
Η εργασία που παρουσιάζεται πραγµατοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 1993-
1994 σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του τµήµατος εικαστικών της Σχολής
Campion, N. Swan και είχε ως θέµα τα διακοσµητικά στοιχεία των πήλινων 
κεραµώσεων.
H A' Γυµνασίου της Σχολής Campion επισκέφθηκε την έκθεση "Πήλινες Kερα-
µώσεις από την Aθηναϊκή Aκρόπολη" στο KεMA, για να µελετήσει τα διακο-
σµητικά στοιχεία.
Στους µαθητές έγινε µια εισαγωγή µε διαφάνειες, που είχαν ως κύριο θέµα το
χρώµα στους αρχαίους ναούς µε έµφαση στα διακοσµητικά µοτίβα, τόσο στο
µάρµαρο όσο και στην κεραµεική, πάντα σε σχέση µε την αρχιτεκτονική 
(κυµάτια, κεραµώσεις κτλ.).
Tα παιδιά ήταν εφοδιασµένα µε χαρτιά και µολύβια, µε σκοπό να µελετήσουν
τα διάφορα µοτίβα επάνω στα κεραµίδια. Tο καθένα επέλεξε ένα-δύο και, 
παρατηρώντας τα από κοντά, προσπάθησε να απεικονίσει τα στοιχεία εκείνα
που του έκαναν περισσότερη εντύπωση και που µακροπρόθεσµα θα το ενέ-
πνεαν να φτιάξει και εκείνο κάποια διακοσµητικά σχέδια.
H πρώτη επαφή µε τα διακοσµητικά στοιχεία των πήλινων κεραµώσεων έφερε
τα παιδιά σε άµεση σχέση µε την τέχνη των αρχαίων και την πολιτισµική τους
παράδοση. Παρατήρησαν πώς οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν ως πρώτη πηγή
έµπνευσης στοιχεία της φύσης, τα κρίνα, το κλαδί ελιάς, λωτούς κτλ., και πώς µε
τόση λεπτότητα και χάρη τα µετέτρεψαν σε διακοσµητικά σχήµατα. Στην έλικα,
το ανθέµιο, τη σπείρα, οι γραµµές µειώνονται στις άκρως απαραίτητες, εκείνες
που περιγράφουν τελικά την ουσιαστική φύση του φυτικού βασιλείου, όπως 
καθορίζεται από τη νόηση.
Mετά τη συλλογή της πρώτης ύλης, των προσχεδίων, επιστρέψαµε στο σχολείο,
όπου ξεκίνησε η δηµιουργική διαδικασία. Προσπαθήσαµε να εµφυσήσουµε τη
δηµιουργική φλόγα στα παιδιά και να τους προσφέρουµε µια εµπειρία µέσα
στις δυνατότητες της ηλικίας τους. Σ' αυτήν την τάξη το διακοσµητικό σχέδιο
είναι πιο προσιτό από το νατουραλιστικό.
Mια από τις δυσκολότερες στιγµές στην πράξη της δηµιουργίας είναι η αρχή. 
O δηµιουργός ταλαντεύεται µεταξύ αδράνειας και κατακλυσµού ιδεών. Όπως
και να είναι, πρέπει να δοθεί το απαραίτητο ερέθισµα και το υλικό για την απο-
σαφήνιση του σκοπού.

Eπειδή ο νέος µαθητής εικαστικών δεν έχει ακόµα την απαραίτητη πείρα στη
δοµή µιας σύνθεσης, έπρεπε να δοθεί κάποια καθοδήγηση. Έτσι συµβουλέψαµε
τα παιδιά να κατασκευάσουν ένα σχηµατικό διάγραµµα (χρησιµοποιώντας 
γεωµετρικά σχήµατα), το οποίο να αποτελέσει το πλέγµα που θα δεχόταν τα
διακοσµητικά στοιχεία.
Aυτή η αντιµετώπιση φυσικά δεν υιοθετήθηκε από όλα τα παιδιά, γιατί η τελική
απόφαση είναι για το καθένα προσωπική υπόθεση.
Στην πορεία αναπτύξαµε έννοιες, όπως συµµετρία και ισορροπία.
Aφού κατασκευάστηκε το διάγραµµα του σχεδίου µε µολύβι, ακολούθησε 
ο χρωµατισµός. Mερικά παιδιά χρησιµοποίησαν τα έντονα βασικά χρώµατα, 
ή χρώµατα όπως ήταν ανόθευτα από τα σωληνάρια. Άλλα προχώρησαν περισ-
σότερο στον πειραµατισµό και κατασκεύασαν χροιές που ήταν ιδιαίτερες 
και προσωπικές. Όποια και να ήταν η επιλογή τους, σίγουρα εξασκήθηκε το µάτι
στη χρήση των χρωµάτων, στο συνδυασµό και την ισσορροπία τους και 
στην εξέλιξη της τεχνικής τους. Όσο προχωρούσαν και είχαν θετικά αποτελέ-
σµατα, τόσο η συµµετοχή τους µεγάλωνε και η συναίσθησή τους ότι ήταν 
δηµιουργοί αυξανόταν.
Aναπτύσσοντας εµπιστοσύνη στους εαυτούς τους, ένιωθαν την επιθυµία να 
εργαστούν όλο και περισσότερο, µέχρι του σηµείου που πολλά θυσίασαν χρόνο
από το διάλειµµά τους για να ολοκληρώσουν το έργο τους.
Aνάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και µε τη B' Γυµνασίου. Tο µειονέκτηµα µε
αυτή την τάξη ήταν το πολύ µικρό χρονικό διάστηµα που είχαν για να τελειο-
ποιήσουν τα έργα τους. Γι' αυτό αποφασίστηκε να εργαστούν σε πολύ µικρότερη
κλίµακα. Eπικεντρώθηκαν στα µοτίβα των κιονοκράνων και τις Kαρυάτιδες. 
Eντυπωσιάστηκαν όταν είδαν τα εκθέµατα µέσα στο χώρο, στην τρισδιάστατη
µορφή τους, και τους δόθηκε η ευκαιρία να µελετήσουν από κοντά τις γραµµές
τους και τα διακοσµητικά στοιχεία.
Yπήρξε µεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης σ' αυτήν την τάξη, γι' αυτό βλέπουµε
και συνθέσεις όπου κυριαρχεί µε µεγάλη επιτυχία η ασύµµετρη ισορροπία, 
σχεδιαστική και χρωµατική.
Tο τελικό αποτέλεσµα των διακοσµητικών σχεδίων ήταν η δηµιουργία σχηµά-
των µε καλειδοσκοπική µορφή, δηλαδή συµµετρικών πολύχρωµων σχηµάτων
µε πολλαπλές ανακλάσεις.
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