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Θησέας Μουζουρόπουλος

Καλείστε να  επιλέξετε ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (γραμματοσειράς τύπου 
helvetica ή Arial) και να δημιουργήσετε μια ή περισσότερες Α2 συνθέσεις συνδυάζοντας 
το γράμμα με: γραμμές, μοτίβα και γραφικά στοιχεία. 
Πρέπει να λάβετε υπόψη τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού όπως:  ένταση, φόρμα, σχέση 
φιγούρας-χώρου, ενότητα, σημείο έμφασης, κλίμακα/αναλογία, ισορροπία και ρυθμός.

εργασία μέρος B Χρησιμοποιώντας διάφορα μεγέθη πλαισίων (frames) και εφαρμόζοντας την τεχνική 
πλαισίωσης (framing), καλείστε να αποσπάσετε 3 τελικές συνθέσεις 20X20cm από την 
εργασία μέρος Α

εργασία μέρος Γ

? ?

Καλείστε να επιλέξετε 1 σύνθεση από την εργασία μέρος Β και να πειραματιστείτε με 
τρεις διαφορετικούς τρόπους (βλέπε πιο κάτω) καταλήγοντας σε 3 επιπλέον συνθέσεις 
20X20cm:

α) να εφαρμόσετε ένα χρώμα στη σύνθεση έχοντας υπόψη την χρωματική ισορροπία της 
σύνθεσης
 
β) να πειραματιστείτε με διάφορα υλικά εφαρμόζοντας τα όσο πιο δημιουργικά είναι 
δυνατόν (μελάνι, μολύβι, πενάκι, κάρβουνο, ρούχο, χαρτί, μέταλλο κτλ.)

γ) να πειραματιστείτε με την φωτοτυπική ή και τη φωτογραφική μηχανή με απώτερο 
σκοπό να δώσετε μια άλλη διάσταση (εφέ) στο οπτικό αποτέλεσμα.
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συνθέσεις γραμμάτων
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συνέχεια στην πίσω σελίδα >>



προθεσμία 6 βδομάδες

χρήσιμες 
πληροφορίες 

www.cherrycube.com/

τελική παρουσίαση Οι τελικές 6 συνθέσεις πρέπει να παρουσιαστούν πάνω σε 3xA3 χαρτιά παρουσίασης
(2 συνθέσεις σε κάθε Α3). Οι συνθέσεις πρέπει να κολληθούν πάνω στα Α3 
χρησιμοποιώντας spray mount. Οι αποστάσεις μεταξύ των συνθέσεων πρέπει να είναι 
μετρημένες αναλογικά και η παρουσίαση να είναι καθαρή και άψογη.

Επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα για να βρείτε αρχεία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την εργασία. Για πρόσβαση στις εργασίες φοιτητών, κάντε κλικ στο τόξο 
πάνω και δεξιά της ιστοσελίδας.

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και 
μαθησιακά αποτελέσματα, μπορουν να εξασφαλιστουν από το σχεδιάγραμμα μαθήματος 
(subject outline)

GOOD LUCK!
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