
 
 

   
 
   
Μια διαδοξμή  

ρςημ φητιακή ςέυμη 

7ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό σμέδοιξ 
Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ και η φητιακή ςευμξλξγία:  

ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί 
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Δλέμη Γεχογίξσ 

Ιχάμμα Κξεμςζή  

Ραταέλλα-Έμιλη Μακαοώμη  

Αικαςεοίμη Μπεκοή 

Κχμρςαμςίμξπ Σρξλάκηπ 

Φοήρςξπ Κξσδοόγλξσ 

Ίχμ-Ιχάμμηπ Λαδόπξσλξπ 

Έκςχο-Δμμαμξσήλ Μεμςερίδηπ 

 

Τπεύθσμξι καθηγηςέπ: 

Θεόδχοξπ παμόπ 

Μαοία Υχςίξσ 

Αμαρςαρία Μπξσζίκα Παπαθαμαρίξσ 

Δύα-Μαοίμα Οδσρρέχπ 

Νικόλαξπ-Παμαγιώςηπ φιμξπ 

Λίλιαμ  Παμαγιχςξπξύλξσ 

Δσθαλία Παπαθαμαρίξσ 

Βαοβάοα-Αικαςεοίμη Παςοελάκη 

ςεταμία Πεςοίδξσ 

Δλέμη-Μαοία αοοή 

Άοςεμιπ Σοαςρέλα 

Άμμα Σραλιγξπξύλξσ 



Η  φητιξπξίηρη ςηπ ςέυμηπ: 

• Δεμ ρημαίμει ςημ ενατάμιρη ςχμ 

παοαδξριακώμ μξοτώμ ςέυμηπ 

• Κάμει ςξσπ καλλιςέυμεπ μα υοηριμξπξιξύμ ςα μέα 

μέρα ρε δικά ςξσπ έογα 

• Δίμαι επαμάρςαρη ρςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ η 

ςέυμη μπξοεί μα γίμει, μα διαμεμηθεί και μα 

ποξβληθεί 



•  Δμτάμιρη έγυοχμχμ γοατικώμ  

• Μεςάδξρη φητιακώμ ρημάςχμ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Μεςατξοά δεδξμέμχμ  

•  Ηλεκςοξμική εικξμξγοάτηρη 



• Η φητιακή ςέυμη έγιμε πιξ 

ποξριςή ςόρξ για ςξσπ 

καλλιςέυμεπ όρξ και για ςξσπ 

θεαςέπ 

Σξ διαδίκςσξ επέςοεφε ρε καλλιςέυμεπ  

από διατξοεςικέπ υώοεπ:  
 

• μα αλληλεπιδοξύμ 
• μα ρσμεογάζξμςαι  

• μα αμςαλλάρρξσμ ιδέεπ 



• διαδοαρςικόςηςα 
• αλληλεπίδοαρη 

βιχμαςική εγκαςάρςαρη  
Rain Room 2012 



FRIEDER NAKE 

• Μαθημαςικόπ και καλλιςέυμηπ 

• Δημιξύογηρε έμαμ αλγόοιθμξ 
  

Paul Klee  
Highroads and Byroads  



YOUNG NUDE (1966) 
Kenneth C. Knowlton και Leon Harmon  

• μικοά ρύμβξλα  

• μεςαςοξπή ρε pixellated,  

• ημιςξμική εικόμα -bitmap 



ALLAN KAPROW 
«Hello», έμα διαδοαρςικό βίμςεξ 

Μια κοιςική για ςξμ 

καςαρςοξτικό ςοόπξ με ςξμ 

ξπξίξ η ςευμξλξγία μερξλαβεί 

ρςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ 

αμθοώπχμ 

• Έμα διαρσμδεδεμέμξ  

ςηλεξπςικό δίκςσξ 

• Ο Kaprow ρσμςόμιζε 

πξια καμάλια άμξιγαμ 

και έκλειμαμ  

• Μια κακή επικξιμχμία  

    και ρύγυσρη 

«Αμτί μα αμτιμετωπίσουμε 

τα μέσα μαζικής 

εμημέρωσης ως μέσο για 

τημ μομοκατευθυμτική 

παράδοση πληροφοριώμ, 

όπως έκαμαμ και πολλοί 

άλλοι καλλιτέχμες, το 

Hello του Kaprow  

επιχείρησε μα γίμει μέρος 

της αλληλεπίδρασης τωμ 

πληροφοριώμ» 



GOOD MORNING, MR. ORWELL (1984) 

Artist: Nam June Paik  

• αμτιρβήςηρε ςξμ οόλξ ςηπ ςηλεόοαρηπ ρςημ 

κξιμχμία και ποόρθερε ςα δικά ςξσ γοατικά 

• Έδεινε όςι η φητιακή ςευμξλξγία μπξοεί μα αλλάνει ςξμ    

ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ γιμόςαμ η ςέυμη 

• Ήθελε μα ρσγκοίμει ςξ “1984”,ςξ διάρημξ μσθιρςόοημα  

ςξσ Orwell, με ςημ ποαγμαςικόςηςα ςηπ ζχήπ ςηπ επξυήπ ςξσ.  



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΛΔΩΥΟΡΟ:  
ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΗ ΑΜΔΡΙΚΗ, ΑΛΑΚΑ, ΦΑΒΑΗ (1995) 

Καλλιςέυμηπ: Nam June Paik  

Σηλεξπςικέπ ξθόμεπ έδειναμ εικόμεπ αμςιποξρχπεσςικέπ ςηπ 

κάθε πξλιςείαπ ςηπ Αμεοικήπ 



ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΙΟ ΤΝΝΔΥΑ (2002) 

Καλλιςέυμηπ: Cory Arcangel  

 • απξμάκοσμε όλα ςα ηυηςικά και ξπςικά ρςξιυεία 

εκςόπ από ςξμ γαλάζιξ ξσοαμό και ςα ρύμμετα 

• η δξσλειά ςξσ ενελίρρεςαι παοάλληλα με ςημ ςαυεία   

  ποόξδξ ςηπ ςευμξλξγίαπ 

• υοηριμξπξιεί ςξ διαδίκςσξ για μα παοξσριάζει ςξ έογξ   

  ςξσ online 



AUTONOMY CUBE (2014) 
Artist: Trevor Paglen and Jacob 
Appelbaum  

Η τεχνολογία είναι τώρα τόςο 
προηγμζνη που είναι ςυχνά 
αδφνατο για τουσ καλλιτζχνεσ να 
τη χρηςιμοποιήςουν χωρίσ τη 
βοήθεια ειδικών τεχνολογίασ 

• έμα ταιμξμεμικά μεςά-μιμιμαλιρςικό γλσπςό 

• έμα hotspot Wi-Fi 
Δίκςσξ Tor 

• κοσπςξγοατημέμξ 

δίκςσξ  

• δεμ είμαι ποξρβάριμξ 

ρε κσβεομηςική ή 

εμπξοική επιςήοηρη 

• έμα καςατύγιξ 



RAY CAESAR 

• Πμεσμαςικόπ παςέοαπ  

    ςηπ φητιακήπ ζχγοατικήπ 

• Βικςχοιαμά παγεοά ποόρχπα 

• Έμαπ μπαοόκ κόρμξπ 
«Ζωγραφίζω εικόμες της αμθρώπιμης ψυχής. Αυτή τη 

γοητευτική εικόμα που κρύβεται στα σώψυχά μας, τη 

συλλογική μμήμη κάθε πολιτισμού». 

 
Ray Caesar 



• Η ςευμξλξγία ενελίρρεςαι με γοήγξοξσπ οσθμξύπ. 

• Παοακξλξσθξύμε μία «έκοηνη» ρςημ ςέυμη ςχμ μέχμ μέρχμ. 

• Ο φητιακόπ κόρμξπ απαιςεί ςη ρσμμεςξυή μαπ. 

• Απαιςείςαι ρκέφη και ταμςαρία. 
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