
Μάθημα: Τεχνολογία υλικών

Θϋμα: «Αςύνειδεσ αναμνόςεισ»

Φοιτότρια: Αφροδύτη Γκρύζη

	



Παλαιότερα έργα μου



Ακρυλικϊ, μελϊνι και κϊρβουνο ςε μετϊξι 30Χ40cm



Ακρυλικϊ, μελϊνι και κϊρβουνο ςε μετϊξι 30Χ40cm



Κϊρβουνο και μωρομϊντηλα ςε χαρτύ 22Χ22cm



Υλικά που χρηςιμοποιήθηκαν:

Μωρομϊντηλα 
Κούκλα παιδικό
Κουτϊλι
Κόλλα κρυςταλιζϋ επιπλοποιύασ ταχεύασ πόξεωσ
Μετϊξι
Χρώματα για μετϊξι
Πινϋλα
Παςτϋλ
Αλϊτι
Κουτύ ϊςπρο από πλεξιγκλϊσ
Κουτύ διϊφανο από πλεξιγκλϊσ
Διϊφανη ταινύα διπλόσ όψησ
Φωσ



Τα τρία κύρια υλικά:

Μωρομϊντηλα: υγρϊ μαντηλϊκια που 
χρηςιμοποιούνται για τον καθαριςμό του δϋρματοσ 
των μωρών.

Χρηςιμοποιόθηκαν πρώτη φορϊ το 1950.

Στισ μϋρεσ μασ απαραύτητο προώόν φροντύδασ των 
νεογϋννητων.



Πλϋξιγκλϊσ: Συνθετικό, θερμοπλαςτικό, πολυμερϋσ 
υλικό.

Ανακαλύφθηκε το 1877 απο τουσ Fitting και Paul 
Wilhelm.

Χρηςιμοποιόται ςτην αεροναυπηγικό, ςτην 
αυτοκινητοβιομηχανύα, ςτην ιατρικό, ςτην 
αρχιτεκτονικό και ςτην τϋχνη, αντύ του γυαλιού, γιατύ 
εύναι ανθεντικότερο και ελαφρύτερο.



Μετϊξι: Φυςικό υλικό που παρϊγεται απο τουσ 
μεταξοςκώληκεσ.

Πρώτοι το χρηςιμοπούηςαν οι Κινϋζοι.

Το 550μ.Χ. δύο καλόγεροι το φϋρνουν ςτην 
Κωνςταντινούπολη.

Η ζωγραφικό ςε μετϊξι εμφανύςτηκε πρώτη φορϊ τον 
2ο αιώνα ςτην Ινδύα.

Τον 12ο αιώνα όρθε ςτη Δυτικό Ευρώπη και μϋχρι το 
1970 ςτην Βρετανύα και Αμερικό.



Καλλιτέχνεσ που χρηςιμοποίηςαν το μετάξι



Άννα Αλεξϊντροβα, The girl next door, 210x60cm, λϊδι
ςε μετϊξι, ιδιωτικό ςυλλογό, 2011

	



	

Άννα Αλεξϊντροβα, Άτιτλο τρίπτυχο, 200x150cm, λϊδι
ςε μετϊξι, ανόκει ςτην καλλιτϋχνιδα, 2012.



Μαρύα Γιαννακϊκη, Σμαραγδένιες ουράνιες ευχές, 
40x50cm, ακουαρϋλα και μελϊνι ςε μετϊξι, ιδιωτικό

ςυλλογό, 2010

	



Μαρύα Γιαννακϊκη, Τα μπλε μαλλιά, 24x32cm, παςτϋλ
και ξυλομπογιϊ ςε μετϊξι, ιδιωτικό ςυλλογό, 2010

	



	

Εγκατϊςταςη από ζωντανούσ μεταξοςκώληκεσ.
Απο τον καθηγητό Neri Oxman του πανεπιςτημύου 

MIT και την ομϊδα του.



Πορεία τησ καταςκευήσ του έργου
«Αςύνειδεσ αναμνήςεισ»



	

Προςχϋδιο καταςκευόσ ϋργου.



«Άνοιγμα» μωρομϊντηλου

	



Τοποθϋτηςη μωρομϊντηλου ςτην κούκλα

	



Αφαύρεςη τμημϊτων. (Ι)

	



Αφαύρεςη τμημϊτων. (ΙΙ)

	



Ολοκλόρωςη κόλληςησ τμημϊτων.

	



Συναρμολόγηςη και κόλληςη των επιμϋρουσ κομματιών (Ι)

	



Συναρμολόγηςη και κόλληςη των επιμϋρουσ κομματιών (ΙΙ)

	



Κόψιμο υφϊςματοσ

	



Τελϊρωμα

	



Ζωγρϊφιςμα με τα ειδικϊ χρώματα

	



Τεχνικό αλατιού

	



Ζωγρϊφιςμα με παςτϋλ

	



Κόλληςη των μεταξωτών κομματιών ςτο κουτύ από 

plexi-glass. (Ι)

	



Κόλληςη των μεταξωτών κομματιών ςτο κουτύ από 

plexi-glass. (ΙΙ)

	



Προςαρμογό πηγόσ φωτόσ και ολοκλόρωςη του ϋργου

	



Λεπτομϋρεια ϋργου

	



Βιωματικό ςχϋςη

Σύμβολο υπαρξιακού προβληματιςμού

Εννοιολογικό πλαίςιο και η ςχέςη των υλικών

Ερωτόματα που τϋθηκαν

Πόςο καθοριςτικϋσ εύναι οι πρώτεσ εμπειρύεσ του
ανθρώπου ξεκινώντασ από την μότρα, για την
μετϋπειτα ζωό;

Η μελλοντικό ςυμπεριφορϊ καθορύζεται πλόρωσ από
τισ αρχικϋσ ςυνθόκεσ ό εμπλϋκονται τυχαύεσ
παρϊμετροι; 



Όριο

ΤϋλοσΑρχό

Η γϋννηςη εύναι το τϋλοσ τησ ενδομότριασ ζωόσ και η 
αρχό μιϊσ ϊλλησ.

Το ενδομότριο περιβϊλλον καθώσ και οι ςυνθόκεσ 
γϋννηςησ τροποποιούν την ανθρώπινη φύςη.

(Tomatis)



Το ημιδιϊφανο γλυπτό διαχϋει το φωσ προσ το περιβϊλλον

Το φωσ: ςύμβολο ενδομότριων εμπειριών - φορϋασ μνόμησ.

Ορθογώνιο κουτύ: το πρώτο περιβϊλλον μετϊ την γϋννηςη.         
Από το ςφαιρικό ςχόμα τησ μότρασ, μετϊβαςη ςε ορθογώνιο 
περιβϊλλον (θερμοκοιτύδα, κούνια, παιδικό δωμϊτιο, ςπύτι, 
ςχολεύο κ.τ.λ.)

Πλεξιγκλϊσ: ςκληρϊ τοιχώματα, ςε αντύθεςη με την μότρα.

Ημιδιαφανεια μεταξιού: όλα μεταβϊλλονται ςτον εςωτερικό και 
εξωτερικό κόςμο του ανθρώπου και αλληλεπιδρούν.

Ζωγραφιςμϋνα μοτύβα: αναμνόςεισ τησ ζωόσ που προηγόθηκε.



«Το κομμϊτι του εαυτού μου, που δεν γνωρύζω,
καταλόγει να μ’ εξουςιϊζει»

Σωκρϊτησ

«Δεν υπϊρχει πλϊςμα του οπούου ο εςωτερικόσ
κόςμοσ να εύναι τόςο ιςχυρόσ, ώςτε να μην
επηρεϊζεται από τον περύγυρό του»

George Eliot



Σασ ευχαριςτώ

	


