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ΘΕΜΑ : Σύνθεση αντικειμένων  με κουβά .  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ : 

Το προς σχεδίαση θέμα αποτελείται από τα εξής έξι  αντικείμενα :  
1. ∆ύο χαρτοκιβώτια  (μικρό και μεγάλο) 
2. Κουβάς 
3. Φαράσι 
4.  Ταψί 
5.  Χωνί 

 

Η μπροστινή πλευρά της σύνθεσης τοποθετείται έτσι ώστε να εφάπτεται 
στην μπροστινή πλευρά της έδρας-τραπεζιού. Η πίσω πλευρά της σύνθεσης 
βρίσκεται παράλληλα στον τοίχο (βλ. πρώτη φωτογραφία). 

Το μικρό χαρτοκιβώτιο κλείνεται απ’ όλες τις πλευρές με κολλητική 
ταινία συσκευασίας.  

Το μεγάλο χαρτοκιβώτιο κλείνεται μόνο κατά τη μία του πλευρά. Το δεξί 
φύλλο-αυτί του χαρτοκιβωτίου διπλώνει και  κολλάει στη δεξιά εξωτερική 
πλευρά του. Το αριστερό φύλλο-αυτί μένει ανοιχτό και κάθετο στην αριστερή 
κατακόρυφη πλευρά του κουτιού. Το κάτω φύλλο-αυτί μένει ανοιχτό και 
γίνεται βάση για το μικρότερο χαρτοκιβώτιο, το οποίο  μπαίνει μέσα στο 
μεγάλο μέχρι την πίσω του πλευρά. ∆ηλαδή, έχουμε δύο χαρτοκιβώτια εκ των 
οποίων το μικρότερο μπαίνει μέσα στο μεγαλύτερο με κάθετες τις μεγάλες τους 
ακμές  (βλ. δεύτερη φωτογραφία). 

Ο κουβάς και το φαράσι τοποθετούνται επί της άνω πλευράς του μικρού 
χαρτοκιβωτίου . 

Το ταψί και το χωνί τοποθετούνται επί της άνω πλευράς του μεγάλου 
χαρτοκιβωτίου. 

Η βάση του κουβά εφάπτεται συγχρόνως στην μπροστινή και στη δεξιά 
ακμή της άνω έδρας του μικρού χαρτοκιβωτίου. To χερούλι του κουβά είναι 
όρθιο και συγκρατείται με κολλητική ταινία. 
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Το φαράσι τοποθετείται όρθιο με τη λαβή προς τα επάνω και ακουμπάει  

στην αριστερή ακμή του μεγάλου χαρτοκιβωτίου. Εκ των 22 εκατοστών της 
«κόψης» του φαρασιού τα 15 εκατοστά βρίσκονται επί της άνω έδρας του 
χαρτοκιβωτίου έτσι ώστε τα άκρα τους να απέχουν 22 και 30 εκατοστά από 
την μπροστινή ακμή του μικρού χαρτοκιβωτίου (βλ. τρίτη  φωτογραφία). 

Η βάση του ταψιού εφάπτεται συγχρόνως στην μπροστινή  και στην 
αριστερή ακμή  της άνω έδρας του μεγάλου χαρτοκιβωτίου. 

Το χωνί ακουμπά αφενός από τη μεριά του κρέμαστρου  επί του δεξιού 
τμήματος του χείλους του ταψιού και αφετέρου επί της άνω έδρας του μεγάλου 
χαρτοκιβωτίου, σε σημείο που απέχει 14 εκατοστά από τη βάση του ταψιού 
(βλ. τέταρτη  φωτογραφία). 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 Για την ορθή τοποθέτηση του θέματος ακολουθούν τέσσερις φωτογραφίες.   
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Πρώτη φωτογραφία : Μπροστινή όψη 
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Δεύτερη φωτογραφία : Πλάγια όψη 
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Τρίτη φωτογραφία : Λεπτομέρεια 

  

22cm 

15cm 
30cm 

Τέταρτη φωτογραφία : Λεπτομέρεια 

 

14cm 
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