
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

 

1
ο  

Εργαστήριο                                                                                                                     

Ζωγραφικής  

Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ αποφοίτων/φοιτητών του 
1ου Εργαστηρίου στο Φεστιβάλ ΑΝΑΚΑΤΑ με την διαδικασία 

 

Μίτος 
 

 

 

  Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» για έκτη χρονιά διοργανώνει 

το“ΑΝΑΚΑΤΑ τέχνης”, μία άλλη δυτική πράξη τέχνης, ένας νέος κύκλος αναζήτησης και κατάθεσης 

προτάσεων, ιδεών, σκέψεων, συνεργιών, επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης, από 12 έως 14 

Σεπτεμβρίου 2014, στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», του Δήμου Παύλου Μελά. 



Το 6ο ΑΝΑΚΑΤΑ “Ανασφάλεια-Καταφυγή” δίνει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να 

παρουσιάσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους, ανατρέποντας τις οριοθετημένες συμβάσεις και τα 

ασφαλιστικά κατεστημένα που έχει το Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» και προτείνοντας την 

εκ νέου καταγραφή του σε χώρο “καταφύγιο ανασφάλειας”. 

Το 1
ο
 Εργαστήριο Ζωγραφικής προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Ανάκατα με τη 

διαδικασία Μίτος. Το πολυσχιδές του χώρου οδήγησε και στην ιδέα να συμμετάσχει το 1
ο
  

Εργαστήριο με έργα που θα στηρίζονται στη θεματική «Μίτος». Οι συμμετέχοντες/ουσες  με βάση τη 

λέξη ενεργοποίησαν αντικείμενα και κατασκευές πάντοτε με τον οδηγό του critical thinking. Ο Μίτος 

είναι για άλλους η εμπλοκή, για άλλους η διαδρομή για κάποιους το διέξοδο ή και το αδιέξοδο.  Οι 

ιδέες είτε ατομικές ή συνεργατικές υλοποιήθηκαν με επισκέψεις  στον χώρο, έργα να ήταν in situ, 

αλλά και προσεγγίσεις αντικειμένου. 

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ο λαβυρινθώδης χώρος που μας έχει παραχωρηθεί θα μετατραπεί 

σε ένα εργαστήριο όπου η διαδικασία θα λάβει την τελική της μορφή και για την οποία θα υπάρξει και 

ενημέρωση.  

Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε όλους τους φοιτητές αλλά και αποφοίτους του 1
ου

 Εργαστηρίου.  Όσοι 

ανταποκρίθηκαν κατέθεσαν πλήρη πρόταση και υπήρξε συλλογική προεργασία. Στην ανάπτυξη της διαδικασίας 

συμπεριλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του 1
ου

 Εργαστηρίου. Σε όλα τα καλέσματα θα συμπεριλαμβάνουμε και 

τους απόφοιτούς όλων των ετών. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η σχέση μας με όλους όσους/ες τίμησαν το 1
ο
 

Εργαστήριο με την παρουσία τους και τους στηρίζουμε στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα. Το 1
ο
 

Εργαστήρι θα είναι μια διαρκής κυψέλη/γέφυρα υποστήριξης ανθρώπων και ιδεών 

 

Στο Μίτος συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες και φοιτητές/τριες: Μαρία Βολιώτη, Λεωνίδας Γκέλος, 

Βασιλική Δημητράκου, Μαρία Λαγού, Βαρβάρα Μυστίλογλου, Μαρία Παπαλεξίου, Φίλιππος Ντεγίδης, Άννα 

Πιάτου, Κική Στούμπου.  

 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια/Διοργάνωση: Γιάννης Ζιώγας, Λεωνίδας Γκέλος 

 

Ευχαριστούμε την Επιχείρηση Ιρις και την Αντιδήμαρχο κ. Έλλη Χρυσίδου για την αμέριστη 

υποστήριξή τους. 

 

Χώρος: Κέντρο Πολιτισμού “Χρήστος Τσακίρης” , Λαγκαδά 221 

Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 

Διάρκεια: 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το facebook του 

ΑΝΑΚΑΤΑ https://www.facebook.com/anakata.iris, καθώς και το blog του 

ΑΝΑΚΑΤΑ http://festivalanakata.blogspot.gr .  

 

https://www.facebook.com/anakata.iris
http://festivalanakata.blogspot.gr/

