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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Τοπίο: ιστορίες, πολιτικές, αναπαραστάσεις 

	  
Θεσσαλονίκη,	  9-‐	  10	  Ιανουαρίου	  2015	  
Συνεδριακός	  Χώρος	  Μονής	  Λαζαριστών	  

	  
	  
	  
	  
Το συνέδριο αυτό έχει στόχο τη διερεύνηση της ιστορικότητας και της πολιτικής λειτουργίας του 
τοπίου και τη σχέση του µε τις καλλιτεχνικές πρακτικές και διαδικασίες. Στο επίκεντρο του 
προβληµατισµού τίθενται θεωρήσεις από τα πεδία της Ιστορίας, της πολιτισµικής κριτικής, των 
εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του κινηµατογράφου κ.α. Το συνέδριο διοργανώνεται από το 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του 
Πανεπιστήµιου Δυτικής Μακεδονίας µε αφορµή την έκθεση «Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες: 
Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου» (ΚΜΣΤ, Οκτώβρης 2014 – Ιανουάριος 2015) και η πρώτη 
συνεδρία είναι αφιερωµένη στην Εικαστική Πορεία. 
	  

Επιστημονική	  Επιτροπή:	  
	  

Γιάννης	  Ζιώγας	  
Νίκος	  Παναγιωτόπουλος	  

Πηνελόπη	  Πετσίνη	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



ΤΟΠΙΟ:	  ΙΣΤΟΡΙΕΣ,	  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,	  
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ	  

	  
Παρασκευή	  09/01/2015	  
EΝΑΡΞΗ	  /	  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ	  	  
(9:30-‐10:00)	  
Κατερίνα	  Κοσκινά	  
	  

	  
ΤΟ	  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ	  ΩΣ	  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ	  ΠΡΑΚΤΙΚΗ:	  το	  παράδειγμα	  των	  
Πρεσπών	   	  
Συντονιστής:	  Γιάννης	  Ζιώγας	  
	  
#1	  	  
(10:00-‐11:50)	  
Γιάννης	  Ζιώγας	  (ΤΕΕΤ,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  "Το	  field	  των	  Πρεσπών	  ή	  η	  originalité	  του	  πεδίου”	  	  
Φίλιππος	  Καλαμάρας	  (ΤΕΕΤ,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας),	  “Συντονίζοντας	  ομαδικά	  έργα	  στο	  φυσικό	  
περιβάλλον»	  
Γιάννης	  Δαϊκόπουλος	  (ΚΠΕ):	  “Η	  εικαστική	  πορεία	  στις	  Πρέσπες	  ως	  παράδειγμα	  μετασχηματιστικής	  μάθησης”	  
Λ.Γκέλος,	  Χ.Ιωαννίδης,	  Μ.Παπαλεξίου,	  Κ.Στούμπου	  (ΤΕΕΤ,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  “Διασχίζοντας	  
το	  Τοπίο/Σχηματίζοντας	  Εικόνες”	  
	  
#2	  
(12:10-‐14:00)	  
Ελενα	  Εφέογλου	  (ΤΕΕΤ,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  "Η	  περιοχή	  των	  Πρεσπών,	  από	  πεδίο	  μάχης	  την	  
εποχή	  του	  Εμφύλιου	  Πολέμου	  σε	  πεδίο	  καλλιτεχνικών	  και	  επιστημονικών	  εφαρμογών"	  	  
Σοφία	  Κυριακού	  (ΤΕΕΤ,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  "Είμαι	  ο	  χώρος	  όπου	  βρίσκομαι,	  συγκέντρωση	  
υλικού	  για	  έναν	  οδηγό	  επιβίωσης"	  
Θοδωρης	  Λώτης	  (Τμήμα	  Μουσικών	  Σπουδών,	  Ιόνιο	  Πανεπιστήμιο):	  “Τα	  ηχοτοπία	  των	  Πρεσπών"	  
Ανδρέας	  Ανδρέου	  (Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  “Πρέσπα,	  Τοπίο,	  Ιστορία	  και	  Σιωπές”	  
	  

	  
ΑΣΤΙΚΟ	  ΤΟΠΙΟ	  ΚΑΙ	  ΠΕΡIΠΛΑΝΗΣΗ:	  από	  τον	  flâneur	  στην	  
Ψυχογεωγραφία	   	  
Συντονιστής:	  Νίκος	  Παναγιωτόπουλος	  
	  
(15:30-‐17:30)	  
Ειρήνη	  Παπακωνσταντίνου	  (ΚΜΣΤ):	  “Οι	  ιστορικές	  καταβολές	  της	  περιήγησης	  ως	  καλλιτεχνική	  πρακτική	  και	  οι	  
σύγχρονες	  προσεγγίσεις	  της“	  
Ζάφος	  Ξαγοράρης	  (ΑΣΚΤ):	  "Εκπομπές	  Περιορισμένης	  Εμβέλειας:	  Πρακτικές	  στο	  δημόσιο	  χώρο"	  
Αλεξάνδρα	  Κατσιάνη	  -‐	  Θανάσης	  Χονδρός	  (εικαστικοί):	  “Η	  καθημερινότητα	  διά	  του	  καθημερινού”	  
Νίκος	  Παναγιωτόπουλος	  (Δια	  Βίου	  Εκπαίδευση,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  "Θεατής	  και	  
αναπαράσταση:	  Ο	  φωτογράφος	  ως	  flâneur”	  	  
Eιρήνη	  Στάθη	  (Πανεπιστήμιο	  Αιγαίου):	  “Η	  πόλη	  της	  μνήμης,	  η	  πόλη	  της	  φαντασίας:	  μύθος	  και	  ιστορία	  στις	  πόλεις	  
του	  Αγγελόπουλου“	  

	  
ΣΥΝΑΥΛΙΑ	  
Μουσικό	  σύνολο	  FETA:	  Ηχητικοί	  Περίπατοι	  στις	  Πρέσπες	  	  
(18:30-‐19:00)



	  
Σάββατο	  10/01/2015	  
	  
ΤΟΠΙΟ,	  ΤΟΠΟΣ,	  ΙΣΤΟΡΙΑ:	  πολιτικές	  και	  αναπαραστάσεις	   	  
Συντονίστρια:	  Μαρία	  Τσαντσάνογλου	  
	  
(10:30-‐12:30)	  
Κατερίνα	  Δημητριάδου	  (Παιδαγωγικό	  Τμήμα	  Δημοτικής	  Εκπαίδευσης,	  ΠΔΜ):	  "Σημασιοδοτήσεις	  του	  ιστορικού	  
χώρου:	  μια	  ανθρωποκεντρική	  προσέγγιση"	  	  
Ιορδάνης	  Στυλίδης	  (Τμήμα	  Αρχιτεκτόνων	  Μηχανικών,	  Πανεπιστήμιο	  Θεσσαλίας):	  “Στρατηγικές	  επίγνωσης	  και	  
στοχασμού	  για	  το	  τοπίο:	  Παραδείγματα	  και	  αποτελέσματα	  για	  τη	  ζωή	  στην	  Ευτοπία”	  
	  Μαρία	  Ζουμπούλη	  (Τμήμα	  Λαϊκής	  &	  Παραδοσιακής	  Μουσικής,	  ΤΕΙ	  Ηπείρου):	  “Τόπος,	  πατρίδα,	  χώρα:	  Μια	  
ανάγνωση	  του	  "Ήρωα"	  της	  Μαρίνας	  Αμπράμοβιτς”	  	  
Ιάκωβος	  Ρήγος	  (Σχολή	  Αρχιτεκτόνων	  Μηχανικών,	  Πολυτεχνείο	  Κρήτης):	  “Το	  συνεχές	  μνημείο”	  
Γιώργος	  Τσακίρης	  (Τμήμα	  Εικαστικών	  και	  Εφαρμοσμένων	  Τεχνών,	  ΑΠΘ):	  “Τέχνης	  ασκήσεις	  στη	  βιολογία:	  κουάξ	  
κουάξ”	  
	  

	  
ΜΝΗΜΗ	  και	  METAMNHMH:	  αναπαραστάσεις	  και	  ανασημασιοδοτήσεις	   	  
Συντονίστρια:	  Πηνελόπη	  Πετσίνη	  
	  
#1	  	  
(14:30-‐15:15)	  
Πάρις	  Πετρίδης	  (φωτογράφος):	  “Το	  τώρα	  του	  τότε:	  Η	  αναπαράσταση	  της	  ιστορικής	  μνήμης	  στη	  Θεσσαλονίκη”	  
Ηρακλής	  Παπαϊωάννου	  (Μουσείο	  Φωτογραφίας	  Θεσσαλονίκης):	  "Αβραάμ	  Παυλίδης:	  Νέα	  Ερείπια”	  	  
Σωτήρης	  Χτούρης	  (Τμήμα	  Κοινωνιολογίας,	  Πανεπιστήμιο	  Αιγαίου):	  “Μνήμη	  του	  Σώματος	  στην	  Πόλη:	  
Η	  	  ενσώματη	  Ποιητική	  Νοσταλγία	  του	  Καβάφη”	  
	  
#2	  	  
(15:45-‐17:00)	  
Αννα-‐Μαρία	  Δρουμπούκη	  -‐	  Ιάσων	  Χανδρινός	  (Τμήμα	  Ιστορίας	  και	  Αρχαιολογίας,	  Πανεπιστήμιο	  Αθηνών):	  
“Μνημεία	  του	  εγκλεισμού	  και	  της	  τρομοκρατίας:	  τα	  ναζιστικά	  στρατόπεδα	  Χαϊδαρίου	  και	  Παύλου	  Μελά”	  	  
Πηνελόπη	  Πετσίνη	  (Δια	  Βίου	  Εκπαίδευση,	  Πανεπιστήμιο	  Δυτικής	  Μακεδονίας):	  “Μνήμη	  και	  Λήθη:	  Ιστορικοί	  
τόποι	  και	  φωτογραφικές	  πρακτικές”	  
Δημήτρης	  Χριστόπουλος	  (Τμήμα	  Πολιτικής	  Επιστήμης	  και	  Ιστορίας,	  Πάντειο	  Πανεπιστήμιο):	  "Η	  μετάθεση	  του	  -‐
νοητού	  και	  πραγματικού-‐	  συνόρου	  από	  την	  περιφέρεια	  στο	  κέντρο:	  ανακατασκευάζοντας	  επικράτειες	  
αποκλεισμού	  και	  συσσωμάτωσης"	  	  
	  

	  
ΔΙΑΛΕΞΗ	  
Γιάννης	  Σταυρακάκης	  (Τμήμα	  Πολιτικών	  Επιστημών,	  ΑΠΘ):	  "Τόπος,	  πολιτική	  και	  καλλιτεχνικές	  πρακτικές"	  
	  (18:00	  –	  19:00)	  
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Χορηγοί Επικοινωνίας ΚΜΣΤ 
 

                     

               
 
 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com  
Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ  
Τ: 2310 589152  
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com  
 
 
 

	  


