Κύκλοι διαλέξεων
«Τέχνη και ψυχανάλυση»

Με πρωτοβουλία της Πρυτανείας, η Σχολή ξεκινάει την οργάνωση κύκλων θεματικών
διαλέξεων, έναν ανά ακαδημαϊκή χρονιά, πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με την Τέχνη. Οι διαλέξεις αυτές απευθύνονται και στα δύο τμήματα της
Σχολής, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, και θα
πραγματοποιούνται διαδικτυακά.
Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί στους προσεχείς τρεις μήνες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο,
Ιανουάριο) με δύο διαλέξεις το μήνα και με αντικείμενο «Τέχνη και Ψυχανάλυση». Ομιλητής θα
είναι ο κ. Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής (επισυνάπτεται βιογραφικό του
σημείωμα). Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 14:30 αρχής
γενομένης την προσεχή Τετάρτη 11/11/2020 και θα είναι διάρκειας δύο ωρών. Κάθε μήνας (δύο
διαλέξεις) θα συνιστά και μια ενότητα (τρεις δηλαδή στο σύνολο), οι οποίες με σειρά
προτεραιότητας είναι οι εξής:
Α. Το βιολογικό σώμα και το ερωτικό
Β. Μετουσίωση στη φροϋδική θεωρία
Γ. Εμφανίσεις της ενόρμησης θανάτου στο σημερινό πολιτισμό
(Επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή των διαλέξεων).

Τη συνολική οργάνωση ανατέθηκε στο ζωγράφο Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη της
Α.Σ.Κ.Τ. κ. Γεώργιο Χαρβαλιά και στον Ιστορικό Τέχνης Ομ. Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Αντρέα
Ιωαννίδη.
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Η Πρυτανεία

Πρώτη ενότητα: Το βιολογικό σώμα και το ερωτικό
Α) Ζούμε ταυτόχρονα σε δύο σώματα: το βιολογικό σώμα και το ερωτικό σώμα. Το βιολογικό σώμα
καθορίζεται από τις ενστικτώδεις ανάγκες του ατόμου, ενώ το ερωτικό σώμα διαμορφώνεται προοδευτικά σε
συνάρτηση με τις ερωτογόνες ανάγκες του ατόμου και τελικά από τις επιθυμίες του. Το σώμα που ερημώνεται
από λίμπιντο γίνεται σωματικά ευάλωτο. Γίνεται ένα άρρωστο σώμα.
Β) Στην αναπτυξιακή πορεία του ατόμου και την ωρίμανση του βασικό ρόλο παίζει η διαμόρφωση
σεξουαλικής του ταυτότητας. Αυτή θα καθοριστεί εκεί που συναντιόνται σώμα-ψυχή-κοινωνικό
Η προσφορά της τέχνης είναι ανεκτίμητη για ορισμένους ασθενείς που δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που

ζουν.

Δεύτερη ενότητα: Μετουσίωση στην φροϋδική θεωρεία
Α) Η σεξουαλική ενορμητική δραστηριότητα είναι δυνατό, σε κάποιο βαθμό, να μετασχηματιστεί σε
μετουσιωμένη δραστηριότητα. Αυτό γίνεται εφικτό γιατί η λίμπιντο παρακάμπτει το άτομο που ήταν ο
βασικός της στόχος και επενδύει την μορφή του σώματος. Σε αυτήν την πορεία η λίμπιντο χάνει τον καθαρά
σεξουαλικό χαρακτήρα, αλλά όχι τον ερωτικό και τροφοδοτεί την καλλιτεχνική δημιουργία και την
πνευματική αναζήτηση.
Β) Η μετουσίωση στον Λεονάρντο Νταβίντσι. Άλλα παραδείγματα από διάφορα καλλιτεχνικά πεδία. Η τέχνη
συχνά δίνει την ευκαιρία σε κάποιον που την «συναντάει» να ξαναβρεί κάποια τραυματικά τμήματα του
εαυτού του, τα οποία τον βασάνιζαν και του ήταν απρόσιτα.

Τρίτη ενότητα: Εμφανίσεις της ενόρμησης θανάτου στον σημερινό πολιτισμό.
Α) Πολιτισμός πηγή δυστυχίας
πολιτισμός ντροπής - πολιτισμός ενοχής
Β) Σύγχρονος ναρκισσιστικός πολιτισμός: η λατρεία της εμφάνισης και του επιδερμικού.
Η απληστία καταστρέφει την κοινωνική συνοχή και το φυσικό π περιβάλλον.
Η τεχνολογία στην υπηρεσία της απο-ανθρωποποίησης.

