
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Καλλιτεχνική παραγωγή και οικονομία: Επινοήσεις

Διοργάνωση  : Twixtlab και Circuits and Currents.
Ημερομηνίες/τόπος διεξαγωγής: 19-20-21 Ιουνίου /Circuits and Currents (Νοταρά 13 και
Τοσίτσα, Εξάρχεια)
Ομάδα  διοργάνωσης/  συντονισμός:  Ν.Αρβανίτης  (εικαστικός),  Α.Δάλλας  (αρχιτέκτων),
Κ.Θεοδώρου (αρχιτέκτων), Π.Πετσίνη (φωτογράφος/θεωρητικός της φωτογραφίας), Ε.Ρίκου
(ανθρωπολόγος/εικαστικός), Π.Σκλαβενίτης (εικαστικός) , Η.Χαβιαρά (εικαστικός). 
Προσκεκλημένοι  ομιλητές  (ενδεικτικά):  Α.Αγγελίδου  (ανθρωπολόγος),  Ν.Σουλιώτης
(κοινωνιολόγος),  Κ.Σταφυλάκης  (εικαστικός/  θεωρητικός  τέχνης),  Ε.Χαμαλίδη  (ιστορικός
τέχνης),  κολλεκτίβα  Depression  Era (Πέτρος  Μπαμπασίκας, αρχιτέκτων –  Pasqua  Vorgia,
εικαστικός) κά. (θα βγει σχετική ανακοίνωση).

Περιγραφή
Η οικονομία ως θεσμός τείνει να παρουσιάζεται ως προτεραιότητα σε διάφορα επίπεδα
από τους κυρίαρχους λόγους, ενώ σήμερα η συζήτηση λαμβάνει χώρα διεθνώς στη βάση
της  ριζικής  κρίσης  ενός  κυρίαρχου  οικονομικού  μοντέλου.  Παράλληλα,  η  ενδεχομένως
καθοριστική  σχέση  της  οικονομίας  ως  βιοπολιτικής  συνθήκης  και  της  τέχνης  ως
διευρυμένου  πεδίου  πρακτικών  -  όχι  απλώς  η  σχέση  του  έργου  τέχνης  με  την  αγορά-
παραμένει αδιαφανής, λανθάνουσα ή αποσιωπημένη.
Στο ασθενές και εύπλαστο τοπίο της σημερινής Ελλάδας αναδιατάσσονται οι ρόλοι κράτους,
αγοράς και αναδυόμενων θεσμικών οντοτήτων.  Ως εκ τούτου, καθίσταται εμφανέστερη η
επίδραση των οικονομικών σχέσεων στην καλλιτεχνική παραγωγή και επείγουσα η ρητή και
έμπρακτη διαχείριση αυτής της συνθήκης από τα ίδια τα εμπλεκόμενα υποκείμενα.
Στο  εργαστήριο  στοχεύουμε  να  θέσουμε  σε  δοκιμασία  κοινά  νοούμενες  καλλιτεχνικές
πρακτικές  σε  συνδυασμό  με  θεωρητικές  προοπτικές  που  αφορούν  στο  αντικείμενο  και
εδράζονται στην εμπειρία και τα αιτήματα των συμμετεχόντων,  ώστε να διερευνήσουν οι
ίδιοι  ό,τι παράγουν ως αποτέλεσμα της εργασίας τους και τη μορφοποίηση, πρόσληψη,
ανταλλαγή, διανομή, αξιολόγησή του στο πεδίο της οικονομίας. 
Πώς  διαμορφώνονται  «από  τα  κάτω»  στρατηγικές  των  υποκειμένων,  εναλλακτικές
θεσμίσεις,  τακτικές  εναντίωσης,  συγκρούσεις,  παρεκβάσεις,  υπερβάσεις,  διαφορετικές
τοποθετήσεις απέναντι στα κυρίαρχα παραδείγματα; 
Tags: 
Έργο,  εργασία,  αμοιβή,  υπεραξία,  δώρο,  ιδεολογίες,  πολιτιστική  πολιτική,  θεσμοί,
νομοθετικό  πλαίσιο,  συνδικαλισμός,  ακτιβισμός,  συλλογικότητες,  ομότιμες  πρακτικές,
αντιπαραδείγματα.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες  καλλιτέχνες και επιστήμονες
από διάφορα πεδία. 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με βιογραφικό σημείωμα (max 150 λέξεις) ως Παρασκευή 5 / 6  στη
διεύθυνση twixtlab  @  gmail  .  com. 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. 

mailto:twixtlab@gmail.com


 Η εναρκτήρια συζήτηση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι ανοικτές στο
κοινό (βλ. ημερολόγιο του εργαστηρίου).

 Προτείνεται  η  παρακολούθηση  εργαστηρίου  με  συναφές  περιεχόμενο  που
διοργανώνεται από το Circuits and Currents (4-7 / 6).

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http  ://  twixtlab  .  wordpress  .  com , circuitsandcurrents.info

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 Προπαρασκευαστική συνάντηση (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί):  
Η  ομάδα  διοργάνωσης  συναντά  τους  προσκεκλημένους  ομιλητές  και  τους
συμμετέχοντες  και  διαμορφώνουν  από  κοινού  τις  βασικές  θεματικές  του
εργαστηρίου. 

 Παρασκευή 19/ 6 / 2015
15:00- 18:00. Συζήτηση (ανοικτή στο κοινό).
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες πραγματεύονται
ερωτήματα οριοθετημένα κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση.  Η συζήτηση
παρέχει το έδαφος για να αναπτυχθούν οι πρακτικές του εργαστηρίου. 
18:00-18:30 (διάλειμμα)
18:30 -21:30 Συγκρότηση ομάδων εργασίας.
Οι  συμμετέχοντες  συγκροτούν  ομάδες  γύρω  από  θεματικές  που
αποκρυσταλλώθηκαν στη συζήτηση. Οι ομάδες διαμορφώνουν την ατζέντα τους.

 Σάββατο 20/ 6 / 2015  
10:00 – 22: 00
Η  κάθε  ομάδα  επινοεί  τρόπους  διαχείρισης,  μοντέλα,  παραδείγματα,  σενάρια,
αφηγήσεις, όρους, ρόλους και συνθήκες μιας οικονομίας του έργου…
 

 Κυριακή 21/ 6 / 2015 
10:00 – 14:00
Οι ομάδες επεξεργάζονται το αποτέλεσμα της εργασίας τους ώστε να αποκτήσει
μορφή κατάλληλη για την παρουσίασή του.  Περιλαμβάνεται  συγγραφή κειμένου
περιγραφής  της  πρότασης  και  σχεδιαστική  αποτύπωσή  της  (ή  /και  άλλο
συνοδευτικό υλικό).
14:00- 15:00 (διάλειμμα) 
15:00-18:00. Παρουσίαση των   projects (ανοιχτή στο κοινό) 
Τα  εγχειρήματα  παρουσιάζονται   από  τους  συμμετέχοντες.  Μπορούν  να
αποτυπωθούν και να επεκταθούν σε διάφορες μορφές δημοσίευσης. 
18:00 – 18:30 (διάλειμμα)
18:30 -20:30 Συζήτηση / αποτίμηση του εργαστηρίου (ανοιχτή στο κοινό)
Οι  διοργανωτές,  οι  προσκεκλημένοι  ομιλητές  και  οι  συμμετέχοντες  συζητούν  τα
αποτελέσματα του εργαστηρίου και  προτείνουν τρόπους ώστε οι  προτάσεις που
κατατέθηκαν να καταστούν έναυσμα για περαιτέρω δράσεις.

http://twixtlab.wordpress.com/

