
 
 

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

7η βδομάδα/χειμερινό 2015-16 
 

Η λεπτομέρεια σχηματίζει εικόνες, και τη σχηματίζουν ο εικόνες. Επιλέγουμε δύο συνήθεις 

λεπτομέρειες; Τι πτυχώσεις και τις τρίχες. Τα μπορεί να σημαίνουν οι τρίχες σε ένα σύνολο; Πόσο 

αυτονομούνται οι πτυχώσεις σε μια αντίστοιχη  περίπτωση; Η άσκηση Από την πτύχωση στην τρίχα 

ή  Η  σημασία της λεπτομέρειας θα εξετάσει ακριβώς αυτό: το πώς δηλαδή το επμέρους καθορίζει 

και καθορίζεται από το όλον. 

 

            



Τα διαδικαστικά…ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Εβδομάδας 

 

Θα υπάρξει μέσα ση βδομάδα, κατόπιν συνεννόησης, συνάντηση με τους 

τριτοετείς διότι την Τετάρτη έχει Ορκομωσία Πτυχιούχων και Γενική Συνέλευση 

Τμήματος 

 

Πέμπτη  12 Νοεμβρίου 2015 
9:30 έως 11:00  

Οριστική Παρουσίαση  των 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. 
Προσκομίζεται το σύνολο των εργασιών είτε τις έχετε παρουσιάσει είτε όχι. 

Αρχική παρουσίαση της 5
ης

 εργασίας: Από την πτύχωση στην τρίχα ή  Η  σημασία της λεπτομέρειας 

 

11:00 έως 12:00 
Συζήτηση για το κείμενο της Eleanor Heartney, Εισαγωγή, ART & Today, (μετάφραση Βασιλική Καλογερή), 

Phaidon Press Ltd, Νέα Υόρκη 2008, 7-13. 

 

12:00-13:00 

Στήσιμο της  σύνθεσης: Από την πτύχωση στην τρίχα ή  Η  σημασία της λεπτομέρειας 

Φέρτε ότ υλικά θεωρείτε ότι μπορούν να χρησιμέυσουν 

 

13:00-14:00 

 

Διάλεξη του Νίκου Γκαναβάρα (Διευθυντής Πεδίου, Ορυχείο Αμυνταόυ): Τεχνικές και δυνατότητες της 
μικροφόρμας/μικρογλυπτικής 

 

14:00-14:30 
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  13 Νοεμβρίου 2015 
9:00-13:30 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να εργαστούν στα Κεντρικά όπου θα βρίσκομαι για τον Κύκλο. 

13:30-15:30 
Σεμινάριο εγκατάστασης (Κεντρικά) 

 

 

 
 



 
 

Την βδομάδα 20 έως 24  Ιανουαρίου 2016 θα είμαστε στους Ψαράδες, ρυθμίστε 

τα προγράμματά σας ανάλογα 

 
 

OI ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: 

1. ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ 9:30 -9:45 

2. ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ  13:30 

3. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 

 

 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr

