
 
 

1ο  Εργαστήριο                                                                                                                     
Ζωγραφικής  
Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής 
  

8
η
   βδομάδα/εαρινό 2014-15 

 
Εκεί όπου η αναζήτηση της φόρμας συναντά τη διεθνή πρωτοπορία. Ο Παπαλουκάς με τη διαδικασία της 
δουλειάς του έφτασε στο πεδίο. Ταυτόχρονα, τo 1948,  στο πεδίο έφτασαν και οι καλλιτέχνες του 
Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού: ο Παπαλουκάς στην Πάρο και οι Αμερικάνοι Ζωγράφοι  συναντήθηκαν στο 
πεδίο. Μια μοναδική στιγμή για την ελληνική τέχνη όπου η μελέτη της φόρμας από τον Παπαλουκά τον 
συναντά  με την αιχμή της πρωτοπορίας της εποχής 
 

 

1.  2.  

 
1. Σπύρος, Παπαλουκάς, Θάλασσα στην Πάρο, 1948, λάδι σε χαρτόνι, 22x25εκ. 
2. Μπάρνετ Νιούμαν,  Onement,  1948, λάδι σε χαρτόνι, 69x42εκ. 
 



Τα διαδικαστικά…ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 

 

10:00 Συναντώ τις νεοεγγεγραμμένες μας, τις τριτοετείς φοιτήτριες/ες και τεταρτοετείς τριες/ες 

(Μεσονήσι).. 

             ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 

         

              Μετά την συνάντηση θα εργαστείτε στη σύνθεση 

 

 

20:30  Εγκαίνια της έκθεσης του 1
ου

 Εργαστηρίου Πραγματικό/Αφήγηση του 

Ονείρου στη Στέγη Φιλοτέχνων Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 

Πέμπτη   23 Απριλίου 2015 

 
9:30 έως 11:00  
Σύνθεση: Ο Βιγιάρ αι το ίχνος (Θεωρητική ανάλυση και τοποθέτηση σύνθεσης).  Εξέταση των ασκήσεων, 

ολικλήρωση της σύνθεσης. . 

  

11:00-12:30  

Παρουσίαση της επόμενης ενότητας: Η δύναμη ητς κηλίδας, Παπαλουκάς 

 

12:30-13:30  

Αναγνώριση διαφανειών  

Φέρτε στο μάθημα 10 διαφάνειες από διάφορες περιόδους τέχνης στον ίδιο τρόπο προβολής παρουσίασης 

(power point) και διάταξη που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα.  

Θα έχετε πρώτα τις 10 διαφάνειες και στο τέλος τους 10 τίτλους.  

Τουλάχιστον 2 από αυτές να είναι ελληνική τέχνη μετά το 1830 και τουλάχιστον 1 διαφάνεια από μη 

ευρωπαϊκό πολιτισμό.  

 

 

 Σάββατο 25 Απριλίου 2015 

 

10:00 Βλέπω δουλειές όλων των ετών για όσους/ες το επιθυμούν  

12:00 Συνάντηση με όσους θέλουν πτυχίο τον Ιούνιο 

  

          Η τελική παράδοση /κρίση των εργασιών για τον αν θα δώσουν πτυχίο 

ορίζεται για την Τετάρτη 27 Μαίου. Όποιος/α  λείψει δεν θα δείξει Ιούνιο 

 

 

          Ως  ημερομηνίες των πτυχιακών ορίστηκαν δύο περίοδοι: 

          Παρακευή 19 Ιουνίου έως Τρίτη 23 Ιουνίου 

          Πέμπτη 25 Ιουνίου έως Κυριακή 28 Ιουνίου 

   

          Η επιτροπή θα περάσει την Τρίτη 23 Ιουνίου για την πρώτη περίοδο και  

την Πέμπτη 25 Ιουνίου για τη δεύτερη 

         
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 


