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«ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΦΥΚΗ!»  
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 25X35

Έξι έργα βασισμένα στη ζωγραφική συνθέτουν μια ιστορία με τίτλο «Σώστε τα φύκη!».
Στη συγκεκριμένη αφήγηση πρωταγωνιστές είναι τα μακροφύκη, τα οποία απειλούνται
από τον άνθρωπο.
Στη σκηνή 1 φαίνεται ένα ναυάγιο στον βυθό της θάλασσας και στη σκηνή 2 γίνεται ζουμ
σε ένα από τα φινιστρίνια του καραβιού, όπου διακρίνεται το ροδοφύκος Asparagopsis.
Στη σκηνή 3 μπαίνουμε μέσα στο ναυάγιο, όπου τα μακροφύκη έχουν μετατρέψει τον
χώρο σε προσωπικό τους δωμάτιο. Θέλοντας να ευαισθητοποιήσουμε τον θεατή,
προσδώσαμε φανταστικές ιδιότητες στους θαλάσσιους οργανισμούς. Γι΄αυτό το λόγο,
ζωγραφίσαμε τις Acetabularia να κοιμούνται στο κρεβάτι τους, τα caulerpa να έχουν
δημιουργήσει ένα καναπέ, τις spirulina να τυλίγουν τις κουρτίνες και το asparagopsis να
στέκεται μπροστά από το παράθυρο.
Στη σκηνή 4 ένα κορίτσι πετάει σκουπίδια στη θάλασσα, τα οποία, μοιραία, καταλήγουν
στο δωμάτιο των μακροφυκών, όπως φαίνεται στη σκηνή 5. Στη σκηνή 6 απογοητευμένα
τα ζώα της θάλασσας και γνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι τα φύκη για την τροφική
αλυσίδα και τη θαλάσσια ζωή, αποφασίζουν να τα σώσουν, βγάζοντας τα σκουπίδια στην
επιφάνεια της θάλασσας.
Κάνουν μ΄αυτόν τον τρόπο έκκληση σε όλους μας να σώσουμε τα φύκη και επακόλουθα,
το θαλάσσιο περιβάλλον μας.
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