
Σήµερα, Τετάρτη, 09.09.2015, ξεκινούν οι εγγραφές στα δηµιουργικά 
εργαστήρια του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών ΑΠΘ, οι οποίες θα διαρκέσουν 

έως την Τετάρτη, 14.10.2015 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

«Σεµινάρια φωτογραφίας µε τον Νώντα Στυλιανίδη» 

Ενήλικες // Τετάρτη 19:00–21:00 

Ο γνωστός φωτογράφος της πόλης, Νώντας Στυλιανίδης µιλά για τη φωτογραφία, 
τον Οκτώβριο και τον Δεκέµβριο, στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. Κατά την 
διάρκεια των συναντήσεων θα συζητηθούν ζητήµατα που αφορούν στην ιστορία και 
στην αισθητική της φωτογραφίας, στη χρήση φωτογραφικού εξοπλισµού (ταχύτητες, 
διαφράγµατα, κ.α.) καθώς και σε µεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας εικόνας. 
Για τη συµµετοχή  στο εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο να έχετε φωτογραφική 
µηχανή. Ελάτε µε το κινητό σας τηλέφωνο ή και χωρίς αυτό αφού η φωτογραφία δεν 
είναι τεχνική αλλά τέχνη. Στη διάρκεια των συναντήσεών µας θα βγάλουµε τις δικές 
µας φωτογραφίες, µε παρέα ή µόνοι και στο τέλος του κύκλου θα τις εκθέσουµε στο 
Τελλόγλειο. 

Διάρκεια εργαστηρίου: 14 Οκτωβρίου  2015  έως 9 Δεκεµβρίου 2015  

Κόστος συµµετοχής: 50 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή. 
Για ανέργους και πολύτεκνους 40 ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Ο  κύκλος εργαστηρίων Ιστορίας της Τέχνης για ενήλικες του Τελλογλείου Ιδρύµατος 
Τεχνών περιλαµβάνει δύο εργαστήρια, µε θεµατικούς άξονες την τέχνη της ύφανσης 
και την ελληνική τέχνη  19ου αι. - 20ού  αιώνα.  

 

«Νήµατα, νοήµατα, ύφανση υλικών και Λόγων» 

Ενήλικες // Τετάρτη 17:00–19:00 

Το πρώτο εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης αφορµάται από την έκθεση έργων 
‘χωροϋφαντικής’ της Βούλας Μασούρα. Με έντονη απτικότητα και µε ιδιαίτερη 
δύναµη,  υφάδια, υφές, απολιθώµατα, πυκνώσεις, διαφάνειες και φως πλέκουν τη 
µνήµη και την Ιστορία. Στα σεµινάρια επιχειρείται αναδροµή σε τάσεις και 
καλλιτεχνικά κινήµατα (Art Nouveau, Ρωσική Πρωτοπορία, Bauhaus, Αφαίρεση, 
Κονστρουκτιβισµός, Εννοιολογική τέχνη).  Η  τέχνη της ‘ύφανσης’ (textile art) 
παρουσιάζεται µέσα από δηµιουργίες πολλαπλά νοηµατοδοτούµενες, µε έµφυλες, 



κοινωνικές και πολιτικές συνδηλώσεις. Διερευνάται  η ακτιβιστική χειροτεχνία αλλά 
και  έργα γυναικών καλλιτεχνών που γεφύρωσαν  το χάσµα ανάµεσα στην τέχνη και 
το χειροτέχνηµα, αποδοµώντας το κυρίαρχο παράδειγµα ιεραρχικής αξιολόγησης 
των καλλιτεχνικών πρακτικών. Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 
δηµιουργίας έργου-χειροτεχνήµατος σε µια συνεργατική πρακτική, γράφοντας, 
«πλέκοντας», κοµίζοντας φωτογραφίες, ποιητικά ή λογοτεχνικά αποσπάσµατα, 
νήµατα πραγµατικά και συµβολικά. Μνηµονικά ίχνη, θραύσµατα, µύθοι, ατοµικές και 
συλλογικές µνήµες µπορούν να  συναρθρωθούν µε το αφήγηµα της Ιστορίας της 
Τέχνης.  

Διάρκεια εργαστηρίου: 14 Οκτωβρίου  2015  έως 27 Ιανουαρίου 2016  

Κόστος συµµετοχής: 80 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή. 
Για ανέργους και πολύτεκνους ειδική τιµή 60 ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

«Διαβάζοντας εικαστικά έργα. Διαδροµή στην ελληνική τέχνη του 19ου και 
20ού αιώνα» 

Ενήλικες // Κυριακή 11:30 – 13:30 

Θεωρώντας πως κάθε πράξη θέασης συνιστά και µια πράξη ανάγνωσης, θα 
επιχειρηθεί η «ανάγνωση»  έργων  Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ού αι. Στο 
πλαίσιο των σεµιναρίων  εξετάζεται το εικαστικό υλικό, αναζητώντας πρότυπα της 
ελληνικής τέχνης τόσο στην παράδοση όσο και στη Δυτική Ευρώπη, ιχνηλατώντας τη 
µεταλαµπάδευση και εξέλιξή τους στη σύγχρονη τέχνη: από την Επτανησιακή στη 
Σχολή του Μονάχου, τις ελληνοβαυαρικές σχέσεις και τις επιρροές τους στην 
ελληνική τέχνη, τις απαρχές του µοντερνισµού σε συγκεκριµένα ιστορικά και 
κοινωνικά συγκείµενα, τον ορισµό της ελληνικότητας και τα µοντέρνα κινήµατα στο 
πλαίσιο της Γενιάς του τριάντα (φοβισµό, εξπρεσιονισµό, κυβισµό, σουρεαλισµό), την 
επιστροφή στις ρίζες, τη µεταπολεµική τέχνη. Παραδείγµατα πολιτισµικής ανάλυσης, 
µέθοδοι και βασικές ερµηνευτικές θεωρίες της τέχνης (κοινωνικο-ιστορική 
προσέγγιση, ψυχαναλυτική, φεµινιστική κριτική, σηµειωτική), συµβάλλουν στην 
προσπάθεια, παρέχοντας ένα σύνολο όρων µε τη βοήθεια των οποίων 
θεωρητικοποιούµε ιστορικά το εικαστικό πεδίο, και προσλαµβάνουµε τους πίνακες 
σαν ίχνη τόσο κοινωνικών όσο και ψυχο-συµβολικών ιστοριών. Καθώς η 
νοηµατοδότηση των έργων συνιστά µια συνεχή, ζωντανή διαδικασία, έµφαση δίνεται 
στην αυτενέργεια, στην επαναπλαισίωση του υλικού από την πλευρά των 
συµµετεχόντων. 

Διάρκεια εργαστηρίου: 18 Οκτωβρίου  2015  έως 24 Ιανουαρίου 2016  

Κόστος συµµετοχής: 80 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή.  

Για ανέργους και πολύτεκνους ειδική τιµή 60 ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. 



 

Πληροφορίες: 

Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00 -16.00 µ.µ. τηλ. 2310991610, 2310991116 

Τετάρτη, 18.00-21.00 µ.µ. τηλ. 2310247111 

Σάββατο-Κυριακή, 11.00-14.00 µ.µ. 2310247111 

Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ.  
Αγίου Δηµητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη  
www.teloglion.gr   

Mail: edu@teloglion.gr, teloglion@teloglion.gr 

	  


