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 βδομάδα/χειμερινό 2015-16 

 
Καλή Χρονιά σε όλους μας και όλες. 

 

Να έχετε την καλύτερη δυνατή δημιουργικότητα και (κυρίως) πνευματική δύναμη τη χρονιά που μας 

έρχεται.  

Τις προηγούμενες δύο βδομάδες πλανηθήκαμε στη Δυτική Μακεδονία, διανύσαμε την περιοχή από το 

Καϊμάκατσαλαν στις  Πρέσπες και όλα εκείνα που οι Πρέσπες υπονοούν και στα οποία αναφέρονται. Η 

Εικαστική Πορεία 2015-16 διερεύνησε την έννοια του νερού  και συνέχισε να αναζητά εκείνα που είναι 

σημαντικά για ότι έχει σχέση με τις έννοιες και τα νοήματα της τέχνης και της σχέσης της με την κοινωνία. 

Η διαδικασία συνεχίζει με μια ιδιαίτερη δυναμική και προσέγγιση. 

 

 
 



Τα διαδικαστικά…ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Εβδομάδας 

 

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 
10:00-14:00 
 Όσοι επιθυμούν μπορούν να εργαστούν στα Κεντρικά όπου θα βρίσκομαι για τον Κύκλο.  

 

Πέμπτη  8 Οκτωβρίου 2015 
9:30 έως 11:00  
Διάλεξη για την τέχνη, την αισθητκή, τη σημασία των αντικειμένων, των εικόνων και των ιδεών πέρα από αυτά 

 

11:00 έως 12:30  

Παρουσίαση/στήσιμο της πρώτης άσκησης του εξαμήνου: 

 

Το επίπεδο και η αναστροφή της προοπτικής 

ή  

Προς μια εννοιολογική προσέγγιση της εικαστικής επιφάνειας 

 

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.  

 

13:300-15:00 

Διευθέτηση χώρων. Όλοι/ες οι επί πτυχίω θα εργάζονται στο Μεσονήσι  και θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί 

χώρος σε όλους/ες.  

 

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 
9:00-14:00 
 Όσοι επιθυμούν μπορούν να εργαστούν στα Κεντρικά όπου θα βρίσκομαι για τον Κύκλο. 

  

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 
12:00-15:00 

Συνάντηση με τους επί πτυχίω. Παρουσίαση τoυ πλαισίου διενέργειας των πτυχιακών εργασιών και όλων των 

θεμάτων που έχουν σχέση με αυτές καθώς και κάποιων αρχικών ιδεών.  

 

 
 

    
ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 


