Μια καρδιά, ένα βέλος, μια βαλίτσα, ένα πρόσωπο, δυο μάτια, βαρκούλες και
πουλιά, ήλιοι και φεγγάρια, ταξίδια σε μέρη μακρινά, τσίκι-τσίκι βιαστικά και άλλα
πολλά, είναι τα στοιχεία που θα μας εμπνεύσουν αφού αυτά είναι τα σύμβολα που
χρησιμοποιεί ο Αλέξης Ακριθάκης στους πίνακές του. Δείτε, αναζητήστε,
παρατηρήστε, εξερευνήστε χρώματα, μοτίβα και σχήματα από τους πίνακες και
έπειτα, μεταμορφωθείτε σε τι άλλο;

Μα φυσικά σε έναν πίνακα του Αλέξη Ακριθάκη!

o Πλαστική σακούλα σκουπιδιών (μεγάλο μέγεθος για ενήλικα, μεσαίο μέγεθος
για παιδιά)
o Λευκές σελίδες
o Χρωματιστές σελίδες
o Κόλλα στιγμής
o Ψαλίδι
o Μαρκαδόροι ή τέμπερες
o Μολύβι σχεδίασης

1. Μετατρέψτε την πλαστική σακούλα σκουπιδιών
σε κοστούμι αποκριάτικο κόβοντας με το ψαλίδι
ένα ημικύκλιο στην κάτω μεριά της σακούλας.
Με αυτόν τον τρόπο έχετε δημιουργήσει το λαιμό.
Έπειτα, κόψτε δεξιά και αριστερά άλλα δύο
μικρότερα ημικύκλια. (Προσοχή στη κάτω μεριά του
κουστουμιού πρέπει να βρίσκεται το ανοιχτό μέρος
της σακούλας, ώστε να φοριέται σαν μπλούζα)

2. Συγκεντρώστε όλα τα υπόλοιπα υλικά
σε ένα τραπέζι και κάντε αναζήτηση των
αγαπημένων σας συμβόλων από τους
πίνακες του Αλέξη Ακριθάκη.
Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε το
διαδίκτυο σε αυτή σας την αναζήτηση
καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του
Ιστορικού Μουσείου:
https://www.historical-museum.gr/gr/exhibitions/view/alejhs-akrithakhs-enkinhsei

3. Αφού έχετε αποφασίσει ποια σύμβολα θέλετε να
κοσμούν το αποκριάτικο κοστούμι σας, χρησιμοποιήστε
χρωματιστές σελίδες ή και λευκές ώστε με το μολύβι σας
να σχεδιάσετε πάνω τους το αγαπημένο σας σύμβολο.
Καρδούλες, φεγγαράκια, βαλίτσες, καραβάκια, τόξα και
παιδάκια είναι μόνο μερικά σύμβολα από αυτά που
μπορείτε να σχεδιάσετε εμπνευσμένοι από τους
πολύχρωμους πίνακες του Αλέξη Ακριθάκη!

4. Όταν είστε έτοιμοι και έχετε συγκεντρώσει όλα τα
σύμβολα που χρειάζεστε για να γεμίσει η στολή σας,
κολλήστε τα με κόλλα στιγμής πάνω στην πλαστική
σακούλα. Αφήστε μερικά λεπτά να στεγνώσει!

5. Το αποκριάτικο κοστούμι είναι έτοιμο! Φορέστε το
ακόμα και αν δεν πάτε σε κάποιο χορό αυτή τη χρονιά.
Εσείς, έστω και έτσι, θα έχετε γίνει ένας από αυτούς τους
μαγικούς πίνακες του Αλέξη Ακριθάκη.

Καλές Απόκριες σε όλους από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

