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Ειςαγωγή
Το υλικό που επζλεξα για τθν εργαςία ςτο μάκθμα τθσ 

τεχνολογίασ υλικϊν είναι ο καπνόσ για τςιγάρα. Ο καπνόσ είναι ζνα υλικό 
το οποίο υπάρχει απο τθν εποχι των Ινδιάνων.

Ο λόγοσ που αποφάςιςα να φτιάξω ζνα ζργο με καπνό ιταν θ 
πολφ ςυχνι κ κακθμερινι τουσ χριςθ, αλλά επθρεάςτθκα επίςθσ και 
από ζνα ςυγγενικό μου πρόςωπο. 
Είναι ςε μεγάλο βακμό ςτο χζρι μασ να διατθροφμε καλι τθν υγεία μασ. 
Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με πρόλθψθ και αποφυγι επιηιμιων 
ενεργειϊν.

Στθν εργαςία επίςθσ ζβαλα και κεφάλαιο με εκείνουσ τουσ 
καλλιτζχνεσ που χρθςιμοποιοφν τον καπνό ωσ υλικό για δθμιουργία.



Η Ιςτορία του καπνοφ
Στθν Αμερικι πολφ πριν ανακαλυφκεί από τον Κολόμβο, οι 

Ινδιάνοι χρθςιμοποιοφςαν τον καπνό και πίςτευαν ότι ζχει ςπουδαίεσ 
φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ. Τον κάπνιηαν ι τον μαςοφςαν και ζπαιηε 
ςθμαντικό ρόλο ςτισ διάφορεσ τελετουργίεσ.
Θ ειςαγωγι του ςτθν Ευρϊπθ ζγινε το 1556 όταν ζφταςε ςτθ Γαλλία και 
ςτθ ςυνζχεια ςτθν Ρορτογαλία και τθν Ιςπανία. Οι ιδιότθτζσ του ζγιναν 
γνωςτζσ χάρθ ςτον Γάλλο πρεςβευτι ςτθν Ρορτογαλία Ηαν Νικό, (Jean
Nicot) ςτον οποίον οφείλεται και θ επιςτθμονικι του ονομαςία.
Αποδιδόμενο ςτα ελλθνικά ωσ "Νικοτιανι". Από εκεί με τουσ 
Ρορτογάλουσ και Ιςπανοφσ καλαςςοπόρουσ μεταφζρκθκε ςε ολόκλθρο 
τον κόςμο. Στθν Ελλάδα ο καπνόσ ζφταςε ςτισ αρχζσ του 17ου αιϊνα και 
καλλιεργικθκε πρϊτα ςτθν Ξάνκθ και αργότερα ςτθ Μακεδονία.



Ο βλαςτόσ του καπνοφ φτάνει το φψοσ των 2 μζτρων
Ο καρπόσ περιζχει μερικζσ χιλιάδεσ ςπόρια. Ο καπνόσ γονιμοποιείται εφκολα με 
τα ζντομα και τον άνεμο. Ο κοινόσ καπνόσ είναι το είδοσ ταμπάκο.
Τα φφλλα του φτάνουν ςτο μικοσ τα 80 εκατοςτά. Ο βλαςτόσ του είναι 
τριχοειδισ με μικρζσ ίνεσ που εκκρίνουν ζνα ιξϊδεσ υγρό.
Το χαρακτθριςτικό του καπνοφ είναι θ νικοτίνθ. Θ ποςότθτα τθσ νικοτίνθσ ςτο 
φυτό εξαρτάται από το είδοσ, τθν ποικιλία και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Στα 
καπνά των ποφρων επειδι υφίςτανται ειδικι επεξεργαςία με διάφορεσ 
ηυμϊςεισ, χάνεται αρκετι ποςότθτα νικοτίνθσ.
Ο προςδιοριςμόσ τθσ ποιότθτασ του καπνοφ ζχει να κάνει με το πάχοσ και το 
μικοσ του φφλλου, τθν ελαςτικότθτα, το χρωματιςμό, τθν υφι και διάφορα 
χθμικά χαρακτθριςτικά.



Τφποι καπνοφ
Οι βαςικοί τφποι καπνοφ είναι οι εξισ:
1.Αμερικάνικα καπνά
2. Ανατολικά καπνά
Ξήρανςη
Μετά τθ ςυγκομιδι των φφλλων, γίνεται θ ςυρραφι τουσ με ειδικζσ μθχανζσ
Μετά τθ φφτευςθ ςτο χωράφι τα φφλλα του καπνοφ ςυλλζγονται αφοφ περάςουν 3-4 μινεσ και 
ωριμάςουν. Θ ςυγκομιδι γίνεται με κόψιμο ολόκλθρου του φυτοφ ι ςταδιακά, δθλαδι κόβονται 
τα φφλλα κατά χρονικά διαςτιματα κακϊσ ωριμάηουν.
Μετά από τθ διαδικαςία τθσ ξιρανςθσ γίνεται θ επιλογι των καπνϊν για το εμπόριο, δθλαδι 
ταξινόμθςθ των φφλλων ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τα διάφορα ποιοτικά χαρακτθριςτικά.
Οι διάφορεσ ποιότθτεσ αναμιγνφονται ςτισ ςωςτζσ αναλογίεσ και παραςκευάηονται με τον 
τρόπο αυτό τα διάφορα "χαρμάνια". Στθ ςυνζχεια το προϊόν που προκφπτει οδθγείται ςε ειδικά 
πιεςτιρια, ςυςκευάηεται ςε δζματα. Ο καπνόσ υφίςταται διάφορεσ αλλαγζσ ςτα χθμικά του 
ςυςτατικά και αυτό οφείλεται ςτθ δράςθ των ενηφμων. Θ δράςθ των ενηφμων αυτϊν εξαρτάται 
από τθ υγραςία και τθ κερμοκραςία. Κατά τθ ηφμωςθ το άρωμα και οι καπνιςτικζσ ιδιότθτεσ των 
καπνϊν βελτιϊνεται και μειϊνεται θ ποςότθτα νικοτίνθσ που περιζχουν.



Ζργο με καπνό κ ςτάδια δθμιουργίασ
Ζφτιαξα ζνα ζργο από καπνό τςιγάρου. Για να μπορζςω να υλοποιιςω τθν ιδζα μου 
χρθςιμοποίθςα ζνα χζρι από γυψόγαηα το οποίο κρατάει ζνα πνεφμονα - μπαλόνι του οποίου ο 
ςκελετόσ είναι από φενιηολ για να μπορζςω να ζχω το ςχιμα του πνεφμονα και ςτθ ςυνζχεια να 
κολλιςω τον καπνό.





Τελικό ζργο



Υλικά 
γυψόγαηα
φενιηόλ
ςφρμα 
ατλακόλ κόλλα
καπνόσ τςιγάρου



Ο καπνόσ ωσ υλικό δθμιουργίασ και καλλιτζχνεσ που τθν χρθςιμοποιοφν
Τα τελευταία χρόνια κάποιοι καλλιτζχνεσ άρχιςαν να ενδιαφζρονται για τον καπνό των τςιγάρων 
ωσ υλικό για τθν καταςκευι των ζργα τουσ.



Παναγιώτησ Χαραλάμπουσ 
Ο Ραναγιϊτθσ Χαραλάμπουσ γεννικθκε ςτθν Ακαρνανία το 1956. Γόνοσ καπνοκαλλιεργθτϊν από 
το Αγρίνιο, ζφυγε για ςπουδζσ με ςκοπό να ξεφφγει από τα καπνοχϊραφα. Σποφδαςε ςτθν 
Ανωτάτθσ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Ακθνϊν , με κακθγθτι τον Ν. Κεςςανλι. Πταν ιρκε ςε επαφι με 
το ιταλικό κίνθμα τθσ Arte Povera, αποφάςιςε να επαναπροςδιορίςει τον καπνό μζςω τθσ 
Τζχνθσ και τθσ ιδιαίτερθσ κοινωνιολογίασ του. Σιμερα είναι κακθγθτισ ςτθν Ανωτάτθσ Σχολισ 
Καλϊν Τεχνϊν τθσ Ακινασ και Ρρόεδροσ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν.
Ηει και εργάηεται ςτθν Ακινα.

Μια ςειρά ζργων με τίτλο ʺTobacco areaʺ τα οποία εκτζκθκαν τον Απρίλιο του 2014, ςε τιμθτικι 
ζκκεςθ ςτθν Γαλλία, ςτθν πρωτοποριακι Σχολι Καλϊν Τεχνϊν τθσ Besançon.

Στο  Ίδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ παρουςιάςτθκε θ εικαςτικι ζκκεςθ των Frédéric Bootz και 
Ράνου Χαραλάμπουσ, με τίτλο "Ψυχογεωγραφίεσ" τον Ιουλίου 2014. Τα ζργα του Ράνου 
Χαραλάμπουσ είχαν μεγάλεσ διαςτάςεισ, φτιαγμζνα από  λάδι και φφλλα καπνοφ ςε καμβά.



Xu Bing
Ο Xu Bing γεννθμζνοσ το 1955 είναι κινζηοσ καλλιτζχνθσ. Το 1977 γράφτθκε ςτθν 
Κεντρικι Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν (CAFA), όπου εντάχκθκε ςτο Τμιμα Χαρακτικισ. 
Λόγω τθσ πολιτικισ πίεςθσ ςτθν Κίνα μετακόμιςε ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ το 1990, 
όπου και διζμενε μζχρι το διοριςμό του ωσ αντιπρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Ακαδθμίασ  
Καλϊν Τεχνϊν του Ρεκίνου τον Μάρτιο του 2008.
Είναι πιο γνωςτόσ για τισ ικανότθτζσ του ςτθ χαρακτικι και ςτισ εγκαταςτάςεισ. 



Roie Znaty
Ο Roie Znaty, καλλιτζχνθσ ο οποίοσ ανεβάηει βιντεάκια με τθν δουλειά 
του ςτο διαδίκτυο, δθμιουργεί παραςτάςεισ από καπνό για τςιγάρα.

http://www.youtube.com/watch?v=14kP7L1DE10

http://www.youtube.com/watch?v=ElH2DTjHsbU

http://www.youtube.com/watch?v=14kP7L1DE10
http://www.youtube.com/watch?v=ElH2DTjHsbU



