Οι σπείρες στη γη
Σελίδα
Μια σπορά
κι έναν καιρό...
από τη βιβλιοθήκη Y
στη φύση
∆ραστηριότητα
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∆ραστηριότητα

Σελίδα
Το σαλιγκάρι
των
αναµνήσεων
µου…

Ταξίδι στο δωµάτιό µου,
Xavier de Maistre (1794),
Β. Λούβρου µεταφρ.

"Όμως στο ταξίδι μου θα βαδίσω περισσότερο, διότι θα
διασχίσω το δωμάτιο μου κατά μήκος και πλάτος ή και
διαγωνίως, χωρίς να ακολουθήσω κανόνες ούτε μεθόδους.
- Θα κάνω ακόμα και ελιγμούς και θα διατρέξω όλες τις
γεωμετρικά δυνατές γραμμές, αν χρειασθεί. [...] Όταν
ταξιδεύω στο δωμάτιο μου, σπάνια διαγράφω μία ευθεία:
πηγαίνω από το τραπέζι μου σ' έναν πίνακα που βρίσκεται
σε μια γωνία. Από κεί λοξοδρομώ για να πάω στην
πόρτα αλλά, ενώ, όταν φεύγω, πρόθεση μου είναι να πάω
οπωσδήποτε εκεί, αν συναντήσω την πολυθρόνα μου στο
δρόμο, χωρίς δισταγμό, κάθομαι αμέσως."

Υλικά

- χρωµατιστά χαρτόνια κανσόν
(κοµµένα σε ακανόνιστα σχήµατα)
* Μπορείτε να αξιοποιήσετε
και τα έτοιµα σχήµατα που βρίσκονται
στο συµπληρωµατικό υλικό.

- υλικά ζωγραφικής
(ξυλοµπογιές, παστέλ, µαρκαδόροι...)
- ένα λευκό φύλλο ή
χαρτόνι µεγέθους περίπου Α3
- ψαλίδι
- κόλλα
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∆ραστηριότητα

Σελίδα
Οδηγίες

1 Αρχίστε την εξερεύνηση του σπιτιού σας
(ή της βιβλιοθήκης σας), παρατηρώντας το και φέρνοντας
στη µνήµη σας τις αναµνήσεις που ζήσατε µέσα σε αυτό, σε
κάθε χώρο, σε κάθε γωνιά. Μπορείτε να περιφέρεστε όπως
τα σαλιγκάρια µέσα στο σπίτι και να φέρετε στο µυαλό σας
εικόνες, σκέψεις, συναισθήµατα από παλαιότερες στιγµές
που έχετε ζήσει σε κάθε δωµάτιο. Για παράδειγµα, το σηµείο
που κάνατε το τελευταίο πάρτυ γενεθλίων σας, τη γωνιά που
διαβάσατε το αγαπηµένο σας βιβλιο, το µέρος που απολαµβάνετε να παίζετε µε τους φίλους σας κ. α
2 Ζωγραφίστε τις εικόνες από τις αναµνήσεις σας και
τα σηµεία του σπιτιού σας (ή της βιβλιοθήκης) που σας τις
θυµίζουν σε χρωµατιστά χαρτιά κανσόν.
3 Αφού ολοκληρώσετε το “ταξίδι” σας και έχετε ζωγραφίσει
όλες τις αγαπηµένες σας αναµνήσεις στα διάφορα χρωµατιστά χαρτιά, ήρθε η ώρα να ετοιµάσετε ένα κολάζ σαλιγκαριού
όπως ο περιβόητος ζωγράφος Ανρί Ματίς.
4 Τοποθετήστε τις κάρτες µε τις αναµνήσεις σας στο φύλλο
Α3 ή στο χαρτόνι ξεκινώντας µε το µικρότερο χαρτάκι στο
κέντρο. Γύρω από αυτό, σε σπειροειδή διάταξη, µπορείτε να
τοποθετείτε τα υπόλοιπα χαρτιά µέχρι να σχηµατιστεί ένα
σαλιγκάρι.

Henri Matisse,
L'Escargot (The Snail), 1953
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