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«Πλάθω τις εικόνες μου
χαράζοντας κατευθείαν

πάνω στο υλικό μου, όπως
ο ζωγράφος σχεδιάζει ή
πλάθει τις εικόνες του

πάνω στον καμβά.»

Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Academia di Belle Arti της Μπολόνιας. Έχει στο

ενεργητικό της πολλές ατομικές εκθέσεις, παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και έχει βραβευτεί για το έργο της σε διεθνείς
διαγωνισμούς. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον τομέα Χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της
Αθήνας.

Η Τσαλαματά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν καλλιτέχνης-εξερευνητής. Mέσα από τα ταξίδια της αναζητά τα
βαθύτερα νοήματα των τόπων που επισκέπτεται για να τα αποτυπώσει στη συνέχεια στο χαρτί.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«Φωτεινές Εικόνες: Ανάμεσα στο Έξω

και το Μέσα-Αμφίσημος Χώρος.»

Με τις Φωτεινές Εικόνες η χαράκτρια δίνει μορφή στις
εμπειρίες της από τα αστικά τοπία παραχωρώντας
πρωταγωνιστικό ρόλο στις λεπτομέρειες της
καθημερινής ζωής στην πόλη.

Μέσα από αυτές τις εικόνες ο θεατής ανοίγει ένα
παράθυρο στον μέσα και στον έξω κόσμο, που του
επιτρέπει να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα
αλλά και με τη θεώρηση της χαράκτριας για αυτήν.



ΕΝΟΤΗΤΑ Β

ΟΥΤΟΠΙΚΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ 2010

«Μια νέα εικόνα
γεννιόταν μέσα
στην υπάρχουσα
εικόνα…
Μια νέα εικόνα
σχηματιζόταν με
τη βοήθεια του
φωτός.
Η φωτογραφία
εισβάλλει ως νέο
εργαλείο στη
χαρακτική μου
δουλειά.»



Στην ενότητα αυτή η
χαράκτρια φωτογραφίζει
σημεία από τις πόλεις που
επισκέφτηκε και στη
συνέχεια επεξεργάζεται
τις φωτογραφίες με τη
λιθογραφία και την
ψηφιακή εκτύπωση.

Με αυτό τον τρόπο
δημιουργεί εικόνες στις
οποίες η πραγματικότητα
διανθίζεται από τον
προσωπικό της μύθο για
τα όσα βλέπει και το
αντίστροφο.



Ο τρόπος με τον οποίο
εμφανίζονται οι
ανθρώπινες μορφές
εκφράζει τη δυσφορία και
την έλλειψη γαλήνης που
αισθάνονται οι κάτοικοι
των πόλεων.

Οι στιγμές που
αποτυπώνει η χαράκτρια
δίνουν ηθελημένα την
αίσθηση του φευγαλέου, 
αν και οι τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία τους είναι
πολύπλοκες και
χρονοβόρες.



Ενότητα Γ
Γραφές Δρόμου Α, 2010

Η ενότητα Γραφές
δρόμου Α παρουσιάζει
ανθρώπινες παρουσίες
που κινούνται φευγαλέα
μπροστά στα μάτια μας
σε αστικά τοπία.

Έχουν προκύψει από
μήτρες σιδήρου
σμιλεμένες με φωτιά και
στη συνέχεια
οξειδωμένες.

Στα έργα αυτά οι
ανθρώπινες φιγούρες
λειτουργούν σαν σκιές
ενώ πρωταγωνιστούν τα
οδοστρώματα του
Λουξεμβούργου.



Ενότητα Δ
Γραφές Δρόμου Β, ΓΚΙΕΡ, 2009

Οι Γραφές Δρόμου Β είναι σχέδια με τη μέθοδο
του frottage. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί
εικόνες που δίνουν την αίσθηση ότι
μεταβάλλονται και επιτρέπουν στο θεατή
ελεύθερες ερμηνείες.

Η Τσαλαματά αποτυπώνει τις «γραφές του
δρόμου» που συνάντησε στους δρόμους της
πόλης του Γκιέρ.

Μέσα σ’αυτά τα αποτυπώματα μπορεί κανείς
να ανακαλύψει πληροφορίες για την πόλη, 
όπως ημερομηνίες, θυρεούς κ.ά.



ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΦΙΓΟΥΡΕΣ, 1997

Η ενότητα Φιγούρες περιλαμβάνει 17 ανθρώπινες
μορφές που προκύπτουν από τρισδιάστατες μήτρες
σιδήρου, χαραγμένες από τις δύο πλευρές.

Με αυτές τις φιγούρες δίνεται έμφαση στα δεινά και τα
πάθη του ανθρώπου των μεγαλουπόλεων.



Ενότητα ΣΤ
ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ Α+Β, ΓΚΙΕΡ, 2009 Η ενότητα Χάρτες Πόλεων είναι η

πιο πρόσφατη του θεματικού κύκλου
Αστικά Τοπία.

Οι χάρτες αυτοί προκύπτουν από
εμπειρίες που δημιουργούν
αισθητικά βιώματα και ωθούν τη
χαράκτρια να δημιουργήσει εικόνες
ανάμεσα στην πραγματικότητα και
τη φαντασία.

Οι Χάρτες Πόλεων Α είναι μια σειρά
από λιθογραφίες που απεικονίζουν
παλαιούς χάρτες ευρωπαϊκών
πόλεων.

Σε ένα πρώτο επίπεδο απεικονίζουν
μονοπάτια και σημεία συναντήσεων
των κατοίκων της πόλης, ενώ σε ένα
δεύτερο προβάλλεται η πεζότητα της
καθημερινής ζωής στους δρόμους και
στα κτίρια.



Ενότητα ΣΤ
ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ Β

Η σειρά Χάρτες Πόλεων Β προέκυψε από τις
καθημερινές περιπλανήσεις της χαράκτριας στο
Γκιέρ.

Σε αυτή την ενότητα δημιουργεί έργα δουλεμένα
με πολτό από βαμβακερό χαρτί και αποπειράται
να ερμηνεύσει το τυχαίο των κινήσεών μας μέσα
στις πόλεις.

Προσπαθεί να απελευθερώσει σχήματα που
προέρχονται από πολεοδομικά συγκροτήματα και
να δημιουργήσει σχεδιαγράμματα από βιωμένα
περάσματα.

Αφαιρεί τα διάφορα περιττά στοιχεία από
αρχιτεκτονικά τοπία και ταξιδεύει το θεατή στο
χώρο, το χρόνο και τον ιστό της πόλης δίνοντάς του
ερεθίσματα για μια βαθύτερη κατανόηση του
κόσμου των πόλεων.



Συνδυάζοντας την τέχνη της χαρακτικής και τη

δυναμική της τυπωμένης εικόνας, η χαράκτρια
προσπαθεί να αποτυπώσει την εποχή μας και τη
ρευστότητά της. Δίνει έμφαση στην παροδικότητα, 
την αβεβαιότητα και τον κατακερματισμό της
σημερινής ζωής σε μια κοινωνία με ασταθείς
δεσμούς και θεσμούς, χωρίς ηθικές δεσμεύσεις, με
απόλυτη κυριαρχία της κατανάλωσης.

Καταγράφει το τυχαίο, τις κρυφές και φανερές
ιστορίες ανθρώπων και πόλεων και προσπαθεί να τις
αποκρυπτογραφήσει με ευαισθησία και δύναμη, 
χωρίς να επιβάλλει στον θεατή τελεσίδικα
συμπεράσματα.

Το ταξίδι στον κόσμο της Τσαλαματά είναι σε συνεχή
εξέλιξη και επιτρέπει στο θεατή τη δική του
συμμετοχή και ερμηνεία της ιστορίας των πόλεων
και των ανθρώπων τους.



Εργαστηριακή Προσέγγιση

Μετά από την θεωρητική παρουσίαση του
έργου της Βίκης Τσαλαματά, οι μαθητές, 
οδηγούνται στο χώρο που παρουσιάζονται τα
έργα και αρχικά στην Ενότητα Γ, στις Γραφές
Δρόμου.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγει
η καθεμία το χαρακτικό που την συγκινεί
περισσότερο. Συζητάνε για το έργο και μετά
εκφράζουν λεκτικά και κινητικά το
συναίσθημα που τους προκαλείται.







Στη συνέχεια κατευθύνονται προς την
Ενότητα Α, στις Φωτεινές Εικόνες όπου
ξαναπαίζουν το ίδιο παιχνίδι με πιο
εξελιγμένο τρόπο.

Καλούνται να τιτλοφορήσουν το επιλεγμένο
έργο και να εκφράσουν με περισσότερα
λόγια αυτό που κατανοούν. Η δράση
ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας μια
«παγωμένη σκηνή» που προκύπτει από τα
ερεθίσματα που δίνει το έργο.







Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την ενότητα Ουτοπικές Πόλεις. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία και
να την παρουσιάσουν σε θεατρικό δρώμενο.

















To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τους μαθητές να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους λεκτικά ή ζωγραφικά.
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