνονται ανάμεςα ςτισ ορεινζσ μάηεσ. Πολλά μζρθ είναι όμορφα, κάποια όμωσ τα χαρακτθρίηει κάτι πάνω από τθν 
ομορφιά τουσ ι τθν ιςτορικι τουσ αξία κι αυτό είναι ο μαγνθτιςμόσ τθσ μνιμθσ πάνω ςε αυτά. Τζτοιο μζροσ είναι οι 
Δελφοί, ο Κεραμικόσ, τζτοιο μζροσ είναι και οι Πρζςπεσ. 





«Κφβοσ»

Διονφςησ Πρωτόγεροσ, Πζννυ Κορρζ, Φοίβη Κουτςζλου, Κατερίνα Κοντοφ, Εφη 
Χαραλαμπίδου, Αναςταςία Μικροφ, Ειρήνη Μώρου 













«Χουσ εισ χουν»

Λεωνίδασ Γκζλοσ



















«ΟΤ (+ -) Σόπων Αφηγήςεισ»

Κική τοφμπου
Μαρία Παπαλεξίου



























«ημερολόγιο ςκιών»

Αςτζρησ Κανοφςησ
Γιάννησ ελημιώτησ

Φοίβοσ Θάνοσ











«Άρρητη Χάραξη»

Γιώτα Μακρή
Φοίβη Κουτςζλου
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Παιδικό Εργαςτήρι (Εικαςτική 

Πορεία 2009
υντονιςμόσ: Πζννυ Γκζκα)









Καθαριςμόσ κτιρίου ςτισ Πρζςπεσ
(2009)













Jeep trip to Prespes
(Απρίλιοσ 2011)



http://www.youtube.com/watch?v=-wToeUJbM48
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Πλθροφορίεσ για τθν Εικαςτικθ Πορεία ςτον:

visualmarch.eetf.uowm.gr

Επικοινωνία για τθν Εικαςτικθ Πορεία ςτθν:

visualmarch@gmail.com



Οι φωτογραφίεσ τησ παρουςίαςησ είναι των  (αναγράφεται ο αριθμόσ τησ διαφάνειασ): 

• Λεωνίδασ Γκζλοσ: 23, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 43, 44, 44, 45, 55, 56, 60, 62, 64,81, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 135,  164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 180, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 220,224, 227, 237, 238, 239, 240, 242, 
251,252, 254, 255, 257, 282, 274, 275, 276

• Γιάννησ Δαίκόπουλοσ: 49, 50, 51, 52, 53, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 

• Χρήςτοσ Ιωαννίδησ: 57, 58, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 271, 272, 287, 289, 

• Ορζςτησ Διαμάντησ: 186, 202, 205, 222 

• Γιάννησ Ζιώγασ: 5, 7, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 182, 184, 253, 283, 286, 288, 292

• Πζννυ Κορρζ: 187, 188, 200, 201, 204, 229, 230, 231, 232, 233, 278, 279, 280, 281

• Χάικε Κουμζρ: 2

• Φοίβη Κουτςζλου: 262, 263, 264, 265, 266

• Κώςτασ Κρατςώνησ: 41, 258, 259, 260

• Μικαζλα Μπελιά: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 82, 83, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 

• Ιρίνα Νεδζλκου: 4, 154, 285 

• Μαρία Παπαλεξίου/Κική τοφμπου: 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 244, 245, 246, 247, 248, 250. 251 

• Βάςω Παςχαλίδου:  236, 241,  268, 269, 270 





Yorgis Yerolympos, Visual March to Prespes 2009,  photo, 2009.



Panos Kokkinias, Visual March to Prespes 2009,  photo, 2009.
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