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Η εικόνες είναι, εκτός από απεικονίσεις, πολυσήμαντα κείμενα που εμπεριέχουν μηνύματα. Όταν αυτά τα 

μηνύματα αποκτούν χαρακτήρα που κάποιοι μπορεί να τον θεωρήσουν επικίνδυνο ή απειλητικό τότε, συχνά, 

εκδηλώνονται τόσο εναντίον του καλλιτέχνη όσο και εναντίον της εικόνας μορφές βίας. Οι μορφές αυτές 

βίας εκδηλώνονται πολλές φορές με θεαματικούς και καταστρεπτικούς για τον καλλιτέχνη και το έργο του: 

δολοφονίες, φυλακίσεις, καταστροφή των έργων, εμπρησμός των εκθεσιακών χώρων είναι μερικά μόνο από 

τα παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων. Η αποτροπή αυτής της βίας αποτελεί πολλές φορές το πρόσχημα (ή 

την αιτία) εξ’ αιτίας της οποίας η εξουσία (εκτελεστική, νομοθετική), επιβάλει λογοκριτικές πρακτικές ως 

μια μορφή αποτροπής εκδήλωσης βίας.  

 

 

 

Το τι ενεργοποιεί τέτοιες αντιδράσεις στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί μέσα από τις περιπτώσεις που 

καταγράφονται στο Αρχείο Λογοκρισίας, έτσι όπως έχει αυτό διαμορφωθεί μετά από έρευνα δέκα και πλέον 

χρόνων. Οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, πάνω από σαράντα ,επιτρέπουν την εξαγωγή 



συμπερασμάτων που προέρχονται από την μελέτη των περιστατικών λογοκρισίας. Θα παρουσιαστούν 

περιπτώσεις βίας που τις έχει ασκήσει η εξουσία, αλλά και περιπτώσεις βίας που έχουν ασκηθεί από 

εκείνους που αντιδρούν στην παρουσία ενός εικαστικού έργου. Η βία που προκαλούν οι εικόνες είναι ένα 

πολύ σημαντικό στοιχείο του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού διότι περικλείει πολλές από τις κοινωνικές 

παραμέτρους αιχμής. 

 

Τα διαδικαστικά … ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Τετάρτη  13 Ιανουαρίου 2016 

 
14:30 

Διάλεξη του Γιωργου Κατσάγγελου, φωτογράφου και καθηγητή στην Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης 

στην Αίθουσα Μεγαλέξαντρος του ΤΕΕΤ. 

 

 
Πέμπτη   14 Ιανουαρίου 2016 

 
9:30 έως 11:00  

Τελική 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 -14:00 

Κάποιοι ζωγράφοι: Howard Hodgkin, Sean Scully, Per Kirkeby 

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.  

 

16:00 

 

Συνάντηση με τους επι πτυχίω στο Μεσονήσι. Θα μου αποστείλουν όλοι/ες κείμενο και θα 

πραγματοποιήσουν πλήρη παρουσίαση της πορείας τους 



 

 

Παρασκευή  15 Ιανουαρίου 2016 
9:00-13:30 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εργαστούν στα Κεντρικά όπου θα βρίσκομαι για τον Κύκλο. 

13:30-15:30 

Σεμινάριο εγκατάστασης (Κεντρικά) 

 

 

Σάββατο 16  Ιανουαρίου 2016 
 

12:00 -16:00 

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα συνάντηση με όσους από τα υπόλοιπα έτη θέλουν να δείξουν προσωπική 

δουλειά. Θα προσκομιστούν έργα και κείμενο 

 

 

 

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 


