
Ανάλυση και Ερμηνεία Συμβόλων

Ο  ΚΥΚΛΟΣ

Φελεκίδου   Κρυσταλία



Δραστηριότητα
• 1 λευκό φύλλο Α4 

• 15 κύκλους 

Tι μπορεί να είναι ένας κύκλος;



Ο κύκλος:
 ως γεωμετρικό σχήμα

• Το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου 
που ισαπέχουν από ένα σταθερό σημείο Ο.

• Μια κλειστή γραμμή, χωρίς διακοπές ή κενά.

• Ένα από τα βασικά σχήματα της γεωμετρίας.



• Παγκόσμιο σύμβολο, που απαντάται από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα σε διάφορους 
πολιτισμούς.

• Οι ερμηνείες που του έχουν δοθεί είναι πολλές:

Ο κύκλος:
 ανά τους αιώνες και τους πολιτισμούς

ουρανός

χρόνος

σύμπαν

κόσμος

αιωνιότητα

ολότητα

πεμπτουσία

ενότητα

τελειότητα

Θεός



Η λέξη « mandala»  προέρχεται από μια 
σανσκριτική λέξη που σημαίνει «κύκλος».

• Οι  μάνταλες  έχουν πολύπλοκα 
γεωμετρικά σχήματα και 
χρησιμοποιούνται συχνά για  διαλογισμό.  

• Οι μάνταλες  είναι μερικές φορές 
φτιαγμένες από άμμο για να 
υπογραμμίσουν την ακαταστασία της 
ζωής. 

• Όταν τελειώσουν, οι μοναχοί 
καταστρέφουν την μάνταλα, ευλογώντας 
το νερό από ένα ποτάμι ρίχνοντας τη 
σκόνη. Αυτή η ενέργεια συμβολίζει επίσης 
τον κύκλο της ζωής, δηλαδή τον θάνατο 
και την αναγέννηση.

• Οι μάνταλες στο Θιβέτ, μέσα στην 
παράδοση του Ταντρικού Βουδισμού, 
είναι ιερές γεωμετρικές μορφές που 
αντιπροσωπεύουν το  Σύμπαν. 

Ο κύκλος στο Θιβέτ:
Μάνταλα



• Στην Ασία, το σύμβολο «γιν και γιανγκ» 
είναι μια μάνταλα που αντιπροσωπεύει 
το σύμπαν.

• Αποτελείται από έναν κύκλο που 
χωρίζεται σε δύο μισά – έναν λευκό και 
έναν άλλο μαύρο. 

• Μέσα σε κάθε μισό περιέχεται ένας 
μικρότερος κύκλος αντίθετου χρώματος.

• Το  σύμβολο  αντιπροσωπεύει τον Τάο 
(Θεϊκό Σύμπαν, το Θεό) και την 
πρωταρχική θηλυκή (Γιν) και αρσενική 
(Γιανγκ)  ενέργεια που γεννά όλο τον 
εκδηλωμένο κόσμο.

• Τα Γιν & Γιανγκ συνυπάρχουν. 
Δεν μπορεί κανένα να υπάρξει χωρίς το 
άλλο, όπως η νύχτα δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς τη μέρα, και η ζωή δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς το θάνατο. Το 
καθένα περιέχει την ουσία του άλλου.

Ο κύκλος στον Ταοϊσμό:
Γιν και Γιανγκ ως Μάνταλα



Μάνταλα & Jung
«Η μάνταλα είναι ένα από τα πολλά αρχετυπικά μοτίβα που αποτελούν τα βασικά πρότυπα των 
ονείρων και των φαντασιών μας … Πράγματι, θα μπορούσε να ονομαστεί το αρχέτυπο της ολότητας» 

“Σκιαγραφούσα κάθε πρωί σε 
ένα σημειωματάριο ένα μικρό 
κυκλικό σχέδιο, μια μάνταλα, 
που φάνηκε να αντιστοιχεί στην 
εσωτερική μου κατάσταση την 
εποχή εκείνη … Μόνο σταδιακά 
ανακάλυψα τι είναι πραγματικά 
η μάνταλα: … ο Εαυτός, η 
ολότητα της προσωπικότητας, 
που αν όλα πάνε καλά, είναι 
αρμονική. ”



• Ο ρόδακας ήταν ηλιακό σύμβολο. 

• Η χρήση του άρχισε από την 
Μυκηναϊκή εποχή.

•  Το σχήμα και ο αριθμός των φύλλων 
του και ο συμβολισμός τους 
συναρτώνται με τις δοξασίες των 
αρχαίων θρησκειών των Ελλήνων, με 
την χριστιανική αλλά και με τη 
μουσουλμανική πίστη στα Βαλκάνια.

•  Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε κυρίως 
δύο ρόδακες, τον «αρχαιο-ελληνικό 
ρόδακα» και τον «ελληνο-χριστιανικό 
ρόδακα». 

Ο κύκλος στην Ελλάδα:
Ρόδακας



• Ο ρόδακας ήταν ηλιακό σύμβολο. 

• Η χρήση του άρχισε από την 
Μυκηναϊκή εποχή.

•  Το σχήμα και ο αριθμός των φύλλων 
του και ο συμβολισμός τους 
συναρτώνται με τις δοξασίες των 
αρχαίων θρησκειών των Ελλήνων, με 
την χριστιανική αλλά και με τη 
μουσουλμανική πίστη στα Βαλκάνια.

•  Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε κυρίως 
δύο ρόδακες, τον «αρχαιο-ελληνικό 
ρόδακα» και τον «ελληνο-χριστιανικό 
ρόδακα». 

Ο κύκλος στην Ελλάδα:
Ρόδακας



Το λουλούδι της ζωής

• Είναι ένα σύνθετο γεωμετρικό σχήμα που 
αποτελείται από 19 κύκλους συμμετρικά 
τοποθετημένους σε έναν μεγαλύτερο 
κύκλο, έτσι ώστε να σχηματίζονται τομές 
που θυμίζουν εξαπέταλα λουλούδια. 

• Έχει ιερό, θρησκευτικό συμβολισμό, 
καθώς το συναντάμε από την αρχαιότητα 
σε όλες σχεδόν τις θρησκείες της Γης. 
Υπάρχει ζωγραφισμένο στα τοιχώματα ή 
σχηματισμένο – με μωσαϊκά – στα 
πατώματα αρχαίων αιγυπτιακών, 
βυζαντινών ή ινδουιστικών ναών, σε 
εβραϊκές συναγωγές και σε 
μουσουλμανικά τεμένη, ακόμη και σε 
ιερές κινέζικες παγόδες.

• Συμβολίζει την ίδια τη ζωή που είναι 
ατέρμονη. Απεικονίζει το κέντρο, τον 
πυρήνα, την εξέλιξη, την τέλεια αρμονία, 
τη θεϊκή δημιουργία που συνεχίζεται επ’ 
άπειρον.

«Η εξέλιξη της ζωής μέσα στις πλευρές του χώρου και του χρόνου.»



Ο κύκλος στην τέχνη:
Bauhaus, Modernism, Suprematism, Pop Art…



Color study. Squares with concentric 
circles -1913 Circles in a circle -1923

Κύκλος & Kandinsky

«Ο κύκλος είναι η σύνθεση των μεγαλύτερων αντιθέσεων. Συνδυάζει το ομόκεντρο 
και το έκκεντρο σε μια ενιαία μορφή και σε ισορροπία».

«Όλα ξεκινούν από μία τελεία»

*πρόοδος *ανανέωση *αναγέννηση *ισορροπία *συμμετρία



Several circles -1926 Heavy circles -1927

Κύκλος & Kandinsky

«Από τα βασικά σχήματα, ο κύκλος δείχνει πιο ξεκάθαρα την τέταρτη διάσταση».

Ομοιότητα με τους πλανήτες Πνευματικότητα, υπερβατισμό



Κύκλος & Miro

The red sun -1950 The hunter -1924

Harlequin’s carnival -1924

ήλιος αστερισμοί



Κύκλος & Kusama

«Η κουκίδα 
συμβολίζει τη γη 
μας, η οποία είναι 
άλλωστε από μόνη 
της μια κουκίδα 
ανάμεσα σε ένα 
εκατομμύριο  άλλες 
κουκίδες στον 
κόσμο. Το φεγγάρι, 
ο ήλιος, τα αστέρια 
είναι κουκίδες. Και 
εσύ κι εγώ, 
κουκίδες είμαστε»

All the eternal love -2014

The return to eternity-1988

Dots infinity-2004

Ο κύκλος χρησιμοποιείται ως σύμβολο για το άπειρο, χωρίς σταθερή αρχή ή τέλος – 
σαν την περιστροφή ενός τροχού. Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες για ατελείωτα νέα 
ξεκινήματα.



Κύκλος &
Malevich Rodchenko

White circle -1918

Composition 61 -1918

Composition of circles -1919

Black circle -1923

Red cross on black circle-1919

«Κάθε αναφορά στην καθημερινή, αντικειμενική ζωή και 
πραγματικότητα έχει εγκαταλειφθεί, τίποτα δεν είναι 
πραγματικό, εκτός από το αίσθημα… της μη 
αντικειμενικότητας»



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


