«Καιρό τϊρα γνωρίηουμε ότι ο ρόλοσ τθσ φιλοςοφίασ δεν βρίςκεται ςτο
να ανακαλφπτει αυτό που είναι κρυμμζνο, αλλά ςτο να κάνει ορατό αυτό
ακριβϊσ που είναι ορατό, δθλαδι ςτο να κάνει να εμφανίηεται αυτό που
είναι τόςο κοντινό, αυτό που είναι τόςο άμεςο, αυτό που είναι τόςο
ςτενά δεμζνο με τουσ ίδιουσ τουσ εαυτοφσ μασ, ϊςτε εξαιτίασ αυτοφ του
γεγονότοσ να μθν το αντιλαμβανόμαςτε» (Michel Foucault).

Σο εκκεςιακό γεγονόσ ςυνίςταται ςτθν παρουςίαςθ ιδεϊν/ζργων των φοιτθτριϊν/τϊν ςχετικά με τθ
δθμιουργία/καταςκευι/εφεφρεςθ νζων αντικειμζνων ι με τθν επιλογι ι το μεταςχθματιςμό ιδθ
υπαρχόντων αντικειμζνων, τα οποία κα ορίηονται ι κα αναδεικνφονται μζςω επεξεργαςίασ ωσ
«φιλοςοφικά αντικείμενα». Πρόκειται για ζνα παιδαγωγικό-μυθτικό/ερευνθτικό ςχζδιο, με απϊτερο
ςτόχο μία οριςμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ όςων ςυμμετζχουν ςτθν αναγνϊριςθ και τον προςδιοριςμό
του φιλοςοφικοφ ςτοιχείου. Σο ερευνθτικό ερϊτθμα ςτο οποίο παραπζμπει το εγχείρθμα, είναι διττό
και αφορά ςτον προςδιοριςμό αφενόσ τθσ ζννοιασ του αντικειμζνου και αφετζρου τθσ φιλοςοφικισ
του ποιότθτασ ι αλλιϊσ ςτθ δυνατότθτα και τουσ τρόπουσ ενόσ αντικείμενου να οριςτεί/κατανοθκεί
ωσ φιλοςοφικό αλλά και ςτθ δυνατότθτα του φιλοςοφικοφ να ςυναρτθκεί με τθν ζννοια και τουσ
τρόπουσ του αντικειμζνου. Αναδεικνφεται ζτςι και ερευνάται ςε ζνα βακμό θ ςχζςθ τθσ φιλοςοφίασ
με τθν ζννοια τθσ καταςκευισ, τθσ παραςτατικότθτασ και τθσ επιτζλεςθσ (performance) ςυνδζοντασ
ζτςι το εγχείρθμα με μορφζσ τζχνθσ και λόγου αλλά και με μία εκπαιδευτικι δυναμικι ωσ ζκφανςθ
πρακτικισ φιλοςοφίασ και δθμόςιασ εκφοράσ.
Η ίδια θ ζκκεςθ αποτελεί μία από τισ φάςεισ ενόσ ερευνθτικοφ ςχεδίου, το οποίο ενςωματϊνει τθν
ςυςτθματικι καταγραφι τθσ ερευνθτικισ διαδρομισ των φοιτθτϊν/τριϊν από τθ ςφλλθψθ ςτθ
διερεφνθςθ, από τον αναςτοχαςμό και τθν ανταλλαγι ςχολίων μζςα ςτθν ομάδα ςτο ςχεδιαςμό και
από τθν υλοποίθςθ ςτθν παρουςίαςθ/ζκκεςθ αλλά και, ςτθ ςυνζχεια, τθν ανατροφοδότθςθ του
ςχεδιαςμοφ με ζναν a posteriori ςχολιαςμό των εκκεμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τον αρχικό ςκοπό & τισ
διαδικαςίεσ/ςυνζργειεσ που μεςολάβθςαν. Προκειμζνου να αποτυπωκεί και το ςτάδιο αυτό, ακόμα
περιςςότερο εάν ο ςτόχοσ τθσ ζκκεςθσ των «αντικειμζνων» δεν προεξοφλεί, οφτε θ τελικι ζκκεςθ
των αντικειμζνων δεν επικυρϊνει μια καταφατικι τοποκζτθςθ ζναντι των αφετθριακϊν ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων, προβλζπεται θ οργάνωςθ εργαςτθρίου ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν τόςο οι
ςυντελεςτζσ τθσ ζκκεςθσ όςο και επιςκζπτεσ/τριεσ, προκειμζνου μζςα από τθν από κοινοφ
ςυηθτθτικι περιδιάβαςθ μζςα από τα εκκζματα, να αναφανοφν και, ενδεχομζνωσ, να
αναςυγκροτθκοφν οι διαδρομζσ, οι απορίεσ και οι αρμοί τθσ όλθσ πορείασ. Σελευταίο ςτάδιο κα
αποτελζςει θ δθμιουργία ενόσ e-book με το ςφνολο του υλικοφ, ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται
προϊόντα και διεργαςίεσ.
Ζλενα Κ. Θεοδωροποφλου, Ρόδοσ, Μάΐοσ 2015

ΖΚΘΕΣΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1οσ Κφκλοσ- 2015
Εκθζματα
1. y n i t s e d
Puzzle κλειςτό. Puzzle ςτον αζρα. Λφτριεσ των puzzle. In vivo.
κθνοκεςίεσ, ιςτορίεσ ανκρϊπων, υποκείμενα που πράττουν, γεγονότα που δεν κα
ςυμβοφν, αςφμβατα, αδφνατα, φανταςίεσ υποκειμζνων, δραματουργία.
Yλοποίθςθ: Γεςκθμανι Φρονιμοποφλου, Διμθτρα-Λουκία Σςιοφμα

2. «Τι κάνει κάποιοσ όταν θζλει να απεικονίςει […] ς' ζναν πίνακα»
Πίνακεσ, fragments, κραφςματα, ςκιζσ, λίςτεσ.
Αςϊματο, αεικίνθτο, πνευματικό, μελαγχολικό, άχρονο, άτοπο, οντότθτεσ.
Τλοποίθςθ: Κατερίνα Βολονάκθ
3. Homo Sacer
Βίντεο, ςϊματα επί πίνακι, περιφορζσ.
Σερατεία, μορφϊματα, υποςτάςεισ, πολφ ανκρϊπινο.
Τλοποίθςθ: Θανάςθσ Χατηισ

4. Madame Tutli Putli
Σαινία μικροφ μικουσ/animation, γυναικεία φιγοφρα, φωνι ςτο ενδιάμεςο.
Φορτίο, αποβάκρα, τόποι ςτο χρόνο, απο-χϊρθςθ, ζρχεται...
Τλοποίθςθ: οφία Παραςτατίδου
5. Ο Κφβοσ του Α.
Βίντεο, θ λφςθ του κφβου του Ροφμπικ και του Α. ςε κφβουσ
Mορφζσ, ραφζσ, τομζσ, κομμάτια, πρότυπα, είναι-και-δεν-είναι.
Τλοποίθςθ: Χρυςάνκθ Πλεςιϊτθ

6. ¿ Το καπζλο ?
Βίντεο, power point με κολάη & καπζλο.
Επανάλθψθ. υςςϊρευςθ. Επί-κετο. Κοινόσ τουσ παρανομαςτισ. Κινιςεισ. Απρόςωπα ςυνκζτουν. Ή μιπωσ κάτι άλλο;
Τλοποίθςθ: Μαρία Μάρκου

7. To πρόςωπο τθσ Αλίκθσ
Slides με εγκιβωτίςεισ. Οι μεταφορζσ τθσ Αλίκθσ.
Βάκοσ. Απεικονίςεισ ςε αλυςίδα, ςπόνδυλοι ταυτότθτασ, histoire.
Τλοποίθςθ: Μυρςίνθ Ηαχαριάδου, Ευαγγελία Ψαρολογάκθ

8. Πρωτόγονον καλζω
Δφο εικόνεσ με αυγό και ςκαλωςιζσ. κθνι. 3 Rideaux.
Καταςκευι. Άνκρωποσ. Απο-κάλυψθ. Ξιλωμα. Κόςμοσ.
Τλοποίθςθ: Αγγελικι Μαλλιαροφ

9. ... ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ...
Αnimation, άνκρωποσ με ποδιλατο, επανάλθψθ, μεταμορφϊματα, υλικά.
Φυγι τροχοφ, ςυρρίκνωςθ ςε κφκλο, ςυςτροφι και δθμιουργία γόρδιου δεςμοφ,
λφνεται, ςυντριβι ςε κόκκουσ άμμου, ςυςςωματϊςεισ λαβυρίνκων...
Τλοποίθςθ: Λάμπροσ Κολοβόσ

10. «Μαφρο μανιτάρι ςτο γκρίηο των δρόμων»
Αντικείμενο, κολάη με φωτογραφίεσ, πλαίςια φωτογραφιϊν και ερϊτθμα.
Μαφρθ ομπρζλα, κινείται, τοποκετείται, ηωγραφίηεται, φωτογραφίηεται. Τπάρχει,
είναι.
Τλοποίθςθ: Γκιουλτζν ουλεϊμάν

11. «Autoportrait à l'oreille bandée»
Βίντεο με ιςτορίεσ, χϊρουσ, αντικείμενα, προςωπογραφίεσ, και μζλθ.
Ενζργειεσ, ςκζψεισ, γραφζσ, δθμιουργοί, ζργα, αυτο-γραφίεσ.
Τλοποίθςθ: Δζςποινα Κορολόγου

12. Εx-inperience
Hμερολόγιο, bouche bée, να μιλοφν, ιχοσ επαναλαμβανόμενοσ.
Η αγωνία τουσ/τθσ/του, να ρωτοφν, το δζοσ τουσ, ζνα εκεί που επανζρχεται, δεν
είμαι εγϊ...
Τλοποίθςθ: Κορίνα Ιωαννίδου
13. Διαρκζσ Σαχ
3 Πανοραμικζσ λιψεισ. Πιόνια. Άνκρωποι. Ομοιϊματα.
Κινιςεισ μζςα ςτθν "κίνθςθ" και κινοφμενα. Παίχτθσ και επι-νοθτισ. ενάρια.
Τλοποίθςθ: Χριςτίνα Κοντοβά, Βαρβάρα Μπιτρου
14. Φράχτθσ
Φράχτθσ με /χωρίσ δρόμο, οικιςμόσ-φροφριο, τείχοσ, ςυρματόπλεγμα, graffiti - ςτο
βάκοσ κάλαςςα.
Πανομοιότυπο; Αποκλειςμόσ; Ενϊνουν; Παράδοςθ. Συφλό. Ορίηοντασ. Αρχι;

Τλοποίθςθ: Νίκθ Κοφρτθ, Αγάπθ Κυριακίδου
15. Sans toit Ni loi
Λίςτα. Ονόματα. Σίτλοι. Επωνυμίεσ. φλλογοι. Ψευδϊνυμα.
Άςτεγοσ. Προςτατευμζνοι. Κοινότθτα. Μθ κοινό. Ιδρφματα.
Τλοποίθςθ: οφία Παναγιωτοποφλου, Εμμζλεια Χατηθαποςτόλου

16. PermeableM-end?
Εικόνεσ, κακρεφτιςμόσ, κίνθςθ.
Βλζμμα. Αποτφπωςθ.



θμείο. Αποτφπωςθ. Βλζμμα. (Β.Α..Α.Β)
κζψθ
Τλοποίθςθ: Μαιρυλίνα Βαμβακοφρθ

Συντελεςτζσ/τριεσ
Ειςιγθςθ-Οργάνωςθ-Εμψφχωςθ: Κακθγιτρια Ζλενα Κ. Θεοδωροποφλου, Διευκφντρια
“Εργαςτθρίου
Ζρευνασ
ςτθν
Πρακτικι
και
Εφαρμοςμζνθ
Φιλοςοφία»
http://www.pse.aegean.gr/labs/eepef / Tμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και
Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ/Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
υνεργαηόμενο Εργαςτιριο: «Εργαςτιριο Σζχνθ /Αρχιτεκτονικι ςτθ Δθμόςια φαίρα»
https://artpublicresearch.wordpress.com/ / Σμιμα Αρχιτεκτονικισ/ Πανεπιςτιμιο Πάτρασ.
Τπεφκυνοσ: Κακθγθτισ Πάνοσ Κοφροσ.
φμβουλοσ-Παρατθρθτισ: Ομότιμοσ Κακθγθτισ Alain Kerlan. Τπεφκυνοσ του Άξονα 3 του
Laboratoire ECP *Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et Politiques+ : Politiques de
l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université Lumière Lyon2.
Σα ζργα υλοποίθςαν οι φοιτιτριεσ /ζσ :

Μαιρυλίνα Βαμβακοφρθ, Σμιμα Αρχιτεκτονικισ/ Πανεπιςτιμιο Πάτρασ
Κατερίνα Βολονάκθ, Σ.Ε.Π.Α.Ε../Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
Μυρςίνθ Ηαχαριάδου,
«»
Κορίνα Ιωαννίδου,
«»
Λάμπροσ Κολοβόσ,
«»
Χριςτίνα Κοντοβά,
«»
Δζςποινα Κορολόγου,
«»
Νίκθ Κοφρτθ, Σμιμα Αρχιτεκτονικισ/ Πανεπιςτιμιο Πάτρασ
Αγάπθ Κυριακίδου,
«»
Αγγελικι Μαλλιαροφ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. /Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
Μαρία Μάρκου,
«»
Βαρβάρα Μπιτρου,
«»
Σοφία Παναγιωτοποφλου, Σμιμα Αρχιτεκτονικισ/ Πανεπιςτιμιο Πάτρασ
Σοφία Παραςτατίδου, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. /Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
Χρυςάνκθ Πλεςιώτθ,
«»
Γκιουλτζν Σουλεϊμάν,
«»
Διμθτρα-Λουκία Τςιοφμα, «»
Γεςκθμανι Φρονιμοποφλου, «»
Εμμζλεια Χατηθαποςτόλου, Σμιμα Αρχιτεκτονικισ/ Πανεπιςτιμιο Πάτρασ
Θανάςθσ Χατηισ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. /Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
Ευαγγελία Ψαρολογάκθ,
«»
Από τθν ερευνθτικι ομάδα του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. τθ ροι του project και τθν υλοποίθςθ των ζργων
ςτιριξαν οι:
Ζλενα Νικολακοποφλου, Μτπτχ. Φοιτιτρια Φιλοςοφίασ, Ε.Κ.Π.Α
Φανι Παραφόρου, Εκπαιδευτικόσ, Phd, Ludwig Maximilians Munich Universität
Ευχαριςτοφμε τθν Υακίνκθ Παπαϊώάννου (εκπαιδευτικό, Μ.Ed/από τθν ομάδα ζρευνασ
του Ε.Ε.Π.Ε.Φ) για τθν βοικεια ςτθν διαμόρφωςθ του blog και του κεντρικοφ video τθσ
ζκκεςθσ και τον φοιτθτι Παναγι Μαρκζτο («Εργαςτιριο Σζχνθ /Αρχιτεκτονικι ςτθ
Δθμόςια φαίρα»), για τθ βοικεια ςτο ςχεδιαςμό των αφιςϊν.

