
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Europe sub-programme Culture | EACEA 

OPEN UP 

 

 

Invitation to attend the laboratory 

‘Seed&Feed Canteen’ 
 

 

Το openuputh συνεχίζει τις δράσεις του μέσα από ένα ακόμα εργαστήριο που 

διαπραγματεύεται τις έννοιες των κοινών πρακτικών, της φροντίδας και της συνέργειας. 

Το εργαστήριο Seed & Feed Canteen θέτει ως στόχο τον πολυπολιτισμικό διάλογο μέσα από 

την πρακτική του φαγητού, μια διαδικασία που φέρνει κοντά τους συμμετέχοντες μέσα από 

την ανταλλαγή άυλων και υλικών αγαθών.  

 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του εργαστηρίου τίθεται η έννοια της συνταγής, που 

αποτελεί μια συνάθροιση πρακτικών με στόχο ένα πιάτο για όλους. Τα υλικά του τόπου, οι 

ποσότητες, τα αριθμημένα βήματα, ο τρόπος παρασκευής συνθέτουν αυτό το πολιτισμικό 

αγαθό, τη συνταγή, που μεταφέρεται μέσα στο χρόνο και κρατά ζωντανή τη μνήμη μέσω της 

γεύσης. Μέσα από αυτή την διαδικασία ανοίγεται ο διάλογος που προεκτείνει την έννοια της 

συνταγής πέρα από τη μαγειρική, ξανακοιτώντας τις συνθέσεις των πραγμάτων γύρω μας. 

 

Το «πιάτο για όλους» θα αποτελέσει τον κοινό τόπο για διάλογο, ανταλλαγή υλικών, 

συνταγών καθώς και πολυπολιτισμικών εμπειριών. Το εργαστήριο ξεκινά με την κατασκευή 

αυτού του κοινού τόπου, του πάγκου εργασίας, κοπής, δοκιμής και απόλαυσης, το κοινό 

τραπέζι εναπόθεσης και διαχείρισης υλικών και στρατηγικών. Στη συνέχεια το εργαστήριο 

καλεί τους συμμετέχοντες να εκτελέσουν συνταγές μαγειρικής με υλικά που έχουν στη 

διάθεσή τους και να συμβάλλουν σε μια σειρά συζητήσεων με καλεσμένους για καίρια 

ζητήματα σύγχρονου προβληματισμού που αφορούν την τροφή όπως, η διαχείριση υλικών, 

οι διατροφικές συνήθειες, το ενεργειακό αποτύπωμα. Στόχος των δράσεων είναι με αφορμή 

τις συζητήσεις με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας να αποκτηθεί η εμπειρία και η γνώση 

για θέματα που αφορούν τον παγκόσμιο χάρτη και έχουν επείγουσα σημασία.  

 

Η καντίνα Open up Uth έχει ως αποσκευή τα έπιπλα που σχεδιάστηκαν και 

κατασκευάστηκαν στο Domestic Assemblage II workshop και τα αγαθά του κήπου του 

Urban Gardening workshop και γίνεται το σημείο συνάντησης των ιδεών της 

συναρμολόγησης, της κοινής και χειρωνακτικής εργασίας, της πολιτιστικής ανταλλαγής και 

της φροντίδας μέσω της διαδικασίας του φαγητού. 

 

 

 



 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 26-30/9/2022στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OPEN UP 

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για εγγραφές κατεβάζετε τη φόρμα που θα βρείτε στο link 

https://drive.google.com/file/d/1wuTl4MKVd8VYmv1c50qY9Yx9Iojg6OtL/view?usp=shari

ng,  

συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μας τη στέλνετε στο openup.uth@gmail.com  

έως 19/09/2022. 

Όριο συμμετοχών: 25 άτομα 

Συντονισμός: Σουμέλα Μακανίκα 

Σύμβουλοι: Ζήσης Κοτιώνης, Φοίβη Γιαννίση, Αλέξανδρος Ψυχούλης 
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