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Εισαγωγή στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης 

 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην τέχνη των νέων μέσων και εξετάζει τρόπους 

καλλιτεχνικής έκφρασης παραγόμενους με τη χρήση της τεχνολογίας.  

Παρουσιάζονται και αναλύονται παλαιότερα και σύγχρονα έργα (ψηφιακής τέχνης, 

animation, βιντεοτέχνης, πειραματικού κινηματογράφου κλπ), η επιρροή των οποίων 

διεύρυνε τα συστήματα και τις μεθόδους αναπαράστασης, καθορίζοντας, σε μεγάλο βαθμό, 

την τέχνη στη σύγχρονη εποχή. 

 

Εργαστήριο Ψηφιακών Μορφών Τέχνης  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

 

Εξετάζεται η χρήση των νέων μέσων στη δημιουργική διαδικασία. Αναλύονται τρόποι 

αισθητικής και νοηματικής επεξεργασίας και σύνθεσης σε καλλιτεχνικά έργα στατικής και 

κινούμενης εικόνας, συνδυαστικών μέσων και πολυμεσικών εφαρμογών. Στόχος του 

μαθήματος είναι η διεύρυνση της αντίληψης όσον αφορά στην εικαστική γλώσσα, το 

συνδυασμό εκφραστικών μέσων, τους τρόπους διαδραστικότητας, τη σχέση εικόνας – ήχου.  

Παράλληλα, εξετάζονται και αναλύονται τρόποι γραμμικής και μη γραμμικής αφήγησης, τα 

επιμέρους δομικά και εκφραστικά χαρακτηριστικά των καλλιτεχνικών μέσων, καθώς και η 

οργανική τους σχέση σε ένα ενιαίο πολυμορφικό σύνολο.  

Γίνεται αναφορά σε αφηγηματικές φόρμες άλλων τεχνών (λογοτεχνία, κινηματογράφος), σε 

αντιστοιχία με τρόπους αφήγησης που δύνανται να διέπουν έργα που παράγονται με 

συνδυασμό εκφραστικών μέσων (εικόνα, ήχος, φιλμ, κείμενο), με σκοπό την κατανόηση και 

τη δημιουργία τρόπων εξιστόρησης, αλλά και την αρμονική σύνθεση των μερών στο σύνολο. 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις δίνεται έμφαση στις νοηματικές συνδέσεις διαφορετικών 

στοιχείων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η οργάνωση της αφήγησης. 
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