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ΘΕΜΑ PROJECT: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
(Το παρόν project φιλοδοξεί στη δημιουργία ενός θεσμού 

στο σχολείο & στο τμήμα).  



Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Η εν μέρει αντιγραφή, η επανεγγραφή, η ανάμειξη συμβόλων του
παρελθόντος και του παρόντος, οι αναχρονισμοί διαμορφώνουν το
βασικό υλικό αυτού του είδους τέχνης, που προσβλέπει στο να
ξεπεράσει το φράγμα ανάμεσα στην κληροδοτημένη από την
παράδοση παραστατικότητα και στη σύγχρονη εννοιολογική τέχνη.

• Ο θεατής βλέποντας ένα γνωστό έργο τέχνης, αυτόματα ανασύρει
ένα σύνολο συνειρμών -συλλογικών και μη – σε σχέση με ιστορικά
γεγονότα, πολιτικούς συσχετισμούς ή προσωπικές εμπειρίες και
βιώματα που το συνοδεύουν.



Παραδείγματα από την ιστορία της τέχνης 

Η ιστορία της τέχνης είναι
φτιαγμένη από
επανεγγραφές. Υπάρχουν
πολλά παραδείγματα
καλλιτεχνών που έχουν
αναπτύξει αυτόν τον
τρόπο σκέψης (εικ.1,2).

Εικ.1 



Ο καλλιτέχνης επανεγγράφει την Guernica προσθέτοντας νέα στοιχεία,
οπότε νέες έννοιες.

Εικ. 2 Δήμος Σκουλάκης: Παραλλαγή της Guernica σε σχέση µε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο ΙΡΑΚ,
2003, λάδι σε καµβά, 100 x 200 εκ.



Ο διάσημος Graffiti καλλιτέχνης Banksy (εικ 3), χρησιμοποιεί εικόνες από
την ιστορία της τέχνης, αναμιγνύοντάς τες με άλλες, με αποτέλεσμα να
γεννιούνται νέες αναγνώσεις ή ερμηνείες.

Εικ. 3 Banksy
Μόνα Λίζα με εκτοξευτή ρουκετών, 

15 λεπτά, Σόχο, Λονδίνο 



1Ο ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Τάξη Β.ΕΦ2
(Ένταξη στο μάθημα της ιστορίας τέχνης)



ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΠΗΛΑΙΑ - ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

Μια εκδοχή και μια σύγχρονη ερμηνεία για τις αποτυπώσεις των χεριών
στα σπήλαια (εικ. 4) μέσω χρήσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.
Μια πρόταση της αρχέγονης πράξης στο σήμερα.

Εικ. 4. Αποτυπώματα χεριών 

έχουν εμφανιστεί σε πολλά 

σπήλαια ανά τον κόσμο.



Περιγραφή έργου: Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού έργου, καλλιτεχνικής 
εγκατάστασης. 

• Οπτική αναπαράσταση από παλάμες. 

• Ηχητικό περιεχόμενο- (αφήγηση, μουσική, ηχητικά εφέ). 

Χρήση ψηφιακής 

τεχνολογίας 

• Αγώγιμο χρώμα (electric 

paint) (εικ. 5). 

• Ψηφιακός επεξεργαστής 

(εικ.6).

• Χρήση μεγαφώνων.

Εικ. 5 Αγώγιμο χρώμα 
(electric paint)

Εικ. 5 Ψηφιακός 
επεξεργαστής  με 12 

εξόδους 

Βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v
=4HdRGaZ0bIQ

https://www.youtube.com/watch?v=4HdRGaZ0bIQ


Εικ. 7 Το Touch Board έχει σχεδιαστεί ως μια εύχρηστη πλατφόρμα για ένα τεράστιο
φάσμα έργων. Είναι ένα εργαλείο για να γίνουν τα έργα διαδραστικά, ευαίσθητα, έξυπνα
ή απλά διασκεδαστικά. Με την χρήση του είναι εφικτό να μετατραπεί σχεδόν
οποιοδήποτε υλικό ή επιφάνεια σε αισθητήρα.

Εικ. 7 Touch Board 



Παραδείγματα χρήσης με την προτεινόμενη τεχνολογία (εικ. 8)

Βίντεο: https://vimeo.com/217391196

Εικ. 8 Ambient Play: 

An Interactive 

Sound Mural

https://vimeo.com/217391196


2Ο ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Τάξη Γ.ΣΕΤ

(Ένταξη στο μάθημα του αντίγραφου)



ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΘΥΜΙΟ

Η ιδέα προέκυψε από τρεις κυρίως λόγους:
Α. Η ζωγραφική διακόσμηση του σχολείου

Β. Αποχαιρετισμός της μαθητικής κοινότητας

Γ. Ιδιωτική «γκαλερί» του σχολείου.

• Το έργο θα αποτελεί μια αντιγραφή ενός ζωγραφικού πίνακα
μεγάλων διαστάσεων με την συμμετοχή όλου του τμήματος
(συνεργατικό έργο).

• Παράλληλα δημιουργία Qr code βίντεο από όλη την διαδικασία
ανάπτυξης του έργου.



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: «Ο ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ», από την ομάδα Equipo Cronica,
1969, Ανήκει στη σειρά «Guernica 69», ακρυλικό σε καμβά, 140 x 200 cm.

Εικ. 9 Ένας χαρακτήρας των κόμικς
εμφανίστηκε στο έργο του Πικάσο: Είναι ο
πολεμιστής της μάσκας, πρωταγωνιστής της
συλλογής των κόμικς που πέτυχαν τεράστια
δημοτικότητα κατά την Ισπανία. Αυτός ο
μεσαιωνικός ήρωας, ο οποίος, με το σπαθί
στο χέρι, καταστρέφει ό, τι βρίσκεται στο
δρόμο του, φανερώνει τον σαφή υπαινιγμό
για το φασιστικό καθεστώς και την
καταπίεση.

Η Equipo Cronica χρησιμοποιούν διαφορετικές εικόνες της ιστορίας της τέχνης με

κριτικό και εκλεκτικό τρόπο για να κοιτάξουν προς άλλες πτυχές της κοινωνικής,

πολιτιστικής ή πολιτικής πραγματικότητας.

Εικ. 9 





Γκουέρνικα, Πικάσσο, 1937 

«Ο εισβολέας»

Ο πολεμιστής της μάσκας



ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ PROJECT



1. Ένταξη σε Πολιτιστικό πρόγραμμα Β/Θμιας εκπαίδευσης με
συμμετοχή σε δίκτυο σε συνεργασία με το ΜΕΤ (Μουσείο
επιστημών και τεχνολογίας).

2. Ένταξη στο ΜΝΑΕ (Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ) σε συνεργασία
με το ΝΟΗΣΙΣ, ως φορέας διαχείρισης των
χρηματοδοτούμενων Σχεδίων Δράσης.

3. Συμμετοχή και παρουσίαση σε ημερίδες. 

4. Ανάρτηση στa μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης

(FACEBOOK, YOUTUBE , ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ).

5. Συμμετοχή σε εκθέσεις (Πάτρα αλλά και σε άλλες πόλεις).

6. Ανάρτηση των έργων στο σχολείο και στην ιστοσελίδα.



ΣΚΟΠΟΙ PROJECT:

• Η προβολή του σχολείου αλλά και του τμήματος (ΣΕΤ).

• Η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια στο θέμα της
διάστασης των τεχνών.

• Ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της.

• Εξωστρέφεια & επικοινωνία του τμήματος με τον «πραγματικό κόσμο».

• Απόκτηση οικονομικών πόρων.

ΣΤΟΧΟΙ PROJECT:

• Ανάπτυξη διευρυμένων καλλιτεχνικών δεξιοτήτων/ δυνατοτήτων
(θεωρητικών & πρακτικών).

• Συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (συνεργατικά έργα).

• Παραγόμενο καινοτόμο καλλιτεχνικό έργο για τα ελληνικά εκπαιδευτικά
δεδομένα.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


