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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Ειρήνη Ανούση, Ζωγράφος,
Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Ηλίας Ράπτης, Παιδαγωγός,
Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας
Εκπαίδευσης
Ευτυχία Ροδοπούλου, Ζωγράφος,
Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Εκπαίδευσης
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Πολυξένη Αραπάκη, Ζωγράφος,
Κεραμίστρια, Σχολική Σύμβουλος
Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δημήτρης Κλεομένης Ζερβός,
Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Γεώργιος Τσακίρης, Ζωγράφος,
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Επίκουρος Καθηγητής Παν/μιου
ΑΠΘ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:
Ευτυχία Ροδοπούλου, Ζωγράφος,
Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Εκπαίδευσης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Μαρία Αλιφεροπούλου,
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Εκπαίδευσης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ:
Γεώργιος Σιγάλας, Ζωγράφος,
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ:
Σύνθεση από τα έργα: Κυκλαδικό
Ειδώλιο, Το ψάθινο καπέλο,
Ν. Λύτρα, Καφενείο 4 εποχές,
Τ. Ζωγράφου, Το χωριό μου, έργο
μαθητή
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΒΑΝΗ
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Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων
2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων
σπουδών και συγγραφή νέων
εκπαιδευτικών πακέτων»
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο:
«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ
και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
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Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Αναπληρωτές Επιστημονικοί
Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75%
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
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Το πλαίσιο αυξομειώνεται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών
& Εκδόσεων «Διόφαντος»
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ»
Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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Η αξιολόγηση, η κρίση
των προσαρμογών και
η επιστημονική επιμέλεια
του προσαρμοσμένου βιβλίου
πραγματοποιείται από τη Μονάδα
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρμογή του βιβλίου
για μαθητές με μειωμένη όραση
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγματοποιείται με βάση
τις προδιαγραφές που έχουν
αναπτυχθεί από ειδικούς
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ειρήνη Ανούση
Ηλίας Ράπτης
Ευτυχία Ροδοπούλου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική
επιμέλεια του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τόμος 3ος
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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6

Κινούμενο σχέδιο

158. Ανάλυση της κίνησης

6. KINOYMENO ΣΧΕΔΙΟ
Εξέλιξη και λειτουργία
α. Μαγικές εικόνες

Η ιστορία του κινουμένου σχεδίου
Η εποχή των εφευρέσεων
Για τους περισσότερους
από εμάς το κινούμενο σχέδιο
(animation) έχει συνδεθεί με τις πιο
ευχάριστες στιγμές της παιδικής
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μας ηλικίας. Και ποιος δε μαγεύτηκε από τις ονειρικές σκηνές της
«Φαντασίας»;
Η ιδέα της απόδοσης της κίνησης
του σχεδίου απασχόλησε τους ανθρώπους από την εποχή των σπηλαίων. Ο Πλάτωνας περιγράφει μια
σκοτεινή αίθουσα όπου προβάλλονταν κινούμενες σκιές. Οι κινούμενες εικόνες αποτέλεσαν βασικό
στοιχείο της τέχνης στην κοινωνία
της Άπω Ανατολής.
Κατά τον 11ο αι. διαπιστώθηκε ότι το ανθρώπινο μάτι διατηρεί
την εικόνα περισσότερο χρόνο απ’
όσο πραγματικά διαρκεί αυτή και
την αναμειγνύει με την επόμενη. Το
φαινόμενο ονομάστηκε μετείκασμα.
Εφαρμόζοντας τη νέα ανακάλυψη
αναλύθηκε η κίνηση σε διαδοχικές
6 / 61
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εικόνες που εναλλάσσονταν με ταχύτητα μπροστά σ’ ένα φως δίνοντας την εντύπωση ότι οι μορφές
κινούνται (εικ. 158, 159). Οι πρώτες
μορφές κινουμένου σχεδίου εντυπωσίαζαν και μάγευαν τα πλήθη.
Από τη «μαγεία» στον κινηματογράφο
Η αρχική ιδέα της ανάλυσης της
κίνησης τελειοποιείται με μια σειρά εφευρέσεων. Η κίνηση έπαψε
πια να είναι επαναλαμβανόμενη. Ο
Ρενώ, που θεωρείται ο πατέρας του
κινουμένου σχεδίου, χρησιμοποίησε μια μεγάλη ταινία που του επέτρεψε ν’ αφηγηθεί οπτικά μια μικρή
ιστορία, αναλύοντας διαφορετικές
κινήσεις σε πολλές εικόνες.
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159. Το φενακιστικοσκόπιο ήταν ένας δίσκος με ακτινωτά ανοίγματα
και μια σειρά σχεδίων ανάλυσης της
κίνησης. Περιστρέφοντας τον δίσκο
και κοιτάζοντας μέσ’ από τα ανοίγματα, ο θεατής έβλεπε όλα τα σχέδια να ενοποιούνται σε μια ενιαία κίνηση.
8 / 61
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160. Θαυματοτρόπιο

161. Μεταμορφώσεις μιας φιγούρας
κομμένης σε τρία μέρη
Ο δρόμος για την ανακάλυψη
του κινηματογράφου έχει ανοίξει.
Με την εφεύρεση της φωτογραφίας
και την τελειοποίηση των μηχανών
προβολής τα σχέδια αντικαταστάθηκαν από φωτογραφίες διαδοχικά
τραβηγμένες σε μικρά χρονικά διαστήματα, σε μορφή ταινιών.
9 / 62
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Στην αρχή του 20ού αι. χρησιμοποιείται η μηχανή λήψης για την
κινηματογράφηση των σχεδίων.
Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας, τα κινούμενα σχέδια
βρίσκονται στο απόγειό τους.
Σαν παλιό σινεμά
Για να ζωντανέψει η εικόνα, χρειάζεται μια τεχνική που είναι σχετική
με αυτή του κινηματογράφου:
• Ο
 ι διαδοχικές εικόνες πρέπει να
έχουν μικρές παραλλαγές ως
προς τη θέση και την κίνηση.
• Η
 κάθε κίνηση να αναλύεται σε
πολλά σχέδια που απεικονίζουν
διαφορετικές φάσεις της ίδιας κίνησης.
• Γ
 ια να δημιουργηθεί φυσιολογική
κίνηση, κατά την κινηματογράφηση των σχεδίων απαιτούνται
10 / 62
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τρεις λήψεις (καρέ*) για κάθε σχέδιο.

162. Kατασκευάζοντας κoμμένες φιγούρες (Κουτ Άουτς)
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Κινώ τα σχέδιά μου
Αν θέλεις να δώσεις ζωή στα σχέδιά σου, μπορείς να πάρεις ιδέες
από τα πρώτα βήματα του κινουμένου σχεδίου.
• Μια ιδέα είναι να μεταμορφώσεις μια ανθρώπινη φιγούρα αλλάζοντας τα μέρη της: ρούχα, στάσεις
και εκφράσεις (εικ. 161).
Σχεδίασε τη φιγούρα, αντίγραψέ
τη δυο-τρεις φορές, αλλάζοντάς τη
σε κάθε σχέδιο. Πιάσε κάθετα όλα
τα σχέδια μαζί, κάνοντας ένα μπλοκάκι. Έπειτα κόψε τις σελίδες σε
τρεις οριζόντιες λωρίδες και χώρισε
τα κεφάλια από τα χέρια και τα πόδια. Ξεφυλλίζοντας κάθε κομμάτι θα
παρακολουθείς τις μεταμορφώσεις
της φιγούρας.
• Ένα παλιό παιχνίδι που ενθου12 / 63
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σίαζε τα παιδιά ήταν το θαυματοτρόπιο (εικ.160). Για να το φτιάξεις,
σχεδίασε σ’ ένα χοντρό χαρτόνι
έναν μεγάλο κύκλο και κόψε τον.
Ζωγράφισε από τις δύο όψεις του
κύκλου δυο διαφορετικά θέματα,
από τα οποία το ένα να αποτελεί
το περιεχόμενο του άλλου π.χ. ένα
ψάρι και μια γυάλα. Κόψε το χαρτόνι στο περίγραμμα του κύκλου. Στις
άκρες μιας διαμέτρου του κάνε δυο
τρύπες και πέρνα μέσα στην καθεμιά ένα κομμάτι σπάγκο. Στρίψε το
χαρτόνι αρκετές φορές, κρατώντας
το χαλαρά από τους σπάγκους. Τεντώνοντας, καθώς το χαρτόνι θα
στροβιλίζεται, θα δεις τις δυο εικόνες να ενοποιούνται.
• Μπορείς ακόμα να κατασκευάσεις το δικό σου φενακιστικοσκόπιο. Σχεδίασε έναν κύκλο σ’ ένα
13 / 63
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χοντρό χαρτόνι και κόψε τον. Χώρισέ τον σε δώδεκα ίσα μέρη και
κόψε μικρά ανοίγματα πάνω στις
ακτίνες του. Ζωγράφισε σε κάθε μέρος του κύκλου μια διαδοχική σειρά
εικόνων με μικρές διαφορές μεταξύ
τους, όπως στην εικόνα 159. Κάρφωσε το χαρτόνι σου σ’ ένα ξυλάκι.
Κράτησε την κατασκευή σου με την
όψη στραμμένη προς τον καθρέφτη και δώσε περιστροφική κίνηση
στον κύκλο, κοιτάζοντας την εικόνα
στον καθρέφτη από τα ανοίγματά
του.

14 / 63
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163. «Ο χορός της νύχτας» Κινούμενα σχέδια ζωγραφισμένα σε ζελατίνες από ομάδα παιδιών
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164. Άαρντμαν καρέ από την ταινία
“Ident” 1989 Τρισδιάστατες φιγούρες από πηλό

16 / 63
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β. Βήμα-βήμα

Η τεχνική

165. Λ. Τροντχάιμ «Ο κύριος Ο»
Η ιδέα μιας ταινίας κινουμένων
σχεδίων μπορεί να έχει ως αφετηρία κάποια γεγονότα ή να βασίζεται
σε ένα ποίημα, τραγούδι ή ακόμα
και σ’ έναν πίνακα ή ένα γλυπτό.
• Γ
 ίνεται μια συνοπτική διατύπωση
της ιστορίας, όπου περιγράφεται
η κεντρική ιδέα και το μήνυμα.
• Γ
 ράφεται το σενάριο, που είναι η
ανάπτυξη της ιστορίας. Το σενάριο χωρίζεται σε μέρη, τις λεγόμε18 / 64
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νες σκηνές, οι οποίες αλλάζουν
ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο.
• Α
 κολουθεί το ντεκουπάζ, το κόψιμο δηλαδή της κάθε σκηνής
σε κινηματογραφικές εικόνες, τα
πλάνα. Περιγράφεται με ακρίβεια
τι παριστάνει κάθε εικόνα και πώς
θα σχεδιαστεί. Ορίζεται το μέγεθος του κάθε πλάνου (γενικό, κοντινό, λεπτομέρεια κτλ.
19 / 64
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•

•
•
•
•

•

εικ. 169,171). Προβλέπεται η οπτική του γωνία.
Μ
 ε βάση το ντεκουπάζ, o λόγος
μετατρέπεται σε εικόνα. Σχεδιάζονται οι ήρωες (εικ. 171, 172, 174),
οι χώροι (εικ. 173) και όλα τα πλάνα (storyboard, εικ. 179).
Σ
 χεδιάζεται κάθε κίνηση και κάθε
θέση (εικ. 167).
Η
 χογραφούνται οι διάλογοι, οι
ήχοι και η μουσική.
Κ
 ινηματογραφούνται τα καρέ
στους ρυθμούς της μουσικής.
Γίνεται

η τεχνική επεξεργασία (εμφάνιση- εκτύπωση) και ακολουθεί
η σύνθεση των εικόνων, το μοντάζ.
Εκτυπώνεται

η ταινία με εικόνα
και ήχο.

20 / 64
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ΣΧ.1 ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΒΓΟΥ

ΣΧ.2 ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΕΛΕΤΑΣ

166.
166. Φ. Γκέλουκ «Ο γάτος». Στο
σχέδιο 1 το σώμα και το κεφάλι του
γάτου έχουν τη φόρμα του αβγού,
ενώ η μύτη του είναι ένας κύκλος. Οι
21 / 64
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πλάγιες, παράλληλες ευθείες των πέδιλων του σκι, των μπατόν και της
σκούφιας δημιουργούν την αίσθηση
της κίνησης. Στο σχέδιο 2 η κάθετη
γραμμή του δέντρου βάζει φραγμό
στην κίνηση της πλαγιάς. Οι φόρμες
της μύτης και του κεφαλιού στενεύουν για να αποδώσουν τη σύγκρουση. Το σώμα μεταμορφώνεται απροσδόκητα σε σπασμένο αυγό. Το
αστείο προκαλείται από την έκπληξη.

Α

Β

Γ

167. Θέσεις-κλειδιά μιας χορευτικής
κίνησης
22 / 64 - 65
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Α

Β

Γ

168. Θέσεις-κλειδιά μιας κίνησης του
ποδοσφαίρου.
Οι ήρωες
Οι χαρακτήρες των ηρώων ερμηνεύονται από τις φόρμες, τα χαρακτηριστικά και τις κινήσεις τους.
Οι κινήσεις αποδίδονται συνήθως
με διαφορετικά σκίτσα (εικ. 167 και
168) και στη συνέχεια επενδύονται
με τις φόρμες (εικ. 166 σχ. 1).
Κάθε κίνηση αναλύεται σε καρέ
με διαφορετικές θέσεις. Αρχικά σχεδιάζονται οι βασικές θέσεις-κλειδιά
23 / 65
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με την εξής σειρά: πρώτη, τελευταία, μεσαία και οι ενδιάμεσες απ’
αυτές (εικ. 167 Α, Β, Γ και 168 Α, Β,
Γ). Οι φόρμες τους είναι συνήθως
απλές. Πάνω σ’ αυτές σχεδιάζονται
οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά τους (εικ. 171 και 172).

169. Γενικό πλάνο

24 / 65
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170. Κοντινό πλάνο

171. Οι φιγούρες των ηρώων

172. Τα χαρακτηριστικά
25 / 65
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173. Το φόντο (μπαγκράουντ)
26 / 65
Book 3.indb 26

28/2/2018 11:07:42 πµ

γ. Παιχνίδια με τα σκίτσα

Δημιουργία σχεδίων με αλληλουχία
Κάτι τρέχει στο μπλοκάκι

H

Αν θέλεις να αποδώσεις την
ψευδαίσθηση της κίνησης χωρίς μηχανικά μέσα, ζωγράφισε στις
σελίδες ενός μπλοκ τις διαδοχικές
φάσεις μιας κίνησης ή μιας παραμόρφωσης και ξεφύλλισέ το πολύ γρήγορα (εικ. 175).
Θα χρειαστείς ένα μπλοκάκι και υλικά ζωγραφικής. Διάλεξε ένα σχέδιο αφηρημένο ή παραστατικό*, ζωγράφισέ το στην εξωτερική γωνιά της τελευταίας σελίδας του μπλοκ σου και
σκέψου πώς θα το κινήσεις ή θα το
μεταμορφώσεις. Κάνε για παράδειγμα
ένα τετράγωνο που θα το μεταβάλεις
σταδιακά σε κύκλο, ή ένα πρόσωπο
που θα του αλλάξεις έκφραση ή μια
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φιγούρα που τρέχει ή ένα δάσος που
μεταβάλλεται σταδιακά σε πόλη.
Μέτρησε τις διαστάσεις του σχεδίου, μαζί με τις αποστάσεις του από
τις άκρες του μπλοκ. Έπειτα τηρώντας τις ίδιες αποστάσεις, σχεδίασε
την τελευταία κίνηση του σχεδίου
στο ίδιο σημείο της πρώτης σελίδας
του μπλοκ. Με τον ίδιο τρόπο κάνε
την ενδιάμεση κίνηση στη μεσαία σελίδα. Συνέχισε ζωγραφίζοντας κάθε
φορά την ενδιάμεση από τις δυο
προηγούμενες κινήσεις. Θυμήσου ότι τα κοντινά σχέδια πρέπει να έχουν
μικρές διαφορές. Για να έχουν ομοιομορφία τα σχέδιά σου, δοκίμασε να
αντιγράψεις τα σταθερά μέρη.
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Ομαδικά παιχνίδια
Μεταμορφώσεις

H

Με την τεχνική του ξεφυλλίσματος θα μπορούσες αντί για
σχέδια να κινήσεις και φωτογραφίες.
Παίξτε μ’ έναν φίλο σου τον ρόλο
του φωτογράφου και του μοντέλου:
Σταθεροποίησε τη φωτογραφική
μηχανή, καδράροντας* το πρόσωπο
του μοντέλου σου. Φωτογράφισέ
τον ενώ κάνει διάφορους μορφασμούς και στη συνέχεια αλλάξτε ρόλους. Ο καθένας θα ζωγραφίσει με
μαρκαδόρους πάνω στις φωτογραφίες του, αλλάζοντας κάθε φορά κι από ένα στοιχείο π.χ. τα μαλλιά, το
φόντο ή τα χαρακτηριστικά ένα προς
ένα.
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175. Μ. Μιλς «Εξέλιξη» Μεταμόρφωση
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176. Αναμείξεις εικόνων με τη βιντεοκάμερα. Τα πορτραίτα των παιδιών
αναμειγνύονται και «συνομιλούν» με
πορτραίτα ζωγράφων.
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177. Προβολή ντεκουπαρισμένων* σχεδίων από μαθητές ιαπωνικού σχολείου
Μπορείτε ακόμα να αντικαταστήσετε ένα μέρος της φωτογραφίας,
κολλώντας πάνω της ένα κομμάτι από άλλη φωτογραφία ή από μια ζωγραφιά ή ακόμα κι ένα απλό χαρτί.
Έπειτα κολλήστε τις φωτογραφίες σ’
ένα μπλοκάκι με τη σειρά που τις
τραβήξατε και ξεφυλλίστε το. Κερδίζει όποιος κάνει τις πιο αστείες μεταμορφώσεις.
Το ίδιο παιχνίδι γίνεται φωτογραφίζοντας ολόκληρη τη φιγούρα σε
διάφορες στάσεις.
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Οι μεταμορφώσεις θα γίνουν πιο
ζωντανές, αν βιντεοσκοπηθεί κάθε
εικόνα χωριστά με σταθερή κάμερα
και ακαριαία λήψη (εικ. 178).
Φανταστικά θεάματα
Θέατρο σκιών

H

Όλοι οι μαθητές της τάξης σε
συνεργασία οργανώστε μια
προβολή με πρωταγωνιστές τα δημιουργήματά σας. Γράψτε ένα μικρό
σενάριο, το οποίο να απαντά στα ερωτήματα: πού και γιατί συμβαίνουν
τα δρώμενα.
Περιγράψτε τους ήρωες. Ένας θα
ζωγραφίσει τον χώρο που θα πλαισιώσει τη δράση. Οι υπόλοιποι μοιράζονται τις φιγούρες: ανθρώπους,
ζώα, αυτοκίνητα, πλάσματα της φαντασίας. Όλα τα σχέδια ζωγραφίζονται σε σκούρο χαρτόνι και κόβονται
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όπως στην εικόνα 177. Για την προβολή θα χρειαστείτε έναν προβολέα
διαφανειών. Ακουμπήστε στη βάση
του το φόντο* και κινήστε μέσα σ’
αυτό τις φιγούρες, κρατώντας τις από λωρίδες διάφανης ζελατίνας, που
θα κολλήσετε πάνω τους. Επενδύστε
το θέαμά σας με μουσική.
Μια παρόμοια παράσταση γίνεται
χρησιμοποιώντας αντί για προβολέα
ένα σεντόνι. Τεντώστε το πάνω στο
τζάμι ενός παραθύρου και φωτίστε
το από την αθέατη πλευρά. Οι φιγούρες πιάνονται από ξυλάκια που τα
καρφώνουμε από την πίσω όψη. Κινούνται ακουμπώντας πάνω στο σεντόνι, όπως οι φιγούρες του Καραγκιόζη.
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178.

179. Storyboard κινουμένου σχεδίου. Ομαδική εργασία παιδιών κατασκευασμένη με κομμάτια χαρτιών και
φωτογραφιών που αλλάζουν θέσεις
πάνω σ’ ένα ζωγραφισμένο φόντο.
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δ. Σταρ των κινουμένων σχεδίων

Συμβολισμοί
Παιδικοί συμβολισμοί
Τα κινούμενα σχέδια είναι αγαπητά στα περισσότερα παιδιά, διότι
έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας
ιδέας και δημιουργούν σύμβολα.
Τα σύμβολα επιτρέπουν στον θεατή να τα αναγνωρίσει εύκολα και να
καταλάβει τις έννοιες που εκπροσωπούν. Αποτελούν δηλαδή μια
ιδιαίτερη γλώσσα εικόνων (κώδικες
επικοινωνίας).
Ένα από τα πρώτα σύμβολα που
δημιουργεί το μικρό παιδί είναι ο
κύκλος και τον ταυτίζει συνήθως με
τον εαυτό του (εικ. 181).
Γύρω από την πρωταρχική απόπειρα του παιδιού να ζωγραφίσει
ένα κεφάλι με δυο τελείες, ένα κόμ36 / 68
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μα και μια παύλα, ο Γ. Ώυσερ έκανε
τη βραβευμένη ταινία «Τελεία-τελεία-κόμμα-παύλα». Αφηγείται πώς
ένας άνθρωπος αποκτά μανία μ’
ένα παιδικό σχέδιο, που τον ακολουθεί σ’ όλη του τη ζωή και τη μεταδίδει στους άλλους. Η ταινία με
τρόπο χιουμοριστικό εξετάζει τη
λειτουργία του συμβόλου στην επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ανατολίτικο παραμύθι
«Οι περιπέτειες του πρίγκιπα Αχμέτ» (1826) της Γερμανίδας Λ. Ράινεγκερ είναι μια ταινία ποιητική,
εμπνευσμένη από τα ανατολίτικα
παραμύθια. Περιγράφει τον αγώνα
του Αχμέτ να δαμάσει ένα ιπτάμενο
άλογο, το οποίο τον παρασύρει σε
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περιπέτειες σε κόσμους ονειρικούς
(εικ. 180). Ο πρίγκιπας Αχμέτ παρουσιάζεται ως το σύμβολο του ανθρώπου που αγωνίζεται να δαμάσει
τις φυσικές δυνάμεις, για να πετάξει
σε πνευματικές κατακτήσεις και ν’
αποκτήσει τελικά την ευτυχία.
Η Ράινεγκερ χρησιμοποιεί μια
απλή τεχνική με ντεκουπαρισμένες, αρθρωτές φιγούρες, κομμένες
σε μαύρο χαρτί, που προβάλλονται
σαν σκιές σ’ ένα φωτεινό φόντο,
χρωματισμένο πολλές φορές με τα
βασικά χρώματα. Η ταινία παραπέμπει στο κινέζικο θέατρο σκιών.
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180. Λ. Ράινεγκερ «Ο πρίγκιπας Αχμέτ»

181.«Άνθρωπος» Σελίν 4 ετών
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182. Γ. Ντίσνεϋ «Μίκυ Μάους»
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Ο σούπερ σταρ
Ο Ντίσνεϋ το 1928 αναδεικνύει το
ποντίκι (ένα από τα πιο περιφρονεμένα ζωάκια), ως το είδωλο του
μέσου Αμερικανού πολίτη (εικ. 182).
Έξυπνος, φιλικός, μεθοδικός, δραστήριος και επιτυχημένος ο Μίκυ
Μάους υλοποιεί το αμερικάνικο
όνειρο.
Η δημιουργία του Ντίσνεϋ διαφημίστηκε σημειώνοντας τεράστια
εμπορική επιτυχία, που έφθασε στο
σημείο να ταυτιστεί η έννοια του κινουμένου σχεδίου με τον Μίκυ Μάους.
Εικονογράφηση της μουσικής
Ο Σκωτσέζος Ν. Μακλάρεν συνήθιζε να λέει ότι «η τέχνη των κινουμένων σχεδίων δεν είναι τέχνη των
σχεδίων που κινούνται, αλλά τέχνη
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των κινήσεων που σχεδιάζονται».
Χρησιμοποίησε απλά πλαστικά
μέσα, σημεία, γραμμές και χρώματα,
τα οποία χειρίστηκε ελεύθερα. Σχεδίαζε απευθείας πάνω στην ταινία με
χρώματα, αλλά και με τα πιο απίθανα υλικά, όπως βελόνες, ξυραφάκια
κτλ. Στην ταινία του «Αστέρια και ρίγες», γραμμές και αστράκια κινούνται υπό τους ήχους ενός εμβατηρίου κάνοντας ακροβασίες (εικ. 185).
Πολιτική σάτιρα
Στην Ελλάδα η αντίσταση κατά
της δικτατορίας εκφράστηκε πολλές φορές με αλληγορικό τρόπο. Το
1973 ο Ν. Μυρμιρίδης και ο Γ. Κουτσούρης έκαναν την ταινία «Γραμμή», χρησιμοποιώντας ως βάση
του σχεδίου τους δακτυλικά αποτυπώματα (εικ. 183).
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Το αποτύπωμα που συμβολίζει
την ταυτότητα του ατόμου, γίνεται
εμφανές, αντικαθιστώντας τον ίδιο
τον άνθρωπο. Ομοιόμορφα ανθρωπάκια, χωρίς προσωπικότητα, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση
και αν βγουν απ’ τη γραμμή, τεράστια δάκτυλα (σύμβολα εξουσίας)
τα συνθλίβουν. Το έργο ασκεί κοινωνική κριτική, σατιρίζοντας το αυταρχικό καθεστώς.

183. Ν. Μυρμιρίδη, Γ. Κουστούρη
«Γραμμή» 1983
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183. Ζωγραφισμένο φιλμ με μαρκαδόρους από ομάδα παιδιών
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185. Ν. Μακλάρεν. Καρέ από διάφορες ταινίες
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186. Μ. Σατραπί «Χωρίς Λόγια» 2002
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Tι θυμάμαι;
• M
 ε ποιον τρόπο δημιουργείται
η ψευδαίσθηση της κίνησης των
σχεδίων;
• Π
 ώς θα μπορούσαν να αναμειχθούν δυο διαφορετικές εικόνες;
• Τ
 ι είναι το καρέ;
• Μ
 ε ποια σειρά σχεδιάζονται οι θέσεις που αναλύουν τις κινήσεις
των σχεδίων;
• Π
 ερίγραψε τον χαρακτήρα που
θα ταίριαζε σ’ έναν ήρωα που έχει
δημιουργηθεί με τριγωνικές φόρμες.
• Σ
 χεδίασε έναν ήρωα που να συμβολίζει το είδος της μουσικής που
σου αρέσει.
• Π
 ερίγραψε το σχέδιο της Ιρανής
σχεδιάστριας Σατραπί και προσπάθησε να βρεις τον συμβολισμό και το μήνυμά του (εικ. 186).
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• Παρουσίασε

στην τάξη τον χαρακτήρα και τον συμβολισμό του
αγαπημένου σου ήρωα κινουμένων σχεδίων σε συσχετισμό με τη
σύνθεση, τα χρώματα και την κίνησή του.
• Φ
 ωτογράφισε ένα θέμα από πολλές οπτικές γωνίες «καδράροντας» κοντινά ή μακρινά πλάνα.
Γλωσσάρι
Καδράρισμα: η σύνθεση της εικόνας μέσα στο πλαίσιο του καρέ.
 αρέ (Carre): Καθένα από τα τετράΚ
γωνα κομμάτια με εικόνα που αποτελούν την κινηματογραφική ταινία.
Ντεκουπαρισμένος: κομμένος στο
περίγραμμα
Παραστατικός: Αυτός που αναπαριστά πιστά την πραγματικότητα.
48 / 70
Book 3.indb 48

28/2/2018 11:07:46 πµ

Φόντο: το βάθος της εικόνας, ο χώρος που πλαισιώνει τα δρώμενα.
Μακλάρεν Νόρμαν (Norman Mac
Laren 1914-1987). Ένας από τους
σημαντικότερους δημιουργούς κινουμένων σχεδίων. Γεννήθηκε στη
Σκωτία και σπούδασε σχεδιαστής.
Η καριέρα του ξεκίνησε από το σχολείο. Αργότερα, στον Καναδά ανέλαβε τον τομέα του πειραματικού
κινουμένου σχεδίου. Κάνοντας ποικίλους πειραματισμούς με το αφηρημένο κινούμενο σχέδιο, κατάφερε
να εγγράψει τη μουσική πάνω στο
φιλμ. Το έργο του χαρακτηρίζεται
από πρωτότυπες συνθέσεις, καταρράκτες χρωμάτων και ελευθερία
στο σχέδιο που έφθασε στο σημείο
να ζωγραφίζει ακόμα και κατά μήκος της ταινίας.
Ουώλτ Ντίσνεϋ (Walt Disney 191449 / 70
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1987). Αμερικανός δημιουργός κινουμένων σχεδίων. Ξεκίνησε ως
σχεδιαστής διαφημίσεων για να δημιουργήσει το μεγαλύτερο στούντιο
παραγωγής κινουμένου σχεδίου
στον κόσμο. Συνδύαζε την αχαλίνωτη φαντασία με το δημιουργικό ταλέντο και τις επιχειρηματικές ικανότητες με την τεχνική αρτιότητα των
έργων του.
Οι ήρωές του είναι συνήθως
εξανθρωπισμένα ζώα, τα οποία κινούνται όπως και οι άνθρωποι.
Έκανε κόμικς, ταινίες κινουμένων
σχεδίων, αλλά και ταινίες με αληθινούς ηθοποιούς. Στα έργα του
προσπάθησε ν’ αναδείξει τη ρόδινη πλευρά της ζωής, περνώντας το
μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι, δυνατοί και αδύναμοι, ονομαστοί και ταπεινοί έχουν την αξία τους.
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7

Πηλός

7. ΠΗΛΟΣ
Πλαστική - Αρχαίοι πολιτισμοί
α. Χωμάτινες δημιουργίες

Αίσθηση και συμβολισμός
Έχεις κάποτε αισθανθεί την επιθυμία να βυθίσεις τα χέρια σου στη
ζεστή άμμο, να την ανακατέψεις, να
κάνεις πύργους και γοργόνες; Η δημιουργία με το χώμα αρχίζει με την
αίσθηση της αφής και ικανοποιεί μια
πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου.
Η πλαστική* δεν αναγνωρίζεται
μόνο με την όραση, αλλά και με την
αφή. Πόσες φορές δεν ένιωσες την
επιθυμία να αγγίξεις ένα άγαλμα;

Πλαστική: το σύνολο των μορφών
της τέχνης με τις οποίες πλάθεται η
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μορφή ενός έργου.
Χώμα και πηλός
Απ’ τα πανάρχαια χρόνια το
χώμα έχει ταυτιστεί στη συνείδηση
του ανθρώπου με τη γη. Ο Έλληνας
φιλόσοφος Εμπεδοκλής θεωρούσε
ότι η αρχή όλων των πραγμάτων
βρίσκεται στα τέσσερα στοιχεία της
φύσης: τη γη, το νερό, τον αέρα και
τη φωτιά. Στην πορεία των αιώνων
ο άνθρωπος δουλεύοντας με πολλούς τρόπους το χώμα, απέκτησε
οικειότητα και δεσμούς μαζί του.
Παρ’ όλ’ αυτά στην εποχή μας τείνει
να εκλείψει απ’ τις μεγαλουπόλεις,
γεγονός που έχει οικολογικές και
ψυχολογικές επιπτώσεις.
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Η πλαστική ξυπνάει μέσα μας την
επαφή με τη γη. Το χώμα πριν ακόμα αναμειχθεί με το νερό, μπορεί
ν’ αποκτήσει όγκο και μορφή. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει έργα από χώμα (εικ. 187, 188). Ο
πηλός αποτελείται από αργιλώδες*
χώμα και νερό. Είναι το πιο απλό,
εύπλαστο υλικό, όταν όμως ψηθεί,
γίνεται σκληρό και ανθεκτικό. Το
χρώμα και η υφή του παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία. Η επαφή με το υλικό είναι φιλική, γεμάτη απαλές κινήσεις, χάδια και μεταμορφώσεις.
Και τι δεν μπορείς να κάνεις έχοντας
στα χέρια σου ένα κομμάτι πηλό!

Αργιλώδες χώμα: είδος ιζηματογενούς χώματος.
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187. I. Μαυρίδης «Καρέκλα» 1998. Η
παλιά καρέκλα με το επίχρισμα κόκκινου χώματος απέκτησε δραματική
διάσταση και την πολυτιμότητα ενός
αντικειμένου μνήμης.
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188. «Φανταστικό τοπίο» 1998. Ομαδικό έργο καλλιτεχνών από διάφορα
χρώματα αργίλου.
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Γνωριμία με το υλικό

H

Κόψε ένα κομμάτι πηλό, τόσο
όσο να χωράει στην παλάμη
σου. Παρατήρησε τη φόρμα του,
προσπάθησε να αισθανθείς τη μυρωδιά και τη θερμοκρασία του. Ρίξε το
στο πάτωμα από ψηλά, άκουσε τον
θόρυβο και κοίταξε πώς έχει αλλάξει
το σχήμα του. Ζύμωσέ τον με τα δάκτυλά σου πλάθοντας μια σφαίρα. Έπειτα προσπάθησε να τον κάνεις επίπεδο σαν φύλλο. Πίεσε πάνω του το
χέρι σου και παρατήρησε το αποτέλεσμα. Μάζεψέ τον, κόψε τον σε κομμάτια και κόλλησέ τα το ένα πάνω
στο άλλο για να φτιάξεις μια φόρμα όσο το δυνατόν ψηλότερη. (Εικ. 195)
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β. Πλάθω

Εργαλεία και τεχνικές
Πριν αρχίσεις το πλάσιμο του πηλού, χρειάζεται να «χτυπήσεις» το
κομμάτι σου αρκετές φορές πάνω
σε μια καθαρή επιφάνεια, για να
βγει από μέσα του ο αέρας, ώστε να
μη σπάσει κατά το ψήσιμο. Έπειτα
πρέπει να το ζυμώσεις για ν’ αποκτήσει ομοιογένεια.
Η χαρά της πλαστικής βρίσκεται
στο δούλεμα του πηλού με το χέρι.
Με τον πηλό μπορείς να δημιουργήσεις τρισδιάστατα έργα. Γι αυτό,
μην ξεχνάς κατά τη διάρκεια της κατασκευής του να τα κοιτάζεις απ’
όλες τις όψεις.
Αν υπάρχει καμίνι (φούρνος κεραμικής) στην περιοχή, αξίζει τον
κόπο να ψήσεις τα έργα σου. Ακόμα όμως και άψητα, τα κεραμικά,
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όταν στεγνώσουν, αντέχουν αρκετά.
Τα εργαλεία
Όπως θα διαπιστώσεις, ο πηλός
είναι ένα πολύ ευαίσθητο υλικό.
Κάθε φορά που τον αγγίζεις βαθαίνει, παίρνοντας το σχήμα του αντικειμένου με το οποίο έρχεται σε
επαφή. Mπορείς να κάνεις κεραμική
μονάχα με τα χέρια σου. Τα εργαλεία του πηλού είναι βοηθητικά και
ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο
που θέλεις να τον δουλέψεις. Τα περισσότερα απ’ αυτά μπορείς να τα
κατασκευάσεις και μόνος σου. Θα
χρειαστείς:
• Έ
 να κομμάτι πετονιά, με δυο ξυλάκια δεμένα στις άκρες για να
κόβεις τον πηλό.
• Μ
 ια ξύλινη επιφάνεια εργασίας με
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•
•
•
•
•

δυο οδηγούς (εικ.191).
Έ
 να κομμάτι νάιλον για να μην
κολλάει ο πηλός στο θρανίο και
για να τον σκεπάζεις.
Έ
 να κυλινδρικό ξύλο πάχους
5cm. ή έναν πλάστη.
Γ
 λυφίδες με διαφορετικές διατομές
ή ξυλάκια για να δίνεις στο έργο
σου διάφορα σχήματα (εικ. 190 α).
Έ
 να εργαλείο ξυσίματος για να
αφαιρείς και να σκαλίζεις (εικ. 190
β).
Μ
 αχαίρια, πιρούνια, παλιά στυλό,
φουρκέτες, κουμπιά και ό,τι άλλο
αντικείμενο φαντάζεσαι ότι θ’ αφήσει ένα ενδιαφέρον ίχνος στον
πηλό.
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189. Κεραμική στην τάξη

190. Εργαλεία κεραμικής
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191. Επιφάνεια εργασίας

192.
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193.
Ένα πλακάκι γεμάτο εκπλήξεις

Στρώσε την ξύλινη επιφάνεια εργασίας με ένα κομμάτι νάιλον. Γέμισέ
τη με πηλό και κόψε με το μαχαίρι
τις δυο άκρες του, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλακάκι (εικ. 191). Λείανε
την επιφάνειά του και διακόσμησέ
την. Υπάρχουν πολλοί τρόποι:
Δοκίμασε τα ίχνη των αντικειμένων που μάζεψες, πιέζοντάς
τα ελαφρά στον πηλό και διάλεξε ό-

H
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σα σε ενδιαφέρουν. Επαναλαμβάνοντας το ίδιο ίχνος, σε κανονικές αποστάσεις, θα δημιουργήσεις κανονικούς ρυθμούς. Για την κατασκευή εναλλασσόμενων ρυθμών θα χρησιμοποιήσεις δύο ή περισσότερα ίχνη εναλλάξ (εικ. 193).
Πάνω σε μια λεία ή διακοσμημένη επιφάνεια μπορείς ακόμα
να προσθέσεις κομμάτια πηλού πλασμένα σε απλές φόρμες (εικ. 192).

H

Κόβω - τρυπάω - κολλάω

H

Κόψε με το σύρμα αρκετά κομμάτια πηλού. Προσπάθησε να
τα συναρμολογήσεις χωρίς ν’ αλλάξεις τις φόρμες τους. Παρατήρησε
την καινούργια φόρμα που δημιούργησες. Αν σου θυμίζει κάτι (ζώο,
λουλούδι ή φανταστικό πλάσμα), ολοκλήρωσέ το προσθέτοντας
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κομμάτια πηλού ή κάνοντας τρυπούλες και χαράξεις (εικ. 194). Αν η
φόρμα που έφτιαξες δε μοιάζει με
κάτι συγκεκριμένο, κάνε με τον ίδιο
τρόπο ένα αφηρημένο έργο. (εικ.
195).

H

Κατασκεύασε μια φανταστική
μορφή. Πλάσε τρεις-τέσσερις
σφαίρες σε διαφορετικά μεγέθη.
Φτιάξε μερικούς κύβους και πυραμίδες και συναρμολόγησε όλες τις
φόρμες σου σε μια ενιαία σύνθεση.

194.
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195.
194, 195. Έργα μαθητών
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197

196

198

199

196. Άπλωμα φύλλου πηλού
197. Φύλλο πηλού τυλιγμένο
198. Κόψιμο και κόλλημα του φύλλου
199. Κόλλημα μακαρονιού
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γ. Με μακαρόνι και με φύλλο
Πλάθω

H

Ένας από τους τρόπους κατασκευής ενός κεραμικού είναι
το πλάσιμο με μακαρόνι: Πλάσε μια
σφαίρα από πηλό, πάτησέ τη με τις
παλάμες σου για να γίνει επίπεδη και
άπλωσέ τη με τον πλάστη. Στη συνέχεια κόψε τη βάση του κεραμικού
σου πιέζοντας στο φύλλο ένα ποτήρι. Πλάσε ένα κομμάτι πηλού σε σχήμα μακαρονιού, στο πάχος του δακτύλου σου. Για να κολλήσουν καλά
τα κομμάτια, αραίωσε μια μικρή ποσότητα με νερό και φτιάξε μια αραιή
λάσπη (γλίτσα), που θα τη χρησιμοποιήσεις σαν κόλλα. Κόλλησέ το στη
βάση, υγραίνοντας με ελάχιστη ποσότητα νερού την επιφάνεια της
κόλλησης (εικ. 199). Πίεσε λοξά το
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μακαρόνι μέσα κι έξω, για να ενσωματωθεί με τη βάση. Συνέχισε με το
επόμενο, μέχρι να φθάσεις στο χείλος.
Μπορείς να φτιάξεις κεραμικά
και με φύλλο: Φτιάξε ένα πρωτότυπο φωτιστικό. Kανόνισε το πάχος του φύλλου σου, ακουμπώντας
τις άκρες του πλάστη σε δυο ισοπαχή ξύλα (εικ. 196). Άπλωσέ το και
διακόσμησέ το με χαράξεις, τρυπούλες κτλ. Στη συνέχεια τύλιξέ το, όπως στην εικόνα 197, και άφησέ το
να πέσει από ψηλά πάνω στο θρανίο.
Η φόρμα του θα παραμορφωθεί. Στήσε το όρθιο, παρατηρώντας τις καινούργιες φόρμες που δημιουργήθηκαν. Διατήρησε όσες σου αρέσουν
και τροποποίησε όσες νομίζεις ότι
δεν ταιριάζουν. Δημιούργησε στο εσωτερικό του ένα κενό, συμπλήρωσε

H
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τη διακόσμηση και όταν στεγνώσει,
πέρασε μέσα του ένα καλώδιο με μια
λάμπα.
Κατασκεύασε ένα φανταστικό
κουτί (εικ. 201): Κόψε τη βάση.
Κόψε μια ημικύκλια λωρίδα για να κάνεις τα τοιχώματα. Τύλιξέ τη και κόλλησέ τη στη βάση όπως στην εικ.
198. Αν χρειαστεί να μεγαλώσει το
ύψος του κεραμικού, άφησέ το να
στεγνώσει λίγο και πρόσθεσε μια
δεύτερη λωρίδα. Ενίσχυσε τις κολλήσεις, προσθέτοντας στο εσωτερικό
ένα μακαρόνι και πίεσε με απαλές κινήσεις μέσα και έξω, διαμορφώνοντας παράλληλα και τη φόρμα του
κεραμικού. Το καπάκι αποτελείται από ένα στρογγυλό κομμάτι φύλλο.
Πλάσε τη διακόσμηση χωριστά και
κόλλησε το κάθε κομμάτι της με γλίτσα.

H

69 / 74
Book 3.indb 69

28/2/2018 11:07:49 πµ

200. «Μαγιάτικο στεφάνι» Παναγιώτης Ν. 12 ετών

201. «Κουτί με λουλούδια» Πόπη Λ.
10 ετών
70 / 74
Book 3.indb 70

28/2/2018 11:07:50 πµ

δ. Φόρμα και διακόσμηση
Για να μελετήσεις τη φόρμα ενός
κεραμικού, θα πρέπει πρώτα να
κάνεις ένα σχέδιο που θα σου επιτρέψει να σκεφθείς εναλλακτικές λύσεις (εικ. 202):
Σχεδιάζω και διακοσμώ

H

Σχεδίασε τη βάση του κεραμικού σου. Φέρε μια κάθετη
γραμμή στο κέντρο της και χρησιμοποίησέ την ως άξονα συμμετρίας.
Έπειτα σχεδίασε τη φόρμα του κεραμικού, μετρώντας ίσες αποστάσεις
δεξιά και αριστερά του άξονα. Ξεκινώντας από μια γεωμετρική φόρμα,
κάνε τις παραλλαγές της.
Θα μπορούσες ακόμα να δημιουργήσεις ένα δικό σου διακοσμητικό σχέδιο. Σκέψου τι διακόσμηση θα ταίριαζε στη φόρμα του
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κεραμικού σου. Αποφάσισε το γενικό
του σχήμα, τις διαστάσεις του και τη
θέση που θα το τοποθετήσεις επάνω
στο κεραμικό. Σχεδίασέ το και διαίρεσέ το σε ίσα μέρη, εφαρμόζοντας
τις γνώσεις σου από τη γεωμετρία.
Θα δημιουργήσεις έτσι έναν κάναβο,
όπου μπορείς ν’ αναπτύξεις, να επαναλάβεις ή να διαιρέσεις μια φόρμα,
δημιουργώντας ρυθμούς (εικ. 203,
204, 205). Για να περάσεις το σχέδιό σου στο κεραμικό, ζωγράφισέ το
σε λαδόχαρτο, τρύπησε τις γραμμές
του με μια καρφίτσα, σε κοντινές
αποστάσεις και ακούμπησέ το στη
θέση του πάνω στο πήλινο αντικείμενο. Πάρε λίγη χρωματιστή σκόνη
με ένα κομμάτι βαμβάκι και χτύπησε
μ’ αυτό ελαφρά το χαρτί. Όταν το
αφαιρέσεις, θα δεις το σχέδιό σου
αποτυπωμένο στον πηλό. Μ’ αυτό
72 / 75
Book 3.indb 72

28/2/2018 11:07:50 πµ

τον τρόπο μπορείς να διακοσμήσεις
επίπεδες ή κυλινδρικές επιφάνειες με
χαράξεις ή με χρώματα.

202. Μελέτη της φόρμας κεραμικού
σε τομή
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203. Παραλληλόγραμμος κάναβος

204. Τζ. Μπάλλα 1910. Σπουδή σε
κυκλικό κάναβο
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205. Διακοσμητικό σχέδιο, σύνθεση
γραμμάτων της Μάχης Ζ. 13 ετών
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Το χρώμα
Οι κεραμίστες, για τον χρωματισμό των έργων τους χρησιμοποιούν ένα επίχρισμα, τον μπατανά.
Ο μπατανάς είναι λειωμένος πηλός
στον οποίο προστίθεται χρώμα.
Έπειτα περιχύνεται στο κεραμικό
ή ζωγραφίζεται με πινέλο πάνω σε
νωπή κεραμική επιφάνεια.
Άλλος τρόπος χρωματισμού είναι η ζωγραφική με πυρόχρωμα,
με σμάλτο* ή και με το υάλωμα*. Τα
υαλώματα είναι διαφανή ή χρωματιστά. Κατασκευάζονται από διάφορα
πετρώματα και ορυκτά σε μορφή
σκόνης, τα οποία αναμειγνύονται
με νερό. Το εφυαλωμένο* κεραμικό
ψήνεται ξανά σε υψηλή θερμοκρασία. Μ’ αυτό τον τρόπο αποκτά
γυαλιστερή όψη και αδιαβροχοποιείται.
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Χρωματίζω

H

Ο πιο απλός τρόπος για να
χρωματίσεις ένα κεραμικό είναι να χρησιμοποιήσεις πηλό διαφορετικών χρωμάτων: λευκό, κίτρινο,
καφέ, γκρίζο ή μαύρο. Μπορείς να
αναμείξεις δυο-τρία χρώματα πηλού
κατά το πλάσιμο ή αφού ετοιμάσεις
τη φόρμα του κεραμικού, να προσθέσεις χρωματιστούς πηλούς με τη
μορφή ανάγλυφων διακοσμητικών
σχεδίων. Αν δεν πρόκειται να ψήσεις
το έργο σου, χρωμάτισέ το με τέμπερα ή με πλαστικό χρώμα. Το υλικό θα
πρέπει να είναι αρκετά πηχτό και να
περαστεί γρήγορα, διαφορετικά κινδυνεύει το χρώμα να λερωθεί και το
κεραμικό σου να λειώσει. Αν θέλεις
να πάρει κάποια γυαλάδα και να μην
ξεβάφει, πέρασέ το με βερνίκι αφού
στεγνώσει.
77 / 75

Book 3.indb 77

28/2/2018 11:07:50 πµ

206. «Άρμα με δυο άλογα» 13ος αι.
π.Χ. Ίσως ήταν παιδικό παιχνίδι.

207. «Ο Απόλλωνας και το κοράκι»
εσωτερικό κύλικα περ. 490 π.Χ.
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208

209

208. Π. Πικάσο «Γυναίκα με αμφορέα»
1947-48
209. Καμαραϊκό αγγείο, 1900-1700 π.Χ.
ε. Με το χώμα, το νερό και τη φωτιά

Διαδρομή στην Ιστορία της Κεραμικής
Η ιστορία του πηλού ξεκινά πριν
απ’ τον άνθρωπο. Πουλιά και ζώα
κατασκευάζουν με πηλό τις φωλιές
τους με θαυμαστή τεχνική. Η πλαστική είναι μια από τις αρχαιότερες
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τέχνες. Από την προϊστορική εποχή οι άνθρωποι έπλαθαν αγγεία και
ειδώλια από πηλό, ενώ αργότερα
χρησιμοποίησαν τον πηλό για να
φτιάξουν πλίθινα σπίτια. Όταν έμαθαν να χρησιμοποιούν τη φωτιά,
άρχισαν να ψήνουν τα πήλινά τους,
για να τα κάνουν ανθεκτικά (5η-6η
χιλιετία π.Χ.).
Από τη Μεσοποταμία, την Ινδία
και το Ιράν ως τη Μινωική Κρήτη
και τη Θεσσαλία η κεραμική κατέκτησε την Ανατολή και διαδόθηκε
στη Δύση. Η ανακάλυψη του κεραμικού τροχού (2600-2300 π.Χ.) διευκόλυνε την παραγωγή των κεραμικών και συντόμευσε τον χρόνο
κατασκευής τους, δίνοντας μεγάλη
ανάπτυξη στην κεραμική τέχνη. Τα
ελληνικά αγγεία συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με την κομψότητα της
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φόρμας και τη φαντασία στη διακόσμηση. Ονομαστά είναι τα καμαραϊκά* αγγεία της 2ης χιλιετίας π.Χ.
(εικ. 209).
Η γεωμετρική τέχνη πήρε τ’ όνομά της από τα γεωμετρικά μοτίβα
που κοσμούσαν τα κεραμικά (εικ.
206).
Τον 5ο αι. π.Χ. η πληρότητα της
φόρμας και η διακόσμηση των αττικών αγγείων ακολουθούν τις κατακτήσεις της κλασικής τέχνης (εικ.
207).
Οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι και οι
Πέρσες ανακαλύπτουν την επικάλυψη των πήλινων με υαλώδες, πολύχρωμο σμάλτο, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των κεραμικών.
Η τεχνική αυτή συνεχίστηκε στο
Ισλάμ και στο Βυζάντιο. Μεγάλα
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κέντρα κεραμικής αναπτύσσονται
σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Η
δημιουργία και η διακόσμηση των
κεραμικών με καλούπι επέτρεψε τη
μαζική τους παραγωγή.

210

210. Σειρά εργασίας κατασκευής ανάγλυφου με την προσθετική μέθοδο
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210
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211

211. Σειρά εργασίας κατασκευής ανάγλυφου αφαιρετικής μεθόδου
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211
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212. Εργαστήριο του Φειδία «Μάχη
Κενταύρου και Λαπίθη», 447-442
π.Χ. Μετόπη του Παρθενώνα, μάρμαρο.
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στ. Ανάγλυφο
Παρατήρησε ένα μεταλλικό νόμισμα. Οι παραστάσεις έχουν ελάχιστο όγκο κι όμως δημιουργούν
την αίσθηση του τρισδιάστατου. Τα
νομίσματα είναι μικροσκοπικά ανάγλυφα. Ίσως έχεις δει στο Μουσείο
κάποια από τα περίφημα ανάγλυφα
του Παρθενώνα (εικ. 212) ή τις κλασικές, ανάγλυφες επιτύμβιες στήλες.
Ανάγλυφο είναι η γλυπτή παράσταση που εξέχει από την επιφάνεια πάνω στην οποία είναι σκαλισμένη. Λαξεύεται* σε σκληρά υλικά
όπως το μάρμαρο, την πέτρα ή το
ξύλο ή πλάθεται με πηλό που στη
συνέχεια ψήνεται. Το πήλινο ανάγλυφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για την κατασκευή εκμαγείου
(καλουπιού) με σκοπό την παραγωγή μπρούντζινων αντιγράφων.
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Προσθετική

H

Μπορείς κι εσύ να κατασκευάσεις ένα ανάγλυφο. Κάνε ένα
απλό σχέδιο με γραμμές σε λαδόχαρτο. Στις διαστάσεις του σχεδίου
σου, πλάσε με πηλό την επιφάνεια
που θα δεχθεί το ανάγλυφο, όπως θα
έφτιαχνες ένα πλακάκι. Ακούμπησε
το σχέδιο στην επιφάνεια και αντίγραψέ το στον πηλό πατώντας τις
γραμμές του μ’ ένα σκληρό μολύβι.
Διαμόρφωσε τους όγκους του, προσθέτοντας μικρά κομμάτια πηλού μέσα στα όρια του σχεδίου. Πλάσε τις
φόρμες με τα εργαλεία του πηλού.
Αποφάσισε αν θα αφήσεις στις επιφάνειες το ίχνος της δακτυλιάς ή
των εργαλείων σου. Μπορείς ακόμα
να λειάνεις τις επιφάνειες ή να προσθέσεις χαράξεις (εικ. 210).
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Αφαιρετική

H

Πιο απλή μέθοδος είναι η δημιουργία ανάγλυφου δύο επιπέδων: Η επιφάνεια του πηλού πρέπει
να έχει διπλάσιο πάχος από την τελική της μορφή. Το σχέδιο χαράζεται
λοξά και αφαιρείται γύρω του το μισό πάχος του πηλού όπως στην εικόνα 211.

H

Ένας τρίτος τρόπος είναι ο
συνδυασμός της προσθετικής
και της αφαιρετικής μεθόδου (εικ.
213).
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213. Κατασκευή πήλινης μάσκας με
συνδυασμό της προσθετικής και αφαιρετικής μεθόδου.
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214. Κατασκευή περίοπτου
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215

216

215. Απομεινάρι κορμού
216. Α. Τζιακομέττι «Γυναίκα»
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217. Χρωματίζοντας μια περίοπτη
φιγούρα
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ζ. Με πολλές όψεις

Περίοπτο
Κοιτάζοντας ένα ξύλο, μια πέτρα
ή ένα σύννεφο, μερικές φορές, η
φαντασία σου πλάθει μορφές ανθρώπων, ζώων ή πουλιών (εικ.
215). Στον τόπο μας με την πολυμορφία της φύσης και την ανάπτυξη του πολιτισμού, η γλυπτική από
την αρχαιότητα έχει παρουσιάσει
εξαίρετα δείγματα.
Στην Ελλάδα η μαρμαροτεχνία
έχει μακρόχρονη παράδοση, γιατί το μάρμαρο επιτρέπει τη λεπτή
επεξεργασία. Η μορφή σκαλίζεται
σε σκληρό υλικό (αφαιρετική μέθοδος) ή πλάθεται με πηλό (προσθετική μέθοδος).
Τα γλυπτά που έχουν πολλές
όψεις ονομάζονται ολόγλυφα ή πε94 / 78
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ρίοπτα, διότι μπορούμε να τα κοιτάξουμε από διαφορετικές πλευρές.
Το δικό μου άγαλμα

H

Κατασκεύασε μια μικρή φιγούρα με πηλό. Εκτός από τα υλικά επεξεργασίας του πηλού, θα χρειαστείς μια ξύλινη επιφάνεια ή έναν
χειροκίνητο τροχό με ένα όρθιο ξυλάκι σφηνωμένο κάθετα, για να στερεώσεις το έργο σου και να μπορείς
να το ελέγχεις απ’ όλες τις όψεις.
Σχεδίασε με απλό τρόπο τη φιγούρα
και από τις τέσσερις όψεις της: ανφάς, πίσω όψη, δεξί και αριστερό
προφίλ. Με βάση τα σχέδια αυτά
πλάσε τη φιγούρα σου στο χέρι, δίνοντας τις γενικές κατευθύνσεις στο
σώμα, στο κεφάλι και στα μέλη. Στερέωσε το έργο σου κάθετα και δούλεψέ το προσεκτικά απ’ όλες τις
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όψεις (εικ. 214). Για να προσθέσεις
ένα κομμάτι πηλού, πρέπει να υγράνεις ελαφρά την επιφάνεια κόλλησης
και να δουλέψεις τα δυο μέρη μαζί.
Μη βιαστείς να τελειώσεις το γλυπτό σου όσο ο πηλός είναι μαλακός,
γιατί με το παραμικρό άγγιγμα κινδυνεύει να παραμορφωθεί. Άφησέ τον
να στεγνώσει για μια ώρα ή σκέπασε
το έργο σου μ’ ένα ελαφρά υγραμένο
πανί και κλείσε το αεροστεγώς σε
μια νάιλον σακούλα, για να το δουλέψεις στο επόμενο μάθημα. Συνεχίζοντας πλάσε τους όγκους της φιγούρας σου, διαμόρφωσε τις φόρμες κι επεξεργάσου τις επιφάνειες. Κατά τη
διάρκεια του πλασίματος φρόντισε να
μη λεπτύνεις πολύ κάποια μέρη της
φιγούρας, διότι θα σπάσουν. Για να
μη λυγίσει το γλυπτό σου, ενίσχυσε
το κάτω μέρος με κομμάτια πηλού.
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218. Εργαλεία λάξευσης: λίμες, βαλόνι, χτένι, μαχαίρια, κοπίδι, γούζες,
σκαρπέλο, βαριά.

219. Σπάσιμο γύψινου καλουπιού και
αποκάλυψη του εκμαγείου
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Γλυπτό κεφάλι

H

Μπορείς να πλάσεις ένα πορτραίτο με τον ίδιο τρόπο που
κατασκευάζεται η φιγούρα. Στηρίξου
σε δυο σχέδια του κεφαλιού προφίλ
και ανφάς. Πλάσε τη μάζα του πηλού, δημιουργώντας τους γενικούς
όγκους του κεφαλιού και του λαιμού.
Έπειτα διαμόρφωσε τα επίπεδα και
τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα
σχέδια.
Λαξεύω

H

Σκάλισε ένα έργο σε σχετικά
μαλακά υλικά, όπως το σαπούνι
ή έναν όγκο γύψου. Για τη λάξευση
μπορείς να μεταχειριστείς τα εργαλεία της εικόνας 218 και ένα γυαλόχαρτο. Για την κατασκευή του γύψινου όγκου θα χρειαστείς γύψο καλλι98 / 79
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τεχνίας (αναλογία ένα μέρος γύψο,
τρία μέρη νερό), μια λεκάνη, ένα ξύλινο κουτάλι, ένα μεγάλο πλαστικό
ποτήρι κι ένα παραλληλεπίπεδο πλαστικό κουτί για καλούπι.
Κοσκίνισε τον γύψο σε όλη την επιφάνεια του νερού μέχρι να γεμίσει.
Ανάδεψε ελαφρά το μείγμα με το
κουτάλι. Ο γύψος θα πρέπει να γίνει
σαν κρέμα. Γέμισε με τον υγρό γύψο
το καλούπι σου με τη βοήθεια του
ποτηριού. Όταν στερεοποιηθεί, αφαίρεσέ τον απ’ το καλούπι.
Κάνε τέσσερα ίσα σχέδια όλων των
όψεων του μοντέλου σου (εικ. 221).
Αντίγραψέ τα στις όψεις του γύψινου
όγκου και αφαίρεσε προσεκτικά το υλικό που περισσεύει. Επεξεργάσου το
γλυπτό σου, αφαιρώντας σταδιακά το
υλικό απ’ όλες τις πλευρές, χωρίς να
βιάζεσαι να φθάσεις στην τελική
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επιφάνεια. Έπειτα διαμόρφωσε τις επιφάνειες με τη λίμα και το γυαλόχαρτο.
Καλουπώνω

H

Κατασκεύασε ένα εκμαγείο. Ετοίμασε μια επιφάνεια πηλού
με πάχος πάνω από 3cm. Πλάσε ένα
χοντρό μακαρόνι που θα το κολλήσεις γύρω από την επιφάνεια δημιουργώντας ένα χείλος ύψους 6cm.
περίπου. Βύθισε μέσα στον πηλό το
αντικείμενο που θέλεις να καλουπώσεις (ένα φρούτο, ένα παλιό παπούτσι κτλ.). Αφαίρεσε το αντικείμενο
και πριν στεγνώσει ο πηλός, γέμισε
την επιφάνεια με υγρό γύψο ως το
χείλος. Όταν στερεοποιηθεί ο γύψος, αφαίρεσε τον πηλό.
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221. Διαδοχικές φάσεις της λάξευσης μιας γάτας
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220

220 και 222 Πλάσιμο κεφαλιού με πηλό
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223. «Βίσονες» Γαλλία περ.15 000
π.Χ. πηλός
η. Τρισδιάστατη τέχνη
Γλυπτική είναι η τέχνη των τριών
διαστάσεων. Το γλυπτό έχει όγκο
(μήκος, πλάτος και ύψος). Αποτελεί μια σύνθεση όγκου και χώρου
και είναι μια από τις αρχαιότερες
τέχνες. Η απαρχή της συνδέεται με
την εποχή του λίθου (30 000 π.Χ.).
Τα γλυπτά της περιόδου αυτής κατασκευάζονται σε πέτρα, ξύλο, κόκκαλο ή σε πηλό και αναπαριστούν
ζώα ή ανθρώπoυς. (εικ. 223).
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224. «Τελετουργική μάσκα» Ν.Γουινέα, περ. 1880, ξύλο, ύφασμα και φυτικές ίνες
104 / 80
Book 3.indb 104

28/2/2018 11:08:00 πµ

Αφρική
Τα αφρικάνικα γλυπτά είναι
προορισμένα για τελετές λατρείας
των προγόνων. Η μάσκα της εικόνας 224 προορίζεται για μια τελετή, όπου οι νέοι μεταμφιέζονται σε
«φαντάσματα», για να τρομάξουν
τις γυναίκες και τα παιδιά. Όσο κι
αν είναι αποκρουστικό το θέμα, είναι θαυμαστός ο τρόπος με τον
οποίο δημιουργήθηκε το πρόσωπο
με γεωμετρικούς όγκους και καθαρά
χρώματα.
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225. «Τάλοκ, ο θεός της βροχής
των Αζτέκων», 14ος-15ος αι. πέτρα.
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Αμερική
Όταν ανακαλύφθηκε η Αμερική
από τους Ευρωπαίους (16ος αι.)
οι προκολομβιανοί Αμερικάνοι είχαν αναπτύξει σημαντικούς πολιτισμούς. Τα περισσότερα έργα αυτής
της περιόδου μας φαίνονται παράξενα. Η εικόνα 225 είναι ένα γλυπτό από το Μεξικό και ανήκει στην
εποχή των Αζτέκων. Πιστεύεται ότι
παριστάνει τον θεό της βροχής. Τα
μάτια και η μύτη του αποτελούνται
από κουλουριασμένα φίδια, ενώ το
στόμα του σχηματίζεται από δυο
ενωμένα κεφάλια φιδιών. Το ιερό
φίδι της αρχαίας μεξικάνικης τέχνης
συμβόλιζε την αστραπή. Η μορφή
του θεού της βροχής είναι τρομερή,
διότι στα τροπικά κλίματα η βροχή
προκαλεί συχνά μεγάλες καταστροφές. Με τη λατρεία του θεού της
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βροχής οι Αζτέκοι πάσχιζαν να ξορκίσουν την καταιγίδα.

226

227

226. «Ειδώλιο γυναίκας» Φάρσαλα
Μέση Νεολιθική περίοδος, πηλός.
227. «Τελετουργικό ειδώλιο» Ασσάντι Αφρική, ξύλο. Το φορούν οι έγκυες γυναίκες για να κάνουν όμορφα
μωρά.
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Αίγυπτος
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν
στη μεταθανάτια ζωή. Οι πασίγνωστες αιγυπτιακές πυραμίδες δεν είναι παρά οι τάφοι των βασιλέων.
Μέσα σ’ αυτούς τοποθετούσαν το
πορτραίτο τους, με σκοπό να διατηρούν τον νεκρό στη ζωή. Στο εξωτερικό των ναών οι φιγούρες των
βασιλέων έπαιρναν κολοσσιαίες
διαστάσεις, τονίζοντας έτσι τη δύναμη της εξουσίας (εικ. 230). Οι Αιγύπτιοι ακολούθησαν αυστηρούς
καλλιτεχνικούς κανόνες γι’ αυτό και
η τέχνη τους για πολλούς αιώνες
παρουσιάζει ενότητα ύφους (εικ.
230, 231).
Μεσοποταμία
Από την 8η-7η χιλιετία πανάρχαιοι πολιτισμοί αναφέρονται στην
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αρχαία Μεσοποταμία που βρισκόταν περίπου όπου το σημερινό
Ιράκ. Οι λαοί της Μεσοποταμίας
αγαπούσαν τη μαθηματική ακρίβεια
και τη συμμετρία. Η μυθική παράδοση για την ευημερία της Βαβυλώνας
αποκαλούνταν από τους Έλληνες
«ναός της σοφίας» (εικ. 229).
Άλλοι ασιατικοί λαοί
Η ασιατική τέχνη έχει τις ρίζες της
στην αρχαιότητα. Αργότερα επηρεάστηκε από τη θρησκευτική διδασκαλία του Βούδα (6ος-5ος αι.
π.Χ.). Παρ’ ότι ο βουδισμός συνυπήρξε και αναμείχθηκε με παλαιότερες θρησκείες, η τέχνη των πολιτισμών που επηρέασε παρουσιάζει
κοινά στοιχεία. Το σχέδιο εκφράζεται με καμπύλες γραμμές, ενώ ο
όγκος με κυλινδρικές φόρμες
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(εικ. 228). Στην αρχιτεκτονική παρατηρούμε πλούσια γλυπτική διακόσμηση.

228. «Σίβα Ναταράγια» Ινδία 11ος12ος αι. ύψος 8cm. To έργο παριστάνει τον θεό της δημιουργίας και
της καταστροφής και εκφράζει τη
δύναμη και τη ροή της ενέργειας.
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229

230

229. Λεπτομέρεια από τα ανάκτορα
της Βαβυλώνας εφυαλωμένα ανάγλυφα, κεραμικά τούβλα.
230. «Ναός του Ραμσή» 1300 π.Χ.
πέτρα.
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231. «Όρθιο ζευγάρι» 2500-2350
π.Χ. Αίγυπτος, επιζωγραφισμένος
ασβεστόλιθος.
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Ελλάδα
Οι Έλληνες καλλιτέχνες δημιουργούσαν κάτω από διαφορετικές
συνθήκες από αυτές των Αιγυπτίων. Σε πολλές πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα οι γλύπτες παρ’ ότι
δούλευαν χειρωνακτικά, μετείχαν
ως έναν βαθμό στα κοινά. Αυτό το
χαρακτηριστικό της αθηναϊκής δημοκρατίας δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ελευθερία της
έρευνας, που κατέληξε σε μια από
τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στην
Ιστορία της Τέχνης. Σε αντίθεση με
την αιγυπτιακή τέχνη που έμεινε
καθηλωμένη στα ίδια πρότυπα επί
πολλούς αιώνες, οι Έλληνες πειραματίζονταν παρατηρώντας τη φύση
(εικ. 233, 234). Κάθε γλύπτης δοκίμαζε τις προσωπικές του ιδέες για
να ζωντανέψει τις μορφές του και
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οι άλλοι ακολουθούσαν, προσθέτοντας τις δικές τους ανακαλύψεις.
Στην ακμή της ελληνικής δημοκρατίας, την κλασική εποχή, η ελληνική τέχνη έφθασε στον ύψιστο
βαθμό τελειότητας, συνδυάζοντας
τον σεβασμό των κανόνων με τη
μελέτη της φυσικής πραγματικότητας. Τα κλασικά γλυπτά αναπτύσσονται στον χώρο από τις δυο κύριες όψεις: τη μετωπική και την
πλευρική (εικ. 234).
Η ελευθερία επέτρεψε στους καλλιτέχνες να αναπαραστήσουν τη
«λειτουργία της ψυχής», μελετώντας με ακρίβεια τον τρόπο που «τα
συναισθήματα επηρεάζουν το κινούμενο σώμα». Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων δεν εμπνέουν φόβο,
διαθέτουν ευγένεια και είναι ανθρώπινοι, διότι έχουν γεννηθεί σ’ ένα
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σύστημα που θεωρούσε τον άνθρωπο ως μέτρο για όλα: «πάντων
μέτρον άνθρωπος».
Ελληνιστική τέχνη
Κατά την ίδρυση της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου η
ελληνική τέχνη επηρεάστηκε από
την κλίμακα και τις παραδόσεις των
ανατολικών πολιτισμών, γι αυτό και
ονομάστηκε ελληνιστική. Οι καλλιτέχνες έχοντας επίγνωση των ικανοτήτων τους επιδιώκουν να εντυπωσιάσουν. Χάνοντας σταδιακά τη
μαγεία της, η τέχνη γίνεται ολοένα
και πιο περιγραφική (εικ. 232).
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232. Ο Δημήτριος, τμήμα της σαρκοφάγου του Μ. Αλεξάνδρου 309 π.Χ.
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233. «Κροίσος» περ. 530 π.Χ.
Επιτύμβιος κούρος. Μάρμαρο

118 / 82
Book 3.indb 118

28/2/2018 11:08:02 πµ

234. Μύρων «Δισκοβόλος» 450 π.Χ.
μαρμάρινο ρωμαϊκό αντίγραφο
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235. Μ. Ρόσο «Ιδού το παιδίον» 1906
κερί
Από τη γλυπτική στην εγκατάσταση
Τον 20ό αιώνα η ανάπτυξη των
μέσων επικοινωνίας συνέβαλε στη
γρήγορη διάδοση των γνώσεων και
των ιδεών. Η ελευθερία της σκέψης
οδήγησε τους καλλιτέχνες σε ατομι120 / 83
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κές πορείες έρευνας (εικ. 236 - 240).
Tο Παρίσι έγινε κέντρο ανάπτυξης
των τεχνών. Η εμπειρία του πολέμου και της βιομηχανίας απομάκρυνε τη γλυπτική από τα παραστατικά
έργα, στρέφοντας το ενδιαφέρον
των δημιουργών στον πειραματισμό με τα υλικά. Η σύγχρονη τέχνη
επηρεάστηκε από την αρχαία και
την πρωτόγονη τέχνη (εικ. 236).
Οι Αμερικανοί καλλιτέχνες μέχρι τις αρχές του 20ού αι. αντλούσαν ακόμα ιδέες από την Ευρώπη.
Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του ’60 οι
Ηνωμένες Πολιτείες αντικατέστησαν
το Παρίσι ως κέντρο των τεχνών.
Αναπτύχθηκαν νέα καλλιτεχνικά κινήματα εμπνευσμένα από την τεχνολογία και την κατανάλωση.
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Μια νέα μορφή δημιουργίας είναι
η εγκατάσταση στον τρισδιάστατο
χώρο (εικ. 239). Στην εγκατάσταση
ο ίδιος ο χώρος καθορίζει τη φόρμα
και το νόημα του έργου.

236. Μιρό «Νέα γυναίκα» 1968 σύνθεση έτοιμων αντικειμένων σε μπρούντζο
122 / 83
Book 3.indb 122

28/2/2018 11:08:03 πµ

237. Ν. Γκάμπο» «Κεφάλι» 1916 ύψος 180 cm. Το έργο είναι μια κατασκευή από βιομηχανικά φύλλα χάλυβα και σηματοδοτεί τη ραγδαία εκβιομηχάνιση της Ευρώπης του 20ού αι.
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238. Μ. Ερνστ «Αιγόκερως» 1948
μπρούντζος

239. Γ. Σεμιτέκολο «Κοσμικά υπολείμματα» 1994 σπασμένες κούκλες,
σκουπίδια και ήχος
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240. N.Τζ.Πάικ «Χωρίς τίτλο» 1993
πιάνο, 15 τηλεοράσεις, 2 disk
players και ένα ηλεκτρικό φως
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Tι θυμάμαι;
• Π
 ερίγραψε το αγγείο της εικόνας
209. Τι σου θυμίζει η φόρμα του;
Bρίσκεις κάποια σχέση ανάμεσα
στη μορφή, τη διακόσμηση και τη
λειτουργία του;
• Μ
 πορείς να αναφέρεις δυο διαφορετικές μεθόδους πλασίματος
ενός κεραμικού;
• Π
 ώς κατασκευάζεται ένα χρωματιστό κεραμικό;
• Σ
 ύγκρινε τη μορφή και το μέγεθος
των γλυπτών του ναού του Ραμσή (εικ. 230) με τις Καρυάτιδες
του Παρθενώνα. Ποιες ιδέες εκφράζουν οι δύο πολιτισμοί με την
κλίμακα των μεγεθών;
• Μ
 ε ποιους τρόπους μπορεί να κατασκευαστεί ένα γλυπτό;
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• Κ
 όψε μια φωτοτυπία του δισκοβόλου του Μύρωνα, κόλλησέ τη
σ’ ένα χαρτί και ζωγράφισε γύρω
της ένα αρμονικό περιβάλλον.
• Π
 οιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείς ανάμεσα στα γλυπτά των εικόνων 229, 233 και 234;
Γνωρίζεις τους λόγους που συντέλεσαν στην εξέλιξη της Γλυπτικής;
• Μ
 άντεψε το μήνυμα που θέλει να
μεταδώσει ο Ν. Τζ. Πάικ στο έργο
της εικόνας 240.
• Π
 αρατήρησε το ειδώλιο στην εικόνα 241. Ποια αφαιρετικά στοιχεία διακρίνεις; Ποια φόρμα κυριαρχεί στο έργο; Πώς λειτουργεί ο
χώρος σε σχέση με τον όγκο;
• Δ
 ημιούργησε ένα δικό σου ειδώλιο λαξεύοντας μαλακό ξύλο ή μαλακή πέτρα.
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241. Καθιστή ανδρική μορφή, μάρμαρο. Ειδώλιο Πρωτοκυκλαδικής εποχής
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Γλωσσάρι
Εφυαλωμένο κεραμικό: Το κεραμικό που έχει υαλωθεί.
Καμαραϊκό αγγείο: Το αγγείο που
πλάσθηκε στις Καμάρες της Κρήτης.
Κυκλαδικά ειδώλια: Γλυπτές ανθρώπινες φιγούρες από μάρμαρο.
Ανακαλύφθηκαν ως ταφικά μνημεία. Είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού που άνθισε την 3η χιλιετία
π.Χ. στο Αιγαίο.
Εικονίζουν συνήθως γυναίκες με τα
χέρια σταυρωμένα κάτω από το στήθος και είναι μετωπικά (προορισμένα
να φαίνονται από μπροστά). Υπάρχουν όμως και άλλα που αναπτύσσονται στον τρισδιάστατο χώρο,
όπως το εικονιζόμενο. Σπάνια παρατηρούνται έργα προϊστορικής
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τέχνης με πλαστικές λύσεις τόσο
προχωρημένες στο υλικό του μαρμάρου. Η σχηματοποίηση και η
αφαιρετικότητά τους ενέπνευσαν
πολλούς καλλιτέχνες του 20ού αι.
Λάξευση: σκάλισμα ενός σταθερού
υλικού.
Σμάλτο: χρώμα που δουλεύεται
πάνω στην εφυαλωμένη επιφάνεια.
Υάλωμα: γυαλί σε μορφή σκόνης.
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8

Χαρακτική

8. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Μορφή και περιεχόμενο
α. Ανακαλύπτοντας την έντυπη
εικόνα
Θα μπορούσες να φανταστείς
έναν κόσμο δίχως εικόνες;
Η Χαρακτική αποτελεί την πρώτη
μορφή μαζικής αναπαραγωγής της
εικόνας. Χαρακτικό είναι το τυπωμένο έργο που σχεδιάζεται από τον
καλλιτέχνη με αποκλειστικό σκοπό
να χαραχθεί σε συγκεκριμένο υλικό,
χαράζεται από τον ίδιο και εκτυπώνεται απ’ αυτόν ή υπό την επίβλεψή
του.
Με τη χαρακτική μπορείς να παράγεις σειρές όμοιων έργων, τα αντίτυπα. Κάθε καλλιτεχνικό αντίτυπο
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που δημιουργείται με τη μέθοδο
αυτή είναι πρωτότυπο έργο, διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό και
υπογράφεται από τον καλλιτέχνη.
Ίχνη χαράξεων συναντώνται σε
όλη τη διαδρομή της ιστορίας της
ανθρωπότητας (σε πέτρες, κόκαλα,
κεραμικά).
Ξυλογραφία
Στα τέλη του Μεσαίωνα εμφανίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο η ξυλογραφία (χάραξη σε ξύλο) (εικ. 253).
Τα πρώτα έντυπα ήταν εικόνες
θρησκευτικού περιεχομένου. Οι καλόγεροι έκαναν εικόνες αγίων και
οι χαράκτες βιβλία, χαράζοντας σε
ξύλο. Η ξυλογραφία γνώρισε μεγάλη άνθιση στην Ιαπωνία.
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Αξιοποίησε το τυχαίο

H

Παίζοντας με τα τυπώματα θα
δεις ν’ αποκαλύπτεται ένας
πλούτος από σχήματα και τόνους
που φανερώνουν τις ιδιότητες του
κάθε υλικού. Για να κάνεις ένα τύπωμα (μονοτυπία*), θα χρειαστείς
μια λεία επιφάνεια εργασίας (γυαλί ή
μελαμίνη), λίγο μελάνι τυπογραφίας,
σπάτουλα και έναν κύλινδρο μελανώματος.
Μονοτυπία: Αποτύπωμα χρωματισμένης σύνθεσης σε λεία επιφάνεια
που δεν είναι χαραγμένη. Παράγει
ένα και μοναδικό αντίτυπο.

H

Ο πιο απλός τρόπος για να πάρεις το αποτύπωμα ενός επίπεδου αντικειμένου (με ελαφρό ανάγλυφο) είναι να το καλύψεις μ’ ένα
χαρτί και να περάσεις πάνω σ’ αυτό
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έναν κύλινδρο ελαφρά μελανωμένο
προς μία κατεύθυνση (εικ. 243).
Μπορείς ακόμα να δημιουργήσεις μια πρωτότυπη σύνθεση
προσθέτοντας στο ίδιο χαρτί τυπώματα μικρότερων αντικειμένων.

H
H

Αν θέλεις να κάνεις αντίτυπα,
φτιάξε ένα κολάζ με χαρτόνια
και πάρε το αποτύπωμά του με τον
ίδιο τρόπο (εικ. 252).
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242. Αποτυπώματα ζώων σε στεγνή
λάσπη
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243. «Γάντι» Αποτύπωμα πλαστικού
γαντιού
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244. Ρέμπραντ «Ο Χριστός διδάσκει» οξυγραφία, περ. 1652
Χαλκογραφία
Η χαλκογραφία (χάραξη πάνω σε
χαλκό) με τη λεπτότητα της χάραξης κατακτά γρήγορα τον κόσμο και
επικρατεί στην Ευρώπη κατά τον
15ο αι.
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Σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο
Ρέμπραντ (εικ. 244), ο Ντύρερ και
Γκόγια (εικ. 254) ασχολούνται με
την εικονογράφηση εντύπων. Παράλληλα ένα πλήθος ανώνυμων χαρακτών αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή ζωγραφικών έργων.
Η εφεύρεση της χαρακτικής αποτέλεσε μια μεγάλη επανάσταση. Το
πλεονέκτημά της ήταν η παραγωγή έντυπων εικόνων με χαμηλό κόστος, προσιτών σε μεγάλες ομάδες
ανθρώπων.
Λιθογραφία
Κατά τον 19ο αι. διαδίδεται μια
νέα τεχνική χάραξης, η λιθογραφία (χάραξη της πέτρας), που δίνει
την εντύπωση ενός σχεδίου με παστέλ. Σημαντικοί καλλιτέχνες όπως
ο Μουνκ (εικ. 245) κάνουν έντεχνες
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λιθογραφίες. Η λιθογραφία γίνεται
το κυριότερο μέσο επικοινωνίας.
Η εξέλιξή της με την πρόοδο της
τεχνολογίας δημιουργεί μια σειρά
νέων τεχνικών αναπαραγωγής της
εικόνας.

245. Έ. Μουνκ «Μαντόνα» λιθογραφία, 1902
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Η αυτονομία της Χαρακτικής
Για αιώνες η Χαρακτική είχε συνδεθεί με την τυπογραφία. Η ανακάλυψη της φωτογραφίας αποδέσμευσε τους καλλιτέχνες από την
εικονογράφηση, δίνοντάς τους την
ευκαιρία να δημιουργήσουν αυτόνομα χαρακτικά έργα.
Τον 20ό αι. η Χαρακτική εξελίχθηκε εντυπωσιακά. Πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Πικάσο και ο Γουόρχολ (εικ. 246) πειραματίζονται
με καινούργιες τεχνικές και υλικά
όπως το λινόλεουμ, η μεταξοτυπία
κτλ.
Η Χαρακτική στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα οι πρώτοι που μυούνται στη Χαρακτική κατά τον 18ο
αι. είναι οι Αγιορείτες μοναχοί. Από
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τα μέσα του 19ου αιώνα η Χαρακτική διδάσκεται στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών από καταξιωμένους
χαράκτες.

246. Ά. Γουόρχολ. «Μαίριλυν» μεταξοτυπία, 1962
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Τυπώματα

H

Μελανώνοντας απευθείας
άχρηστα αντικείμενα μπορείς
να κάνεις έντονα και λεπτομερή τυπώματα όπως στην εικόνα 248. Το
μελάνωμα ενός αντικειμένου γίνεται
είτε μελανώνοντας με τον κύλινδρο
το ίδιο το αντικείμενο είτε πιέζοντάς
το σε μια επιφάνεια καλά μελανωμένη (εικ. 247).

248.
247.
Δοκίμασε να κάνεις ένα κολάζ
(εικ. 251), χρησιμοποιώντας
κομμάτια από τυπώματα αρνητικά
(με σκούρο φόντο, εικ. 247) και θετικά (με άσπρο φόντο, εικ. 248).
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H

Το στένσιλ είναι ένας διαφορετικός τρόπος παραγωγής αντιτύπων. Κατασκευάζεται από χαρτόνι
ή από χοντρή ζελατίνα. Η επιφάνεια
κόβεται στο σχήμα του σχεδίου, με
τα εργαλεία της χάραξης (εικ. 249).
Για να τυπώσεις, μελάνωσε ένα πυκνό σφουγγαράκι, ακούμπησε το
στένσιλ πάνω στο χαρτί και άγγιξέ
το ελαφρά με το μελανωμένο σφουγγαράκι (εικ. 250).
Σημ. Για να κάνεις οποιοδήποτε τύπωμα, πρέπει να τηρείς απόλυτα καθαρά τα εργαλεία σου, αλλά και την
επιφάνεια εργασίας, διαφορετικά θα
αποτύχει. Κάλυψε το θρανίο σου με
αρκετές στρώσεις εφημερίδας. Πετώντας κάθε λερωμένο φύλλο, θα έχεις πάντα μια καθαρή επιφάνεια.
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249. Στένσιλ

250. Tύπωμα στένσιλ.
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251. «Πουλί» Μαρίνα Κ. 14 ετών κολάζ με τυπώματα

252. Τύπωμα από κολάζ με χαρτόνια
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β. Έκφραση και δύναμη

Τέχνη και κοινωνία
Πολλοί χαράκτες κατά καιρούς
έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε
θέματα κοινωνικού περιεχομένου,
εκφράζοντας τις απόψεις τους με το
έργο τους. Η μαζικότητα της παραγωγής των χαρακτικών έργων και
των εντύπων ευνοούσε τη διάδοση
κοινωνικής κριτικής.
Η παραμόρφωση και η υπερβολή
χρησιμοποιήθηκαν συχνά από τους
χαράκτες για να τονίσουν το εκφραστικό περιεχόμενο του έργου. Στη
χαλκογραφία «Μέχρι θανάτου» (εικ.
254) η παραμόρφωση των χαρακτηριστικών της ηλικιωμένης γυναίκας φανερώνει την κριτική στάση
του Γκόγια απέναντι στο φαινόμενο
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της γυναικείας κοκεταρίας.
Στην αρχή του 20ού αιώνα στη
Γερμανία μια ομάδα εξπρεσιονιστών ζωγράφων, με ανησυχίες
για τον επερχόμενο πόλεμο, δημιούργησε την καλλιτεχνική κίνηση
«Γέφυρα». Ο εξπρεσιονισμός εκφράστηκε ως μια κοινωνική διαμαρτυρία για την απειλή προς τον
άνθρωπο και διερεύνησε τις ψυχικές αντιδράσεις του ατόμου προς
ένα εχθρικό περιβάλλον.
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253. Λ. Κίρχνερ «Αγροτόσπιτο στην
καταιγίδα» 1917 ξυλογραφία
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254. Φ. Γκόγια «Μέχρι θανάτου»
1799 oξυγραφία και ακουατίντα
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255. «Το παιχνίδι» σύνθεση, κολάζ
με τυπώματα από κέντημα, οντουλέ
χαρτί και μια μονοτυπία
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Ένα από τα κύρια εκφραστικά
μέσα του εξπρεσιονισμού ήταν η
ξυλογραφία. Χαρακτηριστικό είναι
το έργο του Κίρχνερ (εικ. 253). Έχει
σχεδιαστεί με ελεύθερες και γωνιώδεις γραμμές, δυναμική γραφή και
παραμορφώσεις των φυσικών σχημάτων.
Στα μέσα του 20ού αι. ο Ισπανός
χαράκτης Τάπιες αντιδρώντας στο
καταπιεστικό καθεστώς της χώρας του εξαφάνισε τη ζωή από τα
χαρακτικά του κρατώντας μόνο τα
υπολείμματα της ανθρώπινης παρουσίας που μοιάζουν με τα ίχνη
φυλακισμένων στους τοίχους των
φυλακών (εικ. 257).
Αγώνες των Ελλήνων
Στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
του πολέμου, της Κατοχής και της
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Αντίστασης πολλοί χαράκτες στράτευσαν το έργο τους στον αγώνα
για την ελευθερία. Γνωστή είναι η τεχνική της χαράκτριας Β. Κατράκη η
οποία χάραζε την πέτρα με καλέμια
γλυπτικής. Οι μνημειακές μορφές
της αναδύονται από τη σκληρή πέτρα δυναμικές και ταυτόχρονα εξαϋλωμένες, εκφράζοντας την ελπίδα
που προβάλλει μέσα από την πάλη
για μια καλύτερη ζωή (εικ. 256).
Ιχνηλασία

H

Μάζεψε μικρά αντικείμενα που
έχουν αξία για σένα επειδή
συνδέονται με κάποια πρόσωπα ή γεγονότα π.χ. λίγη άμμο από την ακρογιαλιά που έκανες διακοπές, ένα κομματάκι από το παλιό, γιορτινό σου
φόρεμα κτλ. Πάρε τα αποτυπώματά
τους όπως περιγράψαμε παραπάνω
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και κάνε μ’ αυτά μια σύνθεση με θέμα μια σημαντική στιγμή της ζωής
σου.

256. Β. Κατράκη « Μάνα» 1958, χάραγμα σε πέτρα
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257. Α. Τάπιες «Δαντέλα» λιθογραφία, 1977
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258. Τύπωμα σε εφημερίδα
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259. Ν. Βεντούρας «Οδός Αγίας Σοφίας» 1945 χαλκογραφία, ξηρή χάραξη
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260. Κ. Κόλβιτς «Μητέρες» 192223, ξυλογραφία
γ. Χαράγματα στην ύλη

Τεχνικές και υλικά
Καθοριστικοί παράγοντες για το
πλάσιμο της μορφής του χαρακτικού είναι το υλικό στο οποίο χαράζεται και η μέθοδος της χάραξης.
Κάθε υλικό και κάθε τεχνική έχει
ορισμένες δυνατότητες και περιορισμούς, τους οποίους ο χαράκτης
οφείλει να γνωρίσει και να σεβαστεί.
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• Στην ξυλογραφία χαράζονται
τα φωτεινά μέρη του σχεδίου. Προσφέρεται λοιπόν για τη δημιουργία
έργων με μεγάλες πλακάτες επιφάνειες και λευκές γραμμές (εικ. 260).
Η αδρότητα του υλικού ευνοεί την
ελευθερία του σχεδίου. Στην εκτύπωση τυπώνονται τα μέρη του ξύλου που δε χαράχτηκαν και βρίσκονται ψηλότερα από τα χαραγμένα,
γι’ αυτό κατατάσσεται στις υψοτυπικές μεθόδους εκτύπωσης.
• Αντίθετα στη χαλκογραφία χαράζονται τα σκοτεινά μέρη του σχεδίου (με αιχμηρά εργαλεία ή με οξύ).
Ο χαλκός δίνει τη δυνατότητα στον
χαράκτη να δημιουργήσει πολλούς
τόνους και λεπτομέρειες με λεπτότατες γραμμές (εικ. 259, 261). Κατά
το τύπωμα η επιφάνεια του χαλκού
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καθαρίζεται και μένει φωτεινή, ενώ
με την πίεση το υγρό χαρτί βυθίζει μέσα στις χαράξεις και παίρνει
από μέσα το μελάνι, τυπώνοντας τα
σκούρα. Γι’ αυτό η χαλκογραφία χαρακτηρίζεται ως βαθυτυπία.

261. Π. Πικάσο «Μινοταυρομαχία»
1935 χαλκογραφία, οξυγραφία
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Η λιθογραφία (εικ. 265): Με λιπαρό
λιθογραφικό κραγιόνι σχεδιάζεται
μια επίπεδη πλάκα, που έχει προηγουμένως λειανθεί. Στη συνέχεια
περνιέται με διάλυμα οξέος. Το οξύ
δε διαβρώνει την πλάκα, αλλά απομακρύνει κάθε ίχνος λιπαρότητας
από τα μέρη που δεν έχουν σχεδιαστεί. Κατά τη διάρκεια του τυπώματος η πλάκα βρέχεται και μελανώνεται. Τα τμήματα του σχεδίου
που σχεδιάστηκαν (και είναι λιπαρά) συγκρατούν το μελάνι, ενώ τα
ασχεδίαστα τμήματα (που οξειδώθηκαν) καλύπτονται απ’ το νερό και
το απωθούν.
Με την επεξεργασία αυτή η πλάκα παραμένει επίπεδη, γι’ αυτό και
η λιθογραφία χαρακτηρίζεται ως
επιπεδοτυπία.
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262. Μονοτυπία. Η υφή της θυμίζει
λιθογραφία

263. Μ. Σ. Ζαβινζιάνος «Του προαστίου τα κορίτσια εσεργιάνιζαν»
1914 χαλκογραφία, ακουατίντα
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264. α

β
Κατασκευή μονοτυπίας

Μονοτυπία σαν λιθογραφία

H

Για να φτιάξεις ένα τύπωμα με
τα δικά σου σχέδια, μελάνωσε
την επιφάνεια εργασίας και πίεσε πάνω της με τα χέρια σου μια εφημερίδα. Έπειτα ακούμπησε στην ίδια επιφάνεια το χαρτί σου και σχεδίασε σε
αυτό το σχέδιό σου αντίστροφα, πιέζοντας αρκετά το μολύβι σου (εικ.
264 α). Ανασηκώνοντας το χαρτί θα
δεις ότι στην πίσω όψη του έχει απο162 / 91
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τυπωθεί το σχέδιό σου μαζί με το τύπωμα της υφής της επιφάνειας (εικ.
262, 264 β).

265. Β. Σπεράντζας «Γύρω από το
σπίτι» λιθογραφία 1998
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• «
 Ακουαρέλα», Ανακαλύπτω την
Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές Αθήνα, 1994
• Ανούση

Ρ., «Το εικαστικό παιχνίδι», Ειδική έκδοση της Ένωσης
Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Αθήνα, 1999
• «
 Αρχαία Αίγυπτος», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα,
1978
• «
 Αρχαία Ελλάδα», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978
• «
 Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία»,
Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως
• «
 Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία»,
Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μουσείου
• «
 Αρχαία Ελληνική Κεραμική»,
Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μουσείου
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• «
 Αρχαία Κίνα», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978
• «
 Αρχαία Ρώμη», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978
• «
 Γκόγια», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης-Ερευνητές, Αθήνα, 1994
• «
 Γνωριμία με τον Ρέμπραντ»,
Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1992
• Γ
 ουέλτον Τζ., «Οδηγός για νεαρούς καλλιτέχνες», Εκδ. Ερευνητής, Αθήνα, 1999
• Δ
 ημητρά Α., «Ζωντανεύει!!!» Τα
μυστικά των κινουμένων σχεδίων, Εκδ. Παπασωτηρίου,1999
• «
 Εμπρεσιονισμός», Ανακαλύπτω
την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης-Ερευνητές, Αθήνα, 1994
• Ζ
 αραμπούκα Σ. Μετάφρ., «Γνωριμία με τη ζωγραφική», Εκδ. Διάγραμμα, Αθήνα,1983
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• «
 Η Ακρόπολη και η ιστορία της»,
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1995
• «
 Η γλώσσα της Ζωγραφικής»,
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, Αθήνα,
1994
• «
 Η ζωφόρος του Παρθενώνος»,
Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως
• «
 Η Ιστορία της Δυτικής Ζωγραφικής», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1995
• Κ
 εντ Σ., «Σύνθεση» Ανακαλύπτω
την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης Ερευνητές, Αθήνα, 1995
• «
 Λιθοξοϊκή», Μουσειοσκευή της
Ακροπόλεως
• Μ
 αγουλιώτης, «Αρχή σχεδίου και
μέσα έκφρασης», Αθήνα, 2001
• Μ
 άττισον Σ., «Κεραμική», Δύο
βιβλία σε ένα, Εκδ. Ίων, Αθήνα,
2001
• «
 Μονέ», Ανακαλύπτω την Τέχνη,
Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Αθήνα, 1994
Μ
 πάμπους Μπ., « Ένα πρόσωπο
με πολλά πρόσωπα», Εκδ. Νήσος
Μ
 πάμπους Μπ., «Θάλασσες»,
Εκδ. Νήσος»
Μ
 πάμπους Μπ., «Φαγητό για τα
μάτια», Εκδ. Νήσος
«
 Μουσειοσκευή της Χαρακτικής»,
Μουσείο Μπενάκη
Μ
 πενάκη Α., «Αέναες εικαστικές
αρμονίες», Εκδ. Παπασωτηρίου,
2002
Μ
 υταρά Χ., «Αρμενίζοντας με την
Τέχνη», Εκδ. Δήμος Χαλκιδέων,
Χαλκίδα, 2000
«
 Νεοελληνική Χαρακτική», Εκδ.
Τέχνη, Αθήνα, 1993
«
 Κυκλαδικός Πολιτισμός», Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μουσείου
«
 Οι ρυθμοί της κλασικής Αρχιτεκτονικής», Μουσειοσκευή της
Ακροπόλεως
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• Γ
 ουάιτ Τ., «Κινούμενο σκίτσο»,
Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα, 2000
• «
 Προοπτική» Ανακαλύπτω την
Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995
• Ρ
 ηντ Χ., «Λεξικό εικαστικών τεχνών», Εκδ. Υποδομή, 1986
• Σ
 τεφανίδης Μ., «Ελληνομουσείον», Εκδ. Μίλητος, Αθήνα, 2000,
• «
 Το Ιερό της Ακροπόλεως», Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως
• «
 Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα», Μουσειοσκευή Κυκλαδικού
Μουσείου
• Τ
 ζόνσον Π., «Φτιάχνω το δικό
μου βιβλίο», Εκδ. Οδυσσέας
• Φ
 ρανκ Γκ., «Μαθήματα κεραμικής», εκδ. Εργάνη, Αθήνα, 1985
• Χ
 ατζή Γ., «Έλληνες Ζωγράφοι»,
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1988
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• Χ
 ατζή Γ., «Ιταλοί Ζωγράφοι»,
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1990
• Χ
 έζλεγουντ Τζ., «Γνωριμία με τον
Πικάσο», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα,
1992
• Χριστοφόγλου

Μ., «H Τέχνη τoυ
20oύ αιώνα», Εκδ. Χριστοφόγλου
Μ., Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης
• «
 Χρώμα» Ανακαλύπτω την Τέχνη,
Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές,
Αθήνα 1994
• M
 ay R., «Γνωριμία με το θέατρο»,
Εκδ. Διάγραμμα, Αθήνα, 1985
• O
 pie Μ.-J., «Γλυπτική», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995
Ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ: http: //
librarynt. asfa.gr Περιλαμβάνει: καταλόγους βιβλίων και περιοδικών
Τέχνης, CD ROM, VIDEO, πολυμέ170 / 124
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σων, συλλογή χαρακτικών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιλεγμένων
ιδιωτικών Μουσείων, αιθουσών
Τέχνης και πολιτιστικών φορέων
(Μουσείων, αρχαιολογικών χώρων
και μνημείων).
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Ελληνικός Κόσμος», Θέματα Εικονικής Πραγματικότητας.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
Για την εικονογράφηση αυτού του
βιβλίου χρησιμοποιήθηκε υλικό
από τους ακόλουθους φορείς, καλλιτέχνες και φωτογράφους.

(Οι αριθμοί που αναγράφονται
με έντονη γραφή αντιστοιχούν
στην αρίθμηση των εικόνων.)
Ανδρόνικος Μ., Δελφοί, Εκδ. Αθηνών, 1994, 309, 347, 350/ Βασιλειάδης Γ., Το κινούμενο σχέδιο, Καστανιώτης, 1985, 183/ Βαλούκος
Σ., Ιστορία του κινηματογράφου,
Αιγόκερως, 2003, 185/ Βαν Άυκ Γ.,
κάρτα, Πινακ. Δρέσδης, 116/ Boτοκοπούλου Ι. Αρχ. Μουσ. Θεσ/νίκης,
1996, 155, 342, 343, 345/ ΓΕΩ, περιοδικό, Ελευθεροτυπία, τ. 34, 110,
τ. 199, τ. 149/ Γνωριμία με τον Πι172
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80
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κάσο, Πατάκης, 1992, 24/ Εγκυκλοπαίδ., Νέα Δομή, Δομή, 1996, 160,
171, 172, 173, 174, 284, 307,
308, 310/ Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Britannica, Πάπυρος,
1993, 209/ Εννέα, περιοδικό, Ελευθεροτυπία, τ.89, 186, τ. 92, 182, τ.
131, 166, τ. 154, 165, τ. 115, 169,
170/ Εικαστική Παιδεία, περιοδικό
Ένωση Καθ. Καλλιτ. Μαθ., Αντωνάτος Κ., Φθινοπωρινά φύλλα στην
τάξη, τ. 13, 324/ Λιαναντωνάκη Δ.,
Δουλεύοντας στην τάξη με αναπαραγωγές έργων τέχνης, τ.19, 340/
Οκτώ ημέρες στην Αίγυπτο με την
ένωση τ. 8, 230/ Σκούρτης Α. Δ.,
Πειραματισμοί καλλιτεχνών καθηγητών, τ. 2, 339/ Χασούλα Χ., Εισάγοντας την τέχνη στη ζωή της
πόλης, τ. 15, 321/ Χατζή Ζ., Για τα
κριτήρια καθορισμού των στόχων
173
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στην εκπαίδευση της τέχνης, τ. 2,
330/ Χατζηασλάνη Κ., Εκπαιδευτικά
προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 5,
300/ Χατζηασλάνη Κ., Εκπαιδευτικά
προγράμματα στην Ακρόπολη, τ.
10, 316, 317, 318, 320/ Ghyka M.,
μετάφρ. Ομορφοπούλου Ι., τ. 13,
85, 86/ Ελληνική Μυθολογία, Εκδ.
Αθηνών, 1986, τ. 4, 13, τ. 1, 207,
313/ Θέατρο Σκιών Ευγένιου Σπαθάρη, Ημερολόγιo, Interamerican,
2001, 344/ Θεωρία και διδακτική
της Τέχνης Μορφολογία, Μοσχονά
Καλαμάρα Α., ΟΕΔΒ, 1990, 204/ Ιαπωνικά εκπαιδευτικά βιβλία, 111,
161, 177α,β, 194, 195, 272, 288/
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
Εκδ. Αθηνών, 1970, τ. Α´, 7, 9, 11,
78, 80, 232, 241, 335, 348, 354, τ.
Γ´, 311, τ. Γ´1, 336, τ. Δ´, 312, τ. Ε´,
66, 84, 156, 206, 226, 323, 334,
174
174//125
80
Book 3.indb 174

28/2/2018 11:08:10 πµ

352/ Κ., περιοδ. Καθημερινή, τ. 37,
148/ Κινούμενο σχέδιο, Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηματογράφου και περιοδικού Οθόνη, 175, 180/ Κίτσος
Α., Δ. Ζαγορισίων βίος, Ριζάρειον Ίδρυμα Σ. Νιάρχου, 147/ Κούνδουρος Ν., Stop Carre, Έργο, 1998,
294/ Λαμπράκη-Πλάκα Μ., 100 χρόνια Εθν. Πινακοθήκη, Εθν. Πινακοθήκη – Μουσ. Αλ. Σούτζου, 1999, 18,
29/ Μπέτσου Β., Εκπαιδευτικό έργο
162, 163, 176, 178, 179, 184/
Μπίρης Μ. Καρδαμίτση - Αδάμη Νεοκλασσική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Μέλισσα, 2001, 319/ Μυταρά
Χ., Αρμενίζοντας στην Τέχνη, Δήμος Χαλκιδέων - Εργ. Τέχνης Χαλκίδας, 2000, 97, 98, 124, 142, 152,
200, 201, 293/ Μυταράς Δ., Μυταράς Δ., ADAM, 1989, 91/ Νεοελληνική Χαρακτική, Τέχνη, 1993, 256,
175
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259, 263/ Νικολαΐδου Α., Εικαστική
έκφραση στο Γυμνάσιο, 1987, 141/
Ντε Μικέλι Μ., Τα γραφτά του Πικάσο, Οδυσσέας, 153/ Παιχνίδια πολιτισμού, ΥΠΠΟ, 2002, 305/ Παντοκράτορας, κάρτα, Μονή Χιλανδαρίου, 56/ Παπανικολάου Μ., Πρωτοπορία Αριστουργήματα της συλλογής Κωστάκη, ΥΠΠΟ-Κρατικό
Μουσ. Σύγχρ. Τέχνης, Αθήνα, 2000,
118/ Πικάσο, κάρτα, Μουσείο Άμστερνταμ, 120/ Πετρόπουλος Σ.,
Μελέτες, Έργο, 296/ Πλινίος ο Πρεσβύτερος, Περί αρχαίας Ελληνικής
Ζωγραφικής, 35ο βιβλ. της Φυσ. Ιστορίας, Άγρα, 1998, 332/ Ρηντ Χ.,
Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, Υποδομή, 1978, 122, 246,
286/ Ροδοπούλου Ε., Μουσειοσκευή Χαρακτικής, Μουσ, Μπενάκη,
2004, 255, 270, 271, 273/ Σπερά176
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ντζας Β., Χαρακτικά, κατάλογοs,
Adam, 265/ 40, 45, 63, 94, 96,
239, 291, τ. Α´, 115, 121, 351/ Σχινά Α., Πινακοθήκη διάσημων ζωγράφων, Aλκυών, Αθήνα, 1990, 8,
50/ Τα Μουσεία του κόσμου, Μονταντόρι Φυτράκης, 1986, Βρετανικό
Μουσείο 17, 212, 283, 315, Λούβρο, 154, 229, Παλαιά Πινακοθήκη
Μονάχου, 336/ Τζιακομέττι Α.
Sainsdury Center for Visual Arts.
University of East Anglia, κάρτα,
216/ Τιμ Γκ., Η Γερμανική ξυλογραφία στον 20ό αιώνα, Εθν. Πινακοθήκη, 1988, 253, 260/ Φρανκ Γκ., Μαθήματα κεραμικής, Εργάνη, 202α,
β, γ, δ/ Φωτογραφικό αρχείο της
Ταινιοθήκης της Ελλάδος, 158/
Χέζλεγουντ Τζ., Γνωριμία με τον Πικάσο, Πατάκη, 1992, 19/ Χρήστου
Χ., Μόραλης, Αδάμ, 1993, 14, 15,
177
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16/ Χριστοφόγλου Μ., H Τέχνη τoυ
20oύ αιώνα, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθ. Τέχνης, 74, 118.
Bersi P.- S., L’ Educazione Visiva,
Zanichelli, 1986, 60, 123, 289/
Calvesi M., L’ Arte Moderna τ. 14,
10, τ. 2, 117, 235/ Calas H. Et N.,
Τakis, Galilee,1984, 25/ Celebratios
Ημερολόγιo, MΟMA,1988, 276/
Contemporary, κατάλογοs Art
Cristie’s, 3/ Kahnweiler D.- H., Juan
Gris, Luise Leiris, 1965, 77, 135/ De
Franciscis Α., Μuseo Archeologico
di Napoli, Ed. D’ Arte Interdipres,
143, 349/ Duchting H., W.
Kanninsky, Tasken, 1993, 26/ Ernst
Max, Die Reprospektive,
Dumont,1999, 238/ Federation
international des Archives du film,
κάρτα, FIAF, 2000, 159/ Gibson M.
Symbolism, Tasken, 1999, 245/
178178
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Giorgio Morandi e la luce del
Mediterraneo, Grafis, 1966, 136/
Gombrich E.H., Το χρονικό της τέχνης, Moρφ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης,
1994, 6, 20, 21, 22, 23, 54, 57, 79,
82, 224, 225, 234, 244, 346, 348/
Kenneth P., New London
Architecture Nicholas Κane, Merrel
2003, 120/ Kent S., Σύνθεση, Ανακαλύπτω την Τέχνη, Δεληθανάσης Ερευνητές, 1995, 81, 83/ Klee P., Εικαστική σκέψη, τ. 1, Μέλισσα, 1989,
1, 28, 32/ Kessel D. Ελλάδα του ’44,
Άμμος, 1994, 147, 150, 151/ L’
Ermitte S. - Parrington C., Arts
Plastiques 65, Magnard, 1982, 47,
278/ Leonardo, Ημερολόγιo,
Emmevu, 2001, 133/ Mink J., Μirro,
Tascen, 2000, 27, 236/ ΜΟΜΑ
Ηighlights 1999, Mus. of Modern Art
N. York, 1999, 52, 59, 240, 261,
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179//126
80
Book 3.indb 179

28/2/2018 11:08:10 πµ

353/ Opie Μ.-J., Γλυπτική, Ανακαλύπτω την Τέχνη, Δεληθανάσης - Ερευνητές, 1995, 53, 223, 227, 228,
233, 237/ Penture cinema, Hazan,
1989, 138, 140,145,146/ PerezSanchez A. E., Γκόγια, Θεσ/νίκη Πολιτιστ. Πρωτ. της Ευρ., 1997, 254/
Pompei, Bonschi, 1993, 55, 338/
Ouinn E., Les objets Picasso,
Assouline, 1995, 208/ Radin P.,
Afrikan Folktailes and Sculpture
Bollingen Series XXXII, Panteon
books, 12/ Vivarelli P., Novelli G.,
Skira, 1999, 90/ Von Falke J., Ελλάς,
Δημιουργία, 1977, 297, 298, 301,
302, 304, 314, 329/ Wye D., A.
Tapies, Ombra grafica, poligrafa,
1992, 257/ Zervos C. - Ηλιοπούλου-Ρογκαν Ντ., Ghika, Αδάμ, 1991,
29.
Http: courses.ncssm.edu gallery
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collections toys html exhibit 07.
htm,159/ «Ident» 1989 από την βιντεοκασέτα Aardman, Animations
vol 1, Conoisseur Video- Animation
collection (a Conoisseur Video
release from Argos Films and
British Film Institute), 164.
Οι ανυπόγραφες εικόνες 89, 144,
205, 275, προέρχονται από το διδακτικό έργο της συγγραφέως Ανούση Ρ., ενώ η εικόνα του εξωφύλλου όπως και οι υπόλοιπες εικόνες
ανήκουν στο διδακτικό και το φωτογραφικό έργο της συγγραφέως
Ροδοπούλου Ε.
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Ο Κολοφώνας στα 28άρια γίνεται στις 26΄΄

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου,
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί
να διατίθενται προς πώληση, όταν
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο
που διατίθεται προς πώληση και δεν
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946
(ΦΕΚ 1946,108, Α').
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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