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Καηεσζύλζεης Εργαζίας

• Καηαλόεζε ρξσκαηνινγίαο κέζα από ηελ 

κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ

• Μειέηε κνληέινπ

• Εξγαζίεο πάλσ ζε ηξεηο εηθαζηηθέο έλλνηεο

(πεδίν, ηζνξξνπία, όινλ)

• Αλάπηπμε πξνζσπηθήο έξεπλαο



Καηαλόεζε τρωκαηοιογίας 

κε ηελ κειέηε 

ηοσ αληηθεηκέλοσ

• Αλαγλώξηζε ρξώκαηνο

• Αληηζηξνθή Εμνπδεηέξσζεο

• Η πξνζσπηθή παιέηα

• Τν Μαύξν Χξώκα

• Τν ρξώκα ηνπ καύξνπ



Mov02936.mpg



Αλαγλώξηζε ρξώκαηνο







Σο τρώκα ηοσ καύροσ











Μειέηε κοληέιοσ









Η πορεία ηες κειέηες



Αποηύπωζε ηοσ πραγκαηηθού









Φηγούρα/ αληηθείκελο

































Δηπιή πόδα







Σο δηαγρακκηζκέλο θόληο









Η επηιογή ηες παρακόρθωζες























































Εργαζίες πάλω ζε ηρεης 

εηθαζηηθές έλλοηες



δύο (ηζορροπία)



Πεδίο







































Θζνξξνπία





















Όινλ





















Πρέζπες/Μύζος

Εηθόλεο γηα ην κύζν κεηά ηελ 

ηξηήκεξε δηακνλή ζηηο Πξέζπεο



ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: Ζσγξαθηθή Α΄ Εξγαζηεξίνπ ( Μάζεκα Κύθινπ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τξήκεξε

ΔΡΑΗ:                                        Σρίεκερο ζηολ Άγηο Ατίιιεηο (Μύζος)

ΕΞΑΜΗΝΟ:                                                      Εαξηλό Εμάκελν 2008

ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Γηάλλεο Ζηώγαο

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ: Γηάλλεο Ζηώγαο, Σνθία Κπξηαθνύ

ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ

Οη ζπνπδαζηέο ζα δηεξεπλήζνπλ γηα έλα ηξηήκεξν ζην λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ ηελ έλλνηα ηνπ 
κύζνπ. Με ην κύζν νη άλζξσπνη πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ ηε δσή θαη λα εμεγήζνπλ ηα 
θπζηθά θαηλόκελα. Γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο κεηαπιάζνληαη ζηε θαληαζία ησλ αλζξώπσλ θαη 
ζρεκαηίδνπλ αθεγήζεηο, πνπ αθόκε θαη αλ έρνπλ ηζηνξηθή βάζε κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 
θαληαζηηθέο ηζηνξίεο. Ο κύζνο επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα κεηαπιάζεη ηνλ ρώξν πνπ ηνλ 
πεξηβάιεη ζε κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα, πνπ δελ είλαη πάληνηε νξαηή κε ηελ πξώηε καηηά. Ο 
κύζνο έρεη κεηαηξέςεη ηζηνξηθά πξόζσπα ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηηθνύ. Οη βξάρνη έρνπλ γίλεη 
απνιηζσκέλνη πνιεκηζηέο, νη ηξύπεο παηεκαζηέο γηγαληηαίσλ αιόγσλ, νη ζπειηέο θσηηέο μσηηθώλ, 
νη ιίκλεο θαηαθύγηα ρακέλσλ λεξάηδσλ ή βαζηιηζζώλ. 

Ο κύζνο δεκηνπξγεί παξάιιεινπο θόζκνπο πξνο ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δεκηνπξγεί κηα άιιε 
πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζπρλά, ελώ βξίζθεηαη πιάη καο, κέλεη λα ηελ αλαθαιύςνπκε.

Ο Άγηνο Αρίιιεηνο είλαη έλα κέξνο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ κύζνπ. Η ιίκλε, νη θαιακηέο, ηα 
εξείπηα, ηα ρηνληζκέλα βνπλά ζρεκαηίδνπλ ην πεξηβάιινλ ελόο ρώξνπ έηνηκνπ λα δερζεί ηηο 
θαληαζηαθέο πξνβνιέο ησλ αλζξώπσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο εθεί νη 
ζπνπδαζηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηε θύζε, ζα ζπδεηήζνπλ, ζα δηαβάζνπλ 
ινγνηερληθά θείκελα, ζα παξαθνινπζήζνπλ κία πξνβνιή. Μέζα από απηή ηε δηεξγαζία ζα 
αξρίζνπλ λα θηίδνπλ ην δηθό ηνπο κύζν ζρεηηθά κε ηνλ ρώξν αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ 
ζρεκαηίδνπλ. Τα έξγα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ ηειηθή 
εξγαζία ηνπ εμάκελνπ. 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

Οη ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζα θνπβαιήζνπλ όια ηα πιηθά πνπ ζεσξνύλ απαξαίηεηα γηα ηελ κειέηε. Θα πξέπεη, αλ 
πξόθεηηαη γηα δσγξαθηθή, λα ππάξρνπλ ηόζν πιηθά ζρεδίνπ όζν  θαη ηα απαξαίηεηα ραξηηά θαη ρξώκαηα. Αλ 
ρξεηαζηνύλ πηλαθίδεο ζα ηηο ρξεσζείηε θαη ζα ηηο επηζηξέςεηε ζηε ζρνιή. Φξνληίζηε λα έρεηε όζα πιηθά 
ρξεηαζηείηε. 

Ο θάζε ζπνπδαζηήο/ηξηα ζα έρεη επηιέμεη έλα ινγνηερληθό θείκελν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ κύζν πνπ ζα ην 
παξνπζηάζεη θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηήκεξνπ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέκπηε 22 Μαίοσ 2008

15:00 κκ: Αλαρώξεζε από ηελ αθεηεξία ησλ ππεξαζηηθώλ ΚΤΕΛ

17:00 κκ:              Άθημε ζηνλ Άγην Αρίιιεην

17:00 έως 18:30: Αλαζπγθξόηεζε, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα

18:30 έως 21:00: Εμεξεύλεζε ηνπ ρώξνπ, ζπδήηεζε πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ κύζνπ

21:00 Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο:  Λαβύρινθος τοσ Πάνα ηνπ Guillermo Del Toro

Παραζθεσή 23 Μαίοσ 2008

10:00 πκ έως 15:00 κκ: Εξγαζία ζε ζέζεηο ηνπ ρώξνπ πνπ ζα έρεη επηιέμεη ν θάζε 

ζπνπδαζηήο

15:00 κκ έως 17:00 κκ: Δηάιιεηκα

17:00 κκ έως  19:30 κκ:Σπδήηεζε γηα ηα έξγα–πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί, αλάγλσζε πνηεκάησλ ή άιισλ

ινγνηερληθώλ έξγσλ

19:30 κκ έως  21:00 κκ: Δηάιιεηκα

21:00 κκ έως  23:00 κκ: Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο:  Ugetsu monogatari ηνπ Kazuo

Miyagawa

άββαηο 24 Μαίοσ 2008

10:00 πκ έως 14:30 κκ: Εξγαζία ζε ζέζεηο ηνπ ρώξνπ πνπ ζα έρεη επηιέμεη ν θάζε

ζπνπδαζηήο                         

14:30 κκ έως 15:30 κκ: Δηάιιεηκα

15:30 κκ έως 17:00 κκ: Σπδήηεζε γηα ηα έξγα–πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ήδε

πξαγκαηνπνηεζεί.

17:30κκ: Επηζηξνθή

http://www.nzherald.co.nz/category/story.cfm?c_id=134&objectid=10501882
http://www.nzherald.co.nz/category/story.cfm?c_id=134&objectid=10501882






















Σρόιηα γηα ηε 

θηγνύξα
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