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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2015-16 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

 

Η σημασία της πλεύσης, Σεπτέμβριος 2016 

 
 

 
Toακρωτήριο Ρότι, δειλινό 

 

Η θεματική της Εικαστικής Πορείας ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ θα ολοκληρωθεί στους Ψαράδες  

με την κατασκευή πλεούμενων.  

Ακολουθεί μια πρόσκληση/αίτηση  για όσους θα ήθελαν να εργαστούν στην κατασκευή ενός πλεούμενου. Όσοι 

ενδιαφέρονται θα καταθέσουν πρόταση και εκείνες που θα θεωρηθούν υλοποιήσιμες θα πραγματοποιηθούν το 

τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου. Στο τέλος της διαδικασίας τα σκάφη θα καθελκυστούν και μετά από μια 

πορεία στη λίμνη θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των Ψαράδων. Θα υπάρξει και αποδοχή για την 

υλοποίηση προτάσεων που διερευνούν την έννοια του πλεούμενου με έναν τρόπο ευρύτερο από εκείνο που 

σχετίζει το πλεούμενο με το αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο θα  πραγματοποιηθεί μια ολιστική προσέγγιση της 

θεματολογίας αυτής.  



Στη διαδικασία και στην διαμονή στους Ψαράδες μπορούν να συμμετάσχουν όχι μόνο όσοι υλοποιούν τις 

προτάσεις τους αλλά και όσοι με οιοδήποτε τρόπο θα ήθελαν να βοηθήσουν στην υλοποίησή τους ή να 

παρακολουθήσουν τη διαδικασία. 

Το πλεούμενο αποτελεί ένα σύμβολο αναχώρησης, φυγής, νομαδισμού, προσφυγιάς, εμπορίου. Οι φόρμες που 

θα σχηματιστούν θα επιτρέψουν τη μελέτη της κατασκευής εκείνης που, περισσότερο από κάθε άλλη, 

συνδέεται με το νερό και όλα όσα το νερό εκφράζει ως ροή, μετάβαση, μετασχηματισμός. Στις Πρέσπες 

συναντά κανείς διάφορα πλεούμενα και τρόπους κατασκευής τους. Τα πλεούμενα της διαδικασίας θα έρθουν να 

προστεθούν σε αυτά και να σχηματίσουν καινούργιες προσεγγίσεις της φόρμας της πλεύσης τόσο ως έννοια 

όσο και ως αντικείμενο. 

 

 

Κατασκευάζοντας από κορμό κέδρου το πρώτο πλεούμενο τον Οκτώβριο 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου  ως εξής (οι ημερομηνίες/δραστηριότητες είναι 

ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν ένα μήνα πριν την υλοποίηση): 

 

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Κάθε πρόταση (ομαδική ή ατομική θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. Την Αίτηση (επισυνάπτεται) 

2. Μακέτα όχι μεγαλύτερη από 30x30x30cm 

3. Σχέδια 

 

ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Κυριακή  2 Οκτωβρίου 

11:00 Συνάντηση στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, απέναντι από τα ΚΤΕΛ/Αναχώρηση για Ψαράδες 

14:00 έως 16:00 Άφιξη στους Ψαράδες/Ανασυγκρότηση 

19:00 έως 21:00 Εισαγωγική διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 

9:00 -16:00         Εργασία στην υλοποίηση των προτάσεων 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Τρίτη  4 Οκτωβρίου 

9:00 -16:00         Εργασία στην υλοποίηση των προτάσεων 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 

9:00 -16:00         Εργασία στην υλοποίηση των προτάσεων 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 

Ελεύθερη μέρα, επισκέψεις σε αξιοθέατα της περιοχής. Για όσους το επιθυμούν θα διανυθεί η διαδρομή 

Σφήκα/Μοσχοχώρι 

 

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 

9:00 -16:00         Εργασία στην υλοποίηση των προτάσεων 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 



Σάββατο 8 Οκτωβρίου 

9:00 -16:00         Εργασία στην υλοποίηση των προτάσεων 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 

10:00 -12:00     Συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων/παραδοτέων  

12:00-14:00      Τακτοποίηση των χώρων 

15:00                 Αναχώρηση    

 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να αποχωρήσει όποιος/α δεν ακολουθεί το πρόγραμμα ή 

επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά. 

 

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να καλυφθεί το μεγαλύτερο ή και όλο το κόστος κατασκευής. 

 

Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να φιλοξενηθούν στο Σταθμό του ΤΕΕΤ στους 

Ψαράδες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

 

Όσοι συμμετέχοντες έχουν αυτοκίνητο και δυνατότητα να μεταφέρουν και άλλους, καλό θα ήταν να το 

δηλώσουν για να γίνει εφικτή η μεταφορά από Φλώρινα-Ψαράδες και αντίστροφα. Το κόστος θα το 

μοιραστούν οι επιβαίνοντες. 

 

 Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 

 

 
 

Μανώλης Κασιμάτης Φωτοανανασύσταση επιστολών εξορίστων, 2015 

 

Πληροφορίες 

https://www.youtube.com/watch?v=jyAn2DTdETs 

https://www.youtube.com/watch?v=bX-eA65Iedk 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/ 

http://vm-2013.blogspot.gr/ 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr
https://www.youtube.com/watch?v=jyAn2DTdETs
https://www.youtube.com/watch?v=bX-eA65Iedk
http://visualmarch.eetf.uowm.gr/
http://vm-2013.blogspot.gr/


 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η σημασία της πλεύσης, Σεπτέμβριος 2016 

  
 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας. 

 

Προσωπικά Στοιχεία 
Επώνυμο: 

Όνομα: 

Διεύθυνση:  

Πόλη:  

ΤΚ:  

 

Εκπαίδευση 
Γενική Εκπαίδευση:* Επιλέξτε ένα στοιχείο. 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
E-mail: ……………………………………………….. 

Τηλέφωνο:…………………………………………… 

 

Σταθμός ΤΕΕΤ στους Ψαράδες 

Επιθυμώ να φιλοξενηθώ στο Σταθμό του ΤΕΕΤ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

 

Αυτοκίνητο 

Διαθέτω αυτοκίνητο (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

Μπορώ να μεταφέρω για τη διαδρομή Φλώρινα-Ψαράδες και αντίστροφα …….(αριθμός)  άτομα 

 

. 

                                    Ημερομηνία………………………………………………… 

 

 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία Η Σημασία της Πλεύσης που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, την πρώτη 

βδομάδα του Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσω το πρόγραμμα και τη διαδικασία. Δηλώνω ότι έχω φυσική 

κατάσταση που μου επιτρέπει να παρακολουθήσω τη διαδικασία. 

 

Ο αιτών/ουσα 

 

Όνομα 

Υπογραφή 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η σημασία της πλεύσης, Σεπτέμβριος 2016 

  
 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας. 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ / ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

………………………………………………… 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

…………………………………………………….. 

ΙΔΕΑ (έως 150 λέξεις) 

……………………………………………………………… 

ΥΛΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

……………………………………………………………… 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ) 

……………………………………………………………. 

 

 

 

Επισυνάπτονται ….(αριθμός) σχεδίων και μακέτα 

 

Ο αιτών/ουσα 

 

Όνομα 

Υπογραφή 

 


