
 
 

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

9
η
   βδομάδα/εαρινό 2014-15 

 
H παρωδία και το σχόλια για τις δομές του art world στο έργο του Mark Tansey γίνονται με ένα ιδιαίτερο, 

τρόπο. Αυτό συμβαίνει τόσο από άποψη αφήγησης αλλά και με την τεχνική υψηλής ποιότητας με την 

οποία εργάζεται. Η τεχνική του θυμίζει τα μεγέθη της παλιάς ζωγραφικής. Τα έργα του αναφέρονται σε 

ένα μετα-κόσμο όπου η μοντέρνα τέχνη, και τα απομεινάρια της, σχηματίζουν λείψανα ενός πολιτισμού, 

του δικού μας πολιτισμού. 

 

 
 

Mark Tansey, Action Painting II, λάδι σε μουσαμά, 193 x 279.4 cm, 1984 



Τα διαδικαστικά…ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 

 

10:00  
Συνάντηση τις νεοεγγεγραμμένες μας, τις τριτοετείς φοιτήτριες/ες και τεταρτοετείς τριες/ες (Μεσονήσι). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 

         

Μετά τη συνάντηση θα εργαστείτε στη σύνθεση για τον Βιγιάρ (τελευταία φορά) 

 

14:00  

Κεντρικά: Διάλεξη της Συραγώς Τσιάρα, Διευθύντρια/Κέντρο Σύγχρονης 

Τέχνης 

 

20:30   
Εγκαίνια των εκθέσεων του 1

ου
 Εργαστηρίου Δομικό, Ερμηνεία της Φύσης, Οραματικό/Μεταφυσικό  στη 

Στέγη Φιλοτέχνων Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 

Πέμπτη   30 Απριλίου 2015 

 
9:30 έως 10:00  
Σύνθεση: Ο Βιγιάρ και το ίχνος Παράδοση των ασκήσεων (μετά από αυτή την παράδοση δεν θα δεχθώ 

καμμία εργασία) 

 

10:00 έως 11:00  

Η απόφοιτος Ράνια Σχορετσανίτη του 1
ου

 Εργαστηρίου/ΤΕΕΤ παρουσιάζει τη δουλειά της 

  

11:00-12:30 

Τοποθέτηση της σύνθεσης: Παπαλουκάς: η δύναμη της κηλίδας  

 

12:30-13:30  

Αναγνώριση διαφανειών  

Προσκομίστε 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.  

 

 

 Παρασκευή 1 Μαίου 2015 

 
10:00  

Βλέπω δουλειές όλων των ετών για όσους/ες το επιθυμούν  

 

12:00  

Πρωτομαγιάτικη Γιορτή στο Μεσονήσι 

  

          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 

 

 

         
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ: 



firstpaintingworkshop@uowm.gr 


