
 

1
ο  

Εργαστήριο                                                                                                                     

Ζωγραφικής  

Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

10η βδομάδα/ χειμερινό 2014-15  

Το μικρό ίχνος του Παπαλουκά, εκεί όπου το μανίκι συναντά την κουρελού. Η ρίγα στο ελληνικό 

παράδειγμα. Δεν πρόκειται για την επική σχεδόν ανάπτυξη της ρίγας στο έργο του Le Witt. Ωστόσο 

διατηρεί την αξία της σε ένα πλαίσιο που διαλύει το χώρο, παραθλάζει τις γωνίες.  

 

 
Σπύρος Παπαλουκάς, Αγόρι με τιράντες (1925). Λάδι σε χαρτόνι, 60 εκ. x 51 εκ. Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου 
 



. 

 

 

Υπήρξε μια συζήτηση την προηγούμενη βδομάδα για το αν η λωρίδα και το πλακάτο ταυτίζονται. 

Υπάρχουν συνάφειες αλλά και μια ουσιώδης διαφορά: Το πλακάτο μεταμορφώνει τον τριδιάστατο 

όγκο σε διδιάστατο. Η λωρίδα λειτουργεί ως επαγωγική μονάδα εκ των προτέρων.  

 

 

Τα διαδικαστικά…. 

 

Τετάρτη,  3 Δεκεμβρίου 2014 

 
10:00-12:00 

Συνάντηση/συζήτηση με τους τριτοετείς 

 

11:30 

Ο Γιάννης Καστρίτσης στην Πρώτη θα πραγματοποιήσει Εργαστήριο Ξυλογλυπικής. Όσοι/ες 

επιθυμούν θα είναι γόνιμο να το παρακολουθήσουν (εκτός από τους τριτοετείς που πρέπει να 

βρίσκονται στο Μεσονήσι). 

 

18:30-όσο χρειαστεί 

Δημιουργία ξύλινων κατασκευών στο υπόγειο και στον πρώτο όροφο. Όσοι έχουν χώρο εργαστηρίου 

απαραίτητα παρόντες. Η βοήθεια των υπολοίπων ευπρόσδεκτη. 

 

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 

 

9:30-10:30 

Προσκομίζετε ένα φωτογραφημένο σας έργο μαζί με το πρωτότυπο για να γίνει η σύγκριση. 

 

10:30-12:30 

Συζήτηση/Παράδοση όλων των εργασιών που αφορούν την άσκηση. Η Διερεύνηση του Σκότους 

 Οι ασκήσεις θα παραμείνουν στο αρχείο της σχολής μέχρι τις εξετάσεις. Καμιά άσκηση δεν θα γίνει 

δεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία. 

 

12:30-13:00 

Αναγνώριση Διαφανειών 

 

13:00-13:30 

Συζήτηση για την προγραμματιζόμενη έκθεση 

 

 

13:30-15:00 

Μια τέταρτη  παρουσίαση της έκθεσης Open ends που πραγματοποιήθηκε το 2003 στο Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Η έκθεση αποτέλεσε μια ουσιαστική επισκόπηση της πορείας 

των εικαστικών τεχνών τα τελευταία 30 χρόνια. 



 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2000/openends/open_ends.html 

 

Στη σειρά παρουσιάσεων «Η Ζωγραφική μετά το 1990» θα παρουσιαστεί το έργο του Thomas 

Hestvold 

 

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 

 
9:30-13:30 

Όσοι/ες επιθυμούν μπορούν να εργαστούν στα Κεντρικά στον Κύκλο 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

Ευχαριστούμε τους Ράμμο Ηλία, Καρούσο Λουκά, Βασιλούδη Εφη, Τεντολούρη Ευαγγελία, 

Ζουζέλη Ρία που εργάζονται για την οργάνωση/αρχειοθέτηση της βιβλιοθήκης. Παρακαλούμε όσοι 

επιθυμούν να εργαστούν με αυτή την ομάδα 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1
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 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 

 

 

 


