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1η. Να παρατηρήσετε κάθε εικόνα και να σκεφτείτε πού βρίσκεται η οπτική ψευδαίσθηση σε κάθε µια.

4

1ο μέρος - Παρατηρώ, σκέφτομαι και βρίσκω Οπτικές ψευδαισθήσεις

1.

3.

4. 5.

2.
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5

οπτικές ψευδαισθήσεις

6. 7.

8.

10.

9.

11. 12.
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Ο Πάµπλο Πικάσο υπήρξε ένας καλλιτέχνης που δηµιούργησε τα έργα του χρησιµοποιώντας ποικίλα υλικά
και τεχνικές. 
2η. Να σηµειώσετε για κάθε ένα από τα παρακάτω έργα του τα υλικά και την τεχνική που πιστεύετε ότι χρη-
σιµοποίησε.

6

υλικά - τεχνικές

1. «Αυτοπροσωπογραφία», 1940.

............................................................

4. «Καθισμένη γυναίκα», 1938.

.........................................................................

5. «Κεφάλι αγοριού», 1944.

...........................................................

...........................................................
6. «Η οικογένεια του Ναπολέοντα ΙΙΙ», 1919.

......................................................................

.................................................................

2. «Νεκρή φύση», 1919.

........................................................................

3. «Ο κόκορας», 1938.

..................................................................
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Ένα αυτοκίνητο στην αυλή του σπιτιού μας φαίνεται μεγάλο και νιώ-
θουμε να πνίγει τον χώρο, ενώ το ίδιο αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον
δρόμο φαίνεται μικρότερο. Στην εικόνα 1, ενώ οι δυο εσωτερικοί κύ-
κλοι είναι ίσοι, αυτός που περιβάλλεται από μεγαλύτερους μοιάζει
πιο μικρός από εκείνον που περιβάλλεται από τους μικρότερους. 
Έτσι, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος κάθε στοιχείου  σε σχέ-
ση με τα μεγέθη των στοιχείων που βρίσκονται κοντά του και το ε-
πηρεάζουν. Οι καλλιτέχνες διαμορφώνουν τα μεγέθη των στοιχείων
στα έργα τους, ανάλογα με το τι θέλουν να προβάλουν. 
3η. Να παρατηρήσετε τα παρακάτω έργα και να απαντήσετε για κά-
θε ένα: α) πώς διαμορφώνονται τα μεγέθη, β) γιατί επιλέχτηκε η συ-
γκεκριμένη σχέση των μεγεθών, γ) τι αίσθηση σας προκαλεί;

7

Μεγέθη - Αναλογίες - Κλίμακες

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2. Μαγκρίτ, «Προσωπικές αξίες», 1952.

1.

5. Όλντενµπουργκ, «Μανταλάκι», 1976.4. Κράναχ, «Αφροδίτη και 
Έρωτας», 16ος αι.

3. Τσιµαµπούε, «Η Παναγία µε το θείο βρέφος»,
1302.
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4η. Να αναγνωρίσετε και να
σηµειώσετε πού βλέπετε τα
χρώµατα του δειγµατολογίου
στον χώρο του δω µατίου (να α-
ριθµήσετε τα χρώ µατα και να α-
ντιστοιχίσετε τον αριθµό επάνω
στην εικόνα).

Η αίσθηση ενός χρώµατος διαφοροποιείται ανάλογα µε το χρώµα που έχει δίπλα του. 
5η. Να παρατηρήσετε τις παρακάτω χρωµατικές σχέσεις και να σηµειώσετε πώς φαίνονται τα χρώµατα µέ-
σα στα µικρά τετράγωνα.

8

Χρώμα

α. β. γ. δ.

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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6η. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν διάφορες επιφάνειες. α) Να ξεχωρίσετε τι είναι η κάθε µια, β) ποιες
είναι φυσικές και ποιες τεχνητές, γ) να αποδώσετε µε επίθετα την αίσθηση  που σας προκαλούν.

9

υφή

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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7η. Να σχολιάσετε τα έργα και τα λόγια των ζωγράφων. 

10

Ανθρώπινη μορφή

1. Μπότσογλου, «Γυναίκα στο χώρο του λιοτριβιού», 1983.
«Ζωγραφίζω ανθρώπους, γιατί είναι το πιο ωραίο πράγµα που 
υπάρχει. Το πιο συγκινητικό. Θέλω η ζωγραφική µου να είναι 
σχεδόν άµορφη και πολύ σχεδιασµένη. Η φόρµα να ’ναι ακριβής
και διαλυµένη. Πάντα ο άνθρωπος µέσα στο βιωµένο χώρο».

2. Πατρασκίδης, «Στοχεύοντας», 2004.
«Το θέµα βοηθάει στην αναζήτηση της αίσθησης. Το τυχαίο δίνει
ιδέες, τις χρησιµοποιώ και το θέµα µεταµορφώνεται. Η πινελιά α-
πλώνεται στη βρεγµένη επιφάνεια και δηµιουργεί από µόνη της το
τελικό σχήµα. Η γραµµή κινείται µε ταχύτητα, δίνει µορφή,
συµπληρώνει και ανατρέπει τη µέχρι τώρα εικόνα ...»

3. Ψυχοπαίδης, από την έκθεσή του «Νόστος» στο μουσείο Κυ-
κλαδικής Τέχνης, Απρίλιος 2008.
«Θα χαρακτήριζα τα έργα της έκθεσης ως κριτική νοσταλγία, κρι-
τική επιστροφή στην πατρίδα, ώστε να ανακαλύψουµε εκ νέου
την ταυτότητά µας. Μια εικόνα του πώς αντιλαµβάνεται ο άν-
θρωπος τον εαυτό του και την ιστορία. Έναν κριτικό στοχασµό
στα ψέµατα και τις αλήθειες της ζωής και του τόπου. Θέλησα να
εκφράσω την αλήθεια που βρίσκεται στη σχέση των πραγµάτων
στη σύνθετη καθηµερινότητα της ζωής και τις αντιφάσεις της.
Πάντα πίσω από την µπροστινή εικόνα υπάρχει µια άλλη που
µας µιλά για την αληθινή ζωή».

4. Θεοφυλακτόπουλος, από την έκθεσή του στο Κέντρο Σύγχρο-
νης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Ιανουάριος 2008.
«Όταν χτίζεις µία εικόνα, το σηµαντικό είναι πόσο έχεις κοιτάξει
µέσα σου. Όσο πιο πολύ προσεγγίζεις αυτό που σε αφορά, τόσο πιο
κοντά βρίσκεσαι σε αυτό που λέµε ελευθερία».
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8η. Να σηµειώσετε για κάθε ένα από τα εικονιζόµενα έργα µε ποιον τρόπο έχουν αποδοθεί οι ανθρώπινες μορ-
φές στον χώρο, σύµφωνα µε τα σχέδια α, β, γ, δ, ε, στ, της σελίδας 64 του βιβλίου σας.

11

Χώρος

1. Τιντορέτο, «Ο Χριστός στο σπίτι της Μάρθας και
της Μαρίας», 1580. 

2. Χοµπέµα , «Η εξοχική ο-
δός στο Μιντελχάρνις»,
1689.

4. Χιντεγιόρι, «Περίπατος στο Τακάο»,
γιαπωνέζικο παραβάν, 16ος αι.

5. Ζάντεχ, «Συνάθροιση σε τζαµί»,
Περσία, 1537.

6. «Η Αυλή του Ιουστινιανού», ψηφιδωτό α-
πό τη Ραβένα, 6ος αι.

3. Σκηνή αρµατοδροµίας σε ερυθρόµορφο αγ-
γείο, 5ος αι. π.Χ.
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9η. Να παρατηρήσετε τα εικονιζόµενα έργα και να σηµειώσετε: α) αν υπάρχει κρυφή γεωµετρία, εµφανής κα-
τεύθυνση, έµφαση, επανάληψη, β) το είδος της διάταξης των στοιχείων.

12

Σύνθεση

1. Η «Πεπλοφόρος» Κόρη από την Αθήνα,
530 π.Χ.

3. Παλαιά ελληνική πόρπη για ζώνη. 4. Κλέε, «Τριανταφυλλένιος κήπος», 1921.

2. Ζούνη, «Μπλε πύλες - κόκκινοι κίονες - πύλη», 2006.
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13

Σύνθεση

5. Ανθρωπόµορφο αγγείο, Μεξικό,1200-1500. 

7. Λαϊκή ελληνική κασέλα. 8. Ο πύργος της Πίζας, 12ος-13ος αι.

6. Μποτιτσέλι, «Η Παναγία µε το ρόδι», 1478.
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10η. Να αντιστοιχίσετε τους τίτλους σε κάθε εικόνα, σηµειώνοντας τον αριθµό του τίτλου δίπλα της.
1. «Βάκχος», Καραβάτζιο, 1591. 2. «Ξεκούραση µετά τη δουλειά», Βαν Γκογκ,1890. 3. «Ηλέκτρα», Εγγονό-
πουλος, ζωγραφική µακέτα σκηνικού,1939. 4. «Η Βάπτιση», Νέα Μονή Χίου, λεπτομέρεια ψηφιδωτού, 12ος
αι. 5. «Έσσεξ», Τσάµπερλεϊν, επιτοίχιο γλυπτό, 1966. 6. «Δυο δράκοι», κινεζική χαρτοκοπτική. 7. «Ο τάφος
των Μεδίκων µε το Λυκόφως και την Αυγή», Μιχαήλ Άγγελος, 1530. 8. «Ένας από τους 12 θεούς-φρουρούς»,
γιαπωνέζικο άγαλµα, 13ος αι. 9. «Ιππότης-αετός», τέχνη των Αζτέκων, 15ος αι. 10. «Φωλιά πουλιού», Μουρ,
1939. 11. «Γιλέκο από παραδοσιακή φορεσιά της Καστοριάς». 12. «Κεντρική Τράπεζα», Ντοµένιγκ, εσωτε-
ρικό του κτιρίου στη Βιέννη, 1979-82.  

14

Ανάλυση
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Ακολουθεί ανάλυση του έργου του Ελ Γκρέκο, σελίδα 74 του βιβλίου, ως παράδειγμα για τη συμπλήρωση του πίνακα.

ΑνΑλυΣη ΕρΓου τΕΧνηΣ

1. η τΑυτοτητΑ του ΕρΓου
Ζωγραφική x Γλυπτική Αρχιτεκτονική Σχέδιο/Χαρακτική Κατασκευή 
Καλλιτέχνης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1541-1614)
Τίτλος Η ταφή του κόμη Οργκάθ
Περίοδος/
Τόπος 1586 / Τολέδο, ναός του Αγίου Θωμά
Θέμα Η μεγαλοπρεπής κηδεία του κόμη και η μεταφορά της ψυχής του στον ουράνιο κόσμο 

(ομαδικό πορτρέτο)
Στιλ-ύφος Παραστατικό      x  (Μανιερισμός)    Αφαιρετικό Αφηρημένο
Υλικά/
Μέγεθος  Λάδι σε μουσαμά / 4.80 μ. x 3.60 μ.
Τεχνική       Ρευστές πινελιές που αποδίδουν χρωματικές και σχεδιαστικές φόρμες με λεπτομέρειες.

2. η Μορφη του ΕρΓου
Σύνθεση   Με κρυφή γεωμετρία x Επανάληψη x Έμφαση
Τοποθέτηση
στοιχείων   Παράλληλη x      Συμμετρική Περιμετρική Ακτινωτή Διαγώνια
Τονική κλίμακα Με απαλούς τόνους Με κοντινούς τόνους Τόνοι με μεγάλη αντίθεση  x 
Χρώματα  Καθαρά x Αποχρώσεις x Θερμά Ψυχρά
Υφή     Η υφή των ενδυμάτων παρουσιάζεται με λεπτομέρειες.
Όγκος Οι μορφές παρουσιάζονται ογκοπλαστικά με τη διαβάθμιση των τόνων.
Χώρος   Φανταστικός χώρος με προοπτική τοποθέτηση των μορφών.

3. το ΠΕρΙΕΧοΜΕνο του ΕρΓου
Εκφράζει ιδέες – έννοιες Στο έργο ενώνονται οι δυο κόσμοι, γήινος και ουράνιος. Η ψυχή του 

νεκρού μεταβαίνει στα χέρια του θεού και ο άνθρωπος ζει αιώνια.
Μεταφέρει μηνύματα
Συμβολικό-Αλληγορικό
Μυθολογικό-Ιστορικό- 
Θρησκευτικό  Θρησκευτικό

ΠροΣωΠΙΚΕΣ ΑΠοΨΕΙΣ ΓΙΑ το ΕρΓο

15

Ανάλυση

Ο πίνακας είναι ένα αριστούργημα τέχνης και τεχνικής. Η πλούσια σύνθεση, ο ποικιλόμορφος χώρος, τα
έντονα χρώματα σε συνδυασμό με τα γκρίζα, οι λεπτές μορφές και οι εκφράσεις των προσώπων τους μου
μεταδίδουν ζωντανά το πνευματικό περιεχόμενο του έργου και δεν μπορώ να μείνω απαθής μπροστά στην
ιδέα της αιώνιας ζωής. 
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16

Ανάλυση

11η. Να επιλέξετε ένα έργο και με βάση αυτό να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

ΑνΑλυΣη ΕρΓου τΕΧνηΣ

1. η τΑυτοτητΑ του ΕρΓου
Ζωγραφική Γλυπτική                Αρχιτεκτονική             Σχέδιο/Χαρακτική          Κατασκευή 
Καλλιτέχνης
Τίτλος 
Περίοδος/

Τόπος
Θέμα 

Στιλ-ύφος Παραστατικό      Αφαιρετικό                             Αφηρημένο
Υλικά/
Μέγεθος  
Τεχνική

2. η Μορφη του ΕρΓου
Σύνθεση   Με κρυφή γεωμετρία Επανάληψη Έμφαση
Τοποθέτηση
στοιχείων   Παράλληλη Συμμετρική Περιμετρική Ακτινωτή Διαγώνια
Τονική κλίμακα Με απαλούς τόνους Με κοντινούς τόνους Τόνοι με μεγάλη αντίθεση  
Χρώματα  Καθαρά Αποχρώσεις Θερμά Ψυχρά
Υφή     
Όγκος 
Χώρος 

3. το ΠΕρΙΕΧοΜΕνο του ΕρΓου

Εκφράζει ιδέες – έννοιες 

Μεταφέρει μηνύματα

Συμβολικό-Αλληγορικό
Μυθολογικό-Ιστορικό- 
Θρησκευτικό  

ΠροΣωΠΙΚΕΣ ΑΠοΨΕΙΣ ΓΙΑ το ΕρΓο
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12η. Να παρατηρήσετε τα γλυπτά των Ματίς, Τζιακοµέτι, Μπαράνοφ-Ροσινέ, Μοντιλιάνι (Εικ.1,2,3,4) και να
τα συγκρίνετε µε τα παραδοσιακά γλυπτά (Εικ.5,6,7,8). Να βρείτε οµοιότητες και διαφορές. 

17

Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη και μοντέρνα τέχνη

1. Ματίς, «Ζανέτ V», 1916.

2. Τζιακοµέτι, «Μεγάλη φιγούρα»,
1948.

3. Μπαράνοφ-Ροσινέ, «Συµφωνία Νο Ι», 1913.

5. Γλυπτό από τη Γουινέα. 6. Μάσκα Γκουρό από το Μάλι.

7. Μάσκα Μπάνγκουα από το Καµερούν.

8. Γλυπτό από την Τανζανία.

4. Μοντιλιάνι, «Κεφάλι»,
1911.
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18

2ο μέρος - Παρατηρώ και δημιουργώ Σχέδιο 

Πίσω από κάθε εικαστικό έργο κρύβεται ένα
σχέδιο. 
13η. Στο διπλανό πλαίσιο να κάνετε το σχέδιο
του έργου του Χιροσίγκε.

2. Χιροσίγκε, «Η βάρκα Χανέδα και ο ναός της θεάς Μπέ-
ντεν», 1858.

1. Βαν Γκογκ, «Απολαµβάνοντας το ηλιοβασίλεµα», 1888. 
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19

Σχέδιο 

Η χρυσή λάρνακα από το Μεγάλο Τύμβο της
Βεργίνας (τάφος του βασιλιά Φιλίππου), 4ος
π.Χ. αι.

14η. Να παρατηρήσετε τα στοιχεία που
αποτελούν το Αστέρι της Βεργίνας και
να συμπληρώσετε το σχέδιο με γεωμε-
τρικά όργανα.

15η. Να παρατηρήσετε στη μικρή εικό-
να πώς μετατρέπονται οι γραμμές σε
τρισδιάστατα σχήματα. Στη συνέχεια,
σχεδιάζοντας και σκιαγραφώντας κα-
τάλληλα στο διπλανό σχέδιο, να απο-
δώσετε την αίσθηση του τρισδιάστατου. 
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16η. Να συµπληρώσετε στο δέντρο το σχέδιο και τους τόνους. 

20

Σχέδιο 

17η. Να συνδέσετε τα στοιχεία της εικόνας σε ένα σύνολο, χρησιµοποιώντας και δικά σας.
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18η. Να σχεδιάσετε ένα ζώο µε δυο τρόπους, όπως βλέπετε στα σχέδια του Πικάσο.

21

Σχέδιο 
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19η. Να ολοκληρώσετε το διακοσµητικό σχέδιο κόβοντας και κολλώντας χρωµατιστά χαρτιά, ακολουθώντας
τα σχήµατα. 

22

Χαρτί
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23

Χαρτί

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

6. 7. 8. 9.

11. 12. 13. 14.

10.

20ή. Σχεδιαγράµµατα για την κατασκευή κουτιού και ανεµόµυλου origami.
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21η. Οδηγίες για την κατασκευή χαρταετού
1. Με τη βοήθεια ενός µαχαιριού κάνουµε µικρές εγκο-
πές στα πηχάκια, στα σηµεία στα οποία θα στερεώσουµε
τον σπάγκο.
2. Σηµαδεύουµε τη µέση στα πηχάκια και τα καρφώνουµε
όλα µαζί στο κέντρο µε ένα καρφί. 
3. Δένουµε τον σπάγκο στην άκρη του ενός. Μετράµε µε
τον σπάγκο την απόσταση από την άκρη του µέχρι το κέ-
ντρο στο οποίο βρίσκεται το καρφί και το δένουµε στην
άκρη του επόµενου. Με τον ίδιο τρόπο δένουµε τον σπά-
γκο περιµετρικά σε κάθε πηχάκι, ώστε να φτιάξουµε ένα
κανονικό εξάγωνο που αποτελεί τον σκελετό του χαρτα-
ετού. 
4. Δίνουµε στα χαρτιά διάφορα σχήµατα, κόβοντας και
κολλώντας τα, ώστε να φτιάξουµε ένα εξάγωνο κατά 3
περίπου εκατοστά µεγαλύτερο από τον σκελετό.
5. Ακουµπάµε τον σκελετό επάνω στο χαρτί, γυρίζουµε τα
περιθώρια προς τα µέσα και τα κολλάµε.
6. Έπειτα κόβουµε 6 λωρίδες µε µήκος ίσο µε την πλευρά
του εξαγώνου. Ψαλιδίζουµε τις λωρίδες ανά ένα εκατοστό
αφήνοντας δυο πόντους, προκειµένου το σηµείο αυτό να
κολληθεί σε κάθε πλευρά του εξαγώνου και να δηµιουρ-
γηθούν κρόσια γύρω.
7. Σε δυο άκρα του σκελετού β και γ δένουµε σπάγκο και
µετράµε ώστε βγ=βδ=γδ. Στη συνέχεια, ενώνουµε τους
σπάγκους στο δ, αφήνοντας περισσότερο σπάγκο για να
δέσουµε την ουρά. 
8. Την ουρά µπορούµε να τη φτιάξουµε από λωρίδες που
θα έχουµε κόψει από εφηµερίδες ή χρωµατιστά χαρτιά µή-
κους 10-15 εκ., δένοντάς τις µε τον σπάγκο σε απόσταση
περίπου 20 εκ. µεταξύ τους. Η ουρά πρέπει να είναι περί-
που 3-4 φορές µακρύτερη από το µήκος του χαρταετού. Σε
δυνατό αέρα χρειαζόµαστε πιο µακρυά ουρά, σε ελαφρύ
αεράκι χρειαζόµαστε µικρότερη. 
9. Για να εξασφαλίσουµε ένα επιτυχηµένο πέταγµα του
χαρταετού, φροντίζουµε ιδιαίτερα τα ζύγια του. Δένουµε
πρώτα ένα κοµµάτι σπάγκο στο σηµείο α στη µέση του
σκελετού, κάνουµε µια τρυπίτσα στο χαρτί και το περ-
νάµε στην άλλη πλευρά. Δένουµε τον σπάγκο στα απέ-
ναντι άκρα, στα σηµεία ε και ζ και µαζί µε τον σπάγκο του
κέντρου α µετράµε ίσες αποστάσεις ώστε εζ=αε=αζ=
εη=ζη=αη. Το η είναι το σηµείο όπου θα δέσουµε τους
σπάγκους µαζί. Στο σηµείο της ένωσης αφήνουµε περι-
θώρια για να δέσουµε έναν γερό σπάγκο, την καλούµπα. 
10. Βρίσκουµε ένα πλάτωµα µακριά από ηλεκτροφόρα
σύρµατα και δέντρα, γυρίζουµε τον χαρταετό µας κόντρα
στον άνεµο και….. ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ!

24

Χαρτί

Τα υλικά για το χαρταετό:
τρία ίσα πηχάκια από ελα-
φρύ ξύλο, χάρτινες αερό-
 κολλες, σπάγκος από λινά-
ρι, κόλλα στικ, σφυρί, πρό-
κα, ψαλίδι
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22η. Να σχεδιάσετε επάνω στο γκρίζο τετράγωνο, µε
άσπρη ξυλοµπογιά, ένα θέµα από τη φύση και να
φτιάξετε ψηφιδωτό κολλώντας χρωµατιστές χάρτι-
νες ψηφίδες.

25

Ψηφιδωτό

Λεπτοµέρεια από ψηφιδωτό δάπεδο στη
Βασιλική Δουµετίου, Νικόπολη, Νοµός
Πρέβεζας, 6ος αι. 
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Κάθε απόχρωση ανήκει σε κάποιο τόνο της τονικής κλίµακας. Για να αναγνωρίσουµε σωστά τον τόνο των
χρωµάτων σε µια σύνθεση, µισοκλείνουµε τα µάτια µας, οπότε οι τόνοι και οι φόρµες ενοποιούνται σε µε-
γάλες οµάδες και οι περιοχές του φωτός και της σκιάς γίνονται πιο σαφείς, επειδή αφοµοιώνονται οι επιµέ-
ρους τόνοι.

23η. Να αποτυπώσετε µε το µολύβι τον αντίστοιχο τόνο κάθε απόχρωσης στα κενά τετραγωνάκια.

24η. Στον προοπτικά σχεδιασµένο χώρο βρίσκονται δυο φιγούρες, οι φωτοσκιάσεις των οποίων δείχνουν πού
βρίσκεται η φωτεινή πηγή. Να σκιαγραφήσετε τον τόνο που πρέπει να έχει κάθε επιφάνεια του χώρου σύµφω-
να µε τη φωτεινή πηγή. 

26

Χρώμα - Τόνος
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25η. Να σχεδιάσετε µέσα στο πλαίσιο µια ή δυο ανθρώπινες μορφές αποδίδοντας τους όγκους µε φωτοσκιάσεις.

27

Όγκος

Σχέδια του Πικάσο από τη σειρά «Βιβλίο σκίτσων», 1927. 
Στα έργα παριστάνονται ανθρώπινες μορφές µε παράδοξο σχήµα, στις οποίες ο ό-
γκος αποδίδεται µε φωτοσκιάσεις.
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28

Χώρος

Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά
στις διπλανές εικόνες τα άσπρα
και µαύρα σχήµατα, βλέπουµε
ότι η σχέση μορφής και φόντου
αλλάζει. Δηλαδή, αν εστιάσουµε
το βλέµµα µας στα µαύρα
σχήµατα, αυτά  έρχονται µπρο-
στά, ενώ τα άσπρα πηγαίνουν πί-
σω και αντίστροφα. Έτσι τα
σχήµατα γίνονται ισοδύναµα.

26η. Να σχεδιάσετε µέσα στο
πλαίσιο µαύρα σχήµατα ισοδύ-
ναµα µε τον άσπρο χώρο που θα
δηµιουργηθεί, αν τα τοποθετή-
σετε µέσα στο πλαίσιο.
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27η. Να συνθέσετε το διπλανό µοτίβο µέσα στον χώρο µε τα τετραγωνάκια,
δηµιουργώντας έναν ρυθµό. Να χρησιµοποιήσετε το µοτίβο είτε όπως είναι εί-
τε αλλάζοντας τον προσανατολισµό του επάνω - κάτω, δεξιά - αριστερά.

29

Σύνθεση
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Κόντογλου, «Η οικογένειά µου», 1932.

«Η πολυσήµαντη προσφορά του Φώ-
τη Κόντογλου στη Νεοελληνική Ζω-
γραφική θα µπορούσε να συνοψιστεί
σε τρεις εκφάνσεις. Στο δηµιουργικό
ζωγραφικό του έργο, που βασιζότανε
στη βυζαντινή τεχνική· στο αγιογρα-
φικό του έργο, που ξαναέφερνε την
ορθόδοξη ζωγραφική στις εκκλησίες
µας· στο διδακτικό, τέλος, έργο του
είτε άµεσο, είτε κυρίως έµµεσο, που
υπήρξε από τους ισχυρότερους µο-
χλούς της στροφής της πορείας της
Νεοελληνικής Ζωγραφικής στην ανα-
κάλυψη των ζωγραφικών, αλλά και
ουσιαστικώτερων πνευµατικών αξιών
της ελληνικής παράδοσης...»
Απόσπασµα από το βιβλίο «Μνήµη
Κόντογλου», Νίκος Ζίας, εκδ. Α-
στήρ, Αλ. & Ε. Παπαδηµητρίου, Α-
θήνα 1975. 

28η. Να ζωγραφίσετε µε µολύβι ένα
πορτρέτο µε τα χαρακτηριστικά της
βυζαντινής αγιογραφίας.

30

Βυζαντινή τέχνη
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29η. Να σχεδιάσετε ένα γράµµα, όπως τα
παρακάτω βυζαντινά αρχικά κεφαλαία
γράµµατα.

30ή. Να επισκεφθείτε έναν ναό και να κρατήσετε σηµειώσεις σχετικά µε την αρχιτεκτονική, τα διακοσµητι-
κά στοιχεία και την εικονογράφησή του.

31

Βυζαντινή τέχνη
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