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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Ειρήνη Ανούση, Ζωγράφος, Χαράκτρια, 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ηλίας Ράπτης, Παιδαγωγός, Σχολικός Σύμβουλος 
Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ευτυχία Ροδοπούλου, Ζωγράφος, Χαράκτρια, 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Πολυξένη Αραπάκη, Ζωγράφος, Κεραμίστρια, 
Σχολική Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δημήτρης Κλεομένης Ζερβός, Ζωγράφος, 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Γεώργιος Τσακίρης, Ζωγράφος, Επίκουρος 
Καθηγητής Παν/μιου ΑΠΘ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 
Ευτυχία Ροδοπούλου, Ζωγράφος, Χαράκτρια, 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Μαρία Αλιφεροπούλου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός 
Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: 
Γεώργιος Σιγάλας, Ζωγράφος, Σύμβουλος του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ:
Σύνθεση από τα έργα: Κυκλαδικό Ειδώλιο, Το ψάθινο 
καπέλο, Ν. Λύτρα, Καφενείο 4 εποχές, Τ. Ζωγράφου, 
Το χωριό μου, έργο μαθητή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία 
Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και 
συγγραφή νέων  εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο: 
«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή 
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το 
ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Η αξιολόγηση, η κρίση των προσαρμογών και  
η επιστημονική επιμέλεια του προσαρμοσμένου  
βιβλίου πραγματοποιείται από τη Μονάδα Ειδικής 
Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου για μαθητές με μειωμένη 
όραση από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγματοποιείται 
με βάση τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί 
από ειδικούς εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.

3 / 73 - 74

Θέση, φόντο & μορφοποίηση 
σελιδαρίθμισης 

prosarmogi.indd   3 9/11/2016   4:07:30 µµ

Η αξιολόγηση, η κρίση των προσαρμογών και η 
επιστημονική επιμέλεια του προσαρμοσμένου  
βιβλίου πραγματοποιείται από τη Μονάδα Ειδικής 
Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου για μαθητές με μειωμένη 
όραση από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγματοποιείται 
με βάση τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί από 
ειδικούς εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

μέγεθος 18΄΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης 
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω 
ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση 
& Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ειρήνη Ανούση       Ηλίας Ράπτης
Ευτυχία Ροδοπούλου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια 
του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την 

αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τόμος 1ος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Προς τον μαθητή

Σκέφτηκες ποτέ να ζωγραφίσεις αυτό που αισθάνε-
σαι αντί να το περιγράψεις; Φαντάστηκες ποτέ μια κι-
νούμενη εικόνα φτιαγμένη από σένα; Έχεις επιχειρήσει 
να αλλάξεις ένα ρούχο, ένα έπιπλο, ένα αντικείμενο, να 
πλάσεις τα όνειρά σου στον πηλό, να χαράξεις και να 
τυπώσεις τις ευχές σου; 

Είναι σίγουρο ότι με κάποιο τρόπο έχεις νιώσει τη 
χαρά της δημιουργίας. Υπήρξαν όμως και στιγμές απο-
γοήτευσης που ίσως σε οδήγησαν στο συμπέρασμα 
ότι η εικαστική έκφραση προορίζεται μόνο για τα «ταλέ-
ντα». 

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να σου αποδείξει ακρι-
βώς το αντίθετο. Ξεφυλλίζοντάς το θα βρεις προτάσεις 
για καλλιτεχνικές δημιουργίες και διασκεδαστικά παι-
χνίδια. 

Πολλές φορές θα εκπλαγείς βλέποντας να περιγράφονται 
στο βιβλίο σκέψεις που σε απασχολούν ή να προτείνονται 
φανταστικές ιδέες που τις θεωρούσες απραγματοποίητες. 

Με μια πιο προσεκτική ματιά θα ανακαλύψεις πληροφορί-
ες, απόψεις και κρίσεις, που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις 
τον κόσμο των Εικαστικών Τεχνών, να διευρύνεις τους ορίζο-
ντες της φαντασίας και της σκέψης σου και να διαμορφώσεις 
δικά σου κριτήρια για να απολαμβάνεις την Τέχνη.
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1. Π. Κλεέ «Ταξίδι απ’ το μηδέν» 1927
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2. «Ζωγραφίζω τις κινήσεις μου» Γιάννης Α. 12 ετών

1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ

Χρήση υλικών ζωγραφικής. Στοιχεία αισθητικής*

Από την κίνηση στην έκφραση1
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α. Ζωγραφίζω ελεύθερα 

Εξοικείωση με τα υλικά

Η αυθόρμητη κίνηση 

Έχεις παρατηρήσει πόσο διαφέρουν οι γραφικοί 
χαρακτήρες των ανθρώπων; Είναι τόσο διαφορετικοί 
όσο και οι άνθρωποι. Κάθε ίχνος που αφήνουμε στο 
χαρτί αντιστοιχεί σε μια πλευρά του χαρακτήρα μας και 
καταγράφει τα συναισθήματα της στιγμής. Αυτός είναι ο 
λόγος που τα γράμματά μας αλλάζουν όταν είμαστε θυ-
μωμένοι.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Τέχνη. Σε ό,τι 
δημιουργήσει κανείς, ένα πρόσωπο, ένα δέντρο ή μία 
γραμμή, αντικατοπτρίζει τον εαυτό του.

Ανακαλύπτω το χρώμα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ζωγραφίσουμε με 
χρώματα. Με λίγη φαντασία μπορείς ν’ ανακαλύψεις και 
δικούς σου. Πειραματίσου με όσους τρόπους σε ενδια-
φέρουν και χρησιμοποίησε εκείνον που σου ταιριάζει. 

Κοίταξε και άγγιξε τα χρώματα. Μύρισέ τα, αφου-
γκράσου τους ήχους που παράγουν, καθώς τα δουλεύ-
εις πηχτά ή αραιωμένα. Ζωγράφισε με τα χέρια σου, με 
φαρδιά και λεπτά πινέλα, μ’ ένα ξυλάκι, με σφουγγάρι 
κ.ά. Χρωμάτισε, στάξε, πιτσίλισε, τύπωσε.

Άφησε το χέρι σου να τρέξει στο χαρτί. Καθένας από 
εμάς είναι μοναδικός και εκφράζεται με τις δικές του κι-
νήσεις.
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Το κατάλληλο χαρτί

Το κάθε υλικό που θα χρησιμοποιήσεις έχει ανάγκη 
από διαφορετική ποιότητα χαρτιού. Όσο πιο υγρό είναι 
το χρώμα, τόσο πιο χοντρό και απορροφητικό χαρτί 
χρειάζεται. Τα παστέλ αναδεικνύονται σε χαρτιά πορώ-
δη. 

Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα πειραματιστείς. Μπορείς 
να ζωγραφίσεις σε κάθε είδος χαρτιού, ακόμα και σε ε-
φημερίδες, σε χαρτοσακούλες, σε χαρτόκουτα, ή σε 
φωτογραφίες. 

3. Tζ. Πόλλοκ «Χωρίς τίτλο» 1942. Ζωγραφική που απο-
δίδει τη χειρονομία του καλλιτέχνη.
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4. Τυχαίος συνδυασμός χρωμάτων που προέρχεται από 
τους προηγούμενους χρωματισμούς ενός σκασμένου 
τοίχου.

Σκέπτομαι και προγραμματίζω

Τα χοντρά πινέλα και το σφουγγάρι απλώνουν το 
χρώμα στις επιφάνειες με ευκολία. Πριν αρχίσεις να ζω-
γραφίζεις, σκέψου τι θέλεις να κάνεις και προγραμμάτι-
σε με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσεις τα υλικά σου, 
π.χ. δεν είναι η καλύτερη επιλογή να επιχειρήσεις να 
γεμίσεις μια μεγάλη επιφάνεια με λεπτούς μαρκαδό-
ρους.
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Μπλούζα «γεμάτη συναισθήματα»

H Zωγράφισε σε μια παλιά μπλούζα τα συναισθήμα-
τά σου: Πέρνα μέσα στην μπλούζα σου ένα χαρ-

τόνι και στερέωσέ την πάνω του, με χαρτοταινία ή με 
καρφίτσες. Διάλεξε τα χρώματα που προτιμάς και θεω-
ρείς ότι σε εκφράζουν. Προτίμησε τα πλαστικά χρώματα 
που δεν ξεβάφουν. Ετοίμασε αρκετή ποσότητα, ώστε να 
σε φθάσουν να ολοκληρώσεις το έργο σου. Χρησιμοπο-
ποίησε όποιο τρόπο θέλεις για να αποτυπώσεις με εκ-
φραστικές κινήσεις τα συναισθήματα της στιγμής.

5. Η Θεοδώρα φοράει την «εκφραστική» της μπλούζα 
που ζωγράφισε παίζοντας με τα χρώματα.
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6. «Τεχνίτης». Αιγυπτιακή τοιχογραφία 1380 π.Χ. 

7. «Ο ψαράς». Ελληνική τοιχογραφία, Θήρα 16ος αι. 
π.Χ. 

β. Το αφαιρετικό και το «ωραίο»

Η αφαίρεση και η έννοια του ωραίου στην Τέχνη
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8. Λεπτομέρεια από το έργο του Π. Γκωγκέν «Αγορά» 
1892

6-8. Έργα διαφορετικών εποχών με πλακάτο χρώμα και 
πλαγιομετωπική κίνηση.

Παρατηρώ και συγκρίνω

Παρατήρησε τα έργα 6, 7, 8. Αν και ανήκουν σε δια-
φορετικούς αιώνες, έχουν ωστόσο πολλά κοινά στοι-
χεία: Οι φιγούρες βρίσκονται σε ανάλογη στάση, που 
είναι αρκετά αφύσικη. Το κεφάλι φαίνεται από το πλάι 
(προφίλ), ενώ το σώμα φαίνεται από μπροστά (ανφάς). 
To xρώμα τους είναι πλακάτο (ομοιόμορφο). Στα έργα 
9-12 διακρίνουμε καθαρά γεωμετρικά στοιχεία, όπως η-
μικύκλια, ευθείες κ.ά., που κάνουν φανερή την πρόθεση 
των δημιουργών να αποδώσουν γεωμετρικά την πραγ-
ματικότητα. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις από το φυ-
σικό σχήμα και το χρώμα που επισημάναμε, αποτελούν 
μερικά από τα αφαιρετικά στοιχεία των έργων.

Αφαιρετικό χαρακτηρίζεται το έργο που δεν προ-
σπαθεί ν’ αναπαραστήσει την εξωτερική πραγματικότη-
τα με κάθε λεπτομέρεια, αλλά παίρνει απ’ τη φύση τα 
στοιχεία που θεωρεί σημαντικά και τα αναδεικνύει ή πα-
ραμορφώνει τη φυσική εικόνα, ώστε να επικεντρωθεί το 
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ενδιαφέρον του θεατή εκεί που θέλει ο καλλιτέχνης. 
Όλα τα έργα τέχνης έχουν κάποιο βαθμό αφαίρεσης.

9. «Λιοντάρι». Μυκηναϊκό ρυτό, 15ος αι. π.Χ.

10. Ουμ. Μποτσιόνι «Ανάπτυγμα μπουκαλιού στο χώρο» 
1912 
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11. Μινωική θεά: ειδώλιο, 15ος αι. π.Χ.

9-12. Έργα διαφορετικών εποχών με γεωμετρική αφαί-
ρεση.

12. Mάσκα Καμερούν 

Οι καλλιτέχνες επεξεργάζονται τη φυσική πραγματι-
κότητα, ανάλογα με τα αισθήματα και τις εμπειρίες τους 
και ξαναφτιάχνουν νέες εικόνες. Στη διαδικασία αυτή, α-
νανεώνουν συνεχώς τους τρόπους έκφρασής τους. Στη 
σειρά έργων του Μόραλη (εικ.14-16) παρακολουθούμε 
τρία στάδια αφαίρεσης.
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13. Η θεά Αθηνά 470-460 π.Χ. Μετόπη απ’ τον ναό του 
Δία. Ολυμπία.

14. Γ. Μόραλης, Λεπτομέρεια από το έργο «Μορφή»
1951. Η εικόνα είναι κοντά στη φυσική πραγματικότητα. 

Όπως αποδεικνύουν τα παραδείγματα (εικ. 6-12), η 
αφαίρεση στην Τέχνη δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο.
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15. Γ. Μόραλης, Λεπτομέρεια από το έργο «Επιτύμβια 
σύνθεση» 1958. Τα σχήματα του έργου μοιάζουν με γε-
ωμετρικά. Τα χρώματα απλουστεύονται. Οι φωτοσκιά-
σεις σχεδόν εξαφανίζονται.

16. Γ. Μόραλης, Λεπτομέρεια από το έργο «Επιτύμβιο» 
1958. Το πρόσωπο αποδίδεται με ένα γρήγορο, γεωμε-
τρικό σχέδιο. Το χρώμα γίνεται πλακάτο και περιορίζεται 
στο φόντο.
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Η συνέχεια της τέχνης και η πορεία της αφαίρεσης  

Κάθε βήμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας στηρίζεται 
σε προγενέστερες δημιουργίες. Ένας από τους λόγους 
για τους οποίους συναντούμε αντιστοιχίες στα έργα δια-
φορετικών εποχών, είναι ότι οι περισσότεροι καλλιτέ-
χνες διδάσκονται από τους προγενέστερους. 

Ο Γκωγκέν (εικ. 8) έζησε ένα σημαντικό μέρος της 
ζωής του στην Ταϊτή μακριά από τον πολιτισμό της ε-
ποχής του και επηρεάσθηκε από την τέχνη και τον πο-
λιτισμό της.

Ο Γαΐτης επέλεξε την «Αργώ», σύμβολο της περιπέ-
τειας της ζωής (εικ.18), για να εκφράσει τα δεινά του 
σύγχρονου, απρόσωπου ανθρώπου. Αν συγκρίνουμε 
το έργο με την παράσταση των Σειρήνων του ερυθρό-
μορφου αγγείου (εικ. 17), γίνεται ολοφάνερη η αφετηρία 
της έμπνευσης του καλλιτέχνη.

Στα έργα του Μόραλη (εικ. 14-16) βλέπουμε ότι η πο-
ρεία της αφαίρεσης επηρεάζεται από τις αξίες του κλα-
σικού ελληνικού πολιτισμού (εικ. 13).

Book 1-18B.indb   22 15/3/2018   9:59:34 πµ



23 / 13

17. Σειρήνες, Ερυθρόμορφη στάμνος 475 π.Χ.

18. Γ. Γαΐτης «Σειρήνες» 1980
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19-24. Γλυπτά από διαφορετικές εποχές, πολιτισμούς και 
τεχνοτροπίες με διαφορετική αντίληψη του «ωραίου».
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Από το αφαιρετικό στο αφηρημένο 

Στις αρχές του 20ού αι. υπήρχαν ήδη στην Ευρώπη 
αρκετές πρωτοποριακές* προτάσεις. Η καθεμιά από τις 
τάσεις αυτές απομάκρυνε τη ζωγραφική από την ανα-
παράσταση της φύσης, με τον δικό της τρόπο. 

Πολλά έργα, που ανήκαν σ’ αυτά τα ζωγραφικά κινή-
ματα, παρουσίαζαν υψηλό βαθμό αφαιρετικότητας με α-
ποτέλεσμα το θέμα τους να είναι δυσανάγνωστο. Κανέ-
να όμως από αυτά δεν είχε καταργήσει ολοκληρωτικά 
την αναπαράσταση (εικ.19). 

Το αφηρημένο

Η αφηρημένη τέχνη δε γεννήθηκε τυχαία. Οι πρώτοι 
ζωγράφοι που εκφράστηκαν με αυτό τον τρόπο ήταν 
πνευματικοί άνθρωποι, με φιλοσοφικό προβληματισμό 
που είχαν ήδη ζωγραφίσει παραστατικά (κοντά στη φυ-
σική πραγματικότητα). 

Η αφηρημένη τέχνη κατάργησε την αναπαράσταση 
της φύσης. Ο καλλιτέχνης δεν επεξεργάζεται καμία εικό-
να της φυσικής πραγματικότητας. Ασχολείται με τη σύν-
θεση των σημείων, των γραμμών και των χρωμάτων 
πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια του πίνακα. 

19    Π.Πικάσο «Κεφάλι γυναίκας» 1931 
20    «Κεφάλι Νέγρου» Νιγηρία 12ος-14ος αι. 
21    «Βούδας» 4ος-5ος αι. Κίνα 
22    «Αμένωφις Δ´» 1360 π.Χ. Αίγυπτος 
23    Α. Τζιακομέττι «Κεφάλι» 1927 
24    «Αφροδίτη της Μήλου» 200 π.Χ. Ελλάδα.
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Κάποια από τα αφηρημένα έργα έχουν άμεση σχέση 
με ορισμένους τύπους των μαθηματικών ή με τους νό-
μους που διέπουν τις λειτουργίες της φύσης. 

Στα πλαίσια της αφηρημένης τέχνης, η αντικατάστα-
ση της συγκεκριμένης μορφής με την αφηρημένη επέτρε-
ψε στους καλλιτέχνες να δουν τον κόσμο από μια διαφο-
ρετική σκοπιά (εικ. 25, 26, 27, 28). 

25. Τάκις «Σινιάλο» 1956
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Στα τέλη του 19ου αι. – αρχές του 20ού, μια εποχή ό-
που οι ανακαλύψεις της επιστήμης άλλαζαν καθημερινά 
τα δεδομένα, οι καλλιτέχνες αναζήτησαν «σύγχρονους 
τρόπους για να βάλουν σε τάξη τον κόσμο», όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο ζωγράφος Καντίνσκυ. Η εξωτε-
ρική εμφάνιση των πραγμάτων έπαψε να συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον τους. Η έρευνά τους στράφηκε σε νόμους 
και συσχετισμούς πνευματικού περιεχομένου. Διερεύ-
νησαν, δηλαδή, έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, 
τη γλώσσα των εικαστικών τεχνών*.

Το «ωραίο»

Στο πέρασμα των αιώνων η αντίληψη του ωραίου α-
πέκτησε διαφορετικό νόημα, ανάλογα με τις αξίες και 
τον πολιτισμό της κάθε εποχής (εικ. 19-24). Κάθε κοινω-
νική ομάδα μπορεί να έχει διαφορετική άποψη για το ω-
ραίο, αλλά και κάθε άτομο κρίνει το ωραίο ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες και τις εμπειρίες του.
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26. Β. Καντίνσκυ «Ωοειδές κόκκινο» 1920

27. Ζ. Μιρό «Άτομα, Πουλιά, Αστέρι» 1978
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Tι θυμάμαι

●   Περίγραψε τη σκηνή στις «Σειρήνες», όπως παριστά-
νεται στο ερυθρόμορφο αγγείο (εικ. 17). 

●   Τι κράτησε ο Γαΐτης από την εικόνα και τι άλλαξε 
(εικ.18); Γιατί πιστεύεις ότι έκανε αυτές τις αλλαγές;

●   Γιατί οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν στο έργο τους 
την αφαίρεση;

●   Βρες στο βιβλίο σου αφαιρετικά και αφηρημένα έργα.
●   Τι σημαίνει αφηρημένος καλλιτέχνης;
●   Εχουν αλλάξει οι απόψεις σου για το «ωραίο» από 

την εποχή που ήσουν μικρό παιδί;

28. Π. Κλεέ «Πρόσοψη από γυαλί» 1940
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29. Χατζηκυριάκος-Γκίκας «Νικηφόρος» 1938
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Γλωσσάρι

Αισθητική: Κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται 
με τα κριτήρια αξιολόγησης στη φύση και κυρίως στην 
τέχνη.

Εικαστικές τέχνες: Το σύνολο των τεχνών που δη-
μιουργούν εικόνα και απευθύνονται κυρίως στην αίσθη-
ση της όρασης. Ο όρος παράγεται από το ρήμα εικάζω 
απ’ όπου προέρχεται και η λέξη εικόνα, που σημαίνει 
αυτό που βλέπω. Οι αρχαιότερες και πιο γνωστές μορ-
φές εικαστικών τεχνών είναι η ζωγραφική, η γλυπτική 
και η αρχιτεκτονική. Σήμερα η έννοια των εικαστικών 
τεχνών έχει διευρυνθεί συμπεριλαμβάνοντας πλήθος 
μορφών που εκτείνονται από τη χαρακτική έως τα κό-
μικς και την κινούμενη εικόνα.

Πρωτοπορία: (Avant-garde): Ο όρος υποδηλώνει 
κάθε είδους καλλιτέχνες των οποίων η τεχνοτροπία θε-
ωρείται πιο προχωρημένη απ’ την εποχή τους.

Μόραλης Γιάννης (1916-2009): Σύγχρονος Έλληνας 
ζωγράφος. Εμπνεύστηκε από την κλασική τέχνη, ενσω-
ματώνοντας σύγχρονα στοιχεία. Διέσχισε μια πορεία 
σταδιακής αφαίρεσης για να καταλήξει σε γεωμετρικές 
μορφές.

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906-1995): Ζωγρά-
φος, γλύπτης, χαράκτης, ποιητής και συγγραφέας. Έ-
νας απ’ τους κυριότερους εκπροσώπους της κυβιστι-
κής γενιάς των Ελλήνων καλλιτεχνών. Το έργο του συν-
δυάζει το ευρωπαϊκό με το ελληνικό στοιχείο. Με την 
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παραμόρφωση της πραγματικότητας επιχειρεί να κατα-
κτήσει τη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων διαπερνώ-
ντας την ορατή πραγματικότητα (εικ. 29).

Πόλλοκ Τζάκσον (Pollok Jakson 1912-1956): Αμερι-
κανός ζωγράφος. Κύριος εκπρόσωπος της Χειρονομια-
κής Τέχνης (Αction Painting). H εικόνα της τεχνοτροπί-
ας αυτής δεν είναι προαποφασισμένη, αλλά προκύπτει 
από τον τρόπο που δημιουργείται. Ο Πόλλοκ άπλωνε 
τον μουσαμά στο πάτωμα και περνούσε πάνω του στά-
ζοντας χρώματα, καθώς προσπαθούσε να καταγράψει 
την κίνησή του.
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2. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑ

Χρωματικές κλίμακες. Συγκριτική Ιστορία της Τέχνης

α. Τι χρώμα έχει η θάλασσα;

Η φύση

Η φύση διαθέτει μια ατέλειωτη ποικιλία χρωμάτων 
και σχημάτων. Τα είδη των πουλιών, των ψαριών, των 
φυτών έχουν χρώματα που υπερβαίνουν κάθε φαντα-
σία. Κάθε εποχή χρωματίζει τη φύση με τα δικά της 
χρώματα. Τα κίτρινα του καλοκαιριού, τα γήινα χρώμα-
τα της φθινοπωρινής γης, όλα αλλάζουν ανάλογα με τις 
εποχές. Η κάθε αλλαγή μάς προκαλεί ένα διαφορετικό 
συναίσθημα.

Το φως

Kατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την ώρα 
και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, η φύση αλλάζει χρωμα-
τισμούς. Οι σκιές άλλοτε φαίνονται χρωματιστές, άλλοτε 
γκρίζες. Όλοι μαγεύονται μπροστά σ’ ένα ηλιοβασίλεμα. 
Ίσως γιατί μπορούν να διακρίνουν στον ουρανό όλα τα 
χρώματα της ίριδας ή επειδή τελειώνει η μέρα. 

Έχεις αναρωτηθεί, γιατί μας αρέσει να κοιτάμε τη 
θάλασσα; Μήπως επειδή αλλάζει συνεχώς; Παρατήρη-
σε τη θάλασσα. Θα δεις πως καθρεφτίζει ό,τι υπάρχει 
γύρω της (εικ. 31).

΄Ολα είναι χρώμα2
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30. «Λεωφορείο στη βροχή» Νίκος Μ. 14 ετών

31. «Ανταύγειες στη θάλασσα»

Book 1-18B.indb   34 15/3/2018   9:59:40 πµ



Εξασκώ τη ματιά μου

HΚοίταξε από το παράθυρό σου τον άσπρο τοίχο που 
«ακουμπά» στον ουρανό. Συνήθως περνάει απαρα-

τήρητος. Υπάρχουν μέρες, όμως, που σε γεμίζει αισιοδο-
ξία σαν τον κοιτάς. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί;  

HΑν βρεθείς κοντά στη θάλασσα το ηλιοβασίλεμα, 
προσπάθησε να ονοματίσεις τα χρώματα που ξεχω-

ρίζεις στον ουρανό αρχίζοντας από τον ήλιο.

HΌταν χιονίσει, κοίταξε τις πρωινές σκιές πάνω στο 
χιόνι. Μπορείς να διακρίνεις τι χρώμα έχουν;
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32. Μ. Βλαμένκ. Λεπτομέρεια από το έργο «Σπίτια στο 
Σατού» 1904. Τοπίο με καθαρά χρώματα
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β. Η χρωματική μου ταυτότητα

Πειραματισμοί με το χρώμα

Θα πρέπει να ξέρεις ότι στην τέχνη κάθε πρόβλημα 
έχει πολλές λύσεις. Αξία έχει εκείνη που αντιπροσω-
πεύει πραγματικά τον δημιουργό. Ψάξε λοιπόν κι εσύ 
να βρεις τις δικές σου λύσεις.

Διαλέγω χίλια χρώματα 

Προσπάθησε να φτιάξεις όσο περισσότερα χρώματα 
μπορείς αναμειγνύοντάς τα και διάλεξε εκείνα, που θεω-
ρείς ότι σε αντιπροσωπεύουν. Zωγράφισε μ’ αυτά ελεύ-
θερα. 

Κοίταζε το έργο σου προσεκτικά πριν συνεχίσεις. 

33. «Τα δικά μου χρώματα» Ελένη Τ. 12 ετών
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Μη βιάζεσαι να το τελειώσεις. Αξιοποίησε το τυχαίο. Έ-
να στάξιμο, μια στραβοπινελιά, ένα «άσχετο» χρώμα 
μπορεί να δώσει στο έργο σου τη ζωντάνια που αναζη-
τούσες. 

Άλλαξε την αρχική σου ιδέα με πολλούς τρόπους και 
διάλεξε την καλύτερη. 

Μην ξεχνάς να καθαρίζεις καλά τα πινέλα σου πριν αλ-
λάξεις χρώμα. Αν ανακατέψεις όλα τα χρώματα, δε θα έ-
χεις το αποτέλεσμα που περίμενες.

Ηλεκτρονικά χρώματα 

H  Υπάρχει σκάνερ στον υπολογιστή του σχολείου; Σά-
ρωσε το έργο σου και άλλαξέ του τα χρώματα. Πρό-

σθεσε καινούρια στοιχεία. Εκτύπωσέ το σε χοντρό χαρτί 
και συνέχισε ζωγραφίζοντας πάνω του με ξυλομπογιές ή 
τέμπερες, λαδοπαστέλ ή κηρομπογιές. 

Φανταστικά ζώα 

H  Υλικά: Ένα παλιό φανελάκι ή οποιοδήποτε μαλακό 
ρούχο, πλαστικά χρώματα, πινέλα, λεπτό σπάγκο, 

συρραπτικό, κόλλα παχύρρευστη, ψαλίδι, σύρμα, κόφτη, 
εφημερίδες, κουμπιά, καπάκια, αλουμινόχαρτο και ό,τι άλ-
λο άχρηστο υλικό σκεφθείς ανάλογα με το θέμα σου.

H  Κατασκεύασε με διπλό σύρμα τον σκελετό ενός φα-
νταστικού ζώου. Στρίψε το κατάλληλα για να σχη-

ματιστούν τα μέλη (πόδια, φτερά ή πλοκάμια κτλ. (εικ.36). 
Κάνε μια σφαίρα από εφημερίδα και δέσε τη στη θέση του 
κεφαλιού (εικ.37). Ντύσε το σύρμα με κομμάτια εφημερί-
δας που θα τυλίξεις με σπάγκο. Κάλυψε την κατασκευή 
σου με το ύφασμα. Μπορείς να τρυπήσεις το ρούχο, να το 
γεμίσεις, να το συρράψεις. Κόλλησε στη θέση των ματιών 
καπάκια ή κουμπιά, ή ό,τι άλλο φανταστείς.
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34. «Τα δικά μου χρώματα» Ιβάν Π. 12 ετών

Διάλεξε τα χρώματα που προτιμάς, χρωμάτισε την κα-
τασκευή σου και ζωγράφισε τις λεπτομέρειες (εικ.38).
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35. «Τα χρώματά μου» Αναστασία Ζ. 13 ετών 

38. Φανταστικό ζώο. Έρ-
γο Iάπωνα μαθητή 

36.

38.

37.
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γ. Ουράνιο τόξο

Φως και χρώμα 

39. «Ηλιοβασίλεμα» Αθανασία Α. 13 ετών

40. Π. Διονυσόπουλος «Πινέλο-ουράνιο τόξο» 1996 
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Πώς βλέπω το χρώμα

Ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα είναι 
το φως. Χωρίς αυτό, στο σκοτάδι, δεν μπορούμε να δού-
με ούτε χρώματα, ούτε αντικείμενα. Το φως φθάνει στο 
μάτι μας είτε απευθείας από τις πηγές που το εκπέ-
μπουν είτε μετά από ανάκλαση* από τις διάφορες επι-
φάνειες. 

Το φως του ήλιου ή μιας άλλης πηγής που φαίνεται 
άσπρο, στην πραγματικότητα είναι ένα άθροισμα όλων 
των χρωμάτων. Μπορούμε να δούμε την πολυχρωμία 
του φωτός, με τη βοήθεια ενός διάφανου πρίσματος ή ε-
νός CD. 

Το υπέροχο ουράνιο τόξο δεν είναι τίποτα άλλο από 
μια χρωματική ανάλυση του φωτός, σε μεγάλη κλίμακα, 
με τη βοήθεια των σταγόνων της βροχής.

Βλέπουμε τα χρώματα και επειδή η κάθε χρωματιστή 
επιφάνεια ανακλά μόνο το δικό της χρώμα του φωτός, ε-
νώ απορροφά όλα τα υπόλοιπα, για παράδειγμα, μια 
κόκκινη επιφάνεια ανακλά μόνο το κόκκινο φως και α-
πορροφά όλα τ’ άλλα. 

Μια επιφάνεια που φαίνεται λευκή, ανακλά όλες τις 
φωτεινές ακτίνες, ενώ μια μαύρη τις απορροφά όλες. Σε 
αντίθεση με την ανάμειξη των χρωμάτων του φωτός με 
την οποία δημιουργείται το λευκό, αν αναμείξουμε όλα 
τα υλικά μας χρώματα, το αποτέλεσμα που θα προκύψει 
είναι σχεδόν μαύρο χρώμα. 

Το φως στη ζωγραφική 

Το φως και οι ιδιότητές του, όπως είναι φυσικό, έ-
χουν απασχολήσει και τους ζωγράφους. Οι Ιμπρεσιονι-
στές (εικ. 47) και οι Πουαντιγιστές ζωγράφοι (εικ. 65) με-
λέτησαν συστηματικά την επίδραση του φωτός στη
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δημιουργία των χρωμάτων. Οι Ιμπρεσιονιστές βγήκαν 
από το εργαστήριό τους στη φύση και προσπάθησαν ν’ 
αποδώσουν τη φευγαλέα εντύπωση της πραγματικότη-
τας κάτω από την επίδραση του φωτός. Πολλοί καλλιτέ-
χνες μέχρι σήμερα προσανατόλισαν το έργο τους στη 
μελέτη του φωτός.

Τον 20ό αιώνα το ίδιο το φως χρησιμοποιήθηκε 
στην Τέχνη ως πλαστικό* στοιχείο (εικ. 45).

41. Χρωματισμός της ζελατίνας 
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42. Κόψιμο της ζελατίνας

43. Τοποθέτηση της ζελατίνας στη θήκη του σλάιντ

Παιχνίδια με το φως 

HΣτάξε πάνω σ’ ένα κομμάτι ζελατίνας μια–δυο στα-
γόνες μελάνι και ανάλογη ποσότητα λαδιού ή λα-

δομπογιάς σε διαφορετικό χρώμα. Πρόσθεσε όποιο άλλο 
λεπτό υλικό φανταστείς, όπως κλωστές, κόκκους άμμου 
κτλ. Κόψε το κομμάτι που χρωμάτισες σε μέγεθος ίσο 
με τη θήκη ενός σλάιντ. Τοποθέτησε πάνω στη χρωματι-
σμένη επιφάνειά του ένα δεύτερο κομμάτι ζελατίνας, ίσο 
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με το πρώτο και βάλε το παράξενο αυτό «σάντουιτς» 
στη θήκη. 

Πρόβαλε το έργο σου σ’ έναν άσπρο τοίχο (εικ. 44). 
Γράψε ένα μικρό σενάριο με αφορμή τα χρώματα, σε 
συνεργασία με τα άλλα παιδιά, κατασκευάστε κι άλλα 
τέτοια σλάιντς, μοιραστείτε τους ρόλους και στήστε μια 
μικρή παράσταση. Μπορείτε να σταθείτε μπροστά στην 
προβολή, να ντύσετε φακούς με χρωματιστά σελοφάν 
και να κινήσετε το φως πάνω στην προβολή. Αν βρείτε 
μια κάμερα, βιντεοσκοπήστε το θέαμα.

Xρωματίζω το φως της τάξης

HΚόλλησε πάνω σε μια χοντρή, άχρωμη ζελατίνα 
ένα χρωματιστό σελοφάν, τρυπημένο σε απλά σχή-

ματα. Κόλλησε από πάνω ένα δεύτερο σελοφάν, διαφο-
ρετικού χρώματος, τρυπημένο σε άλλα σημεία. Γέμισε 
όσα μέρη έχουν μείνει κενά μ’ ένα τρίτο χρώμα. Κάλυψε 
ένα τζάμι της τάξης σου με το έργο που έφτιαξες. Πα-
ρατήρησε τις αλλοιώσεις του κάθε χρώματος που γίνο-
νται κάτω από το φως του παραθύρου το οποίο χρωματί-
ζεται από τα σελοφάν.
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44. Δώρα Χ. 12 ετών «Παιχνίδι με το φως» Μελάνι, τέ-
μπερα και κλωστή.

45. Γ. Μπουτέας «Χωρίς τίτλο» 1981 Μεικτή τεχνική με 
φως.
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Bασικά Συμπληρωματικά

46 / 22

46. Βασικά και συμπληρωματικά χρώματα

Ζευγάρια των αντίθετων χρωμάτων

δ. Βασικά και συμπληρωματικά χρώματα
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47. K. Moνέ «Οι παπαρούνες» 1873 Έργο βασισμένο 
στα βασικά και συμπληρωματικά χρώματα.

Tα βασικά χρώματα

Υπάρχουν τρία χρώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να κατασκευαστούν. Τα χρώματα αυτά λέγονται βασικά, 
διότι από αυτά προέρχονται όλα τ’ άλλα.

Βασικά χρώματα στη ζωγραφική είναι το κόκκινο, το 
κίτρινο και το μπλε.

Τα συμπληρωματικά χρώματα

Από την ανάμειξη των βασικών χρωμάτων ανά δύο 
προκύπτουν τα συμπληρωματικά τους: το πράσινο, το 
μοβ και το πορτοκαλί.

Το κάθε βασικό χρώμα έχει και το συμπληρωματικό 
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του, με το οποίο είναι αντίθετα. Τα ζευγάρια των αντίθε-
των χρωμάτων είναι:

Το κόκκινο και το πράσινο 
Το κίτρινο και το μοβ
Το μπλε και το πορτοκαλί
Για να φτιάξουμε το συμπληρωματικό χρώμα ενός 

βασικού, πρέπει να αναμείξουμε τα άλλα δύο βασικά. 
Π.χ. το συμπληρωματικό του κόκκινου είναι το πράσινο, 
που κατασκευάζεται από την ανάμειξη του κίτρινου και 
του μπλε. Οι ποσότητες των χρωμάτων που αναμειγνύ-
ονται πρέπει να είναι ακριβείς ώστε το αποτέλεσμα να 
μην τείνει ούτε προς το ένα χρώμα ούτε προς το άλλο, 
όπως διδάσκει ο Ίττεν.

Το ανθρώπινο μάτι αποζητά την ολότητα των χρω-
μάτων. Όταν λοιπόν ερεθιστεί από ένα χρώμα, αμέσως 
δημιουργεί και το συμπληρωματικό του. 

Αν κοιτάξεις ένα κόκκινο φως και στρέψεις το βλέμμα 
σου σε μιαν άσπρη επιφάνεια, μετά από λίγα δευτερόλε-
πτα θα δεις ένα πράσινο χρώμα στη θέση του.

«Όταν βρεθείς στο δάσος με μέτριο φως περιτριγυρι-
σμένος από το πράσινο, θα δεις τους κορμούς και τα 
δρομάκια να λάμπουν σ’ ένα φως ελαφρά κόκκινο» 
Γκαίτε.
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48. «Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι». Ομαδική εργασία βασι-
σμένη σε δυο αντίθετα χρώματα, από παιδιά 13 ετών.

Στη ζωγραφική

Τα χρώματα έγιναν αντικείμενο συστηματικής μελέ-
της πολλών ζωγράφων. 

Χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας των Ιμπρεσιονι-
στών ζωγράφων ήταν η εφαρμογή του νόμου των συ-
μπληρωματικών χρωμάτων (εικ. 47). Οι Φωβιστές* (εικ. 
50) χρησιμοποίησαν λαμπερά χρώματα με βίαιες αντι-
θέσεις για να εκφράσουν έντονα πάθη, αναδεικνύοντας 
έτσι το χρώμα ως το κυρίαρχο στοιχείο του πίνακα.
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Σκέπτομαι, παρατηρώ και ζωγραφίζω

Μπορείς και εσύ να δοκιμάσεις να ζωγραφίσεις τις α-
ντιθέσεις με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα.

HΠαρατήρησε τι χρώματα έχει ο ουρανός, όταν δύει 
ο ήλιος. Πώς θα μπορούσες να αποδώσεις την α-

ντίθεση των χρωμάτων της θάλασσας και των λάμψεων 
του ήλιου; Με τι τρόπο θα ζωγράφιζες ένα φωτεινό φεγ-
γάρι ή ψάρια να γυαλίζουν στον βυθό;

HΖωγράφισε ένα θέμα με ανταύγειες στο νερό τη 
δύση, σε ανοιχτή θάλασσα, στο λιμανάκι με τις 

βάρκες, στη λίμνη, στη βρεγμένη άσφαλτο ή αλλού.

HΖωγράφισε ένα μικρό κομμάτι ανοιξιάτικης γης με 
παπαρούνες ή και λιβάδια ολόκληρα, παίρνοντας 

αφορμή από το έργο του Μονέ (εικ. 47).

49. Τα βασικά – συμπληρωματικά χρώματα στη ζωή μας. 
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50. Ε. Ματίς «Πορτραίτο με την κόκκινη γραμμή» 1905 
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ε. Οικογένειες χρωμάτων

Οι αποχρώσεις

Αν αναμείξουμε ένα βασικό χρώμα με ένα οποιοδή-
ποτε συμπληρωματικό, εκτός από το δικό του, δημι-
ουργούνται διαβαθμίσεις* ενδιάμεσων χρωμάτων, οι λε-
γόμενες αποχρώσεις (εικ. 51). 

Οι αναμείξεις των δυο χρωμάτων παίρνουν τ’ όνομα 
του χρώματος, που υπερισχύει σε κάθε απόχρωση, ό-
πως αποχρώσεις του κίτρινου ή του πράσινου.

Για να ορίσουμε με ακρίβεια την κάθε απόχρωση, 
προφέρουμε πρώτα το όνομα του χρώματος που υπε-
ρισχύει, όπως π.χ. κιτρινoπράσινο ή πρασινοκίτρινο.  

51. «Στη σκιά του δάσους» Έλενα Τ.13 ετών. Αποχρώ-
σεις του πράσινου και του μπλε

Βαθμιαίο πέρασμα από το πράσινο στο κίτρινο 
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52. Ό Σλέμερ. «Σκάλα του Μπάουχαουζ» 1932

Βαθμιαίο πέρασμα από τα σκούρα στα ανοιχτά μπλε 
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Οι τόνοι 

Η ανάμειξη ενός χρώματος με άσπρο ή μαύρο παρά-
γει μια σειρά φωτεινών ή σκοτεινών χρωμάτων, που ο-
νομάζονται τονικές διαβαθμίσεις και παίρνουν τ’ όνομά 
τους από το χρώμα αυτό. Για παράδειγμα, οι τονικές 
διαβαθμίσεις του μπλε αποτελούνται από ανοιχτά μπλε 
και σκούρα μπλε (εικ. 52).

Ζωγραφίζω με τόνους και αποχρώσεις

HΠοια ακριβώς χρώματα θα χρησιμοποιήσεις για 
να ζωγραφίσεις τη «Φωτιά στο δάσος», «Μια 

βροχερή μέρα», «Η νίκη της ομάδας μου»;

Book 1-18B.indb   54 15/3/2018   9:59:46 πµ



55 / 25

στ. Ιστορίες για το χρώμα

Το χρώμα στην Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού

Πώς άραγε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη 
ζωγραφική μας το χρώμα; Στο ερώτημα αυτό υπάρχουν 
πολλές απαντήσεις.

Η αντίληψη του χρώματος εκτός από τους ζωγρά-
φους, απασχόλησε έντονα τους ψυχολόγους, τους μου-
σικούς, ακόμα και τους ποιητές. Ο καθένας από τη δική 
του σκοπιά συσχέτισε τα χρώματα με τα συναισθήματα. 
Στη ζωγραφική το χρώμα χρησιμοποιήθηκε ανάλογα με 
τις αντιλήψεις της κάθε εποχής και τα αισθήματα του 
κάθε ζωγράφου.

Μαγικός κόσμος

Οι προϊστορικοί άνθρωποι ταυτίζονταν με τη φύση, 
πιστεύοντας ότι είναι ταυτόχρονα και άνθρωποι και 
ζώα, όπως στα παραμύθια. Τα χρώματα που χρησιμο-
ποιούσαν προέρχονταν από φυσικά υλικά και φαίνεται 
ότι τους απέδιδαν μαγικές ιδιότητες. Οι ζωγραφισμένες 
εικόνες ίσως είχαν σκοπό να τους προστατεύσουν από 
τα στοιχεία της φύσης και από τα πνεύματα. Ήταν μια 
πρώτη απόπειρα κατάκτησης της φύσης (εικ. 53).

Για την αθανασία

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έχτιζαν ναούς φωτός και χρώ-
ματος για θεραπευτικούς σκοπούς. Συσχετίζοντας τα 
χρώματα με τους θεούς, πίστευαν ότι το κάθε χρώμα 
συνδέεται με μια διαφορετική πλευρά του θεϊκού και 
επηρεάζει μια πλευρά της ζωής (εικ. 54).
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53. Άλογο.15000-10000 π.Χ. Σπήλαιο Λασκώ Γαλλία.

54. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από ταφικό μνημείο 1900 
π.Χ. Αίγυπτος.
Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τους νεκρούς. Οι τάφοι των επι-
φανών ανθρώπων ήταν γεμάτοι με τη ζωγραφική όλων 
εκείνων που πίστευαν ότι θα διατηρήσουν στη ζωή τον 
νεκρό. Οι εικόνες έπρεπε να έχουν απόλυτη σαφήνεια. 
Το χρώμα τους ήταν επίπεδο με σαφές περίγραμμα. 
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Η ελευθερία

Στην ελληνιστική περίοδο (325-30 π.Χ.) οι ζωγράφοι 
ερεύνησαν τρόπους για να αποδώσουν πιο πιστά την 
πραγματικότητα και τη χαρά της ζωής. Μπορούμε να 
πάρουμε μια ιδέα από τα επιτεύγματα της σπουδαίας 
αυτής ζωγραφικής από τις τοιχογραφίες που διασώθη-
καν στην Πομπηία. Οι περισσότερες απ’ αυτές ήταν ε-
πιρροές ή αντίγραφα ελληνικών έργων (εικ. 55).

Η ιερότητα

Ο βυζαντινός πολιτισμός έπλασε εικόνες στηριγμέ-
νες σε μια αυστηρή παράδοση. Η πνευματική υπόστα-
ση του θείου και η άρνηση της ύλης εκφράστηκε με 
συμβολικά πλακάτα χρώματα (εικ. 56).

Η γνώση

Η Αναγέννηση (14ος – 15ος αι.) ήταν μια επιστροφή 
του ανθρώπου στα εγκόσμια με έμπνευση από την κλα-
σική Ελλάδα και με ιδανικό τη γνώση των τεχνών και 
των επιστημών. Το χρώμα έχασε τη λάμψη του, κέρδισε 
όμως πλούσιους τόνους, που ερμήνευαν τη φωτοσκία-
ση και δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο πίνακας έχει 
όγκο και βάθος.

Το πάθος

Ο Ρομαντισμός στο τέλος του 19ου αιώνα υπήρξε 
μια στροφή του ανθρώπου προς το συναίσθημα και τη 
φαντασία. Το χρώμα ξέφυγε από το περίγραμμα και έ-
πλασε μορφές γεμάτες ένταση και πάθος (εικ. 57).
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55. « Γυάλινο βάζο με ρόδια» Τοιχογραφία. Πομπηία 
1ος αι. Σε μια περίοδο ευημερίας και λατρείας της φυ-
σικής ομορφιάς, οι ζωγράφοι πλούτισαν το χρώμα τους 
με περισσότερους τόνους που έδιναν την εντύπωση του 
όγκου και της διαφάνειας.
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56. Ο Χριστός Παντοκράτορας 1960 Μονή Χιλανδαρίου 
Βυζαντινή αγιογραφία
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57. Τ. Τέρνερ. Λεπτομέρεια από το «Ατμόπλοιο μέσα σε 
χιονοθύελλα» 1842 Ρομαντισμός  

Η εντύπωση

Ο Ιμπρεσιονισμός (τέλος 19ου- αρχές 20ού αι.) απο-
τέλεσε τομή στην ιστορία του χρώματος, καθώς άνοιξε 
τον δρόμο του εμπλουτισμού της παλέτας του καλλιτέ-
χνη με καθαρά χρώματα και αποχρώσεις, επικεντρώνο-
ντας το ενδιαφέρον του στο παιχνίδισμα του φωτός και 
όχι στην ακρίβεια του σχεδίου (εικ. 47). 

Η αποθέωση του χρώματος

Ο 20ός αι. έφερε στο προσκήνιο καλλιτεχνικά ρεύμα-
τα και καλλιτέχνες που αποθέωσαν το χρώμα και σε 
πολλές περιπτώσεις το ανέδειξαν ως θεματικό στοιχείο 
του έργου τους (εικ. 59). 

O ζωγράφος Kαντίνσκυ συσχετίζοντας τα χρώματα 
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με τη μουσική και το φως έγραφε: 
• Κόκκινο: Φορτικός τόνος, δυνατός, μεσαίο φως, ε-

ρεθιστικό.
•  Κίτρινο: Ψηλοί ήχοι, οξείς, δυνατό φως.
•  Μπλε: Χαμηλοί ήχοι, σκοτεινό.

Πες το με το χρώμα

Τώρα που ξέρεις ότι το χρώμα εξυπηρετεί κάθε φορά 
διαφορετικές ανάγκες, σκέψου τι θέλεις να εκφράσεις 
και αποφάσισε με ποιον τρόπο θα το χειριστείς.

HΠώς θα ζωγράφιζες τον φόβο, τη χαρά, το όνειρο, 
την αγωνία;

HΠοια χρώματα θα ταίριαζαν στη λαϊκή αγορά, στο 
τσίρκο, στην ατμοσφαιρική ρύπανση;

HΠώς θα ζωγράφιζες τη μουσική; Με ποια χρώματα 
θα ταίριαζε ο ήχος του φλάουτου, του βιολιού, του 

κοντραμπάσου; 

HΖωγράφισε ένα όνειρο με χρώματα της επιλογής 
σου. 
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58. «Η βροχή» Μαρία Ζ. 12 ετών Εκφραστικό χρώμα
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59. Ρ. Ντελωνέ. «Ταυτόχρονες αντιθέσεις. Ήλιος και 
φεγγάρι» 1913. Εκφραστικά χρώματα, σε ηχηρούς τό-
νους και αποχρώσεις. Η περιστροφή των φωτεινών πο-
λύχρωμων κύκλων, η διαφάνεια και ο ρυθμός δίνουν μια 
αίσθηση ουράνιου τόξου. Oρφισμός
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60. Α.Ντεραίν «Η γέφυρα Blaktfiars στο Λονδίνο» 1906. 
Εκτυφλωτικό χρώμα με πλούσιες ποικιλίες. Τα αντιφεγ-
γίσματα του νερού και το ζωηρό χρώμα του ουρανού και 
της γέφυρας κάνουν έντονη αντίθεση με τις γαλάζιες 
σκιές, εκφράζοντας ένταση και ανησυχία. Φωβισμός
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Τι θυμάμαι;

•   Ποια είναι τα βασικά και ποια τα συμπληρωματικά 
χρώματα;

•   Ποιο χρώμα είναι το αντίθετο του μοβ;
•    Διάλεξε μια εικόνα με έντονες χρωματικές αντιθέσεις. 

Σάρωσέ την στον υπολογιστή και κάνε αντιστροφή 
χρωμάτων. Σύγκρινε το αποτέλεσμα με την αρχική ει-
κόνα. Τι ακριβώς συνέβη;

•   Ποια είναι η διαφορά των τόνων από τις αποχρώσεις; 
Δώσε ένα παράδειγμα από τα έργα του βιβλίου.

•   Παρατήρησε τον χρωματικό κύκλο (εικ. 61). Ποια χρώ-
ματα διακρίνεις;

•   Με ποια λογική έχουν τοποθετηθεί τα χρώματα στον 
χρωματικό κύκλο;

•   Θα μπορούσες να εντοπίσεις ανάμεσα στα χρώματα 
του χρωματικού κύκλου ποια χρώματα είναι θερμά και 
ποια ψυχρά; Γιατί άραγε μας δίνουν αυτή την αίσθη-
ση; 

•   Ποια ήταν κατά τη γνώμη σου η μεγαλύτερη καινοτο-
μία που έφερε ο Ιμπρεσιονισμός στη ζωγραφική;

Γλωσσάρι

Ανάκλαση του φωτός: Η αλλαγή κατεύθυνσης του φω-
τός όταν πέφτει σε μια λεία επιφάνεια.

Πλαστικά στοιχεία/ μέσα: Τα στοιχεία που χρησιμο-
ποιούν οι καλλιτέχνες ως μέσα για να πλάσουν το έργο 
τους, όπως τα σχήματα και τα χρώματα στη ζωγραφική, 
ο όγκος και ο χώρος στη γλυπτική, οι ήχοι στη μουσική 
κ.ά.
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Διαβάθμιση ή κλίμακα (των χρωμάτων): Η διαδοχική 
κατάταξη (των χρωμάτων ανάλογα με τους τόνους, τις 
αποχρώσεις κτλ.)

Πουαντιγισμός: Η ζωγραφική που δημιουργείται με 
σημεία ή μικρές κηλίδες καθαρών χρωμάτων, οι οποίες 
όταν παρατηρηθούν από τη σωστή απόσταση, προκα-
λούν στον θεατή την εντύπωση της ανάμειξης των χρω-
μάτων, αντίθετα με τον καθιερωμένο τρόπο ανάμειξης 
των χρωμάτων στην παλέτα (εικ. 65).

61. Δωδεκαμερής χρωματικός κύκλος του Ίττεν
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3. ΟΡΓΑΝΩΝΩ 

Σύνθεση και Αισθητική

α. Το άδειο μου χαρτί

Ο ζωγραφικός χώρος

Πριν ακόμα αρχίσεις να ζωγραφίζεις, το πρώτο σχή-
μα που έχεις μπροστά σου είναι το σχήμα του χαρτιού 
ή όποιας άλλης επιφάνειας έχεις επιλέξει για να δεχθεί 
το έργο σου. 

Οι περισσότεροι ζωγράφοι δίνουν μεγάλη σημασία 
στις διαστάσεις και στο σχήμα της ζωγραφικής επιφάνει-
ας. Πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν, θα αναρωτηθούν: Τι 
ακριβώς θέλω να εκφράσω στο έργο μου; Τι διαστάσεις 
και τι σχήμα πρέπει να έχει η ζωγραφική μου επιφάνεια 
ώστε ν’ αναδειχθεί το θέμα;

Εξετάζουν λοιπόν το σχήμα της ζωγραφικής επιφά-
νειας σε σχέση με τα σχήματα που περιέχει. Θα πρέπει 
να πάρουν μια σειρά αποφάσεων προκειμένου να δώ-
σουν στην ιδέα τους τη μορφή που επιθυμούν: Oι μορ-
φές θα είναι μικρές ή μεγάλες, φωτεινές ή σκοτεινές; Θα 
τοποθετηθούν ψηλά ή χαμηλά, δεξιά ή αριστερά; Θα φαί-
νονται κοντά ή μακριά, μπροστά ή πίσω, πάνω ή κάτω 
σε σχέση με τα υπόλοιπα σχήματα, μέσα ή έξω απ’ αυτά;

Για να δώσουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτή-
ματα, πειραματίζονται κάνοντας γρήγορα προσχέδια 
και διαλέγουν εκείνο που τους εκφράζει.

Τοποθετώντας ένα σχήμα στο χαρτί έχεις ήδη κάνει 
μια ενέργεια που μπορεί να ερμηνεύσει μια λέξη, μια ι-
δέα, ένα συναίσθημα.

Oργανώνω3
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62. Μελέτη οργάνωσης του ζωγραφικού χώρου. Κατερί-
να Π. 13 ετών

Εκφράζομαι με απλό τρόπο

HΧρησιμοποίησε χαρτιά σε δύο διαφορετικά χρώμα-
τα.

Σκέψου μια ιδέα π.χ. την ελευθερία ή τη μοναξιά. 
Το χαρτί που θα χρησιμοποιήσεις σαν φόντο κόψε το 

σε μεγάλο μέγεθος και σε σχήμα που νομίζεις ότι ταιριά-
ζει με το θέμα σου. Σχίσε ή κόψε το δεύτερο χαρτί σε 
τυχαία μικρά κομμάτια. Διάλεξε το σχήμα που εκφράζει 
την ιδέα σου και ψάξε να βρεις σε ποιο σημείο της ζω-
γραφικής επιφάνειας θα το κολλήσεις έτσι ώστε να απο-
δoθεί καλύτερα. 

HΜπορείς, με τον ίδιο τρόπο, να χρησιμοποιήσεις 
τρία χαρτιά διαφορετικών χρωμάτων ή να τα αντι-

καταστήσεις με χρωματικές κηλίδες. Θυμήσου ότι κάθε 
έννοια μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους.
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63. Κ. Τσόκλης «Ακρογιαλιά» 1970. Ζωγραφική, άμμος 
και πλεξιγκλάς. Μερικές φορές το θέμα βγαίνει έξω από 
τα της όρια της ζωγραφικής επιφάνειας, προκειμένου να 
τονιστεί η σημασία του.
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β. Πίσω απ’ την εικόνα

Η σύνθεση

Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες των έργων 
των μεγάλων καλλιτεχνών. Πιστεύεις αλήθεια ότι θα έ-
φθαναν ποτέ σ’ αυτό το αποτέλεσμα, εάν δεν είχαν 
φροντίσει από πριν την οργάνωση της ζωγραφικής 
τους επιφάνειας;

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται ένα έργο, έτσι 
ώστε κάθε του στοιχείο να εξυπηρετεί το σύνολο, ονο-
μάζεται σύνθεση.

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες εξετάζουν πολλές ε-
ναλλακτικές, συνθετικές λύσεις πριν καταλήξουν σ’ 
αυτήν που θα επιλέξουν τελικά. Μελετώντας εξαρχής 
τη σύνθεση, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το έργο 
τους σε όλα του τα στάδια, αφού μπορούν να συγκρί-
νουν συνεχώς όλα τα στοιχεία του τόσο μεταξύ τους 
όσο και με το σύνολο (εικ. 65, 66). 

Τα περισσότερα έργα τέχνης, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα, υπακούουν σε συνθετικούς κανόνες οι οποίοι 
άλλοτε είναι αυστηρά προκαθορισμένοι και άλλοτε χα-
λαροί.
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64. Μελέτη της οργάνωσης της εικόνας 65
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65. «Η Γκραντ Ζατ» είναι μια μεγάλη σύνθεση και αποτε-
λεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τεχνοτροπίας του που-
αντιγισμού. Η νωχελικότητα και η γαλήνη ενός ηλιόλου-
στου απογεύματος εκφράζεται με τη σταθερότητα των 
μορφών που μοιάζουν ακινητοποιημένες, σαν να έχει 
σταματήσει ο χρόνος. Ο Σερά για τον σκοπό αυτό οργα-
νώνει τη σύνθεσή του με αυστηρότητα, χρησιμοποιώ-
ντας κάθετες, οριζόντιες και ελαφρά πλάγιες γραμμές 
που ορίζουν τις θέσεις των ανθρώπων, των δέντρων, 
των σκιών και του ορίζοντα.
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Με αφορμή τη σύνθεση των έργων Τέχνης

HΜπορείς να «δανειστείς» μια ιδέα από τη σύνθεση 
ενός έργου. Βάλε πάνω στο έργο ένα διαφανές 

χαρτί και προσπάθησε να βρεις με το μολύβι σου την ορ-
γάνωσή του, σημειώνοντας τα σημεία και τις γραμμές 
που τραβούν την προσοχή σου (εικ. 64, 67). Αντίγραψε 
τις γραμμές που βρήκες σ’ ένα χαρτί, ξέχνα το έργο απ’ 
όπου τις πήρες και ζωγράφισε πάνω στην ίδια σύνθεση 
ένα δικό σου θέμα.

HΚόψε ένα παλιό σου έργο και οργάνωσέ το ξανά. 
Κόλλησε τις μορφές σε καινούριες θέσεις και συ-

μπλήρωσέ το με χρώματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος 
της πινελιάς και τα χρώματα που ήδη υπάρχουν καθώς 
και τις νέες κατευθύνσεις που δημιουργούνται.
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66. Η Νίκη της Σαμοθράκης, περ. 190 π.Χ.

Στη «Νίκη της Σαμοθράκης» (εικ. 66) ο καλλιτέχνης χρη-
σιμοποίησε δυναμικές γραμμές με τρόπο εκφραστικό. Α-
ντίθεση αποτελούν οι καμπύλες που διασταυρώνονται 
διαγώνια μ’ αυτές. Η ιδέα της αναπαράστασης της θεάς 
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67. Μελέτη της σύνθεσης της εικόνας 

της νίκης που δε μένει για πολύ στον ίδιο τόπο ζωντα-
νεύει όχι τόσο από την ίδια της την κίνηση, όσο από τις 
δυναμικές γραμμές οι οποίες σχηματίζουν ένα βέλος, δί-
νοντας την αίσθηση ότι είναι έτοιμη να προσγειωθεί 
στην πλώρη ενός πλοίου που αποτελούσε τη βάση του 
αγάλματος.
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68. Ο Χρήστος κατάφερε να αποδώσει την πιο δραματι-
κή στιγμή της μάχης, δημιουργώντας μια δυναμική σύν-
θεση. Τοποθετεί το κυρίως θέμα του στη μέση της ζω-
γραφικής επιφάνειας και τονίζει τις εκρήξεις με έντονες 
ακτινωτές φόρμες. Η γέφυρα συγκλονίζεται από την έ-
κρηξη, καμπυλώνει και σπάει, ενώ τα στηρίγματά της συ-
γκλίνουν. Το βουνό με το ανήσυχο σχήμα του συμμετέ-
χει στην ένταση της στιγμής. 
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γ. Ο ρυθμός

Ρυθμοί παντού

Η εναλλαγή των εποχών, η ακολουθία της μέρας με 
τη νύχτα, ο χτύπος της καρδιάς, η ανάσα μας, το βάδι-
σμα, ο χορός, η μουσική, η αρχιτεκτονική αποτελούν 
μερικά μόνο παραδείγματα διαφορετικού τύπου ρυθ-
μών. Η κανονική επανάληψη καθορίζει τη λειτουργία 
της φύσης της ζωής, αλλά και των έργων του ανθρώ-
που (εικ. 70). 

Διαφορετικοί ρυθμοί

Για να εκφράσεις ιδιαίτερα συναισθήματα, μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις διάφορα είδη ρυθμών: 

Η κανονική επανάληψη ίδιων σημείων, γραμμών, 

69. Δροσοσταλίδες πάνω σε κλαράκια που αποκρυσταλ-
λώθηκαν καθώς φυσούσε ο άνεμος.
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μορφών, χρωμάτων ή όγκων, δημιουργεί κανονικό ρυθ-
μό (εικ.71). Η επανάληψη περισσότερων του ενός στοι-
χείων εναλλάξ κάνει τον ρυθμό εναλλασσόμενο (εικ. 
72). Η κανονική μείωση ή αύξηση του ίδιου στοιχείου έ-
χει ως αποτέλεσμα ρυθμούς που αναπτύσσονται ή που 
ελαττώνονται (εικ. 73). Υπάρχουν όμως και άλλοι πιο ε-
λεύθεροι ρυθμοί. 

70. Το Ερεχθείο 420-405 π.Χ. Ναός ιωνικού ρυθμού.
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74. Βαζαρέλι «Vega-Fel» 1960. Οπ- Αρτ* Η σφαιρική δι-
άταξη των γραμμών, η ρυθμική μεταβολή των διαστάσε-
ών τους και η εναλλαγή των κόκκινων, μπλε και μαύρων 
κύκλων έχουν ως αποτέλεσμα την εντύπωση της συνε-
χούς κίνησης.

Στη διακοσμητική

Όταν ένα σχέδιο προορίζεται για να διακοσμήσει μια 
επιφάνεια, ένα αντικείμενο ή ένα μνημείο, χρησιμοποιεί 
συχνά τη ρυθμική επανάληψη.

Στην αρχιτεκτονική

Ο ρυθμός στην αρχιτεκτονική ταυτίζεται με τον διε-
θνή όρο στιλ (style) και σημαίνει το σύνολο και τη συνο-
χή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, που 
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προσδιορίζουν την τεχνοτροπία του ή την τεχνοτροπία 
μιας εποχής, όπως δωρικός ρυθμός, βυζαντινός, μπα-
ρόκ, ροκοκό κτλ.

Πόσους ρυθμούς γνωρίζω;

HΣε συνεργασία με τους συμμαθητές σου, μπορείτε 
να κατασκευάσετε μια τρισδιάστατη μακέτα της 

Ακρόπολης, όπου θα ξεχωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία των αρχιτεκτονικών ρυθμών. Χρησιμοποιήστε 
χαρτόνια που θα τα χρωματίσετε ή και χαρτοπολτό.

Ζωγραφίζω τη μουσική 

HΘα μπορούσες ακόμα να συλλέξεις διαφορετικούς 
ρυθμούς: 

Με ένα μαλακό μολύβι ζωγράφισε γραμμές ακούγοντας 
διάφορα είδη μουσικής: αργό, γρήγορο, φρενήρη, ευέ-
λικτο, μονότονο, διακοπτόμενο, ποικίλο κτλ. Προσπά-
θησε ν’ ακολουθείς με τη χειρονομία σου τον κάθε ρυθ-
μό. Έπειτα διάλεξε απ’ αυτούς όσους σ’ ενδιαφέρουν 
και χρησιμοποίησέ τους για να συνθέσεις ένα δικό σου 
έργο. 

HΑκούγοντας τη μουσική που προτιμάς φαντάσου 
τα χρώματα που θεωρείς ότι της ταιριάζουν (Κεφ. 

2). Μ’ αυτά ζωγράφισε σημεία, γραμμές και επιφάνειες 
αναπαριστάνοντας τον ρυθμό της (εικ. 75)
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75. «Ζωγραφική από ένα μουσικό κομμάτι με ποικίλους 
ρυθμούς» Νίκη Κ. 14 ετών 

Book 1-18B.indb   82 15/3/2018   9:59:54 πµ



83 / 8083 / 34

δ. Oπτική ζυγαριά

Οπτικά βάρη

Πολλές φορές, κοιτάζοντας ένα έργο μας, έχουμε την 
εντύπωση ότι «γέρνει». Η αίσθηση του οπτικού «βά-
ρους» εντοπίζεται σε κάθε εικαστικό έργο. Πραγματικά, 
αν παρατηρήσουμε προσεκτικά μια σύνθεση, θα διαπι-
στώσουμε ότι ορισμένα σημεία της έχουν μεγαλύτερη 
σημασία και περισσότερο «βάρος». 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οπτικού «βάρους» 
είναι: το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα, η θέση που βρί-
σκονται μέσα στο έργο καθώς και ο αριθμός των αντι-
κειμένων.

Ένα μεγάλο σχήμα είναι συνήθως βαρύτερο από έ-
να μικρό. Τα κάθετα σχήματα είναι βαρύτερα από τα 
πλάγια. Οι κανονικές, γεωμετρικές φόρμες είναι βαρύτε-
ρες από τις ακανόνιστες. Τα έντονα χρώματα δίνουν 
την αίσθηση ότι είναι βαρύτερα από τα απαλά. Όλες αυ-
τές οι αξίες είναι βέβαια σχετικές, διότι ανατρέπονται δι-
αρκώς ανάλογα με τους συσχετισμούς που δημιουρ-
γούνται μεταξύ τους.

Σ’ ένα εικαστικό έργο είναι απαραίτητο τα «βάρη» να 
ισορροπούν μεταξύ τους.

Ρυθμίζοντας τα οπτικά βάρη οι καλλιτέχνες πετυχαί-
νουν να συγκεντρώσουν την προσοχή του θεατή σε συ-
γκεκριμένα σημεία του έργου τους και μ’ αυτό τον τρό-
πο να μεταδώσουν τα μηνύματά τους.
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76. Ομαδική εργασία μαθητών της Α΄ Γυμνασίου με θέμα 
την ισορροπία. Κολάζ
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77. Χ. Γκρι «Νεκρή φύση απέναντι από το ανοιχτό παρά-
θυρο» 1923

Ο Γκρι (εικ.77) ισορροπεί τα οπτικά βάρη των ανοιχτών 
και των σκούρων, τοποθετώντας τα ανοιχτά χρώματα 
στις μικρές φόρμες (σχήματα) και τα σκούρα στις μεγά-
λες. Ολόκληρη η σύνθεση ζυγίζεται με βάση έναν κάθε-
το άξονα ο οποίος λειτουργεί όπως ο άξονας μιας ζυγα-
ριάς και αρχίζει από το φύλλο του βιβλίου για να καταλή-
ξει στο πόδι του τραπεζιού.
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Ισορροπώ

HΚόψε ή σχίσε ένα χρωματιστό χαρτί σε μικρά σχή-
ματα διαφορετικών μεγεθών. Τοποθέτησε πάνω 

σ’ ένα τετράγωνο χαρτί τόσα κομμάτια όσα χρειάζονται 
για να ισορροπήσουν οπτικά. Κόλλησε το έργο σου μαζί 
με τα έργα των συμμαθητών σου σ’ ένα μεγάλο χαρτόνι 
υπολογίζοντας την ισορροπία του συνόλου (εικ. 76). 

HΤο ίδιο μπορείς να κάνεις και με τρία χρώματα. 
Εδώ πρέπει να προσέξεις και τα χρωματικά βάρη. 

Μπορείς να αντικαταστήσεις τα σχήματα με φυσικές ή 
διακοσμητικές μορφές.
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ε. Καλλιτεχνικές συνθέσεις

Βασικοί κανόνες σύνθεσης παρατηρούνται στα έργα 
τέχνης από την αρχαιότητα. Το μέγεθος, η τοποθέτηση, 
τα χρώματα, οι φόρμες, ακόμα και το σχήμα του κάδρου 
αποτελούν για τον καλλιτέχνη άλλοτε αφετηρία έμπνευ-
σης και άλλοτε αποτέλεσμα μελέτης. Στα περισσότερα 
έργα τέχνης όλων των εποχών διακρίνουμε μια προ-
σπάθεια οργάνωσης.
•   Ο δημιουργός της νεολιθικής εποχής παρατηρώντας 

το βότσαλο, φαντάστηκε μια καθισμένη μορφή σε εμ-
βρυϊκή στάση κι έτσι αξιοποίησε το σχήμα του με τον 
καλύτερο τρόπο. Το ωοειδές σχήμα του βότσαλου ε-
παναλαμβάνεται σε οριζόντια κατεύθυνση στο κεφάλι, 
ενώ αντίθεση αποτελούν τα μέλη τα οποία επισημαί-
νονται με ευθείες, που σχηματίζουν τρίγωνα (εικ. 78).

•   Στην εικόνα 80 ο κύκλος που διάλεξε ο καλλιτέχνης να 
εντάξει το θέμα, μοιάζει να εγκλωβίζει τον ταύρο, ο ο-
ποίος λυγίζει και σπαρταράει κάτω από την επίθεση 
της λέαινας. Τα σώματα και τα πόδια των ζώων δημι-
ουργούν άνισες γωνίες, που αναπτύσσονται ρυθμικά 
στον χώρο, τονίζοντας την ένταση της σύγκρουσης. 
Οι μορφές γεμάτες δυναμισμό, αποδίδονται αφαιρετι-
κά με κυρίαρχα στοιχεία τον κύλινδρο και τη σφαίρα.
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78. Νεολιθική εγχάρακτη καθισμένη μορφή σε βότσαλο. 
Τελευταία Παλαιολιθική ή Μεσολιθική περίοδος

79. Κ. Μπρανκούζι «Το φιλί» Μάρμαρο 1907 

80. Σφραγιδόλιθος από την Κνωσό από αιματίτη, 
περ.1400 π.Χ.
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81. Πιέρο ντέλλα Φραντσέσκα «Η βάφτιση του Χρι-
στού» 1440-1445
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82. Εξηκίας «Ο Αχιλλέας και ο Αίας παίζουν πεσσούς» 
Μελανόμορφο αγγείο περ. 540 π.Χ.
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83. Ραφαήλ «Η Παναγία από καθέδρας» 1514

84. «Η μούσα Θάλεια» Ψηφιδωτό 3ος αι.
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•   Το 1437 ο αρχιτέκτονας και θεωρητικός της τέχνης  
Αλμπέρτι επινόησε τον όρο «σύνθεση» για να περι-
γράψει την εφαρμογή των μαθηματικών στην οργά-
νωση του έργου τέχνης. Πίστευε ότι η αρμονία των 
στοιχείων του έργου αποτελεί μικρογραφία της θείας 
δημιουργίας. Στη «Βάφτιση του Χριστού» (εικ. 81) το 
θρησκευτικό νόημα του έργου απορρέει από τη γεω-
μετρία. Ο κύκλος (ουρανός, πνεύμα) βρίσκεται πάνω 
από το ορθογώνιο (γη, ύλη). Το Άγιο Πνεύμα είναι στο 
κέντρο του ουρανού, ενώ ο Χριστός αποτελεί τον άξο-
να της σύνθεσης που συνδέει τη γη με τον ουρανό. 
Πρόκειται για μια συμμετρική σύνθεση.

Κρίνω και συγκρίνω

HΤι κοινό και ποιες διαφορές παρατηρείς στη σύν-
θεση των εικόνων 83 και 84; 

HΠοια από τα έργα που εικονίζονται στις σελίδες 
80/33, 82/33 και 84-85/34 είναι συμμετρικά; Περί-

γραψε τα στοιχεία της συμμετρίας.

HΜε βάση ένα έργο της επιλογής σου κάνε μια με-
λέτη της σύνθεσης των χρωμάτων, όπως στις εικό-

νες 85, 86.
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85. Χ. Βαν Άυκ «Το ζεύγος Αρνολφίνι» 1434.

Book 1-18B.indb   93 15/3/2018   9:59:56 πµ



94 / 36

86. Μελέτη της σύνθεσης των θερμών και ψυχρών χρω-
μάτων της εικόνας 85 από μαθητή της Α´ Γυμνασίου
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Τι θυμάμαι; 

•   Γιατί χρειάζεται να οργανώνεις τον ζωγραφικό σου 
χώρο;

•   Ποια ερωτήματα απασχολούν συνήθως τους καλλιτέ-
χνες πριν αρχίσουν την κατασκευή του έργου τους;

•   Μπορεί η κατανομή του ζωγραφικού χώρου να εκ-
φράσει ιδέες και συναισθήματα; 

•   Τι είναι η σύνθεση και πώς λειτουργεί στο έργο Τέ-
χνης;

•   Βρες δυο έργα από το βιβλίο σου με παρόμοια σύνθε-
ση.

•   Διάλεξε τη σύνθεση που σου αρέσει από τα έργα του 
βιβλίου σου και εξήγησε τους λόγους της προτίμησής 
σου. 

•   Με ποια λογική οργανώνεται μια σύνθεση; 
•   Αν ήθελες να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, ποιου 

έργου τη σύνθεση θα διάλεγες;
•   Βρες ένα παράδειγμα ρυθμού από τη φύση και ένα α-

πό τα ανθρώπινα έργα. 
•   Μπορείς να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κύριο οπτικό 

βάρος στην εικόνα 57 (Τέρνερ) και ποιο μήνυμα θέλει 
να μεταδώσει ο καλλιτέχνης συγκεντρώνοντας την 
προσοχή του θεατή σ’ αυτό το σημείο;
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Γλωσσάρι

Aρμονία: Η κανονική σχέση των μερών προς το σύ-
νολο, σωστή αναλογία, η σωστή διάταξη.

Οπ-Αρτ (Optical Art), (εικ. 74): Εικαστικό ρεύμα αφη-
ρημένης τέχνης που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’60. 
Οι καλλιτέχνες που ανήκουν στην Οπτική Τέχνη με την 
κατάλληλη χρήση των πλαστικών μέσων (των γραμμών 
του σχήματος, των χρωμάτων και της σύνθεσης), δί-
νουν την ψευδαίσθηση της διαρκούς κίνησης. Κύριος 
εκπρόσωπος είναι ο Β. Βαζαρέλι.

Ζωρζ Σερά (Georges Seurat 1859-91), (εικ. 65): Γάλ-
λος ζωγράφος. Διατύπωσε τη θεωρία για την απόδοση 
του χρώματος και του φωτός που έγινε γνωστή με τον 
όρο Πουαντιγισμός ή Ντιβιζιονισμός.

Κώστας Τσόκλης (1930), (εικ. 63): Σύγχρονος Έλλη-
νας εικαστικός καλλιτέχνης. Τα έργα του που είναι αφαι-
ρετικά, εισάγουν τον θεατή σε μια πραγματικότητα δια-
φορετική από την ορατή. Έχει πειραματιστεί εισάγο-
ντας στα έργα του φυσικά υλικά ή πραγματικά αντικεί-
μενα, που δημιουργούν διάφορες μορφές οφθαλμαπά-
της. Έχει παρουσιάσει κατασκευές, εγκαταστάσεις, ε-
φήμερα έργα, video κ.ά. 

87. «Η ισορροπία» Σχέδιο μαθητή.
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Σχέδιο για όλους4

4. ΣXEΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μορφικά στοιχεία*. Μορφοποίηση*

88. Οι αμπελώνες στο χιονισμένο τοπίο γίνονται αντιλη-
πτοί ως σύνολο σημείων.

α. Αρχίζοντας μ’ ένα άγγιγμα

Το σημείο

Με το άγγιγμα του πινέλου σου στο χαρτί, το πρώτο 
ίχνος που θα δημιουργήσεις είναι ένα σημείο. Συνήθως 
δεν του δίνεις καμία σημασία κι όμως το μικρό αυτό ση-
μάδι έχει τη δική του αξία στην εικαστική γλώσσα. To 
σημείο, η γραμμή και η επιφάνεια αποτελούν τα πλα-
στικά στοιχεία (το αλφαβητάρι) του σχεδίου.

Το εικαστικό σημείο, σε αντίθεση με το γεωμετρικό, 
έχει και σχήμα και διαστάσεις. Ανάλογα με τη θέση του, 
το μέγεθος, το χρώμα και τη σχέση του με τα υπόλοιπα 
σχήματα, αποκτά διαφορετικό νόημα και συμβολισμό. 
Πολλά σημεία μαζί δημιουργούν μια σύνθεση. Στη Μο-
ντέρνα Τέχνη, το σημείο πολλές φορές χρησιμοποιήθη-
κε σαν το μοναδικό στοιχείο της σύνθεσης. Στη φύση, 
καθετί που κοιτάζεις από μακριά, τις περισσότερες φο-
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ρές, το αντιλαμβάνεσαι σαν σημείο. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τα σύνολα των μικρών πραγμάτων: τις σταγόνες, 
τα έντομα, τα βότσαλα, τις φυλλωσιές κτλ.

Μαγικές εικόνες

HΚάνε μια μεγάλη ποικιλία σημείων. Για να το πε-
τύχεις, πρέπει να χρησιμοποιήσεις στρογγυλά και 

τετράγωνα πινέλα, διαφορετικών μεγεθών ή μαλακό μο-
λύβι, παστέλ κτλ. Ζωγράφισε με διάφορους τρόπους: 
απαλά, δυνατά, προσεκτικά, γρήγορα, ρυθμικά, ακατά-
στατα, χτυπώντας το πινέλο στο χαρτί, πιτσιλώντας κτλ. 

Έπειτα αφαίρεσε από ένα χαρτονάκι ένα τετράγωνο 
10x10 εκ. και κίνησε το χαρτόνι με το κενό πάνω στο ζω-
γραφισμένο χαρτί σου, διαλέγοντας το τμήμα με την πιο 
ενδιαφέρουσα ρυθμική σύνθεση. Σημείωσε μ’ ένα μολύβι 
τα μέρη που έχεις επιλέξει μ’ αυτό τον τρόπο και κόψε 
τα. Κάνε ομάδες με 4-6 τετράγωνα απ’ αυτά και τοποθέ-
τησέ τα σ’ ένα μεγάλο χαρτόνι. Άλλαξέ τους θέσεις πολ-
λές φορές για να βρεις τη θέση στην οποία ισορροπούν 
οπτικά και κόλλησέ τα, αφού πρώτα υπολογίσεις τις απο-
στάσεις μεταξύ τους.
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89. «Xαρταετοί» Ελένη Κ. 13 ετών
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90. Γκ.Νοβέλλι «Μια ανατολή για τη Μαρίνα» 1964 Ο 
Νοβέλλι ζωγράφισε μια λυρική και δυναμική ταυτόχρονα 
σύνθεση χρησιμοποιώντας σχεδόν κατ’ αποκλειστικότη-
τα σημεία.
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β. Με μια κίνηση

Η γραμμή

Η περιπέτεια της γραμμής

Η γραμμή, που τόσο συχνά χρησιμοποιείς στη ζω-
γραφική, γεννιέται από την κίνηση του χεριού σου. Εί-
ναι η τροχιά που διαγράφει ένα σημείο στη ζωγραφική 
επιφάνεια.

Στη φύση θα συναντήσεις γραμμές σαν πορείες κά-
ποιας κίνησης. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τη γραμμή 
άλλοτε ως περίγραμμα και άλλοτε ως κύριο στοιχείο μιας ε-
πιφάνειας. Στη γλυπτική και την αρχιτεκτονική οι γραμμές 
αναπτύσσονται στον χώρο.

Υπάρχουν διάφορα είδη γραμμών: κάθετες, οριζόντιες, 
πλάγιες, ευθείες, καμπύλες, ελεύθερες, κυματοειδείς, δια-
κεκομμένες κ.ά.

Στο εικαστικό έργο η κάθε γραμμή έχει και το δικό 
της, ιδιαίτερο χαρακτήρα, που προσδιορίζεται από τις 
εμπειρίες του ανθρώπου, για παράδειγμα, η οριζόντια υ-
ποβάλλει την ηρεμία, η κάθετη τη σταθερότητα και την 
αυστηρότητα, η πλάγια την ανησυχία κτλ. 

Πολλές γραμμές μαζί δημιουργούν μια σύνθεση της 
οποίας η σημασία εξαρτάται από το πλήθος, τη θέση, τη 
διάσταση, την κατεύθυνση και το πάχος τους, καθώς και 
τη σχέση τους με τα γύρω σχήματα. 
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91. Δ. Μυταράς «Μορφή» 1986
Η μορφή σχεδιάστηκε με μια γρήγορη και δυναμική 
γραμμή, η οποία δεν περιγράφει τη φόρμα αλλά πλουτί-
ζει με δυναμισμό την εκφραστικότητα του έργου.

Book 1-18B.indb   103 15/3/2018   9:59:58 πµ



104 / 39

Με τη δική σου τη γραμμή

HΆφησε αυθόρμητα το χέρι σου ελεύθερο να τρέξει 
πάνω στο χαρτί, κάνοντας μια γραμμή που να κα-

ταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής σου 
επιφάνειας. Κοίταξε απ’ όλες τις πλευρές το σχήμα που 
δημιουργήθηκε και συνέχισέ το για να φτιάξεις ένα πα-
ράξενο πρόσωπο ή ένα πλάσμα της φαντασίας σου, προ-
σθέτοντας διαφορετικά είδη γραμμών.

HΖωγράφισε με μονοκονδυλιά ένα γνωστό αντικεί-
μενο.

92. Η πρώτη γραμμή 
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93. Στην παλιά πόρτα διακρίνονται οι φυσικές γραμμές 
των νερών του ξύλου και οι τεχνητές γραμμές της κατα-
σκευής της. 
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γ. Η μορφή

94. Γ. Μπουζιάνης «Μητέρα και γιος» 1931. Ο καλλιτέ-
χνης σχεδιάζει τα πρόσωπα σαν κύκλους.

Η γλώσσα των μορφών

Αν οι δυο άκρες μιας γραμμής πλησιάσουν η μία με 
την άλλη ή ενωθούν μεταξύ τους, δημιουργούν ένα σχή-
μα. Οι κηλίδες επίσης των χρωμάτων δημιουργούν 
σχήματα. Τα σχήματα παριστάνουν άλλοτε φυσικές 
μορφές (πρόσωπα, ζώα κ.ά.) και άλλοτε γεωμετρικές 
(κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα). Kάθε μορφή είναι ένα 
κομμάτι της ζωγραφικής επιφάνειας που έχει ένα περί-
γραμμα, το πάνω και το κάτω μέρος, τις πλευρές του 
και μια κατεύθυνση (οριζόντια, κάθετη, πλάγια). Μπορεί 
να είναι συμμετρική (με κανονικές αναλογίες) ή ασύμμε-
τρη (με ακανόνιστο σχήμα). Ο τρόπος που αντιλαμβα-
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νόμαστε τις μορφές εξαρτάται από τη θέση τους στη ζω-
γραφική επιφάνεια (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) και τη 
σχέση τους με τα υπόλοιπα σχήματα (μεγαλύτερη-μι-
κρότερη, ψηλότερη-κοντύτερη, φαρδύτερη-στενότερη).

Στη γλυπτική και την αρχιτεκτονική οι μορφές είναι 
τρισδιάστατες.

Κάθε μορφή έχει το δικό της νόημα και χαρακτήρα: 
Οι κυκλικές μορφές θεωρούνται κλειστές και συγκε-
ντρωμένες. Οι τριγωνικές είναι γεμάτες ένταση. Οι τε-
τράγωνες είναι στατικές και συμμετρικές. Παρόμοιο χα-
ρακτήρα έχουν και οι τρισδιάστατες μορφές: οι σφαιρι-
κές, οι κυβικές και οι πυραμιδοειδείς.

95. «Καθαρή Δευτέρα» Γιάννης Λ. 12 ετών. Ο Γιάννης 
έφτιαξε τις πολυκατοικίες σαν παραλληλόγραμμα και 
τους χαρταετούς σαν πολύγωνα.
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Πώς σχεδιάζουν οι καλλιτέχνες

Ορισμένοι παραστατικοί καλλιτέχνες αποδίδουν τις 
μορφές τους εντάσσοντάς τις σε βασικά γεωμετρικά 
σχήματα: τον κύκλο, το τρίγωνο και το τετράγωνο στη 
ζωγραφική, ενώ στη γλυπτική στη σφαίρα, στην πυρα-
μίδα και στον κύβο. Από την ένταξη αυτή προκύπτουν 
απλοποιημένα σχήματα τα οποία στο εικαστικό γλωσ-
σάρι ονομάζονται φόρμες. Η λέξη προέρχεται από τον 
ιταλικό όρο forma που σημαίνει σχήμα. 

Παρατήρησε την εικόνα 96. Η μορφή της μαθήτριας 
δεν έχει λεπτομέρειες. O καλλιτέχνης χρησιμοποιεί α-
πλές φόρμες για ν’ αναδείξει ό,τι θεωρεί σημαντικό.

Μορφοποιώ

HΣχεδίασε ένα γεωμετρικό σχήμα και χώρισέ το 
με γραμμές που να ξεκινούν και να καταλήγουν 

στο περίγραμμα. Χώρισέ το σε κομμάτια κόβοντας στις 
γραμμές. Μην πετάξεις τίποτα. Απομάκρυνε τα κομμά-
τια ή ξεδίπλωσέ τα, ώσπου να δημιουργηθεί μια καινούρ-
για μορφή με ισορροπημένη σύνθεση και κόλλησέ τα 
στη νέα τους θέση (εικ. 98). 

HΣύγκρινε μια φυσική μορφή με την ανάλογη γεω-
μετρική φόρμα (εικ. 97). Κόψε τη φόρμα αυτή σε 

χρωματιστό χαρτί. Σ’ αυτήν πρόσθεσε ή αφαίρεσε τα 
απαραίτητα κομμάτια προκειμένου να μοιάζει περισσό-
τερο με το θέμα σου. Ό,τι κομμάτι σου περισσέψει, χρη-
σιμοποίησέ το για να αποδώσεις τις λεπτομέρειες. Μπο-
ρείς να αντικαταστήσεις μερικά κομμάτια με χαρτιά του 
ίδιου σχήματος σε διαφορετικά χρώματα (εικ. 97).

HΜεταμόρφωσε την έτοιμη φόρμα ενός πλαστικού 
μπουκαλιού σε ανθρώπινη φιγούρα, προσθέτοντας 

κεφάλι και ρούχα με διάφορα υλικά.
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96. Δ. Διαμαντόπουλος «Η μαθήτρια» 1937-49. Ο καλλι-
τέχνης με τη σχηματοποίηση πλάθει μια μνημειακή μορ-
φή, εκφράζοντας τις σταθερές αξίες της ηρωικής επο-
χής που έζησε.
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97. Το σύμβολο του καρότου από ένα τρίγωνο. Μίμης Μ. 
13 ετών

98. Τετράγωνο αναπτυγμένο στον χώρο
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99. «Η συμπλοκή» Δημήτρης Ι. 12 ετών
Μορφοποίηση της γραμμής σε σύμπλεγμα ανθρώπων
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δ. Το βάθος

Προοπτική

Πολλές φορές ζωγραφίζοντας θα έχεις αναρωτηθεί 
με ποιον τρόπο θα μπορούσες να αποδώσεις την αί-
σθηση του βάθους, π.χ. πώς να κάνεις ένα τοπίο που 
να έχει μπροστά λουλούδια, πίσω σπίτια και στο βάθος 
βουνά;

Θα έχεις ασφαλώς παρατηρήσει ότι τα έργα μερικών 
ζωγράφων δίνουν την εντύπωση ότι κοιτάς την εικόνα 
από ένα παράθυρο και ότι θα μπορούσες ακόμα και να 
περπατήσεις μέσα σ’ αυτή.

Μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο αλ-
λάζουν τα αντικείμενα λόγω της απόστασης παρατηρώ-
ντας τη φύση.
Το μέγεθος

Στην εικόνα 103 σύγκρινε το μέγεθος των καθισμέ-
νων ανθρώπων στο πρώτο επίπεδο, με τους ανθρώ-
πους που στέκονται στο βάθος. Στην εικόνα 108 σύ-
γκρινε το μέγεθος του τραπεζιού με εκείνο των σπιτιών.

Η κάλυψη

Σε όλες τις εικόνες παρατήρησε ποιο αντικείμενο κα-
λύπτει και ποιο καλύπτεται, σε σχέση με τη θέση τους 
στον χώρο.

Οι λεπτομέρειες

Στην εικόνα 100 πού διακρίνεις τις περισσότερες λε-
πτομέρειες;
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100.

101. Tονικές διαφορές ανάμεσα στα μπροστινά και στα 
πίσω επίπεδα

Book 1-18B.indb   113 15/3/2018   10:00:02 πµ



114 / 42

103. Mείωση των μεγεθών λόγω της απόστασης

102.
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104. Χάρτινη κατασκευή μαθητή της Α’ Γυμνασίου 
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Το χρώμα

Σύγκρινε τα μπροστινά με τα πίσω χρώματα των ε-
πίπεδων στις εικόνες 100, 105 και 108.

Θα διαπιστώσεις ότι όποιο αντικείμενο βρίσκεται κο-
ντά φαίνεται μεγαλύτερο απ’ αυτό που είναι πιο πίσω. 
Τα αντικείμενα που είναι κοντά καλύπτουν ένα μέρος ό-
σων βρίσκονται πίσω. Στα αντικείμενα που είναι πολύ 
κοντά, διακρίνεται ακόμα και η υφή τους, ενώ όσο απο-
μακρύνονται, τόσο λιγότερες λεπτομέρειες φαίνονται.

Όσο πλησιάζουν τ’ αντικείμενα, τόσο τα χρώματά 
τους φαίνονται πιο ζωηρά. Στα μακρινά αντικείμενα τα 
χρώματα φαίνονται αχνά.

105.
106. Όσο μεγαλώνει η απόσταση, οι λεπτομέρειες χάνο-
νται

106105
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Δημιουργώ χώρο

HΣτα έργα σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε 
αλλοίωση χωριστά ή και όλες μαζί. Αυτό βέβαια δε 

σημαίνει ότι κάποιος τρόπος αναπαράστασης του βά-
θους είναι ο πιο σωστός. Διάλεξε όποιον ταιριάζει στις 
ανάγκες του έργου σου. Έχεις τη δυνατότητα ακόμα και 
να τους αγνοήσεις (εικ. 109).

Κατασκευάζω ένα σκηνικό

HΜε αφορμή μια φανταστική ιστορία που μπορεί να 
ζωντανέψει θεατρικά, κατασκεύασε μια μικρή μα-

κέτα σκηνικού. Ένας τρόπος για να εργαστείς είναι αυ-
τός που έχει χρησιμοποιηθεί στην εικόνα 104. 

HΆλλος τρόπος είναι ν’ αντικαταστήσεις τον χώρο 
με ένα κουτί ανοιχτό από την μπροστινή του όψη. 

Τα στοιχεία του σκηνικού σου μπορεί ν’ αποτελούνται 
από διάφορα φυσικά ή βιομηχανικά υλικά, χαρτοπολτό 
κ.ά.
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107.
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108. Τα κοντινά αντικείμενα καλύπτουν ένα μέρος των 
μακρινών.
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109. «Το Ελληνικό Πάσχα» Παναγιώτα Κ. 12 ετών. Η 
Παναγιώτα θέλησε να τονίσει το κυκλικό σχήμα του χο-
ρού, ζωγραφίζοντας τους χορευτές ακτινωτά γύρω από 
έναν κύκλο. 
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110. Αν τραβήξουμε γραμμές στις βάσεις και στις κορυ-
φές των σπιτιών, θα βρούμε το σημείο φυγής και το ύ-
ψος του ορίζοντα. Αυτό το σημείο αντιστοιχεί στη θέση 
που βρίσκεται απέναντι από τη θέση του παρατηρητή.

ορίζοντας φ
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112.

113.

111. Προοπτικό σχέδιο μαθητή Α’ Γυμνασίου
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      114.
112,113,114. Η θέση από την οποία κοιτάζουμε το θέμα 
ορίζει το ύψος του ορίζοντα και τη θέση του σημείου 
φυγής. 
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ε. Το τρισδιάστατο

Γεωμετρική προοπτική

Ένα ζωγραφικό έργο είναι επίπεδο, συνεπώς έχει 
δυο διαστάσεις: το μήκος και το ύψος. Η τρίτη διάστα-
ση, το βάθος, μπορεί να αποδοθεί με το προοπτικό σχέ-
διο*. Η προοπτική είναι η τεχνική που μας επιτρέπει να 
αναπαραστήσουμε τα αντικείμενα με το βάθος τους 
στον τρισδιάστατο χώρο, με αναλογίες παρόμοιες με 
τις πραγματικές.

Παρατήρησε τη φωτογραφία 110. Όλες οι γραμμές 
που φεύγουν προς το βάθος και στην πραγματικότητα 
είναι παράλληλες, φαίνονται να ενώνονται σ’ ένα μονα-
δικό σημείο, μετατρέπονται δηλαδή σε συγκλίνουσες. 
Για να κατασκευάσεις ένα προοπτικό σχέδιο, θα χρεια-
στεί να χρησιμοποιήσεις τρία στοιχεία:
•     Τη γραμμή του ορίζοντα που βρίσκεται πάντα στο ύ-

ψος του ματιού. Στη θάλασσα μπορούμε να τη διακρί-
νουμε, διαφορετικά πρέπει να τη φανταστούμε.

•     Το σημείο φυγής που βρίσκεται πάντα στον ορίζοντα 
και σ’ αυτό συγκλίνουν και καταλήγουν όλες οι γραμ-
μές του βάθους.

Ζωγραφίζω προοπτικά

HΣχεδίασε προοπτικά μια φανταστική πλατεία. Κόψε 
από περιοδικά ανθρώπινες φιγούρες και κόλλησέ 

τις στη σωστή τους θέση. Αν θέλεις, αντί για τις έτοι-
μες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ζωγραφισμένες φιγού-
ρες.

HΖωγράφισε προοπτικά με θέματα: «Μια γωνιά της 
γειτονιάς μου», «Παρέλαση», «Μακρινό τοπίο».
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στ. Η απόδοση του χώρου 

Συγκριτικά παραδείγματα

Η αναπαράσταση του χώρου στη ζωγραφική εξυπη-
ρετεί τις εκφραστικές ανάγκες του καλλιτέχνη και απο-
τελεί πλαστικό στοιχείο της τεχνοτροπίας του.

Οι Αιγύπτιοι από την 3η χιλιετία π.Χ. πίστευαν ότι η 
ζωγραφική τους εξασφάλιζε την αιώνια ζωή και ο χώ-
ρος τους δεν ήταν περιγραφικός, αλλά επίπεδος και 
συμβολικός. 

Στη Βυζαντινή Τέχνη από τον 4ο αι. μ.Χ. καθιερώθη-
κε ο συμβολικός χώρος, διότι εναρμονίστηκε με το 
πνευματικό περιεχόμενο της αγιογραφίας. Το χρυσό 
φόντο που θαμποφέγγει πίσω από τις ιερές μορφές, 
συμβολίζει τον ουρανό, όπου τίποτα φυσικό ή ρεαλιστι-
κό δε συντελείται (εικ. 115).

Ο ρεαλιστικός τρόπος απόδοσης του χώρου (κοντά 
στην πραγματικότητα) συστηματοποιήθηκε και αποθε-
ώθηκε κατά την περίοδο της Αναγέννησης (15ος αι.) Η 
κατάκτηση της γεωμετρικής προοπτικής έδινε την ψευ-
δαίσθηση ότι η ζωγραφική επιφάνεια είναι ένα άνοιγμα 
απ’ όπου ο θεατής μπορεί να εισχωρήσει στο έργο.

Tα ιδεώδη της Αναγέννησης που ήταν η κλασική τέ-
χνη και η γνώση της επιστήμης αποτέλεσαν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα αποκλειστική κατάκτηση των Ιταλών 
αναγεννησιακών καλλιτεχνών. Το πάθος όμως για μια 
τέχνη πιστή στην πραγματικότητα διαδόθηκε την ίδια ε-
ποχή και στους καλλιτέχνες του βορρά (εικ. 116).
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115. Θεοφάνης ο Κρης «Αρχάγγελος Γαβριήλ» 1542
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116. Γ. Βαν Άυκ «Ένθρονη Παναγία» 1430
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Η αφηρημένη ζωγραφική απέδωσε τον χώρο χωρίς 
την απεικόνιση της υλικής μορφής (εικ. 118).

Μια τάση του κυβισμού αμφισβήτησε την αξία της 
ψευδαίσθησης του βάθους και κατάργησε την απεικόνι-
ση της τρίτης διάστασης (εικ. 119). 

Στη γλυπτική χώρος θεωρείται το κενό μέσα στο ο-
ποίο αναπτύσσεται ο όγκος του γλυπτού. Ο χώρος απο-
τελεί μέρος της σύνθεσης του γλυπτού που περιβάλλει 
το γλυπτό και «γεμίζει» τα κενά του. (εικ. 117).

Τα έργα της αρχιτεκτονικής συνδυάζουν τον εξωτερι-
κό όγκο με τον εσωτερικό κενό χώρο. Εξωτερικά αποτε-
λούν αναπόσπαστο σύνολο με τον χώρο που βρίσκο-
νται, ενώ το εσωτερικό τους βιώνεται σαν λειτουργικός 
χώρος και αποτελείται από χώρους στάσης και χώρους 
κίνησης. (εικ. 120).

117. Ε. Ντεγκά «Μπαλαρίνα» 1880
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118. Kλιούιν «Σφαιρική μη-αντικειμενική σύνθεση» 1922-
25.
Ο χώρος αποδίδεται με τη διαφάνεια και την επικάλυψη.
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119. Π. Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα» 1925.
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120. Αvanti Architects. ACAD Center Kεντρικό Νοσοκο-
μείο του Μίντλεσεξ 1995-2000. 
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Τι θυμάμαι;

•   Παρομοίασε διαφορετικά είδη συνόλων σημείων με 
φυσικές μορφές και εξήγησε την άποψή σου.

•   Πώς δημιουργούνται οι γραμμές και πόσα είδη γραμ-
μών γνωρίζεις; 

•   Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ζωγραφικού και γεωμε-
τρικού σημείου;

•   Περίγραψε τα συναισθήματα που σου δημιουργεί μια 
τεθλασμένη γραμμή και μια γραμμή ελαφρά καμπύλη 
και προσπάθησε να υποθέσεις τους λόγους.

•   Κάνε ένα γρήγορο σχέδιο, χρησιμοποιώντας τη γραμ-
μή που εκφράζει τα συναισθήματα της στιγμής.

•   Ποια από τα γεωμετρικά σχήματα θεωρούνται βασικά;
•   Μπορείς να αναφέρεις μια στατική και μια δυναμική 

γεωμετρική μορφή;
•   Με ποιους τρόπους αποδίδεται η αίσθηση του βάθους 

στη ζωγραφική;
•   Παρατήρησε προσεκτικά μια καρέκλα που πατάει χα-

μηλότερα από το ύψος των ματιών σου. Αν διακρίνεις 
κάποιες διαφορές ανάμεσα στα πόδια της, περίγραψέ 
τις.

•   Πώς εννοούμε τον χώρο στη γλυπτική και πώς στη 
ζωγραφική;

•   Αντίγραψε σε τρία διαφανή χαρτιά τα διαφορετικά 
πλάνα της εικόνας 121 ως εξής: Στο ένα χαρτί απομό-
νωσε ό,τι βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, στο άλλο 
σχεδίασε ό,τι υπάρχει στο μεσαίο επίπεδο και στο 
τρίτο ό,τι υπάρχει στο βάθος. Σύγκρινε μεταξύ τους τις 
τρεις εικόνες.
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121. Ν. Λύτρας «Το ψαριανό μοιρολόι» 1888
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Γλωσσάρι

Προοπτικό σχέδιο: Το σχέδιο που απεικονίζει τα αντι-
κείμενα έτσι ώστε να φαίνονται ότι έχουν όγκο και βρί-
σκονται σ’ έναν τρισδιάστατο χώρο. 

Μορφικό στοιχείο: Στοιχείο της μορφής.

Μορφοποίηση: Η δημιουργία μιας μορφής.

Μπουζιάνης Γεώργιος (1885-1959) (εικ. 94). Σπούδασε 
στην Αθήνα και το Μόναχο. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας 
καλλιτέχνης που δημιούργησε στα πλαίσια ενός δυτικού 
ευρωπαϊκού κινήματος, κατά την εποχή που αναπτυσσό-
ταν. Έπλασε δραματικές, εξπρεσιονιστικές μορφές με 
πλούσιο χρώμα και εμφανή χειρονομία. Πολλές φορές άρ-
χιζε πρώτα από το χρώμα και στη συνέχεια σχεδίαζε.

 Διαμαντόπουλος Διαμαντής (1914-1995) (εικ. 96). Αν-
θρωποκεντρικός ζωγράφος. Στρατεύτηκε για τέσσερα 
χρόνια και πολέμησε. Από την περίοδο αυτή διαμόρ-
φωσε το προσωπικό του ύφος με τις επικές μορφές, το 
νευρικό περίγραμμα και τη μεγάλη, τολμηρή φόρμα. Στο 
έργο του κατατίθενται τα δραματικά του βιώματα στις 
δύσκολες μέρες της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέ-
μου.
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5. Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχέδιο από τη φύση. Koινωνικές επιδράσεις στην Τέχνη

α. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή

Το σχέδιο, όπως και το χρώμα, είναι ένα μέσο επι-
κοινωνίας, μια γλώσσα που σου δίνει τη δυνατότητα να 
καταγράψεις τις εμπειρίες σου από τον ορατό κόσμο 
και να τις μεταδώσεις στους άλλους. Mε την εξάσκηση 
στο σχέδιο και με την παρατήρηση των έργων τέχνης 
θα μάθεις να διαβάζεις τις ιδέες των καλλιτεχνών.

Μελετώντας τη φύση επιδιώκουμε να μάθουμε να ε-
λέγχουμε τα εκφραστικά μας μέσα.

Παρατηρώ

Στην καθημερινή ζωή, ανάμεσα από τις άπειρες ει-
κόνες που μας κατακλύζουν, βλέπουμε και αναγνωρί-
ζουμε μόνο εκείνες που ξυπνούν το ενδιαφέρον μας. Ό-
λες οι άλλες εικόνες καταγράφονται στη μνήμη μας συ-
νήθως με τα γενικά χαρακτηριστικά τους ή χάνονται. 

Η προσεκτική παρατήρηση της φύσης πλουτίζει την 
οπτική μας μνήμη με στοιχεία που δίνουν ζωντάνια στο 
σχέδιό μας. 

Αν σου αρέσει να ζωγραφίζεις, μάθε να βλέπεις τον 
κόσμο σαν να τον έβλεπες για πρώτη φορά. Είναι πολύ 
σημαντικό να «βλέπουμε» χωρίς προκαταλήψεις.

Η δική μου πραγματικότητα5
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122. Ε. Ματίς «Βάζο και ρόδια» 1947
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123. Ραφαέλο «Σκίτσα» 1505-6 Mελέτη κίνησης
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Διαλέγω υλικά

Υπάρχουν πολλών ειδών υλικά σχεδίου. Tα κυριότε-
ρα είναι τα στεγνά (μολύβια, κάρβουνα και κραγιόνια) 
και τα υγρά (μελάνια, τέμπερες, μαρκαδόροι κτλ.). 

Άλλα υλικά προσφέρονται για σχέδια με λεπτομέρει-
ες (εικ. 124) και άλλα για σχέδια που γίνονται με ελεύθε-
ρη χειρονομία (εικ. 122). 

Το χαρτί που θα δεχθεί τα στεγνά υλικά πρέπει να έ-
χει αρκετά αδρή επιφάνεια ώστε να συγκρατεί τη γραφι-
κή ύλη. 

Για τα υγρά υλικά θα χρειαστείς χαρτί ανάλογο με το 
είδος του κάθε χρώματος: απορροφητικό, αν πρόκειται 
για ακουαρέλα και τέμπερα, ενώ για τα μελάνια είναι 
προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις χαρτί χωρίς μεγάλη 
απορροφητικότητα. 

Διάλεξε το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με τον τρόπο 
που θα ήθελες να σχεδιάσεις.

Μελετώ το θέμα 

Παρατήρησε το θέμα σου από όλες τις πλευρές και 
ζωγράφισε την όψη που συγκεντρώνει τα περισσότερα 
χαρακτηριστικά του ή τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία 
του. Με τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει, κοιτάζοντας 
το θέμα έχεις τη δυνατότητα να διακρίνεις τα χρώματα, 
τις φόρμες, τις διαστάσεις, τις αναλογίες, τις θέσεις και 
τους όγκους των αντικειμένων, τη σύνθεσή τους, καθώς 
και τους χώρους που τα περιβάλλουν.

Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα 
εικαστικά προβλήματα μαζί. Διάλεξε ένα απ’ αυτά και ε-
πικέντρωσε την προσοχή σου στη φόρμα. Μπορείς να 
ξεκινήσεις ζωγραφίζοντας απλά αντικείμενα.
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Σχεδιάζω

HΈνας ευχάριστος τρόπος σχεδίου είναι να κάνεις 
με μολύβι, με πινέλο ή με μαρκαδόρο πολλά, γρή-

γορα σχέδια προσθέτοντας συνεχώς νέα στοιχεία (εικ. 
123). 

HΗ ίδια μελέτη γίνεται και με μια συνεχόμενη γραμ-
μή, με την οποία θα σχεδιάζεις το περίγραμμα του 

αντικειμένου, περνώντας πολλές φορές το μολύβι σου 
στο ίδιο σχέδιο. Κάθε φορά θα διορθώνεις τις ατέλειες 
της προηγούμενης.

HΑν προτιμάς τα υγρά χρώματα, κάνε μια κηλίδα με 
το πινέλο σου και διαμόρφωσε το περίγραμμά της.

124. «Αθλητικά παπούτσια» Τάσος Π. 11 ετών
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125. Σχεδιάζοντας με πινέλο 
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β. Συγκρίνω

Εναρμόνιση μεγεθών

Στην περίπτωση που συναντήσεις δυσκολίες στην 
ελεύθερη σχεδίαση, προσπάθησε να παρομοιάσεις το 
θέμα σου με ένα γεωμετρικό σχήμα. Υπολόγισε τις ανα-
λογίες του, βρες ποια είναι η μεγαλύτερη διάσταση και 
τι διαφορά έχει απ’ τη μικρότερη. Παρατήρησε την κα-
τεύθυνσή του (οριζόντια, κάθετη, πλάγια). Έπειτα, συ-
γκρίνοντας τη μορφή του αντικειμένου με τη γεωμετρι-
κή, διαμόρφωσε το περίγραμμα (εικ. 126, 127). 

Σχεδιάζοντας προσπάθησε να διακρίνεις φόρμες (α-
πλά σχήματα) και παρατήρησε πώς αλλάζουν ανάλογα 
με την οπτική γωνία που βλέπεις το αντικείμενο π.χ. το 
κυκλικό χείλος της κανάτας φαίνεται σαν έλλειψη, ενώ η 
παραλληλόγραμμη επιφάνεια του βιβλίου μοιάζει με 
ρόμβο (εικ. 126 και 127).

Στο σχέδιο η γραμμή χρησιμοποιείται συνήθως σαν 
όριο ανάμεσα στο φως και τη σκιά, γι’ αυτό και οι γραμ-
μές σου μπορεί να είναι ανοιχτές ή κλειστές, λεπτές ή 
χοντρές, συνεχόμενες ή διακοπτόμενες (εικ. 123, 124). 

Ξεχωρίζω το θέμα

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρειάζεται να τοποθετη-
θεί με ισορροπία στη ζωγραφική επιφάνεια. Είναι σημα-
ντικό να επικεντρώσεις από την αρχή την προσοχή 
σου στο κυρίως θέμα του έργου.

Για να διαλέξεις το σχήμα του χαρτιού, πλαισίωσε το 
θέμα σου σαν να το έβλεπες μέσα απ’ τον φακό μιας 
φωτογραφικής μηχανής (εικ. 128). Το σχήμα του χαρ-
τιού είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η 
σύνθεση, γι’ αυτό και πρέπει να ταιριάζει με τις φόρμες 
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126. Κανάτι

που πρόκειται να ζωγραφιστούν μέσα σ’ αυτό (εικ. 126, 
127, 128).  

Ένα έξυπνο εργαλείο

Κόψε μια τετράγωνη τρύπα σ’ ένα χαρτόνι, μέτρησε 
το μισό της κάθε πλευράς του τετραγώνου και κόλλησε 
στα σημεία αυτά δυο τεντωμένες κλωστές, όπως στην 
εικόνα 129. 

Κοιτάζοντας το θέμα σου μέσα απ’ το άνοιγμα (με το 
ένα μάτι) σκέψου με ποιον τρόπο θα το πλαισιώσεις: 
•     Θέλεις το θέμα να φαίνεται μεγάλο ή μικρό; 
•     Τι κενά θα έχει σε σχέση με το πλαίσιο; 
•     Πού είναι το κέντρο της σύνθεσης; (εικ. 130)
•     Σε ποιο μέρος του τετραγώνου βρίσκεται η θέση κάθε 

φόρμας;
•     Τι σχέση έχουν μεταξύ τους οι φόρμες των αντικειμέ-

νων και των κενών χώρων με το σχήμα του πλαισί-
ου; (εικ. 130).
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127. Βιβλίο

128. Σύνθεση
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129. Το σχήμα του χαρτιού 

130. Η θέση των αντικειμένων
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Οι μετρήσεις 

Οι συγκρίσεις των μεγεθών μεταξύ τους αποτελούν 
ένα είδος μέτρησης, που έχει ως στόχο την αρμονία του 
σχεδίου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης. Συνή-
θως διαλέγουμε μια διάσταση του θέματος και μ’ αυτή 
συγκρίνουμε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη. 
•     Παρατήρησε ποια φόρμα περιέχει άλλες και σχεδίασέ 

την.
•     Όρισε στο χαρτί το ύψος του ψηλότερου αντικειμέ-

νου.

131. Το ύψος των βάσεων των αντικειμένων.
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•     Σύγκρινέ το με τα ύψη των υπόλοιπων αντικειμένων 
και σημείωσέ τα.

•     Όρισε το ύψος του σημείου που πατά κάθε αντικείμε-
νο (εικ. 131).

•     Παρατήρησε ποιο αντικείμενο είναι μπροστά και 
ποιο πίσω, ποιο καλύπτει και ποιο καλύπτεται.

•     Βρες ποια φόρμα είναι η φαρδύτερη και σύγκρινέ τη 
με τις άλλες. 

•     Παρατήρησε τα χαρακτηριστικά της κάθε φόρμας.
•      Σχεδίασε τις φόρμες που περιέχονται στις μεγάλες 

και τις μικρότερες που περιέχονται μέσα σ’ αυτές 
(εικ. 131).

Συσχετίζω και μετρώ

HΧρησιμοποίησε όποιον τρόπο μέτρησης σε εξυπη-
ρετεί για να μετρήσεις τις αναλογίες ενός αντικει-

μένου. Μπορείς να επινοήσεις και δικούς σου τρόπους α-
νάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχεδίου.

HΔημιούργησε μια σύνθεση στον χώρο και φωτο-
γράφισέ την από πολλές διαφορετικές θέσεις προ-

σέχοντας κάθε φορά πώς θα την πλαισιώσεις. Κόλλησε 
τις φωτογραφίες σου σε μια επιφάνεια και παρατήρησε 
τις διαφοροποιήσεις κάθε φόρμας. 

HΣχεδίασε μια σύνθεση με τρία- τέσσερα αντικείμε-
να: Σε χωριστά προσχέδια μελέτησε τις αναλογίες 

του καθενός αντικειμένου και σε άλλα τις φόρμες των 
κενών χώρων που βρίσκονται ανάμεσα και γύρω από τα 
αντικείμενα. Έπειτα με τη βοήθεια των προσχεδίων σχε-
δίασε όλα τα αντικείμενα σε μια ενιαία σύνθεση.

Book 1-18B.indb   146 15/3/2018   10:00:10 πµ



147 / 51

132.
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γ. Το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς

Φωτοσκίαση

Κάθε αλλαγή του φωτισμού αλλάζει την όψη των α-
ντικειμένων αναδεικνύοντας διαφορετικές φόρμες. Το 
φως δημιουργεί στα αντικείμενα περιοχές φωτεινές και 
σκοτεινές. 

Όσο πιο κοντά στην πηγή του φωτός βρίσκονται οι 
επιφάνειες, τόσο πιο φωτεινές φαίνονται και το αντίθε-
το. Στα σημεία που γειτονεύουν οι σκοτεινές με τις φω-
τεινές φόρμες, η αντίθεσή τους γίνεται πιο έντονη: οι 
φωτεινές φαίνονται πιο ανοιχτές, ενώ οι σκοτεινές φαί-
νονται πιο σκούρες. (εικ. 133, 137)

Οι σκιές διακρίνονται σε αυτοσκιές (σκιές στο ίδιο το 
αντικείμενο) και σε ερριμμένες (σκιές που πέφτουν από 
το ένα αντικείμενο στο άλλο, εικ. 134, 136, 137). Οι ερ-
ριμμένες σκιές είναι συνήθως πιο σκοτεινές (εικ. 135, 
137).

Στη ζωγραφική η αίσθηση του όγκου και της ατμό-
σφαιρας αποδίδεται με τονικές κλίμακες. Η βασική τονι-
κή κλίμακα περιλαμβάνει τρεις τόνους:

Λευκό - Το λαμπρό φως 
Ενδιάμεσο γκρίζο - Η σκιά
Γκριζόμαυρο - Η ερριμμένη σκιά

Η γλώσσα της φωτοσκίασης 

Το φως έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του ανθρώπου 
με τη θερμότητα, τη γνώση, το «καλό», ενώ οι σκιές πα-
ριστάνουν το σκοτάδι, το μυστήριο, το «κακό». Ανάλο-
γα με τον τρόπο που φωτίζεται η φύση εμπνέει διαφο-
ρετικά συναισθήματα: μυστήριο, ένταση, γαλήνη κτλ. 

Οι ζωγράφοι της Αναγέννησης, επηρεασμένοι από 
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την κλασική αρχαιότητα, εκφράζοντας τη χαρά της ζω-
ής και την εμπιστοσύνη στα επιτεύγματα του ανθρώ-
που αξιοποίησαν τη φωτοσκίαση (κιαροσκούρο) για να 
πλάσουν μορφές σαν ανάγλυφες. Σβήνοντας τους τό-
νους τους βαθμιαία τον ένα μετά τον άλλο, δίνουν την ε-
ντύπωση πως οι μορφές του πίνακα έχουν όγκο. Η τε-
χνική αυτή ονομάστηκε σφουμάτο (εικ. 133).

133. Λ. Ντα Βίντσι «Η Αγία Άννα, η Παρθένος και το 
θείο βρέφος» 1501-1507
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134. Σχηματισμοί βράχων, δημιουργήματα της φύσης

Φωτοσκιάζω

HΣχεδίασε ένα αντικείμενο προσπαθώντας με τον 
δικό σου τρόπο ν’ αποδώσεις τον όγκο του. Κοιτά-

ζοντας το θέμα σου με μισόκλειστα μάτια παρατήρησε 
τις φωτεινές και τις σκιερές περιοχές. Βρες τον ανοι-
χτότερο, τον σκουρότερο και τον ενδιάμεσο τόνο. Προ-
σπάθησε να διακρίνεις τις φόρμες των σκοτεινών περιο-
χών. 

HΠαρατήρησε μια σύνθεση με δυο-τρία αντικείμενα 
όπως προαναφέραμε. Έπειτα προσπάθησε να με-

λετήσεις τη φωτοσκίαση χωρίς προηγουμένως να φτιά-
ξεις το περίγραμμα των αντικειμένων: Χρησιμοποιώντας 
μαλακό μολύβι ή κάρβουνο, με γρήγορες κινήσεις, σκού-
ρυνε τις περιοχές του χαρτιού σου που αντιστοιχούν 
στα φωτεινά και στα σκιερά μέρη του θέματός σου. Με-
λέτησε τις φόρμες, τους τόνους και τους συσχετισμούς 
μεταξύ τους. 
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HΑντίγραψε το περίγραμμα ενός σχεδίου σου σε μια 
διάφανη ζελατίνα με μαρκαδόρο οινοπνεύματος. Σ’ 

ένα άλλο χαρτί, (παίρνοντας τα μέτρα από τη ζελατίνα) 
σχεδίασε το φόντο και πρόσθεσε τους τόνους του. Α-
κουμπώντας τη ζελατίνα με το σχέδιο στο φωτοσκιασμέ-
νο χαρτί, θα έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα.

135. Χ. Γκρι «Μπουκάλι, μπολ και ποτήρι» 1918
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136. Τζ. Μοράντι «Νεκρή φύση με έξι αντικείμενα» 1930
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137. «Νεκρή φύση» Γιώργος Γ.13 ετών 
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138. M. Ράις «Σινεμά» 1964

Book 1-18B.indb   154 15/3/2018   10:00:12 πµ



155 / 80155 / 54

139. Σεζάρ «Aντίχειρας» 1963 Ντεφάνς Παρίσι.

δ. Δημιουργικό, εκφραστικό σχέδιο

Ο κόσμος κι εγώ

Παρατηρώντας την εξωτερική όψη των αντικειμένων 
θυμήσου ότι καθένα από αυτά αποτελείται από κάποιο 
υλικό, έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και τη δική του λει-
τουργία. Έχοντας υπόψη σου αυτά, θα μπορέσεις να 
δώσεις ζωντάνια στο έργο σου. Η δική σου όμως δημι-
ουργική σφραγίδα είναι η σχέση που έχεις με τα ίδια τα 
πράγματα. 
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Όπως αναπτύσσουμε σχέσεις με τους ανθρώπους, 
επειδή πιθανόν μας έλκουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους, έτσι και κάθε αντικείμενο εμπνέει στον καθένα μας 
ξεχωριστά συναισθήματα: Το υλικό, το σχήμα, η χρήση 
του, οι μνήμες με τις οποίες έχει συνδεθεί, ίσως αποτε-
λούν λόγους για να πάρει αξία στη συνείδησή μας. 

Aλλάζοντας τα δεδομένα

Πριν ακόμα σχεδιάσεις το θέμα σου, ψάξε να βρεις 
τον λόγο που σε ώθησε να ασχοληθείς μ’ αυτό. Έχο-
ντας την εμπειρία της μελέτης της φύσης, μπορείς να 
παραβλέψεις ή ν’ αλλάξεις ορισμένα στοιχεία, με σκοπό 
να αναδείξεις εκείνα που για σένα είναι σημαντικά. 

Μερικές φορές η εντύπωση μιας μορφής είναι τόσο 
έντονη, που σε οδηγεί να παραβιάσεις τις αναλογίες. 
Αν η υπερβολή αυτή σου δώσει κάποια ιδέα και μπορέ-
σεις να την αξιοποιήσεις, το αποτέλεσμα μπορεί να εί-
ναι ένα ωραίο και εκφραστικό έργο. Άλλοτε πάλι η ιδέα 
για τον τρόπο που θα χειριστείς τα πλαστικά σου μέσα 
μπορεί να διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της μελέτης 
του θέματός σου.

Οι καλλιτέχνες δημιουργούν

Στα έργα των καλλιτεχνών θα ανακαλύψεις υπέροχες 
ιδέες που θα τροφοδοτήσουν τη φαντασία σου. 

Στο έργο της Mαριάλ Ράις (εικ. 138), o κόσμος του κι-
νηματογράφου εκφράζεται με τα ίδια του τα μέσα: το 
φως, την οφθαλμαπάτη και τη μίμηση της πραγματικό-
τητας. Το σχέδιο έχει αντικατασταθεί από κομμάτια επι-
χρωματισμένων φωτογραφιών, που απεικονίζουν κορί-
τσια που ποζάρουν στον φακό. Τα χρώματα περιορίζο-
νται στα τρία βασικά και απλώνονται ακατέργαστα.
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Τη σύνθεση συμπληρώνουν τρισδιάστατα πλαστικά 
λουλούδια και ένα φως (νέον). Το έργο δίνει την εντύ-
πωση των εικόνων του κινηματογράφου. 

Στην εικόνα 139 το γιγάντιο νατουραλιστικό δάκτυλο 
τοποθετημένο δίπλα σ’ ένα σύγχρονο κτίριο με δυναμι-
κή φόρμα, δίνει φανταστική διάσταση σ’ έναν καθημερι-
νό χώρο. 

Ο Μαγκρίτ πλάθει το θέμα του μ’ ένα λεπτομερές 
σχέδιο και με αυστηρή, γεωμετρική προοπτική. Το προ-
οπτικό σχέδιο επενδύεται με ετερόκλητα θέματα και οι 
συσχετισμοί των μεγεθών ανατρέπονται, o εσωτερικός 
με τον εξωτερικό χώρο εναλλάσσονται δημιουργώντας 
ονειρική ατμόσφαιρα (εικ. 140).

140. Ρ. Μαγκρίτ «Στην απαρχή της ελευθερίας» 1929
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Μετασχηματισμοί

HΣχεδίασε συνδυασμούς ετερόκλητων πραγμάτων, 
χώρους μαγικούς με παράξενες διαστάσεις, αλλοι-

ωμένα σχήματα και φανταστικά χρώματα. 

HΚάνε ένα σχέδιο τριών-τεσσάρων αντικειμένων σε 
φυσικό μέγεθος. Αντίγραψε σε ένα διαφανές χαρτί 

τα περιγράμματα, κατόπιν αντίγραψε το κάθε αντικείμε-
νο σε υλικά με διαφορετικά πάχη: χαρτόνια, οντουλέ 
χαρτί, φελιζόλ κ.ά. Κόψε τα και κόλλησέ τα σ’ ένα κομ-
μάτι φελιζόλ οργανώνοντας παράλληλα τον χώρο με τα 
ίδια υλικά. Μπορείς να προσθέσεις κουτάκια, υλικά συ-
σκευασίας, πλαστικά ποτήρια και άλλα. Χρωμάτισε το 
έργο σου με δύο χρώματα (εικ. 141).

HΑντίγραψε με καρμπόν κάθε φόρμα ενός σχεδίου 
σου πάνω σε φωτογραφίες που απεικονίζουν δια-

φορετικές ποιότητες υλικών: χώμα, πανί, δέρμα κ.ά. Στη 
συνέχεια, κόψε τις φόρμες από τις φωτογραφίες και 
κόλλησέ τις πάνω στο σχέδιό σου. Συμπλήρωσε τα κενά 
με χρώμα, προσέχοντας τους συνδυασμούς στο σύνολο 
του έργου σου.
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142. «Σκουπίδια» συμπλήρωση φωτογραφίας Ελένη 
Λ.14 ετών

141. 
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143. Πολύκλειτος «Δορυφόρος ή Κανών» Ρωμαϊκό αντί-
γραφο, περ. 430 π.Χ.
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ε. Ο άνθρωπος

Κίνηση και αναλογίες

Το σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας (μορφής) είναι 
ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα των καλλιτεχνών αλ-
λά και των παιδιών. Ωστόσο, είναι ένα θέμα αρκετά πο-
λύπλοκο, διότι αλλάζει συνεχώς με κάθε κίνηση του αν-
θρώπου. 

Οι αναλογίες 

Αν παρατηρήσεις έναν όρθιο άνθρωπο ανφάς, θα 
δεις ότι έχει μια συμμετρική φόρμα και η σπονδυλική 
του στήλη ταυτίζεται με τον άξονα συμμετρίας*.

Οι Έλληνες γλύπτες της κλασικής εποχής μελέτησαν 
με ακρίβεια τις αναλογίες της ανθρώπινης φιγούρας και 
διαπίστωσαν ότι έχει κάποια σταθερά χαρακτηριστικά. 
Ο γλύπτης Πολύκλειτος τον 5ο αι. π.Χ. επιχείρησε να 
δώσει τον ορισμό των ιδανικών αναλογιών του ανθρώ-
πινου σώματος γράφοντας ένα βιβλίο, τον «Κανόνα». 

Κατά την άποψη που επικρατούσε στην εποχή του, 
το σωματικό κάλλος προέρχεται από τη συμμετρία του 
σώματος. Εφαρμογή της θεωρίας αυτής έκανε στο ά-
γαλμά του «Δορυφόρος» που ονομάστηκε και «Κανών» 
(εικ.143). 

Η κίνηση

Γνωρίζουμε ότι οι κινήσεις του σώματος είναι καθο-
ρισμένες. Ο όγκος του αποτελείται από τη σάρκα η ο-
ποία έχει βέβαια ελαστικότητα, στηρίζεται όμως σ’ έναν 
άκαμπτο σκελετό. Τα σημεία που λυγίζουν κατά την  
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κίνηση είναι οι αρθρώσεις: ώμοι, αγκώνες, γόνατα κτλ. 
Οι ατομικές διαφορές στη διάπλαση και στη στάση 

του σώματος είναι ανάλογες με το φύλο, την ηλικία και 
τις συνήθειες του κάθε ανθρώπου.

144. «Ο χορός» Νάγια Κ.14 ετών
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146. 
145, 146. Ε. Ζ. Μάρεϋ «Χρονογραφικές σπουδές ανθρώ-
πινης φιγούρας σε κίνηση» 1886

145. 

Σχεδιάζω ανθρώπους

HΟνομάτισε τα μέρη του σώματος και περίγραψε 
τις φόρμες τους. Προσπάθησε να τις παρομοιά-

σεις με γεωμετρικές φόρμες. Σύγκρινε τα μεγέθη τους 
και συσχέτισέ τα με τις συνολικές διαστάσεις του αν-
θρώπινου σώματος.

HΖωγράφισε το άθλημα που αγαπάς: Κάνε ένα απλό 
σχέδιο με τους άξονες ενός αθλητή σε διαφορετι-

κές στάσεις (εικ. 146). Στη συνέχεια σχεδίασε γύρω από 
τους άξονες αυτούς τους όγκους του σώματός του και 
πρόσθεσε τις λεπτομέρειες. 
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HΣχεδίασε μια οικογενειακή σκηνή: Μελέτησε τις α-
ναλογίες κεφαλιού-σώματος σε μικρή και μεγάλη 

ηλικία (εικ. 143 και 147). Σχεδίασε παιδιά και ενήλικες σε 
κινήσεις που φανερώνουν κάποιου είδους επικοινωνία. 

147. Δ. Χαρισιάδης «Σαρακατσανάκι» Δεκαετία του 
1940.
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148. Σ. Καλαφάτης «Στο καφενείο» 2003

149. Κ. Ζυρίνης «Παιδί από τη Μποτσουάνα» 2004
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151. Ντ. Κέσελ «Ορφανό απ’ το Δίστομο» 1940-41.

150. Ντ. Κέσελ «Μετά τη μάχη» 1944
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στ. Προσωπογραφία

Αναλογίες και χαρακτηριστικά

Το πρόσωπο θεωρείται ο καθρέφτης της ψυχής, για-
τί φανερώνει τον χαρακτήρα και τα συναισθήματα του 
ανθρώπου. Το πέρασμα του χρόνου αφήνει τα σημάδια 
του πάνω στο πρόσωπο, παγιώνοντας εκφράσεις που 
καταγράφουν την ιστορία του (εικ. 148-151).

Από το μεγάλο σχήμα στο μικρό

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ζωγραφίσεις ένα 
κεφάλι. Μια πρόταση είναι να το μελετήσεις όπως ο-
ποιοδήποτε άλλο σχήμα, βρίσκοντας δηλαδή πρώτα 
τις γενικές του αναλογίες και μετά τις επιμέρους (βλ. τε-
τράδιο σελ. 16).

Ο χαρακτήρας

Με βάση ένα προσχέδιο που ορίζει τις γενικές ανα-
λογίες ενός κεφαλιού, μπορείς να διαμορφώσεις τις ατο-
μικές διαφορές του συγκεκριμένου προσώπου που σχε-
διάζεις: Παρατήρησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
φόρμας του προσώπου, των ματιών, της μύτης και του 
στόματος όπως και τις φόρμες του μετώπου, των μάγου-
λων, του σαγονιού και του κρανίου. Υπολόγισε τον όγκο 
των μαλλιών. Πρόσεξε το είδος και την κίνησή τους. Συ-
σχέτισε τη φόρμα του λαιμού με το κεφάλι.

Η προσωπογραφία στους αιώνες

Η ανθρώπινη μορφή στο πέρασμα των αιώνων έγινε 
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες. Επηρεασμένοι 
κάθε φορά από τις ιδέες της εποχής τους επιχείρησαν
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152. «Αυτοπροσωπογραφία» Νίκος Κ.

να φωτίσουν την ανθρώπινη ύπαρξη με προσωπογρα-
φίες, ποιήματα και τραγούδια, που έδιναν στο πρόσω-
πο τη διάσταση του συμβόλου. 
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ζ. Κοινωνικά και ανθρώπινα

Κοινωνικές επιδράσεις στο πορτραίτο

Παρατήρησε προσεκτικά τα παρακάτω πορτραίτα 
154, 155, 156 και 153. Το κεφάλι της πριγκίπισσας με 
την ακριβή, γεωμετρική του οργάνωση αντικατοπτρίζει 
την αυστηρή ιεραρχική δομή της αιγυπτιακής κοινωνίας 
του 14ου αι π.Χ. (εικ. 154).

Ο δημιουργός του ανάγλυφου της μικρής κόρης (εικ. 
155) εμπνέεται από τα ιδανικά της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας της κλασικής εποχής του 5ου π.Χ αιώνα, 
βασικό γνώρισμα της οποίας ήταν το μέτρο. Παραλεί-
ποντας τις ατέλειες από τα χαρακτηριστικά και τηρώ-
ντας τις ιδανικές αναλογίες, εξιδανικεύει τη μορφή και 
πλάθει έναν τύπο. Παράλληλα όμως με τη χάρη της κί-
νησης και τον απαλό κυματισμό των μαλλιών, τονίζει 
την ανθρώπινη υπόσταση και το κάλλος της εφηβείας. 

Η στροφή της ελληνιστικής περιόδου προς τη φύση 
και το άτομο οδηγεί τους καλλιτέχνες στην περιγραφική 
απεικόνιση των ατομικών χαρακτηριστικών. Στο ανδρι-
κό κεφάλι (εικ. 156), η απόδοση των χαρακτηριστικών 
και η μελαγχολική έκφραση συνθέτουν την εικόνα ενός 
καθημερινού ανθρώπου. 

Το πορτραίτο της Μάγια αποπνέει τρυφερότητα (εικ. 
153). Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Πικάσο το σχεδίασε την 
ίδια εποχή που επιχειρούσε να φτιάξει αφαιρετικά έργα 
αναπλάθοντας την εικόνα του προσώπου. 
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Χαρακτηρίζω και ζωγραφίζω

HΠαρατήρησε την έκφραση των ανθρώπων στις ει-
κόνες 148-151 και προσπάθησε να φανταστείς τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τον χαρακτήρα τους.

HΜεγέθυνε φωτοτυπικά τις παραπάνω φωτογραφί-
ες, αντίγραψέ τις σ’ ένα διαφανές χαρτί και σύ-

γκρινε στα σχέδια τις διαφορές των μορφών και της κά-
θε φόρμας ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την έκ-
φρασή τους.

HΚάνε την αυτοπροσωπογραφία σου, κοιτάζοντας 
σ’ έναν καθρέφτη.

153. Π. Πικάσο «Μάγια» 1943
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154. «Κεφάλι πριγκίπισσας».  
Αίγυπτος 1358 π.Χ. ασβεστόλιθος.
155. Λεπτομέρεια από επιτάφιο μνημείο μικρής κόρης. 
Θεσσαλονίκη 440 π.Χ. μάρμαρο.
156. «Κεφάλι» Δήλος. Περίπου 100 π.Χ. χαλκός.

154. 155.

156.
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Τι θυμάμαι;

•   Σε τι μας βοηθάει η παρατήρηση της φύσης; 
•   Προσπάθησε να ζωγραφίσεις το σπίτι σου από μνή-

μης και μετά από παρατήρηση. Σύγκρινε τα δυο σχέ-
δια.

•   Σε σκοτεινό δωμάτιο φώτισε ένα αντικείμενο από δια-
φορετικές θέσεις. Σημείωσε τι συναισθήματα σου ε-
μπνέει η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από κάθε 
φωτισμό.

•   Μπορείς να προτείνεις μια ιδέα για τη δημιουργία ε-
νός δημιουργικού, εκφραστικού σχεδίου;

•   Ποιο είναι το κυριότερο εκφραστικό στοιχείο στο γλυ-
πτό δάχτυλο του Σεζάρ (εικ. 139) και ποιο στο έργο 
του Μαγκρίτ; (εικ. 140)

•   Γιατί άραγε η M. Ράις χρησιμοποίησε νέον στο έργο 
της «Σινεμά»;

•   Περίγραψε τα συμμετρικά στοιχεία που διακρίνεις στο 
ανθρώπινο σώμα.

•   Μπορείς να βρεις τις κυριότερες διαφορές ανάμεσα 
στους τρόπους που παρουσιάζονται οι μορφές στις 
εικ. 154,155 και 156; 

•   Ποιο πλαστικό στοιχείο φαίνεται να γοητεύει την Κάσ-
συ και πώς λειτουργεί στο έργο της; (εικ. 157)

•   Παίξε με τους φίλους σου το παιχνίδι της παντομίμας 
μαντεύοντας τίτλους ταινιών από εκφράσεις και κινή-
σεις.
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157. «Γυναικείο προφίλ» Κάσσυ Α. 13 ετών
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Γλωσσάρι

Άξονας συμμετρίας: Η φανταστική ευθεία που περνάει 
από τη μέση ενός συμμετρικού αντικειμένου και το χω-
ρίζει σε δύο ίδια μέρη τοποθετημένα σαν να καθρεφτίζο-
νται.

Ντα Βίντσι Λεονάρντο (Leonardo da Vinci 1459-1519). 
Ιταλός ζωγράφος αλλά και γλύπτης, αρχιτέκτονας, πο-
λεοδόμος, εφευρέτης, μουσικός και συγγραφέας. Η πο-
λυτάλαντη προσωπικότητά του ενσάρκωσε το ιδανικό 
της Αναγέννησης. Τα σχέδιά του είναι ανεπανάληπτης 
ποιότητας. Η επιστημονική του μελέτη περιλαμβάνει 
παρατηρήσεις για τις αναλογίες, την προοπτική, την α-
νατομία, τη γεωλογία καθώς και εφευρέσεις (εικ. 133).

Πικάσο Πάμπλο (Pablo Picasso, 1881-1973). Ισπανός ει-
καστικός καλλιτέχνης. Από τα νεανικά του ακόμα έργα 
είναι φανερή η εξαιρετική του ικανότητα αφομοίωσης 
των πιο διαφορετικών επιρροών, καθώς και η τάση του 
να πειραματίζεται απεριόριστα. 

Κάτω από την επίδραση της πρωτόγονης τέχνης και 
του Σεζάν σημειώνεται στην τέχνη του μια πραγματικά 
επαναστατική αλλαγή. Στην προσπάθειά του ν’ αποδε-
σμευτεί από τη φυσική εμφάνιση του μοντέλου, συνδυ-
άζοντας την οργάνωση της σύνθεσης με την ελευθερία, 
οδηγήθηκε στην τεχνοτροπία του κυβισμού. Τα έργα 
του δε μιμούνται την πραγματικότητα της φύσης, αλλά 
αποτελούν μια αυτόνομη πραγματικότητα. Ασχολήθηκε 
με μια ευρύτατη γκάμα τεχνοτροπιών και μορφών τέ-
χνης, όπως η χαρακτική, η κεραμική και οι κατασκευές.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•   «Ακουαρέλα», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθα-
νάσης - Ερευνητές Αθήνα, 1994 

•    Ανούση Ρ., «Το εικαστικό παιχνίδι», Ειδική έκδοση 
της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 
Αθήνα, 1999

•   «Αρχαία Αίγυπτος», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνω-
ας, Αθήνα, 1978

•   «Αρχαία Ελλάδα», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, 
Αθήνα, 1978 

•   «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», Μουσειοσκευή της Α-
κροπόλεως

•   «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», Μουσειοσκευή Κυκλα-
δικού Μουσείου 

•   «Αρχαία Ελληνική Κεραμική», Μουσειοσκευή Κυκλα-
δικού Μουσείου

•   «Αρχαία Κίνα», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Α-
θήνα, 1978

•   «Αρχαία Ρώμη», Μεγάλοι Πολιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Α-
θήνα, 1978

•   «Γκόγια», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανά-
σης-Ερευνητές, Αθήνα, 1994

•   «Γνωριμία με τον Ρέμπραντ», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 
1992 

•   Γουέλτον Τζ., «Οδηγός για νεαρούς καλλιτέχνες», 
Εκδ. Ερευνητής, Αθήνα, 1999

•   Δημητρά Α., «Ζωντανεύει!!!» Τα μυστικά των κινουμέ-
νων σχεδίων, Εκδ. Παπασωτηρίου,1999 

•   «Εμπρεσιονισμός», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δε-
ληθανάσης-Ερευνητές, Αθήνα, 1994

•   Ζαραμπούκα Σ. Μετάφρ., «Γνωριμία με τη ζωγραφι-
κή», Εκδ. Διάγραμμα, Αθήνα,1983
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•   «Η Ακρόπολη και η ιστορία της», Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 
1995

•   «Η γλώσσα της Ζωγραφικής», Ανακαλύπτω την Τέ-
χνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 1994

•   «Η ζωφόρος του Παρθενώνος», Μουσειοσκευή της Α-
κροπόλεως

•   «Η Ιστορία της Δυτικής Ζωγραφικής», Εκδ. Πατάκης, 
Αθήνα, 1995

•   Κεντ Σ., «Σύνθεση» Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δε-
ληθανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995  

•   «Λιθοξοϊκή», Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως
•   Μαγουλιώτης, «Αρχή σχεδίου και μέσα έκφρασης», Α-

θήνα, 2001
•   Μάττισον Σ., «Κεραμική», Δύο βιβλία σε ένα, Εκδ. Ί-

ων, Αθήνα, 2001
•   «Μονέ», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - 

Ερευνητές, Αθήνα, 1994
•   Μπάμπους Μπ., « Ένα πρόσωπο με πολλά πρόσω-

πα», Εκδ. Νήσος
•   Μπάμπους Μπ., «Θάλασσες», Εκδ. Νήσος 
•   Μπάμπους Μπ., «Φαγητό για τα μάτια», Εκδ. Νήσος
•   «Μουσειοσκευή της Χαρακτικής»,  Μουσείο Μπενάκη 
•   Μπενάκη Α., «Αέναες εικαστικές αρμονίες», Εκδ. Πα-

πασωτηρίου, 2002
•   Μυταρά Χ., «Αρμενίζοντας με την Τέχνη», Εκδ. Δήμος 

Χαλκιδέων, Χαλκίδα, 2000
•   «Νεοελληνική Χαρακτική», Εκδ. Τέχνη, Αθήνα, 1993 
•   «Κυκλαδικός Πολιτισμός», Μουσειοσκευή Κυκλαδικού 

Μουσείου
•   «Οι ρυθμοί της κλασικής Αρχιτεκτονικής», Μουσειο-

σκευή της Ακροπόλεως
•   Γουάιτ Τ., «Κινούμενο σκίτσο», Εκδ. Ντουντούμη, Α-

θήνα, 2000
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•   «Προοπτική» Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανά-
σης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995

•   Ρηντ Χ., «Λεξικό εικαστικών τεχνών», Εκδ. Υποδομή, 
1986

•   Στεφανίδης Μ., «Ελληνομουσείον», Εκδ. Μίλητος, Α-
θήνα, 2000,  

•   «Το Ιερό της Ακροπόλεως», Μουσειοσκευή της Ακρο-
πόλεως

•   «Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα», Μουσειοσκευή 
Κυκλαδικού Μουσείου  

•   Τζόνσον Π., «Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο», Εκδ. Ο-
δυσσέας

•   Φρανκ Γκ., «Μαθήματα κεραμικής», εκδ. Εργάνη, Αθή-
να, 1985

•   Χατζή Γ., «Έλληνες Ζωγράφοι», Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 
1988

•   Χατζή Γ., «Ιταλοί  Ζωγράφοι», Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 
1990 

•   Χέζλεγουντ Τζ., «Γνωριμία με τον Πικάσο», Εκδ. Πατά-
κης, Αθήνα, 1992

•    Χριστοφόγλου Μ., «H Τέχνη τoυ 20oύ αιώνα», Εκδ. 
Χριστοφόγλου Μ., Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών 
Τέχνης

•   «Χρώμα» Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης- 
Ερευνητές, Αθήνα 1994

•   May R., «Γνωριμία με το θέατρο», Εκδ. Διάγραμμα, Α-
θήνα, 1985

•   Opie Μ.-J., «Γλυπτική», Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. 
Δεληθανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995
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Ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ: http: // librarynt. asfa.gr Περιλαμ-
βάνει: καταλόγους βιβλίων και περιοδικών Τέχνης, CD 
ROM, VIDEO, πολυμέσων, συλλογή χαρακτικών, ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις επιλεγμένων ιδιωτικών Μουσεί-
ων, αιθουσών Τέχνης και πολιτιστικών φορέων (Μου-
σείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων).

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Ελληνικός Κόσμος», 
Θέματα Εικονικής Πραγματικότητας.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
Για την εικονογράφηση αυτού του βιβλίου χρησιμοποι-
ήθηκε υλικό από τους ακόλουθους φορείς, καλλιτέχνες 
και φωτογράφους.

(Οι αριθμοί που αναγράφονται με έντονη γραφή αντι-
στοιχούν στην αρίθμηση των εικόνων.)

Ανδρόνικος Μ., Δελφοί, Εκδ. Αθηνών, 1994, 309, 347, 
350/ Βασιλειάδης Γ., Το κινούμενο σχέδιο, Καστανιώ-
της, 1985, 183/ Βαλούκος Σ., Ιστορία του κινηματογρά-
φου, Αιγόκερως, 2003, 185/ Βαν Άυκ Γ., κάρτα, Πινακ. 
Δρέσδης, 116/ Boτοκοπούλου Ι. Αρχ. Μουσ. Θεσ/νίκης, 
1996, 155, 342, 343, 345/ ΓΕΩ, περιοδικό,  Ελευθερο-
τυπία, τ. 34, 110, τ. 199, τ. 149/ Γνωριμία με τον Πικάσο, 
Πατάκης, 1992, 24/ Εγκυκλοπαίδ., Νέα Δομή, Δομή, 
1996, 160, 171, 172, 173, 174, 284, 307, 308, 310/ Ε-
γκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Britannica, Πάπυρος, 
1993, 209/ Εννέα, περιοδικό, Ελευθεροτυπία, τ.89, 186, 
τ. 92, 182, τ. 131, 166, τ. 154, 165, τ. 115, 169,  170/ Ει-
καστική Παιδεία, περιοδικό Ένωση Καθ. Καλλιτ. Μαθ., 
Αντωνάτος Κ., Φθινοπωρινά φύλλα στην τάξη, τ. 13, 
324/ Λιαναντωνάκη Δ., Δουλεύοντας στην τάξη με ανα-
παραγωγές έργων τέχνης, τ.19, 340/ Οκτώ ημέρες στην 
Αίγυπτο με την ένωση τ. 8, 230/ Σκούρτης Α. Δ., Πειρα-
ματισμοί καλλιτεχνών καθηγητών, τ. 2, 339/ Χασούλα 
Χ., Εισάγοντας την τέχνη στη ζωή της πόλης, τ. 15, 321/ 
Χατζή Ζ., Για τα κριτήρια καθορισμού των στόχων στην 
εκπαίδευση της τέχνης, τ. 2, 330/ Χατζηασλάνη Κ., Εκ-
παιδευτικά προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 5, 300/ 
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