
Ο πολυμερικόσ πυλόσ ωσ υλικό



Ο ΠΗΛΟΣ 

• Η ιςτορία του πθλοφ ξεκινά πριν απ' τον άνκρωπο. Πουλιά
και ηϊα καταςκευάηουν με πθλό τισ φωλιζσ τουσ με
καυμαςτι τεχνικι. Η πλαςτικι είναι μια από τισ
αρχαιότερεσ τζχνεσ. Από τθν προϊςτορικι εποχι οι
άνκρωποι ζπλακαν αγγεία και ειδϊλια από πθλό, ενϊ
αργότερα χρθςιμοποίθςαν τον πθλό για να φτιάξουν
πλίκινα ςπίτια. Όταν ζμακαν να χρθςιμοποιοφν τθ φωτιά,
άρχιςαν να ψινουν τα πιλινά τουσ, για να τα κάνουν
ανκεκτικά (5θ-6θ χιλιετία π.Χ.).
Από τθ Μεςοποταμία, τθν Ινδία και το Ιράν ωσ τθ Μινωικι
Κριτθ και τθ Θεςςαλία θ κεραμικι κατζκτθςε τθν ανατολι
και διαδόκθκε ςτθ δφςθ. Η ανακάλυψθ του κεραμικοφ
τροχοφ (2600-2300 π.Χ.) διευκόλυνε τθν παραγωγι των
κεραμικϊν και ςυντόμευςε το χρόνο καταςκευισ τουσ.



Ο πολυμερικόσ πηλόσ και η ιςτορία 
του

Ο πολυμερικόσ πθλόσ, αναπτφχκθκε αρχικά ςτθ Γερμανία από
τθν Kaethe Kruse, ωσ ζνα νζο υλικό για τθ καταςκευι
κουκλασ. Ακατάλλθλοσ για τον επιδιωκόμενο ςκοπό τθσ,
ιταν θ κόρθ τθσ Kruse, θ Sophie Rehbinder-Kruse, τθσ
οποίασ ο πειραματιςμόσ οδιγθςε τελικά ςε αυτό που
γνωρίηουμε ςιμερα ωσ πολυμερικόσ πθλόσ. Η Rehbinder-
Kruse άρχιςε να το αναμιγνφει ςε ψθφιδωτά, μινιατοφρεσ,
αγγεία και άλλα αντικείμενα και ανζπτφξε το πρϊτο ςετ
μοντελοποίθςθσ πολυμερικοφ πυλοφ το 1954. Ονομάςτθκε
FIMOIK (ζνασ ςυνδυαςμόσ από το ψευδϊνυμο τθσ
Rehbinder-Kruse «Φιφι," "πλαςτελίνθ" και "μωςαϊκό »),
αυτό το φοφρνο από πθλό ψθμζνο, ζτυχε κερμισ
υποδοχισ ςτθν Ευρϊπθ.



Η Sophie Rehbinder-Kruse με τα 
παιδιά τθσ



• Αναμφιςβιτθτα θ πρϊτθ καλλιτζχνθσ που
εξερεφνθςε τθ χάντρα και τθ δθμιουργία
κοςμθμάτων ιταν θ Pier Βοφλκοσ, θ οποία
γνωριςε το υλικό ςτθ Γερμανία το 1971. Το 1978
θ Βοφλκοσ άρχιςε να κάνει χάντρεσ. Το πρϊιμο
ζργο τθσ διερεφνθςε πολλζσ από τισ ιδιότθτεσ
του πολυμεροφσ ϊςτε να οικοδομιςει τθ φιμθ
τθσ τθ ηωντανι και παιχνιδιάρικθ χριςθ των
χρωμάτων, τόςο τθ δθμιοφργια μοτίβων τθν
ζνωςθ πολλαπλϊν αποχρϊςεων, τθ γλυπτικι και
τεχνικζσ με τα χζρια, τθν επανάλθψθ των
γεωμετρικά ςχεδίων και εξερεφνθςθ των
παραδοςιακϊν και μθ παραδοςιακϊν ςχθμάτων
τθσ χάντρασ.
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