
Από την εικόνα στον λόγο
Οι εικαστικές τέχνες ως 

αφορμή για δημιουργική 
γραφή

Γιούλη Χρονοπούλου

Ιανουάριος 2018



Το θεωρητικό υπόβαθρο 

• Οι αναγνωστικές θεωρίες (πρόσληψης Jauss, 
αναγνωστικής ανταπόκρισης Iser)

• Οι θεωρίες της βιωματικής μάθησης (Dewey)

• Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης 
(Mezirow): μεταπλαστική δυνατότητα της 
εκπαίδευσης για το άνοιγμα και τη δεκτικότητα των 
αντιλήψεων

• Η διδασκαλία του Σελεστέν Φρενέ και οι απόψεις 
του για το Σύγχρονο Σχολείο και την ελεύθερη 
έκφραση των μαθητών (θεσμική και κριτική 
παιδαγωγική)

• Οι απόψεις του Πάουλο Φρέιρε περί 
απελευθερωτικής εκπαίδευσης (συνήθιζε να 
χρησιμοποιεί σκίτσα προκειμένου να προκαλέσει 
ερεθίσματα), 



Από τα εικαστικά στο κείμενο



Γιώργος Κόρδης – Ηλίας Λάγιος: «Ποιήματα και Ποιήματα» 
(όπου ο Λάγιος επέλεξε ποιήματα για προϋπάρχοντα
χαρακτικά του Κόρδη) 

Μίλτος Σαχτούρης: «Μενέλαος»

Μην το φοβάσαι το φεγγάρι με το σίδερο

είπε το πορτοκάλι το σπασμένο μέσα μου

μην τον φοβάστε τον ήλιο τον σκοτεινιασμένο

τα ρημαγμένα φέρετρα

τη μάννα της βροχής με τα βγαλμένα μάτια

μην τις φοβάστε τις μαύρες τις φτερούγες

του πουλιού

μες στο κεφάλι σας…..



Κάτια Βαρβάκη: Εικόνες

Ζωγραφική: Κάτια Βαρβάκη

Επιλογή ποιητικών αποσπασμάτων:

Γιούλη Χρονοπούλου

Επειδή κι οι ώρες γύριζαν όπως οι μέρες

με πλατιά μενεξεδένια φύλλα στο ρολόι 
του κήπου.

Δείχτης ήμουν εγώ

Οδυσσέας Ελύτης (Το άξιον εστί)



• Μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν 
ποιητικές λεζάντες ή ολόκληρα 
ποιήματα (από το εγχειρίδιο ή 
εκτός) για να αντιστοιχίσουν σε 
ζωγραφικούς πίνακες.

• Μπορούν επίσης να βάλουν δικές 
τους λεζάντες σε έργα τέχνης (και 
από τα εγχειρίδια, που συνήθως 
δεν αξιοποιούνται).



Ποιήματα από πίνακες



Πίτερ Μπρέγκελ ο 
πρεσβύτερος: «Τοπίο με την 
πτώση του Ίκαρου» 1558

• W. H. Auden: Musée des Beaux Arts (1938)

• About suffering they were never wrong,
The Old Masters: how well they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a 
window or just walking dully along;
……

• In Brueghel's Icarus, for instance: how 
everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the 
plowman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; 
the sun shone
As it had to on the white legs disappearing 
into the green
Water; and the expensive delicate ship that 
must have seen
Something amazing, a boy falling out of the 
sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly 
on.



• Ο Μπρέγκελ τοποθετεί την πτώση του 
Ίκαρου στην κάτω δεξιά γωνία ως 
λεπτομέρεια της όλης σκηνής, σαν ένα 
περιστασιακό συμβάν που δεν 
διαταράσσει την κανονικότητα της ζωής: 
η ασημαντότητα της ανθρώπινης 
δυστυχίας μέσα στο σύμπαν. 

• Ανάλογο το ποίημα του W. H. Auden 
(1938), αλλά και το «Μοιρολόγι της 
φώκιας» του Παπαδιαμάντη (1908), που 
βέβαια δεν εμπνέεται από τον πίνακα:

• «Κι η γολέτα εξηκολούθει ακόμη να 
βολταντζάρη εις τον λιμένα. Κι ο μικρός 
βοσκός εξηκολούθει να φυσά τον αυλόν
του εις την σιγήν της νυκτός.»



Σαλαβντόρ Νταλί: 
Paysage aux papillons
(Τοπίο με πεταλούδες) 
1956               
• Πόλυ Μαμακάκη: Paysage aux 

papillons, 2012             

• Γραμμή διηνεκής
ανάμεσα στο φως και το δικό τους 
τοπίο
εκεί που ζωγραφίστηκαν
στο άκρο μιας ευθραυστότητας
με σύντροφο τη μικρή τους σκιά.
Σύννεφα-ταξίδια κατά το σχήμα 
τους
σε ώριμο φτάνουν δειλινό
αιχμάλωτα στο χρώμα
ενόσω μαζί τους κι ο νους 
(ακατοίκητος)
για μία ακόμα ημέρα στο φευγαλέο
θα δραπετεύσει.



Πικάσο: «Το όνειρο» 1932
Κική Δημουλά «Σύνδρομο» 
(Κοιτάζοντας τον πίνακα του Πικάσο) 1981

• … Κοιμάται το κορίτσι

• ενώ πίσω απ’ το χαλαρό φουστάνι της

• ο ένας μαστός ανατέλλει

• για να θηλάσει η λαίμαργη αφαίρεση…

• «Το ποίημα της Δημουλά είναι διπλό, δηλαδή που 
εγκιβωτίζει ένα άλλο έργο, που επιχειρεί τάχα να το 
ονειρευτεί, το ίδιο το έργο ή τον τρόπο ονείρου που 
ο πίνακας διδάσκει.»

• Βασίλης Αμανατίδης.



Μυθιστορήματα από πίνακες



Τρέισυ Σεβαλιέ: «Το κορίτσι 
με το σκουλαρίκι» 

• Από «Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο 
σκουλαρίκι» του Γιοχάνες Βερμέερ



Μιχάλης Μοδινός: «Η σχεδία»
Από τη «Σχεδία της Μέδουσας» του Τεοντόρ Ζερικώ



• Μπορούν τα παιδιά να γράψουν 
κείμενα (ποιητικά, πεζά, ελεύθερα) 
με έμπνευση από πίνακες.



• Εκκινώντας από έναν πίνακα ή 
φωτογραφία ζητούμε να γράψουν 
τα συναισθήματα και τις σκέψεις 
που τους γεννά (ποιητικά, πεζά, 
ελεύθερα)



Νταβίντ
Ανφάρο
Σικέιρος



Santiago 
Rusiñol Prats:

«Μετά τον 
πόλεμο - το 
λυπημένο 

σπίτι»
1895



Νίκος 
Καλαφάτης

γλυπτό



φωτογραφία



Κοινά στοιχεία λόγου -
εικόνας



• Η εικόνα και ο λόγος 
μοιράζονται την οπτική 
γωνία, τον χρόνο, τον 
χώρο, τα πρόσωπα, τη 
χρήση συμβόλων, κλπ.

Μανταλίνα Ψωμά: «Friday afternoon», 2004



Διαφορές λόγου - εικόνας



Η αφήγηση του πίνακα (ή το πριν και το μετά)

• Οι εικαστικές τέχνες προσλαμβάνονται άμεσα, ενιαία, ολιστικά.

• Η γραπτή εξιστόρηση απαιτεί διαδοχική πρόσληψη.

• Στα εικαστικά η σκηνή είναι παγωμένη (η όποια – σιωπηλή - δράση 
/ το πριν και το μετά) πρέπει να συναχθεί από τον δέκτη. 

• Τα εικαστικά συνδέονται με τον χώρο, οι τέχνες του λόγου με τον 
χρόνο.

• (Από την άλλη, αυτή η διχοτομία είναι προβληματική, αφού η 
ζωγραφική πρέπει επίσης να περιγράψει πράξεις, αλλά και η 
ποίηση σώματα / αντικείμενα.)



«Η εγκυμονούσα 
στιγμή»

• Ο Gottfried Ephraim 
Lessing στον 
«Λαοοκόντα» (1767) 
έκανε λόγο για την
«εγκυμονούσα στιγμή»
(“pregnant moment”), 
μια μέθοδο για τη 
μετάδοση μιας 
αίσθησης χρονικότητας
στη ζωγραφική (μια μη 
στιγμιαία στιγμή).



Μπορεί να ειπωθεί μια ιστορία σε μια εικόνα;

• Επειδή η ζωγραφική μπορεί να παραστήσει μόνο μια στιγμή του χρόνου, ο 
ζωγράφος πρέπει να διαλέξει από όλες τις διαδοχικές φάσεις μία, την πιο 
υποδηλωτική, αυτήν που θα ωθεί τον θεατή να γεμίσει τα κενά και από 
την οποίαν θα προκύπτει πιο εύκολα ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακολουθεί.

• Μια τεχνική είναι η επιλογή της «εγκυμονούσας στιγμής», όταν δηλ. μια 
εικόνα περικλείει μια ποικιλία καταστάσεων και γεγονότων που φαίνεται 
να συμβαίνουν την ίδια στιγμή ή η στιγμή είναι η κορύφωση μιας γνωστής 
ιστορίας.

• Στην πραγματικότητα, η «εγκυμονούσα στιγμή» του Λέσινγκ ισοδυναμεί 
με διαδοχική αφήγηση, αφού αναρωτιόμαστε τι έγινε, τι θα γίνει, πού 
βρισκόμαστε στην εξέλιξη των γεγονότων.



• Όμως η ποίηση θα πλεονεκτεί πάντα, κατά τον 
Λέσινγκ, αφού, εκτός από την αφήγηση των 
δράσεων, μπαίνει και στα χωράφια της ζωγραφικής 
όχι απλώς περιγράφοντας, αλλά δίνοντας και 
χρονική διάσταση στα πράγματα. 

• Π.χ. στην Ιλιάδα ο Όμηρος αντί να περιγράψει 
απλώς τα ρούχα του Αγαμέμνονα προσθέτει μιαν
αφήγηση, μια χρονική διάσταση, με τον 
Αγαμέμνονα να ντύνεται. Έτσι, δημιουργεί μια 
διαδοχή γεγονότων εκεί που ο ζωγράφος πρέπει να 
αρκεστεί στο να δείξει τον Αγαμέμνονα με 
ολόκληρη τη στολή του.

• Philippe Chery, "Costume for Agamemnon" (1802)



• Συνεπώς, μπορούμε να γράψουμε 
την ιστορία που αφηγείται ο 
πίνακας (όχι μόνον αν είναι 
αφηγηματικός).

• Καλό είναι να υπάρξει υποβοήθηση 
με ερωτήσεις.



• Αν η στιγμή που απεικονίζει ο 
πίνακας είναι το τέλος μιας 
ιστορίας…

• Αν η στιγμή που απεικονίζει ο 
πίνακας είναι η αρχή μιας ιστορίας…

• Αν η στιγμή που απεικονίζει ο 
πίνακας είναι το μέσον μιας 
ιστορίας…



• Η αφήγηση μπορεί να γίνει 
σενάριο, θεατρικό, δραματοποίηση, 
storyboard, ψηφιακή αφήγηση, 
βίντεο, κλπ.



Οι πίνακες του Έντουαρντ Χόπερ
έγιναν ταινία:
Γκούσταφ Ντόιτς: «Σίρλεϋ», 2013 

• Ο Αυστριακός σκηνοθέτης στήριξε την 
ταινία σε  13 έργα του Αμερικανού 
ζωγράφου για ισάριθμες σκηνές 
(δωμάτια σπιτιών, ξενοδοχείων, μπαρ, 
εξοχικά). 

• Πρωταγωνίστρια είναι η Σίρλεϊ, μια 
νεαρή νεοϋορκέζα ηθοποιός που ζει με 
τον φωτορεπόρτερ Στιβ. Με τη φωνή 
της να ακούγεται σαν εσωτερικός 
μονόλογος, η ταινία είναι ένα φλας 
μπακ στη ζωή της και παράλληλα μια 
αναδρομή στην αμερικανική ιστορία 
από το 1930 ως το 1960. Από αυτήν την 
περίοδο, άλλωστε, προέρχονται και οι 
13 πίνακες του Χόπερ. 



«Σίρλεϋ», σκηνές από τον πίνακα 
«Μοτέλ στη Δύση» (Western Motel), 
1957



• Ανάλογα, μπορούμε να 
ζητήσουμε από τους μαθητές 
να βρουν το πριν ή το μετά μιας 
απεικόνισης και να αφηγηθούν 
ιστορία. 

• Ερωτήσεις:

• Ήρθε ή φεύγει; 

• Τι περιέχει η βαλίτσα;

• Σχετίζεται με το αυτοκίνητο;

• Τι περιμένει;



Έντουαρντ 
Χόπερ: 

«Στο κουπέ 
του τρένου»

Τι σκέφτεται; 
Τι διαβάζει;
Πού πηγαίνει;
Γιατί φεύγει;



• Οι πίνακες του Χόπερ
προσφέρονται ιδιαίτερα.

• «Κάθε πίνακας του ζωγράφου 
είναι ένα ολόκληρο νουάρ 
μυθιστόρημα που θα ζήλευε ο 
Ζορζ Σιμενόν ή ο Τζέιμς Ελρόι.»

• (από το ιστολόγιο Lou Read)

• Για το Nighthawks (Νυχτοπούλια, 
Νυχτοβάτες), 1942:

• «Πόσες διαφορετικές ιστορίες θα 
μπορούσαν να ξεκινήσουν ή να 
καταλήξουν σε αυτόν τον πίνακα;»



«Βλέποντας τον Χόπερ» 
(Hopper vu par): 
Οχτώ σκηνοθέτες 

κοιτάζουν ξανά τους 
πίνακες του Εντουαρντ 

Χόπερ, 2012



Σοφί Μπαρτ: «Muse» από τον πίνακα 
«Nighthawks», 1942

• Ο ζωγράφος δουλεύει στο εργαστήρι του 
όταν μια γυναίκα που ζωγραφίζει τον καλεί 
να μπει μέσα στον πίνακα όπου ζει 
εγκλωβισμένη. Θέλει να κάνει μια βόλτα στο 
κέντρο της Ν. Υόρκης, όπου ανακαλύπτει τη 
ζωή και αρνείται να ξαναγυρίσει στον 
πίνακα. Ωστόσο, όσο πίνουν το ποτό τους σ’ 
ένα μπαρ στο Μαχάταν, ο Χόπερ αποφασίζει 
να την κάνει τη βασική φιγούρα στον 
διάσημο πίνακά του «Νυχτοπούλια». 



Ζωντανεύοντας εικαστικά έργα



• Γιώργος Ρόρρης: «Όταν 
φεύγω, αισθάνομαι πως τα 
ζωγραφισμένα πρόσωπα τα 
αφήνω μόνα τους, τα τρώει 
η μοναξιά και μοιραία, 
όπως στα παραμύθια του 
Αντερσεν, είτε 
κουβεντιάζουν μεταξύ τους 
είτε κατεβαίνουν και 
κυκλοφορούν στα δωμάτια. 
Και όταν ακούνε την πόρτα 
που έρχομαι, 
ξαναμπαίνουν στα τελάρα 
τους.»



Μαρία Ουχτίλοβα: Τα 
παιδιά του Λίντιτσε

• Είστε ένα από τα παιδιά 
του Λίντιτσε. Τι λέτε 
στους περαστικούς; Τι 
λέτε μεταξύ σας;

• (Το έργο αναφέρεται 
στη θανάτωση από τους 
Ναζί 82 παιδιών από το 
χωρίο Λίντιτσε της 
Τσεχοσλοβακίας το 
1942) 



Βruno Catalano:
Πρόσφυγες (Μασσαλία)

• Τι λένε στους περαστικούς;

• Τι λένε μεταξύ τους; Τι λένε στη θάλασσα;



Πάμπλο Πικάσο: 
Δύο μορφές

• Τι θα μπορούσαν να 
συζητούν μεταξύ 
τους τα πρόσωπα 
του πίνακα;

• Τι δεν λένε;

• Γιατί είναι σιωπηλοί;



Από την περιγραφή στην 
αφήγηση

(Θέμα: Αναμονή)



Έντουαρντ Χόπερ: 
«Αυτόματο», 1927

• Από την περιγραφή στην 
αφήγηση

• Πώς είναι ντυμένη η 
γυναίκα;

• Σε τι χώρο βρίσκεται;

• Τι ώρα της μέρας, τι εποχή 
του χρόνου;

• Έρχεται ή πηγαίνει στη 
δουλειά ή έχει ραντεβού;

• Πώς ερμηνεύεται η 
ατμόσφαιρα της μοναξιάς 
και τα κατεβασμένα μάτια;

• Συνέβη κάτι σοβαρό στη ζωή 
της;



Carl Holsøe, 
«Γυναίκα που 
κάθεται δίπλα 

στο παράθυρο»

Περιμένει κάτι;
Τι;
Θα έρθει;
Ή μήπως κοιτάζει για άλλο λόγο;
Γιατί; 



Γιώργος 
Σικελιώτης: 

«Γυναίκα στο 
παράθυρο»



Έντουαρντ 
Χόπερ:

«Κυριακή»



Το πριν και το μετά:
Νικηφόρος Λύτρας: «Αναμονή ή Προσμονή» 1895 -1900,   «Το φίλημα» πριν το 1878



• Δυνητικά:

• Από ένα πίνακα εποχής

• Τα κείμενα που εμπνέονται από έργα 
εποχής, μπορούν με έναν τρόπο να την 
ανασυσταίνουν και να περιλαμβάνουν 
στοιχεία ηθογραφικά και ιστορικά, 
επικοινωνώντας με την ατμόσφαιρα του 
πίνακα. 



Η αναμονή (των ναυτικών) – Οι αναμνήσεις (Walter Langley)



• Και το αντίθετο: Φέρνουν την 
ιστορία που εξιστορεί ο πίνακας 
στην εποχή μας



Ζωρζ Σερά: «Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί της 
Γκραντ Ζατ» (1884-86)



Από σουρρεαλιστικό ή αινιγματικό 
πίνακα 

• Ελεύθερες σκέψεις 

• Αυτόματη - σουρρεαλιστική γραφή 

• Συνειρμικές σκέψεις 

• Ελεύθερη, αυθαίρετη ερμηνεία 

• Ρεαλιστικό κείμενο



Έλενα Μαρούτσου: «Μεταξύ συρμού 
και αποβάθρας»

• Ιστορίες πάνω σε 50 πίνακες του Μαγκρίτ, που 
μάλιστα ξεκινούν από ένα μάθημα δημιουργικής 
γραφής και εντάσσονται σε μιαν ευρύτερη 
εξιστόρηση.

• «Καλά, σε παραδέχομαι», ήταν η αντίδραση του 
Αλ, μόλις του έστειλα με φαξ την ιδέα μου για το 
σεμινάριο «Ζωγραφική και Δημιουργική 
Γραφή»….

• Θα μπορούσε, είπα, ο καθένας από εμάς, τους 
φοιτητές του, να διαλέξει ένα ζωγράφο και να 
γράψει εμπνευσμένος απ’ τους πίνακές του μιαν
ή περισσότερες ιστορίες… Του ανακοίνωσα με 
ποιο ζωγράφο, φυσικά, θα ασχολιόμουν εγώ…



Ανρί Μισώ: «Ονειροπολώντας με 
αφορμή αινιγματικές ζωγραφιές»

• Με αφορμή πίνακες του συμπατριώτη του 
Βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ ο 
Ανρί Μισώ ονειροπολεί….

• «Οι πίνακες του Ρ.Μ. , που χρησίμεψαν εδώ 
κατά κάποιο τρόπο σαν ερεθίσματα για 
διαλογισμό, γενικά προσφέρονται για 
ονειροπολήσεις και αμηχανία…Ήθελα κυρίως να 
μάθω πού θα με οδηγούσαν αυτοί οι πίνακες, 
πώς θα με κουβαλούσαν, πώς θα μου 
αντιστέκονταν, ποιες επιθυμίες θα ξυπνούσαν 
μέσα μου, ποιες σκέψεις….»



Από τη «Μνήμη» του
Ρενέ Μαγκρίτ



• Έλενα Μαρούτσου

• …κι έσπευσα να εγκαταλείψω την κουζίνα πριν βρει η μαμά 
μου το χρόνο ν’ απολογηθεί. Η κίνησή μου μου φάνηκε όσο 
αποφασιστική ταίριαζε στην περίπτωση και, για να την 
επισφραγίσω, πάτησα στο δρόμο μου και μιαν άδεια κούτα 
υπονοώντας ίσως ότι όλον αυτό τον καιρό πατούσαν πάνω μου 
τόσοι άνθρωποι με τα ψέματά τους, φτάνει πια όμως, ως εδώ, 
κι έκανα να βγάλω το πόδι μου απ’ την κούτα, όταν γύρισε η 
παντόφλα μου, παρασύροντας τον αστράγαλο και μετά το πόδι 
ολόκληρο που λύγισε κι έπεσα με το πλάι χτυπώντας τα 
πλευρά μου στα πλακάκια του διαδρόμου. Το κεφάλι μου 
χτύπησε πρώτα στη γωνία ενός τραπεζιού και μετά στο 
πάτωμα. Στο μέτωπό μου είχα λίγο αίμα, αλλά εγώ δεν το ‘ξερα
αφού έχασα τις αισθήσεις μου για λίγα λεπτά ή περισσότερα. 
Εξίσου προσωρινή ήταν και η απώλεια της μνήμης μου. 

• Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο χρόνος σταμάτησε για λίγο.



• Ανρί Μισώ

• Άραγε δεν θα δούμε ποτέ σ’ ένα όμορφο σιωπηλό πρόσωπο, ή σ’ ένα 
πρόσωπο χωρίς σώμα, ή σ’ ένα κεφάλι από γύψο ή μάρμαρο, το ακίνητο 
μέτωπο ξαφνικά να θυμάται ετούτο ή εκείνο και ο κρόταφος να μουσκεύει 
από την ανάμνηση ενός παλιού τραγικού γεγονότος;

• Μα ναι. Συνέβη. Εδώ μπροστά μας. Μία κηλίδα αίματος φανερώθηκε και 
απλώνει. Πάνω στο λευκό, δίχως σκιές πρόσωπο η «σημαδιακή» ανάμνηση, 
αρχικά κρυφή, προδόθηκε. Το αίμα θα αναβλύσει από την πληγή της ψυχής.

• Πέρα απ’ τον κρόταφο, το έντονο κόκκινο απλώνει, σκουραίνει, θα γίνει 
ανεξίτηλο.

• ….

• Έχοντας φύγει από το χέρι του γλύπτη, έχοντας εισχωρήσει στην ύλη, η ζωή 
συνεχίζεται.

• Η πέτρα, επιτέλους, συναισθάνεται από μόνη της, εκδηλώνεται. Ξαναζεί 
προς το παρόν ένα δράμα. 

• Μαρμάρινο πρόσωπο που ματώνει, που, κατά τα άλλα απαράλλαχτο, 
εκφράζεται σιωπηλά.



Βλαντιμίρ Κους
(Vladilmir

Kush): 
«Ημερολόγιο

ανακαλύψεων»



Βλαντιμίρ 
Κους



Yacek Yerca: 
«Βιβλιοθήκη»



Γιάτσεκ Γιέρκα
(Yacek Yerka)



Κάτια Βαρβάκη: 
«Αγόρι και χαλί»



John R. 
Grabach:

Ο πέμπτος 
χρόνος



Anselm Kiefer



• Αναζήτηση (προσωπικού) νοήματος

• Ελεύθερες σκέψεις

• Έκθεση face forward…into my home (2018) στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από το εργαστήρι 
αφήγησης με 20 πρόσφυγες, που ερχόμενοι σε 
επαφή με έργα του Μουσείου αφηγήθηκαν 
την προσωπική τους ιστορία και το νόημα που 
έπαιρναν τα έργα τέχνης γι’ αυτούς.  



Τζων, Ζιμπάμπουε

• Βλάσης Κανιάρης, Κουτσό

• Μπία Ντάβου: Ιστία

• Μπιλ Βιόλα: Η σχεδία (βίντεο – ηχητική 
εγκατάσταση)



«Στη Σχεδία βλέπουμε 
το αποτέλεσμα του να 
κάνει ο καθένας κάτι 
διαφορετικό, να μην 
είναι ενωμένοι…»



«Το Κουτσό μοιάζει με 
κανόνες για τους 
πρόσφυγες στη νέα χώρα. 
Στην πατρίδα μου έχουμε 
το ίδιο παιχνίδι. Εγώ βλέπω 
τον εαυτό μου με το ένα 
πόδι στη βαλίτσα, σα να 
προσπαθεί να μάθει τους 
κανόνες για να ζήσει τη ζωή 
του στη νέα χώρα. Σήμερα 
τα πράγματα είναι πιο 
εύκολα απ’ ό,τι παλιά –
υπάρχουν οργανώσεις που 
βοηθούν τους 
πρόσφυγες…»



«Το έργο που με 
ενέπνευσε περισσότερο 
απ’ όλα είναι τα Ιστία. 
Στο έργο αυτό είναι όπως 
οι άνθρωποι που έχουν 
διαφορετικές απόψεις 
για τη ζωή, διαφορετική 
καταγωγή, θρησκεία, 
κλπ. και κοιτούν προς 
διαφορετικές 
κατευθύνσεις, ίσως 
επειδή έχουν 
διαφορετικούς στόχους. 
Όλα όμως τα ιστία 
πατούν πάνω στην ίδια 
βάση, όπως και όλοι οι 
άνθρωποι στο βάθος 
μοιραζόμαστε πολλά 
κοινά στοιχεία.»



Μαχντί, Ιράν

• Κωστής Βελώνης: 
Σουηδικό ιπτάμενο 
χαλί

• Κιμσούτζα: Μποτάρι



«Το ιπτάμενο χαλί είναι 
σα γλάρος που πετά για 
να φύγει από το κρύο 
στη ζέστη. Έτσι κι εγώ 
έφυγα από τη χώρα 
μου γιατί δεν ήμουν 
ασφαλής.»



«Το έργο με τους μπόγους μου 
θύμισε την πατρίδα μου. 
Τυλίγαμε κι εμείς σε υφάσματα 
τα ρούχα μας και φτιάχναμε 
τέτοιους μπόγους όταν κάναμε 
μικρά ταξίδια….Σήμερα σε έναν 
τέτοιο μπόγο θα έβαζα μέσα ένα 
δώρο που μου έκαναν για να το 
φυλάξω και να μη χαλάσει ποτέ. 
Αν κάθε άνθρωπος είναι ένας 
μπόγος που κρύβει μέσα του 
αυτά που έχει ζήσει και αυτά που 
έχει στο μυαλό του, χρειάζεται 
πολύ χρόνο να ανοίξει και να τα 
μοιραστεί με τους άλλους. Εγώ 
αυτά που έχω μέσα μου δεν τα 
μοιράζομαι με κανέναν. Είναι 
πολύ σφιχτά δεμένος ο κόμπος 
του μπόγου μου, δεν βγάζω 
τίποτα προς τα έξω. Το μόνο που 
κάνω είναι, πού και πού, να 
πηγαίνω στη θάλασσα και, όσα 
σκέφτομαι, να τα μοιράζομαι με 
το νερό…»



Καμπιτάκης
Μηνάς
Από την 

έκθεση «90 
επιστολικά 

δελτάρια από 
τη Σμύρνη»



Ντο-Χο Σου: 
«Σκάλα ΙΙ»



Χρύσα 
Αρώνη: 

Χωρίς τίτλο



Μανώλης 
Εμμανουηλίδης: 

Η ανάμνηση



Λουίζ Μπουρζουά (Louise Bourgois): Αράχνη (Μαμά)
«Η αράχνη είναι ωδή στη μητέρα μου»



Τζάκσον Πόλοκ



• Ημερολόγιο ή εσωτερικός 
μονόλογος απεικονιζόμενου
προσώπου

• Επιστολή προς το απεικονιζόμενο
πρόσωπο

• Διάλογοι 



Πωλ Σεζάν: 
«Άντρας που 

καπνίζει»



Εντγκάρ 
Ντεγκά:

«Γυναίκα 
που 

σιδερώνει»



Κόκκινη κλωστή Ι
(90 επιστολικά 

δελτάρια από τη 
Σμύρνη, 2012)



Κόκκινη κλωστή ΙΙ
(90 επιστολικά 

δελτάρια από τη 
Σμύρνη, 2012)



Κάτια 
Βαρβάκη: 

«Ακούγοντας 
τη θάλασσα»



Δημιουργώντας χαρακτήρες και 
ιστορίες από πορτρέτα



• Δίνουμε πορτρέτα (φωτογραφικά ή 
ζωγραφικά) και φαντάζονται 
χαρακτήρες

• Τοποθετούν τα πρόσωπα στον χώρο 
και στον χρόνο 

• Φαντάζονται επάγγελμα, κοινωνική 
τάξη, οικογένεια, συναισθηματική 
κατάσταση, χαρακτήρα, συνήθειες, 
προτερήματα, ελαττώματα, 
συνθήκες …



• Όνομα, θετικά, αρνητικά, τι φαγητό 
του αρέσει, φιλοδοξία, σχέδια, μια 
φράση που συμπυκνώνει τη 
φιλοσοφία του/της

• Μετάβαση από τον φωτογραφικό/ 
εικαστικό στον λογοτεχνικό 
χαρακτήρα.

• Δημιουργούν ιστορία, αφήγηση



• Φτιάχνοντας χαρακτήρες και 
ιστορίες από αντικείμενα ή από 
χώρους.

• Τα αντικείμενα λειτουργούν ως 
διαρκή νήματα, ίχνη που όχι μόνον  
υπενθυμίζουν την πιθανή χρήση 
τους αλλά υπονοούν και ιστορίες, 
αφηγήσεις.



Ή από λεπτομέρειες



Μάνθα Τσιάλου: Πορτρέτα γυναικών



Βαν Γκογκ 



Μαρία Παπαδήμου: 
«Shoes, Imperfect
matches», 2011

• Τα αταίριαστα ζευγάρια 
παπουτσιών αποτελούν 
σχόλιο για τις σχέσεις 
των δύο φύλων. 
Παπούτσια-πορτραίτα 
ανθρώπινων τύπων.



Έντουαρντ 
Χόπερ:

«Κυριακή 
πρωί, 

νωρίς», 1930



Βαν Γκογκ



• Δημιουργώντας από φωτογραφίες

• Ποίηση, στίχους, διηγήματα, 
σενάρια, θεατρικά, κλπ.

• Αφηγήσεις (περιγραφή σκηνής, 
φανταστική ιστορία, βιογραφία, 
επιστολή), 

• Σκέψεις ή διαλόγους των 
προσώπων που απεικονίζονται



• Επίσης:

• Λεζάντες σε φωτογραφίες

• Αφήγηση με φωτογραφίες 

• Άσκηση και στην παρατήρηση.



Αφορμή για προβληματισμό, για 
σκέψη,

για σχόλιο, για γραφή…



Γιάννης Ρίτσος Επιτάφιος (από μια φωτογραφία)



• Για την απώλεια;

• Για τον πόλεμο;

• Για την ανάγκη;

• Για την αφοσίωση;



Στιβ Μακ Κάρυ «Κλεμμένη παιδικότητα» 



Φωτογραφία: 
Μαρία Κατεινά

• Η ζωή πίσω…



Φωτο: Jake Olson

Η ζωή μπροστά…



• Δημιουργώντας χαϊκού από 
φωτογραφίες 

• Φωτογραφίες: Μαρία Κατεινά

• Χαϊκού (της στιγμής): Γιούλη 
Χρονοπούλου



Βέρες διπλές

• Χέρι μου ζεστό

• Χέρι αγαπημένο

• Είσαι μαζί μου



Του ανέμου

• Σα φύλλο μοιάζω

• Στου δρόμου την άκρια

• Τ’ ανέμου ζωή



Αντιστροφή

• Σύννεφα, νερά

• Καθρέφτες της ζωής μου

• Μέσα σας κοιτώ



Όλα της θάλασσας

• Φίλη θάλασσα

• Μοιράζομαι μαζί σου

• Τα μυστικά μου



Παιχνίδια του χρόνου

• Χρόνια παιδικά 

• Παιχνίδια ξεχασμένα   

• Ξυπνούν μέσα μου 



Φυγή 

• Όσο κι αν φεύγεις

• τα ίχνη σου στην άμμο

• θα σ’ ακολουθούν



Των υδρατμών

• Χρώματα υγρά

• Πίσω από το τζάμι

• Με σημαδεύουν



Μπαίνοντας στο κάδρο
Προεκτείνοντας το κάδρο



• Με εργαλείο την ενσυναίσθηση και 
την εικασία. 

• Με μεμονωμένες φωτογραφίες ή 
πίνακες ή με σειρές φωτογραφιών 
ή με κολάζ.



Ιστορίες πίσω από 
τα τζάμια, πίσω από 
τις κουρτίνες



φωτογραφία



Γιάννης 
Μιγάδης: «Πίσω 

όψη 
πολυκατοικιών»



• Επίσης:

• Μπαίνουν μέσα σε έναν πίνακα, 
περπατούν, αγγίζουν, μυρίζουν, 
νιώθουν, μιλούν, δρουν, 
επεμβαίνουν….



Εντβαρντ
Μουνκ: 

«Κραυγή»

Τι βλέπετε; 
Τι ακούτε; 
Τι θα κάνετε;



Ρενουάρ: «Το 
πρόγευμα των 
βαρκάρηδων»



• Μιλά το αντικείμενο 



« Είμαι το 
δέντρο»

(Piet 
Mondrian)



«Είμαι το 
βιβλίο»



«Είμαι το 
τανκς/ 

βιβλιοθήκη»
Raul Lemesoff
(Αργεντινή):

«Όπλο μαζικής 
εκπαίδευσης»



«Είμαι το 
σπίτι»  

(Γιώργος 
Ρόρρης)



• Η μικρή φόρμα, σύντομη ιστορία, 
πολύ σύντομο αφήγημα, tweet 
story (140 χαρακτήρες), ποιητικές 
καρτ ποστάλ, flash fiction…



Ποιητικές καρτ ποστάλ
Δέσποινα Δεμερτζή: «Ασκήσεις απωλείας» 

• «Να χωρέσει άλλον η βάρκα, αδύνατον/ Εσύ πρέπει να μείνεις στη θάλασσα»

• «Η βενζινάκατος παίρνει στροφή κι απομακρύνεται/ Κι εκείνος με τους άλλους 
πάει, που δεν κατάφεραν/ Ένα ζευγάρι μαύρα μάτια θα δακρύσουν κάποτε/ σε 
κάποιο Ιράν, Αφγανιστάν ή Πακιστάν/ Κλείνεται ανήξερο το κυματάκι τώρα πάνω 
του/ Ζωηρές, γοργές, αρμονικές, μαυλιστικές, μικρές πτυχές»

• «Δεν είναι η πρώτη φορά που στοιχεία της πρακτικής ζωής, όπως το ημερολόγιο, η 
αλληλογραφία κ.ά., αναγορεύονται σε λογοτεχνικά συμβάντα. Η καρτ ποστάλ είναι 
συνήθως μια φωτογραφία, μια όμορφη εικόνα. Είναι όμως και μια επιστολή, και 
μάλιστα ανοιχτή, με ένα πυκνό μήνυμα που μπορεί να είναι άσχετο με την 
εξιδανικευμένη εικόνα που απευθύνεται χωρίς εχεμύθεια στον παραλήπτη. Η 
παρουσία τους στην ποιητική συλλογή εντείνει τη δραματικότητα…αμεσότητα, 
συμπύκνωση διήγησης..»

• Από την κριτική – παρουσίαση των Φ. Παπαρήγα & Ν. Χουρδάκη (Μανδραγόρας, 
τα. 57, Δεκέμβριος 2017):



Τζέισον ντε Κερ Τέιλορ: «Πρόσφυγες»

• Γλυπτά με πρόσφυγες στο 
πρώτο υποθαλάσσιο 
μουσείο της Ευρώπης, το 
Museo Atlantico στο 
ισπανικό νησί Λανθαρότε. 



• Μια Μουσουλμάνα 
«Παναγιά» τα περσινά 
Χριστούγεννα στη Μυτιλήνη



Κυριάκος 
Κατζουράκης: 

«Ο ξένος»



Τραπέζι 
γάμου στη 

Συρία



• Φτιάχνοντας ιστορίες από 
ουδέτερες εικόνες (ποικιλία 
κειμενικών ειδών: αφήγηση, 
διήγημα, ημερολόγιο, επιστολή…, 
χρήση διαφόρων ρηματικών 
προσώπων: α΄, β΄, γ΄)

• Ατομικά ή σε ομάδες



• Δίνουμε εικόνες 
(ουδέτερες) και τους 
καλούμε να γράψουν μια 
ιστορία 
χρησιμοποιώντας όλες 
τις εικόνες (4-8 περίπου)

• Επιλέγουν τον τρόπο







Ασκήσεις ενσυναίσθησης



Τζέιμς Μόλισον: «Πού κοιμούνται τα παιδιά» (βιβλίο / 
φωτογραφικό πρότζεκτ)

• Ποια είναι τα πρόσωπα των φωτογραφιών;

• Ποια η οικογένειά τους, ποια η ιστορία τους;

• Ποιο το μέλλον τους;

• Ποιο το αγαπημένο τους αντικείμενο και πώς το απέκτησαν ή τι θα 
ήθελαν να αποκτήσουν;

• (Εναλλακτικά ιστορία από την πλευρά ενός αντικειμένου.)



Τζέιμς Μόλισον: «Πού κοιμούνται τα παιδιά»



Τζέιμς Μόλισον: «Πού κοιμούνται τα παιδιά»



Και άλλες δυνατότητες

• Τοποθετούμε τα παιδιά σε μια σχολική τάξη ή σε μια άλλη ομάδα.

• Ποιες οι σχέσεις τους;

• Διάλογοι μεταξύ τους  

• Ανάδειξη διαφορών – ομοιοτήτων σε σε αντιλήψεις, κουλτούρα, 
συνήθειες

• Ποια παιδιά θα ταίριαζαν;

• Ταύτιση με κάποιο παιδί – γραφή ημερολογίου

• Μετά από δέκα χρόνια (προβολή στο μέλλον).

• Αφήνουμε μήνυμα σε κάποιο παιδί.



Τζέιμς Μόλισον: «Playground» (ή Πού παίζουν τα παιδιά)



Προτείνεται

• Η αξιοποίηση και του εικαστικού 
υλικού σχολικών εγχειριδίων

• Η συνοδεία μουσικής

• Η δημιουργία εφημερίδας τοίχου 
από τα έργα των μαθητών

• Το σχόλιο επ’ αυτών



Ευχαριστώ!


