
11..  Η τέχνη στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Μια εισαγωγή στα θέµατα του κύκλου 

µαθηµάτων 

Εισηγήτρια: Συραγώ Τσιάρα 

 

Στο πρώτο µάθηµα θα γίνει µία επισκόπηση των κυριότερων αλλαγών που έχουν 

συντελεστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια τόσο στην παραγωγή όσο και στη διακίνηση - 

προβολή της σύγχρονης τέχνης, µε κυριότερους άξονες το ρόλο του καλλιτέχνη, των 

θεσµών της τέχνης (αγορά, ιδρύµατα, συλλέκτες, µουσεία), αλλά και τις αλλαγές που 

έχουν επέλθει στο θεωρητικό στοχασµό γύρω από τη σύγχρονη τέχνη. Ο πλουραλισµός 

των εκφραστικών µέσων, η υβριδικότητα, η συµµετοχική τέχνη, ο ενεργός ρόλος του 

κοινού, η ανάδειξη της υποκειµενικότητας, των ζητηµάτων φύλου και ταυτότητας, τα 

παγκοσµιοποιηµένα δίκτυα, το σχήµα κέντρο – περιφέρεια, η ανάδυση νέων αγορών, η 

επίδραση της τεχνολογίας, η προβληµατική του δηµόσιου χώρου, ο ρόλος των διεθνών 

διοργανώσεων (µπιενάλε, ντοκουµέντα, φουάρ) και των συλλεκτών είναι ορισµένα από τα 

ζητήµατα που θα αγγίξει το εισαγωγικό µάθηµα επιχειρώντας να διαγράψει το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο κινείται αυτό που ονοµάζουµε  σύγχρονη τέχνη στην εποχή της 

παγκοσµιοποίησης.  

Η προσέγγιση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας θα συνδεθεί µε τις θεµελιώδεις θεωρητικές 

µετατοπίσεις που έχουν σηµειωθεί από τη δεκαετία του 1970 µέχρι σήµερα µε έµφαση στο 

µαρξισµό, τη σηµειολογία, τις µετα-αποικιακές σπουδές, την ψυχανάλυση και τις σπουδές 

φύλου.  

 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Αρετή Αδαµοπούλου, Ελληνική µεταπολεµική τέχνη. Εικαστικές παρεµβάσεις στο χώρο, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000. 

Κωνσταντίνος Βασιλείου, Προς την τεχνολογία της τέχνης. Από τη µοντέρνα στη σύγχρονη 
τέχνη, Πλέθρον, Αθήνα 2012. 

Σταύρος Τσιγκόγλου, Η τέχνη στις αρχές του 21ου αιώνα, Εκδοτικός Οίκος Α.Α.Λιβάνη, 

Αθήνα 2005. 

Participation. Documents of Contemporary Art, edited by Claire Bishop, The Whitechapel 

Gallery and the MIT Press, Cambridge 2006. 

Rosalyn Deutsche, Evictions. Art and Spatial Politics, The MIT Press, Cambridge 

Massachusetts, 1996. 

Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, επιµέλεια Γιάννης Σταυρακάκης, Κωστής Σταφυλάκης, 

εκδόσεις Εκκρεµές, Αθήνα 2008. 

Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics. Dijon: Les presses du réel, 2002.  

http://www.kimcohen.com/seth_texts/artmusictheorytexts/Bourriaud%20Relational%20Ae

sthetics.pdf 

Claire Bishop, «Antagonism and Relational Aesthetics», October 110, Φθινόπωρο 2004, σ. 

51-79 http://www.marginalutility.org/wp-content/uploads/2010/07/Claire-

Bishop_Antagonism-and-Relational-Aesthetics.pdf 
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22.. Η κληρονοµιά του µοντερνισµού. Επισκόπηση της τέχνης κατά το πρώτο µισό του 

20ού αιώνα 

Εισηγητής: Γιάννης Μπόλης 

 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στην ανάδυση του Μοντερνισµού στην ευρωπαϊκή τέχνη του 

πρώτου µισού του 20ού αιώνα. Η θεωρία και η αισθητική του Μοντερνισµού, οι απαρχές 

και οι πρόδροµοί του, η πολυµορφία των εκδηλώσεων, των εκδοχών και των εκφάνσεών 

του, ο επαναπροσδιορισµός της λειτουργίας του έργου τέχνης, οι επαναστατικές και 

πρωτοποριακές καλλιτεχνικές πρακτικές, οι φιλοσοφικές, κοινωνικές και πνευµατικές 

παράµετροι, αποτελούν τον κύριο κορµό του µαθήµατος, ενώ παρουσιάζονται και 

αναπτύσσονται διεξοδικά οι οµάδες, τα κινήµατα και οι τάσεις που καθόρισαν την τέχνη 

της περιόδου στη ζωγραφική, τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική: Φωβισµός, 

Εξπρεσιονισµός, Κυβισµός, Φουτουρισµός, Μεταφυσική Ζωγραφική, Ορφισµός, ρωσική 

πρωτοπορία (Κυβοφουτουρισµός, Ραγιονισµός, Σουπρεµατισµός, Οργανική Παιδεία, 

Αναλυτική Τέχνη, Κονστρουκτιβισµός, Παραγωγική Τέχνη), Βορτικισµός, Αφαίρεση, 

Νεοπλαστικσµός, Μπάουχαους, Νέα Αντικειµενικότητα, Σουρεαλισµός, ανεξάρτητοι 

δηµιουργοί. 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Ρηντ, Χέµπερτ. Ιστορία της µοντέρνας ζωγραφικής, Αθήνα: Υποδοµή, 1978. 

Ρηντ, Χέµπερτ. Ιστορία της µοντέρνας γλυπτικής, Αθήνα: Υποδοµή, 1979. 

Χαραλαµπίδης, Άλκης. Η τέχνη του 20ού αιώνα (τρεις τόµοι), Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press, 2002 (α’ τόµος), 2007 (β’ και γ’ Τόµος). 

Έννοιες της µοντέρνας τέχνης. Από τον φωβισµό στον µεταµοντερνισµό (συλλογικό έργο), 

Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα της Εθνικής Τραπέζης, 2003.  

Αργκάν, Τζούλιο Κάρλο. Η µοντέρνα τέχνη, Αθήνα-Κρήτη: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 2006.  

Foster, Hal, and Krauss, Rosalind, and Bois, Yve-Alain, and Buchloh, Benjamin H. D. Η 
τέχνη από το 1900, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007. 
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33.. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή τέχνη µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο.  

   Εισηγητής: Γιάννης Μπόλης 

 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή και την αµερικάνικη τέχνη από το τέλος του 

2
ου

 Παγκοσµίου Πολέµου έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τα νέα δεδοµένα που 

διαµορφώνονται στον χώρο της τέχνης καθώς και η εµφάνιση νέων πρωτοποριακών 

αναζητήσεων σε συνάρτηση µε τη διεύρυνση των ορίων του έργου τέχνης αποτελούν τον 

κύριο κορµό του µαθήµατος, ενώ παρουσιάζονται και αναπτύσσονται διεξοδικά οι οµάδες, 

τα κινήµατα και οι τάσεις που καθόρισαν την τέχνη της περιόδου στη ζωγραφική, τη 

γλυπτική και την αρχιτεκτονική: Αφηρηµένος Εξπρεσιονισµός, Λυρική Αφαίρεση, 

Τασισµός, Νεοντανταϊσµός, Ποπ Αρτ, Οπτική και Κινητική Τέχνη, Μεταζωγραφική 

Αφαίρεση, Οπτική και Κινητική τέχνη, περιβάλλοντα, εγκαταστάσεις, περφόρµανς και 

happenings, τέχνη της γης, Εννοιολογική Τέχνη, Μινιµαλισµός, Φωτογραφικός Ρεαλισµός. 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Lucie-Smith, Edward. Art Today. From Abstract to Superrealism, 1976. 

Χαραλαµπίδης, Άλκης. Η τέχνη του 20ού αιώνα (τρεις τόµοι), Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002 (α’ τόµος), 2007 (β’ και γ’ Τόµος). 

Έννοιες της µοντέρνας τέχνης. Από τον φωβισµό στον µεταµοντερνισµό (συλλογικό έργο), 

Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα της Εθνικής Τραπέζης, 2003.  

Foster, Hal, and Krauss, Rosalind, and Bois, Yve-Alain, and Buchloh, Benjamin H. D. Η 
τέχνη από το 1900, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007. 
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44.. Pop Art – Video Art. Εισηγήτρια: Άννα Μυκονιάτη 

«Όλα είναι όµορφα», διακήρυσσε ο Andy Warhol, αναφερόµενος στην αίγλη της 

σύγχρονης ζωής, της καταναλωτικής κοινωνίας , τον κόσµο των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και τα αστέρια της. Και λέγοντας αυτά, ο ίδιος είχε εκφράσει τα 

συναισθήµατα µιας γενιάς, που αισθάνθηκε ότι θα φέρει την αλλαγή µέσα από µια 

ειρηνική επανάσταση. 

Στην τέχνη, επίσης, µια νέα στάση απέναντι στο παρόν γινόταν αισθητή. Ο Jasper Johns, ο 

Roy Lichtenstein, ο Claes Oldenburg, ο Robert Rauschenberg , ο Tom Wesselmann, ο 

Richard Hamilton και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες ανακαλύπτουν την Marilyn Monroe, τον 

Elvis Presley, την Coca Cola, τα κόµικς, τη διαφήµιση, τις οικιακές συσκευές και δοχεία 

τροφίµων ως ανεξάρτητη αισθητική πραγµατικότητα. Η δηµοτικότητα και η κοινοτοπία 

δεν ήταν πλέον όροι της κατάχρησης, αλλά αποτελούσαν κεντρικό άξονα σε µια νέα 

κατανόηση της τέχνης, στόχος της οποίας ήταν να σπάσει τους φραγµούς µεταξύ τέχνης 

και ζωής. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
Amaya M., Pop as Art: A Survey of the New Super-realism, London, 1965. 

Rublowsky J., Pop Art: Images of the American Dream, London, 1965. 

Lippard L., ed., Pop Art, London, 1966. 

Finch C., Pop Art: Object and Image, London, 1968. 

Finch C., Image as Language: Aspects of British Art, 1950–1968 Harmondsworth, 1969. 

J. Russell and S. Gablik, Pop Art Redefined, London, 1969. 

Pop Art, κατάλογος έκθεσης, Royal Academy of Arts, Λονδίνο 1991. 

LES ANÉES POP, κατάλογος έκθεσης, Centre Pompidou, Paris 2001. 

Osterwold T., Pop Art  Köln: Tachen, 2003. 

 

Στον 21ο αιώνα, είµαστε µάρτυρες µιας µαζικής «µετανάστευσης» των κινούµενων 

εικόνων από τις κινηµατογραφικές αίθουσες στους εκθεσιακούς χώρους. Αυτή είναι µια 

κατάσταση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 50 χρόνια και το ζενίθ της συµπίπτει χρονικά 

µε την ψηφιακή επανάσταση. 

Μια ιστορική αναδροµή της τέχνης του video από τα πρώτα πειραµατικά βίντεο του Nam 

June Paik µέχρι τις πολύπλοκες βιντεοπροβολές του Bill Viola, αντίστοιχες σε ποιότητα 

και budget υπερπαραγωγών του Hollywood.  

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
Handhardt, John G., ed, Video Culture: A Critical Investigation Rochester, New York: The 

Visual Studies Workshop Press, 1986 

Huffman, Kathy Rae, ed, Video: A Retrospective 1974-7984, Long Beach, California: Long 

Beach Museum of Art, 1984. 

Schneider, Ira and Beryl Korot, eds, Video Art: An Anthology, Harcourt, Brace, 

Jovanovich, 1976. 

Elwes Catherine, Videoart: A Guided Tour London-Ν.Υ.: I.B.Tauris, 2005. 

Meigh-Andrews Chris, A History of Video Art, Bloomsbury, 2014 (2
nd

 ed). 

Le Mouvement des images, κατάλογος έκθεσης, Centre Pompidou, Paris 2007. 

Ιστοσελίδες 

www.medienkunstnetz.de 

www.videoart.net 

www.vdb.org 
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55.. Performance - Παραστατικές Τέχνες 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Παπακωνσταντίνου 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απόπειρες των καλλιτεχνών να διεισδύσουν στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα, η περφόρµανς διεκδικεί µια σηµαντική παρουσία στην εικαστική σκηνή 

και αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ.  Το µάθηµα περιλαµβάνει µια αναδροµή στις 

πειραµατικές δράσεις των Φουτουριστών και των Ντανταιστών, που αργότερα 

εξελίχθηκαν στις πειραµατικές παραστάσεις των Ρώσων Κονστρουκτιβιστών και του 

Μπαουχάους, και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν µέσα από τις δράσεις των καλλιτεχνών της 

Σχολής του Black Mountain College. Επιπλέον, µέσα από µια αναφορά στις εκρηκτικές 

δεκαετίες του ‘60 και ‘70 και στις εξεζητηµένες αλλά και σκοτεινές δεκαετίες του 80’ και 

90’ µέχρι και σήµερα, θα διερευνηθεί πως η καλλιτεχνική αυτή πρακτική εξακολουθεί να 

επαναπροσδιορίζει τις διαστάσεις της τέχνης αλλά και τα όρια του ανθρώπινου σώµατος, 

όπως επίσης και να υπογραµµίζει την αντισυµβατική και ρηξικέλευθη υπόστασή της.  

Επιπλέον, στο µάθηµα εξετάζεται η πολυµορφία των τάσεων που διαπερνούν το σύγχρονο 

χορό και τον τρόπο µε τον οποίο η περφόρµανς επηρέασε και συµπορεύτηκε µε αυτές τις 

τάσεις: από τις διαδικασίες του τυχαίου του Cunnigham και τις αναπαραστάσεις 

καθηµερινών ασχολιών επί σκηνής της Anna Halprin, έως τη χρήση του σώµατος σε σχέση 

µε την αρχιτεκτονική και την γεωµετρία της Trisha Brown, αλλά την ποίηση της 

σωµατικής έκφρασης και την ένταση της συµβολικής κίνησης της Pina Bausch. Τέλος, στο 

µάθηµα θα συζητηθεί και η υποδοχή της καλλιτεχνικής αυτής πρακτικής και θα γίνει 

τοποθέτηση γύρω από το θεσµικό πλαίσιο της περφόρµανς (µουσεία, γκαλερί, φεστιβάλ 

κτλ) σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο.    

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Goldberg, RoseLee. Performance.  Live Art Since the 60s. London: Thames and Hudson, 

1998. 

Goldberg, RoseLee. Performance Art.  From Futurism to the Present. London: Thames and 

Hudson, 2001. 

Heathfield, Adrian (ed.). Live. Art and Performance. London: Tate Publishing, 2004.   
Huxley, Michael, & Witts, Noel (ed.).  The Twentieth-Century Performance Reader: 

London and New York: Routledge, 2002. 

Jones, Amelia. Body Art: Performing the Subject. Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 1998.   

Jones, Amelia. Performing the Body/ Performing the Text (ed)  London & New York: 

Routledge, 1999.    
Phelan, Peggy.  Unmarked: The Politics of Performance. London and New York: 

Routledge, 1996. 

Sayre, Henry. The Object of Performance. The American Avant-Garde since 1970. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1989.    

Schimmel, Paul. Out of Actions. Between Performance and the Object. 1949-1979.  
London: Thames and Hudson Ltd, 1998.   

Shneider, Rebecca. The Explicit Body in Performance.  London and New York: Routledge, 

1997.   

Warr, Tracy., & Jones, Amelia (ed.). The Artist’s Body.  London: Phaidon Press Limited, 

2000. 

Vergine, Lea.  Body Art and Performance.  Milan: Skira Editore, 2000.   
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6. Collage – Φωτοµοντάζ 

Εισηγητής: Θοδωρής Μάρκογλου 

 

Το κολάζ είναι από τις πρώτες και πιο ρηξικέλευθες τεχνικές των καλλιτεχνών των αρχών 

του 20
ου

 αιώνα που αργότερα εξελίχθηκε και δοκιµάστηκε από όλα τα µεγάλα ρεύµατα της 

ιστορικής Πρωτοπορίας και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα από τη σύγχρονη εικαστική 

παραγωγή. Ως τεχνική φυσικά υπήρχε από τότε που εµφανίστηκαν τα ψαλίδια και το χαρτί, 

ωστόσο ήταν ο 20
ος

 αιώνας, µε όλες τις κατάλληλες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που έφερε 

στο προσκήνιο της ιστορίας, αυτός που επέτρεψε στους εικαστικούς δηµιουργούς να την 

αποσπάσουν από το πεδίο της χειροτεχνίας και να την εισάγουν στη σφαίρα της τέχνης, 

θέλοντας πάντα να συνδέσουν την τέχνη µε την καθηµερινή ζωή. 

Στη διάλεξη αυτή θα γίνει µια εισαγωγή στην ορολογία των µεθόδων, τεχνικών και 

παραλλαγών του κολάζ µε έµφαση και στο φωτοµοντάζ, θα παρουσιαστούν τα 

σηµαντικότερα παραδείγµατα καλλιτεχνών και τάσεων που χρησιµοποίησαν τη 

συγκεκριµένη τεχνική στο εξωτερικό, θα εξετάσουµε περιπτώσεις Ελλήνων καλλιτεχνών 

που δούλεψαν µε το κολάζ και στο τέλος θα αναλύσουµε τι σήµαινε και τι σηµαίνει η 

χρήση υλικών παρµένων από την καθηµερινότητα µας και η ένταξη τους στη ζωγραφική 

επιφάνεια και γενικότερα στο έργο τέχνης. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

 

Ξενόγλωσση 

Dennis Busch, Robert Klanten, Hendrik Hellige (ed). The Age of Collage. Contemporary 
Collage in modern art. Berlin: Gestalten, 2013. 

R. Klanten, H. Hellige, J. Gallagher (ed). Cutting Edges. Contemporary Collage. Berlin: 

Gestalten, 2011. 

Richard Flood, Massimilliano Gioni, Laura Hoptman (ed). Collage. The unmonumental 
picture, κατάλογος έκθεσης New Museum, New York. London: Merrell Publisher’s 

Limited, 2008. 

Richard Brereton, Caroline Roberts Cut & Paste: 21st Century Collage. London: Laurence 

King Publishing, 2011.  

Dawn Ades Photomontage London: Thames and Hudson, 1986. 

Adrian Sudhalter, Deborah Roldan (ed) Photomontage between the wars 1918-1939 

κατάλογος έκθεσης Fundacion Juan March και Carleton University   

Art Gallery, Ontario, Canada, 2012. 

Diane Waldman Collage, Assemblage and the found object. New York: Harry Abrams 

Publishing, 1992 

 

Ελληνόγλωσση 

Θοδωρής Μάρκογλου (επιµ.) Κολάζ. Αποκοπή. Επικόλληση, κατάλογος έκθεσης, 

Θεσσαλονίκη, ΚΜΣΤ, 2008 (έχει εξαντληθεί-υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή) 
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77..  Τι εννοείς;» Εννοιολογική (εννοιακή) τέχνη 

Εισηγήτρια: Αρετή Λεοπούλου 

 

Η εννοιολογική τέχνη είναι ένα πεδίο µε δύσκολη πρόσληψη εκ µέρους του κοινού, παρά 

τις ευκολίες που στην πραγµατικότητα διαθέτει.  

Γιατί κάτι που είναι απλό και άµεσο, µπορεί να φαντάζει περίπλοκο και δυσπρόσιτο; Ποιες 

είναι οι µεθοδολογικές και ερµηνευτικές προκλήσεις της τέχνης αυτής και, άραγε, θα 

πάψουµε ποτέ να τη φοβόµαστε; 

Στο µάθηµα αυτό θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε τις ευκολίες και τις δυσκολίες 

αυτές, µέσα από παραδείγµατα της ιστορίας της τέχνης σε διεθνές, αλλά και τοπικό 

επίπεδο.  

Μερικά από τα ζητήµατα προσέγγισης: 

- Πώς ορίζεται η εννοιολογική τέχνη, πώς κατηγοριοποιείται, µε ποια κριτήρια και 

µηχανισµούς. 

- Τα χρονικά όρια (συµβατικά, αλλά και µη) της γένεσης του εννοιολογικού έργου και τα 

στάδια εξέλιξής του.  

- Τα µεταπολεµικά ρεύµατα της τέχνης που δυνάµει εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο 

του εννοιολογικού (ποιοι-πού-πώς-γιατί) 

- Η σηµασία και ο ρόλος των νέων µέσων στη διάδοση του πεδίου. 

- Η υποδοχή της εννοιολογικής τέχνης από θεσµικούς παράγοντες, διοργανώσεις, 

µουσεία, συλλέκτες, γκαλερί και θεωρητικούς της τέχνης.  

- Η ελληνική εκδοχή και οι ιδιαιτερότητές της, ιστορικές όσο και ποιοτικές. 

Αυτά και άλλα θα προσεγγίσουµε, σε ένα µάθηµα που επιχειρεί να ξεδιπλώσει µια 

σηµαντική αλήθεια για το ρόλο της εννοιολογικής τέχνης (αλλά και της µεταπολεµικής και 

µεταµοντέρνας εικαστικής παραγωγής γενικότερα): ότι όσο υπάρχει πρόθεση για 

δηµιουργία, υπάρχει και ανάγκη για επικοινωνία. 

 

 

 

Eισαγωγική βιβλιογραφία  

Godfrey, Tony, Conceptual Art, Phaidon, London 1998 (µεταφρασµένο και στα ελληνικά: 

Τόνι Γκόντφρεϋ, Εννοιολογική τέχνη, Καστανιώτης, Αθήνα 2001) 

Goldstein, Ann – Rorimer, Anne (editors), Reconsidering the object of art: 1965-1975, Los 

Angeles Museum of Contemporary Art, MIT Press, Cambridge-Massachusetts 1995 

Harris, Jonathan, The New Art History, A Critical Introduction, Routledge, London-New 

York 2001 
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88.. Τέχνη και διαδίκτυο 

Εισηγητής: Παναγής Κουτσοκώστας 

Στη σηµερινή εποχή που το µέσον έχει υπερβεί τη φύση του και έχει µετατραπεί στο ίδιο 

το αντικείµενο της επικοινωνίας, οι νέες τεχνολογίες φαντάζουν ως ένα καινούργιο τεχνικό 

εργαλείο και το διαδίκτυο γίνεται το προνοµιακό πεδίο εξέλιξης της τέχνης. Ψηφιακότητες 

και αλγόριθµοι, τεχνολογική κοινωνικοποίηση και νέες µαζικότητες, αλληλεπιδράσεις και 

διαδραστικότητες εµφανίστηκαν και εξελίσσσονται στο περιβάλλον του διαδικτύου, 

παρουσιάζοντας µία µορφή τέχνης ζωντανή και αυτοτελή. Η διάλεξη θα προσπαθήσει να 

καλύψει το φάσµα της σχέσης που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια µεταξύ τέχνης και 

διαδικτύου και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: το διαδίκτυο ως πρώτη ύλη δηµιουργίας 

καλλιτεχνικής παραγωγής, αλλά και ως µέσον προβολής της ίδιας της τέχνης. Μελετώντας 

παραδείγµατα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιαστούν οι απαρχές και οι 

βαθιές αλλαγές που συµβαίνουν στην τέχνη που βρίσκεται εγγενώς στο διαδίκτυο, αλλά 

και στο διαδικτυακό περιβάλλον µε τη µορφή εικονικών εκθέσεων, οι οποίες όρισαν 

ουσιαστικά ένα πεδίο εφαρµογής καλλιτεχνικών πρακτικών και πολιτισµικών 

µετασχηµατισµών.  

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία  

Ξενόγλωσση 

Benedikt, Michael (ed.). Cyberspace: First Steps. Massachusetts: The MIT Press, 1991.  

Druckrey, Timothy (ed.). Electronic Culture: Electronic and Visual Representation. New 

York: Aperture, 1996.  

Parry, Ross (ed.). Museums in the Digital Age. London: Routledge, 2010.  

Schwartz, Hillel. The Culture of the Copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles. 

New York: Zone Books, 1996.  

Tribe, Mark, and Janna, Reena, (ed. Grosenick, Uta). New Media Art. Köln: Taschen, 2007.  

Ελληνόγλωσση  

Βασιλείου, Κωνσταντίνος. Προς την Τεχνολογία της Τέχνης: από τη Μοντέρνα στη 
Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα: Πλέθρον, 2012.  

Benjamin, Walter. ∆οκίµια για την Τέχνη. (µτφ. Κούρτοβικ, ∆ηµοσθένης). Αθήνα: Κάλβος, 

1978.  

Berger, John. Η Εικόνα και το Bλέµµα. (µτφ. Σταµατοπούλου, Ειρήνη). Αθήνα: Μεταίχµιο, 

2009.  

Kittler, Friedrich. Γραµµόφωνο, Κινηµατογράφος, Γραφοµηχανή. Καββαθάς, ∆ιονύσης 

(επιµ.). (µτφ. Σιετή, Τούλα). Αθήνα: Νήσος, 2005.  

Malraux, André. Το Φανταστικό Μουσείο. (µτφ. Ηλιάδης, Νίκος). Αθήνα: Πλέθρον, 2007.  

Χρήσιµες ιστοσελίδες  

Εικονική έκθεση των καλλιτεχνών Eva και Franco Mattes: http://0100101110101101.org  

Εικονική έκθεση του καλλιτέχνη Thomas Struth: http://thomasstruth25.com  

Ηλεκτρονική Ποίηση: http://www.costis.gr  

Ψηφιακή πειραµατική πλατφόρµα εικονικής έκθεσης: http://www.cyberartspace.net  

Google Art Project: http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project  

Ψηφιακό αρχείο καλλιτεχνικών έργων που δηµιουργήθηκαν µε νέα µέσα (new media art): 

http://rhizome.org/artbase/ 

Πρώτο επεισόδιο της εκποµπής του John Berger, Ways of Seeing-BBC, 1972: 

http://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk 
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99.. Ζητήµατα φύλου στη σύγχρονη τέχνη 

Εισηγήτρια: Συραγώ Τσιάρα 

 

Η ανάδειξη της προβληµατικής του φύλου, της πολιτισµικής διαφοράς και της 

σεξουαλικότητας ως βασικών προϋποθέσεων για την κατανόηση του καλλιτεχνικού 

υποκειµένου και της δράσης του, αλλά και ως µέθοδος προσέγγισης και ερµηνείας της 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας µέσα σε συγκεκριµένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες θα 

µας απασχολήσουν διεξοδικά στο ένατο µάθηµα. Με αφετηρία το έργο Ελλήνων και ξένων 

καλλιτεχνών από τη δεκαετία του 1970 έως σήµερα θα εντοπίσουµε τις βασικές εξελίξεις 

και διαφοροποιήσεις στη φεµινιστική θεωρία και πρακτική. Ξεκινώντας από την 

αναζήτηση του έργου ξεχασµένων γυναικών καλλιτεχνών στις αρχές του ΄70, θα 

περιηγηθούµε στους µηχανισµούς της οπτικής απόλαυσης στον κινηµατογράφο, στα 

ζητήµατα της έµφυλης ταυτότητας και διαφοράς, αξιοποιώντας τα εργαλεία της 

ψυχανάλυσης µε πολιτικό προσανατολισµό. Θα αναζητήσουµε τη γόνιµη διαπλοκή της 

κοινωνικής ιστορίας της τέχνης µε τη βρετανική φεµινιστική σχολή, τις θεωρίες του 

κορυφαίου Γάλλου διανοητή Μισέλ Φουκώ για την σεξουαλικότητα και τη βιοπολιτική, 

ενώ στη συνέχεια µέσω της θεωρίας της µεταµφίεσης θα φτάσουµε στις νεώτερες 

προσεγγίσεις περί επιτελεστικότητας του φύλου της Τζούντιθ Μπάτλερ.  

 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Αθηνά Αθανασίου, ‘Φύλο, εξουσία και υποκειµενικότητα µετά το «δεύτερο κύµα»’, 

εισαγωγή στο συλλογικό τόµο Φεµινιστική θεωρία και πολιτισµική κριτική, Νήσος, Αθήνα 

2006, σ. 13 – 140 

Αθηνά Αθανασίου, Ζωή στο όριο. ∆οκίµια για το σώµα, το φύλο και τη βιοπολιτική, 

Εκκρεµές, Αθήνα 2007 

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 

Λονδίνο 1990 (ελληνική έκδοση: Judith Butler, Αναταραχή Φύλου. Ο φεµινισµός και η 

ανατροπή της ταυτότητας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009) 

Laura Mulvey, ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’, in Laura Mulvey, Visual and 
Other Pleasures, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1989 

(αρχικά το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Screen,vol.16, no. 3, 1975) 

Linda Nochlin, ‘Why Have There Been No Great Women Artists?, in Women, Art 
and Power and Other Essays, Thames and Hudson, London 1988 (αρχικά το άρθρο 

δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Art News, vol. 69, January 1971) 

Griselda Pollock, Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, 
Routledge, London and New York 1988 
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1100.. Τέχνη, πολιτική και δηµόσιος χώρος 

Εισηγήτρια: Συραγώ Τσιάρα 

 

Η µελέτη της επίδρασης των κοινωνικών αλλαγών στην καλλιτεχνική δηµιουργία και η 

αναζήτηση των µετατοπίσεων του κρίσιµου ερευνητικού πεδίου προς ζητήµατα 

συλλογικού ενδιαφέροντος αποτελούν τον πυρήνα του µαθήµατος. 

Η πολυπλοκότητα της εµπειρίας ατόµων, οµάδων, εθνών, κοινωνικών κατηγοριών, φύλων 

και θρησκειών στη διαπλοκή τους µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης 

και της εντεινόµενης ήδη το 2009 οικονοµικής κρίσης, η συνάντηση των µικρών 

προσωπικών αφηγήσεων µε συλλογικά βιώµατα, τραύµατα, προσδοκίες και απώλειες και 

οι ριζικές πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις που θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική 

συνοχή, αποτελούν τον καµβά πάνω στον οποίο δοµείται η αφήγηση της σχέσης της 

σύγχρονης τέχνης µε την πολιτική και το δηµόσιο χώρο. Μεγάλες εκθέσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, όπως η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης και η «Τέχνης Πολιτική» του ΕΜΣΤ θα 

εξεταστούν αναλυτικά σ’ αυτό το πλαίσιο. 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

 

Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, επιµέλεια Γιάννης Σταυρακάκης, Κωστής Σταφυλάκης, 

Εκκρεµές, Αθήνα 2008  

Public Art. A Reader, επιµέλεια Florian Matzner, Hatje Cantz, Γερµανία 2004 

Τέχνης Πολιτική, κατάλογος έκθεσης, επιµέλεια Άννα Καφέτση, Εθνικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα 2010 

Πράξις. Τέχνη σε αβέβαιους καιρούς, κατάλογος 2ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης, επιµέλεια Gabriela Salgado, Bisi Silva, Συραγώ Τσιάρα, Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2009 

Agora, κατάλογος 4
ης

 Μπιενάλε της Αθήνας, συντονισµός Χριστόφορος Μαρίνος, Αθήνα 

2013 
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1111.. Μνήµη και αρχεία στη σύγχρονη τέχνη 

Εισηγήτρια: Συραγώ Τσιάρα 

 

Εάν η αρχειοθέτηση των δεδοµένων της σύγχρονης τέχνης αποτελεί στις µέρες µας 

σηµαντική προτεραιότητα για τη δραστηριότητα ιδρυµάτων δηµόσιου και ιδιωτικού 

χαρακτήρα, το αρχείο ως δοµικό συστατικό της σύγχρονης εικαστικής δηµιουργίας έχει τη 

δική του ιστορία και παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη πύκνωση τις τελευταίες δεκαετίες, ένα 

σύµπτωµα που ο Hal Foster χαρακτήρισε επιτυχώς ως «ενόρµηση του αρχείου» ενώ ο 

Jacques Derrida «πυρετό του αρχείου». Αυτή την οπτική θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει το 

ενδέκατο µάθηµα εξετάζοντας το ρόλο υπαρχόντων, κατασκευασµένων και επινοηµένων 

αρχείων στην ίδια τη συγκρότηση του έργου τέχνης. Το ζήτηµα του αρχείου σχετίζεται 

άµεσα µε τις τεχνικές και τους τόπους της µνήµης. Έργα που θέτουν στο επίκεντρο την 

απωθηµένη ή διαφιλονικούµενη µνήµη, τη νοσταλγία και την εξιδανίκευση του 

παρελθόντος, καθώς και το ζήτηµα της λήθης, της αµνησίας και η πολιτική διάσταση της 

µνήµης θα µας απασχολήσουν διεξοδικά.   

 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

 

Memory. Documents of Contemporary Art, επιµέλεια Ian Farr, Whitechapel Gallery – The 

MIT Press, Λονδίνο – Κέµπριτζ 2012. 

Lisa Saltzman, Making Memory Matter. Strategies of Remembrance in Contemporary Art, 
The University of Chicago Press, Σικάγο και Λονδίνο 2006. 

Πάνος Κούρος, Ελπίδα Καραµπά, Archive Public. Επιτελέσεις αρχείων στη δηµόσια τέχνη. 
Τοπικές Παρεµβάσεις, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών και Εκδόσεις Κύβος, 

2012. 
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1122.. Αγορά της τέχνης, µουσεία, συλλογές, διεθνείς διοργανώσεις 

Εισηγήτρια: Μαρία Τσαντσάνογλου 

 

Πώς διαµορφώθηκε η αγορά της τέχνης και πώς άλλαξε τις τελευταίες δεκαετίες; Στο µάθηµα 

αυτό θα εξεταστεί η προσφορά των συλλεκτών, ιστορικά και σήµερα και θα τεθεί το ζήτηµα 

της σχέσης ιδιωτικής συλλογής / αγοράς της τέχνης. Ακόµη θα τεθούν ηθικά ζητήµα ως προς 

την διαµόρφωση της υπάρχουσας αγοράς τέχνης και την εµφάνιση νέων σχετικών αγορών 

καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να επηρεαστεί η ίδια η καλλιτεχνική παραγωγή, η 

πρόσληψή της και η διακίνηση της τέχνης. Ακόµη, θα συζητηθούν νοµικά ζητήµατα 

προστασίας σχετικά µε την διακίνηση του καλλιτεχνικού έργου αλλά και όσον αφορά την 

διασφάλιση της µέγιστης κινητικότητας της τέχνης µέσα από σχέσεις εµπιστοσύνης και 

δέουσας επιµέλειας. 

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

Paula Marincola (ed.) What makes a great exhibition? Philadelphia Center for Arts and 

Heritage, 2006. 

Encouraging Collections' Mobility, A way forward for Museums in Europe: Handbook, 2011 

(και διαδικτυακά: http://www.lending-for-europe.eu) 
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1133.. Τέχνη και εκπαίδευση 

Εισηγήτριες: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά 

 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ένα µουσείο ή χώρο τέχνης δεν αφορά µόνο σχολικές τάξεις 

και µαθητές, αλλά όλους τους επισκέπτες. Η µοντέρνα και η σύγχρονη τέχνη περιέχει νοήµατα 

που µπορεί να είναι ιδιαίτερα αντιθετικά, πολλαπλά, ανοιχτού τύπου και ασταθή σε σχέση µε 

µουσειακά αντικείµενα από παλαιότερες εποχές που έχουν µια σταθερή και κοινώς αποδεκτή 

θέση στην ιστορία της τέχνης. Το γεγονός αυτό κάνει την προσέγγιση και κατανόηση των 

έργων τέχνης από το 1900 µέχρι και σήµερα µια περισσότερο προκλητική διαδικασία.Αυτή η 

διαδικασία προσέγγισης που περικλείει την εκπαιδευτική διάσταση της επίσκεψης µια έκθεσης 

έχει ως κεντρικό άξονα την προσωπική/ ατοµική υπόσταση του καθενός και εφάπτεται στους 

παράγοντες που έχουν σχέση µε το έργο τέχνης, αυτούς του υλικού αντικειµένου, του θέµατος 

και θεωρητικού υπόβαθρου του έργου και τέλος του ιστορικού του πλαισίου. 

Σε αυτό το σεµινάριο θα  συζητηθεί η διαδικασία της προσέγγισης, παρατήρησης, γέννησης 

ερωτηµάτων, ανταλλαγής απόψεων, αισθητικής απόλαυσης, κατανόησης και ανάπτυξης 

κριτικής σκέψης µέσω διαλόγου µε στόχο την ερµηνεία του έργου τέχνης. Στο τέλος θα 

πραγµατοποιηθεί workshop στην έκθεση στο οποίο θα αποπειραθούµε να εφαρµόσουµε τη 

διαδικασία προσέγγισης και ερµηνείας αλλά και να δουλέψουµε εικαστικά σε επιλεγµένα έργα 

της υπάρχουσας έκθεσης στο χώρο του ΚΣΤΘ. 

 

  

 

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία 

 

Black, Graham.  Το Ελκυστικό Μουσείο. (µτφ. Κοτίδου, Σόνια). Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυµα 

Τραπέζης Πειραιώς, 2009. 

Charman, Helen. Rose, Kathrine. Wilson, Gillian (ed).  The Art Gallery Handbook. London: 

Tate Publishing, 2006. 

Freeland, Cynthia. Μα είναι αυτό τέχνη;.  (µτφ. Αλµπάνη, Μάντυ). Αθήνα: Πλέθρον, 2010.  

Κόκκινος, Γιώργος. Αλεξάκη, Ευγενία. (επιµ.). ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή 
Αγωγή. Αθήνα: Μεταίχµιο. 2002. 

Nικονάνου, Nίκη.  Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη.  (στη σειρά: Μουσειακές 

Σπουδές). Αθήνα:Πατάκης, 2010.  

 


