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1.  Μορφολογική ανάλυση των σχεδίων με έμφαση στην απόδοση 

των μορφών ή των χρωμάτων . 
 
 

 Στο έργο του Ακριθάκη η μορφές εξελίσσονται σ΄ένα χώρο διμελή τον 

ουρανό και τη γη ,ο ορίζοντας είναι και η ζώνη διαχωρισμού των γήινων 

μορφών από των ουράνιων μορφών .Η γη είναι μεστή σε περιεχόμενο ,έτσι 

παρουσιάζετε και στο έργο ,τα διάφορα πραγματικά όντα της φαντασίας του 

καλλιτέχνη σε συνδυασμό με τα λευκά σώματα που τους περιβάλουν 

υπερτερούν σε αριθμό με αυτά τ’ ουρανού . 

  Η μορφές μεταξύ τους δεν συγχέονται η μία στην άλλη και έχουν παρόμοιες 



αποστάσεις μεταξύ τους .Στον ουρανό πετούνε τρις μο- ρφές που μοιάζουν με 

φανταστικά πλάσματα .Ένα απ’τα ανθρω- πόμορφα πλάσματα στη γή 

ξεχωρίζει από τα άλλα σε μέγεθος και τοποθετείτε ψηλά σ’ένα βάθρο 

σχεδιαστικά επιμελημένο .Δεξιά του έργου σχίζει τον ουρανό ένα τρομερό 

πρόσωπο με δύο μάτια και ένα στόμα ,τα μοναδικά σ’όλο το έργο .Δεν 

υπάρχει προο-πτική  βάθους στο έργο παρά την σμίκρυνση τον μορφών προς  

τον ορίζοντα .Ο συμβατικός ουρανός  είναι μπλε όμως με το  κόκκινο βιολετί  

που τοποθετείτε ,ο αινιγματικός και μυστικός κό-     σμος  των μορφών 

γίνεται πιο αισθητός δίνοντας έναν υπερβατικό τόνο στο έργο . 

  Οι φόρμες με έντονες επιμήκεις γωνίες και απαλές καμπύλες , 

παρουσιάζονται συστηματικά σ’όλο το έργο είτε σαν μέλη κάπ- οιας 

οντότητας είτε ανεξάρτητα και μόνες τους όπως οι λευκές φόρμες στο 

γαλάζιο φόντο του έργου .Κάθε φόρμα περικλείετε  και από μία γραμμή έτσι 

γίνονται σαφές τα όριά της . Η κάθε φόρμα διακρίνετε  ξεκάθαρα μεταξύ 

χρωμάτων και τονικοτήτων .      
 

  Στο παιδικό έργο διακρίνουμε στην πάνω άκρη της ζωγραφιάς μια 

διαχωριστική μαύρη φόρμα που μοιάζει με δεύτερο ορίζοντα , το παιδί ίσως 

στην προσπάθεια του να κατανέμει σωστά τον χώρο στο περιβάλλον 

,συγχέετε και επαναλαμβάνει ή μπερδεύει τον ορίζοντα .Το έργο χωρίζετε σε 

ουρανό και θάλασσα όπου πάνω της πλέει η Κιβωτός του Νώε .Ο μύθος 

απαιτεί κατακλυσμό έτσι και βλέπουμε τη βροχή να πέφτει αδίστακτα σαν 

μουντζούρες πάνω στο χαρτί θυμίζοντας την τεχνική της κίνησης . 

  Το παιδί προσπαθεί να απεικονίσει θαλάσσιες μορφές ,σέβεται τις 

αποστάσεις τους χωρίς να διαχέετε η μία μορφή στην άλλη . Τμήματα των 

θαλάσσιων ζώων είναι υπερφυσικά μεγάλα ή από- τελούνε τυχαία 

συναισθηματική καταγραφή της στιγμής εκείνης , παράδειγμα το τεράστιο 

πτερύγιο του καρχαρία που βγαίνει από   την θάλασσα ,η χελώνα με το 

τετράπλευρο κέλυφος ,το τελευταίο ψάρι αριστερά που μοιάζει να έχει πόδια 

και χέρια ,κλπ. Σε αντίθεση με τα ψάρια ,αυτά έχουν πολλά άκρα και 

παράξενα κεφάλια ,ανήκουν στα ζώα της ξηράς που μάζεψε και μετέφερε ο    

Νώε .Είναι τα πλάσματα στην Κιβωτό που συγχέονται ακόμη περισσότερο με 

καταβολές και συναισθηματικούς προσδιορισμ- ους .Το παιδί εδώ  δεν 

σέβεται τις πραγματικές αναλογίες των ζώων όπως αυτά της θάλασσας ,αλλά 

τους δίνει την αληθινή μορφή που βιώνει αυτό εκείνη την στιγμή αφού όλα 

έχουν κεφάλι μεγαλύτερο από σώμα η αυτιά χωρίς σώμα ή χαμογελάνε 

.Σύμφ- ωνα με την Φλοράνς Ντε Μερεντιέ : το παιδί προβάλλει αρχικά στο 

σχέδιό το σχήμα του σώματός του ,εκφράζοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο 

βιώνει το σώμα του …ενώ τα πρώτα ζώα δεν είναι παρά ανθρωπάκια στα 

οποία το παιδί προσθέτει κάποια χαρακτηριστική λεπτομέρεια ( ουρά ,αυτιά 

,κλπ )¹         
 
 

¹ σελίδα 54/55-ΦΛΟΡΑΝΣ ΝΤΕ ΜΕΡΕΝΤΙΕ- Το παιδικό σχέδιο- 

           



2 .  Παράθεση δυσκολιών – ευχερειών στη διαδικασία 

δημιουργίας του έργου . 
 
 

Με τα διάφορα φανταστικά πλάσματα στις απεικονίσεις πάνω από τη θάλασσα 

διακρίνουμε μια ευκολία ενοποίησης των επιμέρους στοι- χείων .Το παιδί 

δηλαδή μπορεί να συντάξει όλα αυτά τα πλάσματα σε μία ενιαία μαινάδα από 

μία και μόνο κόκκινη λεπτή γραμμή . Θα ήταν δύσκολο  άλλωστε σ’ αυτήν την 

ηλικία να απεικονίσει το πλοίο καταφεύγοντας σε μία προοπτική απεικόνιση .     

Ίσως είναι δυσεύρετα τα χαρακτηριστικά των ζώων της ξηράς από αυτά των 

θαλασσών που συχνά έχουν απλά δύο πτερύγια ,ούτε πόδια πολλά ούτε χέρια 

ούτε κεφάλι και κέρατα  . Τα ψάρια σε  όποια ο-πτική γωνία και να βρεθούν 

έχουν τις ίδιες ομοιότητες . Έτσι και γίνονται ποιο σαφή σε εμάς ,ποιο εύκολα να 

σχεδιαστούν . Στην Κιβωτό όμως το παιδί προκαλείτε να καταγράψει τόσα 

πολλά ζώα με διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους ,σε ένα μικρότερο χώρο 

από αυτόν της θάλασσας  .Έτσι και δυσκολεύεται να μας πείσει γι’ αυτά 

.Παράδειγμα οι δύο ελέφαντες δεξιά μοιάζουνε με καρδιές άλλα πάλι έχουν 

μεγαλύτερα αυτιά από το σώμα τους η μοιάζουνε σαν μπάλες με πρόσωπο ή 

έχουν κέρατα όπως αυτό αριστερά γωνία που μοιάζουνε με ελατήρια σούστας . 

  Έχουμε την εντύπωση ότι το παιδί προσπαθεί .Έτσι θα πρέπει να τον 

διορθώσουμε .Αυτό είναι όμως λάθος .Το παιδί εικονίζει την αλήθεια έτσι όπως 

την ξέρει αυτό και συνεπώς την βιώνει .Ελίσσεται στις προκαθορισμένες 

αναζητήσεις με μεγάλη άνεση και ταχύτητα . Το παιδί αυτής της ηλικίας δεν έχει 

κατανοήσει ακόμη την διαχωρι- στική γραμμή μεταξύ του σχεδίου και της 

πραγματικότητας ώστε να προβληματίζεται με τη φόρμα ,να σταματάει και να 

μπαίνει σε συλλογισμούς .   
  
 
      

 

3.  Σύγκριση των σχεδίων 
 
 

Το παιδικό σχέδιο είναι προσκολλημένο σε μια ποιο κινητική συμπεριφορά απ’ 

αυτή του καλλιτέχνη .Κάθε παιδί ευχαριστη- 

σή του είναι να πειραματιστή με την κίνηση γι’ αυτό κάποιες  

χειρονομίες είναι πολύ ποιο ελεύθερες από αυτές του Ακριθάκη , 

φανερό παράδειγμα είναι τα σύννεφα και η βροχή 

  Τα σύννεφα καταγράφονται σαν κηλίδες ,έτσι όπως γρά- φτικαν από το 

πινέλο αιωρούνται στο λευκό φόντο του  χαρτιού ,δεν είναι κλεισμένες σε 

περιγράμματα ,δέν αναπα-ριστούν κάποια άλλη μορφή η κάποιο 

γεωμετρικό σχήμα . Ενώ στο έργο του καλλιτέχνη οι λευκές αφηρημένες 

φόρμες αλλά και μέλει των φανταστικών πλασμάτων φέρουν κάποιο 

σαφές σχήμα ,περικλείονται σε όλο το έργο από μία γραμμή και 

σχηματίζουνε καμπύλες ή γωνίες ,στο έργο του παιδιού οι φόρμες είναι 

ποιο ελεύθερες δέν υπακούν σε κάποια τεχνική που να σχηματοποιεί 



λεπτομερώς  τον όγκο της φόρμας . Στο έργο το παιδί είναι 

συναισθηματικά δεμένο με την πλαστική του πινέλου και τα ίχνη που 

αφήνει αυτό . 

  Στο παιδικό έργο παραμένει εώς ένα σημείο κλασικό παράδειγμα η 

έκφραση του μουτσουρόματος και της κηλίδας με αφορμή τη βροχή και 

τα σύννεφα ,που στην περίπτωση του καλλιτέχνη αυτά θα οροθετούνταν 

με περιγράμματα έτσι  που να μην  αποκλείουν από την προσωπική του 

γραφή ,την γραφή που μοιάζει σε όλες τις φόρμες του έργου και έχει 

αποτυπωθεί κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο .  

  Οι ουρανοί και στα δύο έργα δέν είναι στην φυσική απόχρ- ωση του 

γαλάζιου .Και στις δύο περιπτώσεις το λευκό φόντο από τη μία και το 

κόκκινο βιολετί από την άλλη ,έχουν μία κοινή πορεία ,να αποκλίνουν 

από το συμβατό κοινό γνωστό γαλάζιο  

τ’ ουρανού προς μία κατεύθυνση υπερβατική όσο συμβολική και 

αινιγματική .                                      
 
 
 
                                 

4.    Αποκλίσεις-Συγκλίσεις 
 

   

Η έλλειψη προοπτικής στην Κιβωτό όσο και στον Ακριθάκη είναι πραγματική  

υπάρχει γ’ αυτό και συγκλίνουν τα έργα σε μία συμπ- εριφορά μη προοπτική 

.Υπάρχει ωστόσο μία εμφανείς διαφορά καθώς μία προσπάθεια απεικονίσεις θα 

ήταν άστοχη στις αισθητικές προτεραιότητες του παιδιού γιατί σε σχέση με τον 

καλλιτέχνη αυτό δέν κατέχει συνειδητά τους νόμους της  προοπτικής .  

  Τα πρόσωπα στο έργο του Ακριθάκη μπορεί να είναι φανταστικά , ακόμη  και  

αν  αυτά  έχουν  μία ανθρώπινη  υπόσταση  παρεκκλίνουν από  την  αρχική τους  

μορφή  που  γνωρίζουμε  .Το ίδιο συμβαίνει και με τα ζώα στην Κιβωτό του Νώε 

και τα πλάσματα στη θάλασ-  σα με την διαφορά όμως ότι τα δύο έργα αυτά δέν 

έγιναν με τον ίδιο τρόπο άλλα με διαφορετική αντίληψη  .Αυτό γιατί το παιδί 

δέν κάνει καμία θεωρητική διεργασία ,χαίρετε το παιχνίδι του με τα σχήματα 

και τα χρώματα χωρίς να τα επεξεργάζεται για να  τους δοθεί τελικά ένα 

υπερβατικό σχήμα .Δεν αντιλαμβάνεται το έργο του ως μία συμπεριφορά όμοια 

με αυτή του προηγούμενου έργου ,άμα κοιτά-ξουμε τα έργα του Ακριθάκη θα 

δούμε πως όλα έχουν γίνει με την ίδια τεχνική την ίδια  παλέτα χρωμάτων ,το 

παιδί δεν επιθυμεί να προκαλέσει μια συνάφεια στο έργο που κάνει τώρα με αυτό 

που έκανε εχθές ούτε να επαναλάβει της παρόμοιες ενέργειες που καθο- ρίζουν 

τον χαρακτήρα κάθε καλλιτέχνη και την άποψη του για την ζωή . 

  Τα έργα συγκλίνουνε στην προσπάθεια να αποδώσουνε το πραγμα- τικο 

συμβολικά ,υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά .Γιατί και στις δύο περιπτώσεις 

το πραγματικό δέν έχει σχέση με την αντικειμενική ομοιότητά του .Το 

πραγματικό γίνεται συμβολικό όπως οι ουρανοί στον φόντο ,το μεγάλο πτερύγιο 

του καρχαρία ,οι λευκές φόρμες και τα πλάσματα του Ακριθάκη  ,η χελώνα με το 

τετράπλευρο κέλυφός της ή το πλοίο από μία λεπτή κόκκινη γραμμή .  



  Όλα αυτά μπορούνε να συμφωνούνε μεταξύ τους .Παρόλα αυτά ο τρόπος που 

προσεγγίζετε νοητικά μια φόρμα είναι διαφορετικός .Ενώ το παιδί 

συνειδητοποιεί και βιώνει την ενέργεια της πράξης του ,δέν λαμβάνει υπόψη του 

ότι παράγει αφαιρετικό έργο ,δέν γνωρίζει σε σχέση με τον καλλιτέχνη ότι κάνει 

αφαίρεση του πραγματικού αντι- κειμένου ,αφού δέν γνωρίζει ούτε καν πώς 

είναι στην πραγματική  του μορφή αυτό ,όχι πως δέν θα το αναγνώριζε αν θα  

έβλεπε αυτό το ζώο, απλός το σχεδιάζει έτσι όπως το αντιλαμβάνεται εκείνη την 

στιγμή ,έτσι όπως το βιώνει .           

      
                      
 
 

5.  Συμπέρασμα 
 
 

   Η κηλίδες και η μουντζούρες στην παιδική ηλικία είναι η αφετηρία κάθε 

παιδιού στον κόσμο των πλαστικών τεχνών . 

   Οι διαδικασίες εξομοίωσης του πραγματικού σ’ ένα ισχυρότερο νοητικό 

φάσμα είναι στις προτεραιότητες του καλλιτέχνη .Αντίθετα κάθε διαδικασία 

προσαρμογής ,έτσι όπως εννοείτε στον κόσμο   των μεγάλων ,είναι μη 

επιθυμητή γι’ αυτόν .Γνωρίζει την πρακτική    λειτουργία της φόρμας σαν 

ενήλικας ,σαν καλλιτέχνης την χρησιμο- ποιή . 

  Τεχνικές που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης για να μετατρέψει τα βασικά 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων μορφών στο έργο , το παιδί 

τα υιοθετεί αυθόρμητα και χωρίς να το γνωρίζει κάνει την αφαίρεση στα ζώα 

και τα ψάρια .Κάθε μετατροπή της      επιθυμητής φόρμας είναι στον 

καλλιτέχνη μία προσπάθεια να αναδείξει το συμβολικό μέσα από το 

πραγματικό .Το πραγματικό για τον Ακριθάκη ,η άνθρωποι ,η μηχανές του ,τα 

ζώα και γενικά η φύση ,δέν συγχέονται  αυθόρμητα αλλά συμβολικά  . 

  Οι αναζητήσεις του παιδιού βρίσκονται στον ίδιο τον εαυτό του ,η φύση του 

ενεργή αυτόματα σ’ αυτές τις αναζητήσεις .Χωρίς καμία προσπάθεια αλλά με 

μια μορφή παιχνιδιού το παιδί παρουσιάζει την αλήθεια .Για παράδειγμα 

βλέπουμε πως τα περισσότερα ζώα είτε στη θάλασσα είτε στη Κιβωτό 

χαμογελάνε . Ότι ζωγραφίζει το παιδί σε αυτήν την ηλικία ,είναι μία 

προέκταση του εαυτού του . Ιδέα και αίσθηση είναι ένα πράμα για αυτόν ,δέν 

μπορεί να τα ξεχωρίσει ακόμη γιατί δεν του το επιτρέπει η ηλικία του . 

  Το παιδί όπως και ο καλλιτέχνης έχει συνείδηση των προσωπικών του 

αισθήσεων   . Και οι δύο βασίζονται στις αισθήσεις τους και σε ότι πραγματικά 

αισθάνονται για τον κόσμο από την δική τους θέσει . Καταγράφοντας τον 

κόσμο αυτόν έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται και όχι όπως είναι . Η διαφορά 

είναι ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να προβεί σε ενέργειες για να καθορίσει το 

σημείο συμβολικό .Ενώ το παιδί σχεδιάζει αυτόματα το έργο του , ότι 

αντιλαμβάνεται για τα σημαινόμενα είναι μια προέκταση του ίδιου του εαυτού 

του .        
 
 



 


