
Περισσότερη Τέχνη
Ζωγραφική και Δημιουργικότητα
Η ζωγραφική δεν είναι μόνο χρώμα! 

Είναι ελευθερία, έκρηξη ψυχής, αγάπη, πάθος για δημιουργία. 

Αν κοιτάξουμε γύρω μας η ίδια η ζωή, η φύση είναι μια ζωγραφιά που 
περικλείει μέσα της άλλες μικρότερες. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και κάτι 
καινούριο. Το ίδιο συμβαίνει και αν παρατηρήσουμε έναν πίνακα ζωγραφικής 
σε μια έκθεση. Ο καθένας μας έχει έναν διαφορετικό τρόπο να εκφράζεται. Ο 
ζωγράφος μέσα από τον πίνακα εκφράζει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά 
του, την ψυχή του, τη φλόγα της ζωής, τα όνειρά του. 

Ο Μπρακ είπε: «Ζωγραφίζουμε γιατί θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που 
έχουμε μέσα μας».

Η ζωγραφική είναι ένα παιχνίδι των χρωμάτων με τα συναισθήματα. Ένα 
πάντρεμα του ονείρου με το πινέλο και το χρώμα. Ένας βυθός γεμάτος 
χρώματα, σκιές και φως. 

Η τέχνη γενικότερα μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να νιώσει καλύτερα! 
Αθηνά Τριρίκα - Δροσαλάκη

Εικαστικός, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

“Χορός της φύσης” 
(λεπτομέρεια)

 O Αριστοτέλης 
αναφέρει ότι η τέχνη 

μιμείται τη φύση. 
Υποστήριζε ότι η 

μίμηση επιτελεί 
ευεργετική 

ψυχολογική 
λειτουργία 

που την ονόμασε 
«κάθαρση».

“Αντανακλάσεις”, Σοφία Μπόμπολη. 
Ακουαρέλλα σε μετάξι με την τεχνική 
μπατίκ, 20 χ 30 εκ. 

“Νερά Χαριτωμένα”, Σοφία Μπόμπολη.
Λάδι 90 χ 60 εκ., 2010.

Συμβαίνουν και αυτά στις γκαλερί
ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΙΚΑ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ 

Είμαι σε μια γκαλερί. Πήγα για την έκθεση 
αλλά και για τα κορίτσια. Βρήκα και μερικούς 
γνωστούς μου. Πρόσεξα πως η καλύτερη 
ζωγραφιά βρισκόταν δίπλα στην χειρότερη και 
μπροστά τους μια όμορφη κοπέλα. Πήρα το 
θάρρος και πλησίασα.

- Ποιο σας αρέσει περισσότερο;

- Δεν…δεν ξέρω..

Μου φάνηκε άσχετη. 
Συνέχεια στη σελίδα 3 …

Τακτική εφημερίδα
ΤΕΥΧΟΣ 2o - ΝΟΕΜΒριΟΣ 2010

ΔιΑΝΕΜΕΤΑι ΔΩρΕΑΝ

Tο τυχαίο μέσα στο έργο τέχνης
Όπως είπε ο Αϊνστάιν «η τύχη είναι ένα 

άθροισμα συμπτώσεων». 

Ο Σουρεαλισμός συνδέεται με τις ιδέες του 
αυτοματισμού και του τυχαίου, στην έμφαση, 
στο ένστικτο και στον αυθορμητισμό.

Συνέχεια στη σελίδα 3…

Τι είναι τέχνη;
Τέχνη είναι ο κόσμος του καλλιτέχνη ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο υλικών, ιδεών και συγκινήσεων. 

Ο καλλιτέχνης ασχολείται με έναν πολύ όμορφο κόσμο και ως ένα βαθμό διαμορφώνει αθόρυβα, μόνος του τη 
συμπεριφορά του μέσα σ’ αυτόν. 

Συνέχεια στη σελίδα 2…

Γράψτε τι σημαίνει για σας «τέχνη» στο sms 6972541125 ή στο e-mail: mpsofia@hotmail.com

Η καλύτερες  απόψεις θα δημοσιευθούν στην επόμενη έκδοση. 
Η δικΗ σασ 

άποψη:

πρόΣκληΣη ΣυμμεΤόχηΣ 
στο εΙκΑΣΤΙκό ΦεΣΤΙΒΑλ 
18 & 19 Δεκεμβρίου 2010

Περιλαμβάνει: 
Έκθεση εικαστικών έργων
Παρουσίαση καλλιτεχνών
Παρουσίαση σεληνοηλιακών ημερ/γίων
Παρουσίαση βιβλίου
Επίδειξη εικαστικής εσάρπας κ.α.

πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972541125



Συμβαίνουν και αυτά στις γκαλερί
ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝιΚΑ ΤΗΝ ΣΑρΚΑ 

… Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Παίρνω λοιπόν φόρα κι αρχίζω να αναλύω. Εξηγούσα για κανα πεντάλεπτο 
ώσπου πολύ κοντά μου άκουσα μια φωνή να ψιθυρίζει.

- Ναι αλλά δεν μας είπες ποιο σ’ αρέσει. 
Πίστεψα πως ήταν φίλος της κι έκρυψα τον θυμό μου.
- Κοιτάξτε είπα, αντικειμενικά…
- Όχι αντικειμενικά, υποκειμενικά σε θέλω.
Δεν μου άρεσε ο ενικός του κι η φάτσα του ήταν συνηθισμένη. 
 ρωτάω. «Είστε μαζί;»
- Όχι λέει η κοπέλα.
- Τότε, γυρνάω σ αυτόν, ‘’μας αφήνετε; Έχουμε μια συζήτηση…’’
Αυτός γυρνάει στην κοπέλα «Σας ενοχλώ;» Κι αυτή με απάθεια «Όχι».
- Λοιπόν φίλε μου;…Είπε.
Τώρα είχα θυμώσει και με τους δυο. 
- Γεια σας μουρμούρισα κι έκανα να φύγω. 
Το χέρι του ακούμπησε με θράσος τον ώμο μου.
«Σε παρακαλώ μη φεύγεις». Με εκνεύρισε η διαχυτικότητα του αλλά με ακού-

μπησε όπως θα μ ακουμπούσε ο αδερφός μου. Κάθισα. 
 - Λοιπόν παιδιά, είπε, ο πιο σοβαρός λόγος για τον οποίο στεκόμαστε εδώ 

και συζητάμε είναι η ομορφιά της κοπέλας; Ας φέρουμε λοιπόν την αιτία στην 
επιφάνεια κι ας την μετατρέψουμε σε παιχνίδι.

- Τι εννοείτε; ρώτησα εγώ. Εγώ που διατηρούσα τον θυμό μου από κεκτημένη ταχύ-
τητα και δεν ήξερα τι να τον κάνω. Τελικά θύμωσα και με τον εαυτό μου και προσπά-
θησα να αλλάξω έκφραση με αποτέλεσμα να αποκτήσω ένα χαμόγελο μάσκα. 

- Θα σας εξηγήσω…προτείνω να ορίσουμε την (πως σε λένε κούκλα μου;...
Λίνα; Ωραία). Ας ορίσουμε την Λίνα ως έπαθλο.

- Θα μονομαχήσουμε;
- Θα διαξιφιστούμε με τα επιχειρήματα μας και τον νικητή θα κρίνει η Λίνα στον 

οποίο και θα δώσει ένα φιλάκι στο μάγουλο.

Γιώργος Αγγελίδης
Εικαστικός

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Tο τυχαίο μέσα στο έργο τέχνης
… Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Ήταν πανάρχαια συνήθεια η προσέλκυση της καλής τύχης. Η τύχη ήταν η θεά 
της σύμπτωσης, του μη προβλεπόμενου ή επιδιωκόμενου, αλλά απροσδόκητου 
συμβάντος.

Προσωπικά μιλώντας, αντιλαμβάνομαι το τυχαίο σαν συνάντηση χώρου και 
χρόνου που προσφέρει γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συγχρο-
νισμό δηλαδή. Έχει να κάνει με το ξαφνικό και το απρόβλεπτο. Καλό είναι να 
αφήνουμε χώρο στο απρόβλεπτο, το οποίο είναι παντού στη ζωή μας. Μέσα στο 
απρόβλεπτο υπάρχουν ευκαιρίες για δράση.

Άλλωστε, τα χαρακτηριστικά του τυχερού ανθρώπου είναι ότι είναι ευρημα-
τικός, δημιουργικός, αρπάζει τις ευκαιρίες ακόμα κι αν πρέπει να αλλάξει τις 
συνήθειές του,  εμπιστεύεται το ένστικτό του, είναι αισιόδοξος.

Σε κάθε περίπτωση ο καλλιτέχνης έχει έναν ακριβές και προσεκτικά καλλιεργη-
μένο λόγο για να υιοθετεί αυτές τις διαδικασίες αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον 
για να τις χρησιμοποιεί είναι η έλξη του στο άγνωστο, η πιθανότητά του να μπουν στο απροσδόκητο.

Το τυχαίο που μιλάμε τώρα γι’ αυτό, αυτή η αίσθηση του να γίνει ανοιχτό στην τύχη μπορεί μόνο να εμπειραθεί εάν 
αυτό συνοδεύεται από μία υψηλή αίσθηση του σκοπού, από μια ευαίσθητη γνώση της πιθανότητας για αλλαγή, και 
από μια έντονη επιθυμία να κινηθεί πέρα από ότι είναι άμεσα εμφανές.

Σοφία Μπόμπολη 
εικαστικός

batik
Η ηλικία δεν έχει προσδιορισθεί ακριβώς αλλά 

είναι δυνατόν να υπολογιστεί σε 2.000 χρόνια. 
Αρχαιολογικά ευρήματα στην αρχαία Αίγυπτο και 
την Περσία μας πείθουν ότι υφάσματα σχεδιασμένα 
με την τεχνική αυτή ήταν συνηθισμένο είδος εκείνης 
της εποχής.

Παράλληλα τα συναντά κανείς και στις περισσό-
τερες χώρες της Ανατολής και ειδικότερα στις ινδίες, 
Κίνα και ιαπωνία αλλά και στην Αφρική. Το λογι-
κότερο συμπέρασμα είναι ότι το είδος αναπτύχθηκε 
κατ αρχάς στην Αίγυπτο και από εκεί μεταδόθηκε 
σε άλλες χώρες όπου αφομοιώθηκε με τις καλλι-
τεχνικές παραδόσεις της κάθε μιας και στη συνέχεια 
δημιουργήθηκαν καινούργια τοπικά μοτίβα. Με 
αυτόν τον τρόπο η Αφρική προσάρμοσε το μπατίκ σε 
γεωμετρικά συμμετρικά σχήματα ενώ η Ανατολή το ανέδειξε μέσα από την ευαίσθητη 
καλλιγραφία της ανατολικής τέχνης.

Στην αρχή το μπατίκ γινόταν σε βαμβακερά υφάσματα που ύφαιναν οι υπηρέτριες 
των πλουσίων και ευγενών οικογενειών, οι δε κυρίες αναλάμβαναν τη διακόσμησή 
τους. Εθεωρείτο δηλαδή απασχόληση υψηλού επιπέδου και η κάθε οικογένεια καθι-
έρωνε δικά της μοτίβα τα οποία ήσαν αντίστοιχα με το οικόσημο δυτικού τύπου. Έτσι 
σιγά-σιγά ξεπέρασε το στάδιο της οικοτεχνίας και έγινε σύμβολο κοινωνικής τάξης.

Τα συχνά ταξίδια και οι εμπορικές σχέσεις με την Ανατολή έφεραν τους Ολλανδούς 
σε επαφή με το μπατίκ. Έτσι το 1516 εισήχθησαν τα πρώτα ζωγραφιστά υφάσματα 
στην Ευρώπη. Τα σχέδια και η τεχνική τους απετέλεσαν μια νέα πηγή έμπνευσης για 
τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες.

Όλη τη διαδικασία της δημιουργίας έργου μπατίκ μπορείτε 
να διδαχτείτε στα σεμινάρια που γίνονται στο δημιουργικό 
εργαστήριο ship Art.

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

ShipΑrt
Εικαστικές Τέχνες

Ζωγραφική 

χαρακτική

μπατίκ

σεμινάρια 
Εργαστήρια

Ζωγραφικής

χαρακτικής

μπατίκ

κηροπλαστικής

μάσκας

Σοφία μπόμπολη
Τηλ.: 6972541125

mpsofia@hotmail.com

Εικαστική εσάρπα – μπατίκ 
Με φυσική βαφή μαύρο τσάι

Τι είναι τέχνη;
… Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Είναι τόσο καλά προσανατολισμένος ώστε μπορεί να βάλει τάξη στη ροή των φαινο-
μένων και των εμπειριών. Αυτή η αίσθηση προσανατολισμού, στη φύση και στη ζωή, 
αυτή τη διακλάδωση κι αυτό το ξεδίπλωμα, θα τα συγκρίνω με τις ρίζες του δέντρου. 
Από τις ρίζες αναβρύζει ο χυμός μέσα στον καλλιτέχνη, τον διαπερνά, φθάνει στο μάτι 
του. Είναι ο κορμός του δένδρου. Συνεπαρμένος και κινητοποιημένος από τη δύναμη 
του ρεύματος, μεταφέρει το όραμά του στο έργο του. Μπρος σε όλο τον κόσμο η 
κορυφή του δέντρου ξετυλίγεται και απλώνεται στο χρόνο και στο χώρο

 Ταρσή Τζενανίδου
Εικαστικός-συγγραφέας

Το  δημιουργικό εργαστήριο  ShipArt  είναι το δικό σας εργαστήριο μέσα στο οποίο αναπτύσσετε: 

Τη δημιουργικότητά σας,  την αποφασιστικότητα σας,  τη φαντασία σας  

τη θέλησή σας ,  τα ταλέντα σας.  Θέτετε σε δράση την σκέψη και πράξη



1  «Αφθονία», Λάδια

 Σοφία Μπόμπολη, 100 χ 140εκ. . . . . . . . . . . . .  2.000 €

2  Aκρυλικά, Μαρία Παπαντωνίου, 40 χ 40 εκ. . . . . . 250 € 

3  «Φυσική βαφή μαύρο τσάϊ», εικαστική εσάρπα 

 Σοφία Μπόμπολη, 180 χ 45 εκ. . . . . . . . . . . . . . . . 150 €

4  «ρόδια»  ακρυλικά

 Σοφία Μπόμπολη, 30 χ 30 εκ. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 € 

5  «Παγκόσμιος Νους», Μπατίκ σε μετάξι

 Δ.Καλαμίτσης, 90 χ52 εκ. (με κορνίζα μπαμπού) . . 750 €

6
 Χαρακτική οξυγραφία 10 χ 15 εκ . . . . . . . . . . . . . . 140 €

7  “Χορός της φύσης”, Εκτύπωση - μονοτυπία 

 Σοφία Μπόμπολη. 45 χ 90 εκ., 2008. . . . . . . . . . . . 550 €

8  «Μαύρο - Άσπρο»  χ αρτί με ξηροπαστέλ

 Εύη Παντελέων, 63 χ 93 εκ. (με κορνίζα) . . . . . . 1.000 €

9  «Αρ χ άγγελοs Γαβριήλ», ακρυλικά σε καμβά

 Κωνσταντίνου Παν., 136 χ 69 εκ. (με κορνίζα) . . .   750 €

10  Λάδια, Ταρσή Τζενανίδου, 70 χ 120 εκ. . . . . . . . 1.200 € 

G a l l e r y Αυθεντικά έργα τέχνης
Δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας!
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τον Δεκέμβριο
στο δημιουργικό εργαστήριο ShipArt. 
Δηλώστε συμμετοχή τηλ. 6972541125

Σεμινάριο κηροπλαστικής

τακτική εφημερίδα  “περισσότερη Τέχνη”

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

Σχεδιασμός: Saligram τηλ.: 2103311873 

Ζητήστε  να διαφημιστείτε
Τηλ.: 6972541125, e-mail: mpsofia@hotmail.com

Xορηγός έκδοσης: SALIGRAM

Ο καλλιτέχνης ξεκινά την εκπαίδευσή του
 από τα παιδικά του χρόνια.

κορίτσι 8 ετών αγόρι 9 ετών 

ΤεχΝη κΑΙ ΔημΙόυρΓΙκόΤηΤΑ
Είναι γνωστό σε όλους πως η τέχνη βοηθά τον άνθρωπο 

να γίνει δημιουργικός.

Από τη νηπιακή ηλικία ακόμη τα παιδιά χρησιμοποιούν 
τη ζωγραφική για να απεικονίσουν τον κόσμο γύρω 
τους, αλλά και για να εκφράσουν εντυπώσεις, σκέψεις 
και συναισθήματα. Μεγαλώνοντας χρησιμοποιούν τη 
φαντασία τους στο παιχνίδι: ένα κουτάλι γίνεται μικρό-
φωνο, μια καρέκλα τραμπάλα, ένα μεγάλο χαρτόκουτα 
καλύβα. 

Από αυτή την ηλικία μπορούν να μάθουν να είναι 
δημιουργικά, με τη βοήθεια πάντα των μεγάλων. Με 
την καθοδήγησή τους θα μετατρέψουν το χαρτόνι από 
το ρόλο της κουζίνας σε μουσικό κουτί, ένα πλαστικό 
δοχείο σε όμορφη μολυβοθήκη, ένα γυάλινο βάζο σε 
ανθοδοχείο. 

η Αξία και σκοπός της ζωγραφικής 
από παιδαγωγικής πλευράς: 

1. Μορφώνει τον εσωτερικό κόσμο των παιδιών. Μάτια, 
χέρια, μυαλό, συναίσθημα και βούληση βρίσκονται σε 
πλήρη ενέργεια και δράση. 

2. Ξυπνάει και εξελίσσει το καλαισθητικό συναίσθημα.

3. Καλλιεργεί την ικανότητα να παριστάνει και τη 
διάθεση να δημιουργεί. 

4. Βοηθά στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης των 
άλλων μαθημάτων.

5. Καλλιεργεί τις αφαιρετικές ικανότητες που αποτελούν 
το ανώτατο σκαλί της πνευματικής εξέλιξης.

6. Συντελεί στην εκδήλωση του χαρακτήρα του παιδιού.

7. Αναπτύσσει την παρατηρητικότητα, την κρίση και 
την ικανότητα να ερευνά, να συνθέτει, να αναλύει, να 
εκφράζεται.

8. Βοηθά παιδιά με δυσκολίες μάθησης και νοητική 
υστέρηση να μάθουν μέσα από τη ζωγραφική, να εξασκή-
σουν τη σκέψη τους, την παρατήρηση και τη δεξιοτεχνία 
του χεριού τους.

9. Συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και 
στο ομαδικό έργο. 

10. Αναπτύσσει το καλαισθητικό συναίσθημα του 
συνόλου με τη δημιουργία και την παρουσίαση ομαδικών 
εκθέσεων.

11. Βελτιώνει την ψυχική υγεία του συνόλου με την 
καλλιέργεια της έννοιας του ωραίου.

12. Αποτελεί τη βάση του πολιτισμού, την ανάπτυξή 
του και συμβάλλει στη συνέχισή του.

Αθηνά Τριρίκα - Δροσαλάκη
Εικαστικός, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Όταν γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο της δημιουρ-
γίας αφήνονται σιγά σιγά να πάρουν πρωτοβουλία, να 
προτείνουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις ιδέες 
τους. Εμείς, οι μεγαλύτεροι, θα είμαστε κοντά τους απλοί 
θεατές αλλά και σύμβουλοι, έτοιμοι να επιβραβεύσουμε 
τα σωστά και να διορθώσουμε τα λάθη τους.

Μέσα από την αυτενέργεια και την ανατροφοδότηση θα 
οξύνουν τη σκέψη τους, θα αποκτήσουν γρήγορα ξεκά-
θαρη εικόνα του εαυτού τους- για τις δυνατότητες αλλά 
και τις αδυναμίες τους, που θα μπορούν να δοκιμάσουν 
τρόπους για να τις βελτιώσουν.

Τι πιο ευλογημένο για έναν άνθρωπο να μεγαλώνει με 
δημιουργική φαντασία, που με τα χρόνια θα γίνει δημι-
ουργική σκέψη, φωτεινό άξονα και συνοδοιπόρο στην 
πορεία της ζωής του!   

Eλμίνα Λίβα
Δημοσιογράφος-εκπαιδευτικός


