Νίνα Παπακωνσταντίνου
Αντί γραφής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
για το Δημοτικό

Καλώς ήρθες στην έκθεση που διοργανώνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
με τίτλο: Νίνα Παπακωνσταντίνου Αντί γραφής.
Η Νίνα Παπακωνσταντίνου είναι μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες ελληνίδες
καλλιτέχνιδες και η έκθεση που θα επισκεφθείς σήμερα είναι η μεγαλύτερη που
έχει γίνει για το έργο της, αφού περιλαμβάνει πολλά από τα πιο αντιπροσωπευτικά
έργα της, από το 2001 μέχρι τις μέρες μας.
Αντί γραφής: περίεργος τίτλος. Σίγουρα θα αναρωτηθείς τι θέση μπορεί να έχει
η γραφή σε ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο οποίο μάλλον θα περίμενες
να δεις πίνακες με χρώματα, σχήματα, φωτογραφίες, γλυπτά, εγκαταστάσεις,
βίντεο. Έτσι δεν είναι; Η γραφή, δηλαδή η αποτύπωση του λόγου πάνω σε μια
επιφάνεια, μέσω συμβόλων (γραμμάτων), πράγματι μας παραπέμπει αλλού: στο
βιβλίο, στο κείμενο, στη λογοτεχνία, στην ποίηση. Όμως, στον τίτλο της έκθεσης
υπάρχει και η λέξη Αντί που πολλαπλασιάζει τα ερωτηματικά. Δηλαδή, τελικά
δεν θα διαβάσουμε σήμερα στο Μουσείο γραπτά κείμενα, όπως μας αφήνει να
υποθέσουμε η λέξη γραφή; Τότε, τι άλλο;
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Η Νίνα Παπακωνσταντίνου αντλεί την έμπνευσή της από έργα γνωστών
συγγραφέων και ποιητών, από παραμύθια, ημερολόγια, ποιήματα, όχι
όμως για να γράψει ή να αφηγηθεί ιστορίες, όπως κάνουν οι συγγραφείς ή
οι ποιητές.
Χρησιμοποιεί τα σύμβολα της γραφής, τα γράμματα, τα σημεία στίξης, τις
λέξεις, τις προτάσεις, τις παραγράφους για να δημιουργήσει εικόνες.
Επίσης, πειραματίζεται με διαφορετικές τεχνικές και υλικά που σχετίζονται
κυρίως με το γράψιμο: χρησιμοποιεί στυλό με μελάνι ή χωρίς, μολύβια,
καρμπόν, διορθωτικά, διάφορες ποιότητες χαρτιού για να αντιγράψει,
να ιχνογραφήσει, να μεγεθύνει γράμματα. Ακόμα, βγάζει φωτοτυπίες
κειμένων και μετά τις σχεδιάζει, επεξεργάζεται κείμενα στον υπολογιστή,
πειραματίζεται με τεχνικές, όπως το κέντημα και η χειροτεχνία.
Με αφετηρία τα έργα της έκθεσης και με πρωταγωνιστές τα σύμβολα της γραφής,
θα απολαύσεις ένα διαφορετικό ταξίδι στο κόσμο της γραφής και της τέχνης! Θα
γνωρίσεις τεχνικές που ίσως δεν ήξερες, θα αντλήσεις ιδέες και θα προσπαθήσεις
να φτιάξεις το δικό σου έργο Αντί γραφής!!!
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Εγκατάσταση βιβλιοθήκης,

πρότζεκτ σε εξέλιξη

40 σχέδια
Αποτύπωμα καρμπόν σε χαρτί

Η εγκατάσταση αυτή αποτελείται από 40 σχέδια, τα οποία βασίζονται σε κείμενα
ελλήνων και ξένων, σύγχρονων και παλιότερων συγγραφέων και ποιητών, όπως
του Ο. Ελύτη, του Κ. Παλαμά, του Κ. Καβάφη, του Μ. Καραγάτση κ.α. Η Νίνα
Παπακωνσταντίνου αντέγραψε αποσπάσματα από τα βιβλία αυτά με μεγάλη
επιμονή και υπομονή και αφιέρωσε πολύ χρόνο σε αυτήν τη διαδικασία, όπως
έκαναν οι μοναχοί αντιγραφείς χειρογράφων στα βυζαντινά μοναστήρια. Για
την αντιγραφή χρησιμοποίησε καρμπόν, δηλαδή ένα χαρτί διαποτισμένο με
μελάνι, το οποίο συνήθως βάζουμε ανάμεσα σε δύο άσπρα χαρτιά, προκειμένου
να αντιγράψουμε στο κάτω χαρτί ότι έχουμε γράψει από πάνω. Η καλλιτέχνιδα
αντέγραψε τις σελίδες του κάθε βιβλίου σε επάλληλες στρώσεις, τη μια πάνω
στην άλλη, δημιουργώντας, έτσι, παλίμψηστα έργα.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Με ποιο κριτήριο νομίζεις ότι η καλλιτέχνιδα επέλεξε τα βιβλία αυτά; Τι
σχέση πιστεύεις ότι έχει γενικά με το βιβλίο; Τι σπουδές φαντάζεσαι ότι είχε
κάνει πριν ασχοληθεί με την τέχνη;
Γιατί πιστεύεις ότι τοποθετεί τα σχέδια σε σειρές, το ένα δίπλα ή πάνω από
το άλλο, και γιατί ονομάζει το έργο της βιβλιοθήκη;
Τι επιδιώκει η καλλιτέχνιδα αντιγράφοντας τα κείμενα; Η αντιγραφή ενός
κειμένου σε τι νομίζεις ότι βοηθά; Έχεις σκεφτεί γιατί στο σχολείο κάνεις
αντιγραφή;
Παρατήρησε καλά την επιφάνεια των σχεδίων. Τι διαφορές εντοπίζεις
μεταξύ τους, κυρίως ως προς το χρώμα και την υφή της επιφάνειας, αλλά
και τη δομή των κειμένων; Πού νομίζεις ότι οφείλονται;
Βάλε μέσα σε κύκλο τις λέξεις που περιγράφουν καλύτερα την επιφάνεια
των σχεδίων: πυκνή, αραιά, καθαρή, ευκολοδιάβαστη, σύνθετη.
Γνωρίζεις άλλες περιπτώσεις, στις οποίες χρησιμοποιούμε σήμερα το
καρμπόν;

Εγκατάσταση βιβλιοθήκης, πρότζεκτ σε εξέλιξη (λεπτομέρεια)

Βρίσκω και συζητώ στην τάξη
Έχεις ακούσει ή διαβάσει ποτέ για τους αντιγραφείς χειρογράφων στα μεσαιωνικά
μοναστήρια; Μπορείς να βρεις πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τα
βυζαντινά ή μεσαιωνικά χειρόγραφα; Συζητήστε στην τάξη για τη διαδικασία
αυτή, καθώς και για τη σημασία της για τη διατήρηση των κειμένων.
Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
Χρησιμοποιώντας ένα καρμπόν προσπάθησε να αντιγράψεις τρεις παραγράφους
από ένα παραμύθι που σου αρέσει, τη μια πάνω στην άλλη. Πώς είναι το
αποτέλεσμα; Πώς σου φάνηκε η διαδικασία, εύκολη, ενδιαφέρουσα, κοπιαστική;

Βρίσκω τις αντιστοιχίες
Αποτύπωμα
Υφή
Παλίμψηστο
Χειρόγραφο
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κείμενο γραμμένο στο χέρι
πολλές στρώσεις που η μια καλύπτει την άλλη
ίχνος, σημάδια
σύσταση
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Άρης Αλεξάκης,

2010-2011

15 σχέδια
Αρχειακό μελάνι σε διαφανές χαρτί

Στα σχέδια αυτά η καλλιτέχνιδα χρησιμοποιεί μια πιο σύνθετη διαδικασία από
την προηγούμενη, προκειμένου να αντιγράψει κάποιες από τις χειρόγραφες
σημειώσεις του φιλόλογου και μεταφραστή Άρη Αλεξάκη. Βγάζει φωτοτυπία τα
χειρόγραφα του Αλεξάκη και μετά, με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανήματος που
λέγεται σκάνερ ή σαρωτής, μεταφέρει στον υπολογιστή την εικόνα και το κείμενο
των φωτοτυπιών. Στη συνέχεια μεγεθύνει στον υπολογιστή τα κείμενα σε τέτοιο
βαθμό ώστε από τα γράμματα, τις λέξεις ή τα σημεία στίξης να διακρίνονται
μόνο κουκίδες. Εκτυπώνει τα μεγεθυμένα στοιχεία και τέλος τοποθετεί πάνω στο
εκτυπωμένο χαρτί ένα λεπτό, διαφανές χαρτί και αντιγράφει τις κουκίδες.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Στα σχέδια αυτά η Παπακωνσταντίνου αναμιγνύει τις μηχανικές με τις
χειρονακτικές πρακτικές. Ποιες διαδικασίες είναι μηχανικές, γίνονται
δηλαδή με τη βοήθεια κάποιου μηχανήματος, και ποιες χειρονακτικές;
Σε κάποια σημεία οι κουκίδες είναι πιο πυκνές και σε άλλα πιο αραιές. Τι
επιτυγχάνεται έτσι;
Βλέπω και συγκρίνω
Δες ξανά τα σχέδια της βιβλιοθήκης και θυμήσου την τεχνική που
χρησιμοποίησε η καλλιτέχνιδα για να τα φτιάξει. Εκεί υπήρχε η βασική ιδέα
της συμπύκνωσης της γραφής, με τη δημιουργία αλλεπάλληλων στρωμάτων
γραφής. Εδώ η Παπακωνσταντίνου στοχεύει στο αντίθετο αποτέλεσμα.
Ποιο είναι αυτό;

Άρης Αλεξάκης, 2010-2011

Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
«Τα γράμματα διηγούνται ιστορίες»: Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και
προσπάθησε, συμπληρώνοντας τα σχέδια της Παπακωνσταντίνου, να δημιουργήσεις μια νέα εικόνα. Το ξέρεις ότι τα βυζαντινά πρωτογράμματα αφηγούνταν μικρές ιστορίες;

Ψάχνω και βρίσκω στην τάξη
Σύγκρινε τα σχέδια της καλλιτέχνιδας με τις παρακάτω εικόνες. Ψάξε στη
βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο και βρες τι είδη γραφής απεικονίζονται στις εικόνες
αυτές. Συζητήστε στην τάξη για τα πρώτα είδη γραφής και την εξέλιξή τους.
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Χωρίς τίτλο (Τοπία από το Χάνσελ και Γκρέτελ),

2001-2010

4 σχέδια
` σε διαφανές χαρτί
Μολύβι conte

Τα σχέδια αυτά είναι εμπνευσμένα από το γνωστό παραμύθι των Αδελφών Γκριμ
Χάνσελ και Γκρέτελ. Η Νίνα Παπακωνσταντίνου αγαπάει πολύ τα παραμύθια και
τα έχει σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιήσει στα έργα της. Τα Tοπία από τo Χάνσελ
και Γκρέτελ, είναι από τα πρώτα της έργα. Η καλλιτέχνιδα ζωγράφισε τα δύο
παιδιά μέσα στο δάσος και μετά, αφού μεγέθυνε την εικόνα στον υπολογιστή,
έβαλε πάνω στην δική της εικονογράφηση ένα λεπτό χαρτί και, υπομονετικά,
αντέγραψε με μολύβι κάθε κόκκο. Ενδιαφέρον έχει ότι μετακινούσε συχνά το
λεπτό χαρτί και έτσι αντέγραψε το ίδιο θέμα σε διαφορετικά σημεία του χαρτιού.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Γιατί πιστεύεις ότι η Παπακωνσταντίνου επιλέγει τα παραμύθια; Τι στοιχεία
από τα παραμύθια νομίζεις ότι την γοητεύουν περισσότερο; Εσένα ποια
παραμύθια σου αρέσουν και γιατί;
Αν παρατηρήσεις τα σχέδια θα διαπιστώσεις ότι σε όλα υπάρχει ένα παιχνίδι
ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Τι νομίζεις ότι συμβολίζει το φως και τι το
σκοτάδι στην ιστορία των δύο αδελφών; Ποιους ήρωες του παραμυθιού θα
τους ταύτιζες με το σκοτάδι και για ποιο λόγο;
Η καλλιτέχνιδα εικονογραφεί στα σχέδια της το δάσος, γι’ αυτό και ο τίτλος
του έργου είναι Τοπία από τo Χάνσελ και Γκρέτελ. Τι ρόλο παίζει το δάσος
στην εξέλιξη της ιστορίας;
Ψάχνω και βρίσκω
Γενικά, το έργο της Νίνας Παπακωνσταντίνου συνδέεται με τη γραφή. Βρες λέξεις
που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη γραφή. Σε αυτήν τη σελίδα του
εντύπου υπάρχουν αρκετές. Σημείωσε τις εδώ και ψάξε στο λεξικό την ερμηνεία
τους.

Χωρίς τίτλο I (Τοπία από το Χάνσελ και Γκρέτελ), 2001-2010

Σχέδιο εργασίας στην τάξη
«Παραμύθι, μύθι, μύθι, το κουκί και το ρεβύθι»: Χωριστείτε σε ομάδες και
επιλέξτε παραμύθια των αδελφών Γκριμ: διαβάστε τα, δραματοποιήστε τα,
εικονογραφήστε τα και παρουσιάστε τα στην τάξη. Με αφορμή τα παραμύθια
των αδελφών Γκριμ, μπορείτε όλοι μαζί να φτιάξετε το δικό σας παραμύθι;

1.
2.
3.
4.
5.
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Χένρι,

2011
Xαρτί, αρχειακό μελάνι, κόλλα

Αναΐς,

2011
Xαρτί, αρχειακό μελάνι, κόλλα

Αυτά τα έργα της Παπακωνσταντίνου βασίζονται στην αλληλογραφία του Χένρι
Μίλερ, ενός από τους σημαντικότερους αμερικανούς συγγραφείς του 20ου
αιώνα και της Αναΐς Νιν. Η καλλιτέχνιδα αντιγράφει τα γράμματα που έστειλαν
μεταξύ τους οι δύο συγγραφείς και στη συνέχεια κόβει το χαρτί σε μικροσκοπικά
κομμάτια και τα κολλάει το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας έτσι δύο κολλάζ
με γράμματα, το πρώτο με τις επιστολές του Μίλερ και το άλλο με αυτές της Νιν.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Παρατήρησε καλά την επιφάνεια των έργων. Τα μικρά κομμάτια με τα
γράμματα πώς είναι τοποθετημένα στο χαρτί; Ακολουθούν κάποια σειρά;
Μπορείς να διαβάσεις ή να αναγνωρίσεις κάτι συγκεκριμένο;
Τι σου θυμίζουν τα έργα αυτά; Πώς σου φαίνεται το αποτέλεσμα;

Αναΐς, 2011

Αναΐς, 2011 (λεπτομέρεια)

Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
Χρησιμοποίησε εφημερίδες και περιοδικά για να δημιουργήσεις το δικό σου κολλάζ
με γράμματα και αριθμούς. Κόψε μικρές ψηφίδες από χαρτί και προσπάθησε να
σχηματίσεις με αυτόν τον τρόπο το όνομα σου ή κάποιο σχέδιο που σου αρέσει.

Βλέπω και συγκρίνω
Πολλοί καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει
στα έργα τους γράμματα. Δες το έργο
του ιταλού καλλιτέχνη Αλιγκέρο Μποέτι
(Alighiero Boetti) και σύγκρινέ το με τα
έργα της Παπακωνσταντίνου. Μπορείς
να βρεις πληροφορίες για το έργο του
Μποέτι;

Αλιγκέρο Μποέτι, Βάλτε τα ρήματα στο απαρέμφατο χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ, 1988

Σχέδιο εργασίας στην τάξη
«Ψηφιδωτό: μια τέχνη με ιστορία»: Αναζήτησε πληροφορίες σε βιβλία,
εγκυκλοπαίδειες ή το διαδίκτυο για την τέχνη του ψηφιδωτού. Αφού χωριστείτε
σε ομάδες, επιλέξτε χαρακτηριστικά παραδείγματα από διαφορετικούς πολιτισμούς και παρουσιάστε στην τάξη τα υλικά, τις τεχνικές κατασκευής τους,
τη θεματολογία τους, το μνημείο από το οποίο προέρχονται. Μπορείτε να
κατασκευάσετε το δικό σας ψηφιδωτό και, αν σας επιτραπεί, να το τοποθετήσετε
σε κάποιο χώρο του σχολείου σας;
10
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Οικογενειακή Aντάμωση,

2009

Τρυπήματα με βελόνα σε χαρτί

Η Oικογενειακή Aντάμωση ανήκει σε μια ενότητα έργων την οποία η καλλιτέχνιδα
δημιούργησε τρυπώντας με βελόνα το χαρτί. Στο συγκεκριμένο έργο η
Παπακωνσταντίνου αντέγραψε το θεατρικό έργο του άγγλου συγγραφέα Τόμας
Στερνς Έλιοτ, το επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά και το εκτύπωσε. Στη συνέχεια
τοποθέτησε ένα χαρτί πίσω από το εκτυπωμένο κείμενο και άρχισε να τρυπάει
ένα-ένα τα γράμματα, οπότε στο πίσω χαρτί δημιουργήθηκε ένα ανάγλυφο
κείμενο, δηλαδή ένα κείμενο που προεξέχει.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Σε κάποια σημεία τα γράμματα είναι ανάγλυφα και σε άλλα εσώγλυφα.
Μπορείς να σκεφτείς πώς το πέτυχε αυτό η καλλιτέχνιδα;
Βλέπω και συγκρίνω
Αφού παρατηρήσεις καλά το έργο της
Παπακωνσταντίνου, δες την δίπλα εικόνα.
Βλέπεις ομοιότητες ως προς τη διάταξη με
την Οικογενειακή Αντάμωση;
Ανάμεσα στην εργασία του κεντήματος και
στον τρόπο δουλειάς της καλλιτέχνιδας
υπάρχουν κοινά στοιχεία.
Βάλε σε κύκλο όποια από τα παρακάτω είναι κοινά: αδιαφορία, πειθαρχία,
μέτρημα, ταχύτητα, υπομονή, ακρίβεια, τεμπελιά, λεπτομέρεια.
Σκέφτομαι και γράφω
Η λέξη κείμενο προέρχεται από τη λατινική λέξη textere που σημαίνει υφαίνω,
πλέκω, ράβω. Σε ένα κέντημα πλέκονται μεταξύ τους τα νήματα, οι κλωστές.
Γράψε σε μια παράγραφο ποια στοιχεία πλέκονται μεταξύ τους σε ένα κείμενο
και τι δημιουργούν. Πώς λέμε την εξέλιξη μιας ιστορίας;
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Οικογενειακή Aντάμωση, 2009

Σχέδιο εργασίας στην τάξη
Το κέντημα και η υφαντική είναι παραδοσιακές γυναικείες εργασίες. Επισκεφτείτε
κάποιο λαογραφικό μουσείο, ανατρέξτε σε βιβλία ή το διαδίκτυο και αναζητήστε
πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τα παραδοσιακά κεντήματα ή υφαντά
του τόπου μας. Συζητήστε στην τάξη για την ιστορία και τη σημασία του κεντήματος
και της υφαντικής. Στο σπίτι σας έχετε κάποιο παραδοσιακό υφαντό ή κέντημα;
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Σύλβια Πλαθ: Το χαμένο ημερολόγιο,

2008

Xαρτί, µαύρη κλωστή

Η καλλιτέχνιδα στο έργο αυτό αντιγράφει το ημερολόγιο της ποιήτριας Σύλβιας
Πλαθ. Η Νίνα Παπακωνσταντίνου αγαπάει ιδιαίτερα τα ημερολόγια πραγματικών
προσώπων ή λογοτεχνικών ηρώων και στα τελευταία της έργα εμπνέεται από
αυτά. Η Σύλβια Πλαθ κρατούσε ημερολόγιο από την παιδική της ηλικία μέχρι και
το θάνατό της. Οι σελίδες από το ημερολόγιο της Πλαθ, στις οποίες η ποιήτρια
κατέγραψε στιγμές από τις τρεις τελευταίες μέρες της ζωής της καταστράφηκαν.
Η Παπακωνσταντίνου αντιγράφει με ένα στυλό χωρίς μελάνι αποσπάσματα από
τα ημερολόγια της ποιήτριας με τρόπο ώστε να φαίνεται πάνω στο χαρτί μόνο το
αποτύπωμα του κειμένου.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Το στυλό που χρησιμοποιεί η καλλιτέχνιδα δεν έχει μελάνι. Γιατί νομίζεις ότι
η Παπακωνσταντίνου επιλέγει αυτήν την πρακτική; Μήπως έχει σχέση με
τον απόκρυφο, προσωπικό χαρακτήρα που έχουν τα ημερολόγια;
Η καλλιτέχνιδα ράβει τις σελίδες του ημερολογίου με κλωστή. Τι νομίζεις
ότι θέλει να μας κάνει να σκεφτούμε τοποθετώντας όλες τις σελίδες, τη μια
δίπλα στην άλλη, σε μια συνέχεια; Ποια συνέχεια υπονοεί;

Σύλβια Πλαθ: Το χαμένο ημερολόγιο, 2008 (λεπτομέρεια)

Επιλέγω και συμπληρώνω τη φράση
Το ημερολόγιο είναι ο μυστικός μου φίλος, το καταφύγιο μου γιατί

Βρίσκω και συζητώ στην τάξη

Το ημερολόγιο με βοηθά να θυμάμαι

Τα ανάγλυφα αποτυπώματα στο
έργο της Παπακωνσταντίνου θυμίζουν την ανάγλυφη γραφή των
τυφλών. Μπορείς να βρεις πληροφορίες για τον κώδικα Μπράιγ
και να τις συζητήσετε στην τάξη.

Το ημερολόγιο είναι προσωπικός χώρος έκφρασης και δημιουργίας

Δεν κρατώ ημερολόγιο γιατί
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Ημερολόγιο (Ροβινσώνας Κρούσος),

2008
Βιβλίο 115 σελίδων, χαρτί, κλωστή, δέρμα, φύλλο χρυσού

Η Νίνα Παπακωνσταντίνου εμπνεύστηκε αυτό το έργο από το μυθιστόρημα
του Ντάνιελ Νταφόε, Ροβινσώνας Κρούσος. Ο συγγραφέας βασίστηκε σε μια
πραγματική ιστορία για να πλάσει τις περιπέτειες του λογοτεχνικού του ήρωα.
Σύμφωνα με την ιστορία, ο Ροβινσώνας Κρούσος ύστερα από μεγάλη τρικυμία
ναυάγησε και βρέθηκε μόνος σε ένα έρημο νησί, στο οποίο αντιμετώπισε για πολλά
χρόνια δύσκολες και περίεργες καταστάσεις, τις οποίες όμως με ευρηματικότητα
κατάφερε να ξεπεράσει.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Στο εξώφυλλο του βιβλίου της Παπακωνσταντίνου υπάρχει χαραγμένος με
φύλλα χρυσού ο τίτλος Εννιά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οχτώ ημέρες. Τι
νομίζεις ότι δηλώνει ο αριθμός αυτός;
Ο Ροβινσώνας Κρούσος κάθε μέρα που περνούσε χάραζε μια γραμμή σε
ένα ξύλινο σταυρό και κάθε έβδομη μέρα μια πιο μεγάλη διαγώνια γραμμή.
Γιατί νομίζεις ότι το έκανε αυτό; Σε τι τον βοηθούσε;
Η καλλιτέχνιδα κεντάει γραμμές στο εσωτερικό του βιβλίου. Πόσες πιστεύεις
ότι είναι οι γραμμές αυτές; Τι θέλει να μας δείξει με τις γραμμές αυτές;
Ζωγραφίζω μόνος μου/μόνη μου
Έχεις διαβάσει το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Νταφόε; Ποια από τις περιπέτειες
του ήρωα σε εντυπωσίασε περισσότερο; Μπορείς να τη ζωγραφίσεις;

Ημερολόγιο (Ροβινσώνας Κρούσος), 2008

Φτιάχνω το δικό μου εβδομαδιαίο ημερολόγιο
Μπορείς να σημειώσεις τις κύριες δραστηριότητες που κάνεις κάθε μέρα της
βδομάδας; Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου μέρα και ποια η χειρότερη; Πότε ο
χρόνος περνά πιο γρήγορα και πότε πιο αργά;
Πρόγραμμα Εβδομάδας
Δευτέρα
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Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή
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Ημερολόγιο,

2010-2011

28πτυχο
Αποτύπωμα σε χαρτί

Το Ημερολόγιο αποτελείται από 28 πορτρέτα της καλλιτέχνιδας. Η Νίνα
Παπακωνσταντίνου έβγαλε φωτογραφίες τον εαυτό της την ώρα που έγραφε
το ημερολόγιο της, σε διαφορετικές όμως χρονικές στιγμές. Στη συνέχεια,
επεξεργάστηκε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή, έτσι ώστε να φαίνονται σαν
ασπρόμαυρες εικόνες από κουκίδες, και μετά χάραξε με ένα στυλό στο εκτυπωμένο
χαρτί τα περιγράμματα της μορφής.
Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Παρατήρησε καλά τα πορτραίτα. Σε ποια σημεία της μορφής δίνει
μεγαλύτερη έμφαση η καλλιτέχνιδα: στα χαρακτηριστικά του προσώπου,
στη στάση της μορφής, στην κίνηση, στα ρούχα;
Σε μια αυτοπροσωπογραφία ή ένα πορτραίτο ποια σημεία εσύ θα τόνιζες
περισσότερο, αν ήθελες να προβάλεις το χαρακτήρα ή τα συναισθήματα
ενός πρόσωπου, και ποια σε περίπτωση που ήθελες να προβάλεις ιδιότητές
του, όπως το επάγγελμά του, την ηλικία του ή τον χώρο που ζει;
Η καλλιτέχνιδα έβγαλε τις φωτογραφίες διαφορετικές μέρες του χρόνου
και μετά τις τοποθέτησε τη μια δίπλα στην άλλη. Γιατί; Σε ποιο άλλο έργο
της έκθεσης τοποθετεί τις εικόνες τη μια δίπλα στην άλλη;

Ημερολόγιο, 2010-2011 (λεπτομέρεια)

Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
Διάλεξε μια φωτογραφία σου και προσπάθησε να ζωγραφίσεις το πορτρέτο σου.
Χρησιμοποίησε, αν θέλεις, διαφανές χαρτί για να αντιγράψεις το περίγραμμα.
Τόνισε εκείνα τα σημεία που νομίζεις ότι σε εκφράζουν ή σε χαρακτηρίζουν
περισσότερο.

Βλέπω και συγκρίνω
Στην δίπλα φωτογραφία εικονίζεται ο
Ευαγγελιστής Ματθαίος την ώρα που
αντιγράφει ένα χειρόγραφο. Τι ομοιότητες
εντοπίζεις με την αυτοπροσωπογραφία της
καλλιτέχνιδας;
Γιατί πιστεύεις ότι η Παπακωνσταντίνου
στην αυτοπροσωπογραφία της υιοθετεί χαρακτηριστικά που θυμίζουν τους βυζαντινούς μοναχούς που αντέγραφαν χειρόγραφα;
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