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Ο ορίζοντας έτσι όπως διαγράφεται μακριά αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση της θέσης μιας 

κατάστασης που βρίσκεται σε ένα πέραν. Σχηματίζεται μέσα από την ασάφεια, ή 

σχηματοποιεί την ασάφεια. Σε μια διαδικασία πορείας μέσα σε μια ομίχλη δεν γνωρίζεις 

εκείνο το οποίο θα προκύψει, εκείνο που βρίσκεται πέρα από τον ορίζοντα, αν είναι κοντινό ή 

μακρινό. O ορίζοντας μετασχηματίζει το τοπίο σε πεδίο, σε έναν all over χώρο δίχως 

διακρίσεις και ιεραρχήσεις. 

 

 

 
Ομίχλη στην κορυφή Γκολίνα, Φλώρινα, 2015 



Ο ορίζοντας καταργείται στα α-λογες συνθέσεις του Μάλεβιτς της περιόδου. Ο Μάλεβιτς 

ανακατεύει την πραγματικότητα, τα επίπεδα τις εικόνες και καταλήγει να κατασκευάσει μια 

πραγματικότητα δίχως βάθος, πέραν από το εννοιολογικό βάθος των απεικονιζόμενων 

επίπεδων. 

 
Καζιμίρ Μάλεβιτς, Ένας Εγγλέζος στη Μόσχα, λάδι σε μουσαμά, 88x27 εκ., 1914  

 

Με αυτό τον μη-ορίζοντα δημιουργείται (χωρίς ομίχλη αυτή τη φορά)  δημιουργείται 

ο απόλυτος χώρος του μη ορίζοντα του σουπρεματισμού. Στην ομίχλη γνωρίζουμε ότι 

υπάρχει κάτι  πέραν αυτής. Στον σουπρεματιστικό χώρο αυτό που φαίνεται είναι 

εκείνο το οποίο είναι. 

 

 



Τα διαδικαστικά…ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Εβδομάδας 

 

Πέμπτη  15 Οκτωβρίου 2015 
9:30 έως 11:00  

Παρουσίαση/ της προόδου εργασιών των  έργων της σύνθεσης της πρώτης άσκησης του 

εξαμήνου: 

Το επίπεδο και η αναστροφή της προοπτικής ή Προς μια εννοιολογική προσέγγιση της 

εικαστικής επιφάνειας 

 

11:00 έως 12:30 

Παρουσίαση της διαδικασίας του αργαλειού (Ελένη Νίσκα)  

 

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

 

12:00-15:00 

Προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση, πρώτο σεμινάριο εγκατάστασης (Κεντρικά) 

 

15:00-18:00 

Μεσονήσι: Καθαρισμός χώρων. Δεν απουσιάζει κανείς/καμμία. Απουσία σημαίνει απώλεια 

του χώρου για όσους έχουν χρεωθεί χώρο. 

 

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 
10:00-12:00 
Συνάντηση με τους . τριτοετείς. 

Εργασία στην άσκηση 

 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 
9:00-14:00 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να εργαστούν στα Κεντρικά όπου θα βρίσκομαι για τον Κύκλο. 

14:00-16:00 

Δεύτερο σεμινάριο εγκατάστασης (Κεντρικά) 

19:00- όσο διαρκέσει 

Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-49 μέσα από τις εικόνες του. Θα προβληθούν ταινίες, θα 

επεξεργαστούμε τις  φωτογραφίες από τα αρχεία του ΑΣΚΙ (με την υπ. Διδάκτορα Έλενα 

Εφέογλου) 

 

Τρίτη  20 Οκτωβρίου 2015 
9:30 έως 11:00  

Παρουσίαση/ της προόδου εργασιών των  έργων της σύνθεσης της πρώτης άσκησης του 

εξαμήνου: 

Το επίπεδο και η αναστροφή της προοπτικής ή Προς μια εννοιολογική προσέγγιση της 

εικαστικής επιφάνειας 

 



11:00 έως 12:30 

Η σύγχρονη διάσταση της Ζωγραφικής: από τη διδιάστατη επιφάνεια στην εγκατάσταση. 

 

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.  

 

 

 

 

 
Η πρώτη σύνθεση του Ακαδημαϊκού 2015-16: Το επίπεδο και η αναστροφή της προοπτικής ή Προς μια εννοιολογική 

προσέγγιση της εικαστικής επιφάνειας 

 

    
ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 


