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Γενικό ζσόλιο κ. Λάμππος Νιζάμη:
Επιμένω πολύ ζηιρ διαθοπεηικέρ ςθέρ ηων επιθανειών γιαηι είναι η ππώηη και πιο εύκολη ηεσνική
ανάγνωζηρ ανάγλςθος ζηο μεηαλλο .Σηο μέλλον θα δούμε και άλλερ δςναηόηερ οι οποίερ θα
βοηθήζοςν ζηην ανάγνωζη ηος μεηάλλος.
Σςγσαπήηηπια ζε όλοςρ ζαρ και να ξέπεηε οηι είζηε ππωηοπόποι !
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Κςπιακάκηρ Απόλλωναρ – Σιμπλαλέξηρ Γιώπγορ

σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο αιζθηηικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Πξσηνηππία θαη θαληαζία παξνπζηάδεη ε ηδέα γηα ηελ
θαηαζθεπή κηαο θνξλίδαο εκπλεπζκέλεο από ην έξγν ηνπ
δσγξάθνπ θαη ραξάθηε Γηάλλε Μόξαιε πνπ παξνπζηάδεηαη
ζην ζηαζκό Πανεπιζηήμιο, ζηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
κεηξό ηεο Αζήλαο.
Επηηπρεκέλε είλαη ε απόδνζε ησλ ζρεκάησλ ηεο θνξλίδαο
πνπ κεηαθέξνπλ πάλσ ζε έλα ρξεζηηθό αληηθείκελν ηα
ζύκβνια ηνπ έξγνπ ηνπ δσγξάθνπ. ην έξγν ηνπ Μόξαιε
ην ζύκβνιν επαλέξρεηαη κέζα από ηε δπλακηθή ηεο
θακπύιεο θαη ηε ιηηόηεηα ελόο αξρατθνύ ιεμηινγίνπ. Οη
Σν έξγν ηνπ δσγξάθνπ θαη ραξάθηε γξακκέο θαη ηα ζρήκαηα παξαπέκπνπλ ζηελ αξρέγνλε
Γηάλλε Μόξαιε ην νπνίν παξνπζηάδεηαη θπθιαδίηηθε ηέρλε1. Πξνπάλησλ όκσο ηα ζύκβνια
ζην ζηαζκό Πανεπιζηήμιο ηνπ κεηξό ηεο
απερνύλ ηελ αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηελ θαζαξόηεηα,
Αζήλαο.
ηε ιηηόηεηα, ηελ νπζία, ηελ πλεπκαηηθόηεηα, ηε γαιήληα
νκνξθηά θαη ηηο απαιέο θακπύιεο ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο,
ηελ αγάπε ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηνλ άλζξσπν. Καηά ηελ
Μαξίλα Λακπξάθε - Πιάθα: « Σν παξάδνμν κε ηνλ
Μόξαιε είλαη όηη όζν γηλόηαλ πην κνληέξλνο, ηόζν γηλόηαλ
πην θιαζηθόο, πην αξραίνο. Καη αθόκε, όζν γηλόηαλ πην
αθεξεκέλνο, ηόζν γηλόηαλ πην αηζζεζηαθόο ».
σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο ηεσνικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Πνιύ θαιή κεηαθνξά ζε θνξλίδα έρεη πνιιέο δπζθνιίεο ζα
έθαλα αβαζέο ην ζθάιηζκα λα ζπλζέζσ κεηαμύ ηνπο ηα
κνηίβα, κνπ άγγημε ρνξδέο ην ζέκα. Άςνγνη !
1

. Ο Γ. Μόξαιεο (1916-2009), γλήζηνο εθθξαζηήο ησλ ηδεώλ πνπ θαηέζεζε ζηελ ηξάπεδα ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ε γεληά
ηνπ ’30, πεηξακαηίζηεθε ζρεδόλ κε όια είδε ηεο ηέρλεο πξνζπαζώληαο λα πξνζδηνξίζεη ηελ ειιεληθή ηαπηόηεηα κε
δηεζλείο όξνπο. Σα θαιιηηερληθά ξεύκαηα είλαη έληνλα, εθείλνο όκσο ζπλεηδεηά παξαζηαηηθόο θαη ιάηξεο ηνπ κέηξνπ, ζα
αθνκνηώζεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ην κάζεκα ηνπ κνληεξληζκνύ, ζπλδπάδνληάο ην κε κία ζύγρξνλε αλάγλσζε ηεο
παξάδνζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο αξραίαο ηέρλεο.
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Φάνος Ανηώνηρ – Υπίζηος ωηήπηρ

σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο αιζθηηικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Η θνξλίδα κε ζέκα εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηηνπινΐα πνπ
παξνπζηάδεη λαπηηθά εξγαιεία - ζηνιίδηα, (άγθπξα,
ζρνηληά, ππμίδα, καθαξάδα, πεδάιην), απνηειεί έλα
ζπκπαζεηηθό πιαίζην γηα απηνύο πνπ αγαπνύλ ηελ
ηζηηνπινΐα θαη ηε ζάιαζζα. Η θνξλίδα απνηειεί έλα
ηδηαίηεξν πιαίζην θσηνγξαθίαο πνπ ζα ζπλδπαζηεί κε ηε
γεληθόηεξε δηαθόζκεζε ηνπ ρώξνπ.
Ιδηαηηέξσο επηηπρεκέλε είλαη ε απόδνζε ηνπ
θαξαβόζθνηλνπ ζην πιαίζην, ελώ παξάιιεια ζα
κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί ε απόδνζε ησλ λαπηηθώλ
ζεκάησλ - νξγάλσλ λαπζηπινΐαο - κε ηελ παξνπζία ελόο
ή πεξηζζνηέξσλ κνληέισλ ηζηηνπιντθώλ πινίσλ.
σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο ηεσνικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
ρεδηαζηηθά μεθνύξαζην πξνζνρή ζηα κέηαιια, ην
αλάγιπθν θαη ε δηαθνξεηηθή ζην θόλην νη άγθπξεο ζα
βόιεπαλ θαιύηεξα ζηηο γσλίεο. Έμππηλν !
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Μακπήρ Υπήζηορ – Παναγιώηος Ανηώνιορ

σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο αιζθηηικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Η ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο θνξλίδαο εκπλεπζκέλεο
από ηo Λνλδίλν καξηπξεί ηελ αγάπε ησλ θαηαζθεπαζηώλ
γηα ηε βξεηαληθή πξσηεύνπζα θαη παξνπζηάδεη εκπνξηθό
ελδηαθέξνλ σο souvenir. Σν Big Ben θαη ην Routemaster
ιεσθνξείν ηνπ Λνλδίλνπ ζεσξνύληαη θάπνηεο από ηηο
θπξηόηεξεο εηθόλεο θαη από ηα παξαδνζηαθόηεξα ζεκεία
αλαθνξάο ηεο πόιεο.
Θα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα απνθεπρζεί ε ηόζν
θιαζηθή ζρεδίαζε ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαζώο
επίζεο θαη ηεο εηθόλαο ηνπ Πύξγνπ ηνπ Ρνινγηνύ κε ην
ξνιόη Big Ben. Σν αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζα εμαξηεζεί
από ηε ρξήζε έληνλσλ ρξσκάησλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ δηώξνθνπ Routemaster ιεσθνξείνπ, κε
θπξίαξρν ην αξρεηππηθό θόθθηλν, δεδνκέλνπ όηη ε
πιεηνλόηεηα ησλ ιεσθνξείσλ ζην Λνλδίλν είλαη αθόκε
θόθθηλα θαη σο εθ ηνύηνπ ην θόθθηλν ιεσθνξείν απνηειεί
ζύκβνιν ηεο πόιεο.
σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο ηεσνικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Αλ θαη δελ έρσ εηθόλα νπηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνξλίδαο
νύηε απν ην simulation, ίζσο ηα επόκελα βήκαηα αλ
πξνζέμεηε ιίγν ηηο δύν γσλίεο ηνπ BIG BEN θαη ην BUS
πνπ δίλνπλ ην πξννπηηθό ζα έρεηε θαιά απνηειέζκαηα.
πγραξεηήξηα !

Βολάνη Ναηαλία – Καλογεπή Μαπία
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σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο αιζθηηικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Μηα γιπθηά λόηα παηδηθήο αζσόηεηαο θαη επαηζζεζίαο
παξνπζηάδεη ε ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο θνξλίδαο
εκπλεπζκέλεο από πξαγκαηηθέο δσγξαθηέο πνπ έρνπλ
δεκνζηεπηεί ζην Δηαδίθηπν. Η θνξλίδα απηή ζα
δηαθνζκνύζε θάιιηζηα έλα παηδηθό δσκάηην θαη ζε
ζπλδπαζκό κε άιια αληηθείκελα ζα δηακόξθσλε έλα
θηιόμελν, δεζηό θαη ραξνύκελν πεξηβάιινλ γηα ην παηδί.
Σν αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζα εμαξηεζεί ελ πνιινίο από ηα
ρξώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηα
ζρέδηα ηεο ηόζν απζόξκεηεο θαη γιαθπξήο παηδηθήο
δσγξαθηθήο πνπ εθθξάδεη έλα νιόθιεξν θόζκν θαη δίλεη
ζηνπο κεγάινπο κηα γεληθή εηθόλα ησλ ζπλαηζζεκάησλ
θαη ηνπ ςπρηζκνύ ησλ παηδηώλ.
Θα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα πξνηαζεί θαη ε θαηαζθεπή
κηαο θνξλίδαο κε ζέκα εκπλεπζκέλν από παηδηθέο
δσγξαθηθέο γηα κεγάινπο2.

Έξγα ηνπ Miro πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
απνηειέζνπλ
πεγή
έκπλεπζεο
γηα
θαηαζθεπή θνξλίδαο κε « παηδηθέο »
δσγξαθηέο γηα κεγάινπο.

σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο ηεσνικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Άξηζην ζέκα ! Πξνζνρή επεηδή ην κέηαιιν είλαη ζπλήζσο
γπαιηζηεξό θαη δελ έρεη ρξώκα, γη΄απην λα θάλεηο ρξήζε
καη θαξέ,θαη άιιεο πθήο επηθαλεηώλ, ζρεδηαζηηθά
βαξαίλεη ε αξηζηεξή πιεπξά ζα ηνπνζεηνύζα ηελ
γνξγόλα ζηελ άιιε πιεπξά.

2

. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε θαηαζθεπή θνξλίδαο εκπλεπζκέλεο από ην έξγν ηνπ J . Miro ηνπ νπνίνπ νη κηθξνζθνπηθέο
κνξθέο παξαπέκπνπλ ζε “παηδηθό ρέξη” θαη αλαδύνληαη από ηα βάζε ηνπ ππνζπλεηδήηνπ. Ο J. Miro ρξεζηκνπνίεζε ηε
γιώζζα ησλ ζπκβόισλ γηα λα εθθξάζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ νξάκαηα. Πίζσ από ηε γνεηεπηηθή αζσόηεηα ησλ εηθόλσλ
ηνπ ππάξρεη κηα βαζύηεξε έγλνηα γηα ηνλ θόζκν θαη ηελ αλζξώπηλε κνίξα.
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Γεωπγακόποςλορ Υπήζηορ – Γεώπγιορ &
Καλογεπάκηρ Ανηώνηρ

σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο αιζθηηικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
Η ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο θνξλίδαο εκπλεπζκέλεο
από ηo κεραλνινγηθό εξγαζηήξην καξηπξεί όηη ε
ελαζρόιεζε ησλ θαηαζθεπαζηώλ κε ηα κεραλνινγηθά
εξγαιεία έρεη γίλεη έκκνλε ηδέα. Σν ζέκα είλαη ηόζν
ηερλνθξαηηθό ώζηε ην απνηέιεζκα λα δείρλεη θαιό γηα
ηνπο θαλαηηθνύο κεραλνιόγνπο.
Ωζηόζν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιύ
αξκνληθή ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην πιαίζην
ηεο θνξλίδαο. Σα εξγαιεία απηά ζα κπνξνύζαλ λα
εξκελεπηνύλ σο ζύκβνια κεραληθώλ ζαπκάησλ πνπ
θέξνπλ κελύκαηα αηζηνδνμίαο γηα επηζηεκνληθή θαη
ηερλνινγηθή πξόνδν θαη θαιύηεξεο επνρέο.
σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο ηεσνικό αποηέλεζμα ηηρ
επγαζίαρ :
ρεδηαζηηθά ιίγν θνξησκέλν αιια κνπ αξέζεη ε
βηνκεραληθή αληίιεςε ηνπ. Μπξάβν !
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Καπύδη Άννα – Μηηζάκος Αικαηεπίνη

σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο αιζθηηικό αποηέλεζμα
ηηρ επγαζίαρ :
πλδπαζκό ηεο εηθαζηηθήο θαη ηεο ηερλνθξαηηθήο
αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο
απνηειεί ε
ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο θνξλίδαο κε ζέκα
εκπλεπζκέλν από ην θόκηθ Persepolis ηεο Ιξαλήο
πγγξαθέσο Satrapi Marjane.
Η θνξλίδα κεηαθέξεη επηηπρεκέλα ηελ θξίζε
ηαπηόηεηαο πνπ βίσζε ζε Δύζε θαη Αλαηνιή κηα
έθεβε Ιξαλή, κόλε ηεο ζηε δπηηθή Επξώπε όηαλ
κάιηζηα, ε ρώξα ηεο ζεσξείηαη ε επηηνκή ηνπ
θαθνύ. Οη δύν πιεπξέο ηεο δσήο, ε παξαδνζηαθή ζπληεξεηηθή
θαζώο
θαη
ε
πεξηζζόηεξν
εθζπγρξνληζκέλε θαη ηερλνθξαηηθή παξνπζηάδνληαη
κε θαληαζία, θαη πξνβιεκαηίδνπλ γηα ην πσο
αληηκεησπίδεη κηα ρεηξαθεηεκέλε λέα γπλαίθα ηελ
νδπλεξή ελειηθίσζή ηεο ζηελ Απζηξία θαη ηελ
αδηέμνδε επηζηξνθή ηεο ζην Ιξάλ, ηελ αζθπθηηθή
θαζεκεξηλόηεηα, ηα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο, ηελ
απόξξηςε,
ηελ
μελνθνβία,
ηηο
εξσηηθέο
απνγνεηεύζεηο, ηε λνζηαιγία γηα ηελ παηξίδα θαη
ηνπο γνλείο ηεο, αληηκέησπε θαζώο βξέζεθε κε ην
ζενθξαηηθό Ιξάλ θαη κε ην - αθόκα πην ηπξαλληθό ηζιακηθό θαζεζηώο.
Οη θαηαζθεπάζηξηεο κεηαθέξνπλ πνιύ επηηπρεκέλα
πάλσ ζην ρξεζηηθό αληηθείκελν ηεο θνξλίδαο ηα
ιόγηα ηεο Μαξγηάλ αηξαπί πνπ αθεγείηαη κε
ρηνύκνξ, εηιηθξίλεηα θαη απηνζαξθαζκό «Ήκνπλ
Ιξαλή ζηε Δύζε, δπηηθή ζην Ιξάλ».
σολιαζμόρ ωρ ππορ ηο ηεσνικό αποηέλεζμα
ηηρ επγαζίαρ :
Εθπιεθηηθή ε ζύιιεςε ηνπ ζέκαηνο ζα βνεζεζεη ην
θνληξάζη ησλ επηθαλεηώλ. Εθπιεθηηθό !

