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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

μνημειακή τέχνη



Το έργο συμβολίζει το δέσιμο του Αρχαιοελληνικού πολιτισμού με τον Ευρωπαϊκό, 
αφού συνδιάζει το αρχαίο κλασσικό προφίλ, με τα μοτίβα του Ματίς. Τα 12 αστέρια 
γύρω από το γλυπτό έχουν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σίδηρο, μπετόν, και ψηφίδες.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

2005-2006

Η τέχνη
στη Κοκκινοτριμιθιά

Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ



Το έργο έχει ως θέμα το βυθό της θάλασσας. Ο κάθε 
μαθητής δημιούργησε το δικό του ψηφιδωτό με μέγεθος 
40εκ.Χ40εκ. χρησιμοποιώντας αυθεντικές ψηφίδες. Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η παραδοσιακή, 
ενδεδειγμένη (ανάποδη) μέθοδος κατασκευής 
ψηφιδωτού. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
ψηφίδες από σμάλτο, τσιμεντοπηλός, σιδερένια σχάρα 
και ξύλινα καλούπια.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2005-2006

Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ



Το έργο έχει ως θέμα το βυθό της 
θάλασσας. Ο κάθε μαθητής δημιούργησε το 
δικό του ψηφιδωτό με μέγεθος 40εκ.Χ40εκ. 
χρησιμοποιώντας αυθεντικές ψηφίδες. 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η 
παραδοσιακή, ενδεδειγμένη (ανάποδη) 
μέθοδος κατασκευής ψηφιδωτού. Τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ψηφίδες από 
σμάλτο, τσιμεντοπηλός, σιδερένια σχάρα 
και ξύλινα καλούπια.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2005-2006

Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ



Τα έργα διακοσμούν διάφορους 
εξωτερικούς τοίχους του σχολείου και 
αποτελούνται από ανάγλυφες γύψινες 
πλάκες. Το θέματα είναι παρμένα 
μέσα από τον αρχαίο Ελληνικό και 
Κυπριακό πολιτισμό. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν γύψος και 
ξύλινα καλούπια.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2003-2004

Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ

εξωτερικούς τοίχους του σχολείου και 
αποτελούνται από ανάγλυφες γύψινες 
πλάκες. Το θέματα είναι παρμένα 
μέσα από τον αρχαίο Ελληνικό και 
Κυπριακό πολιτισμό. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν γύψος και 
ξύλινα καλούπια.

εξωτερικούς τοίχους του σχολείου και 
αποτελούνται από ανάγλυφες γύψινες 
πλάκες. Το θέματα είναι παρμένα 
μέσα από τον αρχαίο Ελληνικό και 
Κυπριακό πολιτισμό. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν γύψος και 
ξύλινα καλούπια.

Καθηγήτρια: Κωνσταντίνου Χριστίνα



Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ

Τα υαλογραφήματα διακοσμούν διάφορα παράθυρα του σχολείου 
και αποτελούνται από κομμάτια γυαλιού, ζωγραφισμένα με 
διαφορετικά μοτίβα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γυαλί, 
και ειδικές μπογιές για υαλογράφημα.

                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
                                                                         2003-2005 Καθηγήτρια: Κωνσταντίνου Χριστίνα



Αγιογραφίες σε 
διάφορους χώρους του 
σχολείου. 

Παστέλ πάνω σε MDF..
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2003-2005

Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ

Καθηγήτρια: Κωνσταντίνου Χριστίνα



Πάνω: Με θέμα την ειρηνική συμβίωση 
των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 
κατασκευάστηκε ένα μικτό χωρίο από γύψινα 
σπιτάκια. Χρησιμοποιήθηκε ως καλούπι το κουτί 
των κόλλων της φωτοτυπικής. 

Αριστερά: Η ειρηνική συμβίωση των 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ήταν και το 
θέμα του κολλάζ. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2005-2006

Καθηγητής: Γιώργος Γαβριήλ
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