
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οικιακές Συναρμογές (Domestic Assemblage) 

 

Αρχικά ο κόσμος θα μπορούσε να συλληφθεί ως ένα συνονθύλευμα  ύλης διαθέσιμο για την 

κατασκευή του ανθρώπινου, κατασκευασμένου κόσμου. Στη συνέχεια, αυτή η αιώνια 

διαδικασία κατασκευής και μεταβολισμού του φυσικού κόσμου παρείχε έναν ήδη 

χρησιμοποιημένο, υλικό κόσμο, γεμάτο πράγματα, που έχουν καταστραφεί ή όχι ακόμη. Στην 

ανθρωπόκαινο περίοδο μετατρέπεται ο υλικός κόσμος σε έναν κόσμο πραγμάτων. 

 

Το εργαστήριο διερευνά πώς διαμορφώνεται η καθημερινή ζωή με τη χρήση λειτουργικών 

αντικειμένων, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι τα αντικείμενα επηρεάζουν το τελετουργικό 

(επιτελεστικότητα) της καθημερινής ζωής. Τα έργα στοχεύουν στην ανάλυση, σύλληψη και 

εισαγωγή τόσο αντικειμένων όσο και επιτελέσεων της καθημερινής ζωής. Στο εργαστήριο, οι 

συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν αντικείμενα για την καθημερινή 

(τους) ζωή, ενεργοποιώντας μια λίστα υλικών από την κοινή μας κουλτούρα, χρησιμοποιώντας 

απλά μηχανικά εργαλεία, διαδικασίες χαμηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένες μεθόδους 

σχεδιασμού. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη έρευνας για διάφορες δυνατότητες, ο σχεδιασμός 

και η παραγωγή αντικειμένων, προγραμμάτων και δράσεων για την καθημερινή ζωή και την 

ενεργοποίηση του οικιακού χώρου τόσο για διαμονή όσο και για (τηλε) εργασία. Οι πρόσφατες 

τεχνολογίες, η ανάπτυξη λογισμικού και οι τεχνικές κατασκευής επιτρέπει στους σχεδιαστές, 

αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες να συλλάβουν και να κατασκευάσουν έργα και προϊόντα, χωρίς 

την ανάγκη για μακρές και ακριβές γραμμές βιομηχανικής παραγωγής.   

Το εργαστήριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στον μετασχηματισμό με επανάχρηση, με πρακτικές 

DIY (Do It Yourself) και τη μέθοδο του Assemblage. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να 

τροποποιήσουν ή να δημιουργήσουν εκ νέου ένα χρηστικό αντικείμενο του χώρου της 

διαμονής του/της. Το προϊόν του εργαστηρίου θα παράξει μια χρήσιμη συνθήκη στο σπίτι του 

καθενός. Τέλος, ενδιαφέρει η  ανάπτυξη της εφευρετικότητας και της ικανότητας στο σχεδιασμό 

και την κατασκευή αντικειμένων μικρής κλίμακας, καθώς και η επικοινωνία και προώθηση ενός 

οικιακού, χρηστικού προϊόντος. 
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Το "Domestic Assemblage" είναι ένα διαδικτυακό σεμινάριο / εργαστήριο για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή αντικειμένων και επίπλων καθημερινής χρήσης, που διοργανώνεται από το πολιτιστικό 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenUp και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν 

οικιακές μορφές και κατασκευές, χαμηλού κόστους, από την αναδιάρθρωση διαφορετικών στοιχείων 

που μπορούν να εντοπιστούν στα σπίτια των συμμετεχόντων και τις γειτονικές περιοχές. Ακολουθώντας 

μια μεθοδολογία συλλογής και συναρμολόγησης θραυσμάτων από τον υλικό κόσμο γύρω τους, οι 

συμμετέχοντες καλούνται να τα μεταμορφώσουν και να τα επαναχρησιμοποιήσουν για νέες οικιακές 

επιτελέσεις. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για εγγραφες συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο  

https://drive.google.com/file/d/1GEaCsSms-kojHOjvXAl5mhpqVe2H2fcA/view?usp=sharing έως 

21/12/2020. Όριο ηλικίας: Έως 45 ετών. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 διαδικτυακές συναντήσεις (μία φορά την εβδομάδα). Θα περιλαμβάνει 

παρουσιάσεις / συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία πρωτότυπων αντικειμένων και επίπλων και την 

έννοια της “συναρμολόγησης” σε ένα ευρύτερο πεδίο. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν τελικά να 

κατασκευάσουν το δικό τους οικιακό αντικείμενο / έπιπλο. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OPEN 

UP 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο openup.uth@gmail.com 
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