
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

 

1ο και 2ο εργαστήριο Ζωγραφικής 

Ανακοίνωση για συμμετοχή στην έκθεση 

Συν+Πράξεις 

 

 

 

Το 1
ο
 και 2

ο
 Εργαστήριο Ζωγραφικής ανακοινώνουν τη διενέργεια έκθεσης  Συν+Πράξεις στον χώρο "The 

Loft" που είναι εκθεσιακός χώρος που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα (Μητροπόλεως και 

Καπνικαρέας) και είναι το παλιό κτήριο του Χυτήρογλου. Πρόκειται για εναν αστικό- βιομηχανικό χώρο 

έκτασης 300 τ.μ και με μέγιστο ύψος 10m.  

Η έκθεση Συν+Πράξεις αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος  του "The Loft" όπου 

συμμετέχουν εργαστήρια από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα. Η διάρκεια της έκθεσης είναι:  

 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου έως Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Η έκθεση Συν+Πράξεις θα παρουσιάσει έργα φοιτητών/τριων και αποφοίτων του 1
ου

 και 2
ου

 

εργαστηρίου. Θα παρουσιαστούν έργα οιασδήποτε εικαστικής έκφρασης με μόνο περιορισμό τα ζωγραφικά 

έργα να μην υπερβαίνουν τα 2m σε οιαδήποτε διάσταση και τα τριδιάστατα 2m σε οιαδήποτε διάσταση.  



Θα πρέπει: 

 

1. Να κατατεθούν έως 2  φωτογραφίες του έργου ΑΚΡΙΒΩΣ. 

2. Κείμενο 150 λέξεων ΑΚΡΙΒΩΣ αιτιολόγησης της ιδέας. Στο κείμενο θα αναγράφονται:  

             Όνομα, Τίτλος, Διαστάσεις, Υλικό 

3. Στην ονομασία των εικόνων να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου/ιδέας (όνομα, τίτλος, 

υλικό, χρονολογία). Αναφερόμαστε στην ονομασία της κάθε εικόνας. 

4. Κανένα αρχείο εικόνας να μην ξεπερνάει το 1 ΜΒ 

5. Να είναι έτοιμα τα έργα  για να εκτεθούν. 

6. Να είναι άριστα αμπαλαρισμένα, η ευθύνη για το αμπαλάρισμα είναι του συμμετέχοντος. 

 

Όσοι/ες συμμετέχουν θα έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Συμμετοχή στο οργανωτικό της έκθεσης (συσκευασία, μεταφορά, εγκατάσταση, αποκαθήλωση της 

έκθεσης, μεταφορά στην Φλώρινα) 

2. Ισοδύναμη συμμετοχή όλων στο κόστος της μεταφοράς (περίπου έως 100 ευρώ) και στο 

ενημερωτικό υλικό που θα βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης (120 ευρώ) εκτός αν υπάρξει χορηγός.  

 

Προθεσμίες: 

8 Νοεμβρίου: Κατάθεση τελικής ατομικής ή συλλογικής ιδέας.  

12 Νοεμβρίου: Επιλογή προτάσεων ανακοίνωση 

27 κ  28 Νοεμβρίου: εγκατάσταση της έκθεσης 

28 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου : έκθεση 

16 Δεκεμβρίου: αποκαθήλωση της έκθεσης 

 

Στη διαδικασία επιλογής θα δοθεί προτεραιότητα στην επιλογή έργων φοιτητών/τριων και αποφοίτων 

που δεν έχουν ήδη εκπροσωπήσει τα Εργαστήριά τους ή το Τμήμα σε εκθέσεις. Ευχαριστούμε την Κέλλυ 

Αθανασιάδου, επιμελήτρια του χώρου  "The Loft",  που δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν έργα 

φοιτητών/τριων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

 

Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής, ΤΕΕΤ 

Γιάννης Καστρίτσης, επίκουρος καθηγητής, ΤΕΕΤ 

 

 


