
 

Η_ομαδική έκθεση με τη θεματική 

“Κάμπος/Πεδίο:  
η  ε ν έ ρ γ ε ι α  τ ο υ  κ ε ν ο ύ ” , 
συνδιοργανώνεται  από  το  Τμήμα 

Εικαστικών  και  Eφαρμοσμένων  Τεχνών 

Φλώρινας  και  το  Μουσείο  Βυζαντινού 

Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 

H  έκθεση  “Κάμπος/Πεδίο:  η  ενέργεια  του 

κενού”  θα  παρουσιάσει  εικαστικά  έργα  που 

διερευνούν  την  προσέγγιση  του  μοντερνι-
στικού  «πεδίου»  και  του  βυζαντινού  «κάμπου». 

Το  πεδίο  και  ο  κάμπος,  με  ένα  διαχρονικό  τρόπο, 
συνδέουν  τη  σημασία  της  επιφάνειας  και  πέραν 

αυτής,_του  χώρου.  Μετασχηματίζουν  την  εικόνα  σε  τοπίο  και 
συνακόλουθα  σε  τόπο.  Η  αναγνώριση  της  σημασίας  της  επιφάνειας  δημιουργεί  τις 

προϋποθέσεις  να  σχηματιστεί  ένας  χώρος  δεκτικός  σε  προσθήκες,  σε  αλλαγές,  σε 

προβολές  ιδεών.  Τόσο  το  χρυσό  της  βυζαντινής  εικόνας  όσο  και  το  πανί  της 

σύγχρονης τέχνης διαπραγματεύονται το κενό στο χώρο ως μια ζώσα ενέργεια και 
παρουσία που αναμένει να γίνει αποδέκτης των προβολών του καλλιτέχνη.  Επιδίωξη 

είναι οι καλλιτέχνες  να επιχειρήσουν να  ανανεώνουν τη σχέση με  το πεδίο και τη 

συνέχεια καλλιτεχνικής έκφρασης που αυτό εμπεριέχει. 

Το  κάλεσμα  απευθύνεται  σε  αποφοίτους  του  Τμήματος  Eικαστικών  και  
Eφαρμοσμένων  Τεχνών  της  Φλώρινας  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την τελευταία πενταετία. Θα επιλεγούν 

δύο προτάσεις οι οποίες και θα παρουσιαστούν μαζί με έργα 11 καλλιτεχνών. 

 Προθεσμία κατάθεσης έργων έως την Παρασκευή16 Δεκεμβρίου 2022. 

Για  τη  συμμετοχή  και  για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στο  email: 
cgerothanasiou@uowm.gr επισυνάπτοντας τα παρακάτω. 

1. Φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση έως τριών έργων μεγάλων διαστάσεων. 

2. Αναλυτικά στοιχεία των έργων (διαστάσεις, τίτλο, τεχνική, έτος δημιουργίας) 

3. Σύντομο κείμενο (statement), έως 150 λέξεις, που θα αναφέρεστε στο έργο σας 

4. Σύντομο βιογραφικό έως 200 λέξεις. 

Η  έκθεση  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Μουσείο  Βυζαντινού  πολιτισμού  Θεσσαλονίκης, 
στην  Πτέρυγα  περιοδικών  εκθέσεων  “Κυριάκος  Κρόκος”,  για  το  διάστημα  25/1  έως 

28/2/2022..  Τα  επιλεγμένα  έργα  θα  μεταφερθούν  στο  μουσείο  με  ευθύνη  και  έξοδα 

των καλλιτεχνών έως τις 15  Ιανουαρίου 2023.

            κάμπος         πεδίο
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