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∆ιδακτική εικαστικών τεχνών για φοιτητές σχολών
Ρούσση Μάγδα, Μ. Α ., Ερευνήτρια, Εικαστική Καλλιτέχνις & Designer

Η χρησιµότητα λειτουργίας, της “Εικαστικής Οµάδας Πανεπιστηµίου
Πειραιώς”, µετά απο την µελέτη και έρευνα, στα στοιχεία της περίπου εικοσαετούς
διαδροµής της (ακαδ. ετος 1989-1990) είναι δεδοµένη όσον αφορά, στην
ποιοτικότερη απόδοση των φοιτητών που συµµετάσχουν στην διαδικασία
συνδυασµού επιστήµης και τέχνης.
Για την λειτουργία της απαιτούνται: α) φοιτητές-φοιτήτριες (100-120) κάθε
έτος. β) εργαστήριο µε την υλικοτεχνική υποδοµή και δαπάνες γ) µαθήµατα
(θεωρητικά – εργαστηριακά) και ο συντονισµός για την κάθε εκδήλωση. Τελευταία,
οι προηγµένες χώρες, δίδουν υποτροφία σε απόφοιτη Ελληνίδα (φοιτήτρια Βάσω
Σαπουνά) µε µέτριο βαθµό στο πτυχίο, αλλά να είναι µέλος σε πανεπιστηµιακή
εικαστική οµάδα (Fulbright Foundation κ.ά.). Τα εικαστικά είναι µέρος τεχνικής της
“Άτυπης Εκπαίδευσης” - “Lecturdrama” Dr Walter Epp Lakehead University
(Artistic Collaborator - Magda Roussi, Μ.Α.,).
Επίσης, ενδιαφέρον έχει η συνεργασία για το ίδιο θέµα π.χ “Λυσιστράτη”
(Αριστοφάνης) στο ετήσιο πρόγραµµα, να συµµετέχουν και άλλες οµάδες (θεατρική
και µουσική), για να αναπτύξουν µεταξύ τους το πνεύµα συνεργατικότητας και
συλλογικότητας οι φοιτητές.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Αρχή
Το ακαδηµαϊκό έτος 1989-90 στα πλαίσια διοργάνωσης της “1η Πολιτιστικής
Πανεπιστηµιάδας 1990” µε διοργανωτές το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, εδώθη η ευκαιρία στις πανεπιστηµιακές
καλλιτεχνικές οµάδες που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή να συµµετάσχουν µε
δηµιουργίες τους των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας, Οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις συµπεριλάµβαναν συναυλίες, θέατρο, χορό, κινηµατογράφο εκθέσεις
εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας κ.ά. Στις εκδηλώσεις αυτές το Πανεπιστήµιο
Πειραιώς είχε µια µόνο συµµετοχή, την δική µου στην έκθεση εικαστικών τεχνών.
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1.2. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Την περίοδο εκείνη στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς µε πρωτοβουλία της κ.
Μαρίας Σταµούλη Γραφείο Σωµατικής Αγωγής, µας προτάθηκε να ιδρύσουµε, εγώ
ως εικαστική καλλιτέχνις, την “Εικαστική Οµάδα” και στον ∆ρ Κώστα Σαχινίδη ως
καθηγητή χορού, την “Οµάδα Παραδοσιακών Χορών”. Οι δύο µας αποδεχθήκαµε
την πρόταση της και αρχίσαµε την διαδικασία για το πρώτο καλλιτεχνικό πρόγραµµα.
Οι δηµιουργίες ήταν κυρίως από τους φοιτητές αλλά και από το διδακτικό και
διοικητικό προσωπικό του πανεπιστηµίου. Στην συνέχεια µε την εκδήλωση
ενδιαφέροντος περισσότερων καλλιτεχνών και λογοτεχνών από το διδακτικό και
διοικητικό προσωπικό όπου και ορισθήκαµε όλοι εµείς, ως Υπεύθυνοι Οµάδων και
µέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
1.3. Ο σκοπός
Ο σκοπός ίδρυσης των πολιτιστικών οµάδων ήταν να δηµιουργηθεί, η µέσω
της δηµιουργικής έκφρασης, η σύνδεση των “Γραµµάτων και Τεχνών”, διότι είναι
γνωστό πως οι τέχνες αναπτύσσουν την δηµιουργική φαντασία των φοιτητών οι
οποίοι αποδίδουν ποιοτικότερα στην Επιστήµη τους.
1.4. Εικαστική Οµάδα Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Εµείς εδώ, θα ασχοληθούµε µε την περιγραφή µιας πολιτιστικής οµάδας απο
τις παραπάνω. Μια και η µελέτη και έρευνα είναι βασισµένη στα στοιχεία και στην
εµπειρία της
εικοσαετούς περίπου λειτουργίας της “Εικαστικής Οµάδας
Πανεπιστηµίου Πειραιώς”, η οποία όπως προαναφέραµε, ιδρύθηκε το ακαδηµαϊκό
έτος 1989-90. Μέχρι τις µέρες µας, φαίνεται πως είναι η µοναδική φοιτητική
εικαστική οµάδα σε όλα τα πανεπιστήµια της Ελλάδος, της οποίας είµαι η ιδρύτρια
και η Υπεύθυνη. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση ωφελείται καθώς και η κοινωνία
γενικότερα, όταν συνδυάζει την επιστήµη και την τέχνη όχι µόνο στην Α’/βάθµια
και την Β’/βάθµια αλλά και όπως στην περίπτωσή µας την Γ’/βάθµια εκπαίδευση.

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1. Εικαστικό εργαστήρι
Το εργαστήρι της Εικαστικής Οµάδας δεν είναι πάντα στο ίδιο χώρο ή ίδιο
κτίριο. ∆ιότι, η συνεχής αναβάθµιση του πανεπιστηµίου σε πολλά επίπεδα
δηµιουργεί την ανάγκη κάποιες φορές, αλλαγής χώρου, βρίσκοντας πάντοτε την
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καλύτερη λύση. Οι δαπάνες για τον υλικό-τεχνικό εξοπλισµό του εργαστηρίου είναι
υποχρέωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
2.2. Φοιτητές - τριες Σχολών / Τµηµάτων
Πρωτόγνωρη εµπειρία για µένα, ως Υπεύθυνη της Εικαστικής Οµάδας, η
οποία προσπαθώ, να ανταποκριθώ σε αυτό τον πλούτο καλλιτεχνικής δραστηριότας
της δηµιουργίας των φοιτητών (42 εκθέσεις καλλιτεχνικών δηµιουργιών). Ενώ, ο
κάθε φοιτητής µέλος καλλιτεχνικής οµάδας, ανεξάρτητα σε ποιό τµήµα / σχολή
επιστήµης φοιτά στο πανεπιστήµιο µας, εγγράφεται και παρακολουθεί το ετήσιο
πρόγραµµα που ετοιµάζουµε κάθε φορά είτε για την µουσική, θέατρο, εικαστικές
τέχνες, χορό, εφαρµοσµένες τέχνες, ιστορικό αρχείο, κινηµατογράφος, ποίηση κ.ά.
2.3. Ετήσιο πρόγραµµα
Το ετήσιο εικαστικό πρόγραµµα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.
διότι οι φοιτητές µέλη τη εικαστικής οµάδας δίδουν προτεραιότητα στα µαθήµατα
προγράµµατος σπουδών της Επιστήµης τους και µετά στα εικαστικά της οµάδας ή
άλλης οµάδας. Πολλές φορές η παρακολούθηση των εικαστικών µαθηµάτων, όταν
συµπίπτει στα δύο προγράµµατα να είναι την ίδια ώρα θα αναγκασθεί ο φοιτητής να
χάσει ένα από τα δυο. Η συµµετοχή στο εργαστήριο σηµαίνει και εργαστηριακή
δουλειά στο χώρο που κατοικούν, ώστε να αξιοποιούν αν υπάρχει και επιπλέον
ελεύθερος χρόνος τους.

2.4. Μαθήµατα
Τα µαθήµατα θεωρητικά και εργαστηριακά µπορεί να είναι γενικά ή ειδικά
σύµφωνα µε τις ανάγκες του ετήσιου εικαστικού προγράµµατος όπως η ιστορία
τέχνης, αισθητική, υλικά, τεχνικές, χρώµα, το ύφος, σχέδιο, ζωγραφική, µάσκα,
κοστούµια, σκηνογραφία, σκηνικά αντικείµενα, κατασκευές κ.ά. Η κάθε
εκπαιδευτική επίσκεψη επαγγελµατία καλλιτέχνη να παρουσιάσει την δουλειά του
ενισχύει την γνώση των φοιτητών. Να σηµειώσουµε ό,τι οι φοιτητές προέρχονται απ’
όλα τις σχολές / τµήµατα του πανεπιστηµίου.
2.5. Επιλογή θέµατος
Το θέµα της εκδήλωσης αλλάζει κάθε φορά εκτός αν πρόκειται για περιοδική
έκθεση. Είναι η επιλογή του θέµατος αρµοδιότητα της Υπεύθυνης της εικαστικής
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οµάδας, που επισυνάπτει συνεργασία µε τον εκάστοτε διοργανωτή της έκθεσης,
συνεδρίου, φεστιβάλ, θεατρικού έργου κ.ά. ρυθµίζει και τα υπόλοιπα. Η Πολιτιστική
Επιτροπή ετοιµάζει το γενικό καλλιτεχνικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου για το
5µερο Φεστιβάλ τον Ιούνιο σχεδόν κάθε χρόνο. Όµως γίνεται και διοργάνωση από
εξωτερικούς φορείς εφόσον γίνει γραπτή συµφωνία µαζί τους. Παραδείγµατος χάριν,
o ∆ήµος Πόρου καλεί την Εικαστική Οµάδα να εκθέσει την δουλειά της για το
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα (E.U) “Παιχνίδια δίχως σύνορα” όπου οι εικαστικές
δηµιουργίες των φοιτητών να έχουν θέµα: Οι Περιπλανήσεις του Οδυσσέα”. Ετσι και
έγινε.
2.6. Συν-διοργανωτές
Το Πανεπιστήµιο δέχεται συνεργασία µε τον υποψήφιο συν-διοργανωτή
φορέα ο οποίος µπορεί να είναι ένα πανεπιστήµιο ή µουσείο ή νοµαρχία ή δήµος ή
σχολείο, ή οργανισµός ή θέατρο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Στην οµαδική
έκθεση το θέµα µπορεί να παρουσιασθεί µία φορά και µόνον. Σε περιοδική έκθεση
συνήθως είναι µια περιοδεία π.χ. όπως το θέµα “Συµβολές στις Εικαστικές Τέχνες”
που πηγαίνει σε περισσότερους από ένα φορέα ή πόλεις.
2.7. Η δραστηριότητα
Είναι αξιοσηµείωτη η δραστηριότητα των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια όταν
έφθασαν οι δηµιουργίες τους να ξεπεράσουν της 40 εκθέσεις ζωγραφικής,
προσωπείων / µασκών του Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµατος, κατασκευές, σκηνικά,
κοστούµια, σκηνικά αντικείµενα και άλλα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εν
λόγω οµάδα έχει πολλές εκατοντάδες φοιτητές ως µέλη της από όλα τις σχολές /
τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Ο συνεπής φοιτητής ακολουθεί µε αφοσίωση το
πρόγραµµα σπουδών, και παράλληλα συµµετάσχει στον ελεύθερο χρόνο του στο
καλλιτεχνικό πρόγραµµα επιλογής του. Ενώ αλλάζει µετά την εγγραφή του διότι
αισθάνεται πως αποκτά την ελευθερία έκφρασης.
2.8. Συνεργασία τριών οµάδων
Στο ετήσιο εικαστικό πρόγραµµα µετά από ποικιλία πραγµατοποιηµένων
εκδηλώσεων και συνεργασιών όλα αυτά τα χρόνια, διαπιστώθηκε ότι ωφελιµότερο
είναι για τους φοιτητές, ο συντονισµός µε συνεργασία µε περισσότερες καλλιτεχνικές
οµάδες του Πανεπιστηµίου. Παραδείγµατος χάριν, να συνεργαστεί η Εικαστική
Οµάδα για ένα έργο του Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµατος µε τις πολιτιστικές οµάδες
για το θέατρο και τη µουσική και µαζί να δουλέψουν για ένα ενιαίο αποτέλεσµα.
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2.9. Προετοιµασία – Τι χρειάζεται η συνεργασία των τριών
Πρώτα απ’ όλα, χρειάζονται και τρεις υπεύθυνοι των πολιτιστικών οµάδων,
το θέµα του έργου, η ανάγνωση του σεναρίου, το στύλ που θα δουλέψουν όλοι µαζί
αλλά και ξεχωριστά κάθε οµάδα, κοινός χώρος συναντήσεων, συχνές συναντήσεις
υπευθύνων και φοιτητών κ.ά. για την διαδικασία της προετοιµασίας για να γίνει η
παράσταση. Η συνεργασία µεταξύ τους είναι απαραίτητη έτσι και αλλοιώς όπως: Ο
σκηνοθέτης αναλαµβάνει το θεατρικό και ο µουσικός τη µουσική επένδυση. Ο
εικαστικός δίνει το κείµενο του έργου να το διαβάσει ο κάθε φοιτητής ενώ
παρακολουθεί και τα µαθήµατα τόσο τα θεωρητικά όσο και τα εργαστηριακά µέχρι
να διεκπεραιώσει ο καθένας το δηµιουργικό µέρος του. Συναντώνται όλοι όταν
χρειασθεί, για να ζητήσουν λύσεις σε προβλήµατα που συναντούν για να
διευκολύνουν σηµεία της διαδικασίας µε συλλογικό τρόπο, αυτό δείχνει και την
ενεργό συµµετοχή τους.
2.10. Μαθήµατα και εργαστήρια συνεργασίας
Στα θεωρητικά γίνεται µια εισαγωγή στο αρχαίο δράµα (ψυχολογική,
ιστορική, αισθητική και φιλοσοφική προσέγγιση) µε παρουσίαση παραδειγµάτων
µέσω οπτικοακουστικού υλικού και µε παρακολούθηση παραστάσεων. Στα
εργαστηριακά που αφορά το αρχαίο δράµα, ως προς την δοµική του ανάλυση και
εκτέλεση (µουσική σύνθεση, ενδυµατολογία, µάσκες και σκηνογραφία), η µελέτη
της έννοιας του µύθου και της ένταξής του στην καλλιτεχνική δηµιουργία.
εργαστήριο µάσκας Άσκηση των εκφραστικών µέσων των φοιτητών (χρήση της
µουσικής (τόνος) - της ζωγραφικής (χρώµα) – της γλυπτικής (κατασκευή - φωνητική
και θεατρική ερµηνεία µουσικού λόγου).
2.11. Παραστάσεις του έργου
Οι παραστάσεις του έργου στο µεγάλο αµφιθέατρο του πανεπιστηµίου ή
άλλων πανεπιστηµίων και θέατρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η συνεργασία για το ίδιο θέµα των φοιτητικών πολιτιστικών οµάδων Σχολών /
Τµηµάτων καθώς και ο συνδυασµός Eπιστήµης και Tέχνης εγγυάται ένα εξαιρετικό
αποτέλεσµα στην απόδοση των φοιτητών Σχολών / Τµηµάτων και ευελπιστούµε ότι
γίνονται καλύτεροι επιστήµονες και άνθρωποι στην κοινωνία, γενικότερα.
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