


Παξαζθεπή ραξηηνύ από θπηηθέο ίλεο, όπσο απεηθνλίδεηαη ζε θηλεδηθό ρεηξόγξαθν ηνπ Cai Lun (105 π.Χ.).



Ο Τζάη Λνπλ, θαηαζθεύαζε ραξηί από πιηθά όπσο ν θινηόο ησλ δέληξσλ, ίλεο από θάλλαβε, παιηά θνπξέιηα θαη

θνκκάηηα κεηάμη, πνπ ηα πνιηνπνηνύζε ζθπξνθνπώληαο ηα κέζα ζην λεξό, έρπλε κεηά ηνλ πνιηό επάλσ ζε κηα πιάθα

θαη ην θύιιν πνπ γηλόηαλ έηζη ην άθελε λα ζηεγλώζεη ζηνλ ήιην.

Από ηελ Κίλα, ε ηέρλε δηαδόζεθε ζηελ Κνξέα θαη ζηελ Ιαπσλία, ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αηώλα. Σηελ Δύζε κεηαθέξζεθε

κέζσ ησλ Αξάβσλ .

Ελώ νη Αηγύπηηνη ρξεζηκνπνηνύζαλ πάππξν, έλα ζπηζόρνξην πνπ κεγάισλε θνληά ζην 

Νείιν. ηελ Επξώπε ην ραξηί δηαδόζεθε από ηνπο Άξαβεο ηνλ 8ν αηώλα.



Πνιύ γξήγνξα ην ραξηί έγηλε πνιύηηκν θαη πεξηδήηεην εκπόξεπκα ζε όιεο

ηηο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ακέζσο ηδξύζεθαλ άιιεο βηνκεραλίεο

ραξηνπνηίαο ζην Φαιέπη, ζηε Δακαζθό θαη ζε άιιεο κνπζνπικαληθέο

πόιεηο.

Σην δηάζηεκα ησλ πέληε αηώλσλ πνπ αθνινύζεζαλ ηελ θαηαζθεπή ραξηηνύ

από ηνπο Άξαβεο ζηελ Αλαηνιή, ε παξαγσγή ηνπ ραξηηνύ απμήζεθε θαη

ζπζηεκαηνπνηήζεθε ζηελ Αλαηνιή θαη ζηε Δύζε.

 Επεξεπγαζία και καηαζκεςή σαπηιού

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ραξηηνύ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε

νπνηνδήπνηε ηλώδεο πιηθό αλ θαη ζήκεξα, ην ραξηί γίλεηαη θπξίσο από ηα

θνπξέιηα ιηλνύ ή βακβαθηνύ θαη ην κεραληθό ή ρεκηθό πνιηό μύινπ. Όια ηα

πιηθά δελ παξάγνπλ ραξηί ίζεο πνηόηεηαο. Η επηινγή θαηάιιεισλ πιηθώλ

εμαξηάηαη από ηελ πξννξηδόκελε ρξήζε θαη ην θόζηνπο ηνπ ραξηηνύ.

Υπάξρνπλ δύν ηύπνη θαηαζθεπήο ραξηηνύ, ηεο ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπήο

ραξηηνύ θαη ηεο κεραληθήο θαηαζθεπήο ραξηηνύ .

Καηαζθεπή ραξηηνύ



 Χειποποίεηε Καηαζκεςή σαπηιού

Η ρεηξνπνίεηε θαηαζθεπή ραξηηνύ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη παξακείλεη ζρεδόλ ε ίδηα γηα πεξηζζόηεξν από δύν

ρηιηάδεο ρξόληα. Πεξηιακβάλεη δύν ζηάδηα, ηνλ ρσξηζκό ησλ ηλώλ από ηα αθαηέξγαζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη

θαη ηνλ ζρεκαηηζκό ελόο ιεπηνύ θύιινπ από απηέο ηηο ίλεο.

Καηαζθεπή ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνύ



 Μεσανική Καηαζκεςή σαπηιού

Καηά ηε κεραληθή πξνεηνηκαζία πνιηνύ νη ίλεο ηνπ μύινπ

ρσξίδνληαη κε ηε ρξήζε ελόο αθνλόιηζνπ. Οιόθιεξε ε

δηαδηθαζία γίλεηαη θάησ από ηελ παξνπζία λεξνύ, επεηδή

ε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη κπνξεί "λα θάςεη" ην μύιν.

 Το σαπηί και ε σπήζε ηος ζηε ηέσνε

Το ταρηί ζε παραδοζιακές καλλιηετνικές

δημιοσργίες

Οη Κηλέδνη ρξεζηκνπνηνύζαλ από παιαηά ην ραξηί γηα λα

θηηάρλνπλ επίπεδα δηαθνζκεηηθά θπξίσο γηα ηα

παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο. Έηζη, αλαπηύρζεθε ε ηερληθή

ηεο ραξηνθνπηηθήο. Οη Ιάπσλεο αλέπηπμαλ ηελ ηερληθή

ηεο ραξηνδηπισηηθήο
Γεσκεηξηθό



 Τεσνικέρ σπήζερ ηος σαπηιού

Η ηεσνική ηος κολάδ (Collage)

Η ιέμε θνιάδ ,πξνέξρεηαη από ηελ γαιιηθή ιέμε coller

πνπ ζεκαίλεη «θνιιάσ». Με ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ

κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζέζεηο , θνιιώληαο

πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ επηζπκνύκε, θαη αλάινγα κε

ηε ζύλζεζε πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε ,δηάθνξα πιηθά,

όπσο, ραξηηά, ζπάγθν, απνθόκκαηα εθεκεξίδσλ ,

θσηνγξαθίεο, ύθαζκα.

Με ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, δεκηνύξγεζαλ, ν Πηθάζν θαη ν

Μπξάθ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900,

ρξεζηκνπνηώληαο θνκκάηηα απν εθεκεξίδεο θαη άιια

αληηθείκελα. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε επξύηαηα

από ηνπο θπβηζηέο, ηνπο ληαληατζηέο θαη ηνπο

ζνπξεαιηζηέο.

Μνπζηθό Κνιάδ (θηζάξα ,παξηηηνύξεο 

κνπζηθήο θαη πνηήξη θξαζηνύ) ηνπ Πηθάζν 



 Η τεχνική του Papier-mâché

Τν πεπηεζκέλν ραξηί (γαιι. papier-mache) εθεπξέζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο XVI αηώλα ζηε Γαιιία θαη

ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή θνύθισλ.

Με ηελ ηερληθή papier-mache θηηάρλνληαη γύςηλα εθκαγεία, εγρεηξίδηα, ζεαηξηθά ζθεληθά, θνπηηά. Σε νξηζκέλεο

πεξηπηώζεηο κε πηεζκέλν ραξηί γίλνληαη αθόκα θαη έπηπια θαη θσηηζηηθά, ηα νπνία δύζθνια δηαθξίλνληαη από ηα

πξαγκαηηθά.

Υπάξρνπλ ηξεηο ηερληθέο θαηαζθεπήο από papier-mache.

 Σηελ πξώηε ε θαηαζθεπή γίλεηαη κε ηελ επηθόιιεζε επαλεηιεκκέλσλ ζηξώζεσλ βξεγκέλσλ κηθξώλ

θνκκαηηώλ ραξηηνύ πάλσ ζε πξνεηνηκαζκέλν αληηθείκελν.

 Σηελ δεύηεξε νη θαηαζθεπέο θηηάρλνληαη από πγξή ράξηηλε κάδα. Κόβνπλ ην ραξηί ζε κηθξά θνκκάηηα,

πξνζζέηνπλ δεζηό λεξό θαη ηα αθήλνπλ γηα έλα 24σξν ζε δξνζεξό κέξνο. Μεηά από κηθξέο εύθνιεο

πξνεηνηκαζίεο θαη πξνζζέηνληαο θόιια, δεκηνπξγείηαη κηα ειαζηηθή θξεκώδεο δύκε. Τν ηειηθό κείγκα

ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζε πξνεηνηκαζκέλε θόξκα είηε ζε κηθξέο ζηξώζεηο.

 Σηελ ηξίηε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ραξηί εκπινπηηζκέλν κε θόιια ππό πίεζε. Σηε ζπλέρεηα ζνβαηίδνπλ θαη

βάθνπλ ηελ θαηαζθεπή.



 Παπαγυγή και επεξεπγαζία ηος ςλικού για ηε 

δεμιοςπγία εικαζηικού αποηελέζμαηορ

Γλςπηό

Εξγαιεία θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:

 Πηλέιν

 Κόιια

 Φαξηί πγείαο

 Φαξηόλη

 Κόιιεο ραξηηνύ Α4

 Νεξό γηα ηε δηάιπζε ηεο θόιιαο

 Κνιιεηηθή ηαηλία

 Σσιήλεο από ραξηόλη

Φσηνγξαθία από ην κέρξη ζηηγκήο 

απνηέιεζκα ηνπ γιππηνύ



 Διαδικαζία δεμιοςπγίαρ γλςπηού

Με θόιιεο ραξηί Α4 ηζαιαθσκέλεο ή θαη κε ραξηόληα , δεκηνπξγήζεθε έλα θαινύπη όπνπ πάλσ ζε απηό

ηνπνζεηήζεθαλ θαη θνιιήζεθαλ θύιια ραξηηνύ πγείαο, κε έλα πηλέιν θαη θόιια δηαιπκέλε ζε λεξό.

Σθνπόο ήηαλ λα θαιπθζεί όιε ε επηθάλεηα ηνπ θαινππηνύ κε ραξηί πγείαο, ώζηε λα δηακνξθσζεί ην

επηζπκεηό ζρήκα θαη ην γιππηό λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.

Κνκκάηη από ην γιππηό θηηαγκέλν από ραξηόλη 

θαη θνιιεηηθή ηαηλία θαιπκκέλν κε πξώηε 

ζηξώζε ραξηηνύ πγείαο

ηηγκηόηππν από ηελ θάιπςε ηεο αξκαηνύξαο κε ραξηί πγείαο



 Χπήζε ηος ςλικού

Αθνύ δεκηνπξγήζεθε ε αξκαηνύξα ηνπ γιππηνύ, ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ θύιια ραξηηνύ πγείαο, ζε πνιιέο

ζηξώζεηο θαη έπεηηα κε έλα πηλέιν βξάρεθαλ νκνηόκνξθα κε ηελ δηαιπκέλε θόιια ζην λεξό. Καηόπηλ, ην

γιππηό παξέκεηλε κέρξη ζηεγλώζεη ε θόιια θαη λα ζηεξενπνηεζεί θαη έπεηηα λα πξνζηεζνύλ, αλ είλαη

απαξαίηεην, θαη άιιεο ζηξώζεηο.

Τν ραξηί ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην γιππηό ζαλ γπςόγαδα, δειαδή ζε θύιια ραξηηνύ, θαη κπνξεί λα αιιάμεη

ην ζρήκα ηνπ, όζν είλαη αθόκα ζε πγξή κνξθή.

Σηηγκηόηππα από ηελ 

θάιπςε ηεο αξκαηνύξαο κε 

ραξηί πγείαο



 Πποβλήμαηα και παπαλήτειρ

Λόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ γιππηνύ, ε ζηήξημε εζσηεξηθά (αξκαηνύξα) δελ ήηαλ επαξθήο. Φξεηάζηεθε λα πξνζηεζνύλ

ζσιήλεο από ραξηόλη, γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ηα πόδηα ηνπ γιππηνύ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ξνιά από ην ραξηί πγείαο ώζηε

λα δώζνπλ κνξθή ζηα πόδηα θαη έπεηηα λα θαιπθζνύλ κε ραξηί πγείαο.

Τν βάξνο ηνπ γιππηνύ είλαη επίζεο έλα δήηεκα, θαζώο πνιιέο θνξέο θαηέξξεπζε ην γιππηό ιόγσ απηνύ.

Αθόκε, ρξεηάδεηαη κεγάινο ρξόλνο αλακνλήο γηα λα ζηεγλώζεη ην ραξηί θαη λα ζηαζεξνπνηεζεί, γηα λα πξνζηεζνύλ θη άιια

ζηξώκαηα ραξηηνύ, θαη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.

Δύν από ηα θνκκάηηα ηνπ γιππηνύ πνπ ελώζεθαλ θαη 

θαιύθζεθαλ νη ελώζεηο κε ραξηί

Άιιε νπηηθή γσλία



Τν κέγεζνο ηνπ γιππηνύ, θαζώο θαη ε ρξνλνβόξα δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ, δελ ζπλεηέιεζε ζηελ νινθιήξσζή

ηνπ.

Ρνιά ραξηηνύ γηα ζηήξημε ησλ 

πνδηώλ ηνπ γιππηνύ

Σν γιππηό από πιάγηα πλνιηθά



 Σύνοτε

Τν ραξηί, είλαη έλα πιηθό άθξσο αμηνπνηήζηκν θαη νη πξνεθηάζεηο ηνπ πιηθνύ απηνύ απεξηόξηζηεο. Μπνξεί λα

ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη ην απνηέιεζκα λα είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθό.

Πνιινί θαιιηηέρλεο αλά ηα ρξόληα έρνπλ θάλεη ρξήζε απηνύ ηνπ πιηθνύ κε όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο

αληηιακβαλόκελνη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ πιηθνύ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ.


