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Έκθεση πάνινης κούκλας της Σταυρούλας Ζώη από 15 Απριλίου μέχρι 13 Μαΐου θα
πραγματοποιηθέι στη Λέσχη του Βιβλίου της Αλ. Μοσχονά. Χειροποίητες πάνινες κούκλες.
Ένα διαφορετικό μέσο έκφρασης

Η ενασχόλησή της Σταυρούλας Ζώη με τη χειροτεχνία, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά πέρασε μέρος των παιδικών και εφηβικών της χρόνων στα
Γιάννενα, όπου ήρθε σε επαφή με την παραδοσιακή οικιακή χειροτεχνία κι έμαθε να κεντάει
και να πλέκει, αλλά της άρεσε να βοηθά και τη γιαγιά στην πρωτογενή επεξεργασία του
μαλλιού. Μεγαλώνοντας αργότερα στην Αθήνα, και παράλληλα με την επαγγελματική της
ενασχόληση, καταπιάστηκε με διάφορα υλικά, όπως με πηλό, ξύλο, γύψο, σύρματα και
χάντρες, πινέλα και χρώματα. Στα Γιάννενα επέστρεψε με τη δική της οικογένεια πια, τον
Σεπτέμβριο του 2011 όπου ασχολήθηκε πιο εντατικά με τη χειροτεχνία και τις Φινλανδές
πάνινες κούκλες Tilda και τα υφασμάτινα παιχνίδια. Για τη Σταυρούλα Ζώη οι κούκλες
ύψους 50 εκατ. αποτελούν ένα μέσο έκφρασης και κυρίως ένα εικαστικό αντικείμενο παρά
ένα παιχνίδι.

Τα στάδια δημιουργίας της κούκλας είναι πολλά και το καθ’ ένα απαιτεί προσοχή κι
εξειδίκευση, με μια λάθος βελονιά καταστρέφεται η συνολική εικόνα του έργου.
Αφού γίνει ο βασικός κορμός της κούκλας, με φροντίδα στην επιλογή των υφασμάτων και
στη σχεδίαση, ράβει τα φορέματά τους. Καμιά φορά πλέκει κιόλας ρουχαλάκια και στη
συνέχεια επιμελείται τα χτενίσματά τους, τα οποία γίνονται αποκλειστικά με felt
εξαιρετικής ποιότητας.
Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι κυρίως βαμβακερά υφάσματα και felt. Οι τελευταίες
πινελιές γίνονται με ανεξίτηλα χρώματα, ειδικά κατασκευασμένα γι’ αυτό. Το αποτέλεσμα
είναι η κάθε μία κούκλα, να αποτελεί ένα μοναδικό έργο τέχνης. Η κάθε Tilda, έχει το δικό
της χαρακτήρα, είναι πρωτότυπη (δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει αντίγραφο) και την καθεμιά
συνοδεύει η δική της ιστορία, γραμμένη ή άγραφη.
Τις κούκλες , συνοδεύουν οι φωτογραφίες του Μενέλαου Συκοβέλη, ο οποίος εμπνεύστηκε
από τις κούκλες και τις φωτογράφησε σε διάφορες γωνιές της πόλης των Ιωαννίνων και

1/2

Έκθεση πάνινης κούκλας

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2013 07:57

της Λίμνης τους, υποστηρίζοντας και αναδεικνύοντας την προσωπικότητα της κάθε
κούκλας μοναδικά.
email amosxona@otenet.gr και
τηλέφωνα 26410-52715, 23927
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