
 

 

 

 

“Μηχανές για φως και σκιά” 

 

Ιστορικό Ο Per Kirkeby ήταν Δανός επιστήμονας, 

συγγραφέας, καλλιτέχνης, ζωγράφος και 

γλύπτης. Έζησε από το 1938 έως το 2018. Ο Per 

Kirkeby εμπνεύστηκε πολύ από τη φύση της 

Γροιλανδίας, τους Μάγια και τους αρχαίους 

Έλληνες. Προσπάθησε να κάνει πειράματα 

χρησιμοποιώντας τούβλα στα «γλυπτά του από 

τούβλα» όπως το Stehle, το οποίο είναι ένα 

γλυπτό από τούβλα που βασίζεται σε ένα 

τετράγωνο ισόγειο. 

Ο Per Kirkeby ονόμασε τα γλυπτά του από 

τούβλα «Μηχανές για φως και σκιά». 

Όνομα του αντικειμένου “A Stehle” (γλυπτό από τούβλα) 

Προτεινόμενες ηλικίες Από 10 χρονών 

Θεματικοί τομείς (STEAM) Επιστήμη: Αντανάκλαση φωτός 

Τεχνολογία: Τεχνικές δόμησης 

Μηχανική: Κατασκευαστικό μοντέλο, που θα 

παραμείνει όρθιο 

Τέχνη: Διαφορετικά σχέδια, δημιουργία σκιών, 

μοτίβων. 



 

 

 

Μαθηματικά: Γεωμετρία: Τετράγωνο, κύκλος, 

ορθογώνιο, τραπεζοειδές 

 

Απαιτούμενα υλικά ● 1 σανίδα κατασκευής LEGO, π.χ., 8 x 8 ή 10x10 

κουκκίδες LEGO για κάθε μαθητή. Το παράδειγμα 

που φαίνεται χρησιμοποιεί ένα τετράγωνο 8x8 

κουκκίδων. 

● 1 μολύβι και χαρτί 

● Τούβλα Lego: Στο παράδειγμα που φαίνεται, 

χρησιμοποιήσαμε περίπου 8-10 τουβλάκια Lego 

για κάθε επίπεδο και αποφασίσαμε να φτιάξουμε 

ένα Stehle σε 11 στρώσεις, δηλαδή περίπου 110 

τουβλάκια Lego σε διαφορετικά μεγέθη. 2 

τελείες, 4 τελείες, 6 τελείες και 8 τελείες. 

● ένα αρχιτεκτονικό φωτιστικό 

● φωτογραφική μηχανή για φωτογραφία 

● ένα κομμάτι λευκό χαρτόνι 

Οδηγίες βήμα προς βήμα Βήμα 1: Ρύθμιση όλων των υλικών και εξέταση 

των οδηγιών και του μοντέλου 

Βήμα 2: Αποφασίστε το μέγεθος του γλυπτού 

σας και σχεδιάστε το. 

Βήμα 3: Το ισόγειο. 

Βήμα 4: Δημιουργική οικοδόμηση 

Βήμα 5: Φωτίστε το γλυπτό σας 

Βήμα 6: Ανάπτυξη 

 



 

 

 

 

                                         

 

Βήμα προς βήμα: πώς να φτιάξετε τη «μηχανή για φως και σκιά» 

 

Βήμα 1: Ρύθμιση όλων των υλικών και εξέταση των οδηγιών και του 

μοντέλου 

  

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

Συλλέξτε όλα τα υλικά. 

 

Εικόνα 1 Έτοιμοι για κατασκευή; 



 

 

 

Βήμα 2: Αποφασίστε το μέγεθος του Stehle σας και σχεδιάστε το. 

  

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

 

Προσπαθήστε να σχεδιάσετε πώς 

θα είναι το γλυπτό σας. 

Δοκιμάστε να το σχεδιάσετε. Δεν 

χρειάζεται να είστε τόσο 

ακριβείς. Απλά πρέπει να έχετε 

ένα σχέδιο. Στη συνέχεια 

συζητήστε το μέγεθος του 

γλυπτό, τα ύψη. Θυμηθείτε ότι το 

αρχικό γλυπτό βασίζεται σε ένα 

τετράγωνο ισόγειο. Κάθε πλευρά 

πρέπει να έχει το ίδιο μήκος. 

 

Μπορεί να είναι καλή ιδέα να 

σχεδιάσετε το ισόγειο και ίσως 

να ξεκινήσετε με μια εύκολη 

έκδοση.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Βήμα 3: Το ισόγειο 

  

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

Χτίστε το ισόγειο. 

   

 

Εικόνα 2  Η εικόνα δείχνει το ισόγειο του σχεδιαζόμενου Stehle 

  



 

 

 

Βήμα 4: Δημιουργική οικοδόμηση 

 

Χρόνος που απαιτείται: 20 λεπτά 

      

Φτιάξτε το υπόλοιπο Stehle σε κατάλληλο ύψος (ή στο ύψος που πιστεύετε ότι 

είναι το σωστό). Σκεφτείτε ένα σχέδιο από τούβλα… ή την πιθανότητα να 

υπάρχουν τρύπες μέσα στο κτίριο. Το εικονιζόμενο Stehle έχει ύψος 11 

στρωμάτων Lego Bricks. 



 

 

 

 

Εικόνα 3 Το αποτέλεσμα του προγραμματισμένου Stehle - Ίσως η κορυφή θα έπρεπε να 

είναι διαφορετική; Έχετε κάποια λύση; 



 

 

 

   

 

Εικόνα 4 Κορυφαία λύση; 

Βήμα 5: Ανάπτυξη 

 

Χρόνος που απαιτείται: 1 λεπτό 

 

Δοκιμάστε να ανάψετε τη λάμπα και να την μετακινήσετε για να δείξετε την 

κίνηση του ήλιου. 

Αξιολογήστε: Είναι το Stehle όπως θέλετε; Αν μπορούσατε να φτιάξετε ένα άλλο, 

τι θα αλλάζατε; 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Βήμα 6: Έμπνευση              

  

Ακολουθούν άλλα παραδείγματα του "Building Sculptures" του Per Kirkeby: 

 

"Muren" "The Wall" στο Aars, Δανία: 

 

 

 

Μουσείο Vesthimmerlands, Aars, Δανία 

    

 

 



 

 

 

Ναός Vindanars (Ναός των ανέμων), Γκέτεμποργκ, Σουηδία 

 

 

Gruvtorget, Höganäs, Σουηδία 

 


