
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εικαστικές Τέχνες 

Ακ. Έτος 2019-2020 

 

 

Σεμινάριο 1  (Υποχρεωτικό A εξαμήνου ) 

 

Θέμα:  «Διευρυμένες εικαστικές εκ-φράσεις του σώματος στο δημόσιο χώρο» (Αναπτύσσεται 

ως θεματική ενότητα στην περιοχή του μαθήματος Θέματα χώρου και αναπαράστασης) 

 

Διδάσκοντες: Ξενοφών Μπήτσικας 

 

Το συναρτημένο σεμινάριο-εργαστήριο στη διεξαγωγή του μαθήματος Θέματα Χώρου και 

Αναπαράστασης του ΜΠΣ εστιάζει και εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους το σώμα και 

οι διευρυμένες μορφές εικαστικής έκφρασής του επηρεάζουν στις διαμορφώσεις του 

δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Το εννοιολογικό δίπολο δημόσιο-ιδιωτικό, που ορίζει τη 

διαμόρφωση της κοινωνίας και του χώρου που κατοικεί, είναι αποτέλεσμα της γέννησης και 

εξέλιξης του δίπολου σώμα – σκέψη, που καθ-ορίζει την αντίληψη του χώρου που μας 

περιβάλει και, άρα, την κατασκευή του κόσμου. Η σχέση που το υποκείμενο διατηρεί με το 

σώμα του ορίζει τη σχέση του με την ταυτότητα και την ετερότητα, με αποτέλεσμα να 

είναι υπεύθυνη για τις διαμορφώσεις των κοινωνικών σχέσεων και άρα και εκείνων του 

δημόσιου και ιδιωτικού χώρου της δράσης του. Οι νέες υβριδικές μορφές εικαστικής 

έκφρασης και σχεδιασμού και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία προσφέρουν νέες συ-

σχετίσεις με το σώμα και άρα νέους τρόπους σχεδιασμού του δημόσιου χώρου.  

 

Λέξεις κλειδιά:  Body – Technology - Posthumanism - Hybrid Design- Public Space  

  

Ζητούμενο: Ζητούμενο του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι η παράδοση σύντομης ερευνητικής 

εργασίας και η παρουσίαση εικαστικού έργου σχετικά με τη σημασία του σώματος στη 

διαμόρφωση της πόλης. Στο τέλος του σεμιναρίου πραγματοποιείται παρουσίαση του έργου, 

αλλά και παράδοση σύντομου τεύχους παρουσίασής του σε συνάρτηση με σύντομη ερευνητική 

προσέγγιση του θέματος.  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο: Το σεμινάριο αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στα υποχρεωτικά μαθήματα 

Θέματα Χώρου και Αναπαράστασης, Διευρυμένα Μέσα Εικαστικής Έκφρασης και του μαθήματος 

επιλογής Σώμα, Χώρος και Αναπαράστασης και έτσι αντλεί από αυτά βιβλιογραφικές 

αναφορές, συζητήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες. Στις μέρες του σεμιναρίου θα 

αναπτυχθούν θεωρητικά και πρακτικά θέματα που συνδέονται με τις παρακάτω ενότητες: 

− Εξέλιξη και σχέση του δίπολου   δημόσιο – ιδιωτικό. 

− Σώμα, Πολιτική και Πόλις.  

− Η πόλη-σώμα. Ο χειρισμός της μνήμης στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου.   

− Το σώμα ως εργαλείο διαμόρφωσης της πόλης.   

− Το δημόσιο σώμα.   

− Σώμα-Χώρος και Χωρίς-Όργανα-Σώμα 

 

Ανάπτυξη μαθήματος:  

− Διαλέξεις – Παρουσιάσεις θεωρητικού χαρακτήρα. Σεμινάρια.  

− Ανάθεση εργασιών στους φοιτητές και παρουσίαση της πρωτογενούς έρευνάς τους. 

− Συναντήσεις (tutorials) φοιτητών διδασκόντων.  
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