
Περισσότερη Τέχνη
Δημιουργικότητα
Δημιουργικότητα είναι η δραστηριότητα η οποία γεννά κάτι το ποιοτικά νέο 
που στο παρελθόν ποτέ δεν υπήρχε.

Ο δημιουργός είναι άτομο ξεχωριστό και προβαίνει στη λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει με καινούργιους τρόπους.

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, το δημιουργικό δεν είναι απλώς η λύση ενός 
προβλήματος, αλλά η θέση ενός νέου προβλήματος και νέων ερωτημάτων 
ή η θεώρηση παλαιών ερωτημάτων από νέα οπτική γωνία. Υπάρχουν τρεις 
γενικοί τύποι προβλημάτων προς αναγνώριση: α) το υπάρχον πρόβλημα, β) 
το ανακαλυπτόμενο πρόβλημα και γ) το δημιουργούμενο πρόβλημα. Αυτό το 
τελευταίο θεωρείται τόσο από τους επιστήμονες όσο και από τους καλλιτέχνες ως 
το θεμέλιο της δημιουργικής δουλειάς.

Η Δημιουργικότητα περιέχει πειραματισμό – ρίσκο.
Η δημιουργικότητα είναι δύναμη, γνώση, καλλιέργεια.
Η δημιουργικότητα είναι εξέλιξη.

 Χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας
• Πρωτοτυπία   • Πολυπλοκότητα  • Έρευνα

Πώς να αναπτύξουμε την Δημιουργικότητά μας !
Tα δημιουργικά εργαστήρια - σεμινάρια της Σ. Μπόμπολη περιέχουν: 

• Απόκτηση γνώσεων που τροφοδοτούν τη δημιουργικότητα

• Κίνητρα

• Βιωματικά ερεθίσματα 

Γράψτε τι σημαίνει για σας δημιουργικότητα στο sms 6972541125 ή στο e-mail: mpsofia@hotmail.com
Η καλύτερες  απόψεις θα δημοσιευθούν στην επόμενη έκδοση. 

Δημιουργία κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Του Παναγιώτη Κωνσταντίνου

Σοφία Μπόμπολη. Ακουαρέλλα σε 
μετάξι με την τεχνική μπατίκ, 50χ50εκ. 

Σοφία Μπόμπολη. Ακουαρέλλα σε 
μετάξι με την τεχνική μπατίκ, 60χ80εκ. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
για την Πασχαλινή Έκθεση Καλλιτεχνών

Το δημιουργικό εργαστήριο ShipArt σας προσκαλεί σε ομαδική έκθεση 
καλλιτεχνών που θα πραγματοποιηθεί  την Μεγάλη Εβδομάδα.

 Ώρες Λειτουργίας: Μεγ. Δευτέρα έως Μεγ. Παρασκευή 4 – 8 μ.μ.,
   Μεγ. Σάββατο 10 – 14 μ. μ.
 Διέυθυνση: Κηφισοδότου 19 Άνω Πετράλωνα. 
  (πλησίον σταθμ. τρένου) 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα γίνουν κληρώσεις με πλούσια δώρα.

•	Καλλιτέχνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να 
επικοινωνήσουν στο τηλ. 6972 541125 ή mpsofia@hotmail.com. 

Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως 15 Μαρτίου 2010  

Τακτική εφημερίδα
ΤΕΥΧΟΣ 1o - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τα έργα της σειράς αυτής δουλεύει η 
Σοφία από το οικολογικό της ενδιαφέ-
ρον, με καθαρά χρώματα, θέλοντας 
να τονίσει την καθαρή χωρίς ρύπανση 
ατμόσφαιρα καθώς επίσης την ουσία 
και την αξία της φύσης.

Κατά τον Αριστοτέλη  «Η τέχνη μορφο-
ποιεί το υλικό της, η φύση δημιουργεί 
τις δικές της μορφές». Θεωρεί τη φύση 
ανώτερη από την τέχνη γιατί κάθε 
φυσική ύπαρξη τείνει προς την τελειό-
τερη μορφή της, ενώ κάθε έργο καλής 
ή κακής τέχνης μένει αμετάβλητο. 
Άλλωστε, όπως υποστηρίζει ο φιλό-
σοφος, η τέχνη μιμείται την φύση.

Η διΚΗ ΣαΣ 
άποψη:



 Η έμπνευση έρχεται από τη φύση. Το 
μετάξι είναι ήδη τελαρωμένο και το 
κερί ζεστό.

 Το Τζάντιγκ είναι το εργαλείο που 
βοηθάει ώστε να μονωθούν οι χρω-
ματικές επιφάνειες

 Το έργο προχωρά εναλλάξ με χρώ-
μα και κερί και τα φύλλα πυκνώνουν 
όλο και πιο πολύ

 Τέλος, είναι έτοιμο ένα έργο τέχνης 
που φοριέται (ένα μοναδικό ολομέ-
ταξο φουλάρι)

 Τα χαρακτηριστικά του Μπατίκ

• Είναι ανάλαφρο

• Είναι δροσερό 

• Είναι εύκολο στην έμπνευση

• Είναι ευχάριστο στην κατασκευή

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΠΑΤΙΚ

Δηλώστε ενδιαφέρον 
στο mpsofia@hotmail.com 
ή στο τηλ. 6972541125

    Τετάρτη απόγευμα     17 Μαρτίου   5 μ.μ. -  9 μ.μ 
ή  Παρασκευή πρωί       19 Μαρτίου 10 π.μ - 14 μ.μ. 
Σε αυτό το τετράωρο θα  δημιουργήσετε τις δικές σας 
Πασχαλινές λαμπάδες (ζωγραφισμένες και διακοσμημένες με 
την προσωπική σας αισθητική παρέμβαση)

Δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας!

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 50 € - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 35 €
Δηλώστε συμμετοχή: τηλ. 6972541125 ή mpsofia@hotmail.com

Δημιουργικό σεμινάριο - εργαστήριο 
Λ α μ π ά δ α ς

Διάρκεια: 21 ώρες συνολικά 
τρεις ώρες κάθε εβδομάδα, για επτά εβδομάδες
Έναρξη την  Δευτέρα 12 Απριλίου 
και ώρες 10.30 – 13.30 μ.μ.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα δημιουργήσετε καλούπια 
κεριών, κεριά με δημιουργίες εσωτερικά του κεριού, δημιουργίες 
εξωτερικά του κεριού, διακόσμηση κεριού.  
Θα δημιουργηθούν κεριά βασισμένα σε χρωματικές αρμονίες 
και αρώματα. 

Δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας!

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 200 € - ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΩΦΛΗΣΗ 170 € 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 100 €
Δηλώστε συμμετοχή τηλ. 6972541125 ή mpsofia@hotmail.com

Χώρος σεμιναρίων:
Αθήνα  Κηφισοδότου 19 - Άνω Πετράλωνα  

(πλησίον σταθμού τρένου)

Δημιουργικό σεμινάριο - εργαστήριο  
Κ η ρ ο π λ α σ τ ι κ ή ς

Δημιουργία
έργου μπατίκ

ShipΑrt
Εικαστικές Τέχνες

Ζωγραφική 

Χαρακτική

Μπατίκ

Σεμινάρια 
Εργαστήρια

Σοφία Μπακιρτζή

Ζωγράφος 

Καθημερινοί άνθρωποι, άγνωστοι, αδιάφοροι 
κινούνται στο αστικό τοπίο. Ενδιαφέρον τους το 
προϊόν. Το ενδιαφέρον μου στρέφεται στο αδιά-
φορο. Όλα διαδραματίζονται μέσα σε μια πόλη, η 
οποία δεν αποτυπώνεται, δεν περιγράφεται αλλά 
είναι εκεί μέσα από το πλήθος. Άδεια σχήματα, 
γεμάτα σχήματα, σαν τους γραφισμούς που τα 
δημιουργεί το χέρι, αυτή η συνάντηση, ένας 
γραφισμός, γιατί επικεντρώνεσαι μόνο στον έναν. 

Ταρσή Τζενανίδου

εικαστικός καλλιτέχνης 

Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας

 Λόγου κ Τέχνης

Μπροστά στο έργο της  «τοίχοι» 

Ζωγραφικής

Χαρακτικής

Μπατίκ

Κηροπλαστικής

Μάσκας

Σοφία Μπόμπολη
Τηλ.: 6972541125

mpsofia@hotmail.com



1 Χαρακτική οξυγραφία 30 Χ 40 
Σ.Μπόμπολη inp 2009 Ε.Α                      240 €

2 «Ύδρα» ακουαρέλα 
Σ.Μπόμπολη 20 Χ 30                              150 €

τακτική εφημερίδα  “περισσότερη Τέχνη”

Ιδιοκτησία - Έκδοση:
Σοφία Μπόμπολη
Αργοστολίου 1 Άγιος Δημήτριος 17341
Τηλ. 6972541125

Σχεδιασμός: 
Γραφικές τέχνες Saligram τηλ.: 2103311873 

Ζητήστε  να διαφημιστείτε
Τηλ.: 6972541125

e-mail: mpsofia@hotmail.com

Xορηγός έκδοσης: SALIGRAM

G a ll e r y

4 Χαρακτικό τύπωμα 40 Χ 50, 
Σ.Μπόμπολη 1/6 inp 2010                      250 €

3 Λάδια 40 Χ 50
Τ. Τζανανίδου                                         150 €

Δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας!
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