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• ΟΝ/ΜΟ: ΕΤΓΕΝΙΟ ΧΑΙΩΣΗ

• ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 2

• ΔΙΔΑΚΩΝ: ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΣΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ, 
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟ 

• ΕΞΑΜΗΝΟ: 8Ο

• Α.Ε.Μ: 517



ΠΟΡΕΛΑΝΗ

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΟΡΕΛΑΝΙΝΟ ΠΙΑΣΟ             ΠΟΡΕΛΑΝΙΝΟ ΠΙΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΡΟΔΟ



ΘΕΜΑ: 
ΜΙΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΑΧΟΛΗΗ ΜΕ ΣΟ ΤΛΙΚΟ - ΣΟ 

ΠΙΑΣΟ.



Η ΙΔΕΑ – Ο ΜΕΓΕΘΤΝΣΙΚΟ ΦΑΚΟ



ΠΙΑΣΟ – ΠΙΑΣΟ Ω ΣΡΟΧΟ

Ο ΣΡΟΧΟ ΣΗ ΣΤΧΗ – ΣΑΡΩ 



Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ





ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΤΓΚΟΛΛΗΗ 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ – ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΓΚΛΟΛΗΗ



ΣΟ ΠΙΑΣΟ – ΣΡΟΧΟ ΣΗ ΣΤΧΗ 

Σο αποτζλεςμα είχε μεγάλθ ςχζςθ με τθν 
κινθτιρια δφναμθ για αφτθν τθν ιδζα (βλζπε 
‘’μεγεκυντικό φακό’’). Η πορςελάνθ όπωσ και 
το γυαλί μετά το ςπάςιμο, ζγιναν μικρά 
κομμάτια του υλικοφ τουσ. Κατά τθν 
προςπάκειά μου για τθν επανζνωςθ του 
πιάτου, φαίνεται θ δυςκολία του υλικοφ να 
επανζρκει ςτθν αρχικι του μορφι αλλά και θ 
τάςθ που ζχει  να μοιάηει με αρχαιολογικό 
εφρθμα, (ρογμζσ, ςπαςίματα, μθ-
ολοκλθρωμζνο κλπ.).  Αυτι θ διδικαςία  με 
ζκανε να βρώ ζνα τρόπο – ςφνδεςθ, ζτςι, 
ώςτε να δθμιουργιςω μία αφορμι απο το 
ίδιο το υλικό να αςχολθκώ μαηί του. 
Δθμιουργώντασ επίςθσ, τον χρόνο φκοράσ και 
επαναςυναρμολόγθςισ του, δίνω ςτο υλικό 
ζνα ςυγκεκριμζνο, περιοριςμζνο, χρονικό 
διάςτθμα αλλοίωςθσ, καταςτροφισ αλλά και 
επαναςυναρμολόγθςισ του.  Θζτω, το  
χρονικό διάςτθμα απο τον ‘’νεκρό’’, ςτον  κατά 
κάποιο τρόπο, ‘’ξανά-ηωντανό’’ χαρακτιρα του 
αντικειμζνου



ΣΕΛΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ



ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ

Μαρςζλ Ντυςάν :
Το Μεγάλο Γυαλί,  1923,  109 1/4 "Χ 69 1/4".  
Μουςείο τθσ Φιλαδζλφειασ τθσ Tζχνθσ.

Σο Μεγάλο Γυαλί, καποιό χρόνο μετά τθν 
καταςκευι του, κακώσ μεταφερότανε για 
ζκκεςθ ζςπαςε. O Nτυςάν κεώρθςε οτι το 
ζργο, τότε ζφταςε ςτθν τελειοποίθςθ του.



Raed Yassin :
ειρά: Yassin Dynasty, πορςελάνθ, 2013
Mάχεσ από τον Εμφφλιο Πόλεμο του 
Λιβάνου (1975-1990),  

Tα ζργα ζχουν παραχκεί ςτθ πόλθ 
Jingdezhen τθσ Κίνασ, γνωςτι και ωσ θ 
Πρωτεφουςα τθσ Πορςελάνθσ.



Γεώργιοσ Μζριανοσ: 
Πήλινα Θολωτά, άργιλοσ , 2014 
ε αυτά τα κολωτά που ζφτιαξε ο Γιώργοσ 

ςτο Μοςχοχώρι, χρθςιμοποίθςε κακαρό 
άργιλο που βρικε τυχαία, ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο μζροσ ςτθν περιοχι πίςω απο 
ζνα λοφάκι (βλζπε εικ.18) . Ο κακαρόσ άργιλοσ 
όπωσ αναφζρω και πιό πάνω είναι ο καολίνθσ, 
ςυςτατικό που χρθςιμοποιοφν για τθν 
ςκλθρότθτα τθσ πορςελάνθσ και για τθν 
παραςκευι τθσ ςκλθρισ πορςελάνθσ που ζχει 
μεγαλφτερθ αξία απο τθν μαλακι.
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