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Η γέννηζη ηοσ θωηός



Σο εικαζηικό μοσ έργο με λίγα λόγια

 Τν θσο έπαηδε θαη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή

όισλ καο.

 Εγώ έρσ επεξεαζηεί πνιύ από ηηο ηζηνξίεο ησλ

παιηώλ ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ηνπ θσηόο θαη

όπσο απηή παξνπζηάδεηαη κέζα από ηηο ιατθέο

παξαδόζεηο. Παιεύσ κε ην κπζηηθό θσο ηεο

αγηνγξαθίαο ηα ηειεπηαία εηθνζηπέληε ρξόληα θαη

αθόκα κε εθπιήζζεη θαη ηαπηόρξνλα κε ραξνπνηεί

αιιά θαη κε θνβίδεη.

 Θέιεζα έηζη λα θάλσ έλα έξγν πνπ λα δίλεη κία

πνηεηηθή νπηηθή καηηά ζε απηό ην παλάξραην

ζαύκα.



Περιγραθή ηης διαδικαζίας

 Η ιατθή ξήζε: «ην απγό έθαλε ηελ θόηα ή ε θόηα 

ην απγό;» κνπ έδσζε ηελ ηδέα θαη θάλσ απηό ην 

έξγν ηέρλεο.

 Θεώξεζα όηη έπξεπε λα δεκηνπξγήζσ κία θσιηά 

κε έλα απγό πνπ κε ην ζπάζηκό ηνπ ζα γελλνύζε 

ην θσο. Έηζη έςαμα λα βξσ ην ζσζηό μύιν γηα 

βάζε θαη ην ηδαληθό απγό. Επέιεμα έλα απγό 

ζηξνπζνθακήινπ γηα εζηία θσηόο. 

 Παξαθάησ αθνινπζεί ε πνξεία θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κέζα από κία ζεηξά θσηνγξαθηώλ.



Σπγθέληξσζα ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Ξεθίλεζα ηξππώληαο ην
μύιν κε έλα ηξππάλη ώζηε λα αλνίμσ ηελ ηξύπα ζηελ νπνία ζα
ζηεξεώζσ ηελ ιάκπα ηνπ θσηηζηηθνύ.



Καηόπηλ πέξαζα από κέζα ην θαιώδην θαη κε ζηιηθόλε θόιιεζα ηε βάζε ζηελ
νπνία ζα εθάπηεηαη ε ιάκπα. Τν μύιν πνπ ρξεζηκνπνίεζα είλαη θνκκέλν
αθαλόληζηα έηζη ώζηε λα θαίλεηαη έλα πην απζεληηθό απνηέιεζκα.



Από ηελ πίζσ πιεπξά ζπλδέσ ην θαιώδην κε έλα κεγαιύηεξν
γηα λα έρεη ην απαηηνύκελν κήθνο κέρξη ηελ πξίδα.



Πάλσ ζηε ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ ρξεζηκνπνηώ κνλσηηθή
ηαηλία γηα ηελ απνθπγή βξαρπθπθιώκαηνο.



Καηόπηλ θόβσ ην έλα ζύξκα ηνπ θαισδίνπ.



θαη ζπλδέσ ην δηαθόπηε κε ηνλ νπνίν ζα αλάβεη ην θσηηζηηθό.



Χξεζηκνπνηώληαο εηδηθό εξγαιείν (θαηζαβίδη)…



…ζπλδέσ ην δηαθόπηε.



Με ηνλ ίδην ηξόπν ζπλδέσ ην θαιώδην κε ην θηο ην νπνίν ζα κπαίλεη
κέζα ζηελ πξίδα.



Καηόπηλ ηνπνζεηώ ηε ιάκπα ζηε ζέζε ηεο.



Σηεξεώλσ θαιά ηε ιάκπα.



Επόκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζσ ηξύπα ζηε βάζε ηνπ απγνύ κε ηε
βνήζεηα κηθξνύ ζθπξηνύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα κπεη κέζα ε ιάκπα. Απηό
γίλεηαη ζηγά- ζηγά κε πνιύ κηθξά ρηππήκαηα έηζη ώζηε λα απνθύγνπκε ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ απγνύ.



Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ζηιηθόλε ζηνλ μύιηλν θξίθν έηζη ώζηε λα
δεκηνπξγήζνπκε ηελ βάζε ηνπ απγνύ.



Η ζηιηθόλε ηνπνζεηήζεθε θαη ε βάζε είλαη έηνηκε.



Κνιιάκε ηε βάζε πάλσ ζην απγό, ην θξαηάκε ιίγε ώξα θαη ε
βάζε ηεο ιάκπαο (απγνύ) είλαη έηνηκε.



Τν επόκελν βήκα είλαη λα ζπάζνπκε ηελ επάλσ θνξπθή ηεο ιάκπαο
(απγνύ) κε αθαλόληζην ηξόπν έηζη ώζηε ην θσο λα δηαρέεηαη θαη απηό
αθαλόληζηα.



Σηε βάζε πξνζαξκόδνπκε πάλσ ζην μύιν κεξηθά θιαδάθηα θπθιηθά ηεο
ιάκπαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θσιηάο.



Τνπνζεηνύκε ζηε ζπλέρεηα πάλσ ζηε βάζε κε πξνζνρή ην
απγό ηεο ζηξνπζνθακήινπ, ην πξνζαξκόδνπκε θαη ε
θαηαζθεπή νινθιεξώλεηαη.



Καη λα ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο γέλλεζεο ηνπ θσηόο από πιάγηα όςε.



Τν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο γέλλεζεο ηνπ θσηόο από πάλσ.



Η ιάκπα πνπ ρξεζηκνπνίεζα είλαη θζνξίνπ, νηθνινγηθή, νηθνλνκίαο θαη
όηαλ αλάβεη, ην θσο ζηγά- ζηγά δπλακώλεη δίλνληαο έηζη πξαγκαηηθά ηελ
αίζζεζε ηεο γέλλεζεο ηνπ θσηόο.



Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


