
 

Θεζζαινλίθε, 23 Σεπηεκβξίνπ 2019 
 

Γειηίο Σύποσ 
σλέδρηο «Γεκοθραηία & Σέτλε: Προθιήζεης θαη Προοπηηθές» 
Κσρηαθή 29 επηεκβρίοσ 2019 / 10:00-14:00 
MOMus-Μοσζείο ύγτρολες Σέτλες-σιιογές Μαθεδοληθού Μοσζείοσ 
ύγτρολες Σέτλες θαη Κραηηθού Μοσζείοσ ύγτρολες Σέτλες (εληός 
ΓΔΘ-Helexpo), ακθηζέαηρο ‘Ξαλζίππε Υόηπει’ 
 

Πψο αγθαιηάδεη ε ηέρλε ην θνηλφ θαη πψο θάζε θνξά ζηεθφκαζηε απέλαληί ηεο; Πνηα 
ζηάζε κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε απέλαληη ζηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγία γηα λα θαηαζηεί 
δεκνθξαηηθφηεξε θαη πψο κπνξεί λα πιεζηάζεη νπζησδψο ηελ θνηλσλία; Τν ίδην 
ηζρχεη παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα γηα ην ίδην ην θαιιηηερληθφ έξγν: πψο κπνξεί απηφ 
λα γίλεη αιεζηλά πξνζηηφ, νπζηαζηηθά επηθνηλσλήζηκν, πψο δχλαηαη λα εθπιεξψζεη 
ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπ ξφιν; 

Η θαιιηηερληθή δεκηνπξγία έρεη αλάγθε φρη κφλνλ απφ θνηλφ, δεκηνπξγνχο ή πιηθνχο 
πφξνπο, αιιά θπξίσο απφ δνκέο ππνζηήξημεο φισλ ησλ παξαπάλσ: κνπζεία, 
δηνξγαλψζεηο, ζεζκνχο, νπζηαζηηθέο θαη έκπξαθηεο κνξθέο γφληκεο ππνζηήξημεο θαη 
θαιιηέξγεηαο, ψζηε κε ηε ζεηξά ηεο ε ηέρλε λα απνδψζεη θαξπνχο. 

Τν δίπνιν ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ θαη δεηεκάησλ απνηεινχλ ηνλ ζεσξεηηθφ 
ζθειεηφ ηνπ ζπλεδξίνπ κε ηίηιν «Γεκοθραηία θαη Σέτλε: Προθιήζεης θαη 
Προοπηηθές» πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ε Μνλάδα Έξεπλαο Επξσπατθέο Πνιηηηθέο & 
Δεκνθξαηία (Εξγαζηήξην Δηεζλψλ Σρέζεσλ & Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) θαη ν Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο Μνπζείσλ 
Εηθαζηηθψλ Τερλψλ Θεζζαινλίθεο-MOMus ηελ Κσρηαθή 29 επηεκβρίοσ 2019, ζηο 

MOMus-Μοσζείο ύγτρολες Σέτλες (εληός ΓΔΘ- Helexpo).  

Τν ζπλέδξην επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο θαη λα γίλεη 
αθεηεξία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 7ες Μπηελάιε ύγτρολες Σέτλες 
Θεζζαιολίθες, σο πξφδξνκε εθδήισζή ηεο, ε νπνία μεθηλά ην πξφγξακκά ηεο ζηηο 
12 Οθησβξίνπ 2019 κε γεληθφ ζέκα «ηάζε / Taking a Stance». 

Μέζα απφ κηα ζεηξά νκηιηψλ κε πνιχπιεπξε ζηφρεπζε θαη δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, 
πξνζεγγίδνληαη νη θνηλέο παξάκεηξνη ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο: ε 
θαιιηηερληθή εξγαζία, ε επίηεπμε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ν αλνηρηφο δηάινγνο, νη 
πνιιαπιέο θαη νπζηαζηηθέο νπηηθέο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο πξφζιεςεο ησλ έξγσλ 
ηέρλεο, κέζα απφ ηελ ζηάζε πνπ θάζε θνξά θξαηάκε απέλαληη ζ’ απηήλ, αιιά θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ βάδνπκε σο δηνξγαλσηέο, σο επηζθέπηεο ή σο θάζε είδνπο 
ζπκκέηνρνη. 
 

Είζνδνο ειεχζεξε γηα ην θνηλφ. 
 

Δπηζηεκοληθός Τπεύζσλος: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ισάλλεο Παπαδφπνπινο, 
Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Έξεπλαο «Επξσπατθέο Πνιηηηθέο & Δεκνθξαηία», 
Παλεπηζηήκην  Μαθεδνλίαο 

 

σλέδρηο «Γεκοθραηία & Σέτλε: Προθιήζεης θαη Προοπηηθές» 
Κσρηαθή 29 επηεκβρίοσ 2019 
Πρόγρακκα  
Α’ ΜΔΡΟ / 10:00 - 11:45 
Ιωάλλες Παπαδόποσιος, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Δηεζλψλ & 
Επξσπατθψλ Σπνπδψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
Πολςθωνική ονηολογία ηος έπγος ηέσνηρ ωρ μοπθή δημοκπαηικήρ ππάξηρ 
Μήηζος Μπηιάιες, Επίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  
Τέσνη και «Δημοκπαηία ηων Ππαγμάηων» 
 
 



 

Αλδρέας Σάθες, Επίθνπξνο Καζεγεηήο, Ννκηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο / Πξφεδξνο ΔΣ MOMus  
Η ηέσνη και ηο πολιηικό ηηρ καθεζηώρ 
Κωλζηαληίλος Παπαγεωργίοσ, Καζεγεηήο, Ννκηθή Σρνιή, Εζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ  
Η ηέσνη πποζβάλλει; Παλαιέρ και νέερ απειλέρ για ηην ελεςθεπία ηηρ ηέσνηρ 
 
Γηάιεηκκα / 11:45 - 12:15 
 
Β’ ΜΔΡΟ / 12:15 - 14:00 
Ιιάλ Μαλοσάτ, Καιιηηέρλεο  
Shapereader and User Diversity in Contemporary Comics 
Νάγηα Μποέκε, Σπληνλίζηξηα Εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Θεαηξηθήο Αγσγήο  
Κοινωνικό θέαηπο: αναζηοσαζμόρ και μεηαζσημαηιζμόρ 
Γεκήηρες Παπάδογιοσ, Σρεδηαζηήο Οπηηθήο Επηθνηλσλίαο / Designer 
Το design ωρ πολιηική ππάξη 
Αρεηή Λεοπούιοσ, Δξ. Ιζηνξηθφο ηέρλεο / Επηκειήηξηα, MOMus-Μνπζείν 
Σχγρξνλεο Τέρλεο-Σπιινγέο Μαθεδνληθνχ Μνπζείνπ Σχγρξνλεο Τέρλεο θαη 
Κξαηηθνχ Μνπζείνπ Σχγρξνλεο Τέρλεο  
"Except, of course, from those who are rich" 

σλδηοργάλωζε  

 

 
 

 

 

 

 

 

Υορεγός σλεδρίοσ 

 

 
MOMus-Μοσζείο ύγτρολες Σέτλες-σιιογές Μαθεδοληθού Μοσζείοσ ύγτρολες Σέτλες θαη 
Κραηηθού Μοσζείοσ ύγτρολες Σέτλες  

Εγλαηίαο 154 (εληφο ΔΕΘ-Helexpo) 
email: mmcart1@mmca.org.gr 
Τ. +30 2310 240002 
fb @MOMusContemporary / #momuscontemporary 
www.momus.gr / fb @MOMusMuseums / Instagram @momus_museums / #momus / Youtube MOMus 
Museums  
 
Μολάδα Έρεσλας «Δσρωπαϊθές Ποιηηηθές θαη Γεκοθραηία» 

Εξγαζηήξην Έξεπλαο θαη Μειέηεο Δηεζλψλ Σρέζεσλ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο 
Τκήκα Δηεζλψλ θαη Επξσπατθψλ Σπνπδψλ 
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
Εγλαηία 156, Θεζζαινλίθε, Τ.Κ. 546 36  
Τ. +30 2310 891486 
https://eupoldem.org / fb @eupoldem.com / Email: eupoldem@gmail.com  
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