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Σεμινάρια Κοσμήματος στο Συν Άπειρο

Χώροι συνεύρεσης, συνομιλίας, συνεργασίας.

Τα Σεμινάρια Κοσμήματος στο Συν Άπειρο ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2008 με διάθεση
για παιχνίδι, πειραματισμό και δημιουργία χωρίς περιορισμούς. Ήταν ένας τρόπος, να
μοιραστούμε την εμπειρία της συλλογικής διαδικασίας που βιώνουμε στο Συν Άπειρο, με
περισσότερους ανθρώπους. Τα Σεμινάρια Κοσμήματος είναι επιπλέον για μας ο τρόπος να
πραγματώσουμε μια εκπαιδευτική διαδικασία απελευθερωτική, χωρίς αυθεντίες,
ανταγωνισμό, αξιολογήσεις. Μια διαδικασία μοιράσματος της γνώσης, που τη διαχειρίζονται
όσοι συμμετέχουν σε αυτή, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους , με εργαλεία το
διάλογο και την αλληλεγγύη. Παρακάτω δίνουμε συνοπτικές απαντήσεις σε FAQ σχετικά με
τα Σεμινάρια Κοσμήματος. Πού γίνονται τα σεμινάρια; Τα σεμινάρια γίνονται στο
εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας που υπάρχει στο Συν Άπειρο. Κάθε άτομο που συμμετέχει
έχει στη διάθεσή του έναν εξοπλισμένο πάγκο(φλόγιστρο,μοτέρ).Επίσης υπάρχουν
κοινόχρηστα εργαλεία και μηχανήματα . Σε ποιούς απευθύνονται τα σεμινάρια; Σκοπός των
σεμιναρίων είναι να δημιουργούνται πυρήνες συλλογικής έκφρασης και πολυφωνίας. Αυτό
σημαίνει ότι τόσο η εμπειρία όσο και η απειρία είναι ζητούμενο. Οι ομάδες συγκροτούνται
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από άτομα που ασχολούνται πρώτη φορά με το αντικείμενο και άτομα που έχουν
προηγούμενες γνώσεις και αυτή ακριβώς η απτή αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των
σεμιναρίων είναι για όλους η πιο σημαντική παιδεία. Πώς γίνονται τα σεμινάρια και τί
μαθαίνουμε; Προχωράμε με βάση τις απορίες που γεννιούνται σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Η
αναζήτηση του κάθε ατόμου πηγάζει από τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Έτσι
δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη αλλά συνολική , δεν μπορεί να αναφέρεται μόνο στην
τεχνική γνώση αλλά και στην αισθητική και αυτή ακριβώς την προσέγγιση στηρίζουμε και
διευκολύνουμε . Στόχος δεν είναι απλά η γνώση αλλά ο τρόπος με τον οποίο φτάνουμε στη
γνώση και η καλλιέργεια της ικανότητας να την ανακαλύπτουμε όταν τη χρειαστούμε.
Βαδίζουμε ηθελημένα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και άγνωστο πεδίο όσον αφορά τις
τεχνικές λύσεις. Παραμένοντας σε αυτό το πεδίο διασφαλίζουμε μια διαδικασία που είναι
συνεχώς πρωτόγνωρη για όλα τα άτομα και μπορούμε έτσι να την αντιμετωπίζουμε σαν
παιδιά, χωρίς παγιωμένες αντιλήψεις, χωρίς δεδομένα, χωρίς στεγανά. Διερευνώντας
προσωρινές λύσεις αντί να θέτουμε γενικούς κανόνες, έχουμε σαν στόχο να προκύπτουν
συνεχώς ερωτήματα που σταδιακά οδηγούν στην κατανόηση και την εμβάθυνση. Τα
αντικείμενα που παράγονται τελικά είναι αποτυπώσεις της αναζήτησης, στιγμιότυπα της
διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που
εξυπηρετούν καλύτερα τις ιδέες μας και είναι απεριόριστα όσο είναι και αυτές. Πόσο
διαρκούν τα σεμινάρια; Τα σεμινάρια διεξάγονται κάθε χρόνο συνεχώς από αρχές
Οκτωβρίου ως τέλος Ιουνίου. Υπάρχουν απογευματινά και πρωινά τμήματα και το κάθε ένα
δουλεύει για 4 ώρες κάθε εβδομάδα. Επειδή οι θέσεις είναι συγκεκριμένες(δέκα σε κάθε
ομάδα) προσπαθούμε να βρούμε μια δίκαιη διαδικασία εξασφάλισης μια θέσης. Έτσι κάθε
χρονιά ξεκινά με μια συνέλευση - ενημέρωση , όπου όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν
οφείλουν να έρθουν. Αφού καλυφθούν οι θέσεις υπάρχει σειρά προτεραιότητας και οι
θέσεις συμπληρώνονται μόλις προκύπτουν διαθέσιμες. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει
για ένα συγκεκριμένο διάστημα αρκεί να μας ενημερώνει ώστε η θέση να μην μείνει κενή.
Πόσο κοστίζει το σεμινάριο; Το οικονομικό πλαίσιο αυτορυθμίζεται από την ίδια την
συλλογικότητα των σεμιναρίων, με βάση τις ανάγκες της, χτίζοντας στο εσωτερικό της
σχέσεις αλληλεγγύης και σε οικονομικό επίπεδο, Βασική προϋπόθεση είναι την οικονομική
βιωσιμότητα του εγχειρήματος σε βάθος χρόνου. Για αυτό το λόγο προτείνεται η οικονομική
συνεισφορά των 55 ευρώ τον μήνα, έτσι ώστε να καλύπτονται τα τρέχοντα έξοδα του
εργαστηρίου και οι εργατοώρες των ανθρώπων που απασχολούνται στα σεμινάρια. Τί άλλο
γίνεται στα πλαίσια των Σεμιναρίων Κοσμήματος; Εκτός από τις 4 ώρες που δουλεύουμε
στο εργαστήριο, μία φορά το μήνα θα γίνεται μία προαιρετική τρίωρη συνάντηση.Το
περιεχόμενό της είναι διπλό .Αφενός να συζητάμε όσα έχουν προκύψει στο εργαστήριο,
ζητήματα τεχνικά ή λειτουργικά. Αφετέρου να ασχολούμαστε σχεδιαστικά με ένα θέμα και
να εξασκούμαστε τόσο στη συλλογή πληροφοριών πάνω σε αυτό όσο και στην εξέλιξη μιας
ιδέας σε ένα σχεδιασμένο αντικείμενο. Οι διάφορες ομάδες των σεμιναρίων βρίσκουν κάθε
χρόνο σημείο σύγκλισης στην Ετήσια Έκθεση. Είναι ένας τρόπος συμπυκνωμένης
προσπάθειας αλλά και επαφής με το κοινό. Τη θεματική την αποφασίζουμε πάντα
συλλογικά όπως συλλογικά αναλαμβάνουμε τα έξοδα και τη διαχείριση των εσόδων.
Καλούμε λοιπόν, όλες και όλους που εμπνέονται από την προσπάθεια και θέλουν να
κινηθούν δημιουργικά μέσα σε αυτή, να συγκροτήσουν αυτή την κοινότητα για να
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο συλλογικής έκφρασης, ελπίζοντας να βρούμε και
πάλι, η κάθε μία και ο κάθε ένας, το παιδί μέσα μας. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε... Για
περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
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