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Αγκαθωτό 

Συρματόπλεγμα

Εικόνα 1 : Φσηνγξαθία , αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα .

Εικόνα 2 : Φσηνγξαθία , αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα .



Η δσή καο πεξηηξηγπξίδεηαη από θάζε ινγήο πιηθά , από ην πην απιό 

κέρξη ην πην πεξίεξγν αληηθείκελν . 

Εικόνα 3 : Δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ καο .



Η ηζηνξία ηνπ Αγθαζσηνύ πξκαηνπιέγκαηνο

Σν αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα είλαη έλα πιηθό παγθνζκίαο θήκεο 

ππάξρεη παληνύ , είηε γηα ηελ πξνθύιαμε νηθνπέδσλ , είηε ζηα 

ζύλνξα ησλ ρσξώλ . Γεληθά είλαη έλα πιηθό πνπ έρεη κηα κεγάιε 

πνηθηιία πξνο ηελ ρξήζε ηνπ .

Η ηζηνξία ηνπ μεθηλά ζηελ Ακεξηθή , νη κεγάιεο  εθηάζεηο γεο 

,ηα βννεηδή πνπ έθηξεθαλ γεσξγνί   θαη ηα ειεπζέξαο βνζθήο δώα 

δεκηνπξγνύζαλ αξθεηέο θνξέο πξόβιεκα, ιόγν ην όηη ε απνπζία 

ηεο πεξίθξαμεο ηα έθαλε λα βνζθνύλ αλελόριεηα ζε όια ηα 

θαιιηεξγήζηκα ηνπία . 



Εικόνα 4 : Φσηνγξαθία. Άπνςε πεξίθξαμεο κε μύιν

Εικόνα 5: Φσηνγξαθία. Άπνςε πεξίθξαμεο κε μύιν



Η λέα ηδέα γηα κηα θαηλνύξγηα πεξίθξαμε δελ άξγεζε λα έξζεη , ην 1874 ν 

Σδόδεθ Γθιίληελ έλαο αγξόηεο ακεξηθαλόο, ν νπνίνο γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ 

γε ηνπ αλαθάιπςε ην αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα . Σν ζύξκα πεξίθξαμεο 

απνηειείηαη από δύν θνκκάηηα ζύξκαηνο πνπ  πιέθνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ έλα θαιώδην  αγθαζσηό ην νπνίν δεκηνπξγείηε κε επαλάιεςε 

θηηάρλνληαο έηζη ην επαλαιακβαλόκελν αγθάζη. 

Εικόνα 6 : θίηζν, Άπνςε δεκηνπξγίαο  αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο

Εικόνα 7 : Φσηνγξαθία. Άπνςε πεξίθξαμεο  ζηελ Ακεξηθή κε 

ζπξκαηόπιεγκα 



Σν ζύξκα είλαη έλα έιαζκα από θξάκα κέηαιισλ ή γαιβαληδέ . πλήζσο ,  

ε βάζε γηα ηα απαηηνύκελα θξάκαηα είλαη ν ζίδεξνο ή ραιθόο, αιιά θαη 

άιια πνιιά  θξάκαηα. Η άζθεζε δύλακεο πέξαλ ηνπ νξίνπ θάκςεο ηνπ, 

ηνπ επηθέξεη πιαζηηθέο (κόληκεο) παξακνξθώζεηο , δηόηη είλαη εύθακπην.  



ρεδόλ ακέζσο, όκσο, κεηαβιήζεθε ζε πνιηηηθό εξγαιείν. 

Εικόνα 8  : θσηνγξαθία, Άνπζβηηο Γεξκαλία. Πεξίθξαμε πιεζπζκνύ κε 

Αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα 

Εικόνα 9 : Φσηνγξαθία από ην Άνπζβηηο Γεξκαλίαο .



Σν αγθαζσηό ζύξκα αληηπξνζσπεύεη έλαλ ππνθεξηό ηξόπν 

δηαρσξηζκνύ ησλ ζσκάησλ κέζα ζ’ έλαλ νπνηνδήπνηε ρώξν. Τπάξρεη  

θίλδπλνο λα ππνζηείο ηελ ηξαπκαηηθή επαθή κε ηηο αθίδεο ηνπ 

ζπξκαηνπιέγκαηνο πνπ ζεσξείηαη κε απνδεθηόο, όκσο ππάξρεη θαη ε 

ππνρξέσζε λα ππνζηείο ηε ζέα ηνπ . 

εικ. 10 11 12 13 
φωτογραφίεσ από 
μετανάςτεσ 



Η δπλαηόηεηα απηνύ ηνπ ηόζνπ απινύ εξγαιείνπ λα αληηζηέθεηαη κέζα

ζην ρξόλν. ’ έλαλ αηώλα ηερλνινγηθήο πξνόδνπ, πνπ έζεζε ζε αρξεζηία

πιήζνο πξντόλησλ, παξακέλεη αξθεηά απνηειεζκαηηθό ζηηο απαηηήζεηο πνπ

έρεη θάπνηνο από απηό : λα νξηνζεηεί ην ρώξν, λα ραξάδεη ζην έδαθνο

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο . Μπνξεί λα θαιύπηεη απνζηάζεηο κεγάιεο θαη λα

ππεξεηεί πνιιέο αλάγθεο όπσο πξνζηαζία, νρύξσζε

εικόνεσ 14 15 φωτογραφίεσ με αγκαθωτό ςύρμα



Εηθόλεο 16 17 18 πεξίθξαμε θηεξίσλ – ρσξαθηώλ



Το Αγκαθωηό Συρμαηόπλεγμα ζε μουζείο και η χρήζη ηου ζηην ηέχνη. 

Εηθόλα 19: πξόζνςε ηνπ κνπζείνπ Το Wire Museum ζην Κάλζαο ( Α κεξηθή ) 

Εικόνα  20: θσηνγξαθία , ζπξκαηνπιέγκαηα πνπ εθζέηνληαη ζην κνπζείν 
ζην Κάλζαο.



Σν  ζύξκα γεληθά είλαη έλα πιηθό πνπ θάζε θαιιηηέρλεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη, 

δεκηνπξγώληαο γιππηά ή εγθαηαζηάζεηο από απηό. Σν αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξόζθαηα ζε κηα performance ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη έλαο 

αθηηβηζηήο performer ηεο Ρσζίαο . Σύιημε ην γπκλό θνξκί ηνπ κε ην 

ζπξκαηόπιεγκα θάλνληαο δηακαξηπξία ελαληίνλ ηνπ λνκνζεηηθνύ ζώκαηνο θαη  

θαηά ηεο θπβέξλεζεο.

Εικόνα  21: θσηνγξαθία από ηελ performance ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη

Εικόνα 22 : θσηνγξαθία από ηελ performance ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη

Εικόνα 23 : Η απνκάθξπλζε ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη από ζώκαηα αζθαιείαο. 



Δημιουργία έργου με ηο αγκαθωηό ζυρμαηόπλεγμα.

θνπόο κνπ είλαη λα ‘’ δέζσ ‘’ ηελ θύζε κε απηό ην αηρκεξό αληηθείκελν

ρσξίο ηελ ζεκαζία πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ είδακε λα δεζπόδεη ην

αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα. Ο ηξαπκαηηζκόο όκσο πνπ κπνξεί λα

πξνθαιέζεη ην ζύξκα απηό έξρεηαη ζην λνπ κνπ σο έλα αλαξξηρόκελν θπηό

γεκάην από αγθάζηα. Η δεκηνπξγία ελόο ινπινπδηνύ πνπ πξνζθέξεη

νκνξθηά…

Υλικά για ηην καηαζκευή ηων λουλουδιών.

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα θαη κία

πέλζα γηα λα θνπνύλ ηα κεγέζε πνπ ήζεια, ζηελ ζπλέρεηα κε ηα ρέξηα

άξρηζα λα ηα επεμεξγάδνκαη.



Εικόνα 24 θσηνγξαθία, αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα 

Εικόνα 25 θσηνγξαθία, αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα 



Εικόνα 26: θσηνγξαθία, πιέμηκν αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο.

Εικόνα 27: θσηνγξαθία, πιέμηκν αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο.



Εικόνα 28 : θσηνγξαθία, ηειηθή κνξθή αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο.

Εικόνα 29 : θσηνγξαθία, ηειηθή κνξθή αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο.



ηελ ζπλέρεηα ηα αγθαζσηά ινπινύδηα πνπ έθηηαμα ηνπνζεηνύληαη έμσ ζηελ

θύζε, ζαλ λα είλαη θνκκάηη ηεο θαη ζηέθνληαη δίπια ζε θπηά θαη αγξνύο.

Εικόνα 30: θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θήπν.



Εικόνα 31: θσηνγξαθία,

αγθαζσηά ινπινύδηα ζε

θήπν(θνληηλό πιάλν).



Εικόνα 32 : θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θήπν



Εηθόλα 33 : θσηνγξαθία , 

αγθαζσηά ινπινύδηα ζε 

πεξηθξαγκέλε ( παιηά) βξύζε 



Εηθόλα 34 : θσηνγξαθία , 

αγθαζσηά ινπινύδηα ζε 

πεξηθξαγκέλε ( παιηά) βξύζε 

θνληηλή ιήςε. 



Εικόνα 35 : θσηνγξαθία

αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θόθθηλν 

ηνίρν



Εικόνα 36: θσηνγξαθία 

αλζηζκέλα αγθαζσηά ινπινύδηα



εικόνα 37: θσηνγξαθία μεξηδσκόο 

ινπινπδηώλ



Εικόνα 38 : θσηνγξαθία

αγθαζσηά ινπινύδηα ζηα

ρέξηα λεαξήο θνπέιαο.



Εικόνα 39 θσηνγξαθία, 

αγθαζσηά ινπινύδηα 
αλζνδέζκε.


