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Unit 8b. pg 110: Installation Art
§1
to cross your mind

= το να σου περνάει από το μυαλό

times are changing

= οι καιροί αλλάζουν

a growing number of artists

= ένας αυξανόμενος αριθμός από καλλιτέχνες

to challenge a traditional concept

= το να αμφισβητείς μια παραδοσιακή αντίληψη

to express your creativity

= το να εκφράζεις τη δημιουργικότητά σου

in any way you please

= με οποιαδήποτε τρόπο σε ευχαριστεί

to have an opportunity to do something

= το να έχεις την ευκαιρία να κάνεις κάτι

to exhibit your work

= το να εκθέτεις τη δουλεία σου

§2
to give rise to an art form

= το να ανάγει κάτι σε μορφή τέχνης

the primary goal of something

= ο πρωταρχικός στόχος από κάτι

to change your perception of something

= το να αλλάξεις την αντίληψή σου για κάτι

to transform the ordinary into extraordinary = το να μετατρέψεις το κανονικό σε εξαιρετικό
to use a wide range of materials

= το να χρησιμοποιείς ένα ευρύ φάσμα υλικών

to reject a traditional idea

= το να απορρίπτεις μια παραδοσιακή ιδέα

art is not only visual

= η τέχνη δεν είναι μόνο οπτική

to use a variety of senses

= το να χρησιμοποιείς μια ποικιλία αισθήσεων

§ 3 (The Weather Project)
a glowing sun

= ένας λαμπερός ήλιος

a room filled with mist

= ένα δωμάτιο γεμάτο από ομίχλη

to lie on the floor

= το να ξαπλώνεις στο πάτωμα

to look at your reflection

= το να κοιτάς την αντανάκλασή σου

…..
lie (lying) ξαπλώνω

– lay

-lain

lie (lying) ψεύδομαι

– lied

– lied

lay (laying) τοποθετώ

– laid

- laid
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§ 4 (The Traffic Light Tree)
to stage an installation in public areas

= το να στήσουν μια εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο

an unusual structure

= μια ασυνήθιστη δομή

a tree-like structure

= μια δενδρώδης δομή

it stands tall

= στέκει όρθιο

it stands 8 metres tall

= στέκει 8 μέτρα ψηλό

it features 75 traffic lights

= παρουσιάζει 75 φανάρια

75 sets of blinking traffic lights

= 75 σετ από φανάρια που αναβοσβήνουν

75 sets of flashing lights

= 75 σετ από φώτα που αναβοσβήνουν

to represent the rhythms of t he surroundings = το να αντικατοπτρίζει τους ρυθμούς του περιβάλλοντος
§ 5 ( Melting Men)
to convey a message

= το να μεταδίδεις ένα μήνυμα

to draw attention to something

= το να έλκεις την προσοχή σε κάτι

the impact on our environment

= η επίδραση στο περιβάλλον μας

the impact of global warming on the environment = η επίδραση της θέρμανσης του πλανήτη
στο περιβάλλον
a destructive impact

= μια καταστροφική επίδραση

little men made by Nele Azevedo

= μικρά ανθρωπάκια φτιαγμένα από τον Ν.Αz.

little men made of ice

= μικρά ανθρωπάκια φτιαγμένα από πάγο

to sit on the steps of a building

= το να κάθεσαι στα σκαλοπάτια ενός κτιρίου

ice turned into a puddle of water

= ο πάγος μετατράπηκε σε μια λίμνη νερού

rapid disappearance

= γρήγορη εξαφάνιση

to act as a warning

= λειτουργεί ως προειδοποίηση

a warning to humanity

= μια προειδοποίηση στην ανθρωπότητα

§ 6 (Crate Man)
imaginative installations

= εγκαταστάσεις με φαντασία

to delight the locals

= το να ευχαριστεί τους ντόπιους

figures made from crates

= φιγούρες φτιαγμένες από καφάσια

comical creations

= κωμικές δημιουργίες
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as the name implies

= καθώς το όνομα συνεπάγεται

they appear in various locations

= εμφανίζονται σε διάφορες τοποθεσίες

fishing beside a creek

= το να ψαρεύεις δίπλα σε ένα ποταμάκι

climbing a fence

= το να σκαρφαλώνει ένα φράχτη

climbing a skyscraper

= το να σκαρφαλώνει έναν ουρανοξύστη

it’s here to stay

= ‘ήρθε για να μείνει’

for years to come

= για τα επόμενα χρόνια
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8b Summary and Oral Presentation
WRITE a summary (~60 words) of the text and prepare an oral presentation following questions
below. Use as many of the collocations as possible!
a. Describe two (2) examples of installation art.
b. What makes them unusual?
c. Do you like them?
d. Why/Why not?

Video Break 8b: Watch Nele Azevedo explaining the message of his “Melting Men”
YT - 1000 Melting Men At Berlin: Global Warming Awareness: https://www.youtube.com/watch?v=rjVQfth76ss
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Unit 8b pg 112 – Colours:
01, 02, 03 = Primary Colours
Primary vs Complementary Colours

Between 01 (yellow) and 02 (red)
yellowish orange
orange
reddish orange
Between 02 (red) and 03 (blue)
scarlet = κατακόκκινο
pink = ροζ
fuchsia = /’fju: ʃǝ/ φούξια
crimson = /kr’imz ǝ n/πορφυρό, άλικο
purple = μωβ
Between 03 (blue) and 01 (yellow)
navy blue = ναυτικό μπλε
light blue = γαλάζιο
turquoise = γαλαζοπράσινο
olive = λαδί
lime = κιτρινοπράσινο
…..
White - Beige - Brown
White – Grey - Black
***
END of Unit 8b
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