ΜΟΔΑ - Δημιουργικές ασκήσεις
Αγαπητά μου παιδιά!
Η Μόδα είναι το επίκεντρο ενδιαφέροντος για όλους μας, μικρούς και μεγάλους.
Είναι η πηγή έμπνευσης στη διάπλαση της προσωπικότητάς μας, του χαρακτήρα και
της ταυτότητάς μας. Οι καθημερινές μας επιλογές στο ντύσιμο ποικίλουν, ανάλογα με
τις πρωινές, απογευματινές, ή βραδινές μας εξόδους. Επίσης, στα διάφορα
επαγγέλματα, στα αθλήματα, στον χορό, στο θέατρο, σε ροκ συναυλίες, μουσικές
συναυλίες, ή για οποιανδήποτε άλλη έξοδό μας, σημαντικό ρόλο παίζει η Μόδα.
Η Μόδα πηγάζει μέσα από τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας. Και, όπως τα
πάντα γύρω μας είναι φτιαγμένα με βάση το σχέδιο, έτσι το ίδιο και η Μόδα!
Αγόρια και κορίτσια! Μπορείτε να σχεδιάσετε ρούχα, κοστούμια, ρούχα για πασαρέλα,
πρωινές, απογευματινές και βραδινές εξόδους, βραδινές τουαλέτες, σπορ στολές για
αγαπημένους σας ποδοσφαιριστές, αθλητές, τραγουδιστές, ηθοποιούς, μοντέλα...
Θα παίξετε τον ρόλο σχεδιαστή Μόδας!
Μπορείτε να σχεδιάσετε με μολύβι σε απλή μορφή φιγούρες, (ανδρικές, γυναικείες,
παιδικές) και να τις «ντύσετε».
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι υλικό θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε κολάζ με
φωτογραφίες μέσα από σελίδες περιοδικών μόδας, παίρνοντας συγχρόνως και ιδέες!
Σκοπός της εργασίας, η δημιουργία. Και, πάνω από όλα, η χρήση της φαντασίας σας!
Λάβετε υπ’όψη τα ακόλουθα:
1. Ιδέες που προέρχονται μέσα από την ταυτότητα και τα ενδιαφέροντά σας.
2. Πειραματισμοί και διαδικασίες, σε σχέση με πτυχές και ενδιαφέροντα της
ταυτότητας και προσωπικότητάς σας.
3. Το περιβάλλον που ζούμε και η επίδραση της μόδας στην καθημερινότητά μας.
4. Η επίδραση της παγκόσμιας μόδας στη ζωή και την κουλτούρα μας.
5. Πώς η Μόδα είναι επηρεασμένη μέσα από την τοπική και παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά.

Επίσης:
1: Το σώμα και η σχέση του με την ταυτότητά του.
2. Χρήση αναλογιών, γραμμή, φόρμα, κίνηση, τόνος, όγκος.
3. Κλίμακα, αρμονία, ισορροπία, συμμετρία.
4. Χρήση του χρωματικού κύκλου,
Ζεστά και ψυχρά χρώματα, συνδυασμοί πολλών χρωμάτων μαζί.
5. Χρήση του φωτός και της σκιάς.
Ο σκοπός αυτού του project είναι η ευχάριστη δημιουργία, η χρήση της φαντασίας
και των δεξιοτήτων μας και 1η απελευθέρωση μέσα από την τέχνη!
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