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Η τέχνη του δρόμου ως μορφή έκφρασης και  επικοινωνίας στο αστικό τοπίο 
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Περίληψη 
Η αστική δημιουργικότητα είναι ένας όρος που αναφέρεται είτε σε μη επικυρωμένες δραστηριότητες είτε σε δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε άμεση σχέση με την πόλη. Παραδείγματα αστικής δημιουργικότητας αποτελούν η τέχνη του δρόμου (street art) 

και το γκράφιτι (graffiti) (Stampoulidis 2016). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των πρακτικών αστικής δημιουργικότητας είναι ότι 

διευρύνουν τα νομικά, ηθικά και πολιτισμικά όρια παρεμβαίνοντας και διερευνώντας εναλλακτικούς τρόπους χρήσης και κατανόησης 

της πόλης. 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η τέχνη σε προσβάσιμους στο κοινό χώρους (Bengtsen 2018) έχει συγκεντρώσει την ιδιαίτερη προσοχή 

διάφορων επιστημονικών πεδίων συμπεριλαμβανομένης και της πιο πρόσφατης γνωσιακής σημειωτικής, η οποία ενσωματώνει 

μεθόδους, μοντέλα και θεωρίες από τη σημειωτική, από τη γνωσιακή επιστήμη καθώς και από τη (γνωσιακή) γλωσσολογία (Zlatev et 

al. 2016).   

Στην παρούσα ανακοίνωση, επικεντρωνόμαστε στην τέχνη του δρόμου, η οποία περιλαμβάνει αφίσες, τοιχογραφίες, και άλλες 

δημιουργικές εκφράσεις που συστηματικά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επικοινωνίας για την αντιμετώπιση κοινωνικοπολιτικών 

ζητημάτων σε αλληλεπίδραση με το χωροχρονικό περιβάλλον (Avramidis & Tsilimpounidi 2017, Chaffee 1993). Η τέχνη του δρόμου 

νοείται ως ένα οπτικά (μη) επικυρωμένο διαπολιτισμικό μέσο, το οποίο συνήθως συνδυάζει δύο πανανθρώπινα και αλληλοεπιδρώντα  

σημειωτικά συστήματα - γλώσσα και απεικόνιση - και είναι επομένως μια μορφή πολυσημειωτικής επικοινωνίας (Zlatev in press).  

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζεται η τέχνη του δρόμου ως μία μορφή πολυσημειωτικής επικοινωνίας με 

ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση των ρητορικών σχημάτων. Στο δεύτερο μέρος της, με δεδομένη τη στενή σχέση πολιτισμικών 

πρακτικών και αστικής αναβίωσης, εξερευνάται η αστική δημιουργικότητα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των 

ξενοδοχείων Ξενία και ερειπωμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
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