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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, 

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

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΒΑΝΗ
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Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέρ-
γεια 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 πα-
ραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευ-
τικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ 
και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
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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 Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και 25% από εθνικούς πό-
ρους.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

 
 

Το πλαίσιο αυξομειώνεται

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»

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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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.
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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 2ος

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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δ. Oπτική ζυγαριά

Οπτικά βάρη

Πολλές φορές, κοιτάζοντας ένα 
έργο μας, έχουμε την εντύπωση ότι 
«γέρνει». Η αίσθηση του οπτικού 
«βάρους» εντοπίζεται σε κάθε εικα-
στικό έργο. Πραγματικά, αν παρα-
τηρήσουμε προσεκτικά μια σύνθε-
ση, θα διαπιστώσουμε ότι ορισμένα 
σημεία της έχουν μεγαλύτερη σημα-
σία και περισσότερο «βάρος». 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
οπτικού «βάρους» είναι: το μέγε-
θος, το σχήμα, το χρώμα, η θέση 
που βρίσκονται μέσα στο έργο κα-
θώς και ο αριθμός των αντικειμέ-
νων.

Ένα μεγάλο σχήμα είναι συνήθως 
βαρύτερο από ένα μικρό. Τα κάθετα 

Oργανώνω3
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σχήματα είναι βαρύτερα από τα 
πλάγια. Οι κανονικές, γεωμετρικές 
φόρμες είναι βαρύτερες από τις α-
κανόνιστες. Τα έντονα χρώματα δί-
νουν την αίσθηση ότι είναι βαρύτε-
ρα από τα απαλά. Όλες αυτές οι α-
ξίες είναι βέβαια σχετικές, διότι ανα-
τρέπονται διαρκώς ανάλογα με 
τους συσχετισμούς που δημιουρ-
γούνται μεταξύ τους.

Σ’ ένα εικαστικό έργο είναι απα-
ραίτητο τα «βάρη» να ισορροπούν 
μεταξύ τους.

Ρυθμίζοντας τα οπτικά βάρη οι 
καλλιτέχνες πετυχαίνουν να συγκε-
ντρώσουν την προσοχή του θεατή 
σε συγκεκριμένα σημεία του έργου 
τους και μ’ αυτό τον τρόπο να μετα-
δώσουν 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 α-
πό το ανοιχτό παράθυρο» 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 μεγάλες. Ολόκληρη η 
σύνθεση ζυγίζεται με βάση έναν κά-
θετο άξονα ο οποίος λειτουργεί ό-
πως ο άξονας μιας ζυγαριάς και αρ-
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χίζει από το φύλλο του βιβλίου για να 
καταλήξει στο πόδι του τραπεζιού.

Ισορροπώ

HΚόψε ή σχίσε ένα χρωματιστό 
χαρτί σε μικρά σχήματα διαφο-

ρετικών μεγεθών. Τοποθέτησε πάνω 
σ’ ένα τετράγωνο χαρτί τόσα κομμά-
τια όσα χρειάζονται για να ισορροπή-
σουν οπτικά. Κόλλησε το έργο σου 
μαζί με τα έργα των συμμαθητών 
σου σ’ ένα μεγάλο χαρτόνι υπολογί-
ζοντας 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 σχή-
ματα με φυσικές ή διακοσμητικές 
μορφές.
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78. Νεολιθική εγχάρακτη καθισμένη 
μορφή σε βότσαλο. Τελευταία Πα-
λαιολιθική ή Μεσολιθική περίοδος

79. Κ. Μπρανκούζι «Το φιλί» Μάρμα-
ρο 1907 

Book 2.indb   10 23/2/2018   9:25:27 πµ



11 / 8011 / 35

80. Σφραγιδόλιθος από την Κνωσό α-
πό αιματίτη, περ.1400 π.Χ.

ε. Καλλιτεχνικές συνθέσεις

Βασικοί κανόνες σύνθεσης παρα-
τηρούνται στα έργα τέχνης από την 
αρχαιότητα. Το μέγεθος, η τοποθέ-
τηση, τα χρώματα, οι φόρμες, ακό-
μα και το σχήμα του κάδρου αποτε-
λούν για τον καλλιτέχνη άλλοτε α-
φετηρία έμπνευσης και άλλοτε απο-
τέλεσμα μελέτης. Στα περισσότερα 
έργα τέχνης όλων των εποχών δια-
κρίνουμε μια προσπάθεια οργάνω-
σης.
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•   Ο δημιουργός της νεολιθικής επο-
χής παρατηρώντας το βότσαλο, 
φαντάστηκε μια καθισμένη μορφή 
σε εμβρυϊκή στάση κι έτσι αξιο-
ποίησε το σχήμα του με τον καλύ-
τερο τρόπο. Το ωοειδές σχήμα 
του βότσαλου επαναλαμβάνεται 
σε οριζόντια κατεύθυνση στο κε-
φάλι, ενώ αντίθεση αποτελούν τα 
μέλη τα οποία επισημαίνονται με 
ευθείες, που σχηματίζουν τρίγω-
να (εικ. 78).

•   Στην εικόνα 80 ο κύκλος που διά-
λεξε ο καλλιτέχνης να εντάξει το 
θέμα, μοιάζει να εγκλωβίζει τον 
ταύρο, ο οποίος λυγίζει και σπαρ-
ταράει κάτω από την επίθεση της 
λέαινας. Τα σώματα και τα πόδια 
των ζώων δημιουργούν άνισες 
γωνίες, που αναπτύσσονται ρυθ-
μικά στον χώρο, τονίζοντας την έ-
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νταση της σύγκρουσης. Οι μορ-
φές γεμάτες δυναμισμό, αποδίδο-
νται αφαιρετικά με κυρίαρχα στοι-
χεία τον κύλινδρο και τη σφαίρα.

81. Πιέρο ντέλλα Φραντσέσκα «Η 
βάφτιση του Χριστού» 1440-1445
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82. Εξηκίας «Ο Αχιλλέας και ο Αίας 
παίζουν πεσσούς» Μελανόμορφο αγ-
γείο περ. 540 π.Χ.
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83. Ραφαήλ «Η Παναγία από καθέ-
δρας» 1514

84. «Η μούσα Θάλεια» Ψηφιδωτό 
3ος αι.
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•   Το 1437 ο αρχιτέκτονας και θεω-
ρητικός της τέχνης  Αλμπέρτι επι-
νόησε τον όρο «σύνθεση» για να 
περιγράψει την εφαρμογή των 
μαθηματικών στην οργάνωση του 
έργου τέχνης. Πίστευε ότι η αρμο-
νία των στοιχείων του έργου απο-
τελεί μικρογραφία της θείας δημι-
ουργίας. Στη «Βάφτιση του Χρι-
στού» (εικ. 81) το θρησκευτικό νό-
ημα του έργου απορρέει από τη 
γεωμετρία. Ο κύκλος (ουρανός, 
πνεύμα) βρίσκεται πάνω από το 
ορθογώνιο (γη, ύλη). Το Άγιο 
Πνεύμα είναι στο κέντρο του ου-
ρανού, ενώ ο Χριστός αποτελεί 
τον άξονα της σύνθεσης που συν-
δέει τη γη με τον ουρανό. Πρόκει-
ται για μια συμμετρική σύνθεση.
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Κρίνω και συγκρίνω

HΤι κοινό και ποιες διαφορές πα-
ρατηρείς στη σύνθεση των ει-

κόνων 83 και 84; 

HΠοια από τα έργα που εικονί-
ζονται στις σελίδες 33-34 είναι 

συμμετρικά; Περίγραψε τα στοιχεία 
της συμμετρίας.

HΜε βάση ένα έργο της επιλο-
γής σου κάνε μια μελέτη της 

σύνθεσης των χρωμάτων, όπως στις 
εικόνες 85, 86.
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85. Χ. Βαν Άυκ «Το ζεύγος Αρνολφί-
νι» 1434.
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86. Μελέτη της σύνθεσης των θερ-
μών και ψυχρών χρωμάτων της εικό-
νας 85 από μαθητή της Α´ Γυμνασίου
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Τι θυμάμαι; 

•   Γιατί χρειάζεται να οργανώνεις 
τον ζωγραφικό σου χώρο;

•   Ποια ερωτήματα απασχολούν συ-
νήθως τους καλλιτέχνες πριν αρ-
χίσουν την κατασκευή του έργου 
τους;

•   Μπορεί η κατανομή του ζωγραφι-
κού χώρου να εκφράσει ιδέες και 
συναισθήματα; 

•   Τι είναι η σύνθεση και πώς λει-
τουργεί στο έργο Τέχνης;

•   Βρες δυο έργα από το βιβλίο σου 
με παρόμοια σύνθεση.

•   Διάλεξε τη σύνθεση που σου αρέ-
σει από τα έργα του βιβλίου σου 
και εξήγησε τους λόγους της προ-
τίμησής σου. 

•   Με ποια λογική οργανώνεται μια 
σύνθεση; 
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•   Αν ήθελες να εκφράσεις τα συναι-
σθήματά σου, ποιου έργου τη 
σύνθεση θα διάλεγες;

•   Βρες ένα παράδειγμα ρυθμού α-
πό τη φύση και ένα από τα αν-
θρώπινα έργα. 

•   Μπορείς να εντοπίσεις πού βρί-
σκεται το κύριο οπτικό βάρος 
στην εικόνα 57 (Τέρνερ) και ποιο 
μήνυμα θέλει να μεταδώσει ο καλ-
λιτέχνης συγκεντρώνοντας την 
προσοχή του θεατή σ’ αυτό το 
σημείο;
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Γλωσσάρι

Aρμονία: Η κανονική σχέση των 
μερών προς το σύνολο, σωστή α-
ναλογία, η σωστή διάταξη.

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

Ζωρζ Σερά (Georges Seurat 1859-
91), (εικ. 65): Γάλλος ζωγράφος. Δια-
τύπωσε τη θεωρία για την απόδοση 
του χρώματος και του φωτός που έ-
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γινε γνωστή με τον όρο Πουαντιγι-
σμός ή Ντιβιζιονισμός.

Κώστας Τσόκλης (1930), (εικ. 63): 
Σύγχρονος Έλληνας εικαστικός 
καλλιτέχνης. Τα έργα του που είναι 
αφαιρετικά, εισάγουν τον θεατή σε 
μια πραγματικότητα διαφορετική α-
πό την ορατή. Έχει πειραματιστεί 
εισάγοντας στα έργα του φυσικά υ-
λικά ή πραγματικά αντικείμενα, που 
δημιουργούν διάφορες μορφές ο-
φθαλμαπάτης. Έχει παρουσιάσει 
κατασκευές, εγκαταστάσεις, εφήμε-
ρα έργα, video κ.ά. 
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87. «Η ισορροπία» Σχέδιο μαθητή.
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Σχέδιο για όλους4

4. ΣXEΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Μορφικά στοιχεία*. Μορφοποίηση*

88. Οι αμπελώνες στο χιονισμένο το-
πίο γίνονται αντιληπτοί 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. Συ-
νήθως δεν του δίνεις καμία σημασία 
κι όμως το μικρό αυτό σημάδι έχει 
τη δική του αξία στην εικαστική 
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γλώσσα. To σημείο, η γραμμή και η 
επιφάνεια αποτελούν τα πλαστικά 
στοιχεία (το αλφαβητάρι) του σχεδί-
ου.

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 σχήμα-
τα, αποκτά διαφορετικό νόημα και 
συμβολισμό. Πολλά σημεία μαζί δη-
μιουργούν μια σύνθεση. Στη Μο-
ντέρνα Τέχνη, το σημείο πολλές φο-
ρές χρησιμοποιήθηκε σαν το μονα-
δικό στοιχείο της σύνθεσης. Στη φύ-
ση, καθετί που κοιτάζεις από μα-
κριά, τις περισσότερες φορές, το α-
ντιλαμβάνεσαι σαν σημείο. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα σύνολα των μι-
κρών πραγμάτων: τις σταγόνες, τα 
έντομα, τα βότσαλα, τις φυλλωσιές 
κτλ.
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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’ αποκλειστικότητα σημεία.
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Μαγικές εικόνες

HΚάνε μια μεγάλη ποικιλία ση-
μείων. Για να το πετύχεις, πρέ-

πει να χρησιμοποιήσεις στρογγυλά 
και τετράγωνα πινέλα, διαφορετικών 
μεγεθών ή μαλακό μολύβι, παστέλ 
κτλ. Ζωγράφισε με διάφορους τρό-
πους: απαλά, δυνατά, προσεκτικά, 
γρήγορα, ρυθμικά, ακατάστατα, χτυ-
πώντας το πινέλο στο χαρτί, πιτσιλώ-
ντας κτλ. 

Έπειτα αφαίρεσε από ένα χαρτο-
νάκι ένα τετράγωνο 10x10 εκ. και 
κίνησε το χαρτόνι με το κενό πάνω 
στο ζωγραφισμένο χαρτί σου, διαλέ-
γοντας το τμήμα με την πιο ενδιαφέ-
ρουσα ρυθμική σύνθεση. Σημείωσε 
μ’ ένα μολύβι τα μέρη που έχεις επι-
λέξει μ’ αυτό τον τρόπο και κόψε τα. 
Κάνε ομάδες με 4-6 τετράγωνα απ’ 
αυτά και τοποθέτησέ τα σ’ ένα μεγά-
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λο χαρτόνι. Άλλαξέ τους θέσεις πολ-
λές φορές για να βρεις τη θέση στην 
οποία ισορροπούν οπτικά και κόλλη-
σέ τα, αφού πρώτα υπολογίσεις τις 
αποστάσεις μεταξύ τους.

β. Με μια κίνηση
Η γραμμή

Η περιπέτεια της γραμμής
Η γραμμή, που τόσο συχνά χρη-

σιμοποιείς στη ζωγραφική, γεννιέ-
ται από την κίνηση του χεριού σου. 
Είναι η τροχιά που διαγράφει ένα 
σημείο στη ζωγραφική επιφάνεια.

Στη φύση θα συναντήσεις γραμμές 
σαν πορείες κάποιας κίνησης. Οι καλ-
λιτέχνες χρησιμοποιούν τη γραμμή 
άλλοτε ως περίγραμμα και άλλοτε ως 
κύριο στοιχείο μιας επιφάνειας. Στη 
γλυπτική και την αρχιτεκτονική οι 
γραμμές αναπτύσσονται στον χώρο.
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Υπάρχουν διάφορα είδη γραμμών: 
κάθετες, οριζόντιες, πλάγιες, ευθείες, 
καμπύλες, ελεύθερες, κυματοειδείς, 
διακεκομμένες κ.ά.

Στο εικαστικό έργο η κάθε γραμμή 
έχει και το δικό της, ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα, που προσδιορίζεται από τις 
εμπειρίες του ανθρώπου, για παρά-
δειγμα, η οριζόντια υποβάλλει την 
ηρεμία, η κάθετη τη σταθερότητα και 
την αυστηρότητα, η πλάγια την ανη-
συχία κτλ. 

Πολλές γραμμές μαζί δημιουρ-
γούν μια σύνθεση της οποίας η ση-
μασία 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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Με τη δική σου τη γραμμή

HΆφησε αυθόρμητα το χέρι σου 
ελεύθερο να τρέξει πάνω στο 

χαρτί, κάνοντας μια γραμμή που να 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωγραφικής σου επιφάνειας. Κοί-
ταξε απ’ όλες τις πλευρές το σχήμα 
που δημιουργήθηκε και συνέχισέ το 
για να φτιάξεις ένα παράξενο πρό-
σωπο ή ένα πλάσμα της φαντασίας 
σου, προσθέτοντας διαφορετικά είδη 
γραμμών.

HΖωγράφισε με μονοκονδυλιά 
ένα γνωστό αντικείμενο.
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91. Δ. Μυταράς «Μορφή» 1986
Η μορφή σχεδιάστηκε με μια γρήγο-
ρη και δυναμική γραμμή, η οποία δεν 
περιγράφει τη φόρμα αλλά πλουτίζει 
με δυναμισμό την εκφραστικότητα 
του έργου.
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92. Η πρώτη γραμμή 
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93. Στην παλιά πόρτα διακρίνονται οι 
φυσικές γραμμές των νερών του ξύ-
λου και οι τεχνητές γραμμές της κα-
τασκευής της. 
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γ. Η μορφή

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

Η γλώσσα των μορφών

Αν οι δυο άκρες μιας γραμμής 
πλησιάσουν η μία με την άλλη ή ε-
νωθούν μεταξύ τους, δημιουργούν 
ένα σχήμα. Οι κηλίδες επίσης των 
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χρωμάτων δημιουργούν σχήματα. 
Τα σχήματα παριστάνουν άλλοτε 
φυσικές μορφές (πρόσωπα, ζώα 
κ.ά.) και άλλοτε γεωμετρικές (κύ-
κλους, τετράγωνα, τρίγωνα). Kάθε 
μορφή είναι ένα κομμάτι της ζωγρα-
φικής επιφάνειας που έχει ένα περί-
γραμμα, το πάνω και το κάτω μέ-
ρος, τις πλευρές του και μια κατεύ-
θυνση (οριζόντια, κάθετη, πλάγια). 
Μπορεί να είναι συμμετρική (με κα-
νονικές αναλογίες) ή ασύμμετρη (με 
ακανόνιστο σχήμα). Ο τρόπος που 
αντιλαμβανόμαστε τις μορφές εξαρ-
τάται από τη θέση τους στη ζωγρα-
φική επιφάνεια (πάνω-κάτω, δεξι-
ά-αριστερά) και τη σχέση τους με τα 
υπόλοιπα σχήματα (μεγαλύτερη-μι-
κρότερη, ψηλότερη-κοντύτερη, 
φαρδύτερη-στενότερη).

Στη γλυπτική και την αρχιτεκτονι-
κή οι μορφές είναι τρισδιάστατες.
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Κάθε μορφή έχει το δικό της νόη-
μα και χαρακτήρα: Οι κυκλικές μορ-
φές θεωρούνται κλειστές και συγκε-
ντρωμένες. Οι τριγωνικές είναι γε-
μάτες ένταση. Οι τετράγωνες είναι 
στατικές και συμμετρικές. Παρόμοιο 
χαρακτήρα έχουν και οι τρισδιάστα-
τες μορφές: οι σφαιρικές, οι κυβικές 
και οι πυραμιδοειδείς.

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

Ορισμένοι παραστατικοί καλλιτέ-
χνες αποδίδουν τις μορφές τους ε-
ντάσσοντάς τις σε βασικά γεωμε-
τρικά σχήματα: τον κύκλο, το τρί-
γωνο και το τετράγωνο στη ζωγρα-
φική, ενώ στη γλυπτική στη σφαί-
ρα, στην πυραμίδα και στον κύβο. 
Από την ένταξη αυτή προκύπτουν 
απλοποιημένα σχήματα τα οποία 
στο εικαστικό γλωσσάρι ονομάζο-
νται φόρμες. Η λέξη προέρχεται α-
πό τον ιταλικό όρο forma που ση-
μαίνει σχήμα. 

Παρατήρησε την εικόνα 96. Η 
μορφή της μαθήτριας δεν έχει λε-
πτομέρειες. O καλλιτέχνης χρησι-
μοποιεί απλές φόρμες για ν’ ανα-
δείξει ό,τι θεωρεί σημαντικό.
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96. Δ. Διαμαντόπουλος «Η μαθή-
τρια» 1937-49. Ο καλλιτέχνης με τη 
σχηματοποίηση πλάθει μια μνημειακή 
μορφή, εκφράζοντας τις σταθερές 
αξίες της ηρωικής εποχής που έζη-
σε.
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Μορφοποιώ

HΣχεδίασε ένα γεωμετρικό σχή-
μα και χώρισέ το με γραμμές 

που να ξεκινούν και να καταλήγουν 
στο περίγραμμα. Χώρισέ το σε κομ-
μάτια κόβοντας στις γραμμές. Μην 
πετάξεις τίποτα. Απομάκρυνε τα 
κομμάτια ή ξεδίπλωσέ τα, ώσπου να 
δημιουργηθεί μια καινούργια μορφή 
με ισορροπημένη σύνθεση και κόλλη-
σέ τα στη νέα τους θέση (εικ. 98). 

HΣύγκρινε μια φυσική μορφή με 
την ανάλογη γεωμετρική φόρ-

μα (εικ. 97). Κόψε τη φόρμα αυτή σε 
χρωματιστό χαρτί. Σ’ αυτήν πρόσθε-
σε ή αφαίρεσε τα απαραίτητα κομ-
μάτια προκειμένου να μοιάζει περισ-
σότερο με το θέμα σου. Ό,τι κομμάτι 
σου περισσέψει, χρησιμοποίησέ το 
για να αποδώσεις τις λεπτομέρειες. 
Μπορείς να αντικαταστήσεις μερικά 
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97. Το σύμβολο του καρότου από έ-
να τρίγωνο. Μίμης Μ. 13 ετών

κομμάτια με χαρτιά του ίδιου σχή-
ματος σε διαφορετικά χρώματα (εικ. 
97).

HΜεταμόρφωσε την έτοιμη φόρ-
μα ενός πλαστικού μπουκαλιού 

σε ανθρώπινη φιγούρα, προσθέτο-
ντας κεφάλι και ρούχα με διάφορα 
υλικά.
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98. Τετράγωνο αναπτυγμένο στον 
χώρο

99. «Η συμπλοκή» Δημήτρης Ι. 12 ε-
τών
Μορφοποίηση της γραμμής σε σύ-
μπλεγμα ανθρώπων
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δ. Το βάθος

Προοπτική

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

Θα έχεις ασφαλώς παρατηρήσει 
ότι τα έργα μερικών ζωγράφων δί-
νουν την εντύπωση ότι κοιτάς την 
εικόνα από ένα παράθυρο και ότι 
θα μπορούσες ακόμα και να περ-
πατήσεις μέσα σ’ αυτή.

Μπορείς να καταλάβεις τον τρό-
πο με τον οποίο αλλάζουν τα αντι-
κείμενα λόγω της απόστασης πα-
ρατηρώντας τη φύση.102.
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Το μέγεθος

Στην εικόνα 103 σύγκρινε το μέγε-
θος των καθισμένων ανθρώπων 
στο πρώτο επίπεδο, με τους αν-
θρώπους που στέκονται στο βάθος. 
Στην εικόνα 108 σύγκρινε το μέγε-
θος του τραπεζιού με εκείνο των 
σπιτιών.

Η κάλυψη

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

Οι λεπτομέρειες

Στην εικόνα 100 πού διακρίνεις 
τις περισσότερες λεπτομέρειες;
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100.

101. Tονικές διαφορές ανάμεσα στα 
μπροστινά και στα πίσω επίπεδα
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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 πί-
σω χρώματα των επίπεδων στις ει-
κόνες 100, 105 και 108.

Θα διαπιστώσεις ότι όποιο αντι-
κείμενο βρίσκεται κοντά φαίνεται 
μεγαλύτερο απ’ αυτό που είναι πιο 
πίσω. Τα αντικείμενα που είναι κο-
ντά καλύπτουν ένα μέρος όσων 
βρίσκονται πίσω. Στα αντικείμενα 
που είναι πολύ κοντά, διακρίνεται 
ακόμα και η υφή τους, ενώ όσο α-
πομακρύνονται, τόσο λιγότερες λε-
πτομέρειες φαίνονται.

Όσο πλησιάζουν τ’ αντικείμενα, 
τόσο τα χρώματά τους φαίνονται 
πιο ζωηρά. Στα μακρινά αντικείμενα 
τα χρώματα φαίνονται αχνά.
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106. Όσο μεγαλώνει η απόσταση, οι 
λεπτομέρειες χάνονται

105.
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Δημιουργώ χώρο

HΣτα έργα σου μπορείς να χρη-
σιμοποιήσεις κάθε αλλοίωση 

χωριστά ή και όλες μαζί. Αυτό βέ-
βαια δε σημαίνει ότι κάποιος τρόπος 
αναπαράστασης του βάθους 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 ζωντα-

νέψει θεατρικά, κατασκεύασε μια μι-
κρή μακέτα σκηνικού. Ένας τρόπος 
για να εργαστείς είναι αυτός που 
έχει χρησιμοποιηθεί στην εικόνα 104. 

HΆλλος τρόπος είναι ν’ αντικα-
ταστήσεις τον χώρο με ένα 
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κουτί ανοιχτό από την μπροστινή του 
όψη. Τα στοιχεία του σκηνικού σου 
μπορεί ν’ αποτελούνται από διάφορα 
φυσικά ή βιομηχανικά υλικά, χαρτο-
πολτό κ.ά.

107.
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108. Τα κοντινά αντικείμενα καλύ-
πτουν ένα μέρος των μακρινών.
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109. «Το Ελληνικό Πάσχα» Παναγιώ-
τα Κ. 12 ετών. Η Παναγιώτα θέλησε 
να τονίσει το κυκλικό σχήμα του χο-
ρού, ζωγραφίζοντας τους χορευτές 
ακτινωτά γύρω από έναν κύκλο. 

Book 2.indb   55 23/2/2018   9:25:36 πµ



56 / 44

110. Αν τραβήξουμε γραμμές στις 
βάσεις και στις κορυφές των σπι-
τιών, θα βρούμε το σημείο φυγής και 
το ύψος του ορίζοντα. Αυτό το ση-
μείο αντιστοιχεί στη θέση που βρί-
σκεται απέναντι από τη θέση του πα-
ρατηρητή.

ορίζοντας φ
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112.

113.

111. Προοπτικό σχέδιο μαθητή Α’ 
Γυμνασίου
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ε. Το τρισδιάστατο

Γεωμετρική προοπτική

Ένα ζωγραφικό έργο είναι επίπε-
δο, συνεπώς έχει δυο διαστάσεις: 
το μήκος και το ύψος. Η τρίτη διά-
σταση, το βάθος, μπορεί να αποδο-
θεί με το προοπτικό σχέδιο*. 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 ε-
νώνονται σ’ ένα μοναδικό σημείο, 
μετατρέπονται δηλαδή σε συγκλί-
νουσες. Για να κατασκευάσεις ένα 
προοπτικό σχέδιο, θα χρειαστεί να 
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χρησιμοποιήσεις τρία στοιχεία:
•     Τη γραμμή του ορίζοντα που βρί-

σκεται πάντα στο ύψος του μα-
τιού. Στη θάλασσα μπορούμε να 
τη διακρίνουμε, διαφορετικά πρέ-
πει να τη φανταστούμε.

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

Ζωγραφίζω προοπτικά

HΣχεδίασε προοπτικά μια φαντα-
στική πλατεία. Κόψε από περι-

οδικά ανθρώπινες φιγούρες και κόλ-
λησέ τις στη σωστή τους θέση. Αν 
θέλεις, αντί για τις έτοιμες, μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις ζωγραφισμένες 
φιγούρες.

59 / 44
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HΖωγράφισε προοπτικά με θέμα-
τα: «Μια γωνιά της γειτονιάς 

μου», «Παρέλαση», «Μακρινό το-
πίο».

114.112,113,114. Η θέση από την ο-
ποία κοιτάζουμε το θέμα ορίζει το ύ-
ψος του ορίζοντα και τη θέση του 
σημείου φυγής. 
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στ. Η απόδοση του χώρου 
Συγκριτικά παραδείγματα

Η αναπαράσταση του χώρου στη 
ζωγραφική εξυπηρετεί τις εκφρα-
στικές ανάγκες του καλλιτέχνη και 
αποτελεί πλαστικό στοιχείο της τε-
χνοτροπίας του.

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

Στη Βυζαντινή Τέχνη από τον 4ο 
αι. μ.Χ. καθιερώθηκε ο συμβολικός 
χώρος, διότι εναρμονίστηκε με το 
πνευματικό περιεχόμενο της αγιο-
γραφίας. Το χρυσό φόντο που θα-
μποφέγγει πίσω από τις ιερές μορ-
φές, συμβολίζει τον ουρανό, όπου 
τίποτα φυσικό ή ρεαλιστικό δε συ-
ντελείται (εικ. 115).
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Ο ρεαλιστικός τρόπος απόδοσης 
του χώρου (κοντά στην πραγματι-
κότητα) συστηματοποιήθηκε και α-
ποθεώθηκε κατά την περίοδο της 
Αναγέννησης (15ος αι.) Η κατάκτη-
ση της γεωμετρικής προοπτικής έ-

115. Θεοφάνης ο Κρης «Αρχάγγελος 
Γαβριήλ» 1542
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δινε την ψευδαίσθηση ότι η ζωγρα-
φική επιφάνεια είναι ένα άνοιγμα 
απ’ όπου ο θεατής μπορεί να ει-
σχωρήσει στο έργο.

Tα ιδεώδη της Αναγέννησης που 
ήταν η κλασική τέχνη και η γνώση 
της επιστήμης αποτέλεσαν για με-
γάλο χρονικό διάστημα αποκλειστι-
κή κατάκτηση των Ιταλών αναγεν-
νησιακών καλλιτεχνών. Το πάθος 
όμως για μια τέχνη πιστή στην 
πραγματικότητα διαδόθηκε την ίδια 
εποχή και στους καλλιτέχνες του 
βορρά (εικ. 116).
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116. Γ. Βαν Άυκ «Ένθρονη Παναγία» 
1430
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Η αφηρημένη ζωγραφική απέδω-
σε τον χώρο χωρίς την απεικόνιση 
της υλικής μορφής (εικ. 118).

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

Στη γλυπτική χώρος θεωρείται το 
κενό μέσα στο οποίο αναπτύσσεται 
ο όγκος του γλυπτού. Ο χώρος απο-
τελεί μέρος της σύνθεσης του γλυ-
πτού που περιβάλλει το γλυπτό και 
«γεμίζει» τα κενά του. (εικ. 117).
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117. Ε. Ντεγκά «Μπαλαρίνα» 1880
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118. Kλιούιν «Σφαιρική μη-αντικειμε-
νική σύνθεση» 1922-25.
Ο χώρος αποδίδεται με τη διαφάνεια 
και την επικάλυψη.
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Τα έργα της αρχιτεκτονικής συν-
δυάζουν τον εξωτερικό όγκο με τον 
εσωτερικό κενό χώρο. Εξωτερικά α-
ποτελούν αναπόσπαστο σύνολο με 
τον χώρο που βρίσκονται, ενώ το ε-
σωτερικό τους βιώνεται σαν λει-
τουργικός χώρος και αποτελείται α-
πό χώρους στάσης και χώρους κί-
νησης. (εικ. 120).

119. Π. Πικάσο «Νεκρή φύση με κι-
θάρα» 1925.
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120. Αvanti Architects. ACAD Center 
Kεντρικό Νοσοκομείο του Μίντλεσεξ 
1995-2000. 
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Τι θυμάμαι;
•   Παρομοίασε διαφορετικά είδη συ-

νόλων σημείων με φυσικές μορ-
φές και εξήγησε την άποψή σου.

•   Πώς δημιουργούνται οι γραμμές 
και πόσα είδη γραμμών γνωρί-
ζεις; 

•   Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ζω-
γραφικού και γεωμετρικού σημεί-
ου;

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

•   Κάνε ένα γρήγορο σχέδιο, χρησι-
μοποιώντας τη γραμμή που εκ-
φράζει τα συναισθήματα της στιγ-
μής.
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•   Ποια από τα γεωμετρικά σχήματα 
θεωρούνται βασικά;

•   Μπορείς να αναφέρεις μια στατι-
κή και μια δυναμική γεωμετρική 
μορφή;

•   Με ποιους τρόπους αποδίδεται η 
αίσθηση του βάθους στη ζωγρα-
φική;

•   Παρατήρησε προσεκτικά μια κα-
ρέκλα που πατάει χαμηλότερα α-
πό το ύψος των ματιών σου. Αν 
διακρίνεις κάποιες διαφορές ανά-
μεσα στα πόδια της, περίγραψέ 
τις.

•   Πώς εννοούμε τον χώρο στη γλυ-
πτική και πώς στη ζωγραφική;

•   Αντίγραψε σε τρία διαφανή χαρ-
τιά τα διαφορετικά πλάνα της ει-
κόνας 121 ως εξής: Στο ένα χαρτί 
απομόνωσε ό,τι βρίσκεται στο 
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πρώτο επίπεδο, στο άλλο σχεδία-
σε ό,τι υπάρχει στο μεσαίο επίπε-
δο και στο τρίτο ό,τι υπάρχει στο 
βάθος. Σύγκρινε μεταξύ τους τις 
τρεις εικόνες.

121. Ν. Λύτρας «Το ψαριανό μοιρο-
λόι» 1888
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Γλωσσάρι

Προοπτικό σχέδιο: Το σχέδιο που 
απεικονίζει τα αντικείμενα έτσι ώ-
στε να φαίνονται ότι έχουν όγκο και 
βρίσκονται 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 Έλλη-
νας καλλιτέχνης που δημιούργησε 
στα πλαίσια ενός δυτικού ευρωπαϊ-
κού κινήματος, κατά την εποχή που 
αναπτυσσόταν. Έπλασε δραματικές, 
εξπρεσιονιστικές μορφές με πλούσιο 
χρώμα και εμφανή χειρονομία. Πολ-
λές φορές άρχιζε πρώτα από το  
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χρώμα και στη συνέχεια σχεδίαζε.
 Διαμαντόπουλος Διαμαντής (1914-
1995) (εικ. 96). Ανθρωποκεντρικός 
ζωγράφος. Στρατεύτηκε για τέσσε-
ρα χρόνια και πολέμησε. Από την 
περίοδο αυτή διαμόρφωσε το προ-
σωπικό του ύφος με τις επικές μορ-
φές, 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 επικοινωνίας, μια 
γλώσσα που σου δίνει τη δυνατό-
τητα 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 επιδιώκου-
με να μάθουμε να ελέγχουμε τα εκ-
φραστικά μας μέσα. 

Η δική μου πραγματικότητα5

Book 2.indb   75 23/2/2018   9:25:40 πµ



76 / 48

122. Ε. Ματίς «Βάζο και ρόδια» 1947
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123. Ραφαέλο «Σκίτσα» 1505-6 Mε-
λέτη κίνησης
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Παρατηρώ

Στην καθημερινή ζωή, ανάμεσα α-
πό τις άπειρες εικόνες που μας κα-
τακλύζουν, βλέπουμε και αναγνωρί-
ζουμε μόνο εκείνες που ξυπνούν το 
ενδιαφέρον μας. Όλες οι άλλες εικό-
νες καταγράφονται στη μνήμη μας 
συνήθως με τα γενικά χαρακτηρι-
στικά τους ή χάνονται. 

Η προσεκτική παρατήρηση της 
φύσης πλουτίζει την οπτική μας 
μνήμη με στοιχεία που δίνουν ζω-
ντάνια 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.
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Διαλέγω υλικά

Υπάρχουν πολλών ειδών υλικά 
σχεδίου. Tα κυριότερα είναι τα στε-
γνά (μολύβια, κάρβουνα και κραγιό-
νια) και τα υγρά (μελάνια, τέμπερες, 
μαρκαδόροι κτλ.). 

Άλλα υλικά προσφέρονται για 
σχέδια με λεπτομέρειες (εικ. 124) 
και άλλα για σχέδια που γίνονται με 
ελεύθερη χειρονομία (εικ. 122). 

Το χαρτί που θα δεχθεί τα στεγνά 
υλικά πρέπει να έχει αρκετά αδρή ε-
πιφάνεια ώστε να συγκρατεί τη 
γραφική ύλη. 

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

Book 2.indb   79 23/2/2018   9:25:41 πµ



80 / 49

Διάλεξε το κατάλληλο υλικό, ανά-
λογα με τον τρόπο που θα ήθελες 
να σχεδιάσεις.

Μελετώ το θέμα 

Παρατήρησε το θέμα σου από ό-
λες τις πλευρές και ζωγράφισε την 
όψη που συγκεντρώνει τα περισσό-
τερα χαρακτηριστικά του ή τα πιο 
ενδιαφέροντα στοιχεία του. Με τις 
γνώσεις που έχεις αποκτήσει, κοι-
τάζοντας το θέμα έχεις τη δυνατότη-
τα να διακρίνεις τα χρώματα, τις 
φόρμες, τις διαστάσεις, τις αναλογί-
ες, τις θέσεις και τους όγκους των 
αντικειμένων, τη σύνθεσή τους, κα-
θώς και τους χώρους που τα περι-
βάλλουν.

Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις 
να λύσεις όλα τα εικαστικά προβλή-
ματα μαζί. Διάλεξε ένα απ’ αυτά και 
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επικέντρωσε την προσοχή σου στη 
φόρμα. Μπορείς να ξεκινήσεις ζω-
γραφίζοντας απλά αντικείμενα.

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

HΈνας ευχάριστος τρόπος σχε-
δίου είναι να κάνεις με μολύβι, 

με πινέλο ή με μαρκαδόρο πολλά, 
γρήγορα σχέδια προσθέτοντας συ-
νεχώς νέα στοιχεία (εικ. 123). 

HΗ ίδια μελέτη γίνεται και με μια 
συνεχόμενη γραμμή, με την ο-

ποία θα σχεδιάζεις το περίγραμμα 
του αντικειμένου, περνώντας πολλές 
φορές το μολύβι σου στο ίδιο σχέδιο. 
Κάθε φορά θα διορθώνεις τις ατέλει-
ες της προηγούμενης.

HΑν προτιμάς τα υγρά χρώματα, 
κάνε μια κηλίδα με το πινέλο 

σου και διαμόρφωσε το περίγραμμά 
της.
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β. Συγκρίνω

Εναρμόνιση μεγεθών

Στην περίπτωση που συναντή-
σεις δυσκολίες στην ελεύθερη σχε-
δίαση, προσπάθησε να παρομοιά-
σεις το θέμα σου με ένα γεωμετρικό 
σχήμα. Υπολόγισε τις αναλογίες 
του, βρες ποια είναι η μεγαλύτερη 
διάσταση και τι διαφορά έχει απ’ τη 
μικρότερη. Παρατήρησε την κατεύ-
θυνσή του (οριζόντια, κάθετη, πλά-
για). Έπειτα, συγκρίνοντας τη μορ-
φή του αντικειμένου με τη γεωμετρι-
κή, διαμόρφωσε το περίγραμμα 
(εικ. 126, 127). 

Σχεδιάζοντας προσπάθησε να  
διακρίνεις φόρμες (απλά σχήματα) 
και παρατήρησε πώς αλλάζουν α-
νάλογα με την οπτική γωνία που 
βλέπεις το αντικείμενο π.χ. το κυ-
κλικό χείλος της κανάτας φαίνεται 
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126. Κανάτι

σαν έλλειψη, ενώ η παραλληλό-
γραμμη επιφάνεια του βιβλίου μοιά-
ζει με ρόμβο (εικ. 126 και 127).

Στο σχέδιο η γραμμή χρησιμοποι-
είται συνήθως σαν όριο ανάμεσα 
στο φως και τη σκιά, γι’ αυτό και οι 
γραμμές σου μπορεί να είναι ανοι-
χτές ή κλειστές, λεπτές ή χοντρές, 
συνεχόμενες ή διακοπτόμενες (εικ. 
123, 124). 
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127. Βιβλίο

128. Σύνθεση

Book 2.indb   86 23/2/2018   9:25:41 πµ



87 / 50

Ξεχωρίζω το θέμα

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρειά-
ζεται να τοποθετηθεί με ισορροπία 
στη ζωγραφική επιφάνεια. Είναι ση-
μαντικό 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 φα-
κό μιας φωτογραφικής μηχανής 
(εικ. 128). Το σχήμα του χαρτιού εί-
ναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
αναπτυχθεί η σύνθεση, γι’ αυτό και 
πρέπει να ταιριάζει με τις φόρμες 
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
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πλευράς του τετραγώνου και κόλ-
λησε στα σημεία αυτά δυο τεντωμέ-
νες κλωστές, όπως στην εικόνα 
129. 

Κοιτάζοντας το θέμα σου μέσα 
απ’ το άνοιγμα (με το ένα μάτι) σκέ-
ψου με ποιον τρόπο θα το πλαισιώ-
σεις: 
•     Θέλεις το θέμα να φαίνεται μεγά-

λο ή μικρό; 
•     Τι κενά θα έχει σε σχέση με το 

πλαίσιο; 
•     Πού είναι το κέντρο της σύνθε-

σης; (εικ. 130)
•     Σε ποιο μέρος του τετραγώνου 

βρίσκεται η θέση κάθε φόρμας;
•     Τι σχέση έχουν μεταξύ τους οι 

φόρμες των αντικειμένων και των 
κενών χώρων με το σχήμα του 
πλαισίου; (εικ. 130).
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129. Το σχήμα του χαρτιού 

130. Η θέση των αντικειμένων
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Οι μετρήσεις 

Οι συγκρίσεις των μεγεθών μετα-
ξύ τους αποτελούν ένα είδος μέτρη-
σης, που έχει ως στόχο την αρμο-
νία του σχεδίου. Υπάρχουν διάφο-
ροι τρόποι μέτρησης. Συνήθως δια-

131. Το ύψος των βάσεων των αντι-
κειμένων.
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λέγουμε μια διάσταση του θέματος 
και μ’ αυτή συγκρίνουμε όλα τα υ-
πόλοιπα μεγέθη. 
•     Παρατήρησε ποια φόρμα περιέ-

χει άλλες και σχεδίασέ την.
•     Όρισε στο χαρτί το ύψος του ψη-

λότερου αντικειμένου.
•     Σύγκρινέ το με τα ύψη των υπό-

λοιπων αντικειμένων και σημείω-
σέ τα.

•     Όρισε το ύψος του σημείου που 
πατά κάθε αντικείμενο (εικ. 131).

•     Παρατήρησε ποιο αντικείμενο εί-
ναι μπροστά και ποιο πίσω, ποιο 
καλύπτει και ποιο καλύπτεται.

•     Βρες ποια φόρμα είναι η φαρδύ-
τερη και σύγκρινέ τη με τις άλλες. 

•     Παρατήρησε τα χαρακτηριστικά 
της κάθε φόρμας.
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•      Σχεδίασε τις φόρμες που περιέ-
χονται στις μεγάλες και τις μικρό-
τερες που περιέχονται μέσα σ’ 
αυτές (εικ. 131).

Συσχετίζω και μετρώ

HΧρησιμοποίησε όποιον τρόπο 
μέτρησης σε εξυπηρετεί για να 

μετρήσεις τις αναλογίες ενός αντικει-
μένου. Μπορείς να επινοήσεις και δι-
κούς σου τρόπους ανάλογα με τις α-
νάγκες του κάθε σχεδίου.

HΔημιούργησε μια σύνθεση στον 
χώρο και φωτογράφισέ την από 

πολλές διαφορετικές θέσεις προσέχο-
ντας κάθε φορά πώς θα την πλαισιώ-
σεις. Κόλλησε τις φωτογραφίες σου 
σε μια επιφάνεια και παρατήρησε τις 
διαφοροποιήσεις κάθε φόρμας. 

HΣχεδίασε μια σύνθεση με τρία- 
τέσσερα αντικείμενα: Σε χωρι-
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στά προσχέδια μελέτησε τις αναλογί-
ες του καθενός αντικειμένου και σε 
άλλα τις φόρμες των κενών χώρων 
που βρίσκονται ανάμεσα και γύρω α-
πό τα αντικείμενα. Έπειτα με τη βοή-
θεια των προσχεδίων σχεδίασε όλα τα 
αντικείμενα σε μια ενιαία σύνθεση.

132.
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γ. Το παιχνίδι του φωτός και της 
σκιάς

Φωτοσκίαση

Κάθε αλλαγή του φωτισμού αλλά-
ζει την όψη των αντικειμένων ανα-
δεικνύοντας διαφορετικές φόρμες. 
Το φως δημιουργεί στα αντικείμενα 
περιοχές φωτεινές και σκοτεινές. 

Όσο πιο κοντά στην πηγή του 
φωτός βρίσκονται οι επιφάνειες, τό-
σο πιο φωτεινές φαίνονται και το α-
ντίθετο. Στα σημεία που γειτονεύ-
ουν οι σκοτεινές με τις φωτεινές 
φόρμες, η αντίθεσή τους γίνεται πιο 
έντονη: οι φωτεινές φαίνονται πιο 
ανοιχτές, ενώ οι σκοτεινές φαίνο-
νται πιο σκούρες. (εικ. 133, 137)

Οι σκιές διακρίνονται σε αυτοσκι-
ές (σκιές στο ίδιο το αντικείμενο) 
και σε ερριμμένες (σκιές που πέ-
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φτουν από το ένα αντικείμενο στο 
άλλο, εικ. 134, 136, 137). Οι ερριμμέ-
νες σκιές είναι συνήθως πιο σκοτει-
νές (εικ. 135, 137).

Στη ζωγραφική η αίσθηση του ό-
γκου και της ατμόσφαιρας αποδίδε-
ται με τονικές κλίμακες. Η βασική 
τονική 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 συνεί-
δηση του ανθρώπου με τη θερμότη-
τα, τη γνώση, το «καλό», ενώ οι 
σκιές παριστάνουν το σκοτάδι, το 
μυστήριο, το «κακό». Ανάλογα με 
τον τρόπο που φωτίζεται η φύση ε-
μπνέει διαφορετικά συναισθήματα: 
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μυστήριο, ένταση, γαλήνη κτλ. 
Οι ζωγράφοι της Αναγέννησης, ε-

πηρεασμένοι από την κλασική αρ-
χαιότητα, εκφράζοντας τη χαρά της 
ζωής και την εμπιστοσύνη στα επι-
τεύγματα του ανθρώπου αξιοποίη-
σαν τη φωτοσκίαση (κιαροσκούρο) 
για να πλάσουν μορφές σαν ανά-
γλυφες. Σβήνοντας τους τόνους 
τους βαθμιαία τον ένα μετά τον άλ-
λο, δίνουν την εντύπωση πως οι 
μορφές του πίνακα έχουν όγκο. Η 
τεχνική αυτή ονομάστηκε σφουμά-
το (εικ. 133).
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134. Σχηματισμοί βράχων, δημιουρ-
γήματα της φύσης

133. Λ. Ντα Βίντσι «Η Αγία Άννα, η 
Παρθένος και το θείο βρέφος» 1501-
1507
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Φωτοσκιάζω

HΣχεδίασε ένα αντικείμενο προ-
σπαθώντας με τον δικό σου 

τρόπο ν’ αποδώσεις τον όγκο του. 
Κοιτάζοντας το θέμα σου με μισό-
κλειστα μάτια παρατήρησε τις φω-
τεινές και τις σκιερές περιοχές. 
Βρες τον ανοιχτότερο, τον σκουρό-
τερο και τον ενδιάμεσο τόνο. Προ-
σπάθησε να διακρίνεις τις φόρμες 
των σκοτεινών περιοχών. 

HΠαρατήρησε μια σύνθεση με 
δυο-τρία αντικείμενα όπως 

προαναφέραμε. Έπειτα προσπάθησε 
να μελετήσεις τη φωτοσκίαση χωρίς 
προηγουμένως να φτιάξεις το περί-
γραμμα των αντικειμένων: Χρησιμο-
ποιώντας μαλακό μολύβι ή κάρβου-
νο, με γρήγορες κινήσεις, σκούρυνε 
τις περιοχές του χαρτιού σου που α-
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ντιστοιχούν στα φωτεινά και στα σκι-
ερά μέρη του θέματός σου. Μελέτη-
σε τις φόρμες, τους τόνους και τους 
συσχετισμούς μεταξύ τους. 

HΑντίγραψε το περίγραμμα ενός 
σχεδίου σου σε μια διάφανη ζε-

λατίνα με μαρκαδόρο οινοπνεύμα-
τος. Σ’ ένα άλλο χαρτί, (παίρνοντας 
τα μέτρα από τη ζελατίνα) σχεδίασε 
το φόντο και πρόσθεσε τους τόνους 
του. Ακουμπώντας τη ζελατίνα με το 
σχέδιο στο φωτοσκιασμένο χαρτί, θα 
έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλε-
σμα.
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135. Χ. Γκρι «Μπουκάλι, μπολ και πο-
τήρι» 1918
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136. Τζ. Μοράντι «Νεκρή φύση με έ-
ξι αντικείμενα» 1930
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137. «Νεκρή φύση» Γιώργος Γ.13 ε-
τών 
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δ. Δημιουργικό, εκφραστικό σχέδιο

Ο κόσμος κι εγώ
Παρατηρώντας την εξωτερική ό-

ψη των αντικειμένων θυμήσου ότι 
καθένα από αυτά αποτελείται από 
κάποιο υλικό, έχει συγκεκριμένες ι-
διότητες και τη δική του λειτουργία. 
Έχοντας υπόψη σου αυτά, θα μπο-
ρέσεις να δώσεις ζωντάνια στο έρ-
γο σου. Η δική σου όμως δημιουρ-
γική σφραγίδα είναι η σχέση που έ-
χεις με τα ίδια τα πράγματα. 

Όπως αναπτύσσουμε σχέσεις με 
τους ανθρώπους, επειδή πιθανόν 
μας έλκουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους, έτσι και κάθε αντικείμε-
νο εμπνέει στον καθένα μας ξεχωρι-
στά συναισθήματα: Το υλικό, το 
σχήμα, η χρήση του, οι μνήμες με 
τις οποίες έχει συνδεθεί, ίσως απο-
τελούν λόγους για να πάρει αξία 
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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 αναλογί-
ες. Αν η υπερβολή αυτή σου δώσει 
κάποια ιδέα και μπορέσεις να την 
αξιοποιήσεις, το αποτέλεσμα μπο-
ρεί να είναι ένα ωραίο και εκφραστι-
κό έργο. Άλλοτε πάλι η ιδέα για τον 
τρόπο που θα χειριστείς τα πλαστι-
κά σου μέσα μπορεί να διαμορφω-
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θεί κατά τη διάρκεια της μελέτης του 
θέματός σου.
Οι καλλιτέχνες δημιουργούν

Στα έργα των καλλιτεχνών θα α-
νακαλύψεις υπέροχες ιδέες που θα 
τροφοδοτήσουν τη φαντασία σου. 

Στο έργο της Mαριάλ Ράις (εικ. 
138), o κόσμος του κινηματογράφου 
εκφράζεται με τα ίδια του τα μέσα: 
το φως, την οφθαλμαπάτη και τη μί-
μηση της πραγματικότητας. Το σχέ-
διο έχει αντικατασταθεί από κομμά-
τια επιχρωματισμένων φωτογραφι-
ών, που απεικονίζουν κορίτσια που 
ποζάρουν στον φακό. Τα χρώματα 
περιορίζονται στα τρία βασικά και 
απλώνονται ακατέργαστα.
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138. M. Ράις «Σινεμά» 1964

Book 2.indb   106 23/2/2018   9:25:44 πµ



107 / 54

139. Σεζάρ «Aντίχειρας» 1963 Ντε-
φάνς Παρίσι.
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Τη σύνθεση συμπληρώνουν τρισ-
διάστατα πλαστικά λουλούδια και έ-
να φως (νέον). Το έργο δίνει την ε-
ντύπωση των εικόνων του κινημα-
τογράφου. 

Στην εικόνα 139 το γιγάντιο να-
τουραλιστικό δάκτυλο τοποθετημέ-
νο δίπλα σ’ ένα σύγχρονο κτίριο με 
δυναμική φόρμα, δίνει φανταστική 
διάσταση σ’ έναν καθημερινό χώρο. 

Ο Μαγκρίτ πλάθει το θέμα του μ’ 
ένα λεπτομερές σχέδιο και με αυ-
στηρή, γεωμετρική προοπτική. Το 
προοπτικό σχέδιο επενδύεται με ε-
τερόκλητα θέματα και οι συσχετι-
σμοί των μεγεθών ανατρέπονται, o 
εσωτερικός με τον εξωτερικό χώρο 
εναλλάσσονται δημιουργώντας ο-
νειρική ατμόσφαιρα (εικ. 140).
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Μετασχηματισμοί

HΣχεδίασε συνδυασμούς ετερό-
κλητων πραγμάτων, χώρους 

μαγικούς με παράξενες διαστάσεις, 
αλλοιωμένα σχήματα και φανταστικά 
χρώματα. 

HΚάνε ένα σχέδιο τριών-τεσσά-
ρων αντικειμένων σε φυσικό 

μέγεθος. Αντίγραψε σε ένα διαφα-
νές χαρτί τα περιγράμματα, κατόπιν 
αντίγραψε το κάθε αντικείμενο σε υ-
λικά με διαφορετικά πάχη: χαρτόνια, 
οντουλέ χαρτί, φελιζόλ κ.ά. Κόψε τα 
και κόλλησέ τα σ’ ένα κομμάτι φελι-
ζόλ οργανώνοντας παράλληλα τον 
χώρο με τα ίδια υλικά. Μπορείς να 
προσθέσεις κουτάκια, υλικά συσκευ-
ασίας, πλαστικά ποτήρια και άλλα. 
Χρωμάτισε το έργο σου με δύο χρώ-
ματα (εικ. 141).
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140. Ρ. Μαγκρίτ «Στην απαρχή της 
ελευθερίας» 1929

HΑντίγραψε με καρμπόν κάθε 
φόρμα ενός σχεδίου σου πάνω 

σε φωτογραφίες που απεικονίζουν 
διαφορετικές ποιότητες υλικών: χώ-
μα, πανί, δέρμα κ.ά. Στη συνέχεια, 
κόψε τις φόρμες από τις φωτογραφί-
ες 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 φω-
τογραφίας Ελένη Λ.14 ετών

141. 
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143. Πολύκλειτος «Δορυφόρος ή Κα-
νών» Ρωμαϊκό αντίγραφο, περ. 430 
π.Χ.
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ε. Ο άνθρωπος

Κίνηση και αναλογίες

Το σχέδιο της ανθρώπινης φιγού-
ρας (μορφής) είναι ένα από τα πιο 
αγαπημένα θέματα των καλλιτε-
χνών αλλά και των παιδιών. Ωστό-
σο, είναι ένα θέμα αρκετά πολύπλο-
κο, διότι αλλάζει συνεχώς με κάθε 
κίνηση του ανθρώπου. 

Οι αναλογίες 

Αν παρατηρήσεις έναν όρθιο άν-
θρωπο ανφάς, θα δεις ότι έχει μια 
συμμετρική φόρμα και η σπονδυλι-
κή του στήλη ταυτίζεται με τον άξο-
να συμμετρίας*.

Οι Έλληνες γλύπτες της κλασικής 
εποχής μελέτησαν με ακρίβεια τις α-
ναλογίες της ανθρώπινης φιγούρας 
και διαπίστωσαν ότι έχει κάποια
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σταθερά χαρακτηριστικά. Ο γλύ-
πτης Πολύκλειτος τον 5ο αι. π.Χ. ε-
πιχείρησε να δώσει τον ορισμό των 
ιδανικών αναλογιών του ανθρώπι-
νου σώματος γράφοντας ένα βι-
βλίο, τον «Κανόνα». 

Κατά την άποψη που επικρατού-
σε στην εποχή του, το σωματικό 
κάλλος προέρχεται από τη συμμε-
τρία του σώματος. Εφαρμογή της 
θεωρίας αυτής έκανε στο άγαλμά 
του «Δορυφόρος» που ονομάστηκε 
και «Κανών» (εικ.143). 

Η κίνηση

Γνωρίζουμε ότι οι κινήσεις του 
σώματος είναι καθορισμένες. Ο ό-
γκος του αποτελείται από τη σάρκα 
η οποία έχει βέβαια ελαστικότητα, 
στηρίζεται όμως σ’ έναν άκαμπτο 
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144. «Ο χορός» Νάγια Κ.14 ετών

σκελετό. Τα σημεία που λυγίζουν 
κατά την κίνηση είναι οι αρθρώσεις: 
ώμοι, αγκώνες, γόνατα κτλ. 

Οι ατομικές διαφορές στη διάπλα-
ση και στη στάση του σώματος είναι 
ανάλογες με το φύλο, την ηλικία και 
τις συνήθειες του κάθε ανθρώπου.
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146. 145, 146. Ε. Ζ. Μάρεϋ «Χρονο-
γραφικές σπουδές ανθρώπινης φι-
γούρας σε κίνηση» 1886

145. 

Σχεδιάζω ανθρώπους

HΟνομάτισε τα μέρη του σώμα-
τος και περίγραψε τις φόρμες 

τους. Προσπάθησε να τις παρομοιά-
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σεις με γεωμετρικές φόρμες. Σύγκρι-
νε τα μεγέθη τους και συσχέτισέ τα 
με τις συνολικές διαστάσεις του αν-
θρώπινου σώματος.

HΖωγράφισε το άθλημα που α-
γαπάς: Κάνε ένα απλό σχέδιο 

με τους άξονες ενός αθλητή σε δια-
φορετικές στάσεις (εικ. 146). Στη 
συνέχεια σχεδίασε γύρω από τους ά-
ξονες αυτούς τους όγκους του σώ-
ματός του και πρόσθεσε τις λεπτο-
μέρειες. 

HΣχεδίασε μια οικογενειακή σκη-
νή: Μελέτησε τις αναλογίες κε-

φαλιού-σώματος σε μικρή και μεγάλη 
ηλικία (εικ. 143 και 147). Σχεδίασε 
παιδιά και ενήλικες σε κινήσεις που 
φανερώνουν κάποιου είδους επικοι-
νωνία. 
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147. Δ. Χαρισιάδης «Σαρακατσανά-
κι» Δεκαετία του 1940.
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148. Σ. Καλαφάτης «Στο καφενείο» 
2003

149. Κ. Ζυρίνης «Παιδί από τη Μπο-
τσουάνα» 2004
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151. Ντ. Κέσελ «Ορφανό απ’ το Δί-
στομο» 1940-41.

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

Αναλογίες και χαρακτηριστικά

Το πρόσωπο θεωρείται ο καθρέ-
φτης της ψυχής, γιατί φανερώνει 
τον χαρακτήρα και τα συναισθήμα-
τα του ανθρώπου. Το πέρασμα του 
χρόνου αφήνει τα σημάδια του πά-
νω στο πρόσωπο, παγιώνοντας εκ-
φράσεις που καταγράφουν την ι-
στορία του (εικ. 148-151).

Από το μεγάλο σχήμα στο μικρό

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
ζωγραφίσεις ένα κεφάλι. Μια πρό-
ταση είναι να το μελετήσεις όπως 
οποιοδήποτε άλλο σχήμα, βρίσκο-
ντας δηλαδή πρώτα τις γενικές του 
αναλογίες και μετά τις επιμέρους 
(βλ. τετράδιο σελ. 16).
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152. «Αυτοπροσωπογραφία» Νίκος Κ.
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Ο χαρακτήρας

Με βάση ένα προσχέδιο που ορί-
ζει τις γενικές αναλογίες ενός κεφα-
λιού, μπορείς να διαμορφώσεις τις 
ατομικές διαφορές του συγκεκριμέ-
νου προσώπου που σχεδιάζεις: Πα-
ρατήρησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της φόρμας του προσώπου, των 
ματιών, της μύτης και του στόματος 
όπως και τις φόρμες του μετώπου, 
των μάγουλων, του σαγονιού και 
του κρανίου. Υπολόγισε τον όγκο 
των μαλλιών. Πρόσεξε το είδος και 
την κίνησή τους. Συσχέτισε τη φόρ-
μα του λαιμού με το κεφάλι.

Η προσωπογραφία στους αιώνες

Η ανθρώπινη μορφή στο πέρα-
σμα των αιώνων έγινε πηγή έ-
μπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες. 

Book 2.indb   123 23/2/2018   9:25:48 πµ



124 / 58 - 59

Επηρεασμένοι κάθε φορά από τις ι-
δέες της εποχής τους επιχείρησαν 
να φωτίσουν την ανθρώπινη ύπαρ-
ξη με προσωπογραφίες, ποιήματα 
και τραγούδια, που έδιναν στο πρό-
σωπο τη διάσταση του συμβόλου. 

ζ. Κοινωνικά και ανθρώπινα

Κοινωνικές επιδράσεις στο πορτραίτο

Παρατήρησε προσεκτικά τα πα-
ρακάτω πορτραίτα 154, 155, 156 και 
153. Το κεφάλι της πριγκίπισσας με 
την ακριβή, γεωμετρική του οργά-
νωση 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 α-
πό τα ιδανικά της ελευθερίας και 
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της δημοκρατίας της κλασικής επο-
χής του 5ου π.Χ αιώνα, βασικό 
γνώρισμα της οποίας ήταν το μέ-
τρο. Παραλείποντας τις ατέλειες α-
πό τα χαρακτηριστικά και τηρώντας 
τις ιδανικές αναλογίες, εξιδανικεύει 
τη μορφή και πλάθει έναν τύπο. Πα-
ράλληλα όμως με τη χάρη της κίνη-
σης και τον απαλό κυματισμό των 
μαλλιών, τονίζει την ανθρώπινη υ-
πόσταση και το κάλλος της εφηβεί-
ας. 

Η στροφή της ελληνιστικής περι-
όδου προς τη φύση και το άτομο ο-
δηγεί τους καλλιτέχνες στην περι-
γραφική απεικόνιση των ατομικών 
χαρακτηριστικών. Στο ανδρικό κε-
φάλι (εικ. 156), η απόδοση των χα-
ρακτηριστικών και η μελαγχολική 
έκφραση συνθέτουν την εικόνα ε-
νός καθημερινού ανθρώπου. 
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153. Π. Πικάσο «Μάγια» 1943

Το πορτραίτο της Μάγια αποπνέ-
ει τρυφερότητα (εικ. 153). Είναι αξιο-
σημείωτο ότι ο Πικάσο το σχεδίασε 
την ίδια εποχή που επιχειρούσε να 
φτιάξει αφαιρετικά έργα αναπλάθο-
ντας την εικόνα του προσώπου. 
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Χαρακτηρίζω και ζωγραφίζω

HΠαρατήρησε την έκφραση των 
ανθρώπων στις εικόνες 148-

151 και προσπάθησε να φανταστείς 
τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 
τον χαρακτήρα τους.

HΜεγέθυνε φωτοτυπικά τις πα-
ραπάνω φωτογραφίες, αντί-

γραψέ τις σ’ ένα διαφανές χαρτί και 
σύγκρινε στα σχέδια τις διαφορές 
των μορφών και της κάθε φόρμας 
ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και 
την έκφρασή τους.

HΚάνε την αυτοπροσωπογραφία 
σου, κοιτάζοντας σ’ έναν κα-

θρέφτη.
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154. «Κεφάλι πριγκίπισσας».  
Αίγυπτος 1358 π.Χ. ασβεστόλιθος.
155. Λεπτομέρεια από επιτάφιο μνη-
μείο μικρής κόρης. Θεσσαλονίκη 440 
π.Χ. μάρμαρο.

154. 154.
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156. «Κεφάλι» Δήλος. Περίπου 100 
π.Χ. χαλκός.
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Τι θυμάμαι;

•   Σε τι μας βοηθάει η παρατήρηση 
της φύσης; 

•   Προσπάθησε να ζωγραφίσεις το 
σπίτι σου από μνήμης και μετά α-
πό παρατήρηση. Σύγκρινε τα δυο 
σχέδια.

•   Σε σκοτεινό δωμάτιο φώτισε ένα 
αντικείμενο από διαφορετικές θέ-
σεις. Σημείωσε τι συναισθήματα 
σου εμπνέει η ατμόσφαιρα που 
δημιουργείται από κάθε φωτισμό.

•   Μπορείς να προτείνεις μια ιδέα 
για τη δημιουργία ενός δημιουργι-
κού, εκφραστικού σχεδίου;

•   Ποιο είναι το κυριότερο εκφραστι-
κό στοιχείο στο γλυπτό δάχτυλο 
του Σεζάρ (εικ. 139) και ποιο στο 
έργο του Μαγκρίτ; (εικ. 140)

•   Γιατί άραγε η M. Ράις χρησιμοποί-
ησε νέον στο έργο της «Σινεμά»;
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157. «Γυναικείο προφίλ» Κάσσυ Α. 
13 ετών
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•   Περίγραψε τα συμμετρικά στοι-
χεία που διακρίνεις στο ανθρώπι-
νο σώμα.

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

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

•   Παίξε με τους φίλους σου το παι-
χνίδι της παντομίμας μαντεύο-
ντας τίτλους ταινιών από εκφρά-
σεις και κινήσεις.

Γλωσσάρι

Άξονας συμμετρίας: Η φανταστική 
ευθεία που περνάει από τη μέση ε-
νός συμμετρικού αντικειμένου και 
το χωρίζει σε δύο ίδια μέρη τοποθε-
τημένα σαν να καθρεφτίζονται.
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Ντα Βίντσι Λεονάρντο (Leonardo 
da Vinci 1459-1519). Ιταλός ζωγρά-
φος αλλά και γλύπτης, αρχιτέκτο-
νας, πολεοδόμος, εφευρέτης, μου-
σικός και συγγραφέας. Η πολυτάλα-
ντη προσωπικότητά του ενσάρκω-
σε το ιδανικό της Αναγέννησης. Τα 
σχέδιά του είναι ανεπανάληπτης 
ποιότητας. Η επιστημονική του με-
λέτη περιλαμβάνει παρατηρήσεις 
για τις αναλογίες, την προοπτική, 
την ανατομία, τη γεωλογία καθώς 
και εφευρέσεις (εικ. 133).

Πικάσο Πάμπλο (Pablo Picasso, 
1881-1973). Ισπανός εικαστικός 
καλλιτέχνης. Από τα νεανικά του α-
κόμα έργα είναι φανερή η εξαιρετι-
κή του ικανότητα αφομοίωσης των 
πιο διαφορετικών επιρροών, καθώς 
και η τάση του να πειραματίζεται α-
περιόριστα. 
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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, συνδυάζοντας την 
οργάνωση της σύνθεσης με την ε-
λευθερία, οδηγήθηκε στην τεχνο-
τροπία του κυβισμού. Τα έργα του 
δε μιμούνται την πραγματικότητα 
της φύσης, αλλά αποτελούν μια αυ-
τόνομη πραγματικότητα. Ασχολή-
θηκε με μια ευρύτατη γκάμα τεχνο-
τροπιών και μορφών τέχνης, όπως 
η χαρακτική, η κεραμική και οι κα-
τασκευές.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•   «Ακουαρέλα», Ανακαλύπτω την 
Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευ-
νητές Αθήνα, 1994 

•    Ανούση Ρ., «Το εικαστικό παιχνί-
δι», Ειδική έκδοση της Ένωσης 
Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθη-
μάτων, Αθήνα, 1999

•   «Αρχαία Αίγυπτος», Μεγάλοι Πο-
λιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 
1978

•   «Αρχαία Ελλάδα», Μεγάλοι Πολι-
τισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978 

•   «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», 
Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως

•   «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», 
Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μου-
σείου 

•   «Αρχαία Ελληνική Κεραμική», 
Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μου-
σείου
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•   «Αρχαία Κίνα», Μεγάλοι Πολιτι-
σμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978

•   «Αρχαία Ρώμη», Μεγάλοι Πολιτι-
σμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978

•   «Γκόγια», Ανακαλύπτω την Τέ-
χνη, Εκδ. Δεληθανάσης-Ερευνη-
τές, Αθήνα, 1994

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

•   Γουέλτον Τζ., «Οδηγός για νεα-
ρούς καλλιτέχνες», Εκδ. Ερευνη-
τής, Αθήνα, 1999

•   Δημητρά Α., «Ζωντανεύει!!!» Τα 
μυστικά των κινουμένων σχεδί-
ων, Εκδ. Παπασωτηρίου,1999 

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

•   Ζαραμπούκα Σ. Μετάφρ., «Γνωρι-
μία με τη ζωγραφική», Εκδ. Διά-
γραμμα, Αθήνα,1983
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•   «Η Ακρόπολη και η ιστορία της», 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1995

•   «Η γλώσσα της Ζωγραφικής», Α-
νακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δελη-
θανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 
1994

•   «Η ζωφόρος του Παρθενώνος», 
Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως

•   «Η Ιστορία της Δυτικής Ζωγραφι-
κής», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1995

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

•   «Λιθοξοϊκή», Μουσειοσκευή της 
Ακροπόλεως

•   Μαγουλιώτης, «Αρχή σχεδίου και 
μέσα έκφρασης», Αθήνα, 2001

•   Μάττισον Σ., «Κεραμική», Δύο βι-
βλία σε ένα, Εκδ. Ίων, Αθήνα, 
2001

•   «Μονέ», Ανακαλύπτω την Τέχνη, 
Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, 
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Αθήνα, 1994
•   Μπάμπους Μπ., « Ένα πρόσωπο 

με πολλά πρόσωπα», 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. Παπασωτηρίου, 
2002

•   Μυταρά Χ., «Αρμενίζοντας με την 
Τέχνη», Εκδ. Δήμος Χαλκιδέων, 
Χαλκίδα, 2000

•   «Νεοελληνική Χαρακτική», Εκδ. 
Τέχνη, Αθήνα, 1993 

•   «Κυκλαδικός Πολιτισμός», Μου-
σειοσκευή Κυκλαδικού Μουσείου

•   «Οι ρυθμοί της κλασικής Αρχιτε-
κτονικής», Μουσειοσκευή της Α-
κροπόλεως
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•   Γουάιτ Τ., «Κινούμενο σκίτσο», 
Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα, 2000

•   «Προοπτική» Ανακαλύπτω την 
Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευ-
νητές, Αθήνα, 1995

•   Ρηντ Χ., «Λεξικό εικαστικών τε-
χνών», Εκδ. Υποδομή, 1986

•   Στεφανίδης Μ., «Ελληνομουσεί-
ον», Εκδ. Μίλητος, Αθήνα, 2000,  

•   «Το Ιερό της Ακροπόλεως», Μου-
σειοσκευή της Ακροπόλεως

•   «Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλά-
δα», Μουσειοσκευή Κυκλαδικού 
Μουσείου  

•   Τζόνσον Π., «Φτιάχνω το δικό 
μου βιβλίο», Εκδ. Οδυσσέας

•   Φρανκ Γκ., «Μαθήματα κεραμι-
κής», εκδ. Εργάνη, Αθήνα, 1985

•   Χατζή Γ., «Έλληνες Ζωγράφοι», 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1988
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•   Χατζή Γ., «Ιταλοί  Ζωγράφοι», 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1990 

•   Χέζλεγουντ Τζ., «Γνωριμία με τον 
Πικάσο», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 
1992

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

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

•   May R., «Γνωριμία με το θέατρο», 
Εκδ. Διάγραμμα, Αθήνα, 1985

•   Opie Μ.-J., «Γλυπτική», Ανακαλύ-
πτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανά-
σης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995

Ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ: http: // 
librarynt. asfa.gr Περιλαμβάνει: κα-
ταλόγους βιβλίων και περιοδικών 
Τέχνης, CD ROM, VIDEO, πολυμέ-
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σων, συλλογή χαρακτικών, ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις επιλεγμένων 
ιδιωτικών Μουσείων, αιθουσών Τέ-
χνης και πολιτιστικών φορέων 
(Μουσείων, αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων).

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Ελ-
ληνικός Κόσμος», Θέματα Εικονι-
κής Πραγματικότητας.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
Για την εικονογράφηση αυτού του 
βιβλίου χρησιμοποιήθηκε υλικό α-
πό τους ακόλουθους φορείς, καλλι-
τέχνες και φωτογράφους.

(Οι αριθμοί που αναγράφονται με έ-
ντονη γραφή αντιστοιχούν στην α-
ρίθμηση των εικόνων.)

Ανδρόνικος Μ., Δελφοί, Εκδ. Αθη-
νών, 1994, 309, 347, 350/ Βασιλει-
άδης Γ., Το κινούμενο σχέδιο, Κα-
στανιώτης, 1985, 183/ Βαλούκος Σ., 
Ιστορία του κινηματογράφου, Αιγό-
κερως, 2003, 185/ Βαν Άυκ Γ., κάρ-
τα, Πινακ. Δρέσδης, 116/ Boτοκο-
πούλου Ι. Αρχ. Μουσ. Θεσ/νίκης, 
1996, 155, 342, 343, 345/ ΓΕΩ, πε-
ριοδικό,  Ελευθεροτυπία, τ. 34, 110, 
τ. 199, τ. 149/ Γνωριμία με τον Πικά-
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σο, Πατάκης, 1992, 24/ Εγκυκλο-
παίδ., Νέα Δομή, Δομή, 1996, 160, 
171, 172, 173, 174, 284, 307, 
308, 310/ Εγκυκλοπαίδεια Πάπυ-
ρος Λαρούς Britannica, Πάπυρος, 
1993, 209/ Εννέα, περιοδικό, Ελευ-
θεροτυπία, τ.89, 186, τ. 92, 182, τ. 
131, 166, τ. 154, 165, τ. 115, 169,  
170/ Εικαστική Παιδεία, περιοδικό 
Ένωση Καθ. Καλλιτ. Μαθ., Αντωνά-
τος Κ., Φθινοπωρινά φύλλα στην 
τάξη, τ. 13, 324/ Λιαναντωνάκη Δ., 
Δουλεύοντας στην τάξη με αναπα-
ραγωγές έργων τέχνης, τ.19, 340/ 
Οκτώ ημέρες στην Αίγυπτο με την 
ένωση τ. 8, 230/ Σκούρτης Α. Δ., 
Πειραματισμοί καλλιτεχνών καθη-
γητών, τ. 2, 339/ Χασούλα Χ., Εισά-
γοντας την τέχνη στη ζωή της πό-
λης, τ. 15, 321/ Χατζή Ζ., Για τα κρι-
τήρια καθορισμού των στόχων 
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στην εκπαίδευση της τέχνης, τ. 2, 
330/ Χατζηασλάνη Κ., Εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 5, 
300/ Χατζηασλάνη Κ., Εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 
10, 316, 317, 318, 320/ Ghyka M., 
μετάφρ. Ομορφοπούλου Ι., τ. 13, 
85, 86/ Ελληνική Μυθολογία, Εκδ. 
Αθηνών, 1986, τ. 4, 13, τ. 1, 207, 
313/ Θέατρο Σκιών Ευγένιου Σπα-
θάρη, Ημερολόγιo, Interamerican, 
2001, 344/ Θεωρία και διδακτική 
της Τέχνης Μορφολογία, Μοσχονά 
Καλαμάρα Α., ΟΕΔΒ, 1990, 204/ Ια-
πωνικά εκπαιδευτικά βιβλία, 111, 
161, 177α,β, 194, 195, 272, 288/ 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Εκδ. Αθηνών, 1970, τ. Α´, 7, 9, 11, 
78, 80, 232, 241, 335, 348, 354, τ. 
Γ´, 311, τ. Γ´1, 336, τ. Δ´, 312, τ. Ε´, 
66, 84, 156, 206, 226, 323, 334, 

Book 2.indb   144 23/2/2018   9:25:49 πµ



145 / 80145 / 125

352/ Κ., περιοδ. Καθημερινή, τ. 37, 
148/ Κινούμενο σχέδιο,  Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου και πε-
ριοδικού Οθόνη, 175, 180/ Κίτσος 
Α., Δ. Ζαγορισίων βίος, Ριζάρειον Ί-
δρυμα Σ. Νιάρχου, 147/ Κούνδου-
ρος Ν., Stop Carre, Έργο, 1998, 
294/ Λαμπράκη-Πλάκα Μ., 100 χρό-
νια Εθν. Πινακοθήκη, Εθν. Πινακο-
θήκη – Μουσ. Αλ. Σούτζου, 1999, 18, 
29/ Μπέτσου Β., Εκπαιδευτικό έργο 
162, 163, 176, 178, 179, 184/ 
Μπίρης Μ. Καρδαμίτση - Αδάμη Νε-
οκλασσική Αρχιτεκτονική στην Ελ-
λάδα, Μέλισσα, 2001, 319/ Μυταρά 
Χ., Αρμενίζοντας στην Τέχνη, Δή-
μος Χαλκιδέων - Εργ. Τέχνης Χαλκί-
δας, 2000, 97, 98, 124, 142, 152, 
200, 201, 293/ Μυταράς Δ., Μυτα-
ράς Δ., ADAM, 1989, 91/ Νεοελληνι-
κή Χαρακτική, Τέχνη, 1993, 256, 
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259, 263/ Νικολαΐδου Α., Εικαστική 
έκφραση στο Γυμνάσιο, 1987, 141/  
Ντε Μικέλι Μ., Τα γραφτά του Πικά-
σο, Οδυσσέας, 153/ Παιχνίδια πολι-
τισμού, ΥΠΠΟ, 2002, 305/ Παντο-
κράτορας, κάρτα,  Μονή Χιλανδαρί-
ου, 56/ Παπανικολάου Μ., Πρωτο-
πορία Αριστουργήματα της συλλο-
γής Κωστάκη, ΥΠΠΟ-Κρατικό 
Μουσ. Σύγχρ. Τέχνης, Αθήνα, 2000, 
118/ Πικάσο, κάρτα, Μουσείο Άμ-
στερνταμ, 120/ Πετρόπουλος Σ., 
Μελέτες, Έργο, 296/ Πλινίος ο Πρε-
σβύτερος, Περί αρχαίας Ελληνικής 
Ζωγραφικής, 35ο βιβλ. της Φυσ. Ι-
στορίας, Άγρα, 1998, 332/ Ρηντ Χ., 
Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφι-
κής, Υποδομή, 1978, 122, 246, 
286/ Ροδοπούλου Ε., Μουσειο-
σκευή Χαρακτικής, Μουσ, Μπενάκη, 
2004, 255, 270, 271, 273/ Σπερά-
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ντζας Β., Χαρακτικά, κατάλογοs, 
Adam, 265/ 40, 45, 63, 94, 96, 
239, 291, τ. Α´, 115, 121, 351/ Σχι-
νά Α., Πινακοθήκη διάσημων ζω-
γράφων, Aλκυών, Αθήνα, 1990, 8, 
50/ Τα Μουσεία του κόσμου, Μοντα-
ντόρι Φυτράκης, 1986, Βρετανικό 
Μουσείο 17, 212, 283, 315, Λού-
βρο, 154, 229, Παλαιά Πινακοθήκη 
Μονάχου, 336/ Τζιακομέττι Α. 
Sainsdury Center for Visual Arts. 
University of East Anglia, κάρτα, 
216/ Τιμ Γκ., Η Γερμανική ξυλογρα-
φία στον 20ό αιώνα, Εθν. Πινακοθή-
κη, 1988, 253, 260/ Φρανκ Γκ., Μα-
θήματα κεραμικής, Εργάνη, 202α, 
β, γ, δ/ Φωτογραφικό αρχείο της 
Ταινιοθήκης της Ελλάδος, 158/ 
Χέζλεγουντ Τζ., Γνωριμία με τον Πι-
κάσο, Πατάκη, 1992, 19/ Χρήστου 
Χ., Μόραλης, Αδάμ, 1993, 14, 15, 
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16/ Χριστοφόγλου Μ., H Τέχνη τoυ 
20oύ αιώνα, Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Αιθ. Τέχνης, 74, 118. 
Bersi P.- S., L’ Educazione Visiva, 
Zanichelli, 1986, 60, 123, 289/ 
Calvesi M., L’ Arte Moderna τ. 14, 
10, τ. 2, 117, 235/ Calas H. Et N., 
Τakis, Galilee,1984, 25/ Celebratios 
Ημερολόγιo, MΟMA,1988, 276/ 
Contemporary, κατάλογοs Art 
Cristie’s, 3/ Kahnweiler D.- H., Juan 
Gris, Luise Leiris, 1965, 77, 135/ De 
Franciscis Α., Μuseo Archeologico 
di Napoli, Ed. D’ Arte Interdipres, 
143, 349/ Duchting H., W. 
Kanninsky, Tasken, 1993, 26/ Ernst 
Max, Die Reprospektive, 
Dumont,1999, 238/ Federation 
international des Archives du film, 
κάρτα, FIAF, 2000, 159/ Gibson M. 
Symbolism,  Tasken, 1999, 245/ 
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Giorgio Morandi e la luce del 
Mediterraneo, Grafis, 1966, 136/ 
Gombrich E.H., Το χρονικό της τέ-
χνης, Moρφ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης, 
1994, 6, 20, 21, 22, 23, 54, 57, 79, 
82, 224, 225, 234, 244, 346, 348/ 
Kenneth P., New London 
Architecture Nicholas Κane, Merrel 
2003, 120/  Kent S., Σύνθεση, Ανα-
καλύπτω την Τέχνη, Δεληθανάσης - 
Ερευνητές, 1995, 81, 83/ Klee P., Ει-
καστική σκέψη, τ. 1, Μέλισσα, 1989, 
1, 28, 32/ Kessel D. Ελλάδα του ’44, 
Άμμος, 1994, 147, 150, 151/ L’ 
Ermitte S. - Parrington C., Arts 
Plastiques 65, Magnard, 1982, 47, 
278/ Leonardo, Ημερολόγιo, 
Emmevu, 2001, 133/ Mink J., Μirro, 
Tascen, 2000, 27, 236/ ΜΟΜΑ 
Ηighlights 1999, Mus. of Modern Art 
N. York, 1999, 52, 59, 240, 261, 
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353/ Opie Μ.-J., Γλυπτική, Ανακα-
λύπτω την Τέχνη, Δεληθανάσης - Ε-
ρευνητές, 1995, 53, 223, 227, 228, 
233, 237/ Penture cinema, Hazan, 
1989, 138, 140,145,146/ Perez-
Sanchez A. E., Γκόγια, Θεσ/νίκη Πο-
λιτιστ. Πρωτ. της Ευρ., 1997, 254/ 
Pompei, Bonschi, 1993, 55, 338/ 
Ouinn E., Les objets Picasso, 
Assouline, 1995, 208/ Radin P., 
Afrikan Folktailes and Sculpture  
Bollingen Series XXXII, Panteon 
books, 12/ Vivarelli P., Novelli G., 
Skira, 1999, 90/ Von Falke J., Ελλάς, 
Δημιουργία, 1977, 297, 298, 301, 
302, 304, 314, 329/ Wye D., A. 
Tapies, Ombra grafica, poligrafa, 
1992, 257/ Zervos C. - Ηλιοπού-
λου-Ρογκαν Ντ., Ghika, Αδάμ, 1991, 
29.
Http: courses.ncssm.edu gallery 
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collections toys html exhibit 07.
htm,159/ «Ident» 1989 από την βι-
ντεοκασέτα Aardman, Animations 
vol 1, Conoisseur Video- Animation 
collection (a Conoisseur Video 
release from Argos Films and 
British Film Institute), 164. 
Οι ανυπόγραφες εικόνες 89, 144, 
205, 275, προέρχονται από το δι-
δακτικό έργο της συγγραφέως Α-
νούση Ρ., ενώ η εικόνα του εξωφύλ-
λου όπως και οι υπόλοιπες εικόνες 
ανήκουν στο διδακτικό και το φω-
τογραφικό έργο της συγγραφέως 
Ροδοπούλου Ε.

Book 2.indb   151 23/2/2018   9:25:49 πµ



152 / 4

δ.  Oπτική ζυγαριά Οπτικά βάρη .... 5
ε. Καλλιτεχνικές συνθέσεις ........... 11
Tι θυμάμαι; ..................................... 20
Γλωσσάρι ....................................... 22

3.  ΟΡΓΑΝΩΝΩ  
Σύνθεση και Αισθητική 

4.  ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Μορφικά στοιχεία.
Μορφοποίηση

α.   Αρχίζοντας μ’ ένα άγγιγμα  
Το σημείο .................................. 26 

Book 2.indb   152 23/2/2018   9:25:50 πµ



153 / 4 - 5

5.  Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σχέδιο από τη φύση. Κοινωνικές 
επιδράσεις στην Τέχνη

β.   Με μια κίνηση Η γραμμή .......... 31 
γ.   H μορφή..................................... 37
δ.   Το βάθος Προοπτική ................ 45 
ε.   Το τρισδιάστατο  

Γεωμετρική προοπτική  ........... 58 
στ.   Η απόδοση του χώρου  

Συγκριτικά παραδείγματα ...... 61
Tι θυμάμαι; ..................................... 70
Γλωσσάρι  ...................................... 73

α.   Βλέπω τον κόσμο από την  
αρχή Ανάλυση της εικόνας.  
Υλικά .......................................... 75

β.   Συγκρίνω  
Εναρμόνιση μεγεθών ............... 84 

Book 2.indb   153 23/2/2018   9:25:50 πµ



154 / 5

γ.   Το παιχνίδι του φωτός και  
της σκιάς Φωτοσκίαση ............ 94

δ.   Δημιουργικό, εκφραστικό 
σχέδιο  ..................................... 103

ε.   Ο άνθρωπος  
Κίνηση και αναλογίες ............. 113

στ.   Προσωπογραφία...  
Αναλογίες και  
χαρακτηριστικά .................... 121

ζ.   Κοινωνικά και ανθρώπινα  
Κοινωνικές επιδράσεις στο  
πορτραίτο ................................ 124

Tι θυμάμαι; ................................... 130
Γλωσσάρι ..................................... 132

Book 2.indb   154 23/2/2018   9:25:50 πµ



Book 2.indb   155 23/2/2018   9:25:50 πµ



Book 2.indb   156 23/2/2018   9:25:50 πµ



Book 2.indb   157 23/2/2018   9:25:50 πµ



Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ο Κολοφώνας στα 28άρια γίνεται στις 26΄΄
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