
 
 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 
14.00 – 15.30  
ΔΙΑΛΕΞΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΣΑΚΗ – ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
Εισηγητής: Μάρω Κερασιώτη  
Αναδρομική παρουσίαση του έργου της γνωστής πολυτάλαντης καλλιτέχνιδας που 
πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Diaporama με εικόνες σημαντικών έργων της από 
διάφορες περιόδους. Θα διαβαστούν επίσης αποσπάσματα από βιβλία της. 
Έρευνα, υλικό αρχείου: Πλάτωνας Αντωνιάδης  
 
16.00 – 18.00  
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ 
Ο γνωστός βορειοελλαδίτης καλλιτέχνης μιλάει με τον Κώστα Ταρκάση για την μέχρι 
σήμερα πορεία του έργου του, τη διεθνή του εμπειρία, τις διοργανώσεις του και σχολιάζει 
το έργο καλλιτεχνών που τον ενέπνευσαν. Την συνέντευξη συνοδεύει πλούσια εικόνα από 
τις διάφορες περιόδους στη δουλεία του καλλιτέχνη καθώς και προβολές video. 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ 12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 
STONEWARE: ΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΜΙΝΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 1300ο C  
Εισηγητές: Κώστας Ταρκάσης, Μένανδρος Παπαδόπουλος 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.00 – 21.00 
Καμίνιασμα και ψήσιμο. Χρονοδιάγραμμα, με σαφείς επεξηγήσεις για όλα τα στάδια 
ψησίματος και τις εναλλαγές οξείδωσης – αναγωγής. Στη διάρκεια του ψησίματος θα 
προβληθούν εικόνες και video με χαρακτηριστικά κομμάτια stoneware κλασσικών και 
μοντέρνων κεραμιστών από διάφορα μέρη του κόσμου.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.00- 16.00 
Ξεκαμίνιασμα και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων, αναλύσεις, επεξηγήσεις. 
 
 



 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ / ΚΥΡΙΑΚΗ 19-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.00 – 19.00 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  
Προσκεκλημένοι ο κυρ Γιάννης και ο Δημήτρης Χατζηγιάννης από τη γνωστή οικογένεια 
λαϊκών καλλιτεχνών - παραδοσιακών αγγειοπλαστών και ζωγράφων από την Αγιάσο 
της Λέσβου με παράδοση πάνω από 130 χρόνια. Θα ζωγραφίσουν μπροστά στο κοινό 
πολύ ιδιαίτερες φιγούρες αλόγων ενώ παράλληλα θα προβάλλεται video που γυρίστηκε 
καταγράφοντας τις διάφορες φάσεις κατασκευής των συγκεκριμένων αλόγων – στον 
τροχό και στο χέρι. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει εισαγωγική ομιλία για την ιστορία και τη 
κεραμική παράδοση της Αγιάσου. Συνεργασία με τον Σύλλογο Κεραμιστών Λέσβου. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.00- 19.00 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Προσκεκλημένη η κυρία Άννα Παναγιώτου από τον Κόρνο της Κύπρου η οποία στη 
διάρκεια της εκδήλωσης θα κατασκευάσει ένα τυπικό πιθάρι χρησιμοποιώντας πηλό από 
τον τόπο της και επιδεικνύοντας τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακά από τις γυναίκες αγγειοπλάστριες της Κύπρου από γενεά σε γενεά. 
Η τεχνική της και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το υλικό στα διάφορα στάδια 
κατασκευής, θα καταγράφονται σε ταυτόχρονη λήψη από 2 (δύο) επαγγελματικές 
κάμερες - με ειδικούς εικονολήπτες, και θα προβάλλονται σε μεγάλη οθόνη τηλεόρασης 
ώστε να είναι απόλυτα ευκρινείς σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει μια παρουσίαση αναφορικά με τη κατασκευή 
πιθαριών στα Κυπριακά χωριά Φοινί και Κόρνος κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
προβληθούν video κατασκευής πιθαριών και ψηφιακές εικόνες με αγγειοπλάστες και 
αγγειοπλάστριες να δουλεύουν και να ψήνουν τα κομμάτια τους. 
 
 
 
 
 



 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ / ΚΥΡΙΑΚΗ 23-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  
 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
 
Διήμερη επίδειξη/σεμινάριο από τον Διεθνούς φήμης Ιταλό καλλιτέχνη Guido Mariani ο 
οποίος θα δημιουργήσει μπροστά στο κοινό ένα από τα χαρακτηριστικά κεφάλια τα 
οποία δουλεύει. Στη συνέχεια θα χτίσει γύρω του – τμηματικά, το γύψινο καλούπι με βάση 
το οποίο θα αναπαράγει με πατητό πηλό τη φόρμα την οποία θα χρωματίσει με 
μπαντανάδες και χρώματα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο καλλιτέχνης θα μιλήσει με 
τον Κώστα Ταρκάση για τη δουλειά του και θα προβληθούν video καθώς και πλούσια 
εικόνα από έργα του διαφόρων περιόδων. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.00 – 20.00 
Στήσιμο της φόρμας με φύλλα πηλού και ελεύθερη κατασκευή. Στέγνωμα της επιφάνειας 
και χτίσιμο του καλουπιού. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.00 – 18.00  
Αναπαραγωγή 2-3 κομματιών με παραλλαγές στη φόρμα και τα τελειώματα. 
Χρωματισμός διακόσμηση. 
 
Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών  
σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής  
Συντονισμός στη Κύπρο: Παγκύπριος Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών Κεραμιστών 
Κινηματογράφηση:  Εταιρία Παραγωγής THINK GREEN PRODUCTIONS 
Επιμέλεια - παρουσίαση: Κώστας Ταρκάσης, Νίκος Λιάρος   
 


