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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η διοργάνωση Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες επαναλαμβάνεται για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά. Η εκδήλωση έχει ως σκοπό να διοργανώσει στις Πρέσπες σε ετήσια βάση εικαστικές
εκδηλώσεις που θα διερευνούν το τοπίο, τον πολιτισμό και την οικολογική διάσταση της περιοχής.
Διοργανωτής της εκδήλωσης είναι το 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Την πραγματοποίησή του έχει
υποστηρίξει ο Δήμος Πρεσπών και o χορηγός Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας. Η Εικαστική Πορεία προς
τις Πρέσπες 2010 θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2010.
Σκοπός της φετινής διαδικασίας Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2010 είναι να
αναπτυχθούν σύγχρονες εικαστικές δραστηριότητες στην περιοχή των Πρεσπών. Καλλιτεχνικοί
Συντονιστές είναι οι ζωγράφοι Theresa Chong (από τις ΗΠΑ) και Thomas Hestvold (από την
Νορβηγία). Οι καλλιτεχνικοί Συντονιστές έχουν θέσει ως θεματική της Εικαστικής Πορείας προς
τις Πρέσπες 2010 την:

Διευρυμένα/ Απόλυτα Πεδία ( Extended / Absolute Fields )
Διδάσκοντες και σπουδαστές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, σπουδαστές
από άλλες σχολές, επισκέπτες καλλιτέχνες και θεωρητικοί αλλά και φιλότεχνοι θα περιηγηθούν την
περιοχή γύρω από τις Πρέσπες θα εργαστούν με βάση την παραπάνω θεματική. Επίσης θα
παρακολουθήσουν διαλέξεις και θα ενεργοποιήσουν το σύγχρονο πλαίσιο εικαστικών
δραστηριοτήτων στην περιοχή που έχει δημιουργηθεί τις δύο προηγούμενες χρονιές. Το πλαίσιο
αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Επταήμερο Εικαστικών Δράσεων (28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου).
2.Τριήμερο Πορείας (2 έως 4 Ιουλίου).
3.Ημερίδα (4 Ιουλίου).
Τα εικαστικά έργα που θα δημιουργήσουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα
αποτελέσουν ένα πυρήνα ιδεών που θα ενεργοποιήσει στις Πρέσπες ένα Υπαίθριο Πάρκο
Σύγχρονης Τέχνης.
Εν δυνάμει η προσπάθεια αυτή θα μετατρέψει τις Πρέσπες σε ένα εργαστήριο ιδεών χωρίς σύνορα,
σε ένα χώρο-πλαίσιο όπου νομαδικές διαδικασίες στην περιοχή θα σχηματίζουν εικαστικά, και όχι
μόνον, έργα που θα αποτυπώνουν ενέργειες συνάντησης, ανταλλαγής, δημιουργίας. Οι Πρέσπες θα
μετατραπούν σε ένα Μουσείο δίχως τοίχους που ως μοναδικούς τοίχους και όρια θα έχει τις
προθέσεις των ανθρώπων.
Τα αποτελέσματα της δράσης θα παρουσιαστούν την Κυριακή 4 Ιουλίου 2010 , κατά τη διάρκεια
Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο Λαιμό
Πληροφορίες για την Εικαστική Πορεία στον:
visualmarch.eetf.uowm.gr
Επικοινωνία για την Εικαστική Πορεία στην:
visualmarch@uowm.gr

