
 

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

(PROJECTION MAPPING) 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

 
Κτίριο "Γούναρη", αρχιτεκτονική αποτύπωση: αρχ. Αχιλλέας Στόιος  

Καλλιτέχνες που ασχολούνται με τη προβολή χαρτογράφησης (projection mapping)  από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό καλούνται να λάβουν μέρος στη  δράση “ΔΙΚΤΥΑ”  που είναι επιδοτούμενη από το 

Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του έργου “Πολιτιστικές Δράσεις Εξωστρέφειας Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας” και οργανώνεται από το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Τεχνών του 

Πανεπιστημιακού ερευνητικού κέντρου “ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) σε 

συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ) του ΠΔΜ. Η δράση θα υλοποιηθεί 

μέσω της τεχνολογίας προβολής χαρτογράφησης (projection mapping)  και θα πραγματοποιηθεί στις 17 

και 18 Δεκεμβρίου στη πόλη της Φλώρινας στο κτίριο Γούναρη και με στόχο να συνδέσει την ιστορία του 

και τη ξεχωριστή αρχιτεκτονική του κτιρίου με ένα ιδιαίτερο θέαμα στο οποίο καλλιτέχνες  θα έχουν την 



ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε μια από τις πιο ιστορικές και σημαντικές τοποθεσίες της 

πόλης.  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21-11-2021  28-11-2021   05/12/2021     

 

Η υποβολή σε αυτό το στάδιο αφορά την κατάθεση δείγματος του υλικού προβολής (διάρκειας 20 

δευτερόλεπτα κατά προσέγγιση). 

Σύνδεσμος Αίτησης Υποβολής: ΕΔΩ 
 

Ανακοίνωση συμμετεχόντων: 23/11/2021  01-12-2021  07/12/2021 

 

Προθεσμία υποβολής του τελικού έργου: 10/12/2021  14/12/2021 

 

Θα δοθούν οδηγίες κατάθεσης του τελικού έργου των συμμετεχόντων.     

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των έργων που θα συμμετέχουν θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από τους 

διοργανωτές. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την ποιότητα του περιεχομένου, των γραφικών και του 

ήχου (αν υπάρχει) καθώς και τη ποιότητα της οπτικής σχέσης που αναπτύσσουν τα γραφικά με την 

αρχιτεκτονική του κτιρίου. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Η  προβολή του υλικού θα γίνει από τους διοργανωτές. 

2. Ο χρόνος του υλικού προβολής είναι από το ελάχιστο 1:00 έως το μέγιστο 7:00 λεπτά. 

3. Format: AUDIO-VIDEO MP4, Ανάλυση οπτικού υλικού 1920 X 1080px με τίτλους/credits audio. 

 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 Σύνδεσμος αρχείων για το κτίριο: εδώ 

Για την ακριβή τοποθεσία του κτιρίου δείτε: εδώ  

 

Το αποκαλούμενο Κτίριο Γούναρη οικοδομήθηκε το έτος 1904 στη συμβολή της  Λεωφόρου Ελευθερίας 

103 με την οδό Μπιζανίου δίπλα στο ποτάμι της Φλώρινας. Πρόκειται για ένα ορθογώνιου σχήματος 

κτίριο, διώροφο με υπόγειο  χώρο που χαρακτηρίζεται από τάξη και αρμονία και αποτελεί μορφολογικά 

ένα αξιόλογο δείγμα επιρροής του γαλλικού κλασικισμού. Η προνομιούχα θέση του και κυρίως το 

μέγεθός του ευνόησε κατά την διάρκεια των χρόνων την επαναχρησιμοποίηση του από διάφορες δομές 

(π χ ως Μητρόπολη, Φρουραρχείο, Μορφωτικός Σύλλογος «Αριστοτέλης» κα). Αυτή η 

επαναλαμβανόμενη χρήση του κτιρίου αποτελεί σημαντικό τεκμήριο για την οικονομική, πολιτιστική και 

κοινωνική ιστορία του της περιοχής.* 

*Περισσότερες πληροφορίες για το κτίριο δείτε τον σύνδεσμο: Κτίριο-Λάζαρου-Γούναρη.pdf 

Σύνδεσμος Όρων Συμμετοχής: εδώ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCJ3z-1IeS6rM91IMH9I-_fCiW5Eb0DlouaD1FnbTldalkfQ/viewform?usp=pp_url
https://drive.google.com/drive/folders/19cyzn8doKfCsYVZ8LpMV0I0WqK4wf2sb?usp=sharing
https://goo.gl/maps/1o85wUm6U5U8sVAZA
http://history.eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%9A%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B7.pdf
https://docs.google.com/document/d/1T-jtwgiPVNTBNbuMOY4-ZCF0LuhmKnx3VMP8Y4B5kE8/edit?usp=sharing


 
Για ενημερώσεις επισκεφτείτε: 
https://urc.uowm.gr/anoichto-kalesma-gia-ypovoli-psifiakon-kallitechnikon-ergon-gia-provoli-
chartografisis/ 
https://eetf.uowm.gr/anichto-kalesma-open-invitation/ 
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ αποστείλετε email: iava@uowm.gr 

https://urc.uowm.gr/anoichto-kalesma-gia-ypovoli-psifiakon-kallitechnikon-ergon-gia-provoli-chartografisis/
https://urc.uowm.gr/anoichto-kalesma-gia-ypovoli-psifiakon-kallitechnikon-ergon-gia-provoli-chartografisis/
https://eetf.uowm.gr/anichto-kalesma-open-invitation/

