
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΙΑ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ  

ΚΜΣΤ / ΜΜΣΤ 
09.2012-02.2013 

 
 

  
 
 

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2013 
 
 
 

∆ελτίο Τύπου 
Έκθεση «Τόποι της Μνήµης – Πεδία Οραµάτων» 

έως τις 10 Μαρτίου 2013  
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, λιµάνι) 

 
_ Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ζιώγα: 

«Το ηµερολόγιο ενός Π∆ 407/8» (Εκδόσεις Αιγόκερως) 
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, ώρα 12:00 

 
 
Η παρουσίαση µιας διαφορετικής διαδροµής προς τις Πρέσπες, µέσω του βιβλίου του 
εικαστικού Γιάννη Ζιώγα «Το ηµερολόγιο ενός Π∆ 407/80» (εκδόσεις Αιγόκερως) θα 
είναι η τελευταία εκδήλωση στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης 
«Τόποι της Μνήµης - Πεδία Οραµάτων», το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Αποθήκη Β1, λιµάνι) στις 12:00, µε 
αφορµή τη συµµετοχή της οµάδας «Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες» στην έκθεση. 
Υπενθυµίζεται ότι η έκθεση ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Μαρτίου (Ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 10:00-18:00, Πέµπτη 10:00-21:00)), ενώ 
την ίδια µέρα, στις 12:00  οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν από την ίδια την επιµελήτρια 
και Προϊσταµένη του ΚΣΤΘ Συραγώ Τσιάρα. 
 
Το βιβλίο του Γιάννη Ζιώγα «Το ηµερολόγιο ενός Π∆ 407/80» θα προλογίσουν οι: 
Ιφιγένεια Βαµβακίδου (Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας),  
∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης), ∆ηµήτρης Μπέσσας (Καθηγητής, Πανεπιστήµιο ∆υτικής 
Μακεδονίας), Γιάννης Ζιώγας, (Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Εικαστικών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας).  
Τη συζήτηση θα συντονίσει η Αρετή Λεοπούλου (επιµελήτρια ΚΣΤΘ-ΚΜΣΤ). 
 
Τα βιβλίο 

Το ηµερολόγιο ενός Π∆ 407/80 είναι ένα βιβλίο που καταγράφει µέσα από την 
προσέγγιση του ζωγράφου-συγγραφέα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τµήµατος 
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας στην 
Φλώρινα. Ο καλλιτέχνης είναι ένας στοχαστής, που µέσα από την προσέγγισή του, 
διαµορφώνει το έργο του, συµµετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τοποθετεί την πρακτική 
του σε µια διαχρονική εξέλιξη. Πιστεύει πως η ίδρυση ενός πολιτιστικού θεσµού είναι 
ταυτόχρονα και ένα αιτούµενο που έχει σχέση µε τις ανάγκες µιας κοινωνίας αλλά και 
µιας περιοχής.  

Τα κείµενα παρατίθενται µε την χρονολογική σειρά που γράφτηκαν και σχηµατίζουν ένα 
ηµερολόγιο που αναπτύσσεται από το 2006 ως το 2010 και καταγράφει τον τρόπο που 
ο ζωγράφος συναντά ιδέες, ανθρώπους, τόπους. Τα σκυλιά στο Μεσονήσι, οι éspaces 



quelconques, τα σύνορα, η ιστορία των εικόνων,  ο εµφύλιος, η φύση, τα ΚΤΕΛ όλα 
αυτά έρχονται να σχηµατίσουν ένα ενιαίο κόσµο που σχηµατίζει την διαδοχή 
επεισοδίων του Ηµερολόγιου ενός Π∆ 407/80.  

Το ηµερολόγιο ενός Π∆ 407/80 είναι ένα road movie ιδεών. Οι φωτογραφίες και οι 
εικόνες του βιβλίου σχηµατίζουν ένα κείµενο που παραθέτει χωρία που είναι βιωµατικά, 
κείµενα καλλιτεχνικής εκφραστικής ανάγκης και τεκµηριωµένα δοκίµια. Φλώρινα, 
Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη σχηµατίζουν ένα ενιαίο τόπο που συνδέεται από την 
καλλιτεχνική πρακτική του ζωγράφου-συγγραφέα. Το βιβλίο διατηρεί την φόρµα του 
ηµερολόγιου και αποκτά  την εικόνα ενός ντοκουµέντου, ντοκουµέντου της πορείας 
ενός Έλληνα καλλιτέχνη την δεκαετία του 2000.   

Το βιβλίο Το ηµερολόγιο ενός Π∆ 407/80 ο καλλιτέχνης το έχει αφιερώσει στον Νίκο 
Παλυβό.  

 
Ο Γιάννης Ζιώγας  
Ο Γιάννης Ζιώγας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Από το 2012 είναι Επίκουρος 
Καθηγητής (µε αντικείµενο τη Ζωγραφική) στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων 
Τεχνών του Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας. Σπούδασε Μαθηµατικά (Πτυχιούχος 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών). Κατέχει Master of Fine Arts από το School of Visual Arts 
(1991, Νέα Υόρκη). Έχει πραγµατοποιήσει είκοσι ατοµικές εκθέσεις και έχει 
συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Το 2001 µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Κωστόπουλου παρέµεινε στη Νέα Υόρκη 
στο International and Curatorial Program. Για το έργο του έχουν γραφεί κριτικές στον 
Ελληνικό και διεθνή τύπο (New York Times, Artnews, Sculpture, Giornalle dell’ Αrte). 
Έχει γράψει κείµενα για τη θεωρία της τέχνης καθώς και τα εξής βιβλία: Ο βυζαντινός 
Μάλεβιτς, Ο Ταρκόφσκι στη Χαλκίδα και έχει συµµετάσχει στους συλλογικούς τόµους: 
Όψεις Λογοκρισίας και Παγκόσµια Τοπία. 
 

Η «Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες/ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ» στην έκθεση. 

Η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες είναι µια καλλιτεχνική/εκπαιδευτική διαδικασία 
που αναπτύσσεται στην περιοχή των Πρεσπών από το 2007 και διοργανώνεται από το 
1ο Εργαστήριο του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του 
Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας. (ΤΕΕΤ) µε συντονιστή τον επίκουρο καθηγητή, 
ζωγράφο Γιάννη Ζιώγα. Η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες ενεργοποιεί µια 
νοµαδική διαδικασία που κινείται στην περιοχή των Πρεσπών ανιχνεύοντας την 
περιοχή, δηµιουργώντας καλλιτεχνικά δρώµενα κι επιχειρώντας να σχηµατίσει µια 
ώσµωση µεταξύ των συµµετεχόντων καλλιτεχνών και φοιτητών µε την τοπική κοινωνία 
αλλά και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.  

Η περιοχή της Πρέσπας, αλλά και ευρύτερα η Φλώρινα, αντιµετωπίζεται ως ένας 
χώρος σύγχρονης αρχαιολογίας όπου αναπτύσσεται ένας διαρκής διάλογος και 
συµπεράσµατα που τεκµηριώνονται µε τα εργαλεία που παρέχει η προσέγγιση της 
κριτικής σκέψης. Με την Εικαστική Πορεία δίνεται η δυνατότητα να µετασχηµατιστεί η 
περιοχή των Πρεσπών σε ένα σχεδόν αχανές εργαστήριο σύγχρονης εικαστικής 
έρευνας που διερευνά την έννοια του τοπίου, των συνόρων, του νοµαδισµού, του 
σώµατος και της αλληλεπίδρασης της τέχνης µε την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτού του 
µετασχηµατισµού ένα από τα πιο βασικά εργαλεία εργασίας και καλλιτεχνικής 
παραγωγής είναι η έννοια του συµβάντος. Το συµβάν είναι µια µη προγραµµατισµένη 
συνάντηση που τροφοδοτεί τις σκέψεις και τα συναισθήµατα. Για να συναισθανθεί 
κάποιος το συµβάν οφείλει να διατηρεί την µατιά του πέρα από την προκατάληψη ή τον 
αρχικό σχεδιασµό. Κάθε προκατάληψη τυφλώνει την έκπληξη. Ο νοµάδας 
καλλιτέχνης/περιπατητής κινείται στα µονοπάτια του Βέρνον, του Βαρνούντα ή στην 
διαδροµή ∆ασερής-Αγκαθωτού και συναντά αντικείµενα, εµπειρίες, ανθρώπους, 
γεγονότα. ∆εκάδες άνθρωποι έχουν ήδη κινηθεί στις διαδροµές µεταξύ Πρεσπών και 
Φλώρινας συµβάλλοντας στην κοινή αυτή εµπειρία.  

Στην πρόσκληση της συνάντησης ανταποκρίθηκαν οι: Λένα Αθανασοπούλου, 
Λεωνίδας Γκέλος, Μαρία Γρηγοριάδη, Γιάννης ∆αϊκόπουλος, ∆ήµητρα Ερµείδου, 
Σπύρος Ζαµπέλης, Γιάννης Ζιώγας, Χρήστος Ιωαννίδης, Φίλιππος Καλαµάρας, 
Κατερίνα Κοντού, Πένυ Κορρέ, Φοίβη Κούτσελου, Ηλέκτρα Μάιπα, Γιώργος Μάκκας, 



Γιώτα Μακρή, Μικαέλα Μπέλια, Ελένη Νίσκα, Ινγκο Ντουννεµπίρ, Γιάννης 
Παπαδόπουλος, Μαρία Παπαλεξίου, Αλεξάνδρα Πάµπουκα, Άννα Πιάτου, Κική 
Στούµπου, Ράνια Σχορετσανίτη, Bill Gilbert, Eric Cook, KB Jones, Jeannette Heart-
Mann, Jeffrey Nibert, Eso Robinson, Amelia Zaraftis. 
Συντονιστής Εικαστικής Πορείας: Γιάννης Ζιώγας. 
Συντονισµός: Λένα Αθανασοπούλου. 
Βιντεοσκόπηση, επιµέλεια των βίντεο µε τον Γιάννη ∆αϊκόπουλο 
και την σύνδεση µε Ελ Πάσο: Ράνια Σχορετσανίτη. 
Μονταζ βίντεο: Σοφία Μυράτ, Ράνια Σχορετσανίτη 
 

Η έκθεση «Τόποι της µνήµης-Πεδία οραµάτων» 

Η µνήµη της Θεσσαλονίκης και γειτονικών πόλεων, όπως η Κωνσταντινούπολη, ή το 
Βελιγράδι, η διερεύνηση της προσωπικής σκιαγράφησης ενός τόπου µέσω µαρτυριών, 
επικαλύψεων, ιζηµάτων και αποκαλύψεων, η ίδια η πόλη ως µνηµονικός τόπος ή 
ψυχογραφικό τοπίο, είναι οι βασικοί άξονες της έκθεσης «Τόποι της µνήµης-Πεδία 
οραµάτων» του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης  

Μέσα από 16 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίες, βίντεο και εγκαταστάσεις, 
παλαιότερες παραγωγές του ΚΣΤΘ και νέα έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, 
αναδεικνύεται η βιωµένη µνήµη της πόλης, η φαντασίωση του πρότερου βίου της και η 
προβολή µελλοντικών προσδοκιών, αναδεικνύοντας διαφορετικές περιοχές από εκείνες 
που συνήθως εξυµνούνται στις επίσηµες τελετές µνήµης επετειακού χαρακτήρα.  

Συµµετέχοντες καλλιτέχνες: Nancy Atakan, Yevgeniy Fiks, Genco Gülan, Rena 
Rädle & Vladan Jeremić, Vladimir Miladinović, Miloš Tomić, Richard Whitlock, 
Αικατερίνη Γεγησιάν, Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Σωτήρης Λιούκρας, Λήδα 
Παπακωνσταντίνου, Πάρις Πετρίδης – Σάκης Σερέφας, Μάριος Σπηλιόπουλος, Βίκυ 
Τσαλαµατά, Ευανθία Τσαντίλα, Στέφανος Τσιβόπουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589140-1 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com,  info@greekstatemuseum.com  
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αποθήκη Β1, Λιµάνι - Τ.Θ. 107 59, 54110 Θεσσαλονίκη  
Τ: 2310 593270 & 546683, F: 2310 593271 
www.cact.gr, info@cact.gr  
 
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ  
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com / Τ: 2310 589152  

 



 
Η διοργάνωση «Φεστιβάλ Αοράτων Πόλεων. Μια κοσµογραφία» τελεί στο πλαίσιο των 
εορτασµών για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και στα 47Α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, εντάσσεται στο πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών, και 
υποστηρίζεται οικονοµικά από την ΟΠΑΠ ΑΕ. 

 
 

       
 

               
 

____________________ 
 

 
Με την οικονοµική υποστήριξη 

 
____________________ 

            
Υποστηρικτές  έκθεσης «Τόποι της Μνήµης - Πεδία Οραµάτων» 

 
____________________ 

 

 

    
 

Χορηγοί Επικοινωνίας «Τόποι της Μνήµης - Πεδία Οραµάτων» 


