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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα, 2139
Αριθμ. Πρωτ.: 12.09.2018
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατ' εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030696 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4579/04.09.2018 Απόφαση Ένταξης),
που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 31/12/2019 και
Ιδρυματικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 234 απόφασης
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος
Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα
μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις
των Τμημάτων και ειδικότερα:
α. απόφαση Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρία 28.06.2018, θέμα 10ο) και
β. απόφαση Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (συνεδρία 28.06.2018, θέμα 11ο)
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καθώς και την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 07.06.2018, θέμα 15α) σχετικά
με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα,
που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν
αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα
μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο εκάστοτε
επιστημονικό πεδίο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής
διατριβής ή/και του ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου με
το επιστημονικό πεδίο
Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά
την 01.01.2008
Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου/καλλιτεχνικού έργου με το επιστημονικό
πεδίο των προσφερόμενων μαθημάτων
β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία
(Σημείωση: Η βαθμολογία του/της
υποψηφίου/ας αντιστοιχεί στα έτη
αυτόνομης διδασκαλίας σε Ανώτατο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σύνολο από 1 έως 50, επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
1 – 20

1-10 (1 μονάδα ανά έτος αυτόνομης διδασκαλίας,
μέγιστο 10 μονάδες)
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μετά τη λήψη του
διδακτορικού (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξής του)
γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/
ανακοινώσεις σε συνέδρια /καλλιτεχνική παρουσία με
συνάφεια προς το επιστημονικό πεδίο των
προσφερόμενων μαθημάτων
(Σημείωση: A: δείκτης που αντιστοιχεί στην
επιστημονική παραγωγικότητα του
υποψηφίου με τιμή ≤ 1 (μικρότερη ή ίση του 1)
Β: δείκτης που αντιστοιχεί στην ποιότητα
των δημοσιεύσεων του υποψηφίου με τιμή
≤ 1 (μικρότερη ή ίση του 1)
Οι τιμές των δεικτών Α και Β θα
αποφασίζονται από την επιτροπή
αξιολόγησης ανάλογα με το επιστημονικό
πεδίο και το δημοσιευμένο έργο/καλλιτεχνική παρουσία
του υποψηφίου με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση)
Κριτήριο 6: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου,
το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
β) αξιοποίηση καινοτόμων
μεθοδολογιών/θεωριών, βιβλιογραφίας και
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην διδασκαλία
και αξιολόγηση των φοιτητών
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης
δ) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την
διδασκαλία του μαθήματος

0 – 20
Συνολική βαθμολογία = 20 × A × B

Σύνολο από 0 έως 50 , επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
0 - 10
0 - 15

0 –15
0 - 10
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Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί λόγο
απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.
Η επιλογή των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών κατόπιν εισήγησης των τριμελών Επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες έχουν οριστεί από την
Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 05.09.2018) μετά από πρόταση των Συνελεύσεων
των Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 28.06.2018 του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
συνεδρία 28.06.2018 του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης) Επισημαίνεται ότι οι Επιτροπές Αξιολόγησης
ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ μετά από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής που θα διενεργηθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων θα εγκριθούνεπικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν
αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση
κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς
κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η
υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης
αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές
κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με
την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και στον
ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:
 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο
που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά
την 1/1/2008.
 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή
στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29
του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της
σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής.
 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων
των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων
του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε
επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους
φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από
εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική
βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για
κατάθεση βαθμολογίας.
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5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ ανά
ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος
ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα
στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1)
μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:
• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1)
συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική
παρακολούθηση εργαστηρίων.

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε
διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, πέραν της αμοιβής για
το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
(μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης –
διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε
αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.
7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων
και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019.
8. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή υποχρέωσης συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου)
και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης
όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή
αποστολής του ονοματεπωνύμου τους και των στοιχείων επικοινωνίας τους στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος
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φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος) προκειμένου να πραγματοποιηθεί επικοινωνία στο πλαίσιο της
διεξαγωγής διαδικασίας αξιολόγησης της Πράξης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να
περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Σε έντυπη μορφή - 2 αντίγραφα


Αίτηση Υποψηφιότητας



Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.



Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.



Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα
στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των
ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή
συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου
πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού
Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση
διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’
Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής Γλώσσας.
Η Αίτηση Υποψηφιότητας συμπληρώνεται σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος
της παρούσας πρόσκλησης και διατίθεται επίσης από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ σε έντυπη μορφή.
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Σε ηλεκτρονική μορφή (αποκλειστικά CD) –
5 αντίγραφα. Κάθε CD θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:


Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα χωριστά του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
(όνομα αρχείου: σχεδιάγραμμα_[επιστημονικό πεδίο]_[επώνυμο_όνομα])



Βιογραφικό Σημείωμα (όνομα αρχείου: βιογραφικό_[επώνυμο_όνομα])
Στο εξωτερικό μέρος του κάθε CD θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο για το οποίο υποβάλεται η υποψηφιότητα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών και κατ’ επέκταση για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη
σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης,
ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως
γι’αυτήν.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
 Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.
 Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε οι φάκελοι υποψηφιότητάς
του να έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
υποψηφιοτήτων καθώς η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
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Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν από 13.09.2018 έως 01.10.2018 και ώρα 10:00-13:00, στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, 10682 Γραφείο ΕΛΚΕ με την ένδειξη ‘‘Για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος’’
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις ίδιες ημερομηνίες στην κα. Μ.
Φελίδου (τηλ. 210 3897128, e-mail: mfelidou@asfa.gr)
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
http://announcements.asfa.gr/index.php/cat_view/50-eidikos-logariasmos-kondylion-erevnas-elke/52-prokirykseiselke

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αναπλ. Πρύτανη

Σοφία Λαμπρινή Ντενίση
Αναπ. Καθηγήτρια

Συνημμένα: 1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο
2. Παράρτημα-Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
5 –ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ &
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε

7

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
6–ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ &
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΤ

7

9

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5

Ε

7

9

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 6

ΣΤ

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

9

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΕΡΓ
ΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΕΡΓ
ΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

9

11

1
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ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η τέχνη στην
Ελλάδα μετά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο

Ε΄

7

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Διάλεξη)

Νεοελληνική Τέχνη:
Πρώτο μισό του
20ού αιώνα

Ε΄

9

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)

Τέχνη και
ελληνικότητα από
το 19ο στον 20ό
αιώνα
Από το αναλογικό
στο ψηφιακό: μια
εισαγωγή στις
Ψηφιακές
Ανθρωπιστικές
Επιστήμες
Αρχεία και μουσεία
στην ψηφιακή
εποχή

Η΄

7

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Διάλεξη)

Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 025

Ε΄

7

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Διάλεξη)

Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 613

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 020

Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 209
1

1
Ε΄

9

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)

12
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ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ &
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ζητήματα Ιστορίας
της Αρχιτεκτονικής:
κείμενα,
ιστοριογραφία και
πολιτική της
αρχιτεκτονικής από
το 1945 ως σήμερα
Ιστορικές
πρωτοπορίες και
αρχιτεκτονική του
20ού και 21ου
αιώνα
Τέχνη και
αρχιτεκτονική στην
εποχή του Ψυχρού
Πολέμου
Μεθοδολογία και
Ιστοριογραφία της
Τέχνης
Ιστορία της Τέχνης:
εποπτική εισαγωγή

ΣΤ΄

9

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)

Ζ΄

9

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)

Ε΄

9

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)

Σ-ΑΡ-ΙΣΘΕΤΑ 402

Ζ΄

9

3

Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 218

Α΄

5

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)
Υποχρεωτικής
επιλογής
(Υποχρεωτικό)
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1

1

Σ-ΑΡ-ΙΣΘΕΤΑ 403
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ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μοντέρνα και
Σύγχρονη Τέχνη

Γ΄

5

3

Τέχνη και σώμα:
καλλιτεχνικές
πρακτικές μετά τη
δεκαετία του 1960
Τέχνη και Μέσα:
Προβλήματα
Ιστοριογραφίας της
Τέχνης
Ιστορία της Αρχαίας
Τέχνης

Η΄

7

3

Ζητήματα Ιστορίας
Αρχαίας Τέχνης:
Μετασχηματισμοί
του κλασσικού

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικής
επιλογής
(Διάλεξη)

Η΄

9

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Σεμινάριο)

Α΄

5

3

ΣΤ΄

7

3

Υποχρεωτικής
επιλογής
(Υποχρεωτικό
)
Υποχρεωτικής
επιλογής
(Διάλεξη)
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Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 024
1
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 202

Α2

1

Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 013
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΔΙΟ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 5 –
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 6–
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εικαστικών
Τεχνών
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 6

Η ιστορία της Τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο ως τις ημέρες μας. Τα πρώτα πειστήρια. Τα πρώτα
ελληνικά Τυπογραφεία. Βενετία-Βιέννη-Λειψία. Από τον Άλδο Μανούτιο στον Γιάννη Κεφαλληνό. Ευέλικτο
– Χειροποίητο Έντυπο & Πρωτότυπη Βιβλιοδεσία. Φιλοτέχνηση γραμματοσήμου (σχεδιασμός, φιλοτέχνηση
μακέτας, τυπογραφική εφαρμογή, η συμμετοχή της τυπογραφίας)
Η ιστορία και η αισθητική του Ελληνικού γραμματόσημου – Εμβάθυνση στις έννοιες του μαθήματος
Γραφικές Τέχνες 5
Εργαστήριο για το Ελληνικό Γραμματόσημο
Τέχνη στο συγκείμενο (Art in Context). Καλλιτεχνικές πρακτικές, μεθοδολογία έρευνας και θεωρίες της
σύγχρονης τέχνης. Διερεύνηση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, έργων, διαδικασιών και δράσεων
στο πλαίσιο ενός συνόλου παραμέτρων, συνθηκών, εννοιών και καταστάσεων που περιβάλλουν και
καθορίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και της Σύγχρονης Τέχνης.
Παρακολούθηση εργαστηρίου
Τέχνη στο συγκείμενο (Art in Context). Καλλιτεχνικές πρακτικές, μεθοδολογία έρευνας και θεωρίες της
σύγχρονης τέχνης. Διερεύνηση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, έργων, διαδικασιών και δράσεων
στο πλαίσιο ενός συνόλου παραμέτρων, συνθηκών, εννοιών και καταστάσεων που περιβάλλουν και
καθορίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και της Σύγχρονης Τέχνης.
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ΤΜΗΜΑ
Θεωρίας & Ιστορίας
της Τέχνης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ: ΠΡΩΤΟ
ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ΟΥ
ΑΙΩΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στη σειρά αυτή διαλέξεων θα εξεταστεί ιστορικά η πορεία των διαφόρων μορφών εικαστικής έκφρασης
στην Ελλάδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από την
ολοένα και πιο γρήγορη σύγκλιση των εγχώριων τάσεων με τα διεθνή δρώμενα. Το αίτημα της
‘‘ελληνικότητας’’, χωρίς να έχει υποχωρήσει απολύτως, εντούτοις ειδικά από τη δεκαετία του 1960 και
μετά εκφράζεται όλο και πιο υποτονικά στο λόγο περί εικαστικών και κυρίαρχο πλέον ζητούμενο είναι ο
‘‘συγχρονισμός’’ της εικαστικής παραγωγής της χώρας με αυτή των διεθνών κέντρων. Ξεκινώντας από
τη σταδιακή κυριαρχία της Αφαίρεσης από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και τη διεθνή αναγνώριση
εκπροσώπων της κατά την δεκαετία του 1960, θα εξεταστούν εικαστικές μορφές που εξελίσσονται
πλέον σε ένα ‘‘διευρυμένο πεδίο’’ (χάπενινγκ, περφόρμανς κοκ) και μπορούν να ενταχθούν στη
σύγχρονη τέχνη όπου ζητούμενο πλέον είναι το ξεπέρασμα των στεγανών διακρίσεων ανάμεσα στα
είδη, καθώς και η κριτική στου θεσμούς. Θα εξεταστεί επίσης ο ρόλος της δικτατορίας στον έλεγχο της
εικαστικής παραγωγής της χώρα και το αν τελικά κατάφερε να καθυστερήσει εξελίξεις. Τέλος ειδικά για
την μεταπολιτευτική εποχή θα απασχολήσει η όλο και πιο ισχυρή πρόσδεση της τέχνης της χώρας στα
διεθνή κέντρα σ’ ένα περιβάλλον που επαγγέλλεται τον πλουραλισμό την ίδια στιγμή που μέσω της
αυτοκριτικής του αμφισβητεί την ύπαρξή του.
ου
Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση της νεοελληνικής τέχνης κατά το α’ μισό του 20 αιώνα και
η ανίχνευση των ποικίλων εκφάνσεων της σε σχέση με τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κινήματα. Η
πολυπλοκότητα και η αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει την τέχνη στη συγκεκριμένη περίοδο θα
εξεταστεί μέσα από το έργο των σημαντικότερων καλλιτεχνών της εστιάζοντας στην τοπιογραφία,
καθώς και στις έννοιες της παράδοσης και του μοντερνισμού σε σχέση με την Γενιά του ’30 και την
εθνικιστική ιδεολογία της εποχής.
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΣΤΟΝ
20ό ΑΙΩΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ: ΜΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η ‘‘ελληνικότητα’’ – τόσο στα εθνικά όσο και στα διεθνή
συμφραζόμενά της – ενσωματώθηκε στις εικαστικές τέχνες ως έννοια που συγκροτεί την ελληνική
ταυτότητα από την πρώτη μετεπαναστατική περίοδο ως τον μεσοπόλεμο.
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο νεοαναδυόμενο γνωστικό πεδίο των
Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, μελετώντας τις βασικές θεωρητικές έννοιες, τιες μεθόδους και
τις πρακτικές που το χαρακτηρίζουν. Θα συζητηθούν ερωτήματα όπως ενδεικτικά: ‘‘Τι είναι οι ψηφιακές
ανθρωπιστικές επιστήμες;’’, ‘‘Ποια είναι η ιστορία τους;’’, ‘‘Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους;’’,
‘‘Υπάρχουν κριτικές προσεγγίσεις στο νέο αυτό γνωστικό πεδίο και ποιες είναι αυτές;’’. Στο πλαίσιο του
μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν πολλά DH projects.
Στόχος του μαθήματος είναι να συζητηθούν οι αλλαγές που επιφέρει η ψηφιακότητα στα αρχεία και
στα μουσεία.
Στο τεχνολογικό αλλά και πολιτισμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στη Web 2.0 εποχή, η έννοια και η
λειτουργία του αρχείου αλλάζουν. Η ψηφιακή στροφή στα αρχεία αφορά σε μεγάλο βαθμό μια
μεταβατική διαδρομή στην αρχειακή κριτική θεωρία η οποία βασίζεται σε έννοιες όπως η ανοιχτότητα,
η ελεύθερη διάθεση και πρόσβαση, ο διαμοιρασμός και η ανταλλαγή, η συνεργασία και η δυνατότητα
παραγωγής αρχειακών τεκμηρίων και περιεχομένου από τους χρήστες του διαδικτύου και των
ψηφιακών δικτυακών τεχνολογιών. Τα μουσεία επίσης μετασχηματίζονται στο τεχνολογικό και
πολιτισμικό πλαίσιο του Web 2.0, καθώς καλούνται αφενός να διαχειριστούν και να παρουσιάσουν
συλλογές, τεκμήρια και εκθέματα πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο στο φυσικό χώρο αλλά και στον
ψηφιακό, αφετέρου να επικοινωνήσουν με επισκέπτες που έχουν φυσική παρουσία αλλά και με το
ψηφιακό κοινό. Την ίδια στιγμή, η ενεργητική συμμετοχή του κοινού, είτε στον εμπλουτισμό του
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ:
ΚΕΙΜΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΩΣ
ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΥ 20ού ΚΑΙ 21ου
ΑΙΩΝΑ

περιεχομένου (με σχολιασμό, προσθήκη ετικετών, εμπλουτισμό μεταδεδομένων κ.ά.) είτε ακόμα στην
συν-επιμέλεια εκθέσεων, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους μέχρι τώρα παραδεκτούς τρόπους
οργάνωσης και διαχείρισης μουσειακών πολιτιστικών εγχειρημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα
παρουσιαστούν και θα αναλυθούν πολλά παραδείγματα ψηφιακών αρχείων και μουσείων.
Το μάθημα παρακολουθεί την ιστορική & θεωρητική ανασυγκρότηση των αντικειμένων της
αρχιτεκτονικής από το 1945 ως σήμερα, μέσα από την εξέταση της λεκτικής τεκμηρίωσης των
αρχιτεκτονικών τεχνημάτων, των ποικίλων αναπαραστάσεων τους, των προφορικών μαρτυριών, των
δημοσιευμένων σχολιασμών, με λίγα λόγια, των κατατεθειμένων λόγων (αρχιτεκτονικών και ‘έξωαρχιτεκτονικών’) που συνοδεύουν τα τελικά αρχιτεκτονικά έργα. Ακόμη μέσα από τα πρόσωπα, που από
ορισμένη θέση (στα πλαίσια ενός ορισμένου κινήματος ή ρεύματος και παίζοντας έναν ορισμένο
κοινωνικό ρόλο), τους έχουν καταθέσει. Αναζητεί τους πολύπλοκους μηχανισμούς κεντρικής παραγωγής
και εδραίωσης του αρχιτεκτονικού νοήματος και των διαφόρων αρχιτεκτονικών Ιδεολογημάτων.
Αναζητεί τους μηχανισμούς διάχυσής τους, της κυκλοφορίας τους μέσα στα διεθνή δίκτυα με ιδιαίτερη
έμφαση στη διάχυση και πρόσληψή τους από το ελληνικό παράδειγμα. Αναζητεί την κυρίαρχη κάθε
φορά θεώρηση για την αρχιτεκτονική, έχοντας ως οδηγό το ότι ο πολιτισμός μας αντλεί και μοιράζει
αυτή τη θεώρηση μέσα στις ευρύτερες ταξινομήσεις του, μέσα στις αντιλήψεις του και στις θεωρήσεις
του των άλλων πεδίων, των επιστημών, των τεχνών, της γλώσσας του. Εντασσόμενο στις σύγχρονες
θεωρητικές αναζητήσεις, προσλαμβάνει την αρχιτεκτονική στην ευρεία, πολιτισμική της διάσταση .
Το μάθημα εξετάζει ζητήματα όπως: ανάλυση του περιεχομένου κάθε κινήματος των ιστορικών
πρωτοποριών (τέλη 19ου αιώνα-δεύτερη δεκαετία 20ού αιώνα). Εμβάθυνση στο πειραματικό έργο των
αρχιτεκτόνων των ιστορικών πρωτοποριών. Συμβολή στη νέα ιδέα της μητρόπολης. Σχέσεις
αρχιτεκτονικής και τέχνης στο εσωτερικό των πρωτοποριών. Μεταφορά και επίδραση των πρωτοποριών
στην εκφρασιτή γλώσσα των εκδοχών του μοντέρνου κινήματος. Αντανακλάσεις των πρωτοποριών στη
σύγχρονη αρχιτεκτονική, ως το κίνημα της αποδόμησης και τις εκφράσεις του 21ου αιώνα.
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
ΨΥΧΡΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ

Το μάθημα εξετάζει την ιδεολογική χρήση της τέχνης και της αρχιτεκτονικής από το 1937 (έτος της
Διεθνούς Έκθεσης του Παρισιού) ως το 1991 όταν, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου,
ολοκληρώνεται η μετάβαση από το διπολικό καθεστώς σε μια νέα συνθήκη διακυβέρνησης του κόσμου.
Εξετάζεται ευρύτερα η μετατροπή της τέχνης και της αρχιτεκτονικής σε εργαλείο πολιτικής
προπαγάνδας από τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής: τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Σοβιετική
Ένωση και τους δορυφόρους τους.
Αφενός, η τέχνη, το ντιζάιν και οι πιο «λαϊκές» μορφές επικοινωνίας (κόμικς, αφίσες κ.λπ.)
μετατρέπονται με μεγαλύτερη αμεσότητα σε εργαλεία πολιτικής ρητορικής. Αφετέρου, η αρχιτεκτονική
καλείται να ικανοποιήσει ανάγκες οικιστικών συνόλων, δημόσιων κτιρίων, εμπορικών κέντρων,
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μνημείων στο δημόσιο χώρο,
χρησιμοποιώντας σαφώς προσδιορισμένα σχεδιαστικά ιδιώματα και στον ανατολικό και στο δυτικό
κόσμο. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της διττής προσέγγισης ή των δύο όψεων του ίδιου
νομίσματος, μεταξύ «δημοκρατικής» διαφάνειας και νέας μνημειακότητας, αποτελεί το Βερολίνο κατά
τη διάρκεια της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Και οι δύο όμως κατευθύνσεις έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: αντίθετα από τη μεσοπολεμική αλλά και μεταπολεμική καθεστωτική αρχιτεκτονική του
κλασικιστικού «σοσιαλιστικού ρεαλισμού», αποδέχονται το μάθημα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και
προσπαθούν να το χειραγωγήσουν αναλόγως. Στις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας κυριαρχεί
περισσότερο η μπρουταλιστική προσέγγιση που υιοθετεί το οπλισμένο σκυρόδεμα ως κύριο
κατασκευαστικό υλικό, με προπαγανδιστική έμφαση και παράλληλα με πρωτότυπο χειρισμό του
εξπρεσιονιστικού ιδιώματος. Θα επιδιωχθεί η εξέταση του φαινομένου και στην Ελλάδα, π.χ. με την
ανάλυση εμβληματικών κτιρίων όπως η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το ξενοδοχείο Χίλτον ως
εκφράσεων αυτής της κατεύθυνσης.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εστίαση σε επιμέρους ζητήματα μεθοδολογίας της ιστορίας της τέχνης όπως συγκροτήθηκε από το 16ο
αιώνα ως την εποχή μας σε συνδυασμό με την ιστοριογραφική της παράδοση.

Εποπτική εισαγωγή στο σύνολο των περιόδων, ρευμάτων, κινημάτων και τάσεων της ιστορίας της
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ: ΕΠΟΠΤΙΚΗ τέχνης της Δύσης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ου

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

Επισκόπηση των σημαντικότερων ρευμάτων της δυτικής τέχνης, από τις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου
έως τις πρώτες του 21 αιώνα.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ:
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
1960
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το μάθημα εξετάζει τις καλλιτεχνικές πρακτικές ‒από τη δεκαετία 1970 έως τις μέρες μας‒ αλλά και τις
καλλιτεχνικές παραδόσεις που εμπλέκουν ευθέως το ανθρώπινο σώμα στην καλλιτεχνική διαδικασία.

Εισαγωγή στις ψηφιακές μορφές τέχνης και την ιστορία τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Α.
Εισαγωγή στις πειραματικές τεχνικές της σύγχρονης τέχνης του 1960 με έμφαση στη στροφή στο Video.
B. H στροφή στα «νέα μέσα» και το ζήτημα της ιστοριογραφίας των νέων μορφών τέχνης σε σχέση με
την ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Γ. Εκδοχές των νέων μέσων, από τις ψηφιακές μορφές τέχνης στις
bioarts.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΤΕΧΝΗΣ:
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜ
ΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τον 10ο αι. π.Χ. έως και τα
τέλη του 1ου αι. π.Χ. αιώνα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της διαμόρφωσης και ανάπτυξης του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού στον ανατολικομεσογειακό χώρο. Την περίοδο αυτή διαπιστώνεται η δημιουργία
υψηλής ποιότητας τεχνών, κέντρο των οποίων ήταν ο άνθρωπος με τις ποικίλες δραστηριότητές του στη
δημόσια και ιδιωτική σφαίρα της κοινωνίας στην οποία ζούσε. Η αρχαία ελληνική τέχνη εξέφρασε
σταδιακά και ανά εποχή ιδανικά και αξίες που απηχούσαν τα εκάστοτε πολιτεύματα (αριστοκρατικό,
τυραννικό, δημοκρατικό, μοναρχικό), αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τις λατρευόμενες θεότητες,
ανθρωποκεντρικές επίσης. Στα μαθήματα εξετάζονται ανά εποχή οι βασικές κατηγορίες της αρχαίας
ελληνικής τέχνης (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, αγγειογραφία και μικροτεχνία). Η επισκόπηση
τελειώνει με την προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού με το ρωμαϊκό πολιτισμό και τη δημιουργία του
λεγόμενου ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.
Από τα ελληνορωμαϊκά χρόνια μέχρι σήμερα η κλασική παράδοση αποτελεί σημείο αναφοράς για τη
συγκρότηση, αναδιαμόρφωση και μετεξέλιξη της δυτικής τέχνης. Θα παρουσιασθούν και συζητηθούν
σημαίνοντα ορόσημα της εικαστικής πρόσληψης του κειμενικού & υλικού πολιτισμού της κλασικής
αρχαιότητας από τη ρωμαϊκή έως τη σύγχρονη εποχή. Θα δοθεί βάρος στην ανάλυση των ιστορικών &
καλλιτεχνικών συμφραζομένων εντός των οποίων λαμβάνει χώρα η συνάντηση «κλασικού» και
(εκάστοτε) «σύγχρονου». Οι προσληπτικές διαδικασίες δεν θα εξετασθούν υπό την οπτική γωνία μιας
στατικής-μιμητικής ενσωμάτωσης αρχαίων εικονογραφικών θεμάτων και τεχνικών αλλά ως μια
δυναμική-δημιουργική, συνεχώς ανανεούμενη και ανακαθοριζόμενη ενασχόληση με το κλασικό, μέσω
της οποίας καλλιτέχνες, παραγγελιοδότες και θεατές αναδιατάσσουν και επανερμηνεύουν την κλασική
κληρονομιά σύμφωνα με τα εικαστικά, ιστορικά, ιδεολογικά και κοινωνικά προτάγματα που επιθυμούν
να διατυπώσουν. Πέραν του δυτικοευρωπαϊκού χώρου, θα συζητηθεί και η ελλαδική πρόσληψη του
ου
ού
κλασικού στη γλυπτική, ζωγραφική και αρχιτεκτονική του 19 και 20 αιώνα. Το μάθημα μελετώντας
τη δυναμική δομή της προσληπτικής λειτουργίας συνδράμει στην πληρέστερη κατανόηση του αρχαίου
ως προσλαμβανόμενου και του σύγχρονου ως προσλαμβάνοντος.
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