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Σύνοψη 

Ξεκινώντας από τις κλασικές έννοιες και προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο  χώρο της σημειωτικής της εικόνας, 

το σεμινάριο επιδιώκει να τις αναθεωρήσει και να τις εμπλουτίσει στο πλαίσιο των νεώτερων αντιλήψεων για τη 

μελέτη και την ανάλυση της εικόνας – ακίνητης και κινητής, χειροποίητης και τεχνικής. Αντλώντας από την 

κοινωνιοσημειωτική, την έρευνα της πρόσληψης και τις πολιτισμικές σπουδές, η σύγχρονη σημειωτική της εικόνας 

αναδεικνύεται ως ο ο κεντρικός άξονας μιας σύνθετης  πολιτισμικής ερμηνευτικής που συνδυάζει συγχρονία και 

διαχρονία, κριτική και ανάλυση.       

 

Σχεδιάγραμμα 

1. Κλασικές προσεγγίσεις 

α. Η τριαδική διάκριση του  Ch. Peirce  

β.  R. Barthes: Η ρητορική της εικόνας  

γ.  U. Eco:  Το φωτογραφικό κείμενο 

δ. P. Wollen: Η σημειολογία του κινηματογράφου 

2.  Οι κώδικες της εξωλεκτικής επικοινωνίας 

3.  Το είδος της εικόνας  

4.  Η κοινωνιοσημειωτική της εικόνας 

5.  Ζητήματα πρόσληψης και αποκωδικοποίησης  

6.  Σημειωτική και η πολιτική της αναπαράστασης 

7.  Προς μια πολιτισμική ερμηνευτική της εικόνας 
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Θέματα  Eργασιών 
 
1. Μελετείστε την οπτική σύνθεση των εξώφυλλων ενός περιοδικού 

2. Μελετείστε την οπτική σύνθεση των εξώφυλλων βιβλίων (ενός συγγραφέα/ενός είδους/μιας εκδοτικής 

σειράς) 

3. Μελετείστε την οπτική σύνθεση των εξώφυλλων μουσικών δίσκων (ενός δημιουργού/ ενός μουσικού 

συγκροτήματος/ενός μουσικού είδους) 

4.  Η σημειωτική των απαγορευμένων εικόνων.  

5.  Eικόνες  φετίχ: H θέση και οι λειτουργίες τους στη σύγχρονη κουλτούρα. 

6. Η σημειωτική της πολιτικής αφίσας  

7.  Η σημειωτική της τουριστικής εικόνας (διαφήμιση/καρτποστάλ/αφίσα/ιστοσελίδα)  

 
Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν έκταση περ. 5.000 λέξεις (Times New Roman 12’, 1,5 διάστιχο) και να 

συνοδεύονται από βιβλιογραφική υποστήριξη και από το σχετικό φωτογραφικό/εικονογραφικό υλικό.  

 

 


