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Γλωσσάριο
Εικαστικός σύλλογος: μια οργάνωση 
προσώπων που έχουν κοινό ενδιαφέρον 
για την τέχνη και τις πολλές διαφορετικές 
μορφές της, μια ομάδα μελών της που 
δημιουργούν τέχνη και μοιράζονται 
ευκαιρίες δικτύωσης, διοργανώνουν 
εκθέσεις, δημοπρασίες, συνέδρια κ.λπ.

Τι είναι η Ένωση Τέχνης; / https://www. 
joinit.org/blog/what-is-an-art-association

Κέντρο Τέχνης: χώρος που χρησιμεύει 
ως σημείο εστίασης για καλλιτεχνική 
δραστηριότητα ή ενδιαφέρον. ένα κτίριο ή 
ομάδα κτιρίων αφιερωμένα στην τέχνη, τη 
μουσική, το δράμα κ.λπ.

Lexico / https://www.lexico.com/definition/ 
art_centre

Διαγωνισμός τέχνης: μια φυσική ή 
διαδικτυακή εκδήλωση που επιτρέπει 
στους καλλιτέχνες να προβάλλουν τη 
δουλειά τους μεταξύ των συναδέλφων 
τους, να την αξιολογούν αξιότιμοι κριτές 
και να λαμβάνουν ευκαιρίες έκθεσης και 
χρηματικά κίνητρα.

Όλα για τους Καλλιτεχνικούς Διαγωνισμούς / 

https://www.artistsnetwork.com/art-busi-
ness/understanding-art-competitions-impor-
tance/

Έκθεση Τέχνης: μια συνεδριακή παράσταση 
σε στυλ περίπτερο που φιλοξενεί διάφορες 
γκαλερί, συλλογικότητες, επιμελητές 
και ανεξάρτητους καλλιτέχνες για να 
παρουσιάσουν έργα τέχνης σε τοπικούς 
και διεθνείς συλλέκτες για αγορά. 
Διαρκούν συνήθως 4-6 ημέρες και είναι 
ραγματοποιούνται σε μεγάλες πόλεις σε 
όλο τον κόσμο.

Ashey Garner. Τι είναι το Έκθεση Τέχνης; 
/ Tribeca Printworks / https://www.tribe-
caprintworks. 
com/what-is-an-art-fair

Γκαλερί τέχνης: ένα κτίριο όπου τα έργα 
τέχνης μπορεί να δει το κοινό. ένα μέρος 
όπου παρουσιάζονται έργα τέχνης και 
μπορούν να αγοραστούν.

Cambridge English Dictionary [σε απευθείας 
σύνδεση] /  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 
english/art-gallery

Καλλιτεχνική κατοικία: ένα πρόγραμμα artist-
in-residence και άλλες ευκαιρίες διαμονής 
για καλλιτέχνες και άλλους δημιουργικούς 
επαγγελματίες μείνετε και εργαστείτε αλλού 
προσωρινά. Οι κατοικίες προσφέρουν 
συνθήκες που ευνοούν δημιουργικότητα και 
παρέχουν στους επισκέπτες τους ένα πλαίσιο, 
όπως εγκαταστάσεις εργασίας, συνδέσεις, 
κοινό κ.λπ.

Καλλιτεχνική κατοικία; / https://www.tran-
sartists.org/en/what-are-residencies
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Η ψηφιακή τέχνη, που κάποτε ονομαζόταν 
τέχνη υπολογιστή ή τέχνη νέων μέσων, 
αναφέρεται στην τέχνη που γίνεται με 
χρήση λογισμικού, υπολογιστών ή άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών.

Eden Gallery. Τι είναι η Ψηφιακή Τέχνη 
/ https://www.eden-gallery.com/news/
what-is-digital- 
art

Η περιβαλλοντική τέχνη, επίσης γνωστή 
ως οικολογική τέχνη, περιλαμβάνει πολλές 
διαφορετικές μορφές και πρακτικές που 
εμπλέκονται με και αντιπροσωπεύουν το 
περιβάλλον.

The Art Story. Η περιβαλλοντική τέχνη / 

https://www.theartstory.org/movement/envi-
ronmen- 
tal-art/

NFT (non-fungible tokens, μη ανταλλάξιμα 
μάρκες) / crypto art (κρυπτοτεχνη). Το NFT 
σημαίνει μη ανταλλάξιμα μάρκες. Είναι 
μοναδικές και μη εναλλάξιμες μονάδες 
δεδομένων που αποθηκεύονται σε ένα 
ασφαλές ψηφιακό καθολικό (blockchain). 
Ένα NFT παρακολουθεί τον δημιουργό του 
ψηφιακού έργου τέχνης, την αγοραία του 
αξία και την ιδιοκτησία του.

My Modern Met. Τα καλύτερα του 2021: 
Κορυφαίοι 12 καλλιτέχνες NFT και έργα 
κρυπτοτεχνη / 

https://mymodernmet.com/nft-artists-2021

Αναδυόμενη γκαλερί: μια προσωρινή 
γκαλερί / έκθεση που διαρκεί από μια μέρα 
έως ένα μήνα ή περισσότερο, που συχνά 
πραγματοποιείται σε έναν μη παραδοσιακό 
χώρο, όπως μια βιτρίνα ή στο στούντιο ενός 
καλλιτέχνη.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις γκαλερί 
Pop-Up / Artsy.net / 

https://partners.artsy.net/resource/
pop-up-galleries/

Πρακτικές κοινωνικής δέσμευσης / 
ακτιβιστών: Η πρακτική της κοινωνικής 
δέσμευσης περιγράφει την τέχνη που είναι 
συνεργατική, συχνά συμμετοχική και 
περιλαμβάνει ανθρώπους ως το μέσο ή το 
υλικό του έργου.

Tate. Πρακτική Κοινωνικής Εμπλοκής / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/so-
cially-engaged-practice

Τέχνη του δρόμου: η τέχνη του δρόμου 
σχετίζεται με την τέχνη γκράφιτι, καθώς 
δημιουργείται σε δημόσιους χώρους και 
συνήθως δεν εγκρίνεται, αλλά καλύπτει 
ένα ευρύτερο γκάμα μέσων και συνδέεται 
περισσότερο με τη γραφιστική.

Tate. Τέχνη του δρόμου / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/
street-art
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NFT / κρυπτοτεχνη Το NFT σημαίνει μη ανταλλάξιμα μάρκες (non-fungible to-
ken). Είναι μοναδικές και μη εναλλάξιμες μονάδες δεδομένων 
που αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές ψηφιακό καθολικό (block-
chain). Ουσιαστικά, δεδομένου ότι το καθένα έχει τον δικό 
του κωδικό κρυπτογράφησης που δεν μπορεί να χακαριστεί, 
είναι πιστοποιητικά γνησιότητας. Ένα NFT παρακολουθεί τον 
δημιουργό του ψηφιακού έργου τέχνης, την αγοραία του αξία και 
την ιδιοκτησία του. Αυτό καθιστά δυνατό τον έλεγχο ταυτότητας 
ενός NFT όπως ακριβώς θα μπορούσατε να ελέγξετε την 
ταυτότητα ενός παραδοσιακού πίνακα.

Οπτική τέχνη Οι εικαστικές τέχνες είναι μορφές τέχνης που δημιουργούν 
έργα που έχουν κυρίως οπτικό χαρακτήρα, όπως κεραμικά, 
σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σχέδιο, χειροτεχνία, 
φωτογραφία, βίντεο, κινηματογραφική παραγωγή και 
αρχιτεκτονική. Αυτοί οι ορισμοί δεν πρέπει να λαμβάνονται πολύ 
αυστηρά, καθώς πολλοί καλλιτεχνικοί κλάδοι (παραστατικές 
τέχνες, εννοιολογική τέχνη, υφαντουργικές τέχνες) περιλαμβάνουν 
πτυχές των εικαστικών τεχνών καθώς και τέχνες άλλων τύπων. 
Στις εικαστικές τέχνες περιλαμβάνονται επίσης οι εφαρμοσμένες 
τέχνες όπως το βιομηχανικό σχέδιο, η γραφιστική, το σχέδιο μόδας, 
η εσωτερική διακόσμηση και η διακοσμητική τέχνη.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατο-
πτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύ-
νη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 
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