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pop culture



popular culture



mass culture



λαϊκή κουλτούρα



ορισμός;



εκφάνσεις



επιλογή



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικός πολιτισμός

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

οπτικός πολιτισμός

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

οπτικός πολιτισμός

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

οπτικός πολιτισμός

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

οπτικός πολιτισμός

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

οπτικός πολιτισμός

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

οπτικός πολιτισμός

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

υψηλό - χαμηλό

οπτικός πολιτισμός

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

υψηλό - χαμηλό

ζητήματα τέχνης 

οπτικός πολιτισμός

πολιτισμού
επικοινωνίας

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

υψηλό - χαμηλό

ζητήματα τέχνης 

οπτικός πολιτισμός

πολιτισμού
επικοινωνίας

τεχνολογίας και Μέσων

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

υψηλό - χαμηλό

ζητήματα τέχνης 

οπτικός πολιτισμός

πολιτισμού
επικοινωνίας

κοινωνικού πλαισίου

τεχνολογίας και Μέσων

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

υψηλό - χαμηλό

ζητήματα τέχνης 

οπτικός πολιτισμός

πολιτισμού
επικοινωνίας

κοινωνικού πλαισίου

τεχνολογίας και Μέσων

κοινωνικό
οικονομικό
πολιτικό

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  



   Υποκουλτούρες και αντικουλτούρα

         Γκραφίτι

      Τέχνη του δρόμου, performance art, τέχνη στον δημόσιο χώρο

         Ροκ εν ρολ, χιπ χοπ, πανκ, ρεηβ

      Ποπ αρτ, εξώφυλλα δίσκων, αφίσες, μουσικά βίντεο, memes και gifs 

        

        Γραφιστική, διαφημιστικά φυλλάδια και φλάιερ, λογότυπα εταιριών 
και καταστημάτων, διαφήμιση στον δημόσιο χώρο, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

      Χώρος, αρχιτεκτονική, αστική εικονογραφία i) Θεματικά πάρκα, 
εμπορικά κέντρα, μουσεία, εμπορικές εκθέσεις, μεγάλα φεστιβάλ, 
τουριστικά θέρετρα. ii) Εικόνα της πόλης: Τοπόσημα, μνημεία, τα 
κέντρα των πόλεων ως τουριστικοί προορισμοί, αστική σήμανση και 
ταμπέλες καταστημάτων, area branding

            Εξέταση πρωτογενούς υλικού: i). Η σημειωτική του περιοδικού Τύπου 
στην Ελλάδα της δεκαετίας 1990-2000. ii) Περιοδικός Τύπος, φυλλάδια 
και αφίσες στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία 2000-2010

        

οπτικοακουστικό
στυλιστικό
συμπεριφορικό

Κόμικς, φανζίν, ανεξάρτητος Τύπος 

Tumblr, Facebook, Instagram. 

Media

υψηλό - χαμηλό

ζητήματα τέχνης 

οπτικός πολιτισμός

πολιτισμού
επικοινωνίας

κοινωνικού πλαισίου

τεχνολογίας και Μέσων

κοινωνικό
οικονομικό
πολιτικό

τοπικά / παγκόσμια

εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά

         i) Αθλητισμός, ii) Μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα: Τελετές Ολυμπιακών αγώνων και Παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, προεκλογικές εκστρατείες, διαγωνισμοί Γιουροβίζιον κοκ. 

         i) Σημειωτική στον κινηματογράφο. ii) Οι νεανικές υποκουλτούρες και οι επιτελέσεις τους 
στον κινηματογράφο.

      i) Bricolage, δάνεια, αντιδάνεια, υβρίδια. Διασταυρώσεις μεταξύ στυλ, ιδιωμάτων και 
αναφορών σε έργα τέχνης, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές, σε 
διαφημίσεις, σε memes κοκ. 
ii) Μαθαίνοντας από το 2020: Η σημειωτική της πανδημίας και του κινήματος Black Lives Matter  





Στο μάθημα εξετάζονται οι πολλαπλές εκφράσεις της δημοφιλούς κουλτούρας και οι 
διασταυρώσεις τους κατά την αλληλεπίδραση εικαστικών τάσεων, μουσικών ρευμάτων 
και κινημάτων, κινηματογράφου, υποκουλτούρας, γραφιστικής, μόδας, διαφήμισης, 
παραγωγής προϊόντων, από το τέλος του ΒΠΠ μέχρι σήμερα. 
Πληθώρα παραδειγμάτων θα επιλεχθούν προς τη σημειωτική τους ανάλυση, τον 
εντοπισμό και την επεξήγηση των συμβολισμών τους, με παράλληλο στόχο μία γενική 
εποπτεία των φαινομένων και την παραγωγή κριτικού λόγου.
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“Urban Nation Museum” για το γκραφίτι και 
το street art. Οι δραστηριότητες του μουσείου 
επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή με 
τοιχογραφίες μικρών και μεγάλων διαστάσεων. 
Βερολίνο 2017
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Tags από το εσωτερικό των βαγονιών του 
μετρό της Νέας Υόρκης (δεκαετία ‘80), και από 
τοίχους σε τούνελ.
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Graffiti writers in a school yard at Washington Heights, New York, 1974
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Αριστερά πάνω: τα διάσημα πρωτοσέλιδα στα οποία ο πρόεδρος Φορντ ανακοινώνει στη Νέα Υόρκη ότι δεν 
πρόκειται να τη βοηθήσει να ξεφύγει από την οικονομική κρίση και ο Δήμαρχος Μπήμε το ανακοινώνει εκ 
νέου στους πολίτες βγαίνοντας φωτογραφία να κρατάει το εξώφυλλο (1974).
Αριστερά κάτω: οι σκιαγραφημένες περιοχές είναι οι περιοχές όπου κυρίως συνέβησαν επεισόδια, πυρκαγιές 
και λεηλασίες στο black out του 1977. Πρόκειται για τις κατεξοχήν αποκλεισμένες περιοχές της πόλης. 
Το Νότιο Μπρονξ (η σκιαγραφημένη περιοχή ψηλά στο χάρτη) οριοθετείται από το (ασκιαγράφητο 
Βόρειο Μπρονξ) από τον καταστροφικό (για την ιστορία της πόλης και την γκετοποίηση του Μπρονξ) 
αυτοκινητόδρομο Cross Bronx Highway.
Δεξιά πάνω: ο Cross Bronx Highway σήμερα. Στη φωτογραφία γίνεται μερικώς αντιληπτή η έκταση των 
απαλλοτριωμένων εκτάσεων και η καταστροφή του αστικού ιστού κατά τη μακρά διάρκεια της κατασκευής 
του.
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Εικόνα από το διαδίκτυο που τονίζει τη δυσανάλογη παρουσία και το ποιοτικά πιο 
επιβλαβές μήνυμα των διαφημίσεων στον δημόσιο χώρο σε σχέση με την παρουσία 
του γκραφίτι, το οποίο μάλιστα (σε αντίθεση με τις διαφημίσεις) ποινικοποιείται.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017



Καταχώρηση εταιρίας σπρέυ σε περιοδικό γκραφίτι, που καλεί σε προβληματισμό 
σχετικά με το τι είναι πραγματικά βανδαλισμός -προς υπεράσπιση του γκραφίτι.Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

















































αρχές δεκαετίας ‘70: οι πρώτες εκθέσεις στη Νέα Υόρκη

αρχές δεκαετίας ‘80: το δεύτερο (και πρώτο μεγάλο) κύμα εκθέσεων στη Νέα Υόρκη

μέσα ‘80: ο πρώτος εξουσιοδοτημένος τοίχος για εκτέλεση έργων με άδεια, σε 
σχολείο του Χάρλεμ.

1983-1984: οι πρώτες σχετικές ταινίες και τα πρώτα βιβλία διαδίδουν το γκραφίτι και 
το χιπ χοπ σε πόλεις πέρα από τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο.

δεκαετία ‘90: το γκραφίτι και το χιπ χοπ έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλες διαστάσεις 
παγκοσμίως (έχουν ανθίσει και ωριμάσει τοπικές και διεθνείς σκηνές, και τα δίκτυα 
των writers έχουν διευρυνθεί) και το γκραφίτι (όπως και το χιπ χοπ) έχει τεράστια 
απήχηση στο εφηβικό-νεανικό κοινό. Το τελευταίο αποτελεί και ένα πολύ σοβαρό 
κομμάτι της Αγοράς η οποία εντοπίζει τη δυναμική και στοχεύει εκεί, με προϊόντα και 
με τη μουσική βιομηχανία, και με χορηγίες στα διάφορα σχετικά φεστιβάλ. 

μέσα δεκαετίας ‘90: επιτυγχάνεται αδειοδότηση περισσότερων τοίχων στις διάφορες 
πόλεις

τέλη δεκαετίας ‘90: πραγματοποιούνται αλλεπάλληλα φεστιβάλ, και το γκραφίτι 
γίνεται ακόμα περισσότερο γνωστό και εμπορικό 

αρχές ‘00: σε συνέχεια της απήχησης και της εμπορευσιμότητας του γκραφίτι 
ακολουθούν οι ολοένα και συχνότερες σχετικές εκθέσεις και το ενδιαφέρον 
της αγοράς της τέχνης μεγαλώνει σημαντικά. Παράλληλα πολλοί δημιουργοί 
κατευθύνονται σε νέες αναζητήσεις και σχηματίζουν το γεννημένο από το γκραφίτι 
ρεύμα που κάπως αυθαίρετα ονομάστηκε “street art”. Οι νέες δουλειές μαζί με τις 
πιο “παραδοσιακές”, και σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη κατακόρυφη αύξηση της 
χρήση του διαδικτύου εκτοξεύουν τη δημοτικότητα των έργων και των καλλιτεχνών. 
Η αγορά (εταιρίες, προϊόντα, event)  βρίσκεται και πάλι συγχρονισμένη. Το κοινό 
είναι πλέον διευρυμένο -και η κοινωνία συνολικά πιο έτοιμη για να υποδεχθεί αυτές 
τις δημιουργίες (καθώς το γκραφίτι έχει μεγαλώσει ηλικιακά είναι πολύ περισσότεροι 
αυτοί που έχουν εξοικειωθεί και ενηλικιωθεί μαζί του -ενώ πλέον το κοινό 
περιλαμβάνει μέχρι και τα παιδιά τους).

τέλη ‘00 ως σήμερα: το επόμενο στάδιο είναι οι μεγάλες τοιχογραφίες σε τυφλές 
όψεις κτιρίων, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο φεστιβάλ, μπιενάλε, εκθέσεων και 
άλλων εκδηλώσεων (και συχνά ως παραγγελίες και διαφημίσεις εταιριών), κατά 
κανόνα εκτελεσμένες από writers ή πρώην writers που δημιουργούσαν στο μεταξύ 
στον χώρο των γκαλερί, των μουσείων, και στα διάφορα event. Οι επεμβάσεις αυτές 
επεμβαίνουν δραστικά στην αρχιτεκτονική των κτιρίων και εξαιτίας των μεγάλων 
διαστάσεών και χαρακτηρίζουν έντονα τις περιοχές όπου συμβαίνουν. Το έδαφος 
για τη δημοτικότητα αυτών των επεμβάσεων εντοπίζεται σε όλη την προηγούμενη 
παράδοση της διάδοσης και εξάπλωσης του γκραφίτι και των συγγενικών του 
μορφών. Η αγορά εδώ, μπορεί να εμφανίζεται ως χορηγός, ως διαφημιζόμενη 
εταιρία-προϊόν, αλλά και ως αξία ακινήτων και γης που αναπόφευκτα επηρεάζεται 
από την παρουσία δημόσιας τέχνης στον -συχνά εμπορευματοποιημένο από αυτές τις 
διαδικασίες- δημόσιο χώρο.

Χρονική αφήγηση αφομοίωσης:
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κανόνα εκτελεσμένες από writers ή πρώην writers που δημιουργούσαν στο μεταξύ 
στον χώρο των γκαλερί, των μουσείων, και στα διάφορα event. Οι επεμβάσεις αυτές 
επεμβαίνουν δραστικά στην αρχιτεκτονική των κτιρίων και εξαιτίας των μεγάλων 
διαστάσεών και χαρακτηρίζουν έντονα τις περιοχές όπου συμβαίνουν. Το έδαφος 
για τη δημοτικότητα αυτών των επεμβάσεων εντοπίζεται σε όλη την προηγούμενη 
παράδοση της διάδοσης και εξάπλωσης του γκραφίτι και των συγγενικών του 
μορφών. Η αγορά εδώ, μπορεί να εμφανίζεται ως χορηγός, ως διαφημιζόμενη 
εταιρία-προϊόν, αλλά και ως αξία ακινήτων και γης που αναπόφευκτα επηρεάζεται 
από την παρουσία δημόσιας τέχνης στον -συχνά εμπορευματοποιημένο από αυτές τις 
διαδικασίες- δημόσιο χώρο.

Χρονική αφήγηση αφομοίωσης:



αρχές δεκαετίας ‘70: οι πρώτες εκθέσεις στη Νέα Υόρκη

αρχές δεκαετίας ‘80: το δεύτερο (και πρώτο μεγάλο) κύμα εκθέσεων στη Νέα Υόρκη

μέσα ‘80: ο πρώτος εξουσιοδοτημένος τοίχος για εκτέλεση έργων με άδεια, σε 
σχολείο του Χάρλεμ.

1983-1984: οι πρώτες σχετικές ταινίες και τα πρώτα βιβλία διαδίδουν το γκραφίτι και 
το χιπ χοπ σε πόλεις πέρα από τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο.

δεκαετία ‘90: το γκραφίτι και το χιπ χοπ έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλες διαστάσεις 
παγκοσμίως (έχουν ανθίσει και ωριμάσει τοπικές και διεθνείς σκηνές, και τα δίκτυα 
των writers έχουν διευρυνθεί) και το γκραφίτι (όπως και το χιπ χοπ) έχει τεράστια 
απήχηση στο εφηβικό-νεανικό κοινό. Το τελευταίο αποτελεί και ένα πολύ σοβαρό 
κομμάτι της Αγοράς η οποία εντοπίζει τη δυναμική και στοχεύει εκεί, με προϊόντα και 
με τη μουσική βιομηχανία, και με χορηγίες στα διάφορα σχετικά φεστιβάλ. 

μέσα δεκαετίας ‘90: επιτυγχάνεται αδειοδότηση περισσότερων τοίχων στις διάφορες 
πόλεις

τέλη δεκαετίας ‘90: πραγματοποιούνται αλλεπάλληλα φεστιβάλ, και το γκραφίτι 
γίνεται ακόμα περισσότερο γνωστό και εμπορικό 

αρχές ‘00: σε συνέχεια της απήχησης και της εμπορευσιμότητας του γκραφίτι 
ακολουθούν οι ολοένα και συχνότερες σχετικές εκθέσεις και το ενδιαφέρον 
της αγοράς της τέχνης μεγαλώνει σημαντικά. Παράλληλα πολλοί δημιουργοί 
κατευθύνονται σε νέες αναζητήσεις και σχηματίζουν το γεννημένο από το γκραφίτι 
ρεύμα που κάπως αυθαίρετα ονομάστηκε “street art”. Οι νέες δουλειές μαζί με τις 
πιο “παραδοσιακές”, και σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη κατακόρυφη αύξηση της 
χρήση του διαδικτύου εκτοξεύουν τη δημοτικότητα των έργων και των καλλιτεχνών. 
Η αγορά (εταιρίες, προϊόντα, event)  βρίσκεται και πάλι συγχρονισμένη. Το κοινό 
είναι πλέον διευρυμένο -και η κοινωνία συνολικά πιο έτοιμη για να υποδεχθεί αυτές 
τις δημιουργίες (καθώς το γκραφίτι έχει μεγαλώσει ηλικιακά είναι πολύ περισσότεροι 
αυτοί που έχουν εξοικειωθεί και ενηλικιωθεί μαζί του -ενώ πλέον το κοινό 
περιλαμβάνει μέχρι και τα παιδιά τους).

τέλη ‘00 ως σήμερα: το επόμενο στάδιο είναι οι μεγάλες τοιχογραφίες σε τυφλές 
όψεις κτιρίων, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο φεστιβάλ, μπιενάλε, εκθέσεων και 
άλλων εκδηλώσεων (και συχνά ως παραγγελίες και διαφημίσεις εταιριών), κατά 
κανόνα εκτελεσμένες από writers ή πρώην writers που δημιουργούσαν στο μεταξύ 
στον χώρο των γκαλερί, των μουσείων, και στα διάφορα event. Οι επεμβάσεις αυτές 
επεμβαίνουν δραστικά στην αρχιτεκτονική των κτιρίων και εξαιτίας των μεγάλων 
διαστάσεών και χαρακτηρίζουν έντονα τις περιοχές όπου συμβαίνουν. Το έδαφος 
για τη δημοτικότητα αυτών των επεμβάσεων εντοπίζεται σε όλη την προηγούμενη 
παράδοση της διάδοσης και εξάπλωσης του γκραφίτι και των συγγενικών του 
μορφών. Η αγορά εδώ, μπορεί να εμφανίζεται ως χορηγός, ως διαφημιζόμενη 
εταιρία-προϊόν, αλλά και ως αξία ακινήτων και γης που αναπόφευκτα επηρεάζεται 
από την παρουσία δημόσιας τέχνης στον -συχνά εμπορευματοποιημένο από αυτές τις 
διαδικασίες- δημόσιο χώρο.

Χρονική αφήγηση αφομοίωσης:




