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Εισαγωγή



Εισαγωγή

• Εργαστήριο με επίκεντρο τα λουλούδια από χαρτί – που
χρησιμοποιούνταν παλιά για τη διακόσμηση βασικών δωματίων
παραδοσιακών κατοικιών στα ορεινά στην περιοχή Babia Góra. Η
μοναδική δεξιότητα είναι τώρα και πάλι στη μόδα. Τακτοποιημένα σε
εορταστικές ανθοδέσμες, κοσμήματα κοστουμιών και καλλιτεχνικές
εγκαταστάσεις, τα λουλούδια από λεπτό χαρτί γίνονται σήμερα μια
εναλλακτική για τα κομμένα λουλούδια.



Λουλούδια από Χαρτί – Παράδοση και Μοντερνισμός

2 ώρες

Πληροφορίες για τις παραδοσιακές κατασκευές λουλουδιών από χαρτί
Πληροφορίες για τις τεχνικές κατασκευής λουλουδιών από λεπτό χαρτί
Σύγχρονες εμπνεύσεις

Εισαγωγή
Μια σύντομη ιστορία των παραδόσεων κατασκευής λουλουδιών λεπτού χαρτιού στην 
περιοχή Babia Góra
Απαιτούμενα υλικά
Εκπαιδευτικά βίντεο – Δημιουργία λουλουδιών από χαρτί
Σύγχρονες εμπνεύσεις

Κινητό τηλέφωνο ή φορητός υπολογιστής
Χαρτί ή/και χαρτί κρεπ σε διάφορα χρώματα
Σύρμα ανθοπωλείου

Γραπτές οδηγίες / αναγνωστικό υλικό
Εκπαιδευτικό βίντεο
Χειροτεχνία



Μια σύντομη ιστορία 
των παραδόσεων των 
λουλουδιών από χαρτί



Μια αναδρομή στην ιστορία...

Η περιοχή Babia Góra οφείλει την παράδοσή της στην κατασκευή λουλουδιών
από χαρτί στην εβραϊκή κοινότητα, η οποία εισήγαγε το χαρτί στα τοπικά χωριά. 
Τα λουλούδια από χαρτί χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση ιερών εικόνων σε 
λεγόμενα λευκά (μεγάλα, αντιπροσωπευτικά) δωμάτια, παρεκκλήσια, οικιακούς 

βωμούς και οικογενειακούς τάφους. Χρησιμοποιούνταν επίσης για την 
κατασκευή διακοσμητικών πασχαλινών κλαδιών (που ονομάζονταν και 

πασχαλινοί φοίνικες). Τα κορίτσια θα κουβαλούσαν κρίνους από λευκό χαρτί στις 
τελετές της Πρώτης Κοινωνίας τους.



Μια αναδρομή στην ιστορία...

Όταν έφτιαχναν λουλούδια από λεπτό χαρτί, οι κατασκευαστές στολιδιών 
εμπνεύστηκαν από τη φύση, ενώ πρόσφεραν μεγάλο εύρος στη φαντασία. 

Τα τριαντάφυλλα ήταν η βασική και πιο συχνή μορφή λουλουδιών από 
λεπτό χαρτί. Άλλα παραδοσιακά λουλούδια περιλάμβαναν παπαρούνες, 
άνθη αραβοσίτου, μαργαρίτες, νεραγκούλες, κρόκους και άνθη μηλιάς. 
Ειδικά αν προορίζονται για νεκροταφεία ή παρεκκλήσια, τα λουλούδια 
συχνά επικαλύπτονται με ζεστό κερί και βυθίζονται σε κρύο νερό. Με
αυτόν τον τρόπο προστατευμένα, θα γίνονταν ανθεκτικά στις καιρικές 

συνθήκες και θα διατηρούσαν τα ζωηρά τους χρώματα.



Παραδοσιακά λουλούδια από χαρτί



Οι λεγόμενοι πασχαλινοί φοίνικες βασισμένοι σε παραδοσιακά
μοτίβα



Λουλούδια από 
χαρτί – Σύγχρονες 
εμπνεύσεις



Γιρλάντες από χαρτί – παρουσιάστηκαν ακόμη και στο περιοδικό Vogue.



Γιρλάντες από 
χαρτί



Γιρλάντες
από χαρτί



Παράδοση – Μοντερνισμός



Παράδοση έναντι Μοντερνισμού

15 λεπτά

Προβληματισμός για το πώς έχουν εξελιχθεί οι παραδοσιακές τέχνες στον σύγχρονο 
κόσμο

Φωτογραφίες από σύγχρονες εμπνεύσεις λουλουδιών από χαρτί (δείτε παραπάνω)

Καμία

Ο συντονιστής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συζητήσουν πώς εξελίχθηκε η 
κατασκευή λουλουδιών από λεπτό χαρτί. Τι απομένει; Τι άλλαξε; Πώς έχει 
τροποποιηθεί ο σκοπός των λουλουδιών από λεπτό χαρτί; Ποιες άλλες παραδόσεις 
έχουν μεταμορφωθεί σε νέες μορφές στον σύγχρονο κόσμο;

Μάθημα διά ζώσης (μπορεί επίσης να παραδοθεί διαδικτυακά εάν οι συμμετέχοντες 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα υλικά)



Ας φτιάξουμε μερικά λουλούδια



Τι χρειάζεστε:

• Χαρτί κρεπ σε διάφορα χρώματα

• Ψαλίδια

• Σύρμα ανθοπωλείου ή/και ξυλάκια (πηγαίνετε να 
βρείτε μερικά στις βόλτες σας, αναζητήστε ξυλάκια 
με περίεργο σχήμα για χρήση με μεγάλα 
άνθη/λουλούδια)

• Επιλογή: κόλλα

Ας φτιάξουμε μερικά λουλούδια :)



Σύγχρονες μορφές 
λουλουδιών από 
λεπτό χαρτί



Μπουκέτα γάμου από λουλούδια από λεπτό χαρτί



Εκπαιδευτικά βίντεο
Παρακολουθήστε αυτά τα εκπαιδευτικά βίντεο για 
διάφορες φόρμες λουλουδιών από λεπτό χαρτί:

• http://www.youtube.com/watch?v=1o6bERv9LVE

• http://www.youtube.com/watch?v=yhX2T0NptoQ

• http://www.youtube.com/watch?v=tMguv6py4qo

• http://www.youtube.com/watch?v=tSkQT1OzMP8;

• http://www.youtube.com/watch?v=8jyjqhgNOlY

• http://www.youtube.com/watch?v=xleot7CSRSA

https://www.youtube.com/watch?v=1o6bERv9LVE
http://www.youtube.com/watch?v=yhX2T0NptoQ
https://www.youtube.com/watch?v=tMguv6py4qo
https://www.youtube.com/watch?v=tSkQT1OzMP8
http://www.youtube.com/watch?v=8jyjqhgNOlY
http://www.youtube.com/watch?v=xleot7CSRSA


Εργαστήρι ανθοποιίας από χαρτί και κρεπ

30 λεπτά

Διδάσκοντας στους συμμετέχοντες πώς να φτιάχνουν διάφορες φόρμες λουλουδιών 
από λεπτό χαρτί

Εκπαιδευτικές φωτογραφίες και βίντεο (δείτε παραπάνω)

Χαρτί κρεπ (σε διάφορα χρώματα), σύρμα ανθοπωλείου, ψαλίδι

Οι συμμετέχοντες φτιάχνουν απλά λουλούδια από χαρτί χρησιμοποιώντας 
φωτογραφίες και βίντεο που θα βρείτε στη παρουσίαση

Μάθημα διά ζώσης (μπορεί επίσης να παραδοθεί διαδικτυακά εάν οι συμμετέχοντες 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα υλικά)



Σύνοψη



Σύνοψη

• Η κατασκευή στολιδιών από χαρτί και κρεπ ήταν μια μοναδική δεξιότητα
για πολλά χρόνια. Τα παραδοσιακά λουλούδια από λεπτό χαρτί είχαν μια
θέση σε διαγωνισμούς τεχνών & χειροτεχνίας – ενώ αποδεικνύεται ότι η
τέχνη της κατασκευής μπουκέτων από λεπτό χαρτί είναι πολύ της μόδας
αυτές τις μέρες. Τα λουλούδια από χαρτομάντιλο τοποθετούνται σε
γαμήλιες ανθοδέσμες και δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Τα
μεταφέρουν μοντέλα σε πασαρέλες και σε φωτογραφίσεις. Το χαρτί έχει
γίνει μια καταπληκτική εναλλακτική για κομμένα λουλούδια. Μπορούν
να γίνουν πολύχρωμες γιρλάντες, κολιέ, σκουλαρίκια, στολίδια καπέλων
και βραχιόλια για τσάντες. Λοιπόν… πιάστε δουλειά και διασκεδάστε!
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