Κάλεσμα συμμετοχής
στην Πρώτη Πολλαπλασιαστική Δράση (Μultiplier Event)
με στόχο τη γνωριμία με το @postasis: Virtual Artistic Laboratory
(πλατφόρμα και μεθοδολογία για εκπαίδευση και συνεργασία από απόσταση)
17-18-19 Ιανουαρίου 2019, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

www.apostasis.eu
το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, από τους ακόλουθους φορείς:
Aνώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Συντονιστής) www.asfa.gr
Paris-8 University www.univ-paris8.fr
MAD emergent art center madlab.nl
Ωmega Technology site.omegatechnology.gr
ΑRGENIA www.generativeart.com
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μάνθος Σαντοριναίος, Aν. Καθ. ΑΣΚΤ

Σε ποιους απευθύνεται η εκδήλωση
Προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές και δημιουργούς που
δραστηριοποιούνται στους χώρους της Τέχνης και των δημιουργικών τεχνολογιών ή/και ενδιαφέρονται
για τις νέες μορφές εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.
Σχετικά με την εκδήλωση
H εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο την παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ @postasis: Virtual Artistic
Laboratory το οποίο αναπτύσσει την ψηφιακή πλατφόρμα @postasis, σε συνδυασμό με κατάλληλες
εκπαιδευτικές μεθοδολογίες. Η σύνθεση αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε διδάσκοντες στον χώρο των
ψηφιακών τεχνών να δημιουργήσουν ένα μάθημα ή ένα σεμινάριο, καθώς και σε καλλιτέχνες ή επιμελητές
να δημιουργήσουν ένα πρότζεκτ μέσα σε έναν εικονικό τρισδιάστατο πολυχρηστικό χώρο. Η πλατφόρμα
@postasis αποτελεί ένα εργαλείο συνεργατικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, από απόσταση, με
δυνατότητες ανάπτυξης συμμετοχικών δράσεων πραγματικού χρόνου τόσο στον φυσικό, όσο και στον
εικονικό χώρο. Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί τόσο η πλατφόρμα όσο και παραδείγματα και
πειραματισμοί που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν.
Τι περιλαμβάνει η εκδήλωση
Την πρώτη μέρα (17/1/2019) θα παρουσιαστούν δράσεις και παραδείγματα μέσω της πλατφόρμας
@postasis, που θα περιλαμβάνουν πειραματισμούς σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε συνεργαζόμενους
χώρους από διαφορετικές χώρες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις δράσεις,
είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω avatar, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με αυτές. Μετά την
εκδήλωση θα ακολουθήσει μπουφές και ανοιχτή συζήτηση.
Τη δεύτερη μέρα (18/1/2019), στο πλαίσιο ημερίδας με επιλεγμένους ομιλητές από τους συνεργάτες του
έργου και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα αναλυθούν θέματα κοινωνικά και επιστημολογικά που
αφορούν τη νέα ψηφιακή εποχή και εντάσσονται στην προβληματική του @postasis. Επιπλέον θα
παρουσιαστούν αναλυτικά οι τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας
@postasis, καθώς και η εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο έργο.
Την τρίτη μέρα (19/1/2019) θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια πάνω στην ίδια την πλατφόρμα @postasis,
για όσους επιθυμούν να έχουν μια άμεση πρακτική εμπειρία για προσεχή αξιοποίησή της.

Χώρος
Παρουσίαση της πλατφόρμας: Χώροι του Ελληνογαλλικού Μάστερ «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και
πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης»
Ημερίδα: Αμφιθέατρο της Νέας Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ

Ώρες λειτουργίας της εκδήλωσης
Πέμπτη 17/1/2019
11:00 -20:00 Παρουσιάσεις
20:00 – 21:00 Μπουφές και ανοικτή συζήτηση

Παρασκευή 18/1/2019
11:00 – 15:00 Παρουσιάσεις
15:30 – 20:30 Ημερίδα

Σάββατο 19/1/2019
11:00 – 14:00 Σεμινάρια
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Υπάρχει στις παρακάτω διευθύνσεις:
οι εκδηλώσεις
http://apostasis.eu/Portals/0/POSTASIS%20Multiplier%20Event%20Expo%20GR.pdf
οι ομιλίες
http://apostasis.eu/Portals/0/POSTASIS%20Multplier%20Event%20Talks%20Session%20GR.pdf
Δηλώσεις συμμετοχής
Η φόρμα συμμετοχής στην τριήμερη εκδήλωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου
(www.apostasis.eu).
Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δρ. Σταυρούλα Ζώη, Υπεύθυνη
Οργάνωσης στο apostasiserasmusplus@gmail.com ή στο voula.zoi@gmail.com.

