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Σύµφωνα µε το ισχύον Φ.Ε.Κ. 303/13-03-03:

1. το Διαθεµατικό Ενιαίο Πρόγραµµα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.)

για τα Εικαστικά

Το ΔΕΠΣ συνδέει την ύλη του µαθήµατος σε όλες τις τάξεις και προσδιορίζει τις βασικές αρ-

χές και τους σκοπούς του µαθήµατος αλλά συνδέει επίσης όλα τα µαθήµατα της τάξης, µέ-

σω των διαθεµατικών δραστηριοτήτων.Τα Εικαστικά στο Γυµνάσιο ασχολούνται µε τη Δηµι-

ουργία της Εικόνας (έργο τέχνης) και την Αισθητική της.

Οι διδάσκοντες καλούνται να διδάξουν συστηµατικά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπου-

δών: τη δηµιουργία µαθητικών έργων παράλληλα µε τη θεωρία της τέχνης που συνδέει το

θεατή, το δηµιουργό και το έργο τέχνης. Οι µαθητές οδηγούνται στο να αντιληφθούν την τέ-

χνη ως προϊόν υψηλής πνευµατικής δηµιουργίας που εντάσσεται στην παγκόσµια πολιτι-

στική κληρονοµιά.

Βασικές αρχές και σκοποί του Δ.Ε.Π.Σ.

Με τη διδασκαλία πρέπει να παρέχεται γενική παιδεία υψηλού επιπέδου, να αναδεικνύονται

τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του µαθητή, να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες µάθησης, να

ενισχύεται η πολιτιστική ταυτότητα, να ευαισθητοποιούνται οι µαθητές στην προστασία του

περιβάλλοντος, να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Η διδακτική προσέγγιση του µαθήµατος

στηρίζεται στην ανοιχτή διδασκαλία, που ζητά την αυτενέργεια του µαθητή, την ελεύθερη

σκέψη και δηµιουργικότητα, ώστε να συνειδητοποιήσει την ανάγκη της τέχνης και να απο-

κτήσει θετική στάση απέναντί της. Να αποκτήσουν οι µαθητές αισθητικές εµπειρίες και να

απολαύσουν τις τέχνες ως δηµιουργοί και ευαίσθητοι θεατές µαζί, να διαµορφώνουν προ-

σωπικές απόψεις,να ενδιαφέρονται και να µιλούν για την τέχνη γενικά και για τα έργα τέ-

χνης ειδικότερα.

Βασικός σκοπός είναι να γνωρίσουν οι µαθητές τις εικαστικές τέχνες, να εµβαθύνουν σε αυ-

τές και να τις απολαύσουν µέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δηµιουργίας έρ-

γων αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινοµένου της τέχνης, ώστε να

καλλιεργηθούν ως δηµιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.

Ειδικότερα επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η δηµιουργικότητα του µαθητή, η παραγωγή καλ-

λιτεχνικού έργου, η συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες, η γνώση και η χρήση των υλικών,

των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές µορφές, η ευαίσθητη α-

νταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά

και του φαινοµένου της τέχνης γενικότερα, η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η

συµβολή των τεχνών στον πολιτισµό διαχρονικά και συγχρονικά. Κατ’ επέκταση, οι µαθη-

τές πρέπει να µπορούν να κάνουν κριτική και να αξιολογούν τα δικά τους έργα και τα έργα

των συµµαθητών τους, συνειδητοποιώντας πως υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και απόψεις

γύρω από τα έργα τέχνης. Έτσι, το έργο του καθενός δεν θα είναι η µοναδική εκδοχή σε ό,τι

ζητάει ο καθηγητής, και ο κάθε ένας θα λογαριάζεται ως δηµιουργός αλλά και ως δέκτης της

δηµιουργίας των άλλων.

5
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2. Διαθεµατικότητα

Το µάθηµα συνδέεται θεµατικά µε άλλα µαθήµατα του σχολείου. Κατά την επεξεργασία των

θεµάτων και των εννοιών προσδιορίζεται και η σχέση που υπάρχει µε άλλα µαθήµατα. Στο

βιβλίο του µαθητή, στο τέλος των θεµάτων γίνεται µικρή αναφορά σε διαθεµατικές έννοιες

σχετικές µε το θέµα. Ο καθηγητής εντοπίζει και αναπτύσσει τις έννοιες που κατά την κρίση

του ενδιαφέρουν τους µαθητές. Στο βιβλίο του καθηγητή προτείνονται συνθετικές εργασίες

(projects) που ο καθηγητής συνιστά κατά την κρίση του στους µαθητές. Εκείνοι αφού επι-

λέξουν το θέµα που τους ενδιαφέρει περισσότερο και διατυπώσουν τις ιδέες τους, διαµορ-

φώνουν ένα γενικό σχέδιο εργασίας, χωρίζονται σε οµάδες, ανατρέχουν στο σχετικό µάθηµα

και συµβουλεύονται τον αντίστοιχο καθηγητή, ώστε να συνδέσουν τις γνώσεις τους και να

αναπτύξουν πρωτοβουλίες: αναζητούν, συλλέγουν και αξιοποιούν πληροφορίες και υλικό, συ-

ζητούν και προσαρµόζουν το πρόγραµµά τους για να υλοποιήσουν το project, το οποίο πα-

ρουσιάζουν και αξιολογούν. Ο διδάσκων βοηθά και συµβουλεύει όπου είναι απαραίτητο.

Διαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµένα:

1. Ιστορία

2. Μαθηµατικά

3. Φυσική

4. Χηµεία

5. Γεωγραφία

6. Θρησκευτικά

7. Αρχαία Ελληνική 

Γραµµατεία 

8. Νεοελληνική 

Γλώσσα 

και Γραµµατεία

9. Λογοτεχνία

10. Ξένες Γλώσσες

11. Μουσική

12. Οικιακή Οικονοµία

13. Φυσική αγωγή

6

Τέχνη των ψηφιδωτών, νωπογραφία, αγιογραφία, τέχνη

του Ισλάµ, ανεικονική τέχνη 

Πυραµίδα, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα 

Μέτρο, µέτρηση, ζυγός, ακτινοβολία, φως 

Σύµβολα, τεχνολογία, Λαύριο, ρύπανση των νερών και

του αέρα 

Πόλεις της Ευρώπης, Μεσογειακοί λαοί, Βαλκάνια 

Ιησούς, Θαύµατα, Πάθη, Ανάσταση 

Ηρόδοτος, Πέρσες, Περσικοί πόλεµοι, λαοί της Ανατολής 

Κριτική αποτίµηση, αξιολόγηση, καταλληλότητα λεξιλο-

γίου, λογική αιτιολόγηση 

Επτανησιακή Σχολή, Γενιά του ΄30 

Ξενόγλωσσοι όροι 

Μουσική από χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αµερι-

κής, Ασίας, Ελλάδας, µορφή, µοτίβο 

Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, κατανάλωση, τρόφιµα, οικολογία 

Αισθητική της κίνησης, σύγχρονη κολύµβηση, χορός 
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θεµελιώδεις Διαθεµατικές Έννοιες (θ.Δ.Ε.)
Αλληλεπίδραση: Εµφανίζεται κατά τη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους για την παραγωγή οµα-

δικών έργων και κατά τη διάρκεια συζητήσεων, στις οποίες εκφράζουν την άποψή τους για αισθητι-

κές παρεµβάσεις στον χώρο στον οποίο ζουν, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. µονάδα-σύνολο. Α-

κόµη εµφανίζεται στην κριτική που ασκούν σε ένα εικαστικό έργο, προσδιορίζοντας τα θετικά στοι-

χεία και τις πιθανές αδυναµίες του και επίσης, όταν αποδέχονται την κριτική των άλλων σχετικά µε

δικά τους έργα, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. της επικοινωνίας.

Διάσταση: Εµφανίζεται κατά την απόδοση από τους µαθητές της έννοιας του χώρου σε δισδιάστατα

και τρισδιάστατα έργα, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. της επικοινωνίας, κατά τον προσδιορισµό

της ιστορικής περιόδου, του τόπου δηµιουργίας, καθώς και τα στοιχεία της τεχνοτροπίας ενός γνω-

στού έργου και συνδέεται, σ’αυτήν την περίπτωση, µε την Θ.Δ.Ε. µονάδα-σύνολο. Επίσης, απαντά-

ται κατά την κατανόηση της συνέχειας των εικαστικών τεχνών, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε.

του πολιτισµού, την αναγνώριση της σπουδαιότητας της βυζαντινής τέχνης ως ελληνικής θρησκευτι-

κής τέχνης, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. της επικοινωνίας και της µεταβολής και τη γνώση των

ονοµάτων ορισµένων κορυφαίων καλλιτεχνών της ιταλικής Αναγέννησης, καθώς και λίγων έργων

τους, οπότε και συνδέεται µε τις Θ.Δ.Ε. µονάδα-σύνολο και επικοινωνία. Ακόµη εµφανίζεται κατά την

ενοποίηση και σύγκριση διαφόρων περιόδων της τέχνης, µε αφορµή ένα συγκεκριµένο θέµα, οπότε

και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. οµοιότητα-διαφορά.

Επικοινωνία: Εµφανίζεται κατά την εξοικείωση των µαθητών µε τους χώρους, τη λειτουργία και τα

εκθέµατα των µουσείων οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. του πολιτισµού. Επίσης εµφανίζεται κα-

τά τη διατύπωση από αυτούς απόψεων και εµπειριών που εκφράζονται µέσω των δικών τους έργων,

οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. µονάδα-σύνολο. Ακόµη εµφανίζεται κατά τη δηµιουργία µιας ει-

κόνας µε την τέχνη του ψηφιδωτού, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. του συστήµατος, κατά το σχο-

λιασµό ενός χαρακτηριστικού έργου, εκφράζοντας τη γνώµη τους και επιχειρηµατολογώντας για την

ορθότητά της, και συνδέεται στην περίπτωση αυτή, µε τις Θ.Δ.Ε. αλληλεπίδραση, πολιτισµός και µο-

νάδα-σύνολο. 

Μεταβολή: Εντοπίζεται στην οργάνωση της πορείας ενός εικαστικού έργου, οπότε και συνδέεται µε

την Θ.Δ.Ε. του συστήµατος και κατά την αναγνώριση ορισµένων εξωευρωπαϊκών έργων τέχνης και

στο σεβασµό της τέχνης κάθε πολιτισµού, οπότε και συνδέεται µε τις Θ.Δ.Ε. αλληλεπίδραση και ε-

πικοινωνία.

Μονάδα-σύνολο: Εµφανίζεται κυρίως στην επαφή µε ορισµένους καλλιτέχνες και τα κορυφαία έρ-

γα τους και συνδέεται µε τις Θ.Δ.Ε. διαφορά-οµοιότητα. 

Πολιτισµός: Απαντάται ποικιλοτρόπως. Εµφανίζεται κατά την αναγνώριση, κατανόηση και την ε-

κτίµηση ορισµένων εκδηλώσεων της µοντέρνας τέχνης, κατά τη διάκριση των χαρακτηριστικών που

προσδιορίζουν ένα έργο τέχνης και κατά την αναγνώριση της σπουδαιότητας και της αναγκαιότητας

των τεχνών για τον άνθρωπο και την κοινωνία, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. της επικοινωνίας.

Σύστηµα: Εµφανίζεται κατά τη σχεδίαση από τους µαθητές µε φυσικό τρόπο, οπότε και συνδέεται

µε την Θ.Δ.Ε. της επικοινωνίας, την απόδοση των χρωµατικών τόνων και την οργάνωση της πορείας

ενός έργου, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. της µεταβολής και της οµοιότητας ή διαφοράς, τη διά-

κριση των σχέσεων µεταξύ των µεγεθών και των αναλογιών σ’ένα έργο τέχνης, οπότε και συνδέεται

µε την Θ.Δ.Ε. της αλληλεπίδρασης και τη δηµιουργία φιγούρας µε ορθές αναλογίες χωρίς λεπτοµέ-

ρειες, οπότε και συνδέεται µε την Θ.Δ.Ε. οµοιότητα-διαφορά.

7
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3. η ύλη του µαθήµατος σύµφωνα µε το Αναλυτικό

Πρόγραµµα Σπουδών (Α.Π.Σ.)

1ος Άξονας: υλικά - Μέσα - τεχνικές

8

Μολύβια και χρώµατα

Παστέλ

Τέµπερες

Αυγοτέµπερες

Γεωµετρικά όργανα 

Ψηφίδες

Υλικά για ψηφιδωτό

Πηλός

Εργαλεία και χρώµατα κεραµι-

κής

Ξύλο

Χαρτόνια και διάφορα χαρτιά 

Πειραµατισµοί 

Οργάνωση 

Μέθοδος 

Πηγές

Τεχνικές

Επιλογή και εκµάθηση των υλικών,
των µέσων και των τεχνικών που θα
χρησιµοποιήσουν στις προτεινόµενες
στον τέταρτο άξονα, µορφές των ει-
καστικών τεχνών.
Οργάνωση εργαστηρίου. 
Ενηµέρωση των παιδιών για διάφορα
υλικά, όπως µελάνια µε πενάκι ή πι-
νέλο, αερογράφου, ακρυλικά, πλα-
στικά, σκόνες - κόλες, παστέλ µε πα-
ραδείγµατα από έργα τέχνης, για να ε-
πιλέξουν ό,τι τους ενδιαφέρει.
Παραγωγή απλών γραµµικών σχε-
δίων ή µοντέρνων έργων µε γεωµε-
τρικά σχήµατα, µε χρήση χάρακα,
τριγώνου, διαβήτη καµπυλόγραµ µου
και µοιρογνωµόνιου.
Χρήση ψηφίδων από χρωµατιστά
χαρτιά, από αυτοσκληρυνόµενο πηλό
που κόβεται και χρωµατίζεται ή χρή-
ση έτοιµων ψηφίδων.
Ψήσιµο και διακόσµηση των αντι-
κειµένων, εφόσον υπάρχει δυνατότη-
τα συνεργασίας µε εργαστήριο κε-
ραµικής.
Επίπεδες ή τρισδιάστατες κατασκευ-
ές. Διακοσµητικά σκαλίσµατα.
Κόψιµο, δίπλωµα, συγκόλληση, συρ-
ραφή χαρτιών ή χαρτονιών σε ανα-
πτύγµατα τρισδιάστατων κατασκευ-
ών.
Παροχή ποικίλων υλικών και µέσων,
όπως πρωτότυπων ή άχρηστων υλι-
κών.
Βιβλία τέχνης, κατάλογοι, αφίσες, ερ-
γαστήρια λαϊκής τέχνης, εργαστήρια
καλλιτεχνών, εκθέσεις είναι πηγές
πληροφοριών και κίνητρα για χρήση
νέων µέσων και υλικών.

Οι µαθητές επιδιώκεται:

Να σχεδιάζουν νατουραλι-

στικά µε αυξάνουσα ευαι-

σθη σία και ευχέρεια. 

Να χρησιµοποιούν µε ευχέ-

ρεια δυο-τρεις διαφορετικές

τεχνικές.

Να αποδίδουν απλές χρω µα-

τικές ποιότητες µε τόνους

και αποχρώσεις. 

Να χρησιµοποιούν µε ευχέ-

ρεια γεωµετρικά όργανα. 

Να οργανώνουν την πορεία

κατασκευής ενός ψηφιδωτού

και να φτιάχνουν ή να επιλέ-

γουν κατάλληλες ψηφίδες.

Να πλάθουν µε τον πηλό

γνωρίζοντας και εφαρµόζο-

ντας δυο διαφορετικές τεχνι-

κές.

Να χρησιµοποιούν το ξύλο

για απλές κατασκευές ή για

σκαλίσµατα.

Να χρησιµοποιούν το χαρτί

ως χρωµατική επιφάνεια και

ως κατασκευαστικό µέσο. 

Να πειραµατίζονται µε νέα

υλικά και µέσα. 

Να οργανώνουν την πορεία

των έργων τους. 

Να ερευνούν διάφορες πηγές

και να βρίσκουν νέες τεχνι-

κές, τις οποίες να εφαρµό-

ζουν σε έργα τους.

ΣτοΧοΙ θΕΜΑτΙΚΕΣ ΕνΔΕΙΚτΙΚΕΣ

ΕνοτητΕΣ ΔρΑΣτηρΙοτητΕΣ- οΔηΓΙΕΣ
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2ος Άξονας: Μορφικά στοιχεία

3ος Άξονας: θέµα - Περιεχόµενο - νόηµα

9

Να χρησιµοποιούν µε αυξάνου-

σα ικανότητα ορισµένα µορφικά

στοιχεία και αρχές σύνθεσης στα

έργα τους.

Να διακρίνουν την ψευδαίσθηση

ή την αίσθηση της υφής σε ένα

έργο τέχνης.

Να διακρίνουν τις σχέσεις µεγε-

θών και τις αναλογίες µέσα σε έ-

να έργο τέχνης και να επιχειρούν

αρµονικές αναλογίες σε έργα

τους.

Να διακρίνουν τη δοµή και τη

σύνθεση σε ένα χαρακτηριστικό

έργο.

Να προσχεδιάζουν ποικίλες συν-

θετικές προτάσεις για ένα έργο

τους.

Να δίνουν την αίσθηση του ό-

γκου σε ένα επίπεδο έργο αλλά

και να διαµορφώνουν τον όγκο

σε τρισδιάστατες µορφές.

Να αποδίδουν την έννοια του χώ-

ρου σε δισδιάστατα έργα και το

χώρο σε τρισδιάστατα.

Να εµπνέονται από ιστορικά και

κοινωνικά θέµατα και να δηµι-

ουργούν ατοµικά ή οµαδικά έργα.

Να αντλούν ιδέες από την ελλη-

νική παράδοση, από εξωευρω-

παϊκούς πολιτισµούς και από µο-

ντέρνα έργα, να επιλέγουν στοι-

χεία και να τα ενσωµατώνουν σε

έργα τους.

Υφή

Κλίµακες

Αναλογίες - µεγέθη

Δοµή, σύνθεση 

Όγκος 

Χώρος 

Προοπτική δυο

σηµείων

Σχεδιαστική, 

Χρωµατική, Ατµο-

σφαιρική προοπτική

Θέµατα από: Ιστορία

Κοινωνία

Ελληνική παράδοση

Εξωευρωπαϊκούς πο-

λιτισµούς

Επισκέψεις σε µου-

σεία

Θέµατα µε συµβολι -

σµούς - αλληγορίες

Διαθεµατική προσέγγι-

ση µε άλλα µαθήµατα

Ελεύθερα θέµατα

Η διδασκαλία των µορφικών στοι-

χείων συµπληρώνεται µε ασκή-

σεις κατανόησης και µε κατάλλη-

λα έργα τέχνης ως παραδείγµατα.

Ασκήσεις υφής µε πηχτό χρώµα -

περιγραφή υλικών µε απτική επα-

φή.

Ανθρώπινη κλίµακα και σµικρύν-

σεις, µεγεθύνσεις, κάναβος.

Διάκριση δοµής: οργανική, γε-

ωµετρική.

Αναφορά σε έννοιες και σε αρχές

σύνθεσης, όπως ενότητα, ποικιλία.

Ασκήσεις σύνθεσης, προσχέδια.

Φέρουσα και πίπτουσα σκιά στα

αντικείµενα, τονικές διαβαθµίσεις

(κιαροσκούρο, σφουµάτο).

Διακρίσεις του χώρου: χώρος

πραγµατικός, χώρος εικαστικός,

τρόποι αναπαράστασης του χώρου.

Απλή άσκηση µε προοπτική δύο

σηµείων.

Επικάλυψη, σµίκρυνση και χρω -

µατική διαφοροποίηση στην από-

δοση ενός τοπίου χρησιµοποιώ-

ντας τέµπερες.

Άντληση θεµάτων - υλικού για

δηµιουργία ατοµικών ή οµαδι-

κών έργων από: ιστορικά θέµα-

τα, όπως η 17η Νοεµβρίου κ.ά.,

κοινωνικά θέµατα, όπως προ-

βλήµατα, ανισότητες, αγώνες, ι-

δανικά, σχέσεις, οικολογία κ.ά.

Αντιγραφή - µελέτη παραδοσια-

κών ή σύγχρονων θεµάτων και

ενσωµάτωση στοιχείων, µοτίβων

και υλικών από αυτά σε έργα παι-

διών.
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4ος Άξονας: Μορφές Εικαστικών και Εφαρµοσµένων τεχνών

10

Να εξοικειώνονται µε τους χώ-

ρους, τα εκθέµατα και τη λει-

τουργία των µουσείων.

Να αντιλαµβάνονται ότι η τέχνη

χρησιµοποιεί σύµβολα.

Να συνδυάζουν τις εικαστικές τέ-

χνες µε τα άλλα µαθήµατα του

σχολείου σε ποικίλα θέµατα και

εφαρµογές.

Να έχουν δικές τους ιδέες, σκέ-

ψεις, απόψεις και εµπειρίες τις ο-

ποίες να εκφράζουν στα δικά τους

εικαστικά έργα. 

Να δηµιουργούν εικόνες νατου-

ραλιστικά µε αύξουσα ευχέρεια.

Να φωτοσκιάζουν απλά.

Να ζωγραφίζουν από παρατήρη-

ση και από φαντασία µε λίγες το-

νικές και χρωµατικές αντιθέσεις.

Να συνεργάζονται µε τους άλ-

λους για την παραγωγή οµαδικών

έργων.

Να αντιγράφουν µια απλή αγιο-

γραφία.

Να δηµιουργούν µια εικόνα µε

την τεχνική του ψηφιδωτού.

Να πλάθουν περίοπτες φιγούρες

µε σωστές αναλογίες χωρίς λε-

πτοµέρειες.

Σχέδιο 

Ζωγραφική 

Αγιογραφία

Ψηφιδωτό

Πλαστική

Κεραµική

Ξυλογλυπτική

Εξώφυλλα δίσκων

Διακόσµηση εσωτερι-

κών χώρων

Μακέτες σκηνικών

Αντιγραφή - µελέτη αγγείου, µι-

κρογλυπτού ή κοσµήµατος.

Μεταφορά αρχαίου θέµατος στη

σύγχρονη εποχή.

Επεξήγηση συµβόλων και συµβο-

λισµών µε κατάλληλα παρα-

δείγµατα από κώδικες (π.χ. σήµατα

τροχαίας) ή από έργα τέχνης (π.χ.

το περιστέρι ως Άγιο Πνεύ µα). Με

το συµβολισµό στην τέχνη άλλο

παρουσιάζεται και άλλο εννοείται.

Δηµιουργία κώδικα ή χρήση

συµβόλων σε έργα των παιδιών.

Εικαστικές εφαρµογές σε σχολι-

κές γιορτές, εικονογράφηση θεµά-

των άλλων µαθηµάτων (π.χ. τοµή

εδάφους).

Ελεύθερη επιλογή θέµατος από

τους µαθητές κατά διαστήµατα.

Δηµιουργία έργων, µε ποικίλους

τρόπους αναπαράστασης και µε

ποικίλες τεχνικές.

Δηµιουργία σχεδίων ελεύθερα,

σχέδια εκ του φυσικού, µε χρήση

οργάνων. Χρήση κάναβου.

Δηµιουργία οµαδικής τοιχογρα-

φίας.

Χρήση προσχεδίων και σηµειώ-

σεων.

Έκθεση των έργων.

Δηµιουργία µιας αγιογραφίας µι-

κρού µεγέθους µε παραδοσιακή

τεχνική.

Αντιγραφή ενός απλού διακοσµη-

τικού µοτίβου από παραδοσιακό

βοτσαλωτό ή του προσώπου ενός

αγίου από βυζαντινό ψηφιδωτό.

Δηµιουργίες µορφών και απλών

χρηστικών αντικειµένων µε πηλό.
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5ος Άξονας: Ιστορία τέχνης - τεχνοτροπίες - Καλλιτέχνες

11

Να σκαλίζουν σε µαλακό ξύλο α-

πλά ανάγλυφα και να αντι-

λαµβάνονται τις ποικίλες δυνα-

τότητες του ξύλου ως πλαστικού

µέσου. 

Να σχεδιάζουν µια εµπορική ει-

κόνα χρησιµοποιώντας µορφικά

στοιχεία και αρχές της τέχνης.

Να εκφράζουν την άποψή τους

για αισθητικές επεµβάσεις στο

χώρο στον οποίο ζουν.

Να συσχετίζουν τις εικαστικές τέ-

χνες µε το θέατρο.

Να σχεδιάζουν τη µακέτα του

σκηνικού ενός θεατρικού έργου

ή ενός κοστουµιού ή µιας µάσκας

της παράστασης.

Να προσδιορίζουν την ιστορική

περίοδο και τον τόπο δηµιουρ-

γίας, καθώς και στοιχεία τεχνο-

τροπίας ενός χαρακτηριστικού

έργου που τους είναι γνωστό.

Να διακρίνουν σε ένα χαρακτη-

ριστικό έργο τέχνης τις εµφανείς

επιδράσεις που έχει δεχτεί.

Να συγκρίνουν έργα διαφορετι-

κών εποχών ή πολιτισµών.

Να κατανοούν τη συνέχεια των

εικαστικών τεχνών από εποχή σε

εποχή.

Να αναγνωρίζουν τη σπουδαιό-

τητα της βυζαντινής τέχνης ως

ελληνικής θρησκευτικής τέχνης.

Χαρακτηριστικά έργα

τέχνης διαφόρων ιστο-

ρικών περιόδων, πολι-

τισµών, τεχνοτροπιών

Βυζαντινή τέχνη

Αναγέννηση

Εξωευρωπαϊκή τέχνη

Προκολοµβιανή

Ιαπωνική

Αναφορές στη µοντέρ-

να και σύγχρονη τέχνη 

Θεµατική Ιστορία Τέ-

χνης: Τοπίο

Ανθρώπινο σώµα

Νεκρή φύση

Δηµιουργία ρηχού εσώγλυφου σε

µαλακό ξύλο µε διακοσµητικό

θέµα από την εκκλησιαστική ξυ-

λογλυπτική.

Δηµιουργία εξώφυλλου δίσκου

µουσικής ή CD. Επιλογή χρωµα-

τισµών επάνω σε φωτοτυπία µιας

εικόνας εσωτερικού χώρου (π.χ.

παιδικό δωµάτιο ή καθιστικό).

Σχεδιασµός και διακόσµηση βι-

βλιοθήκης.

Αισθητικές λύσεις και παρεµβά-

σεις µε σχέδια και µακέτες.

Δηµιουργία δισδιάστατης (από χαρ-

τόκουτα) µακέτας σκηνικού, αφού

µελετηθεί η περιγραφή του στην ει-

σαγωγή θεατρικού κειµένου.

Σχεδιασµός ή και κατασκευή µά-

σκας.

Επιλογή θεατρικού σκηνικού σε

σχέση µε σχολικές γιορτές ή µε

άλλα µαθήµατα.

Διδασκαλία εισαγωγικών στοιχεί-

ων της ιστορίας της τέχνης µε

έµφαση στα µορφολογικά στοι-

χεία.

Χρήση βιβλίων ιστορίας τέχνης α-

πό τη σχολική βιβλιοθήκη.

Τα παιδιά µαθαίνουν να κρατούν

γραπτές σηµειώσεις µε ιστορικά

στοιχεία, µε παρατηρήσεις και µε

σκέψεις τους για περιόδους της τέ-

χνης, για έργα και για καλλιτέχνες

και να γράφουν τις εντυπώσεις

τους από µια επίσκεψη σε µουσείο

ή σε πινακοθήκη.

Αναγνώριση διαφόρων επιδράσε-

ων όπως: κοινωνικών, θρησκευτι-

κών, πολιτικών κ.ά.
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6ος Άξονας: Αισθητική - Κριτική - Ανάλυση έργου

12

Να αναγνωρίζουν λίγα έργα και

το όνοµα ορισµένων κορυφαίων

καλλιτεχνών της ιταλικής Ανα-

γέννησης.

Να αναγνωρίζουν λίγα εξωευ-

ρωπαϊκά έργα τέχνης και να σέ-

βονται την τέχνη κάθε πολι-

τισµού.

Να αναγνωρίζουν το όνοµα και

ένα αντιπροσωπευτικό έργο λί-

γων κορυφαίων µοντέρνων καλ-

λιτεχνών.

Να αναγνωρίζουν, να κατανοούν

και να εκτιµούν ορισµένες εκ-

δηλώσεις της µοντέρνας τέχνης.

Να ενοποιούν και να συγκρίνουν

διάφορες περιόδους της τέχνης

µε αφορµή ένα συγκεκριµένο

θέµα.

Να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια

στον προφορικό και στο γραπτό

λόγο όλους τους απαραίτητους

όρους για τις καλλιτεχνικές δρα-

στηριότητές τους.

Να περιγράφουν µε λεπτοµέρει-

ες αυτό που βλέπουν σε ένα έργο.

Δηµιουργία έργου µε σύγχρονο

θέµα µε την ενσωµάτωση στοιχεί-

ων από διαφορετικούς πολιτισµούς.

Ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη της

βυζαντινής θρησκευτικής τέχνης

από εκκλησίες, τοιχογραφίες, ει-

κόνες, ψηφιδωτά, σκεύη.

Σύγκριση µιας σταυρόσχηµης και

µιας βασιλικής εκκλησίας.

Σύντοµες αναφορές σε ένα-δυο

έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και

αρχιτεκτονικής.

Σύντοµες αναφορές σε ένα-δυο

έργα διαφόρων πολιτισµών και ε-

ποχών µε παρουσίαση των κύριων

γνωρισµάτων τους.

Σύντοµες αναφορές σε ένα-δυο

έργα µοντέρνων και σύγχρονων

καλλιτεχνών (δίνεται έµφαση

στην κατανόησή τους).

Προσέγγιση της απόδοσης του φυ-

σικού και του δοµηµένου τοπίου

σε διάφορες εποχές ή τεχνοτροπίες.

Προσέγγιση της διαφορετικότητας

στην παρουσίαση και στη χρήση

του ανθρώπινου σώµατος σε διά-

φορες εποχές ή τεχνοτροπίες.

Προσέγγιση του θέµατος της νε-

κρής φύσης µέσα από διαφορετι-

κά έργα.

Οι µαθητές κρατούν ορισµένες

σύντοµες σηµειώσεις για ορολο-

γία, ανάλυση, απόψεις, ιδέες κτλ.

Ανάλυση έργων που αφορούν τις

άλλες ενότητες, όπως ιστορία τέ-

χνης, µορφικά στοιχεία κ.ά.

Ανάλυση µορφής και περιεχοµέ-

νου.

Ορολογία τέχνης 

Ανάλυση έργου: Περι-

γραφική,

Μορφολογική, Περιε-

χοµένου και Νοήµα-

τος

Προτιµήσεις - Κρίσεις

Κριτικά κείµενα

Αξιολόγηση και αυτο-

αξιολόγηση
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13

Να προσδιορίζουν και να χαρα-

κτηρίζουν µε επίθετα τα κύρια

µορφικά στοιχεία του.

Να σχολιάζουν απλά το περιε-

χόµενο, το νόηµα ή το µήνυµα

ενός χαρακτηριστικού έργου.

Να εκφράζουν τη γνώµη τους

για έργα και να επιχειρηµατολο-

γούν για την ορθότητά τους. 

Να κατανοούν απλά κείµενα για

την τέχνη.

Να κρίνουν το έργο τους προσ-

διορίζοντας τα θετικά στοιχεία

και τις πιθανές αδυναµίες του.

Να αποδέχονται την κριτική των

άλλων για το έργο τους.

Να συµµετέχουν ευχαρίστως σε

συζητήσεις γύρω από την τέχνη.

Να διακρίνουν ορισµένα χαρα-

κτηριστικά που προσδιορίζουν

το έργο τέχνης.

Να αναγνωρίζουν τη σπουδαιό-

τητα και την αναγκαιότητα των

τεχνών για τον άνθρωπο και την

κοινωνία.

Διευκόλυνση της ανάλυσης δίνο-

ντας στα παιδιά πολλαπλές απα-

ντήσεις σε κάθε ερώτηση. Τα παι-

διά επιλέγουν αυτή που θεωρούν

ορθή.

Δίνουµε στα παιδιά αξιολογικές

κλίµακες µε πολλαπλές απαντή-

σεις και επιλέγουν αυτή που θεω-

ρούν ορθή. 

Μελέτη ορισµένων χαρακτηριστι-

κών, απλών, σύντοµων και κατα-

νοητών κειµένων µε σχόλια για

έργα τέχνης ή για ζητήµατα τέχνης

από καλλιτέχνες ή από θεωρητι-

κούς.

Ανοιχτές συζητήσεις στην τάξη

για το έργο του κάθε παιδιού.

Διδασκαλία στοιχειώδους αισθη-

τικής υπό µορφή ελεύθερης συζή-

τησης για τα χαρακτηριστικά της

τέχνης και την αναγκαιότητά της.

Οι συζητήσεις γίνονται είτε προ-

γραµµατισµένα είτε όχι, εφόσον

δοθεί ευκαιρία.

Διαχωρισµός θρησκευτικής -

κοσµικής τέχνης, πώς εκφράζο-

νται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις

σε έργα τέχνης διαφόρων εποχών

(Ιστορία, Θρησκευτικά, Μουσική,

Θέατρο).

Συζήτηση για την τέχνη: η τέχνη

διαπνέεται από το ωραίο, το καλό,

το ηθικό, το θετικό.

Σχόλια και αρνητικές παρατηρή-

σεις για τηλεοπτικά έργα βίας.

Η σπουδαιότητα της

τέχνης

Τέχνη και Θρησκεία

Τέχνη και Ηθική
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4. Διδακτική Μεθοδολογία

Τα Εικαστικά είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο µάθηµα, που απαιτεί δραστήριο εκ-

παιδευτικό και δηµιουργικούς µαθητές. Ο εκπαιδευτικός τέχνης θα πρέπει να έχει υπόψη του

τα Α.Π.Σ. των προηγούµενων τάξεων και οφείλει να προγραµµατίζει τις ετήσιες δραστη-

ριότητες εντός και εκτός της τάξης καθώς και τις ενότητες των µαθηµάτων που θα διδάξει. 

Το βιβλίο του µαθητή είναι µια πρόταση διδακτέας ύλης προς επεξεργασία, από µαθητές και

καθηγητή, ενώ το βιβλίο του καθηγητή αναφέρεται στη µεθοδολογία του µαθήµατος. 

Η διδακτική µεθοδολογία στηρίζεται στην ύλη και πρέπει να βασίζεται στις προηγούµενες

γνώσεις των µαθητών αλλά και να αντιµετωπίζει τις πιθανώς λανθασµένες αντιλήψεις τους

για θέµατα τέχνης, να παίρνει αφορµή από τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων, από τα ενδια-

φέροντα των παιδιών, από σχέσεις, γεγονότα και γενικά από την τέχνη και τη ζωή εντός και

εκτός σχολείου. 

Η χρήση του βιβλίου του µαθητή και άλλων διδακτικών και εποπτικών µέσων δεν πρέπει σε

καµιά περίπτωση να καταστήσει το µάθηµα βιβλιοκεντρικό. Ο περιορισµένος, από το ωρο-

λόγιο πρόγραµµα, χρόνος του µαθήµατος πρέπει να οδηγήσει τον καθηγητή στην επιλογή

ορισµένων θεµάτων στα οποία θα εµβαθύνει ανάλογα µε τους στόχους που θέτει, τα ενδια-

φέροντα των µαθητών, το επίπεδο και τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες τους, τα υλι-

κά και τα µέσα που έχει στη διάθεσή του. Μικρό µέρος του Δ.Ε.Π.Σ. µπορεί να παραλειφθεί

και να αντικατασταθεί µε καλλιτεχνικά θέµατα τοπικού ή άλλου χαρακτήρα. Ο καθηγητής

πρέπει να συστηµατοποιήσει τις διδακτικές του ενέργειες, ώστε να υπάρχει ενοποίηση και

συνέχεια στην ύλη αλλά και να κρίνει πότε πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια εργασία, αν θα

την παραλείψει ή θα την αντικαταστήσει. Να προσεγγίζει κάθε θεµατική ενότητα από πολ-

λές πλευρές, ιστορικά, αισθητικά, θεωρητικά, πρακτικά, ώστε να επιτυγχάνεται σφαιρικότητα

και ισορροπία στη διδασκαλία. Μέσα στη διδακτική διαδικασία κάθε µαθήµατος, εκτός α-

πό τις µορφολογικές παρατηρήσεις και τις δηµιουργικές εργασίες, ο καθηγητής θα πρέπει να

θέτει ερωτήσεις που αφορούν την αισθητική ανάλυση, ώστε οι µαθητές να γίνουν σιγά- σι-

γά ικανοί να επικοινωνούν µε τα έργα και την τέχνη συνολικά.

Η οργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις σε επαγγελµατικά εργαστήρια

Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών, διαλέξεις από ειδικούς, έρευνες και εργασίες, συµβάλ-

λει στην ολοκληρωµένη διεξαγωγή του µαθήµατος. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει ακόµη να α-

ξιοποιεί τα έργα των µαθητών µε τη διοργάνωση εκθέσεων και να επιβραβεύει τις προσπά-

θειές τους, ανατροφοδοτώντας θετικά τη δηµιουργική διαδικασία. Οι σχολικές γιορτές θα πρέ-

πει να γίνουν αφορµή για οµαδική πολύπλευρη καλλιτεχνική συνεργασία και υπεύθυνη προ-

ετοιµασία, ώστε να πραγµατοποιούνται πρωτότυπες εκδηλώσεις και κυρίως να δηµιουρ-

γούνται καλαίσθητα έργα.

Παρά το γεγονός ότι το µάθηµα έχει ελεύθερο χαρακτήρα που αφήνει περιθώρια στο τυχαίο

και το αυθόρµητο, πρέπει να κτίζεται σε µια επιστηµονικά προγραµµατισµένη διδακτική

και µαθησιακή πορεία, για να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.

14
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5. Εισαγωγή

Το βιβλίο του καθηγητή είναι ένας οδηγός διδασκαλίας που δοµείται ως εξής: 

1.Σύνδεση µε τους άξονες του Α.Π.Σ.: Αναφέρονται τα στοιχεία µε τα οποία κάθε θέµα

συνδέεται µε τους 6 διαθεµατικούς άξονες. 

2.Διάρκεια - περίληψη: Προτείνονται η διάρκεια και ο προγραµµατισµός σε διδακτικές ώ-

ρες σε κάθε κεφάλαιο. Όµως, ο καθηγητής είναι αυτός που στην αρχή κάθε σχολικής χρο-

νιάς πρέπει να αποφασίσει και να αντιστοιχίσει τις διδακτικές ενότητες µε τις διδακτικές ώ-

ρες, ανάλογα µε τους στόχους που θα θέσει και το επίπεδο των µαθητών. 

3.Στόχοι και αποτελέσµατα: Προτείνονται οι βασικοί στόχοι και τα αναµενόµενα αποτε-

λέσµατα για κάθε διδακτική ώρα. 

4.Αξιολόγηση: Προτείνονται τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται σύµφωνα µε τους

στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών εί-

ναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας και αποτελεί για το µαθητή νέα αφετη-

ρία και ενθάρρυνση. Γι’ αυτό δεν πρέπει να παραλείπουµε σε κανένα µάθηµα να συζητάµε

µε τους µαθητές τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής τους. 

Γενικά ο καθηγητής αξιολογεί: Α) όλη την τάξη και κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη

συµµετοχή και το ενδιαφέρον, 2.την προσπάθεια και τις πρωτοβουλίες, 3.την αντιληπτική ι-

κανότητα, 4.τα αποτελέσµατα στις γραπτές δοκιµασίες, ασκήσεις, έρευνες, έργα και εργα-

σίες. Β) το δικό του έργο ως προς: 1.την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων του σε σχέση µε

τους στόχους που έθεσε, 2.την καταλληλότητα του διδακτικού και εποπτικού υλικού που

χρησιµοποίησε, 3.την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος. 

5.υλικά και µέσα – πηγές: Προτείνονται τα διδακτικά και εποπτικά µέσα που θα χρεια-

στούν ο διδάσκων και οι µαθητές.

6.Διαθεµατικότητα: Προτείνονται διαθεµατικές εργασίες που συνδέουν τα Εικαστικά µε άλ-

λα µαθήµατα του σχολείου. Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό επιλέγουν τον

τρόπο υλοποίησής τους.

7.Ανάπτυξη κάθε διδακτικής ώρας: Προτείνεται ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος και

δίνονται κίνητρα, οδηγίες, επισηµάνσεις, ερωτήσεις µε ενδεικτικές απαντήσεις και στόχοι στις

προτεινόµενες ενέργειες για τον καθηγητή, απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται στο βι-

βλίο του µαθητή, διευκρινίσεις και στόχοι για τις εργασίες του βιβλίου του µαθητή, εναλ-

λακτικές εργασίες, υπενθύµιση για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εργασιών.

8.Ανάλυση των εργασιών του τετραδίου: Προτείνεται αρχικά να γίνει η παρουσίαση του

Τετραδίου σε µια ολόκληρη διδακτική ώρα. Οι µαθητές ενηµερώνονται ότι το Τετράδιο χω-

ρίζεται σε δυο µέρη: το 1ο περιλαµβάνει εργασίες όπου πρέπει να παρατηρήσουν, να σκε-

φτούν και να βρούν τις απαντήσεις, το 2ο περιλαµβάνει εργασίες στις οποίες δίνονται κά-

ποια στοιχεία που πρέπει να παρατηρήσουν και να δηµιουργήσουν στη συνέχεια αυτό που

τους ζητείται. Προτείνεται επίσης να δίνονται από τον εκπαιδευτικό διευκρινίσεις για τις ερ-

γασίες και οι µαθητές να τις πραγµατοποιούν στο σπίτι.                                  

οι συγγραφείς       

15
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6. οδηγίες

Το µάθηµα των Εικαστικών της Β΄Γυµνασίου προτείνεται να ξεκινήσει µε την παρουσίαση

και τη χρήση των διαφόρων υλικών κυρίως σε τεχνικές ασκήσεις, ώστε να καλυφθούν πιθα-

νές ελλείψεις των µαθητών και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συµµετοχή στο µάθηµα.

Στην πρώτη συνάντηση µε τους µαθητές, αφού τεθούν οι σκοποί του µαθήµατος και η γενι-

κή διαδικασία που θα ακολουθείται σε κάθε διδακτική ώρα, είναι σκόπιµο να δοθεί λίστα µε

τα απαραίτητα υλικά που θα πρέπει να έχουν. Επειδή τα υλικά αυτά είναι πολλά, προτείνε-

ται να επιλέξει ο καθηγητής ποια είναι απαραίτητα για το µάθηµα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα, µπλοκ σχεδίου Νο 3, µπλοκ ακουαρέλας Νο 3. 

2. µολύβια Η, Β, 4Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας 40 cm, ορθογώνιο τρίγωνο, µοιρογνωµόνιο, στα-

θερός διαβήτης

3. 2 κάρβουνα, γόµα κάρβουνου

4. µαύρη σινική µελάνη, πένα

5. 24 ξυλοµπογιές, ξηρά παστέλ, λαδοπαστέλ

6. ακουαρέλες, τέµπερες, 2 µαλακά και 2 σκληρά πινέλα Νο 6 και Νο 10, επίπεδη παλέτα ή

πλαστικά άσπρα πιάτα µιας χρήσης, χαρτί κουζίνας ή πανάκι για σφούγγισµα του πινέλου,

πλαστικό ποτήρι ή ένα µπουκαλάκι νερό

7. ψαλίδι, κόλλα, συρραπτικό 

Για όποιο άλλο υλικό χρειαστεί στη συνέχεια, ενηµερώνουµε από το προηγούµενο µάθηµα.

Η ύπαρξη και χρήση εργαστηρίου, εκτός των άλλων, συντελεί στην εξοικονόµηση των υλι-

κών. Π.χ. µπορούµε να αγοράσουµε ένα κουτί κάρβουνα για όλους, ένα κουτί ξηρά παστέλ

και λαδοπαστέλ µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά 4 µαθητές, να αντικαταστήσουµε τις α-

κουαρέλες και τις τέµπερες µε πλαστικά χρώµατα που θα µοιράζονται µε κουτάλια στις πα-

λέτες των µαθητών κτλ. 

Προσπαθούµε να διευκολύνουµε την πρόσβαση των µαθητών σε ποικιλία υλικών. Εντούτοις,

ο κάθε ένας πρέπει να έχει τα βασικά υλικά, αφού πολλές εργασίες ολοκληρώνονται στο σπίτι.

Η καλλιτεχνική εργασία στο σπίτι (µια-δυο ώρες εβδοµαδιαία) δεν θα πρέπει να αντιμετω-

πιστεί από τους µαθητές ως υποχρέωση για το µάθηµα των Εικαστικών, αλλά ως µια ευχά-

ριστη και δηµιουργική απασχόληση που µπορεί να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο τους, όχι

µόνο στη σχολική αλλά και στη µετέπειτα ζωή τους.

16
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ΕΙΣΑΓωΓη

Επιδιώκουµε την εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση διάφορων υλικών αλλά και την ενηµέ-

ρωσή τους για τη χρησιµοποίηση των υλικών αυτών σε παραδοσιακά και καλλιτεχνικά έργα. 

θΕΜΑ 1: το σχέδιο και το χρώµα (6 ώρες και 1 ώρα εισαγωγή στο τετράδιο)

Αρχικά γίνεται η διάκριση στις δυο κατηγορίες σχεδίου, ελεύθερο και γραµµικό και δίνουµε

στοιχεία που θα βοηθήσουν τους µαθητές να έρθουν ένα ακόµα βήµα πιο κοντά στο αναπα-

ραστατικό σχέδιο. Κατόπιν παρουσιάζονται βασικά υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν

και από τους µαθητές. Μπορεί να γίνει επιλογή από αυτά και να εµβαθύνουµε σε όποια κρί-

νουµε απαραίτητο. Στα υπόλοιπα, οι µαθητές µπορούν να ανατρέχουν στο βιβλίο τους για

τις πληροφορίες που θα χρειαστούν. Εκτός από το βασικό µπλοκ σχεδίου ή ακουαρέλας,

προτείνεται να έχουν και ένα µικρότερο, απλό µπλοκ, µε πολλά φύλλα, ώστε να το χρη-

σιµοποιούν για σηµειώσεις και προσχέδια, να δοκιµάζουν όλα τα υλικά, για να διαπιστώνουν

τις δυνατότητές τους: τα µολύβια σε γραµµές και τόνους, το κάρβουνο µε γραφή και άπλωµα

µε το χέρι, τη µελάνη µε πένα σε γραµµές και µε πινέλο στη δηµιουργία ποικίλων τόνων µε

την αραίωσή της µε νερό κτλ. 

Η παρουσίαση στοιχείων ελεύθερου και γραµµικού σχεδίου κρίνεται απαραίτητη, ώστε το

µάθηµα µε τα υλικά να µη στερηθεί της θεωρίας και µετατραπεί σε «συνταγολόγιο» τεχνι-

κών. Το χρώµα παρουσιάζεται µόνο µέσα από πρακτικές και τεχνικές οδηγίες, αφού α.το θε-

ωρητικό µέρος έχει αναλυθεί στο βιβλίο της Α΄ τάξης, β.οι δοκιµές των υλικών του χρώµα-

τος σε ελεύθερα θέµατα αποτελούν προϋπόθεση για τις εργασίες στα επόµενα θεωρητικά µορ-

φολογικά θέµατα του βιβλίου. 

θΕΜΑ 2: το χαρτί και οι τεχνικές του (3 ώρες)

Το χαρτί επιλέγεται ως ένα εύχρηστο και βασικό υλικό για όλες τις Εικαστικές τέχνες. 

Οι µαθητές καλούνται να βρουν και να φέρουν: πολύχρωµα χαρτιά περιτυλίγµατος, χαρτοσα-

κούλες, χαρτιά συσκευασίας, χαρτόκουτες, περιοδικά, εφηµερίδες κ.ά. από το σπίτι τους (κου-

τιά από γάλα, χυµούς, φάρµακα, συσκευασίες κάποιου προϊόντος) ή από το σχολείο (συσκευ-

ασίες των φωτοτυπικών χαρτιών, παλαιούς φακέλους). Καλό θα ήταν να δοθούν τα χρονικά πε-

ριθώρια, ώστε να συγκεντρωθούν τα υλικά και στη συνέχεια ο καθένας να επιλέγει από αυτά. 

Η παρουσίαση των τεχνικών της χαρτοκοπτικής, της χαρτοδιπλωτικής, του χαρταετού και του

παπιέ µασέ προσφέρει µια εναλλακτική πνευµατική και δηµιουργική απασχόληση, που µπο-

ρεί να αποδειχτεί χρήσιµη στην εξέλιξη των µαθητών και σε άλλους τοµείς.

θΕΜΑ 3: Ψηφιδωτό - Γλυπτική µε ξύλο (2 ώρες)

Παρουσιάζουµε το ψηφιδωτό, που έχει χρησιµοποιηθεί στη χώρα µας από την αρχαιότητα

και µε το οποίο οι µαθητές έρχονται σε επαφή κυρίως µέσα από τις εκκλησίες. 

Έπειτα οι µαθητές θα γνωρίσουν παραδοσιακά και καλλιτεχνικά έργα που έχουν γίνει µε ξύ-

λο και θα πληροφορηθούν για τις τεχνικές και τις εφαρµογές αυτού του υλικού. 

Για να γίνει το µάθηµα σωστά, χρειάζεται να έχουν συγκεντρωθεί τα υλικά, ψηφίδες και ξύ-

λα. Προτείνεται να ενηµερώσουµε τους µαθητές γι’ αυτό από την αρχή της σχολικής χρο-

νιάς, όταν ακόµα πηγαίνουν εκδροµές, οπότε στις παραλίες κυρίως µπορούν να µαζέψουν

άφθονο υλικό. 

Επειδή οι τεχνικές αυτές χρειάζονται χρόνο και προσοχή για την αποφυγή ατυχήµατος, οι µα-

θητές µπορούν να χωριστούν σε µικρές οµάδες, άλλοι να εργαστούν στο ψηφιδωτό και άλ-

λοι στην ξυλογλυπτική δηµιουργώντας οµαδικά ή ατοµικά έργα.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.
1ος.Υλικά και τεχνικές για σχέδιο και χρώµα: χαρτιά, µολύβια, κάρβουνο, γόµα, µελάνη, πέ-
νες, πενάκια (ραπιτογράφοι), λεπτοί µαρκαδόροι, σχεδιαστικά όργανα: χάρακας (υποδεκάµετρο),
τρίγωνα (ορθογώνιο ισοσκελές και ορθογώνιο ανισοσκελές), διαβήτης και µοιρογνωµόνιο, ξυ-
λοµπογιές, παστέλ (ξηρά και λιπαρά ή λαδοπαστέλ), ακουαρέλες, τέµπερες, πειραµατισµοί 
2ος.Το ελεύθερο σχέδιο: α.Η διαδικασία που ακολουθούµε στο σχέδιο, β. Η τονική κλίµα-
κα, γ. Μεγέθη - Αναλογίες - Κλίµακες, δ. Ο κάναβος
Τo γραµµικό σχέδιο: α.Γεωµετρικές κατασκευές (ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο και πε-
ντάγωνο εγγεγραµµένα σε κύκλο), β.Διακοσµητικά σχέδια µε κύκλους, τόξα και ευθείες,
γ.Γεωµετρική απόδοση στοιχείων από το περιβάλλον, δ.Σχεδίαση τρισδιάστατων σχηµάτων 
Το χρώµα: στη φύση, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική
3ος.Θέµατα παραστατικά από µνήµης ή εκ του φυσικού, εξωπραγµατικά, διακοσµητικά, µη
παραστατικά, ελεύθερα
4ος.Ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο, ζωγραφική
5ος.Παλαιολιθική τέχνη, Ελληνιστική τέχνη, Γοτθική τέχνη, Αναγέννηση: Τσιµαµπούε (Φλω-
ρεντινός, 1240-1302), Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Φλωρεντινός, 1459-1519), Λουκάς Κράναχ (Γερµα-
νός, 1472-1553), Ραφαήλ (Φλωρεντινός, 1483-1520), Πήτερ Μπρέγκελ ο Πρεσβύτερος (Ολλαν-
δός, 1525/30-69), Μπαρόκ: Πήτερ Πάουλ Ρούµπενς (Φλαµανδός, 1577-1640), Χάρµενζ Βαν Ριν
Ρέµπραντ (Ολλανδός, 1606-69), 19ος αι.: Εντγάρ Ντεγκά (Γάλλος,1834-1917), Πολ Σεζάν (Γάλ-
λος, 1839-1906), Βίνσεντ Βαν Γκογκ (Ολλανδός, 1853-90), 20ός αι.: Έντβαρντ Μουνκ (Νορβη-
γός, 1863-1944), Ανρί Ματίς (Γάλλος, 1869-1954), Πιερ Αλµπέρ Μαρκέ (Γάλλος, 1875-1947), Καρλ
Χόφερ (Γερµανός, 1878-1955), Φραντς Μαρκ (Γερµανός, 1880-1916), Πάµπλο Πικάσο (Ισπα-
νός, 1881-1973), Μαξ Eρνστ (Γερµανός, 1891-1976), Ρενέ Μαγκρίτ (Βέλγος, 1898-1967), Ανρί
Μισό (Βέλγος, 1899-1985), Κλας Όλντενµπουργκ (Σουηδός-Αµερικανός, γεν.1929), Εξω-ευρω-
παϊκή τέχνη: Κατσουσίκα Χοκουσάι (Ιάπωνας, 1760-1849), Χιροσίγκε (Ιάπωνας, 1797-1858),
Λιανγκ Κάι (Κινέζος, γεν. 1250), Έλληνες καλλιτέχνες: Γιώργος Μπουζιάνης (Αθήνα, 1885-
1959), Ηλίας Δεκουλάκος (Αθήνα, 1929-98) 
6ος.Ανάλυση έργων ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο, τα υλικά και τις τεχνικές 
ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη
1η ώρα: 1. Το σχέδιο

1.1.1. Το ελεύθερο σχέδιο α. Η διαδικασία που ακολουθούµε στο σχέδιο, 
β. Η τονική κλίµακα, γ. Μεγέθη - Αναλογίες - Κλίµακες, δ. Ο κάναβος

1.1.2. Τα υλικά του ελεύθερου σχεδίου και οι τεχνικές τους
α. Το χαρτί, β. Τα µολύβια, 

2η ώρα: γ. Το κάρβουνο, δ. Η µελάνη
3η ώρα: 1.2.1. Τo γραµµικό σχέδιο

1.2.2. Τα υλικά για το γραµµικό σχέδιο
1.2.3. Γραµµικά σχέδια α. Γεωµετρικές κατασκευές, 

β. Διακοσµητικά σχέδια µε κύκλους, τόξα και ευθείες 
γ. Γεωµετρική απόδοση στοιχείων από το περιβάλλον, 

4η ώρα: δ. Σχεδίαση τρισδιάστατων σχηµάτων
5η ώρα: 1.3.1. Το χρώµα 

1.3.2. Τα υλικά του χρώµατος και οι τεχνικές τους
α. Οι ξυλοµπογιές, β. Τα παστέλ 

6η ώρα: γ. Οι ακουαρέλες (τα υδατοχρώµατα), δ. Οι τέµπερες
7η ώρα: Παρουσίαση του Τετραδίου
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ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ
1η ώρα: Να µάθουν οι µαθητές να σχεδιάζουν απλές µορφές από µνήµης και εκ του φυσι-
κού, νατουραλιστικά, µε ποικιλία στους τόνους και προσοχή στα µεγέθη και τις αναλογίες.
2η ώρα: Να µάθουν για τα διάφορα υλικά σχεδίου και να τα χρησιµοποιήσουν σε σχέδια. 
3η ώρα: Να µάθουν να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια σχεδιαστικά όργανα για να σχεδιάζουν
διακοσµητικές και γεωµετρικές µορφές.
4η ώρα: Να µάθουν να σχεδιάζουν γεωµετρικά στερεά και περισσότερο σύνθετα σχήµατα
µε τρεις διαστάσεις.
5η ώρα: Να µάθουν να χρησιµοποιούν ξυλοµπογιές και παστέλ, ώστε να αποδίδουν σχε-
διαστικά, τονικές και χρωµατικές ποιότητες.
6η ώρα: Να µάθουν να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια δυο-τρεις διαφορετικές τεχνικές στις α-
κουαρέλες και τις τέµπερες.
7η ώρα: Να κατανοήσουν θέµατα που αφορούν την οπτική αντίληψη και πέρα από τις πρα-
κτικές εργασίες να µάθουν να απαντούν σε προφορικές και γραπτές εργασίες. 
ΑξΙολοΓηΣη
Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-
διαφέρον τους στην έρευνα και τον πειραµατισµό µε τα διάφορα υλικά και τις τεχνικές τους,
2.την ικανότητα να σχεδιάζουν ελεύθερα µε το χέρι νατουραλιστικά αλλά και να χρησιµο-
ποιούν µε ευχέρεια σχεδιαστικά όργανα για να σχεδιάζουν γεωµετρικά σχήµατα, στερεά,
διακοσµητικά και θέµατα από την πραγµατικότητα, 3.τις πρωτοβουλίες και την προσπάθειά
τους να επιλέξουν µέσα από τα υλικά ή και να τα αναµείξουν, ώστε να εκφραστούν σε δικά
τους έργα, 4.τα αποτελέσµατα στη χρήση υλικών και τεχνικών.
υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Επειδή τα υλικά είναι πολλά, αλλά θα ήταν καλό να έχουν όλοι οι µαθητές τη δυνατότητα
να τα δοκιµάσουν, προτείνεται κάποια να τα έχει προµηθευτεί ο καθηγητής για όλους. Πχ
κάρβουνα και γόµα κάρβουνου, µελάνη (ένα µπουκαλάκι ανά 4 µαθητές) και φτερά αντί για
πένες, λεπτοί µαρκαδόροι (ένα κουτί ανά 4 µαθητές), ξηρά παστέλ (ένα κουτί ανά 4 µαθη-
τές), ακουαρέλες (ένα κουτί ανά 4 µαθητές) 
1η & 2η ώρα: ελεύθερα και γραµµικά σχέδια του Ντα Βίντσι, σκίτσα και σχέδια µε µολύ-
βι, κάρβουνο και µελάνη
3η & 4η ώρα: γραµµικά σχέδια 
5η & 6η ώρα: έργα µε ξυλοµπογιές, παστέλ, ακουαρέλες και τέµπερες
7η ώρα: -
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια
1η & 2η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, 4Β, γόµα, ξύστρα, µαλακό πινέλο
3η & 4η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβια Η, Β, 4Β, γόµα, ξύστρα, µαλακό πινέλο, χάρακας,
ορθογώνιο τρίγωνο, µοιρογνωµόνιο, διαβήτης
5η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, ξυλοµπογιές, λαδοπαστέλ
6η ώρα: µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες, πινέλα
7η ώρα: µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, ξυλοµπογιές, χάρακας, διαβήτης
ΔΙΑθΕΜΑτΙΚοτητΑ
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, επιλέγουν ένα θέµα από αυτά που προτείνονται, οργα-
νώνουν και πραγµατοποιούν την εργασία µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε τις εµπειρίες
και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και µε την αρωγή των καθηγητών τους άλλων ειδικοτήτων.
Εµείς θα φροντίσουµε να παρουσιαστούν οι εργασίες σε κατάλληλο χρόνο, στο επόµενο µά-
θηµα ή σε κάποια εκδήλωση του σχολείου. 
ΜΑθηΜΑτΙΚΑ, ΜουΣΙΚη, οΙΚΙΑΚη οΙΚονοΜΙΑ (στο βιβλίο του µαθητή)
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ΚΙνητρΑ – ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Η αναφορά µας στη ζωγραφική των σπηλαίων και η διερεύνηση των αιτιών δηµιουργίας

της µπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τους µαθητές στο µάθηµα για το σχέδιο.

Στα έργα της Παλαιολιθικής εποχής υπάρχει άρτια νατουραλιστική απόδοση των ζώων, η ο-

ποία στηρίζεται σε αυτό που βλέπει το µάτι και όχι σε αυτό που γνωρίζει το µυαλό. Θεωρεί-

ται ότι οι πρωτόγονοι έφτιαχναν αυτές τις εικόνες, γιατί πίστευαν ότι έτσι ασκούσαν κάποια

δύναµη επάνω στο αντικείµενο της τέχνης τους, οπότε βοηθούσαν στο κυνήγι των ζώων. Στην

εικόνα 1 του βιβλίου του µαθητή, εκτός από τα δυο άλογα, διακρίνονται αποτυπώµατα αν-

θρώπινης παλάµης. Για να απαντήσουν οι µαθητές στην τρίτη ερώτηση του βιβλίου, µπο-

ρούµε να τους υποδείξουµε τις σοβαντισµένες επιφάνειες των τοίχων, τα µωσαϊκά ή τα ξύλι-

να δάπεδα, όπου πολλές φορές διακρίνουµε συγκεκριµένες φόρµες, µορφές και αντικείµενα. 

2.Αναφερόµαστε στα δυο είδη σχεδίου (ελεύθερο - γραµµικό) χρησιµοποιώντας σχέδια του

Ντα Βίντσι. 

3.Στη συνέχεια µιλάµε για τη λειτουργία και τις δυνατότητες του ελεύθερου σχεδίου (γίνε-

ται ελεύθερα µε το χέρι, µε αυτό αποδίδουµε κάτι, όπως το βλέπουµε, όπως το θυµόµαστε,

όπως το φανταζόµαστε και όπως το νιώθουµε, οπότε κάθε σχέδιο εµπεριέχει την προσωπι-

κή εκδοχή του καλλιτέχνη για την εικόνα του κόσµου), διαχωρίζοντάς το σε νατουραλιστι-

κό (η πραγµατικότητα αναπαριστάνεται  πειστικά) και αφαιρετικό (προβάλλονται µόνο τα

στοιχεία που θεωρούνται σηµαντικά).

4.Παρουσιάζουµε σύντοµα τη διαδικασία που ακολουθούµε στο νατουραλιστικό σχέδιο, ε-

πισηµαίνοντας ότι όταν παρατηρούµε τις φυσικές µορφές στο χώρο, πρέπει να µισοκλεί-

νουµε τα µάτια µας, ώστε να ξεχωρίσουµε τα φωτεινά από τα σκιερά µέρη, να δούµε πιο σω-

στά τα επιµέρους µεγέθη και κυρίως τις τονικές σχέσεις των επιφανειών.

5.Εξηγούµε τι είναι η τονική κλίµακα (µια διαβάθµιση από τον πιο ανοικτό τόνο µέχρι τον

πιο σκούρο) και σε τι µας βοηθάει (να µεταφράσουµε τις χρωµατικές επιφάνειες που έχουν

οι φυσικές µορφές σε τονικές σχέσεις, οπότε να παρουσιάσουµε πιο σωστά αυτές τις τονι-

κές σχέσεις στο σχέδιό µας). Η αναφορά στις διάφορες τονικές κλίµακες (κλίµακα µε πολ-

λούς ή λιγότερους τόνους, µε κοντινούς τόνους, µε τόνους που περιορίζονται στο άσπρο-µαύ-

ρο κ.ά.) θα σχετιστεί µε τα σχέδια στη σελίδα 10: Εικ.8.Το σχέδιο του Μπρέγκελ περιέχει α-

παλούς τόνους, δίνοντας έτσι µια διαδροµή στα µάτια µας να κινηθούν ανάµεσα στα µικρά

και πολλά στοιχεία του και να νιώσουµε την ατµοσφαιρικότητά του. Εικ.10.Το σχέδιο του

Ρέµπραντ περιέχει λίγους κοντινούς τόνους, µεταφέροντάς µας µια γρήγορη ελεύθερη ε-

ντύπωση. Εικ.11.Το σχέδιο του Μουνκ περιορίζεται στα δυο άκρα της τονικής κλίµακας, δη-

λαδή άσπρο-µαύρο και χρησιµοποιώντας αυτή τη µεγάλη αντίθεση, µας µεταδίδει µε τον κα-

λύτερο τρόπο την αγωνία που νιώθει ο άνθρωπος που κραυγάζει.

ΣτοΧοΣ: να συσχετίσουν τις τονικές κλίµακες µε τη µορφή και το νόηµα των έργων.

6.Μπορούµε να τους απευθύνουµε την ερώτηση σχετικά µε το πώς νοµίζουν ότι διαµορ-

φώνονται τα µεγέθη των σπιτιών µας (πόρτες, παράθυρα, δωµάτια), του σχολείου, των α-

ντικειµένων που χρησιµοποιούµε (σχολικές τσάντες, στυλό, καρέκλα) κτλ. (οι διαστάσεις των

χώρων και των αντικειµένων υπολογίζονται µε βάση το ύψος του ανθρώπινου σώµατος,

1.83µ.) 

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Επισηµαίνουµε ως προς τον όρο µέγεθος, ότι στα σχέδια µπορούµε να κρατήσουµε τα ίδια µε-

γέθη µε τα φυσικά αντικείµενα (νεκρή φύση) ή να τα µικρύνουµε (ανθρώπινη µορφή, τοπίο).

Αποσαφηνίζουμε ότι ο όρος αναλογία είναι οι σχέσεις τον µερών µιας µορφής µεταξύ τους

και µε το όλο. Τέλος, αναφέρουµε ότι στο σχέδιο χρησιµοποιούµε την κλίµακα, για να

διαµορφώσουµε τα µεγέθη που θέλουµε διατηρώντας όµως τις αναλογίες τους. 

ΣτοΧοΣ: να συσχετίσουν τις έννοιες µεγέθη, αναλογίες, κλίµακες µε το σχέδιο και ό-

λες τις κατασκευές.

7.Αναφερόµαστε στη χρησιµοποίηση του κάναβου για τη σχεδιαστική µεταφορά µιας εικό-

νας σε µεγέθυνση, σµίκρυνση ή παραµόρφωση. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν τον κάναβο, για να τον χρησιµοποιούν όποτε τους χρειαστεί.

8.Αναφερόµαστε στο χαρτί και τις διάφορες ποιότητές του, στα µαλακά µολύβια (Β,2Β....8Β)

που είναι κατάλληλα για το ελεύθερο σχέδιο. Διευκρινίζουµε ότι η άσπρη γόµα σβήνει µό-

νο τις γραµµές, ενώ για να ανοίξουµε τους τόνους, χρησιµοποιούµε τη µαλακή πλαστική γόµα

για κάρβουνο. 

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Να κάνουν µερικά σκίτσα ενός αντικειµένου (π.χ. φρούτο, βιβλίο, βάζο, παπούτσια) ή ό,τι

άλλο θέλουν από µνήµης, επιδιώκοντας σωστά σχήµατα, µέγεθη και αναλογίες. Έπειτα να

σχεδιάσουν πιο προσεκτικά, ώστε το θέµα τους να αναγνωρίζεται και να χρησιµοποιήσουν

τρεις τουλάχιστον τόνους, ώστε να αποδοθούν οι όγκοι και να δηµιουργηθεί στο σχέδιο η αί-

σθηση των πραγµατικών αντικειµένων. Στο σπίτι να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν εκ του

φυσικού, παρατηρώντας ένα αντικείµενο.

ΣτοΧοΣ: να προσχεδιάζουν και να σχεδιάζουν νατουραλιστικά µε αυξάνουσα ευχέρεια. 

Προτείνεται η 1η εργασία να ολοκληρωθεί στο σπίτι. 

2η.Να χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία άνθρωπος, σπίτι, δέντρο, µε διαφοροποιηµένες αναλο-

γίες, ώστε να δηµιουργήσουν µια εξωπραγµατική σύνθεση. Π.χ. α.ο άνθρωπος µπορεί να στέ-

κεται επάνω σε ένα σπίτι, σχεδιασµένο όπως ένα κουτί, και να κρατάει ένα δέντρο, β.επάνω

στο δέντρο να βρίσκεται το σπίτι ενός ανθρώπου κτλ.

ΣτοΧοΣ: να αντιληφθούν το ρόλο που παίζουν οι σωστές ή οι εσκεµµένα λανθασµέ-

νες αναλογίες στην απόδοση και το νόηµα του θέµατος.

Προτείνεται η 2η εργασία να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. Εναλλακτικά θα µπορούσε να γίνει πιο εύκολα µε την

τεχνική του κολάζ, βρίσκοντας κάποια από τα στοιχεία σε περιοδικά και συµπληρώνοντας µε το σχέδιο. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Ο έλεγχος των εργασιών τους θα αποτελέσει κίνητρο, ώστε να εργάζονται και στο σπίτι για

να ολοκληρώνουν τις εργασίες αλλά και να δηµιουργούν περαιτέρω. Παράλληλα ο έλεγχος

συντελεί στην προβολή της εργασίας κάθε µαθητή και στη διαδικασία της κριτικής και του

διαλόγου.

Διαπιστώνεται αν απέδωσαν τα θέµατά τους σωστά ως προς τα µεγέθη και τις αναλογίες, αν

χρησιµοποίησαν ποικίλους τόνους µε τα µολύβια, αλλά και αν δηµιούργησαν ένα πρωτότυ-

πο εξωπραγµατικό έργο. 

ΔΕυτΕρη  ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ΚΙνητρΑ – ΠΑρουΣΙΑΣη

Τα ίδια τα υλικά (κάρβουνο και µελάνη) αλλά και οι εικόνες µε σχέδια καλλιτεχνών µπορούν

να γίνουν κίνητρο για τους µαθητές. Να τα δοκιµάσουν σε πρόχειρα φύλλα σχεδίου, να πει-

ραµατιστούν και να διερευνήσουν τις δυνατότητες του καθενός. 

ΕρΓΑΣΙΕΣ

3η.Το σηµαντικό δεν είναι το έργο που θα σχεδιάσουν, αλλά να πειραµατιστούν µε το υλι-

κό και να διαπιστώσουν τις δυνατότητές του, οπότε να καταλήξουν σε µορφές που ταιριά-

ζουν µε αυτό: λεπτές και χοντρές γραµµές και περιγράµµατα, µεγάλες φόρµες µε τονικές ε-

ναλλαγές, άπλωµα και σβήσιµο του κάρβουνου µε το χέρι, γρήγορο σχέδιο. 

4η.Τους δείχνουµε πώς δουλεύουµε τη µελάνη µε πένα, φτερό, µε την προέκταση που έχει

το καπάκι στο µπουκαλάκι της, µε µαλακό πινέλο και αραίωση µε νερό, πώς µπορούµε να

κάνουµε λεπτές και χοντρές ρυθµικές γραµµές, λεπτεπίλεπτα σηµεία και σχήµατα, έντονες

µαύρες φόρµες και διάφανους τόνους και φόντο.

Προτείνεται να γίνουν κάποιες δοκιµές και µε τα δυο υλικά στο σχολείο µε την καθοδήγησή µας και έπειτα οι

µαθητές να εργαστούν σε δικά τους σχέδια στο σπίτι. 

ΣτοΧοΣ: να πειραµατιστούν µε διαφορετικά υλικά σχεδίου.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Διαπιστώνεται ο βαθµός πειραµατισµού και κατανόησης στη χρησιµοποίηση του κάρβου-

νου και της µελάνης σε ελεύθερα σχέδια. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Ορίζουµε το γραµµικό σχέδιο (επειδή επιδιώκουµε να αποδώσουµε τα στοιχεία του σχε-

δίου µε ακρίβεια, χρησιµοποιούµε σχεδιαστικά όργανα) και τις εφαρµογές του (δηµιουργία

εικόνων µε εικαστικό χαρακτήρα - διακοσµητικά και γραφιστικά σχέδια ή τεχνικά - αρχιτε-

κτονικά, τοπογραφικά, µηχανολογικά, σχέδια βιοµηχανικών αντικειµένων).

2.Παρουσιάζουµε τα κατάλληλα µολύβια για το γραµµικό (τα σκληρά Η,2Η....6Η), τα πε-

νάκια (ραπιτογράφοι) για µελάνη, τους λεπτούς µαρκαδόρους και τα σχεδιαστικά όργανα:

χάρακα (υποδεκάµετρο), τρίγωνα (ορθογώνιο ισοσκελές και ορθογώνιο ανισοσκελές), δια-

βήτη και µοιρογνωµόνιο.

3.Με τη βοήθεια του βιβλίου του µαθητή (σελ.15), εξηγούµε πώς εγγράφουµε µέσα σε κύ-

κλο ένα ισόπλευρο τρίγωνο (εξελίσσεται σε εξάγωνο), ένα τετράγωνο (οκτάγωνο) και ένα

πεντάγωνο (δεκάγωνο). 

4.Εξηγούµε πώς, αναπτύσσοντας αυτές τις γεωµετρικές κατασκευές, δηµιουργούµε δια-

κοσµητικά σχέδια µε εφαρµογές στην αρχιτεκτονική, τη διακόσµηση εσωτερικών χώρων, τη

γραφιστική κτλ. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν το ρόλο του σχεδίου, που εφαρµόζεται σε διάφορους τοµείς και

να αντιληφθούν τα µαθηµατικά ως αρωγό των Εικαστικών.

τρΙτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ΕρΓΑΣΙΕΣ 

5η.Θα ήταν σκόπιμο να παρουσιάσουµε στους μαθητές τον τρόπο που σχεδιάζουµε µε δια-

βήτη τη µαργαρίτα ή αλλιώς «το λουλούδι της ζωής», που έχει και το συµβολικό νόηµα της

συνέχειας, της αλλεπάλληλης γέννησης µέχρι το άπειρο, αφού από το ένα λουλούδι γεννι-

ούνται άλλα και ούτω καθ’ εξής: Ξεκινώντας µε κέντρο ένα σηµείο στην περιφέρεια ενός κύ-

κλου και την ίδια ακτίνα γράφουµε κύκλο. Με κέντρο το σηµείο που ο δεύτερος κύκλος

τέµνει τον αρχικό, γράφουµε τον επόµενο κύκλο κ.ο.κ. Έπειτα τους προτρέπουµε να σκε-

φτούν τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Μπορούν να χρη-

σιµοποιήσουν χάρακα και να ολοκληρώσουν µε τόνους. 

6η.Να επιλέξουν από τα θέµατα: σκελετός (του ανθρώπου, των ζώων, ενός δέντρου, µιας βάρ-

κας), µηχανή (µε φανταστική ή νατουραλιστική απόδοση), ψάρια (σε οµάδες), βουνά, δέντρα.

Να χωρίσουν το χαρτί σε δυο ίσα µέρη και να σχεδιάσουν το θέµα τους, στο ένα ελεύθερα

µε το χέρι βάζοντας και δυο-τρεις τόνους και στο άλλο µε σχεδιαστικά όργανα και γεωµε-

τρική απόδοση γραµµών και περιγραµµάτων. Καλό θα ήταν να τους δείξουµε πώς µπορεί

να σχεδιαστεί π.χ. ένα ψάρι µε διαβήτη ή ένα δέντρο µε χάρακα.

Προτείνεται η 6η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

ΣτοΧοΣ: να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια γεωµετρικά όργανα για να σχεδιάζουν δια-

κοσµητικά και θέµατα από την πραγµατικότητα.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Διαπιστώνεται ο βαθµός επιτυχίας στη χρήση των γεωµετρικών οργάνων και ο βαθµός πρω-

τοτυπίας των διακοσµητικών σχεδίων.

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Μπορούµε να δείξουµε στους µαθητές από κοντά έναν κύβο, έτσι ώστε να βλέπουν µόνο

τη µια του πλευρά που είναι δισδιάστατη. Μετά µετακινούµε ελαφρώς τη θέση του κύβου,

ώστε να συλλαµβάνουν οπτικά άλλες δυο πλευρές, συνειδητοποιώντας τον όγκο του αντι-

κειµένου, δηλαδή την τρίτη διάσταση. 

2.Μέσα από τις εικόνες του βιβλίου (σελ.17) παρουσιάζουµε την τρισδιάστατη σχεδιαστική

απόδοση του κουτιού και του κυλίνδρου και ζητάµε από τους µαθητές να τα σχεδιάσουν στο

µπλοκ σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

ΣτοΧοΣ: να συνειδητοποιήσουν ότι µε τα δισδιάστατα σχέδια µπορούµε να απεικο-

νίσουµε τρισδιάστατα αντικείµενα. 

ΕρΓΑΣΙΕΣ 

7η.Τους δίνουµε διάφορες ιδέες: να σχεδιάσουν έναν κύλινδρο µέσα σε έναν κύβο (άρα ο

κύβος πρέπει να είναι διάφανος), µια σφαίρα µπροστά από µια πυραµίδα, έναν πεσµένο κύ-

λινδρο επάνω σε ένα παραλληλεπίπεδο κτλ. Αφού κάνουν προσχέδια, για να βρουν πώς θα

τοποθετήσουν τα σχήµατα στο χαρτί τους, µπορούν να σχεδιάσουν ελεύθερα µε το χέρι ή να

χρησιµοποιήσουν σχεδιαστικά όργανα και τέλος να αποδώσουν τις τρεις διαστάσεις των στε-

ρεών µε σκιαγράφηση.

τΕτΑρτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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8η.Μπορούν να θυµηθούν τα grafiti, στα οποία χρησιµοποιούνται τρισδιάστατα γράµµατα

ή να σχεδιάσουν µε γράµµατα που θυµίζουν γεωµετρικά στερεά (π.χ. γράµµα Α:πυραµίδα).

Προτείνεται η 8η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να σχεδιάζουν τρισδιάστατα σχήµατα.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Ο έλεγχος αφορά την απόδοση της τρίτης διάστασης. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Κάνοντας µια εισαγωγή στο χρώµα, τους υπενθυµίζουµε ότι το χρώµα στη φύση υπάρχει

χάρη στο φως. Με τη βοήθεια του βιβλίου του µαθητή (σελ.18), αναφερόµαστε στα υλικά

που χρησιµοποιούνται στις Εικαστικές τέχνες, είτε µε το δικό τους χρώµα είτε µε το χρωµα-

τισµό τους από τα υλικά χρώµατα.

2.Παρουσιάζουµε τις ξυλοµπογιές, τα ξηρά παστέλ, τα λαδοπαστέλ και τις τεχνικές τους. 

Παρατηρώντας τις εικόνες 31 και 32, καταλαβαίνουµε ότι ο Μπουζιάνης χρησιµοποιεί τις

ξυλοµπογιές µε έναν ελεύθερο και εκφραστικό τρόπο. Χειρονοµεί και σχεδιάζει διαµορφώ-

νοντας το θέµα του, ενώ ταυτόχρονα χρωµατίζει, εντάσσοντας ακόµα και την επιφάνεια του

χαρτιού στο χώρο του έργου. Στο µαθητικό έργο βλέπουµε σχήµατα µε σαφή όρια γεµάτα

µε χρώµατα. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν τις τεχνικές που εφαρµόζονται σε κάθε υλικό, ώστε να τις χρη-

σιµοποιήσουν σε δικά τους έργα.

ΕρΓΑΣΙΕΣ 

9η & 10η.Να επιλέξουν ένα δικό τους θέµα και να το ζωγραφίσουν σε ένα φύλλο µε ξυ-

λοµπογιές και σε άλλο φύλλο µε παστέλ. 

ΣτοΧοΣ: να χρησιµοποιούν διαφορετικά υλικά χρώµατος στην απόδοση του ίδιου

θέµατος, ώστε µέσα από την τεχνική των υλικών να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηρι-

στικά του καθενός. 

Προτείνεται οι εργασίες να ολοκληρωθούν στο σπίτι.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Διαπιστώνεται η εξοικείωση µε το χρώµα και η εφαρµογή της τεχνικής των υλικών. 

ΚΙνητρΑ – ΠΑρουΣΙΑΣη

Παρουσιάζουµε τις ακουαρέλες, τις τέµπερες και τις τεχνικές τους.

ΕΚτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ

ΠΕΜΠτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ΣτοΧοΣ: να µάθουν τις βασικές τεχνικές που εφαρµόζονται στις ακουαρέλες και τις

τέµπερες, επισηµαίνοντάς τους ότι ανάλογα µε το θέµα επιλέγουµε και την τεχνική, ώ-

στε να επινοήσουν και άλλες δικές τους και τελικά να επιλέξουν µέσα από όλες για τις

δικές τους δηµιουργίες.

Η ερώτηση στη σελίδα 22 µπορεί να απαντηθεί ως εξής: α.στην τεχνική µε τις αραιωµένες

τέµπερες εκµεταλλευόµαστε τη διαφάνεια και τη ρευστότητα του χρώµατος που δηµιουρ-

γούν ευαισθησία και ατµοσφαιρικότητα, β.στην τεχνική µε αλληλοεπικαλυπτόµενες πινελιές,

ο δυναµισµός στη χειρονοµία και η χρησιµοποίηση του τυχαίου δηµιουργούν κίνηση και εκ-

φραστικότητα, γ.στην τεχνική µε καλά αναµειγµένες τις τέµπερες στην παλέτα, χρωµατίζουµε

καθαρές και πλακάτες επιφάνειες, οπότε µπορούµε να έχουµε ένα καλά οργανωµένο απο-

τέλεσµα µε σηµασία στη λεπτοµέρεια, δ.στην τεχική µε πάστα απλωµένη µε πινέλο, σπά-

τουλα, ένα ξύλο ή απευθείας από το σωληνάριο, το ανάγλυφο αποτέλεσµα δίνει βάρος, πο-

κιλία στις χρωµατικές ποιότητες και ζωντανεύει το έργο. 

ΕρΓΑΣΙΕΣ 

11η & 12η.Να πειραµατιστούν ελεύθερα µε τις ακουαρέλες και τις τέµπερες, ζωγραφίζοντας

µε δυο-τρεις διαφορετικές τεχνικές είτε στο ίδιο έργο είτε σε διαφορετικά.

13η.Να δηµιουργήσουν ένα προσωπικό έργο µε µεικτή τεχνική, αναµειγνύοντας όποια από

τα υλικά επιθυµούν και θεωρούν ότι είναι κατάλληλα ώστε να συµβάλουν στην εκφραστι-

κότητα του έργου τους.

ΣτοΧοΣ: να πειραµατιστούν µε υλικά και τεχνικές και να εκφραστούν ελεύθερα. 

Προτείνεται οι εργασίες να ολοκληρωθούν στο σπίτι. 
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων 

Προτείνεται να γίνει παρουσίαση του τετραδίου σε µια ξεχωριστή διδακτική ώρα. να ενηµερώσουµε τους µαθητές ό-

τι χωρίζεται σε δυο µέρη: 1ο. µε εργασίες όπου πρέπει να παρατηρήσουν, να σκεφτούν και να απαντήσουν προφορικά

ή γραπτά, 2ο. µε δηµιουργικές εργασίες.

Στο βιβλίο του καθηγητή, στο τέλος κάθε κεφαλαίου αναλύονται οι σχετικές µε το κάθε θέµα εργασίες του τετραδίου.

ο διδάσκων θα πρέπει να επιλέξει τη στιγµή που θα εξηγήσει τις εργασίες στους µαθητές, ζητώντας τους κατόπιν να

τις πραγµατοποιήσουν στην τάξη ή στο σπίτι. 

1ο µέρος - Εργασίες αντίληψης 

1η.Εργασία παρατήρησης και αντίληψης οπτικών ψευδαισθήσεων

Μπορούµε να εισαγάγουµε τους µαθητές στο θέµα των οπτικών ψευδαισθήσεων µιλώντας τους για

κάποια γνωστά φαινόµενα: τα είδωλα µέσα στον καθρέφτη, την ηχώ στον ανοιχτό και άδειο χώρο,

τη σκιά µας που µας ακολουθεί όταν έχει ήλιο, τα άστρα που φαίνονται ακίνητα, το τοπίο που µας

φαίνεται ότι κινείται γύρω µας όταν ταξιδεύουµε µε πλοίο, την αίσθηση ότι όλα περιστρέφονται

γύρω µας όταν στριφογυρίζουµε στο ίδιο σηµείο και µετά σταµατήσουµε, την εικόνα του φεγγα-

ριού τη νύχτα στο συννεφιασµένο ουρανό που µοιάζει να µετακινείται ανάµεσα στα σύννεφα...

Προτρέπουµε τους µαθητές να συγκεντρώσουν το βλέµµα τους σε κάθε µια από τις εικόνες που δηµι-

ουργούν οπτικές ψευδαισθήσεις και να πουν τι βλέπουν. Θα καταλάβουν ότι το σχέδιο έχει τη δυ-

νατότητα να παρουσιάζει πράγµατα που δε φαίνονται µε την πρώτη µατιά. 

Εικ.1.Στην πιο γνωστή γεωµετρική ψευδαίσθηση, του Γερµανού κοινωνιολόγου και ψυχίατρου
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Franz Carl Müller-Lyer (1889), τα δυο οριζόντια τµήµατα είναι ισοµήκη, αλλά το επάνω µε τα

βέλη προς τα έξω φαίνεται µικρότερο από το κάτω µε τα βέλη προς τα µέσα. Εικ.2.Αν εστιάσουµε

στο κέντρο του κύκλου και µατακινήσουµε το κεφάλι µας µπροστά και πίσω, βλέπουµε τους δυο

κύκλους να κινούνται ο ένας δεξιόστροφα και ο άλλος αριστερόστροφα, εξαιτίας της διαφορετι-

κής φοράς των επαναλαµβανόµενων µικρών σχηµάτων. Εικ.3.Στην «Αιώρηση 2» του Γιαπωνέ-

ζου καλλιτέχνη Hajime Ouchi (1977), όταν µετακινούµε το βλέµµα µας δεξιά-αριστερά, βλέπουµε

µια περιοχή µε πλάγιες γραµµές (κλίσης +45 ή -45 µοίρες) να αιωρείται επάνω από τις υπόλοι-

πες περιοχές που περιέχουν γραµµές αντίθετης κλίσης. Εικ.4.Όταν µετακινούµε αφηρηµένα το

βλέµµα µας µέσα στο «Σπινθηροβόλο Πλέγµα» του Γερµανού ψυχολόγου Hermann (1870),

εµφανίζονται γκρίζα σηµάδια µέσα στα λευκά κυκλάκια. Εικ.5.Ο ανορθόδοξος σχεδιασµός και

η φωτοσκίαση χωρίζουν το αντικείµενο (impossible object) σε δυο κοµµάτια: επάνω βλέπουµε

µια πύλη και κάτω τρεις κολόνες. Εικ.6.Η οπτική ψευδαίσθηση που χρησιµοποιήθηκε επάνω

στον τοίχο του κτιρίου περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Γερµανό ψυχολόγο Munsterberg (1894):

οι οριζόντιες παράλληλες γραµµές δείχνουν συγκλίνουσες, µε κατεύθυνση η µια δεξιά, η επόµενη

αριστερά, εξαιτίας της µετατόπισης των κατακόρυφων µαύρων ορθογωνίων. Εικ.7.Στην «Ηµι-

τονοειδή Καµπύλη» του Ross H.Day (1991), όλα τα κάθετα ευθύγραµµα τµήµατα είναι ισοµή-

κη, αλλά εκείνα που βρίσκονται στις κορυφές της καµπύλης δείχνουν πολύ µακρύτερα. Εικ.8.Για

καλύτερο αποτέλεσµα, παρατηρούµε το σχέδιο, που στηρίζεται στο «Φαινόµενο» του Σουηδού

νευρολόγου Edouard Claparede (1904), µέσα από ένα στενό σωλήνα, π.χ. ένα φύλλο χαρτιού τυ-

λιγµένο ρολό: εξαιτίας της διάταξης των ασπρόµαυρων στιγµάτων, βλέπουµε δυο ανάγλυφους

κύκλους. Εικ.9.Στην «Αιώρηση 1» του Ouchi, όταν µετακινούµε το βλέµµα µας δεξιά-αριστε-

ρά, βλέπουµε τον κεντρικό δίσκο να αποκόπτεται και να προβάλλεται µπροστά από το υπόλοιπο

σχέδιο που τον περιβάλλει. Εικ.10.Το σχέδιο στηρίζεται στον «Κύβο» του Σουηδού κρυσταλλο-

γράφου Louis Albert Necker (1832): η λανθασµένη σχεδίαση της µιας κατακόρυφης κολόνας τη

φέρνει µπροστά, µε αποτέλεσµα να µας παραπλανεί. Εικ.11.Στο «Τρίγωνο» του Ιταλού ψυχο-

λόγου Gaetano Kanizsa (1976), τα τρία τρίγωνα που έχουν περικοπεί από τους τρεις µαύρους δί-

σκους µας βοηθούν να δούµε ένα άσπρο τρίγωνο. Οι γραµµές που διακόπτονται, σαν να ανήκουν

σε ένα τρίγωνο κρυµµένο πίσω από το άσπρο, ενισχύουν την ψευδαίσθηση, χωρίς ωστόσο να εί-

ναι απαραίτητες. Εικ.12.Το σύνολο µε τους κύβους στηρίζεται και αυτό στον «Κύβο» του Necker:

τα µαύρα επίπεδα φαίνονται από επάνω (σαν καπάκια του κύβου), ενώ όταν το γυρίσουµε λίγο

πλάγια, αλλάζει η οπτική γωνία µας και τα µαύρα επίπεδα φαίνονται µπροστά. Η εξήγηση είναι

ότι, όταν δυο γραµµές διασταυρώνονται, το σχέδιο δε δίνει κάποιο στοιχείο σχετικά µε το ποια

είναι µπροστά και ποια είναι πίσω. Αυτό είναι που κάνει την εικόνα διφορούµενη, γιατί µπορεί

να ερµηνευτεί µε δυο εναλλακτικούς τρόπους: είτε ο κύβος είναι στραµµένος προς τη µια πλευ-

ρά και κάτω, είτε προς την άλλη πλευρά και επάνω.

2η.Διερεύνηση έργων του Πικάσο ως προς τα υλικά και τις τεχνικές. Ο Πικάσο στη διαδροµή

του πρωτοποριακού έργου του χρησιµοποίησε πολλά διαφορετικά υλικά. 

Εικ.1.«Αυτοπροσωπογραφία»: µολύβι µε διασταυρωµένες και παράλληλες γραµµές, Εικ.2.«Νε-

κρή φύση»: τέµπερα µε αναµειγµένες και καθαρές πινελιές, Εικ.3.«Ο κόκορας»: λαδοπαστέλ µε

περιγράµµατα και γραµµές, Εικ.4.«Καθισµένη γυναίκα»: τέµπερα απλωµένη στις µεγάλες επι-

φάνειες, γραµµές µε παστέλ για τονισµό κάποιων σηµείων και λεπτές γραµµές µε µαύρη µελάνη

που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο έργο, Εικ.5.«Κεφάλι αγοριού»: µελάνη µε πινέλο,
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Εικ.6.«Η οικογένεια του Ναπολέοντα ΙΙΙ»: ξηρά παστέλ επάνω σε έγχρωµο χαρτί, ηµιτελές έργο. 

3η.Ανάλυση έργων για την κατανόηση του ρόλου των µεγεθών στο νόηµά τους. Για κάθε έρ-

γο που θέλουµε να εξετάσουµε, πρέπει να θέτουµε στους µαθητές ερωτήσεις που θα τους βοη-

θούν να διαµορφώσουν και κατόπιν να παρουσιάσουν τα δικά τους συµπεράσµατα. 

Εικ.2.Μαγκρίτ: Τι δωµάτιο βλέπουµε; Ποια αντικείµενα δεν έχουν κανονικό µέγεθος σε σχέση µε

το χώρο; Πώς συνδέονται αυτά τα αντικείµενα µε το υπνοδωµάτιο; (η χτένα, το σαπούνι, το πινέ-

λο ξυρίσµατος συνδέονται µε την πρωινή τουαλέτα µας, ενώ το ποτήρι πιθανόν µε τη βραδυνή δί-

ψα). Γιατί υπάρχουν αυτές οι υπερβολές στην εικόνα; (ίσως επειδή ο χώρος µαζί µε τα χρηστικά

αυτά αντικείµενα παρουσιάζονται µέσα από το όνειρο και την ψυχανάλυση - Φρόιντ)

Εικ.3.Τσιµαµπούε: Πού τοποθετείται η Παναγία; Πόσο χώρο της εικόνας καταλαµβάνει; Γιατί κυ-

ριαρχεί µε το µέγεθός της; (η καθαρά θρησκευτική θεµατολογία επιβάλλει την ανάδειξη της Βρε-

φοκρατούσας Παναγίας σε έναν πίνακα µε πολλές µορφές). Εικ.4.Κράναχ: Πώς µπορούµε να συ-

σχετίσουµε το σχήµα και µέγεθος του πίνακα µε τη γυναικεία µορφή και το µικρό έρωτα; Γιατί το

κεφάλι της γυναίκας είναι µικρότερο από ό,τι θα έπρεπε; (έτσι φαίνεται πανύψηλη και όµορφη στα

µάτια µας). Πώς λειτουργεί ο στενόµακρος κορµός του δέντρου µέσα στο έργο; (δηµιουργεί χώ-

ρο, βοηθάει την ισορροπία της µορφής που ακουµπάει επάνω του σαν να ήταν ανάγλυφο σε αρχαίο

ναό και επιτείνει την καθετότητα του πίνακα). Εικ.5.Όλντενµουργκ: Πού είναι τοποθετηµένο το γλυ-

πτό µανταλάκι; Τι σχέση έχει το µέγεθος του γλυπτού µε το κτίριο και µε τους ανθρώπους που περ-

νάνε κοντά; (το µανταλάκι µπροστά στον ουρανοξύστη δείχνει µικρό, ενώ δίπλα στον άνθρωπο δεί-

χνει υπερµέγεθες). Μήπως τελικά το σχήµα του γλυπτού είναι µια ανθρώπινη µορφή, σαν αρχαίο

τοτέµ, που κυριαρχεί στο χώρο; Πώς θα νιώθαµε, αν περνούσαµε από κοντά του; Μήπως ανατρέ-

πει τις σχέσεις - αναλογίες του ανθρώπου µε το περιβάλλον του; Τελικά ένα τέτοιο γλυπτό µας κά-

νει να αναρωτιόµαστε για την αισθητική του αξία ή για το συµβολικό του νόηµα; 

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής

13η.Ενώ κατά τη διαδικασία δηµιουργίας ενός έργου προηγείται το σχέδιο, ζητάµε από τους µα-

θητές να σχεδιάσουν τις βασικές γραµµές του έργου βλέποντάς το ολοκληρωµένο. 

14η.Το αστέρι της Βεργίνας αποτελείται από 8 µεγάλες ακτίνες και ενδιάµεσα 8 µικρότερες. Οι

µεγάλες ξεκινούν από ένα µικρό κύκλο στο κέντρο και καταλήγουν σε ένα µεγάλο, ενώ οι µι-

κρότερες ξεκινούν από έναν ενδιάµεσο κύκλο και καταλήγουν σε έναν κύκλο κατά έναν πόντο

µικρότερο από το µεγάλο. Κάθε ακτίνα σχηµατίζεται στη βάση της από έναν κύκλο ίσο µε τον

εσωτερικό µικρό κύκλο και δυο ευθείες που ξεκινούν από την κορυφή της και εφάπτονται στον

κύκλο της βάσης.

15η.Αν στα γυρίσµατα των γραµµών, καµπύλων ή τεθλασµένων, φέρουµε κατακόρυφες γραµµές

και σκιαγραφήσουµε ελαφραίνοντας σταδιακά τον τόνο, θα προκύψει η αίσθηση του τρισδιάστατου. 

16η.Για να συνεχίσουν το σχέδιο του δέντρου, θα πρέπει να παρατηρήσουν τον τρόπο που σχε-

διάζονται τα κλαδιά και οι διακλαδώσεις τους (κάποια περνούν κάτω από κάποια άλλα). 

17η.Να αρχίσουν από την αναγνώριση των στοιχείων, να σκεφτούν κάποια ιστορία που µπορεί

να τα συνδέει και να την παρουσιάσουν σχεδιαστικά, προσθέτοντας ό,τι θέλουν. 

18η.Στα σχέδια του Πικάσο βλέπουµε µια διαδροµή του σχεδίου: από ένα σκίτσο, σε σχέδια ε-

πεξεργασµένα µε διάφορους τρόπους (µε πλάσιµο των όγκων, µε σχηµατοποίηση, αφαιρετικά)

και κατάληξη σε ένα αφαιρετικό σχέδιο µόνο µε γραµµή.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Χαρτιά και χαρτόνια, τεχνικές χρησιµοποίησης του χαρτιού: 1.χαρτοπολτός - γλυπτική,

2.χειροποίητο χαρτί, 3.χαρτοκοπτική, 4.χαρτοδιπλωτική, 5.χαρταετός, 6.κολάζ, 7.επιτοίχια και

ολόγλυφα γλυπτά, 8.παπιέ µασέ 

2ος.Ζωγραφική επιφάνεια, δισδιάστατα - τρισδιάστατα έργα, σύνθεση, χώρος

3ος.Θέµατα διακοσµητικά, από τη φύση, από την παράδοση, από τη µοντέρνα τέχνη, µη πα-

ραστατικά, ελεύθερα

4ος.Καλλιτεχνικές και παραδοσιακές κατασκευές µε χαρτί, επιτοίχια και ολόγλυφα έργα µε

χαρτί

5ος.20ός αι.: Ανρί Ματίς (Γάλλος, 1869-1954), Πάµπλο Πικάσο (Ισπανός, 1881-1973), Κουρτ

Σβίτερς (Γερµανός, 1918-1947), Ρόµπερτ Ράουσενµπεργκ (Αµερικανός, 1925-2008), Νίκι Ντε

Σαν Φαλ (Γαλλίδα, 1930), Σάνγκ-Αχ Τσόι (Κορεάτης, γεν.1971), Έλληνες καλλιτέχνες: Γιώρ-

γος Σηφιανός (Χανιά, γεν. 1952), Παραδοσιακές κινεζο-ιαπωνικές τέχνες

6ος.Προτιµήσεις, κρίσεις

ΔΙΑρΚΕΙΑ – ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 2.1. Η ιστορία του χαρτιού 

2.2. Ανακύκλωση και χειροποίητο χαρτί

2.3. Το χαρτί σε παραδοσιακές καλλιτεχνικές δηµιουργίες

2η & 3η ώρα: 2.4. Το χαρτί στα καλλιτεχνικά έργα 

2.5. Προτάσεις για κατασκευές µε χαρτιά και χαρτόνια 

2.6. Το παπιέ µασέ

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να µάθουν οι µαθητές για το χαρτί και τις παραδοσιακές καλλιτεχνικές δηµιουρ-

γίες από χαρτί, ώστε να τις εντάξουν δηµιουργικά στις δικές τους ασχολίες.

2η & 3η ώρα: Να µάθουν κάποιους τρόπους µε τους οποίους έχει χρησιµοποιηθεί το χαρτί

ως κατασκευαστικό υλικό καλλιτεχνικών έργων (εκτός από τη χρήση του ως χρωµατικής ε-

πιφάνειας), ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις µοντέρνες εκφάνσεις των Εικαστικών τεχνών

και να πειραµατιστούν µε το χαρτί δηµιουργώντας τα δικά τους έργα.

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον τους στην προσέγγιση καλλιτεχνικών και παραδοσιακών έργων για τις τεχνικές

του χαρτιού, 2.την ικανότητα να πειραµατιστούν µε το χαρτί ως κατασκευαστικό υλικό, 3.την

προσπάθειά τους να κόψουν, να διπλώσουν και να κολλήσουν το χαρτί για να φτιάξουν δισ-

διάστατα και τρισδιάστατα έργα, 4.τα αποτελέσµατα και την πρωτοτυπία των έργων τους.

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Επειδή χρειαζόµαστε πολλά διαφορετικά χαρτιά και χάρτινες συσκευασίες, θα πρέπει να έ-

χουµε ζητήσει από τους µαθητές να φέρει ο καθένας από κάτι, να τα µαζέψουµε όλα εµείς,

ώστε να επιλέξει µετά ο καθένας τι θα χρησιµοποιήσει: 1.τετράγωνα χρωµατιστά χαρτιά

κανσόν λεπτά, τετράγωνα χαρτιά γλασέ, 2.χαρτιά γλασέ, ριζόχαρτα, 3.χρωµατιστά χαρτιά καν-

σόν, γλασέ, γκοφρέ, οντουλέ, διάφορα χαρτιά και χαρτόνια από συσκευασίες προϊόντων,

χάρτινες σακούλες, κουτιά και οποιοδήποτε άλλο χαρτί, σελίδες από περιοδικά 

1η ώρα: δείγµατα από διάφορα χαρτιά, χάρτινες γιρλάντες και φαναράκια από την Κίνα, 
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2η & 3η ώρα: µεγάλα χαρτόνια για οµαδικά έργα

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η ώρα: ψαλίδι, κόλλα, υλικά για χαρταετό: τρία ίσα πηχάκια από ελαφρύ ξύλο, χάρτινες α-

ερόκολλες, σπάγκος από λινάρι, κόλλα στικ, σφυρί, πρόκα, ψαλίδι 

2η & 3η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπε-

ρες, πινέλα, χοντρό χαρτόνι για βάση, ψαλίδι και κόλλα

ΚΙνητρΑ

1.Με τη βοήθεια δυο µαθητών µπορούµε να διακοσµήσουµε την τάξη µε διακοσµητικές

χάρτινες γιρλάντες και φαναράκια από την Κίνα (είναι φτηνά και τα βρίσκουµε στα µεγάλα

σούπερ µάρκετ) ή να κολλήσουµε στα παράθυρα χαρτοκοπτικά διακοσµητικά που είναι πο-

λύ εύκολο να φτιάξουµε. 

ΣτοΧοΣ: να εισαγάγουµε τους µαθητές στο κλίµα της ασιατικής διακοσµητικής χει-

ροτεχνίας και να δείξουµε την αξία της διαφάνειας του ασιατικού χαρτιού. 

2.Μπορούµε να παρουσιάσουµε στους µαθητές δείγµατα από διάφορα χαρτιά, να τα δουν,

να τα πιάσουν και να καταλάβουν τις διαφορές στην ποιότητα και τη χρήση τους.

ΣτοΧοΣ: να αντιληφθούν το χαρτί ως µέσο δηµιουργίας έργων. 

ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Η χαρτοκοπτική είναι αρκετά εύκολη και µπορούµε να την παρουσιάσουµε γρήγορα κό-

βοντας σχήµατα σε ένα λεπτό χαρτί διπλωµένο µερικές φορές (γλασέ, ριζόχαρτο).

2.Η χαρτοδιπλωτική είναι πιο δύσκολη, γι’ αυτό θα πρέπει να δείξουµε σταδιακά µια κατα-

σκευή, ζητώντας από τους µαθητές να κάνουν ταυτόχρονα ό,τι και εµείς. Εύκολες κατα-

σκευές είναι το κουτί και ο ανεµόµυλος, από τα διπλώµατα του οποίου προκύπτουν πολλά

άλλα τρισδιάστατα πολυεδρικά στερεά (ενδεικτική παρουσίαση στο Τετράδιο Εργασιών,

σελ.23). Επίσης, µπορούν να κατασκευαστούν διάφορα πουλιά και ζώα. Επειδή ο χρόνος

που προβλέπεται δεν επαρκεί, µια κατασκευή origami, µε παράλληλη πληροφόρηση για sites

στο Internet που δίνουν σχεδιαγράµµατα για κατασκευές, θα βοηθούσε αυτούς που θα εν-

διαφερθούν να ασχοληθούν περισσότερο. 

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Απoσπάσµατα από άρθρο «H ιδιοφυής χαρτοδιπλωτική», Τάσος Καφαντάρης, εφηµερίδα Το ΒΗΜΑ,
10/4/05, από την ιστοσελίδα στο ίντερνετ  
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14436&m=H03&aa=1)
Λέγεται origami και ανθεί στην Ιαπωνία εδώ και αιώνες. Ωστόσο η κατασκευή σχηµάτων από χαρ-
τί έκρυβε τελικά πολύ σοβαρά επιστηµονικά µυστικά. Απλώς χρειαζόταν µια ιδιοφυΐα όπως ο Erik
Demaine για να αποκαλυφθούν. Το 1797, µόλις λίγα χρόνια µετά τη Γαλλική Επανάσταση, εκδόθη-
κε στην Ιαπωνία ένα παράξενο εικονογραφηµένο βιβλίο. Ήταν το «Hiden Senbazuru Orikata», το
«ευαγγέλιο» αυτού που αναγνωρίζεται σήµερα διεθνώς µε τον όρο «origami» (από το ori που σηµαί-
νει «διπλώνω» και το kami που σηµαίνει «χαρτί»). Ήταν δηλαδή ένας οδηγός κατασκευής σχηµάτων
από χαρτί, µια πανάρχαια όσο και αγαπητή ενασχόληση των Ιαπώνων. Στα επόµενα χρόνια το βι-
βλίο διαδόθηκε ταχύτατα και µέσω των ναυτικών έφτασε στη Δύση, όπου προσηλύτισε νέους και γέ-
ρους στη µαγική χαρτοτεχνία. Ψήγµατα αυτής της µαγείας νιώσαµε όλες οι «προ αυτοκόλλητου» γε-
νιές, όταν ντύναµε τα εξώφυλλα των τετραδίων και των σχολικών βιβλίων µας διπλώνοντας µπλε κόλ-
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λες χαρτιού. Ακόµη περισσότερο τη νιώσαµε όταν φτιάξαµε τις πρώτες µας σαΐτες και µάθαµε αε-
ροδυναµική στοχεύοντας συµµαθητές και συµµαθήτριες. Αλλά, φευ, η επιβολή της τάξης στην αίθουσα
από τον δάσκαλο ψαλίδιζε πρόωρα το άνοιγµα των φτερών µας στην αεροδιαστηµική... 
Τέτοιο πρόβληµα δεν αντιµετώπισε ποτέ ο Αµερικανός Erik Demaine. Ο λόγος ήταν ότι δεν κάθησε
ποτέ του σε σχολικό θρανίο! Την εκπαίδευσή του είχε αναλάβει ο πατέρας του, Martin, ένας χρυσο-
χόος και υαλουργός που ζούσε ταξιδεύοντας από Πολιτεία σε Πολιτεία στις ΗΠΑ. Ο Erik έµαθε από
µικρός τα µυστικά του origami και δίπλωσε και ξεδίπλωσε εκατοντάδες χάρτινα ζωάκια, φυτά και
κτίρια. Πολύ γρήγορα εντρύφησε στα βιντεοπαιχνίδια, ύστερα στον προγραµµατισµό των υπολογι-
στών και τελικά στα µαθηµατικά. Φθάνοντας στη µεστή ηλικία των... δώδεκα ετών, πέρασε από ει-
δικές εξετάσεις και έπεισε το Πανεπιστήµιο Dalhousie του Χάλιφαξ, στη Νέα Σκωτία, να τον δεχθεί
ως φοιτητή στο Τµήµα Μαθηµατικών και Πληροφορικής. Στα είκοσι χρόνια του - το 2002 - τελείω-
σε το διδακτορικό του και έγινε ο νεότερος καθηγητής στην ιστορία του φηµισµένου ΜΙΤ. To 2003
χαρακτηρίστηκε και επισήµως «ιδιοφυΐα», κερδίζοντας το σχετικό βραβείο McArthur. Ως σήµερα, σε
µια ακαδηµαϊκή διαδροµή µόλις τριών ετών, έχει ήδη δηµοσιεύσει 100 εργασίες στα πεδία της υπο-
λογιστικής γεωµετρίας, της συνδυαστικής θεωρίας παιγνίων, των δοµών δεδοµένων και της θεωρίας
γραφηµάτων. Αν ήδη έχετε σχηµατίσει την αντίληψη ότι αυτό το παιδί-θαύµα γαλουχήθηκε µε την ά-
ποψη ότι τα πάντα στη ζωή και στο Σύµπαν ολόκληρο είναι ένα ατέλειωτο παιχνίδι... µάλλον δεν πέ-
φτετε έξω. Χαρακτηριστικό της οικογενειακής αυτής κουλτούρας των Demaine είναι ότι ο µέντορας
και πατέρας του διάβασε µε ανάλογο ενδιαφέρον τα µαθήµατα που σπούδαζε ο γιος του ως φοιτη-
τής και συνέγραψε µαζί του 43 επιστηµονικές εργασίες. Σήµερα είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου φυ-
σητών γυαλιών του MIT, όπου φοιτά και ο γιoς του. Ωστόσο η µεγαλύτερη κοινή περιπέτεια πατέρα
και γιου παρέµεινε η παλιά τους ενασχόληση µε το origami. To 1998, σε συνεργασία µε τη δρ Anna
Lubiw του Πανεπιστηµίου του Οντάριο, απέδειξαν µαθηµατικά ότι οποιοδήποτε σχήµα µπορεί να
φτιαχτεί από διπλωµένο χαρτί και από µία και µόνη γραµµή κοπής. Οποιεσδήποτε γλυπτές επιφά-
νειες µπορούν να «τυλιχτούν σε µια κόλλα χαρτί» και να καταλήξουν απολύτως επίπεδες.......... 
Το ίδιο σχεδόν θέµα, αλλά µε µονοδιάστατα σχήµατα, ήταν το αντικείµενο της διδακτορικής διατρι-
βής του Erik. Συγκεκριµένα, το θέµα του ξεδιπλώµατος του «µέτρου του ξυλουργού»: οι µαθηµατι-
κοί είχαν φθάσει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν διατάξεις µιας τεθλασµένης γραµµής - όπως είναι
το γνωστό µας ξύλινο µέτρο - που κλειδώνουν και δεν επιτρέπουν το ξεδίπλωµα. Μπορεί να ακού-
γεται περίεργο να νοιάζεται κανείς για κάτι τέτοιο, αλλά θα καταλάβετε τη σηµασία του αν σκεφθεί-
τε τους ροµποτικούς βραχίονες που ξεδιπλώνονται από την οροφή ενός διαστηµικού λεωφορείου και
κινούνται για να το επισκευάσουν ή έναν πανάκριβο δορυφόρο που φθάνει στην επιθυµητή τροχιά
και πρέπει να ξεδιπλώσει τα παραφερνάλιά του και να ανοίξει κεραίες και ηλιοσυλλέκτες για να λει-
τουργήσει. E, λοιπόν, οι φοβεροί Demaine απέδειξαν - µαζί µε τον δρ Gunter Rote του Ελεύθερου
Πανεπιστηµίου του Βερολίνου - ότι όλοι οι βραχίονες µπορούν να ξεδιπλωθούν! H ανακάλυψή τους
αυτή προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στη... φαρµακοβιοµηχανία. Ο λόγος ήταν ότι το ίδιο αυτό πρόβληµα
απασχολούσε τους επιστήµονες που πασχίζουν εδώ και χρόνια να βρουν το µηχανισµό αναδίπλωσης
των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες απαρτίζονται από «κορδόνια» αµινοξέων, τα οποία τείνουν να ανα-
διπλώνονται σε πολύπλοκες µορφές καθώς στριµώχνονται µέσα στα κύτταρα. Αυτές οι µορφές είναι
που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη βιοχηµική συµπεριφορά κάθε πρωτεΐνης. Αν οι φαρµακο-
βιοµηχανίες µπορέσουν να αποκρυπτογραφήσουν την κάθε µορφή διπλώµατος, θα µπορέσουν και
να σχεδιάσουν πρωτεΐνες µε καθαρά θεραπευτική δράση....... 
Αν όλα αυτά δεν σας πείθουν για την παιδαγωγική αξία του origami, µάθετε ότι ο Erik διδάσκει τα
µυστικά του και στους φοιτητές αρχιτεκτονικής του ΜΙΤ. Αν εξ ολοκλήρου γλυπτές επιφάνειες - όπως
η Αφροδίτη της Μήλου - µπορούν να ξεδιπλωθούν και να ξαναδιπλωθούν µε µια κόλλα χαρτί, γιατί
τα κουτιά που ζούµε δεν µπορούν να µελετηθούν µε τον ίδιο τρόπο; Και αν ούτε κι αυτό δεν µπορεί
να σας πείσει να διπλώσετε µε τα παιδιά σας µια σαΐτα, σκεφθείτε τουλάχιστον ότι όλοι οι ψυχολό-
γοι συµφωνούν πως η «χαρτοδιπλωτική» δρα θεραπευτικά, διδάσκει την αρµονία και χαρίζει δεξιό-
τητα στα δάχτυλα, ευκινησία στα µάτια και υψηλή αντίληψη. Οπ, συγγνώµη, διακόπτω γιατί η κόρη
µου θέλει να κάνει αυτό το άρθρο... σαΐτα! 
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Στα σχεδιαγράμματα 1-16 βλέπουμε την κατασκευή αστεριού με 4 ακτίνες και στη

συνέχεια με 8 ακτίνες. 

Για να φτιάξουμε το εξάεδρο της εικόνας 25, αρχίζουμε με τα ίδια διπλώματα (1-9)

και συνεχίζουμε σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα 19-24.

Στα σχεδιαγράμματα 26-37 παρουσιάζεται η κατασκευή ε-

νός γερανού, παραδοσιακού γιαπωνέζικου origami

(Εικ.38). Στην εικόνα 39 βλέπουμε το σχέδιο που δημι-

ουργείται με τα διπλώματα. Κάθε origami προέρχεται α-

πό ένα παρόμοιο γεωμετρικό σχέδιο απλό ή πολύπλοκο. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

26. 27. 28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. 39.

25. 
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ΕρΓΑΣΙΕΣ 

1η.Να φτιάξουν µια διακοσµητική γιρλάντα µε χαρτοκοπτική, διπλώνοντας και κόβοντας

σχήµατα σε στενόµακρα (φάρδος µέχρι 10 εκ.) χρωµατιστά χαρτιά γλασέ. 

Προτείνεται η 1η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι.

2η.Προτείνεται τα origami να γίνουν στην τάξη µε την καθοδήγησή µας. Όταν ολοκληρωθεί

η κατασκευή, ζητάµε από τους µαθητές να την ξεδιπλώσουν και να την ξαναφτιάξουν, ώστε

να συνειδητοποιήσουν τα διπλώµατα και να µπορούν να τα επαναλάβουν στο σπίτι τους. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να κόβουν και να διπλώνουν το χαρτί.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Οι µαθητές παραδίδουν τις γιρλάντες και τα origami και βοηθάµε να διακοσµήσουν µε αυ-

τά την τάξη, ώστε να βιώσουν τη διακοσµητική λειτουργία της τέχνης. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

Μέσα από τις εικόνες των καλλιτεχνικών έργων του βιβλίου τους, όπου το χαρτί χρησιµο-

ποιείται κατασκευαστικά και όχι ως ζωγραφική επιφάνεια, παρουσιάζουµε τους διάφορους

τρόπους κατασκευής τους, ζητώντας παράλληλα από τους µαθητές να εκφράσουν και να ε-

ξηγήσουν την προτίµησή τους για κάποιο έργο. 

ΣτοΧοΣ: να προβληµατιστούν σχετικά µε τους πειραµατισµούς των µοντέρνων καλ-

λιτεχνών και ως προς τα υλικά, ώστε να δώσουν ιδιαίτερη σηµασία σε αυτά.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

3η.Να επεξεργαστούν ένα από τα θέµατα: έδαφος-δέντρα-φυτά-λουλούδια, γη-ζώα, ουρα-

νός-πουλιά, θάλασσα-ψάρια, σχεδιάζοντας επάνω σε χρωµατιστά χαρτιά, κόβοντας, συνθέ-

τοντας και κολλώντας τα επάνω σε χαρτί. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν χρωµατιστά χαρ-

τιά κανσόν, οντουλέ, χαρτιά και χαρτόνια συσκευασίας κτλ.

Μπορούµε να αναθέσουµε κάθε θέµα σε οµάδα 2-4 µαθητών ή σε όλη την τάξη να φτιάξει έ-

να µεγάλο έργο: αναθέτουµε σε µικρές οµάδες να σχεδιάσουν και να κόψουν τα επιµέρους

σχήµατα, βοηθάµε να τα συνθέτουν ωραία επάνω σε ένα µεγάλο χαρτόνι και τέλος τα κολλάµε.

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να «ζωγραφίζουν» µε χαρτιά.

4η.Να φτιάξουν ένα έργο είτε χωρίς θέµα, ασχολούµενοι µε τη σύνθεση των σχηµάτων και

των χρωµάτων, είτε επάνω σε ένα θέµα (π.χ. άνθρωπος, όνειρο) χρησιµοποιώντας κυρίως σε-

λίδες από περιοδικά. Τους εξηγούµε ότι θα επιλέξουν τις σελίδες µε κριτήριο το χρώµα τους

ή την εικόνα που θέλουν να χρησιµοποιήσουν. Μπορούν να συµπληρώσουν και µε άλλα

χαρτιά από συσκευασίες προϊόντων, χάρτινες σακούλες, κουτιά και οποιοδήποτε άλλο χαρ-

τί µπορούν να βρουν. 

ΣτοΧοΣ: να βρίσκουν υλικά για δηµιουργικές εργασίες µέσα από τα καθηµερινά

πράγµατα και να πειραµατίζονται µε αυτά.

Προτείνεται η 4η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

5η.Τα επιτοίχια γλυπτά µπορούν να δηµιουργηθούν ατοµικά ή οµαδικά από όσους το επι-

θυµούν. 

ΔΕυτΕρη & τρΙτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Στα διπλανά σχέδια παρουσιάζονται τρόποι µε τους

οποίους µπορεί το χαρτί να αποκτήσει τρεις διαστά-

σεις.

6η.Να φτιάξουν µια τρισδιάστατη χάρτινη κατα-

σκευή, που µπορεί να στηρίζεται όπως τα γλυπτά ή

να κρέµεται από ένα σχοινάκι. Μπορεί να γίνει µε

κόλληµα διαφόρων χαρτιών, να χρησιµοποιηθεί χαρ-

τοπολτός ή η τεχνική του παπιέ µασέ.

ΣτοΧοΣ: να καταλάβουν τις πλαστικές και γλυ-

 πτικές ιδιότητες του χαρτιού. 

Προτείνεται η 6η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να

πραγµατοποιηθεί στο σπίτι.

Διαθεµατική εργασία: «οι άνθρωποι και το χαρ-

τί» 

Στις διαθεµατικές εργασίες συνδέουµε το θέµα των

Εικαστικών µε άλλα µαθήµατα της τάξης, µε τέτοιο

τρόπο ώστε οι µαθητές, σε οµάδες, να διερευνήσουν

διάφορους σχετικούς τοµείς. Βοηθάµε στη δηµιουρ-

γία των οµάδων, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους, δίνουµε αρκετό χρό-

νο (2-3 εβδοµάδες), συγκεντρώνουµε τις εργασίες και σε κατάλληλο χρόνο φροντίζουµε για

τη σωστή παρουσίασή τους σε χώρο όπου θα προσεγγίζονται από όλη τη µαθητική κοινότη-

τα. Η ανάπτυξη στο βιβλίο του µαθητή µπορεί να λειτουργήσει ως µοντέλο και στη συνέ-

χεια να γίνουν όποιες διαφοροποιήσεις είναι αναγκαίες.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Μπορούµε να εκθέσουµε τις κατασκευές των µαθητών, για να δουν όλοι τα έργα τους και

να τα σχολιάσουν.

33
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής

19η.Να κόψουν χρωµατιστά χαρτιά ανάλογα µε τα σχήµατα του σχεδίου και να τα κολλήσουν ε-

πάνω σε αυτό. Μπορούν να δουλέψουν µόνο µε δυο χρώµατα, µε ένα συµπληρωµατικό ζευγάρι,

µε θερµά ή ψυχρά χρώµατα ή να το φτιάξουν πολύχρωµο. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν χρωµα-

τιστά χαρτιά κανσόν, σελίδες από περιοδικά ή να χρωµατίσουν ένα φύλλο µε τέµπερες και να κό-

ψουν από αυτό.

20ή.Τα σχεδιαγράµµατα για την κατασκευή κουτιού και ανεµόµυλου origami δίνονται για να βοη-

θήσουν τους µαθητές στην κατασκευή τους. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα σχεδιαγράµµατα

βοηθούν τους αρχάριους, οι οποίοι αργότερα, όταν εξοικειωθούν µε τις βασικές κινήσεις στο δί-

πλωµα, µπορούν να δοκιµάσουν µόνοι τους να διπλώσουν και να φτιάξουν δικές τους κατασκευ-

ές.

21η.Οι οδηγίες για την κατασκευή χαρταετού δίνονται για να βοηθήσουν στην κατασκευή του.

Προτείνεται να φτιάξουν ένα µικρό χαρταετό, προσέχοντας περισσότερο τη διακόσµησή του.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Υλικά για ψηφιδωτό: ψηφίδες από φυσικά υλικά (βότσαλα, µάρµαρο, κοράλλι, ηµιπο-

λύτιµοι λίθοι, κοχύλια) ή κατασκευασµένα (κεραµίδι, γυαλί), επίπεδη ή κοίλη επιφάνεια ως

βάση, συγκολλητική ουσία (κονίαµα: είδος λάσπης, τσιµέντο, κερί, γύψος) 

Ξύλο, ξυλογλυπτική: α.αβαθής (ελαφρύ, επιφανειακό σκάλισµα), β.ανάγλυφη (το φόντο σκα-

λίζεται και βαθαίνει για να εµφανιστούν οι όγκοι των µορφών), γ.περίοπτη (σκαλίζονται ό-

λες οι πλευρές του ξύλου) 

2ος.Σύνθεση σε δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα

3ος.Θέµατα από τη φύση, από την παράδοση, από εξω-ευρωπαϊκούς πολιτισµούς, από τη µο-

ντέρνα τέχνη, µη παραστατικά, ελεύθερα

4ος.Ψηφιδωτό, γλυπτική µε ξύλο, σχέδιο 

5ος.Αρχαία Αίγυπτος, Αρχαία Ελλάδα, Ελληνιστική τέχνη, ρωµαϊκή τέχνη, Βυζαντινή

τέχνη, 19ος αι.: Αντόνιο Γκάουντι (Ισπανός, 1852-1926), 20ός αι.: Κονσταντίν Μπρανκούζι

(Ρουµάνος, 1876-1956), Πάµπλο Πικάσο (Ισπανός, 1881-1973), Μαρκ Σαγκάλ (Ρώσος, 1889-

1985), Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη: Αφρικανική τέχνη, Προκολοµβιανοί πολιτισµοί της Αµερι-

κής, Κινεζική τέχνη, Ιαπωνική τέχνη, Ελληνική λαϊκή τέχνη

6ος.Σύγκριση έργων τέχνης µε έργα λαϊκής τέχνης 

ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 3.1. Το ψηφιδωτό

3.2. Τα ψηφιδωτά και η ιστορία τους

3.3. Κατασκευή ψηφιδωτού 

3.4. Η γλυπτική µε το ξύλο στην ιστορία των πολιτισµών 

3.5. Η ξυλογλυπτική στην ελληνική παράδοση

3.6. Η τεχνική της ξυλογλυπτικής

2η ώρα: Εργασίες

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να µάθουν οι µαθητές για την τέχνη και την τεχνική του ψηφιδωτού και να γνω-

ρίσουν τη γλυπτική µε το ξύλο µέσα από τη λαϊκή µας παράδοση και τα έργα άλλων λαών

και εποχών, ώστε να συνδέσουν τέχνες του παρελθόντος και της παράδοσης µε τη σηµερι-

νή καλλιτεχνική δηµιουργία.

2η ώρα: Να έρθουν ακόµα πιο κοντά µε το ψηφιδωτό και τη γλυπτική µε το ξύλο, επιλέγο-

ντας τα υλικά και δηµιουργώντας.

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον τους στις συγκρίσεις έργων τέχνης µε έργα λαϊκής τέχνης, 2.την ικανότητα να αντι-

ληφθούν τη διαφορά τέχνης και τεχνικής, 3.την προσπάθειά τους να φέρουν υλικά και να µά-

θουν να φτιάχνουν ψηφιδωτά και ξυλόγλυπτα, 4.τα αποτελέσµατα στη χρήση υλικών και τεχνικών

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, άσπρη ξυλοµπογιά, γόµα, ξύστρα, χάρακας, µπλοκ α-

κουαρέλας, τέµπερες, πινέλα

2η ώρα: Ανάλογα µε το έργο που θα επιλέξει κάθε µαθητής να δηµιουργήσει, τα υλικά χω-

ρίζονται σε δυο οµάδες: 1.σκληρό χαρτόνι ή ξύλο για βάση, βότσαλα και όστρακα της θά-
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λασσας, χαλίκια, σπασµένα κοµµάτια από πλακάκια ή κεραµικά, κουµπιά, καπάκια και άλ-

λα µικρά αντικείµενα, πηλός που στεγνώνει µόνος του, µαχαίρι, ατλακόλ, τέµπερες, πινέλα

2.σκληρό χαρτόνι ή ξύλο για βάση, µικρά ξυλαράκια, οδοντογλυφίδες, σπίρτα, ξύλινα κα-

λαµάκια, ροκανίδια, κοµµάτι ξύλο MDF, φλούδα από πεύκο, ευκάλυπτο ή ελιά, κλαδιά, ρί-

ζες, ατλακόλ, κοπίδι ξυλογλυπτικής, καρφιά, σφυρί

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Μέσα από το βιβλίο εισάγουµε τους µαθητές στο ψηφιδωτό. Η απάντηση στην ερώτηση

«γιατί χρησιµοποιήθηκε το ψηφιδωτό» (µε αυτή την τέχνη εκµεταλλευόµαστε ένα υλικό,

την πέτρα, που υπάρχει άφθονο γύρω µας, επενδύουµε επιφάνειες σε κτίρια και σε περι-

βάλλοντες χώρους, που γίνονται έτσι πιο στεγανές, οι ψηφίδες δεν καταστρέφονται εύκολα,

οπότε και οι ψηφιδωτές παραστάσεις διατηρούνται στο χρόνο) θα τους πληροφορήσει για τη

χρηστική αξία αυτής της τέχνης. 

2.Συνεχίζουµε µε τη γλυπτική του ξύλου. Μιλάµε για τα ξύλινα έργα της Αιγύπτου και της

Αρχαίας Ελλάδας. Θέτουµε την ερώτηση «γιατί κάποια διασώθηκαν στην Αίγυπτο αλλά ό-

χι στην Ελλάδα;» (προστατεύτηκαν από το ξηρό κλίμα μέσα στους τάφους και τις πυραµί-

δες). Προχωράµε στην ξυλογλυπτική που χρησιµοποιήθηκε και αναδείχτηκε ιδιαίτερα στη

χριστιανική εκκλησία, µε τα περίφηµα τέµπλα και τις άλλες κατασκευές. Στη συνέχεια πα-

ρουσιάζουµε έργα των ιθαγενών της αµερικανικής ηπείρου, της αφρικανικής και της ιαπω-

νικής τέχνης, για να καταλήξουµε στη µοντέρνα τέχνη. 

3.Ανοίγουµε ένα καινούριο θέµα για την παράδοση και τη λαϊκή τέχνη και µιλάµε για την ξυ-

λογλυπτική και τα ωραία χρηστικά αντικείµενα που φτιάχνουν οι λαϊκοί τεχνίτες στη χώρα µας. 

ΣτοΧοΣ: να ενεργοποιηθούν στις δυο τέχνες-τεχνικές µαθαίνοντας διάφορες ε-

φαρµογές τους.

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Αποσπάσµατα από άρθρο «Αγγελική Χατζηµιχάλη: Με πάθος για την τέχνη, µε πίστη ακατάλυτη για
την Ελλάδα», Εύη Ολυµπίτου, εφηµερίδα TA NEA, 19/10/99, από την ιστοσελίδα στο ίντερνετ 
http://ta-nea.dolnet.gr/
«Όταν το 1909 ο Νικόλαος Πολίτης προσδιόρισε ¬ στον πρώτο τόµο του περιοδικού «Λαογραφία» ¬
το αντικείµενο της νεαρής τότε επιστήµης, συµπεριέλαβε στα λαογραφικά φαινόµενα την κατοικία, τα
ενδύµατα, τα διάφορα επαγγέλµατα και την καλλιτεχνία. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι µελέτες που
δηµοσιεύονταν ήταν κυρίως φιλολογικές, εµµένοντας στα «µνηµεία του λόγου», ενώ ο υλικός πολι-
τισµός δεν συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των λαογράφων της εποχής. Έτσι, όταν το 1925 η Αγγελική Χα-
τζηµιχάλη εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο µε τίτλο «Ελληνική Λαϊκή Τέχνη. Σκύρος», παρουσίασε ένα
νέο αντικείµενο µελέτης της λαογραφίας: τη λαϊκή χειροτεχνική δηµιουργία ή, όπως την αποκαλούσε
η ίδια στον πρόλογο, τη «λαϊκή εφαρµοσµένη τέχνη» αλλά και µία νέα ερευνητική οπτική, την εθνο-
λογική. Σ’ αυτό, όπως και στα επόµενα έργα της, η µέθοδός της βασίζεται στην επιτόπια έρευνα, ¬ την
αυτοψία και την παρατήρηση.... Την ενδιαφέρουν εξίσου η αστική και η αγροτική τέχνη, η οικοτεχνία
και η εργαστηριακή παραγωγή. Εξετάζει στις µελέτες της τις επιδράσεις ξένων στοιχείων (ευρωπαϊκών
και ανατολικών) στο γούστο και την τεχνική των ντόπιων τεχνιτών και των πελατών τους. Αναγνωρί-
ζει, επίσης, κοινά στοιχεία στην τέχνη των βαλκανικών λαών και τα αποδίδει στην εµπορική επικοι-
νωνία και στις µετακινήσεις των πληθυσµών. Η θεωρητική της προσέγγιση εκφράζει σε µεγάλο βαθµό
τις αναζητήσεις και τους προβληµατισµούς που κυριαρχούσαν στο κοινωνικό πνευµατικό περιβάλλον
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ΕρΓΑΣΙΕΣ 

Προτείνουµε να σχεδιάσουν τα βασικά στοιχεία ενός τοπίου και έπειτα να χρωµατίσουν τα

µέρη του τοποθετώντας δίπλα-δίπλα µικρές πινελιές από χρώµα µε το πινέλο, σαν ψηφίδες.

Εναλλακτικά µπορούν, αφού σχεδιάσουν το θέµα, να χωρίσουν κάθε σχήµα σε µικρές ψη-

φίδες, µαλακά µε το µολύβι, ώστε να ξέρουν πού να τοποθετήσουν στη συνέχεια την πινε-

λιά µε το χρώµα.

ΣτοΧοΣ: να «ζωγραφίσουν» ένα ψηφιδωτό. 

Προτείνεται η εργασία να ολοκληρωθεί στο σπίτι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χωρίσουµε τους µαθητές σε οµάδες, ανάλογα µε το είδος του έργου που θα

επιλέξουν να ασχοληθούν (ψηφιδωτό ή ξυλογλυπτική) στο επόµενο µάθηµα, ζητώντας τους

να φέρουν τα σχετικά υλικά (βλέπε παρακάτω).

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να χειριστούν ζωγραφικά το ψηφιδωτό.

ΕρΓΑΣΙΕΣ  

1η οµάδα: να φτιάξουν ένα ψηφιδωτό µε διάφορα υλικά (βότσαλα και όστρακα της θάλασ-

σας, χαλίκια, σπασµένα κοµµάτια από πλακάκια ή κεραµικά, κουµπιά, καπάκια και άλλα µι-

ΔΕυτΕρη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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από το οποίο προερχόταν και στο οποίο ζούσε. Επηρεασµένη από το πνευµατικό κλίµα της εποχής του
Μεσοπολέµου ¬ στην οποία άλλωστε ανήκε και η ίδια¬, αλλά και από τις απόψεις των επιστηµόνων
λαογράφων, προβάλλει τα «εθνικά» χαρακτηριστικά του λαϊκού πολιτισµού και αναζητεί την εθνική ταυ-
τότητα στη λαϊκή δηµιουργία και στον παραδοσιακό τρόπο ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Η ιδεολο-
γική της αφετηρία είναι όµως διαφορετική, καθώς η οπτική της δεν θεµελιώνεται στην επίµονη αναζή-
τηση της συνέχειας µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό. Χωρίς να αρνείται ότι κάθε νέα µορφή έχει ο-
πωσδήποτε σχέση µε το παρελθόν, επιδιώκει την προβολή του «νεότερου πολιτισµού», όπως η ίδια τον
αποκαλεί. Παράλληλα, προτάσσει τον παιδαγωγικό ρόλο της λαϊκής τέχνης και υποστηρίζει ότι η δια-
φύλαξη και η προβολή της θα µπορούσε να αποτελέσει «παράγοντα εθνικής προόδου και ευηµερίας». Η
κίνηση για τη λαϊκή τέχνη είναι, κατά την άποψή της, «µία κίνηση που γεφυρώνει, σα να πούµε, τις κοι-
νωνικές τάξεις µε την ιδέα της λαϊκής ψυχής και µία διαµαρτυρία κατά της νοησιαρχίας, του κοσµοπο-
λιτισµού και της βιοµηχανοποιήσεως του κόσµου». Έτσι παίρνει τις αποστάσεις της από τις εθνοροµα-
ντικές αντιλήψεις που τροφοδότησαν το ενδιαφέρον για τον λαϊκό πολιτισµό κατά τον 19ο αιώνα, ενώ
υποστηρίζει ότι παρόµοιες απόψεις «εµπόδισαν την αντικειµενική λύση των προβληµάτων της λαϊκής
τέχνης, γιατί όσοι εργάστηκαν µε τις αντιλήψεις αυτές υποχρεώθηκαν να σχηµατίσουν από πριν θεωρίες
σύµφωνα µε τις αντιλήψεις τους, που οι µελέτες τους έπειτα οι συνθετικές είχαν σκοπό να τις επαλη-
θεύσουν». Αντιλαµβάνεται τη λαϊκή τέχνη ως προϊόν συλλογικής δηµιουργίας, ως διαδικασία εξελισ-
σόµενη στο χρόνο, µε τοπικές ιδιαιτερότητες που προσδιορίζονται από γεωγραφικούς, κοινωνικούς, ι-
στορικούς, οικονοµικούς, ιδεολογικούς παράγοντες. Στο κείµενό της για τη λαϊκή τέχνη, που δηµοσιεύ-
θηκε το 1931 µαζί µε τις µελέτες της για το Ρουµλούκι, το Τρίκερι και την Ικαρία, ορίζει η ίδια το αντι-
κείµενο του ενδιαφέροντός της: «Λαϊκή διακοσµητική τέχνη είναι η αντικειµενική έκφραση και εκδή-
λωση του καλλιτεχνικού συναισθήµατος µιανής οµαδικής ψυχής, που εξαρτάται από τις συνθήκες της
οµάδας, από τη δηµιουργηµένη τεχνική παράδοση και στενοσυνδέεται µε πραχτικούς σκοπούς, χωρίς όµως
να παραµελεί και σκοπούς που δεν έχουν σχέση αποκλειστική µε την υλική ζωή». 
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κρά µεταλλικά αντικείµενα), ελεύθερα, χωρίς σχέδιο, βασισµένο κυρίως στη σύνθεση των

υλικών. Έτσι, πρώτα κάνουν την επιλογή των υλικών, µετά τη σύνθεση, τοποθετώντας τα ε-

πάνω στη βάση και έπειτα τα κολλούν (2η εργασία του βιβλίου). 

2η οµάδα: να φτιάξουν ένα ψηφιδωτό µε διάφορα υλικά (βότσαλα και όστρακα της θάλασσας,

χαλίκια, σπασµένα κοµµάτια από πλακάκια ή κεραµικά, κουµπιά, καπάκια και άλλα µικρά µε-

ταλλικά αντικείµενα) αφού προηγουµένως σχεδιάσουν ένα θέµα επάνω στη βάση. Στη συνέχεια

να βρουν ποια υλικά ταιριάζουν στο θέµα τους, να τα τοποθετήσουν και να τα κολλήσουν (2η).

3η οµάδα: να φτιάξουν ψηφίδες από πηλό που στεγνώνει µόνος του: α.απλώνουµε τον πη-

λό, β.τον χαράσσουµε µε µαχαίρι µε κάθετες γραµµές, ώστε να δηµιουργηθούν µικρά τε-

τραγωνάκια, γ.µε τις τέµπερες χρωµατίζουµε διαφορετικό χρώµα ανά λωρίδα, δ.όταν στε-

γνώσει, κόβουµε τις ψηφίδες (3η). 

4η οµάδα: να σχεδιάσουν ένα θέµα (γεωµετρικό ή από τη φύση) και χρησιµοποιώντας τις

ψηφίδες από πηλό, να φτιάξουν ένα ψηφιδωτό (3η).

5η οµάδα: να φτιάξουν µια σύνθεση που να βασίζεται στην επιλογή υλικών από ξύλο (µι-

κρά ξυλαράκια, οδοντογλυφίδες, σπίρτα, ξύλινα καλαµάκια, ροκανίδια κ.ά.), κολλώντας τα

επάνω στη βάση (4η). 

6η οµάδα: να σχεδιάσουν ένα θέµα επάνω στη βάση και να γεµίσουν όλα τα σχήµατα του

σχεδίου κολλώντας επάνω υλικά από ξύλο (µικρά ξυλαράκια, οδοντογλυφίδες, σπίρτα, ξύ-

λινα καλαµάκια, ροκανίδια κ.ά) (4η). 

7η οµάδα: επάνω σε ένα κοµµάτι ξύλο MDF ή µια φλούδα από πεύκο, ελιά ή ευκάλυπτο να

σκαλίσουν µια ανάγλυφη µορφή (πρόσωπο, πουλί, λουλούδι, καράβι) ή ένα ελληνικό παρα-

δοσιακό µοτίβο. Τα έργα από τις φλούδες µπορούν να κρεµαστούν όλα µαζί επάνω σε ένα

επίπεδο ξύλο (5η).

8η οµάδα: να κατασκευάσουν µια μορφή (ζώο, άνθρωπο) σκαλίζοντας, χρωµατίζοντας και

συναρµολογώντας κλαδιά ή ρίζες δέντρου (6η).

ΣτοΧοΣ: να εργαστούν µε διάφορα υλικά και να δηµιουργήσουν οµαδικά.

Αφού δοθούν οι κατευθύνσεις από τον καθηγητή και οι µαθητές ξεκινήσουν τις εργασίες τους, προτείνεται να

τις ολοκληρώσουν στο σπίτι. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Μπορούµε να εκθέσουµε τις κατασκευές των µαθητών, για να δουν όλοι τα έργα τους και

να τα σχολιάσουν.
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων 

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής

22η.Το εικονιζόµενο ψηφιδωτό από την αρχαία Νικόπολη της Πρέβεζας θα σταθεί αφορµή για το

χάρτινο ψηφιδωτό τους. Ο χώρος επάνω στον οποίο θα φτιάξουν το ψηφιδωτό είναι σκούρος, ώ-

στε όταν θα κολληθούν οι ψηφίδες, να φαίνεται γύρω τους ο αρµός και να δηµιουργηθεί έτσι η ε-

ντύπωση που δίνει το πραγµατικό ψηφιδωτό. 

α.Να σχεδιάσουν µε άσπρη ξυλοµπογιά ένα-δυο στοιχεία από τη φύση (ζώα, πουλιά, ψάρια, φυτά,

δέντρα κτλ.), β.να κόψουν ψηφίδες από χρωµατιστά χαρτιά κανσόν (1x1 cm περίπου), γ.επιλέγο-

ντας το χρώµα, να τοποθετήσουν τις ψηφίδες σταδιακά γεµίζοντας κάθε σχήµα και έπειτα να τις κολ-

λούν. Τους επισηµαίνουµε ότι θα κολλήσουν ψηφίδες παντού, στα σχήµατα και το φόντο.
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ΕΙΣΑΓωΓη

Επιδιώκουµε να αντιληφθούν οι µαθητές την παρουσία της τέχνης στην καθηµερινή µας

ζωή, µέσα από τις εφαρµογές της. 

θΕΜΑ 1: Διακόσµηση εσωτερικών χώρων - Σκηνικά (2 ώρες)

Επειδή η διακόσµηση εσωτερικών χώρων και η σκηνογραφία χρησιµοποιούν τη θεωρία των

χρωµάτων, του φωτός και της σύνθεσης, αφιερώνουµε σε αυτά το πρώτο µέρος του µα-

θήµατος. Ξεκινάµε µε τη θεωρία των χρωµάτων. 

Έπειτα παρουσιάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο κυρίως το τεχνητό φως επηρεάζει και µετα-

βάλλει τους χώρους και τα αντικείµενα.

Στη σύνθεση αναλύουµε την ισορροπία ως κύρια αρχή, εφόσον στη διακόσµηση µας απα-

σχολούν οι πραγµατικοί χώροι και η καλή λειτουργία τους. 

Στο δεύτερο µέρος, µέσα από την παρουσίαση διακοσµητικών στιλ και του αρχαίου ελληνι-

κού θεάτρου, επιδιώκουµε να αντιληφθούν οι µαθητές ότι η θεωρία της τέχνης βρίσκει ε-

φαρµογές σε διάφορους τοµείς.

Η κατασκευή θεατρικής µακέτας εντάσσεται στις εικαστικές εργασίες, µπορεί όµως να σχε-

τιστεί µε κάποια θεατρική παράσταση που θα παρακολουθήσουν οι µαθητές ή µε το ανέβασµα

θεατρικού έργου στο σχολείο.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Υλικά σχεδίου και ζωγραφικής, χαρτιά, χαρτόνια κ.ά. για κατασκευή µακέτας σκηνικού

2ος.Χρώµα: α.ιδιότητες των χρωµάτων: απόχρωση, φωτεινότητα (τόνος), ένταση (λαµπρό-

τητα) - το µέγεθος που έχει κάθε χρωµατική επιφάνεια, η παράθεση των χρωµάτων, β.κα-

τηγορίες των χρωµάτων: θερµά - ψυχρά, βασικά - συµπληρωµατικά, συγγενικά, γαιώδη

Φως: ποιότητα (φυσικό - τεχνητό), ένταση, κατεύθυνση, αντιθέσεις φωτός

Σύνθεση: τα επιµέρους στοιχεία της σύνθεσης, το σύνολο, η αρχή της ισορροπίας

Διακόσµηση εσωτερικού χώρου: χρωµατικές κλίµακες και φόρµες (ζωγραφική), όγκοι και

ανάγλυφα (γλυπτική)

Διακοσµητικά στιλ: α.µπαρόκ = πληθωρικότητα, βάρος (πολλά διακοσµητικά στοιχεία, α-

νάγλυφα, τοιχογραφίες, σκαλιστά έπιπλα, πολύχρωµοι τάπητες), β.νεοκλασικό = αρχοντιά,

φινέτσα, αρµονία (οργάνωση µε κάθετες και οριζόντιες γραµµές, αυστηρές φόρµες, λιτά

χρώµατα, συµµετρικές επιφάνειες, διάφορα έπιπλα), γ.µοντέρνο = έµφαση στη λειτουργι-

κότητα του χώρου, (φως, χρώµα, υλικά) 

Το αρχαίο ελληνικό δράµα: τραγωδία, κωµωδία, σατυρικό δράµα

Ο χώρος του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: η σκηνή (παραπετάσµατα, ξύλινες κατασκευές

που παρουσίαζαν τους θεούς, ενδύµατα, κόθορνοι, προσωπεία), η ορχήστρα, το κοίλον 

Σκηνογραφία: δισδιάστατες- τρισδιάστατες µακέτες 

3ος.Θέµατα διακοσµητικά, από τη φύση, µη παραστατικά, από το θέατρο

4ος.Διακόσµηση εσωτερικών χώρων, σχέδιο, ζωγραφική, δισδιάστατες και τρισδιάστατες

µακέτες σκηνικών

5ος.Αρχαίο Ελληνικό θέατρο, Διακοσµητικά στιλ: µπαρόκ, νεοκλασικό - Ερνέστο Τσίλ-

λερ (Σάξονας µε ελληνική υπηκοότητα, 1837-1923), µοντέρνο - Γκέριτ Ρίτβελντ (Ολλανδός,

1888-1964), Ελληνική σκηνογραφία: Γιώργος Βακαλό (Κων/πολη, 1902-1991), Γιάννης

Τσαρούχης (Πειραιάς, 1910-89) 

6ος.Σύγκριση διακοσµητικών στιλ, ανάλυση έργων σχετικά µε το χρώµα, το φως και τη σύνθεση 

ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 1.1. Ο ρόλος των χρωµάτων στο χώρο

1.2. Οι ιδιότητες και οι κατηγορίες των χρωµάτων

1.3. Ο ρόλος του φωτός στο χώρο

1.4. Η σύνθεση στον εσωτερικό χώρο

1.5. Διακόσµηση και διακοσµητικά στιλ

2η ώρα: 1.6. Αρχαίο θέατρο και σκηνογραφία

1.7. O σχεδιασµός του σκηνικού

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να συµπληρώσουν οι µαθητές τις γνώσεις τους επάνω στα χρώµατα και να αντι-

ληφθούν το ρόλο των χρωµάτων, του φωτός και της σύνθεσης στη διαµόρφωση των εσωτε-

ρικών χώρων. Να µάθουν κάποια διακοσµητικά στιλ και να τα εντάξουν στις αντίστοιχες πε-

ριόδους της ιστορίας της τέχνης. Να δηµιουργήσουν διακοσµητικά έργα που µπορεί να έ-

χουν διάφορες εφαρµογές.

2η ώρα: Να µάθουν για το αρχαίο ελληνικό δράµα και το χώρο του θεάτρου, ώστε να αντι-

ληφθούν ότι είναι αυτό που έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη του παγκόσµιου θεάτρου και

της σκηνογραφίας. Να φτιάξουν δισδιάστατη και τρισδιάστατη µακέτα.
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ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον τους στις συγκρίσεις διακοσµητικών στιλ, 2.την ικανότητα να διακρίνουν το ρόλο

του χρώµατος, του φωτός και της σύνθεσης στη διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων, 3.την

προσπάθειά τους να φτιάξουν δισδιάστατη και τρισδιάστατη µακέτα, 4.τα αποτελέσµατα

στη χρήση του χρώµατος.

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές, µπλοκ ακουαρέ-

λας, τέµπερες, πινέλα, ψαλίδι

2η ώρα: 1.µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές, µπλοκ ακουα-

ρέλας, τέµπερες, πινέλα 2.για µακέτα: ένα κοµµάτι από χαρτόκουτα περίπου 40x40 cm, διά-

φορα χαρτιά, ψαλίδι, χαρτοταινία, κόλλα

ΔΙΑθΕΜΑτΙΚοτητΑ

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, επιλέγουν ένα θέµα από αυτά που προτείνονται, οργα-

νώνουν και πραγµατοποιούν την εργασία µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε τις εµπειρίες

και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και µε την αρωγή των καθηγητών τους άλλων ειδικοτήτων.

Εµείς θα φροντίσουµε να παρουσιαστούν οι εργασίες σε κατάλληλο χρόνο, στο επόµενο µά-

θηµα ή σε κάποια εκδήλωση του σχολείου. 

οΙΚΙΑΚη οΙΚονοΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕρΙΒΑλλοντΙΚη ΕΚΠΑΙΔΕυΣη: Πώς είναι οι χώ-

ροι που ζουν, εκπαιδεύονται και διασκεδάζουν οι µαθητές; Τι µπορούµε να προτείνουµε για

να γίνουν αισθητικά καλύτεροι οι χώροι αυτοί; (κείµενο µε εικόνες)

ΑρΧΑΙΑ ΕλληνΙΚη ΓρΑΜΜΑτΕΙΑ και νΕοΕλληνΙΚη ΓλωΣΣΑ ΚΑΙ ΓρΑΜ-

ΜΑτΕΙΑ: Θεατρική παράσταση, µε τη βοήθεια του φιλολόγου.

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Με τη βοήθεια του βιβλίου του µαθητή (σελ.42,43) αναφερόµαστε: 

α.στις ιδιότητες των χρωµάτων: η απόχρωση δηλώνει από ποια χρώµατα έχει δηµιουργηθεί

κάθε χρώµα και σε τι ποσότητα έχουν αυτά αναµειχθεί, η φωτεινότητα (τόνος) αφορά το πό-

σο σκούρο ή ανοιχτό είναι κάθε χρώµα, η ένταση (λαµπρότητα) χαρακτηρίζει το καθαρό

χρώµα που έχει προκύψει από λίγες αναµείξεις, 

β.στις κατηγορίες των χρωµάτων: θερµά-ψυχρά, βασικά-συµπληρωµατικά, συγγενικά, γαιώδη. 

Επισηµαίνουµε κυρίως την αίσθηση που µας δηµιουργούν οι αντιπαραθέσεις των χρωµάτων.

2.Στη συνέχεια (σελ.44) βλέπουµε πώς αλλάζει ο χώρος ανάλογα µε το φωτισµό του: φω-

τισµένη ή σκοτεινή επιφάνεια, έντονος ή χαµηλός φωτισµός, έγχρωµος φωτισµός, µια ή πε-

ρισσότερες φωτεινές πηγές.

3.Έπειτα, µπορούµε να ρωτήσουµε ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να συνθέσουµε όταν

ασχολούµαστε µε τη διακόσµηση ενός χώρου (τα µεγέθη, τα σχήµατα, τα χρώµατα, τα υλι-

κά και η υφή των επιφανειών του χώρου - τοίχοι, πάτωµα, ταβάνι, πόρτες, παράθυρα - αλλά

και των χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων που επενδύουν το χώρο - έπιπλα κ.ά.). 

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Στη συνέχεια µέσα από τις εικόνες (σελ.45) εξετάζουµε την αρχή της ισορροπίας, που µπο-

ρεί να εφαρµοστεί µε τους εξής τρόπους: α.ισορροπία λόγω συµµετρικής τοποθέτησης, β.ι-

σορροπία ενός µεγάλου σχήµατος µε πολλά µικρά, γ.ισορροπία ενός έντονου χρώµατος µε

απαλά χρώµατα, δ.ισορροπία µιας µικρής πολυσύνθετης µορφής µε µια µεγαλύτερη απλή

µορφή.

ΣτοΧοΣ: να αντιληφθούν το ρόλο των χρωµάτων, του φωτός και της σύνθεσης στη

διαµόρφωση εσωτερικών χώρων, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η θεωρία της τέχνης

έχει εφαρµογές στην καθηµερινότητα του ανθρώπου.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Αφού αρχικά σκεφτούν πού µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σχέδιό τους (χαλί, ταπετσαρία,

ύφασµα επιπλώσεων, κάγκελα, πλακάκια), να σχεδιάσουν ένα διακοσµητικό θέµα και να το

χρωµατίσουν µε ένα ζευγάρι συµπληρωµατικών χρωµάτων, χρησιµοποιώντας διάφορες α-

ποχρώσεις και επιλέγοντας το υλικό. 

2η.Να φτιάξουν ένα στένσιλ για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρµογή.

Προτείνεται η 2η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

ΣτοΧοΣ: να δηµιουργήσουν διακοσµητικά έργα που µπορεί να έχουν διάφορες ε-

φαρµογές.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Οι µαθητές παραδίδουν τις εργασίες και γίνεται ολιγόλεπτος σχολιασµός. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Μπορούµε να καλέσουµε ένα µαθητή να µας περιγράψει ένα χώρο που επισκέφτηκε και

τον εντυπωσίασε (τι χρώµατα υπήρχαν στο χώρο και στα αντικείµενα, αν ήταν φορτωµένος

ή λιτός, αν θα τον όριζε ως κλασικό ή µοντέρνο κτλ.), ώστε να εισαγάγουµε τους µαθητές

στη διακόσµηση εσωτερικών χώρων και να µιλήσουµε για τα διακοσµητικά στιλ µπαρόκ,

νεοκλασικό και µοντέρνο (σελ.46).

2.Στη συνέχεια αναφερόµαστε στο αρχαίο ελληνικό δράµα, το χώρο του θεάτρου και τη σκη-

νογραφία (σελ.47-49).

ΣτοΧοΣ: να συσχετίσουν τη διακόσµηση εσωτερικών χώρων και τη σκηνογραφία.

ΔΕυτΕρη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Αποσπάσµατα από κείµενο για το αρχαίο θέατρο, πρόγραµµα της θεατρικής οµάδας Γυµν-Λυκ Καλ-
λιµασιάς Χίου 2004 για τη παράσταση «Το µέγα δέος ο άνθρωπος γεννά», επιµέλεια Μαρία Ρεβελά-
κη, από την ιστοσελίδα στο ίντερνετ http://www.theatroedu.gr/main/images/stories/files/Yliko_Drast/
EandT_educ_assort_TheatroOsXorosParastaseon.pdf
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Τις πρώτες διαµορφώσεις του θεατρικού χώρου επέβαλαν οι λειτουργικές ανάγκες της διονυσιακής
λατρείας. Σταδιακά οδηγηθήκαµε στη δηµιουργία του αρχαιότερου τµήµατος του θεάτρου (6ος αι. π.Χ.),
την ορχήστρα. Πρόκειται για έναν ισοπεδωµένο, υπαίθριο, κυκλικό χώρο µε ένα βωµό στο κέντρο (α-
φιερωµένο σε ένα θεό), γνωστό ως θυµέλη. Στην πρώτη αυτή φάση, ο κόσµος συγκεντρωνόταν όρ-
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θιος γύρω από την ορχήστρα.
Το κοίλον, που σχηµατίστηκε σκάβοντας την πλαγιά ενός λόφου και χρησίµευε για κάθισµα των θεατών,
αποτελεί δηµιούργηµα του 5ου αι. π.Χ. Οι αρχικές συµπληρώσεις µε ξύλινες κατασκευές (ικρία) εξέλιπαν
οριστικά, ύστερα από τα θανατηφόρα ατυχήµατα που προξένησε η πτώση των ξύλινων εδωλίων στην Α-
θήνα ( 5ος αι. π.Χ.). Ο χώρος των υποκριτών, η σκηνή, ήταν αρχικά στην παρυφή της ορχήστρας , στον
άξονα του κοίλου, κατασκευασµένη πρόχειρα από ξύλα και ύφασµα. Χρησίµευε ως αποδυτήριο και ως
αποθήκη για τη θεατρική σκευή. Ο κύριος χώρος δράσης των υποκριτών ήταν το λογείον , υπερυψωµένη
εξέδρα ανάµεσα στη σκηνή και την ορχήστρα. Μεταξύ της σκηνής και των πλαγίων αναληµατικών τοί-
χων σχηµατίζονται δύο προσβάσεις του χορού στην ορχήστρα, οι πάροδοι. Μπροστά από τον τοίχο της
πρόχειρης σκηνής προστέθηκε µια ελαφρά κιονοστοιχία που ονοµάστηκε προσκήνιον. Το προσκήνιον άρ-
χισε να αποκτά ειδική σηµασία στην παρουσίαση κάθε έργου µε τους ζωγραφικούς πίνακες που κοσµού-
σαν τα µετακιόνια διαστήµατά του και τις τρεις θύρες-πύλες που έφεραν ανάλογο γραπτό διάκοσµο και
επιπλέον είχαν µια ιδιαίτερη συµβολική σηµασία. Δύο µικρές πτέρυγες στις άκρες ονοµάζονται παρασκήνια.
Σκηνή και παρασκήνιο στον 5ο αι. π.Χ. ήταν πρόχειρες κατασκευές. Τον 4ο αι. π.Χ. εµφανίζονται τα πρώ-
τα λίθινα σκηνικά συγκροτήµατα. Στους ελληνιστικούς χρόνους το λογείον στο οποίο κινούνται οι υπο-
κριτές είναι ένα υπερυψωµένο πάτωµα. Στο χώρο µεταξύ σκηνής και ορχήστρας έχει δηµιουργηθεί σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις µια υπόγεια διάβαση, γνωστή ως Χαρώνειος Κλίµαξ , που χρησίµευε για την εµφά-
νιση του Χάροντα. Οι οµόκεντρες σειρές των εδωλίων του κοίλου χωρίζονται κάθετα µε στενές κλίµακες,
τις κερκίδες. Το κοίλο χωρίζεται καθ’ ύψος από έναν οµόκεντρο διάδροµο, το διάζωµα. Το ανώτερο µέ-
ρος του κοίλου καλείται επιθέατρον. Προνοµιούχα θεωρούνται τα εδώλια της πρώτης σειράς του κάτω
µέρους του κοίλου και του επιθεάτρου, τα οποία ξεχώριζαν ως προς την κατασκευή τους. Στο θέατρο του
Διονύσου τα πολυτελή καθίσµατα φέρουν επιγραφές µε τα ονόµατα των διακεκριµένων προσώπων για
τα οποία προορίζονται και ονοµάζονται προεδρίαι. Το κτίριο του θεάτρου ήταν πάντοτε υπαίθριο και
αρµονικά ενταγµένο στο γύρω τοπίο. H ακουστική του µαρµάρινου θεάτρου είναι εξαιρετική.
Το σκηνικό υλικό δεν είχε καµία σχέση µε το σηµερινό. Καταρχήν, αφού οι παραστάσεις γίνονταν σε
εξωτερικό χώρο, πολύ συχνά είχαν ως φόντο τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεµα ή ένα βουνό. Γενικά υπήρ-
χε απλούστερο σκηνικό υλικό και δεν υπήρχαν τεχνητοί φωτισµοί. Τέλος η δυνατότητα αλλαγής ενός
σκηνικού ήταν περιορισµένη. Έτσι οι ζωγραφικοί πίνακες ήταν σταθεροί και προσαρτηµένοι πάνω σε
δυο ξύλινους περιστρεφόµενους άξονες, τους περίακτους και οι αλλαγές σκηνικού στη διάρκεια της πα-
ράστασης µηδαµινές.
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Η ανακάλυψη της πραγµατικής σκηνογραφίας αποδίδεται από τον Αριστοτέλη στο Σοφοκλή, ενώ η ζωγρα-
φική σαν µέσο διαµόρφωσης του σκηνικού χώρου, είχε χρησιµοποιηθεί και από τον Αισχύλο. Τόσο στον κά-
τω όροφο της ελληνιστικής σκηνής, στα µεσοδιαστήµατα των ηµικιόνων που συνέθεταν τη στοά του προ-
σκηνίου όσο και στον πάνω όροφο, στα κενά που δηµιουργούσαν µεγάλα ανοίγµατα, γνωστά ως θυρώµα-
τα, υπήρχε η δυνατότητα παρεµβολής ελαφρών σκηνογραφικών στοιχείων. Τέτοια ήταν τα καταβλήµατα, µε
µορφή είτε υφασµάτινων παραπετασµάτων είτε ζωγραφικών πινάκων. Ίχνη στερέωσης των τελευταίων έ-
χουν αποκαλυφθεί σε πολλά µνηµεία της ελληνιστικής περιόδου. Η εµφάνιση ενός θεού ή ενός προσώπου
του εξωσκηνικού χώρου ή η θεατρική αναπαράσταση ενός φυσικού φαινοµένου ήταν δυνατά µόνο µε τη βοή-
θεια ειδικών µηχανισµών. Πολύτιµες πληροφορίες λαµβάνουµε από αναπαραστάσεις θεατρικών σκηνών
σε αγγεία. Η διαπίστωση ότι στις περιγραφές των αρχαίων θεατρικών µηχανισµών αναγνωρίζεται σήµερα
η κεντρική ιδέα πολλών στοιχείων της σύγχρονης σκηνικής τεχνολογίας, είναι οπωσδήποτε ιδιαιτέρου εν-
διαφέροντος. Το εκκύκληµα αποτελούσε ένα χαµηλό τροχοφόρο όχηµα επί του οποίου εµφανίζονταν ή εξα-
φανίζονταν, από την κεντρική είσοδο της σκηνής, πρόσωπα ή και το εσωτερικό ενός χώρου. Πιθανή ήταν
και η περιστροφική κίνηση του εκκυκλήµατος, ανάλογη µε τη σηµερινή χρήση της περιστροφικής σκηνής πά-
νω σε βαγονέτο. Παρόµοιος µηχανισµός ήταν και η εξώστρα , για την αλλαγή του εσωτερικού σκηνικού. Έ-
νας άλλος σηµαντικός και εύχρηστος µηχανισµός ήταν η µηχανή, ένα ανυψωτικό µηχάνηµα για τη µετα-
φορά στη σκηνή καθοριστικών για τη δράση προσώπων, όπως οι ήρωες και οι θεοί, γνωστό ως ο «από µη-
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χανής θεός». Η µηχανή µπορεί να θεωρηθεί ο πρόδροµος των ανυψωτικών µηχανισµών υψηλής τεχνο-
λογίας του σηµερινού θεάτρου και λειτουργούσε ως γερανός µε σχοινί που ονοµαζόταν αιώρα. Για την άµε-
ση εµφάνιση και αποµάκρυνση προσώπων ή αντικειµένων στο αρχαίο θέατρο χρησιµοποιούνταν επίσης
και τα λεγόµενα αναπιέσµατα, ένα είδος καταπακτών που λειτουργούσαν όπως οι αντίστοιχες καταπακτές
των σύγχρονων θεατρικών σκηνών. Ένας ιδιαίτερα συνήθης θεατρικός µηχανισµός για την άµεση αλλα-
γή σκηνικών εικονογραφικών στοιχείων ήταν οι περίακτοι, πρισµατικής µορφής περιστρεφόµενες κατα-
σκευές, που τοποθετούνταν σε κατάλληλα σηµεία του σκηνικού οικοδοµήµατος.
Η σκηνική παρουσίαση εντόνων φυσικών φαινοµένων επιτυγχανόταν µε τη βοήθεια του κεραυνοσκο-
πείου, ενός τύπου περιάκτου που διέθετε είτε πλευρές µε σχέδια κεραυνών, είτε µια γυαλιστερή επιφά-
νεια πάνω στην οποία αντανακλούσε το φως του ήλιου. Για την παραγωγή του χαρακτηριστικού ήχου
της βροντής, χρησιµοποιούσαν το βροντείον, µεταλλικό δοχείο µε χαλίκια για την παραγωγή θορύβου.
ΜΑΣΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ
Η ιστορία της µάσκας µας πάει πολλούς αιώνες πίσω, σε µια φυλή της Νέας Γουινέας, τους Παπούα. Αυ-
τοί ήταν οι πρώτοι που κατασκεύασαν µάσκα. Η µάσκα αυτή ή κάλυπτε όλο το κεφάλι ή πολλές φορές ή-
ταν υπερυψωµένη και τόνιζε την επιβλητικότητα του προσώπου που τη φορούσε. Σε άλλες περιπτώσεις
έβαφαν και τα πρόσωπά τους. Στην αρχή η µάσκα χρησιµοποιούνταν για θρησκευτικές τελετές και χο-
ρούς, όπως συνέβαινε µε τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάλυπταν τις µούµιες µε µάσκες. Φαίνεται λοι-
πόν ότι η µάσκα είχε και µνηµειακή λειτουργία. Η χρήση της µάσκας εµφανίστηκε στην αρχαία Ελλάδα
και συγκεκριµένα στις τελετές προς τιµή του θεού Διόνυσου. Οι θιασώτες του Διόνυσου έβαφαν το πρό-
σωπό τους µε το κατακάθι του κρασιού. Έβγαιναν από τον εαυτό τους, οδηγούνταν στην έκσταση και αυ-
τοµάτως στη θεοληψία, στην κατάληψή τους από το πνεύµα του θεού. Στη συνέχεια η µάσκα έγινε ανα-
πόσπαστο κοµµάτι του αρχαίου θεάτρου. Σύµφωνα µε την αρχαία παράδοση, πρώτος ο Θέσπης, το δεύ-
τερο µισό του 6ου π.Χ. αι., έβαψε τα πρόσωπα των υποκριτών µε διάφορες χρωστικές ουσίες και πρώ-
τος εισήγαγε τα προσωπεία από λινό ύφασµα.Με την αύξηση των απαιτήσεων του δράµατος κατά τον 5ο
π. Χ. αι. το προσωπείο βοηθούσε τον ηθοποιό να υπερβεί την ατοµική του προσωπικότητα και να εναλ-
λάσσει διαφορετικούς αντρικούς και γυναικείους χαρακτήρες στα δραµατικά είδη. Στο αρχαίο θέατρο τα
προσωπεία (µάσκες) ήταν κατασκευασµένα ανάλογα µε το είδος του έργου, ώστε να δίνεται η κατάλλη-
λη έκφραση (γελαστή, λυπηµένη, ειρωνική). Είχαν µεγάλα ανοίγµατα για το στόµα και τα µάτια και µε
αδρές γραµµές ήταν ζωγραφισµένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του δράµατος. Την αναβίωση της
µάσκας τη συναντάµε και στη σηµερινή εποχή να βρίσκει την πλήρη της έκφραση στα αποκριάτικα έθιµα,
κατάλοιπα και αυτά της διονυσιακής λατρείας. Με τη µάσκα δίνεται η δυνατότητα αλλά και η ευκαιρία
στο σύγχρονο άνθρωπο να βγει έξω από τον εαυτό του και να υποδυθεί ένα άλλο πρόσωπο. 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Το αρχαίο θέατρο ήταν ένας χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος για να δίνονται σε αυτόν παραστάσεις.
Οι παραστάσεις άρχιζαν πολύ πρωί και κρατούσαν ως το βράδυ. Το εισιτήριο ήταν φτηνό αλλά και για
όσους δεν είχαν να το πληρώσουν, το πλήρωνε η πολιτεία. Έπρεπε όλοι να βλέπουν θέατρο: άντρες, γυ-
ναίκες και παιδιά. Γιατί το θεωρούσαν όχι µόνο ευχαρίστηση και ψυχαγωγία αλλά ένα από τα καλύτε-
ρα µέσα διαπαιδαγώγησης, ένα αληθινό σχολείο. Από το θέατρο, µάθαιναν τη ζωή, τα πάθη και τα συ-
ναισθήµατα που θα βίωναν στη ζωή τους. Οι θεατές αισθάνονταν συµπάθεια ή ανησυχία για την τύχη
των ηρώων. Ο ποιητής έδινε τέτοια τροπή στην εξέλιξη του µύθου ώστε ο ήρωας έπεφτε µε αξιοπρέπεια
και υπέκυπτε στους νόµους της ηθικής τάξης. Έτσι η ψυχή του θεατή που άρχιζε να συγκλονίζεται από
τον έλεο και το φόβο, εξαγνιζόταν από τα παθήµατα ενώ µε τη δοκιµασία που είχε περάσει, ανακουφι-
ζόταν. Τέλος πηγαίνοντας να δει θέατρο, ο αρχαίος θεατής πίστευε πως θα απαλλαγόταν από το ψυχικό
βάρος που κουβαλούσε και ότι θα ελευθερώνονταν από τα αρνητικά συναισθήµατα που βίωνε, µε απο-
τέλεσµα να αποκτά ψυχική ευεξία και ηθική ισορροπία. 
Γενικά το θέατρο σε κάθε εποχή αποτελεί γέννηµα της ανάγκης που αισθάνονται οι άνθρωποι να βρί-
σκονται κοντά στους οµοίους τους και να επικοινωνούν µαζί τους. Αυτή η προσωπική και κοινωνι-
κή ανάγκη που είναι συνυφασµένη µε την ίδια υπόσταση του ανθρώπου ως όντος και εµφανίστηκε
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων 

1ο µέρος - Εργασίες αντίληψης 

4η.Αφού αριθµήσουν τα χρώµατα του δειγµατολογίου, να αντιστοιχίσουν τους αριθµούς στα όµοια

χρώµατα της εικόνας. 

5η.Εικ.α, Εικ.β: Το γκρι τετραγωνάκι µέσα στο κόκκινο πρασινίζει, ενώ το γκρι µέσα στο γαλά-

ζιο πορτοκαλίζει, αφού τα ουδέτερα χρώµατα, όπως το γκρι, χρωµατίζονται από τα διπλανά τους

και µάλιστα λαµβάνοντας τη συµπληρωµατική τους απόχρωση. Εικ.γ: Το µικρό κίτρινο τετραγω-

νάκι έρχεται µπροστά και µεγαλώνει, ενώ το κόκκινο µέσα στο οποίο βρίσκεται, πηγαίνει πίσω και

µικραίνει. Έτσι, έχουµε µπροστά το µικρό κίτρινο, έπειτα το µεγάλο κίτρινο και στο βάθος το µε-

σαίο κόκκινο. Εικ.δ: Το κόκκινο ανάµεσα στα µοβ τετράγωνα έρχεται µπροστά και µεγαλώνει.

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής

23η.Με τα µολύβια Β, 4Β να σκιαγραφήσουν στα κενά τετραγωνάκια τον αντίστοιχο τόνο κάθε α-

πόχρωσης.

24η.Να τους εξηγήσουµε ότι αν γνωρίζουµε τη θέση της φωτεινής πηγής, µπορούµε να σκιαγρα-

φήσουµε τους τόνους ανάλογα, δηλαδή η απέναντι επιφάνεια θα είναι η πιο φωτεινή κτλ.
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µαζί του, εκδηλώνεται µε πολλές µορφές. Μια από αυτές είναι η ανάγκη που νιώθουν οι άνθρωποι
να εκφραστούν µε την υπόκριση ή να βλέπουν άλλους να εκφράζονται µε τον τρόπο αυτό. Όταν αυτή
η ανάγκη ικανοποιείται, οι άνθρωποι νιώθουν απόλαυση. Η ίδια αυτή ανάγκη για έκφραση µέσω της
υπόκρισης, σπρώχνει τα παιδιά να παρασταίνουν στα παιχνίδια τους διάφορα ζώα ή γνωστά τους πρό-
σωπα και ακόµα περισσότερο να παίζουν διάφορα παιχνίδια. όπως οι «κουµπάρες», ο «µπακάλης»
κ.α. Παιχνίδια που χάνονται ίσως στις αστικές συνθήκες των σύγχρονων πόλεων και που «ανακαλύ-
πτουµε» ξανά σήµερα µέσα από τα «παιχνίδια ρόλων» του θεατρικού παιχνιδιού αλλά και των σύγ-
χρονων επικοινωνιακών τεχνικών....

ΕρΓΑΣΙΕΣ

3η.Να σχεδιάσουν το προοπτικό ενός δωµατίου και να χρωµατίσουν το σύνολο µε µια κα-

τηγορία χρωµάτων. Ανάλογα µε τις χρωµατικές επιλογές τους, τους ζητάµε να δηλώσουν τη

χρήση του συγκεκριµένου δωµατίου (υπνοδωµάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χώρος κάποιου κατα-

στήµατος κτλ.)

Προτείνεται η 3η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

4η.Για να φτιάξουν οποιαδήποτε µακέτα σκηνικού, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν δια-

βάσει κάποιο θεατρικό έργο. Καλό θα ήταν να έχουµε ενηµερώσει το φιλόλογό τους, ο ο-

ποίος θα µπορούσε να προτείνει το έργο. Όσοι επιθυµούν, µπορούν ατοµικά να φτιάξουν δισ-

διάστατες µακέτες. Οι υπόλοιποι µπορούν να χωριστούν σε οµάδες, ώστε άλλοι να κατα-

σκευάσουν το βασικό µέρος της τρισδιάστατης µακέτας του σκηνικού, άλλοι να το ζωγρα-

φίσουν και άλλοι να κατασκευάσουν τα κινούµενα αντικείµενα και τα οµοιώµατα των ηθο-

ποιών. 

Προτείνεται η 4η εργασία να ολοκληρωθεί στο σπίτι.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Φυλάσσουµε τις µακέτες για µια επίσηµη παρουσίασή τους σε ανάλογη εκδήλωση της σχο-

λικής κοινότητας.
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ΕΙΣΑΓωΓη

Με αυτή την ενότητα επιδιώκεται να εµπλουτίσουν οι µαθητές τις γνώσεις τους σχετικά µε

τα µορφικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας.

θΕΜΑ 1: η υφή (2 ώρες)

Μπορούµε να φέρουµε τους µαθητές σε επαφή µε διάφορα αντικείµενα από το περιβάλλον,

ώστε µέσω της αφής και της όρασης να κατανοήσουν την υφή, ιδιότητα των επιφανειών. 

Συσχετίζουµε την υφή µε το νόηµα του έργου και τους ζητάµε να δηµιουργήσουν και αυτοί

διάφορες υφές ανάλογα µε το θέµα που θέλουν να προβάλουν. 

Επιλέγουµε τη νεκρή φύση, επειδή η ζωγραφική των αντικειµένων τις περισσότερες φορές πα-

ρουσιάζει εκτός των άλλων και την υφή τους, θέλοντας να τα κάνει πιο ζωντανά ή πιο άµεσα.

θΕΜΑ 2: ο όγκος και ο χώρος (4 ώρες)

Ξεκινώντας από τις επιφάνειες των έργων, εξετάζουµε τις φόρµες που προεξέχουν και δηµι-

ουργούν τον όγκο, παρουσιάζοντας αρχικά το ανάγλυφο και έπειτα το ολόγλυφο. 

Επισηµαίνουµε το σηµαντικό ρόλο των γλυπτών στο σύνολο ενός αρχιτεκτονικού έργου, ό-

ταν εντάσσονται σε αυτό και αναφέρουµε κάποιες συµβολικές σηµασίες που µπορεί να έ-

χουν τα αυτόνοµα ή σύγχρονα γλυπτά. Όσον αφορά το χώρο, αναφέρουµε ότι τα γλυπτά α-

πλώνονται στο χώρο, τον αναδεικνύουν και αναδεικνύονται από αυτόν, εσωτερικό ή εξωτε-

ρικό. Χρησιµοποιώντας τη θεµατική ενότητα της φιγούρας, µιλάµε για τους τρόπους µε τους

οποίους παρουσιάζεται ο όγκος στη Δυτική ζωγραφική.

Επισηµαίνουµε τη σηµασία του χώρου για το αρχιτεκτονικό έργο και αναλύουµε τι είναι ο

ζωγραφικός χώρος, πώς αναπαριστάνεται ο πραγµατικός χώρος στη ζωγραφική της Αναγέν-

νησης, πώς γίνεται φανταστικός και πότε είναι αφηρηµένος.

Επιµένουµε ιδιαίτερα στο προοπτικό σχέδιο χώρου, µε ένα και δυο σηµεία φυγής.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Υλικά σχεδίου και ζωγραφικής, υλικά και τεχνικές για µατιέρες, υλικά για γλυπτική, πει-

ραµατισµοί

2ος.Η υφή στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική: ιµπάστο - πάστα, µατιέρες 

Η νεκρή φύση: ρεαλιστική απόδοση, συµβολισµός, οργάνωση της σύνθεσης µε το χρώµα,

εκφραστικότητα του χρώµατος, νέες εκφραστικές αναζητήσεις

3ος.Θέµατα από τη φύση, «η νεκρή φύση» 

4ος.Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, κολάζ

5ος.Αρχαία Ελληνική τέχνη, Αναγέννηση: Μιχαήλ Άγγελος (Φλωρεντινός, 1475-1564), Χανς

Χολµπάιν (Γερµανός, 1497-1543), Μπαρόκ: Καραβάτζιο (Ιταλός, 1573-1610), Ρέµπραντ Βαν

Ριν (Ολλανδός, 1606-69), Χέρµαν Στέινβαϊκ (Γερµανός, 1612-56), 18ος αι.: Ζαν Μπατίστ

Σιµεόν Σαρντέν (Γάλλος, 1699-1779), 19ος αι.: Βίνσεντ Βαν Γκογκ (Ολλανδός, 1853-90),

20ός αι.: Ανρί Ματίς (Γάλλος, 1869-1954), Πάµπλο Πικάσο (Ισπανός, 1881-1973), Μαξ Ερ-

νστ (Γερµανός,1891-1976), Αλµπέρτο Τζιακοµέτι (Ελβετός, 1901-66), Μέρετ Οπενχάιµ (Αγ-

γλίδα, γεν. 1913), Αντόνιο Τάπιες (Ισπανός, γεν. 1923), Ρόι Λιχτενστάιν (Αµερικανός, γεν.1923),

Ραλφ Γκόιγκς (Αµερικανός, γεν. 1928), Έλληνες καλλιτέχνες: Παύλος (Διονυσόπουλος) (Φι-

λιατρά, γεν.1930), Μιχάλης Αρφαράς (Αθήνα, γεν. 1954)

6ος.Ανάλυση έργων µορφής, περιεχοµένου, σχετικά µε τα υλικά και τις τεχνικές, σχετικά µε

την τεχνοτροπία, συγκρίσεις 

ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 1.1. Η υφή

1.2. Τεχνικές για µατιέρες 

2η ώρα: 1.3. Η νεκρή φύση

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να διακρίνουν οι µαθητές την πραγµατική υφή των επιφανειών και των γλυπτών,

από την υφή που µιµείται η ζωγραφική. Να µιµηθούν την υφή µε τη ζωγραφική και να δηµι-

ουργήσουν µατιέρες χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές.

2η ώρα: Να µάθουν για τη θεµατική ενότητα της νεκρής φύσης συγκρίνοντας διάφορες τε-

χνοτροπίες.

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον τους στις αναλύσεις και συγκρίσεις έργων σχετικά µε την υφή τους, 2.την ικανότη-

τα να διακρίνουν την πραγµατική από την υπονοούµενη υφή, 3.την προσπάθειά τους να µιµη-

θούν υφές και να δηµιουργήσουν µατιέρες, 4.τα αποτελέσµατα στις ασκήσεις και τα έργα.

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Για τις µατιέρες, θα πρέπει να συγκεντρώσουµε όλα τα υλικά που έχουν επιλέξει οι µαθη-

τές, ώστε να τα χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια: τσαλακωµένο χαρτί, πανί, σφουγγάρι, άµµο,

πριονίδια, ξυλαράκια, κλωστές, κ.ά.

1η ώρα: 1.αντικείµενα µε διαφορετική υφή: πέτρες, κοµµάτια από χρωµατιστά µάρµαρα,

κοµµάτια ξύλου µε γραµµές και ρόζους, µεγάλα φύλλα µε νευρώσεις, υφάσµατα κτλ. 2.ει-

κόνες µε κτίρια και γλυπτά που παρουσιάζουν έντονες και διαφορετικές εκδοχές της υφής

2η ώρα: µια σύνθεση µε δυο, το πολύ, απλά αντικείµενα και ένα χρωµατιστό πανί στο φόντο
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, 4Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές, παστέλ, µπλοκ

ακουαρέλας, τέµπερες, πινέλα, διάφορα υλικά για µατιέρες (βλέπε πιο πάνω)

2η ώρα: Να επιλέξουν µια από τις οµάδες υλικών για το γλυπτό τους: α. πηλός που στεγνώνει

χωρίς ψήσιµο, χοντρό καρφί, µαχαιράκι β.χάρτινα κουτιά και ρολά, χαρτόνια, κόλλα, ψαλί-

δι, συρραπτικό 

ΚΙνητρΑ

1.Μπορούµε να συγκεντρώσουµε τους µαθητές στην αυλή και να τους ζητήσουµε να περι-

γράψουν την υφή µιας επιφάνειας που βλέπουν γύρω τους ή να έχουµε στην τάξη αντικείµενα

µε διαφορετική υφή, όπως πέτρες, κοµµάτια από χρωµατιστά µάρµαρα, κοµµάτια ξύλου µε

γραµµές και ρόζους, µεγάλα φύλλα µε νευρώσεις, υφάσµατα κ.ά., ώστε να τα δουν, να τα

αγγίξουν και να περιγράψουν την υφή τους. 

ΣτοΧοΣ: η επαφή µε το περιβάλλον και τα αντικείµενα θα φέρει πιο κοντά τους µα-

θητές στην οπτική και απτική αναγνώριση της υφής των επιφανειών. 

2.Εναλλακτικά ζητάµε να σκεφτούν αντικείµενα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υφή, την ο-

ποία και να περιγράψουν. 

ΣτοΧοΣ: να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση γύρω από την υφή έχει καταγραφεί στη

µνήµη µας και να αντιληφθούν την υφή µέσα από οικεία πράγµατα.

ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Παρουσιάζοντας εικόνες µε κτίρια και γλυπτά, ζητάµε από τους µαθητές να αναζητήσουν τα

διάφορα υλικά που έχουν χρησιµοποιήσει οι αρχιτέκτονες και οι γλύπτες, επισηµαίνοντας ότι

ανάλογα µε τα υλικά και τον τρόπο επεξεργασίας τους, δηµιουργούν και διαφορετικές υφές. 

Οι ερωτήσεις στη σελίδα 51 του βιβλίου του µαθητή µπορούν να απαντηθούν ως εξής: Η λεία

και γυαλισµένη επιφάνεια του γλυπτού του Μιχαήλ Αγγέλου µας προκαλεί ευχάριστη αί-

σθηση, µας πείθει για τη ζωντάνια του νεανικού σφριγηλού σώµατος και τη δύναµη που

κρύβει. Οι άγριες επιφάνειες γενικά µας προκαλούν απώθηση, φόβο. Έτσι, βλέποντας το

γλυπτό του Τζιακοµέτι, ίσως προβληµατιστούµε σχετικά µε τη φθαρτή ύλη του ανθρώπινου

σώµατος και το εφήµερο της ζωής. Η αναπάντεχη υφή του γλυπτού αντικειµένου της Μέρετ

Οπενχάιµ µας προκαλεί έντονες αισθήσεις. Από τη µια νιώθουµε ευχάριστα για τη µαλακή

υφή της γούνας και από την άλλη απορούµε µε τη σύνδεσή της µε το φλυτζάνι τσαγιού κα-

θώς αυτόµατα καταργείται η λειτουργικότητά του. 

ΣτοΧοΣ: να συνδέσουν τα υλικά µε την υφή και να αντιληφθούν το ρόλο της υφής στην

αρχιτεκτονική και τη γλυπτική.

2.Μέσα από το βιβλίο του µαθητή (σελ.51,52), παρουσιάζουµε ζωγραφικά έργα που µιµού-

νται την υφή των αντικειµένων και έργα µε µατιέρες, εξηγώντας τις τεχνικές και τα υλικά

που έχουν χρησιµοποιηθεί.

Η ερώτηση στη σελίδα 52 µπορεί να απαντηθεί ως εξής: Ο Ερνστ παίρνοντας ως ερέθισµα

τα τυχαία αποτυπώµατα των διάφορων υφών, εµπνέεται ένα φανταστικό κόσµο, τον προβάλλει

και ολοκληρώνει το έργο του. Ο Τάπιες προβάλλοντας την ύλη και την υφή των διάφορων

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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υλικών που χρησιµοποιεί, τα αναδεικνύει ως κύριο θέµα του έργου του. Ο Αρφαράς καλύ-

πτει το Ειδώλιό του µε µικροαντικείµενα καθηµερινής χρήσης σαν να θέλει να το ζωντανέ-

ψει, να το κάνει να ζήσει στο τώρα, στον ίδιο κόσµο με αυτόν που το κοιτάει. 

ΣτοΧοΣ: να διακρίνουν στη ζωγραφική τη µίµηση της υφής από τη µατιέρα. 

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Προτείνουµε στους µαθητές να παρατηρήσουν ένα αντικείµενο και στη συνέχεια να α-

ποτυπώσουν στο χαρτί την υφή της επιφάνειάς του. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν όποιο υ-

λικό τους διευκολύνει.

Δεν είναι απαραίτητο να σχεδιάσουν το σχήµα του αντικειµένου, αλλά να µιµηθούν την ε-

πιφάνειά του: π.χ. σε ένα κοµµάτι µάρµαρο τα νερά, τις ρωγµές και τις αποχρώσεις του, σε

ένα φύλλο τις νευρώσεις και το χρώµα του, σε ένα ξύλο τα νερά, τους ρόζους και τις απο-

χρώσεις του, σε µια πέτρα τις τρύπες, τις γραµµές ή τη λείανση της επιφάνειάς της κτλ. 

ΣτοΧοΣ: να προσπαθήσουν να αποδώσουν ζωγραφικά διάφορες υφές που βλέπουν

γύρω τους.

Προτείνεται η 1η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι.

2η.Να δηµιουργήσουν ένα έργο επάνω σε ένα θέµα µε µατιέρες (ανθρώπινη φιγούρα, ζώο,

πουλί, ψάρι, δέντρο, τοπίο κτλ.). Να χρησιµοποιήσουν τις τέµπερες αναµειγµένες και µε άλ-

λα υλικά, όπως άµµο, πριονίδια, χαρτιά, κλωστές, υφάσµατα κ.ά. Καθοδηγούµε τους µαθη-

τές και τους αφήνουµε να πειραµατιστούν.

ΣτοΧοΣ: να πειραµατιστούν µε τα υλικά και να δηµιουργήσουν.

η 2η εργασία µπορεί να ολοκληρωθεί στο σπίτι.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Διαπιστώνεται κατά πόσο κατάφεραν οι µαθητές να µιµηθούν υφές και να δηµιουργήσουν

ενδιαφέροντα έργα µε µατιέρες. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Μπορούµε να τους θέσουµε την ερώτηση «ποια θέµατα αναγνωρίζουν στους πίνακες ζω-

γραφικής» και να διαχωρίσουµε έτσι τις 3 µεγάλες θεµατικές ενότητες: τοπίο, φιγούρα, νε-

κρή φύση. 

Επισηµαίνουµε ότι, ενώ οι καλλιτέχνες σε όλες τις εποχές ασχολήθηκαν κυρίως µε την αν-

θρώπινη µορφή, οι νεκρές φύσεις δεν αποτέλεσαν µεµονωµένο θέµα, παρά µόνο το 16ο αι-

ώνα και κυρίως το 17ο µε τους Ολλανδούς ζωγράφους, όταν άρχισαν να αναζητούν θέµατα

µέσα από την καθηµερινή ζωή δίνοντάς της µε αυτό κάποια ιδιαίτερη σηµασία. 

Παρουσιάζουµε τις νεκρές φύσεις µέσα από το βιβλίο του µαθητή (σελ.54-56).

Οι ερωτήσεις στη σελίδα 55 µπορούν να απαντηθούν ως εξής: Οι µεταχειρισµένες και πα-

λαιές µπότες για τον Βαν Γκογκ έχουν αξία, του προσφέρουν έµπνευση µε αποτέλεσµα να

τις κάνει κύριο θέµα του, αποδίδοντάς τις µε πάστα χρώµατος. Το καινούριο θεµατικό στοι-

χείο στον πίνακα του Ματίς είναι η γυάλα µε τα ζωντανά ψάρια. Η υφή του έργου αποδίδε-

ται µε τη ρευστότητα του χρώµατος. Ο Πικάσο προσθέτει στο θέµα του την ψάθα μιας κα-

ΔΕυτΕρη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ρέκλας, την οποία και κολλάει ατόφια επάνω στο έργο. Μαζί µε το σχοινί που περιβάλλει

τον πίνακα σαν κορνίζα, παρουσιάζονται διάφορες υφές. 

Οι ερωτήσεις στη σελίδα 56 µπορούν να απαντηθούν ως εξής: Ο Παύλος στην κατασκευή

του χρησιµοποιεί ένα ξύλινο καφάσι και µε ένα ειδικό δίπλωµα του χαρτιού φτιάχνει τα

φρούτα του. Ο Λιχτενστάιν τυπώνει πρώτα τα στοιχεία της νεκρής φύσης και από επάνω

προσθέτει χρώµα µε µια γρήγορη χειρονοµία. Η αληθοφάνεια στο έργο του Γκόινγκς συν-

δέεται άµεσα µε µια καθηµερινή απόλαυση των ανθρώπων. 

ΣτοΧοΣ: να δουν τα αντικείµενα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους µε το βλέµµα

του ζωγράφου.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

3η.Θα πρέπει να έχουµε τοποθετήσει µια σύνθεση µε δυο, το πολύ, απλά αντικείµενα και έ-

να χρωµατιστό πανί στο φόντο. α.Τους προτρέπουµε να παρατηρήσουν τα αντικείµενα για

να αναγνωρίσουν: 1.τα βασικά σχήµατα που βλέπουν σε κάθε ένα, 2.τα µεγέθη του ενός σε

σχέση µε το άλλο, 3.τα φωτεινά και τα σκιερά µέρη τους. β.Να µεταφέρουν σταδιακά στο

χαρτί µε το µολύβι αυτά που παρατηρούν µε τα µάτια τους.

ΣτοΧοΣ: να έρθουν σε επαφή µε το σχέδιο εκ του φυσικού. 

4η.Να επιλέξουν µια από τις οµάδες υλικών για την τρισδιάστατη νεκρή φύση που θέλουν

να φτιάξουν: α.πηλός που στεγνώνει χωρίς ψήσιµο, χοντρό καρφί, µαχαιράκι β.χάρτινα κου-

τιά και ρολά, χαρτόνια, κόλλα, ψαλίδι, συρραπτικό. 

Η εργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και οµαδικά.

ΣτοΧοΣ: Να δηµιουργήσουν ένα τρισδιάστατο έργο. 

Προτείνεται η 4η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Διαπιστώνεται ο βαθµός ευχέρειας των µαθητών στο σχέδιο εκ του φυσικού και η προσπά-

θεια δηµιουργίας τρισδιάστατων έργων.
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων 

1ο µέρος - Εργασίες αντίληψης 

6η.Οι φωτογραφίες δείχνουν τις επιφάνειες:

α) Φυσικές: 1.µάρµαρο = λείο, κρύο, 2.νερό = ρευστό, διάφανο, δροσερό, κινητικό, 3.σπόροι =

πληθωρικό, ψηφιδωτό, 4.µπρούντζος = σκληρό, επίπεδο µε αγριάδες, 7.ξύλο = άγριο, µε γραµµώ-

σεις, 

β) Τεχνητές: 5.χαρτί = τσαλακωµένο, ξερό, 6.ύφασµα = µαλακό, χνουδωτό, ζεστό, 8.δέρµα = λείο,

λαµπερό, µε µαλακές πτυχώσεις, 9.ηλεκτρονικό κύκλωµα = επίπεδο µε ρυθµικές ραβδώσεις, εξω-

γκώµατα και τρύπες, κρύο.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.
1ος.Υλικά σχεδίου και ζωγραφικής, σχεδιαστικά όργανα, υλικά γλυπτικής, τεχνική της σφυ-
ρηλάτησης και της εµπιεστικής, φωτογραφίες µε φιγούρες, πειραµατισµοί
2ος. Ο όγκος στη γλυπτική: ανάγλυφα (χαµηλά, υψηλά), ολόγλυφα 
Ο τρισδιάστατος χώρος: φυσικός ή κατασκευασµένος, αρχιτεκτονική - διευθέτηση και µορ-
φοποίηση του χώρου, γλυπτική - ανάδειξη των πλαστικών όγκων στο χώρο (εσωτερικό και
εξωτερικό) 
Η ανθρώπινη μορφή στη Δυτική ζωγραφική: σχέδιο µε γραµµές - πλακάτο χρώµα, τονική
διαβάθµιση του χρώµατος για την απόδοση του όγκου, φωτεινές µορφές - σκούρο φόντο, κη-
λίδες χρώµατος - τεχνική του πουαντιγισµού - οπτική ανάµειξη, καθαρό χρώµα και στις φω-
τεινές και στις σκιερές επιφάνειες για να αποδοθούν όγκοι και χώρος (φωβισµός), ενοποίη-
ση όγκου και χώρου - οι φόρµες αναλύονται σε γεωµετρικά στερεά (κυβισµός) 
Μορφές (άνθρωποι, ζώα) µε το ίδιο µέγεθος τοποθετηµένες η µια δίπλα στην άλλη - επίπε-
δος χώρος, µορφές µε το ίδιο µέγεθος, που κάθε µια επικαλύπτει την άλλη - βάθος, µορφές
µε το ίδιο µέγεθος σε διαφορετικά ύψη - ασαφής χώρος, µορφές αλληλεπικαλυπτόµενες και
µε µειωµένο το µέγεθός τους - µεγάλο βάθος, µορφές όπως οι προηγούµενες µε επιπλέον
αλλαγή στο χρώµα και την τονική διαβάθµιση - πειστικός ο φυσικός χώρος, τοποθέτηση των
µορφών σε αλληλεπικάλυψη και µε αυξανόµενο το µέγεθός τους - επίπεδος χώρος 
Ο δισδιάστατος χώρος της ζωγραφικής: χώρος χωρίς βάθος, η µέθοδος της γραµµικής προ-
οπτικής µε ένα σηµείο και µε δυο σηµεία φυγής, η ατµοσφαιρική ή χρωµατική προοπτική,
χώρος - φόντο, αλληλεπιδράσεις µεταξύ σχήµατος και φόντου
3ος.Θέµατα: «η φιγούρα», από έννοιες, αναπαραστατικά, µη παραστατικά, εξωπραγµατικά 
4ος.Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, σχέδιο, κολάζ 
5ος.Αρχαία Ελληνική τέχνη, ρωµαϊκή τέχνη, Βυζαντινή τέχνη, Μεσαιωνική τέχνη, Ανα-
γέννηση: Ντονατέλλο (Φλωρεντινός, 1386-1466), Φρα Αντζέλικο (Φλωρεντινός, 1387-1455),
Μαζάτσιο (Φλωρεντινός, 1401-28), Τζιοβάνι Μπελίνι (Βενετσιάνος, 1430-1516), Αντρέα Μαντένια
(Ιταλός, 1431-1506), Λουκάς Κράναχ (Γερµανός, 1472-1553), Τζάκοπο Τιντορέτο (Βενετσιάνος,
1518-94), Μπαρόκ: Γιαν Βερµέερ (Ολλανδός, 1632-75), Μάιντερτ Χοµπέµα (Ολλανδός, 1638-
1709), 19ος αι.: Ωγκίστ Ροντέν (Γάλλος, 1840-1917), Ζορζ Σερά (Γάλλος, 1859-91), 20ός αι.:
Βασίλι Καντίνσκι (Ρώσος, 1866-1944), Ανρί Ματίς (Γάλλος, 1869-1954), Πάµπλο Πικάσο 
(Ισπανός, 1881-1973), Ανρί Λοράνς (Γάλλος, 1885-1954), Αλεξάντερ Αρσιπένκο (Ρώσος, 1887-
1964), Χανς Αρπ (Αλσατός, 1888-1966), Τζόρτζιο Ντε Κίρικο (Ιταλός, 1888-1978), Μάουριτς Έσ-
σερ (Γερµανός, 1898-1972), Σαλβατόρ Νταλί (Ισπανός, 1904-89), Κλας Όλντενµπουργκ (Αµε-
ρικανός σουηδικής καταγωγής, γεν. 1929), Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη: Κάνο Χιντεγιόρι (Ιάπωνας,
16ος αι.), Σαϊν Ζάντεχ (Πέρσης, 16ος αι.), Έλληνες καλλιτέχνες: Χρήστος Καπράλος (Παναι-
τώλιο Αγρινίου, 1909-93), Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (Αθήνα, γεν.1939), Χρόνης Μπότσογλου
(Θεσ/κη, γεν.1941), Γιάννης Ψυχοπαίδης (Αθήνα, γεν. 1945), Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης (Δρά-
μα, γεν. 1946)
6ος.Ανάλυση έργων ως προς τη µορφή, το περιεχόμενο, τα υλικά, τις τεχνικές, τις τεχνο-
τροπίες, συγκρίσεις 
ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη
1η ώρα: 2.1. Ο όγκος στη γλυπτική

2.2. Προτάσεις για κατασκευή ανάγλυφων και γλυπτών 
2.3. Ο χώρος στα τρισδιάστατα έργα

2η ώρα: 2.4. Η ανθρώπινη μορφή στη Δυτική ζωγραφική 
2.5. Πώς οι µορφές διαµορφώνουν το ζωγραφικό χώρο

3η ώρα: 2.6. Ο χώρος στα δισδιάστατα έργα
4η ώρα: 2.7. Σχεδιαστική µέθοδος της προοπτικής
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ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ
1η ώρα: Να αντιληφθούν οι µαθητές τον όγκο ως στοιχείο της πραγµατικότητας και το χώ-
ρο ως ουσιαστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής, ώστε να ευαισθητοποιη-
θούν απέναντι στα µνηµεία του παρελθόντος αλλά και το περιβάλλον γενικότερα. Να διαµορ-
φώσουν όγκους σε τρισδιάστατα έργα. 
2η ώρα: Να γνωρίσουν διάφορους τρόπους µε τους οποίους οι ζωγράφοι αποδίδουν τις αν-
θρώπινες μορφές, ώστε να εκτιµήσουν τον πλούτο της ζωγραφικής και να µάθουν τους βα-
σικούς τρόπους που οι µορφές, από µόνες τους και ανάλογα µε την τοποθέτησή τους επάνω
στη ζωγραφική επιφάνεια, διαµορφώνουν το χώρο. Να αποδώσουν τον όγκο και να δηµι-
ουργήσουν χώρο σε δισδιάστατα έργα.
3η ώρα: Να διακρίνουν διάφορους τρόπους µε τους οποίους αντιµετωπίζεται ο χώρος στη
δισδιάστατη ζωγραφική επιφάνεια και να προσεγγίσουν τις ζωγραφικές ποιότητες του αφη-
ρηµένου ζωγραφικού χώρου, ώστε να αποδεχτούν συνολικά τα έργα της τέχνης.
4η ώρα: Να µάθουν πρακτικά τη µέθοδο της προοπτικής µε την οποία οι ζωγράφοι της Α-
ναγέννησης πέτυχαν να αναπαραστήσουν ζωγραφικά τον πραγµατικό χώρο.
ΑξΙολοΓηΣη
Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-
διαφέρον τους στις αναλύσεις έργων σχετικά µε τον όγκο και το χώρο, 2.την ικανότητα να
διακρίνουν τον πραγµατικό χώρο από την αναπαράστασή του και το φανταστικό, 3.τις πρω-
τοβουλίες και την προσπάθειά τους να αναζητήσουν υλικό από περιοδικά για να το χρη-
σιµοποιήσουν στα έργα τους, 4.τα αποτελέσµατα στις ασκήσεις και τα έργα.
υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Για την κατασκευή ανάγλυφων και γλυπτών θα πρέπει να έχουµε ζητήσει από τους µαθητές να
φέρει ο καθένας από κάτι, να τα µαζέψουµε όλα εµείς, ώστε να επιλέγει µετά ο καθένας τι θα
χρησιµοποιήσει: α.φύλλα µαλακού αλουµινίου (σφυρί, πένσα, χοντρό καρφί), β.χάρτινα κου-
τιά και ρολά, χαρτόνια (κόλλα, ψαλίδι, συρραπτικό), γ.σύρµα, καρφιά, βίδες (πένσα), δ.µικρά
κοµµάτια ξύλου (σφυρί, καρφιά, σχοινί), ε.πηλός που στεγνώνει µόνος του (µαχαιράκι)
1η ώρα: ένα ανάγλυφο ή γλυπτό, εικόνες µε αρχιτεκτονικά έργα του παρελθόντος όπως εί-
ναι σήµερα
3η & 4η ώρα: προοπτικά σχέδια
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια
1η ώρα: 1.διάφορα υλικά για γλυπτική (βλέπε παραπάνω) 
2.µεγάλα χρωµατιστά χαρτόνια κανσόν, εικόνες κτιρίων, κόλλα, ψαλίδι
2η ώρα: 1.µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β,4Β γόµα, ξύστρα, χάρακας, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπε-
ρες, πινέλα, 2.µορφές από περιοδικά ή δικές τους φωτογραφίες, κόλλα, ψαλίδι, παστέλ
3η ώρα: µπλοκ ακουαρέλας, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές, παστέλ
4η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές 
ΔΙΑθΕΜΑτΙΚοτητΑ
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, επιλέγουν ένα θέµα από αυτά που προτείνονται, οργα-
νώνουν και πραγµατοποιούν την εργασία µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε τις εµπειρίες
και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και µε την αρωγή των καθηγητών τους άλλων ειδικοτήτων.
Εµείς θα φροντίσουµε να παρουσιαστούν οι εργασίες σε κατάλληλο χρόνο, στο επόµενο µά-
θηµα ή σε κάποια εκδήλωση του σχολείου. 
θρηΣΚΕυτΙΚΑ: 1.Η µορφή του Χριστού και της Παναγίας µέσα από τη βυζαντινή αγιο-
γραφία και τη δυτική τέχνη (κείµενο µε εικόνες και σχέδια).
ΜουΣΙΚη & φυΣΙΚη ΑΓωΓη: Ο χορός και η µουσική µέσα από τα εικαστικά έργα
(κείµενο µε εικόνες, εικαστικά έργα). 
ΓΕωΓρΑφΙΑ: Δηµιουργία καλλιτεχνικού - πολιτιστικού χάρτη της Ευρώπης µε εικόνες.
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ΚΙνητρΑ – ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Η καλύτερη εισαγωγή στη γλυπτική θα γινόταν βέβαια σε κάποιο αρχαιολογικό µουσείο,

µε προγραµµατισµένη επίσκεψη, για να δουν οι µαθητές από κοντά τα σπουδαία γλυπτά των

προγόνων µας και να συζητήσουµε γι’ αυτά έχοντάς τα «ζωντανά» µπροστά µας. Εναλλα-

κτικά, η παρουσίαση ενός γλυπτού στην τάξη θα κέντριζε το ενδιαφέρον τους και θα βοη-

θούσε στην κατανόηση του τρισδιάστατου χώρου που καταλαµβάνει µε τον όγκο του. 

Τους ζητάµε να αναφέρουν µνηµεία µε γλυπτά και ανάγλυφα στον τόπο κατοικίας τους και

να τα περιγράψουν. 

2.Με τη βοήθεια του βιβλίου του µαθητή (σελ.58,59), εξετάζουµε τον όγκο ως κυρίαρχο

στοιχείο της γλυπτικής και τον ορίζουµε ως την επέκταση της επιφάνειας του έργου από τις

δυο διαστάσεις µε εξοχές.

Στη Θριαµβική Αψίδα του Κωνσταντίνου, οι μορφές επάνω από τις κολόνες είναι συγκε-

κριµένα άτοµα που πρέπει να εξυµνηθούν, γι’αυτό και είναι σχεδόν ολόγλυφες, καθώς και

οι ίδιες οι κολόνες, οι οποίες και τα υποβαστάζουν. Οι µικρότερες μορφές (στρατός κτλ.) εί-

ναι υψηλά ανάγλυφα, για να φαίνονται αφού βρίσκονται στο επάνω µέρος. Τα γράµµατα και

διάφορα άλλα στοιχεία µικρότερης σηµασίας στο κάτω µέρος είναι χαµηλά ανάγλυφα. Όλα

µαζί πλουτίζουν το γλυπτικό αυτό έργο που είναι µνηµείο θριάµβου.

3.Επισηµαίνουµε ότι στην αρχαιότητα τα γλυπτά εντάσσονταν σε αρχιτεκτονικά έργα και συ-

νέβαλαν στην αισθητική και το νόηµά τους. Μπορούµε να µιλήσουµε για τα γλυπτά του

Παρθενώνα.

4.Τα σύγχρονα γλυπτά είναι συνήθως ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική, γίνονται µε διά-

φορα υλικά και πολλά έχουν συµβολικό νόηµα.

ΣτοΧοΣ: να κατανοήσουν την έννοια του όγκου. 

5.Παρουσιάζουµε παλαιότερα αρχιτεκτονικά έργα στη σηµερινή τους κατάσταση. Αναζη-

τάµε µε τους µαθητές α.τη χρήση που είχαν όταν δηµιουργήθηκαν και αυτή που έχουν τώ-

ρα, β.ποιες από τις αισθητικές τους αξίες παραµένουν και σήµερα, ποιες χάθηκαν και γιατί.

Προσπαθούµε να φανταστούµε πώς τα έβλεπαν οι άνθρωποι της εποχής τους και σκεφτόµαστε

πώς φαίνονται σήµερα στα δικά µας µάτια. 

ΣτοΧοΣ: να οδηγηθούν σε συµπεράσµατα σχετικά µε την αξία διατήρησης των µνηµεί-

ων του παρελθόντος, αλλά κυρίως να κατανοήσουν το ρόλο του περιβάλλοντος χώρου

στην αρχιτεκτονική και γενικότερα στη ζωή µας.

6.Αναφερόµαστε στα έργα του Ροντέν, τα οποία εκτός από το ενδιαφέρον τους για τον όγκο,

«ανοίγουν» τις φόρµες τους στο χώρο, αφού οι φόρµες αφήνουν τον κενό χώρο να εισχω-

ρήσει ανάµεσά τους. 

ΣτοΧοΣ: να κατανοήσουν τη λειτουργία του χώρου στη γλυπτική.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν ενηµερωθεί από το προηγούµενο µάθηµα να φέρουν τα

υλικά που χρειάζονται για να φτιάξουν ένα τρισδιάστατο έργο.

α.Με φύλλο αλουµινίου (σφυρί, πένσα, χοντρό καρφί) µπορούν να φτιάξουν ένα ανάγλυφο, ό-

πως παρουσιάζεται στη σελίδα 60 του βιβλίου τους. Μπορούν επίσης να δηµιουργήσουν ένα γλυ-

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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πτό κρατώντας µε πένσα το φύλλο αλουµινίου και στρίβοντάς το έτσι, ώστε να πάρει µια φόρµα.

Στη συνέχεια να το επεξεργαστούν δηµιουργώντας υφές, εξογκώµατα, ακόµα και τρύπες. 

β.Με χάρτινα κουτιά και ρολά, χαρτόνια (κόλλα, ψαλίδι, συρραπτικό) µπορούν να φτιάξουν ένα

γλυπτό, όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 60 του βιβλίου τους. Μπορούν επίσης να δηµιουργή-

σουν ένα ανάγλυφο µε χάρτινες φόρµες που θα τις κολλήσουν επάνω σε ένα σκληρό χαρτόνι. 

γ.Με σύρµα (πένσα) µπορούν να φτιάξουν ένα γλυπτό, στριφογυρίζοντάς το και δίνοντάς του

τη φόρµα της φιγούρας. Αν θέλουν, τη στιγµή που στριφογυρίζουν το σύρµα, µπορούν να

ενσωµατώσουν καρφιά ή βίδες, δίνοντας έτσι µια διαφορετική υφή, πιο άγρια.

δ.Καρφώνοντας και δένοντας µικρά κοµµάτια ξύλου (σφυρί, καρφιά, σχοινί). 

ε.Με πηλό που στεγνώνει χωρίς ψήσιµο, πλάθουν µε τα χέρια φόρµες, χρησιµοποιώντας µα-

χαιράκι τις επεξεργάζονται και στη συνέχεια τις ενώνουν. Μπορούν επίσης να δηµιουργή-

σουν ένα ανάγλυφο µε επεξεργασία ενός επίπεδου κοµµατιού από πηλό, αφαιρώντας κοµµά-

τια, προσθέτοντας άλλα, χαράσσοντας και τρυπώντας το. 

ΣτοΧοΣ: να δηµιουργήσουν τρισδιάστατα έργα.

η 1η εργασία µπορεί να ολοκληρωθεί στο σπίτι. 

2η.Η εργασία µπορεί να γίνει ατοµικά ή οµαδικά. Μπορούµε να χωρίσουµε τους µαθητές

σε 5 οµάδες. Η κάθε οµάδα να ασχοληθεί µε µια από τις έννοιες: µεγαλειώδες, φιλικό, α-

πρόσιτο, ψυχρό, ζεστό. Να βρουν εικόνες µε κτίρια, τα οποία να εκφράζουν κάθε µια από

τις παραπάνω έννοιες και να τις κολλήσουν σε χρωµατιστό χαρτόνι. 

ΣτοΧοΣ: να συνδέσουν την ανθρώπινη ψυχολογία µε τις ιδιότητες του χώρου.

Προτείνεται η 2η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Οι µαθητές παραδίδουν τα τρισδιάστατα έργα τους, τα οποία τοποθετούµε επάνω σε ένα θρα-

νίο, και τα χαρτόνια µε τις φωτογραφίες, που τα κολλάµε στον τοίχο και κάνουµε σχόλια.

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Στο προηγούµενο κεφάλαιο, επισηµάναµε ότι οι καλλιτέχνες σε όλες τις εποχές ασχολή-

θηκαν κυρίως µε την ανθρώπινη μορφή. Μέσα από το βιβλίο του µαθητή (σελ.62,63), ανα-

λύουµε τα έργα µε τις ανθρώπινες μορφές και επισηµαίνουµε ότι στη ζωγραφική η απόδο-

ση του όγκου και του χώρου γίνεται µε το σχέδιο και το χρώµα, αλλά ο τρόπος ποικίλλει και

εξαρτάται από την αντίληψη κάθε εποχής. Το σχέδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ρεαλιστικά,

αφαιρετικά ή µε τον κυβιστικό τρόπο. Το χρώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλακάτο, τονι-

κά, µε έντονες τονικές αντιθέσεις, µε την τεχνική του πουαντιγισµού, µε εκφραστικότητα -

χρωµατικές φωτοσκιάσεις ή µε κυβιστικές φόρµες. 

2.Τα σχέδια µε τις µορφές στη σελίδα 64 του βιβλίου παρουσιάζουν τους τρόπους που οι µορ-

φές διαµορφώνουν το ζωγραφικό χώρο από µόνες τους, ανάλογα µε την τοποθέτησή τους.

ΣτοΧοΣ: να αντιληφθούν ότι ένα θέµα στη ζωγραφική µπορεί να παρουσιαστεί µε πολ-

λούς τρόπους.

ΔΕυτΕρη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ΕρΓΑΣΙΕΣ

3η.Με τη βοήθεια κάναβου, να µεταφέρουν σε µεγέθυνση το σχέδιο της μορφής του βιβλί-

ου τους και να αποδώσουν α.τους όγκους µε µολύβι, χρησιµοποιώντας τρεις µε τέσσερις τό-

νους, (άσπρο, µαύρο και δυο ενδιάµεσα γκρίζα) ή β.όγκο και χώρο µε καθαρά χρώµατα α-

νοιχτά και σκούρα (τέµπερες). 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να αποδίδουν ζωγραφικά την αίσθηση του όγκου, σε μορφές. 

η 3η εργασία µπορεί να ολοκληρωθεί στο σπίτι. 

4η.Για να διαµορφώσουν ένα ζωγραφικό χώρο µε μορφές, θα πρέπει να έχουν βρει ανθρώ-

πινες µορφές από περιοδικά ή δικές τους φωτογραφίες και τοποθετώντας τις στο χαρτί να δηµι-

ουργήσουν το χώρο που επιθυµούν, ανάλογα µε τα σχέδια στη σελίδα 64 του βιβλίου. Για

να ολοκληρωθεί το έργο, καλό θα ήταν να προσθέσουν χρώµα (µε παστέλ), γύρω αλλά και

επάνω στις μορφές.

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να διαµορφώνουν ζωγραφικούς χώρους, µε μορφές. 

Προτείνεται η 4η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ 

Οι µαθητές παραδίδουν τα έργα µε τις ανθρώπινες μορφές. Να γίνουν σχόλια και να διατυ-

πωθούν κρίσεις. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Μέσα από το βιβλίο (σελ. 65-67) και αναλύοντας τα έργα, εισάγουµε τους µαθητές στο δισ-

διάστατο χώρο της ζωγραφικής. Στη Βυζαντινή ζωγραφική (Εικ.21) ο χώρος παραµένει δισ-

διάστατος και παρουσιάζεται µε ένα ενιαίο χρωµατικό φόντο, κάτι που απαιτεί η εσωτερι-

κότητα και η ανάδειξη του θεϊκού στοιχείου και όχι του υλικού και πραγµατικού κόσµου. 

Στα ζωγραφικά έργα της Αναγέννησης (Εικ.22-24) αναπαριστάνεται ο τρισδιάστατος πραγµα-

τικός χώρος, µε τη µέθοδο της γραµµικής προοπτικής µε ένα σηµείο φυγής. 

Στο έργο του Μαντένια (Εικ.25) η προοπτική παρουσιάζεται αντεστραµµένη στο σώµα του

Χριστού (σελ.64 στ.), µε µεγάλο κεφάλι και µικρά πόδια, εντείνοντας έτσι το Θείο δράµα. 

Στο έργο του Βερµεέρ (Εικ.27), της περιόδου του Μπαρόκ, βλέπουµε επίσης τη γραµµική

προοπτική µε ένα σηµείο φυγής.

τρΙτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Απόσπασµα από το βιβλίο «Η θεωρία της Ιταλικής Αναγέννησης», Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα,

Α.Σ.Κ.Τ., 1985

«Η εποχή της Αναγέννησης αναδεικνύει τον άνθρωπο ως τον κυρίαρχο αυτού του κόσµου που µε

τις δυνατότητές του µπορεί να κάνει τα πάντα. Η ανθρωποκενρική αυτή αντίληψη παρασύρει και

την τέχνη. Το αντικείµενό της τέχνης µετατίθεται από τον εσωτερικό στον εξωτερικό κόσµο και

ενδιαφέρεται για την απεικόνιση του αισθητού κόσµου, τη µίµηση της φύσης, σύµφωνα µε την αι-

σθητική της αρχαιότητας. Η γεωµετρική προοπτική θα βοηθήσει το ζωγράφο να υποτάξει το όραµα

της φύσης σε µια λογική αρχή και να ιεραρχήσει τα φαινόµενα που απεικονίζει. Με την προοπτι-

κή θα µεταφέρει την εντύπωση του τρισδιάστατου χώρου επάνω στην επίπεδη επιφάνεια και θα κά-

νει τον πίνακα να φανεί σαν ανοιχτό παράθυρο.» 
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2.Στο έργο του Ντε Κίρικο ο χώρος έχει οργανωθεί µε µια διαφορετική προοπτική, αφού χρη-

σιµοποιούνται πολλά σηµεία φυγής που µετατρέπουν το χώρο σε εξωπραγµατικό, µεταφυ-

σικό. Στο έργο του Νταλί βλέπουµε την προοπτική του Σταυρού και τη βράχυνση στο σώµα

του Χριστού να έρχονται σε σύγκρουση µε το υπόλοιπο τοπίο µε την ατµοσφαιρική προο-

πτική, δραµατοποιώντας τον πίνακα (θεατρικός χώρος). Στα έργα του, ο Έσερ χρησιµοποι-

εί τη γραµµική προοπτική και τα µαθηµατικά για να δηµιουργήσει φανταστικούς κόσµους

και οπτικές ψευδαισθήσεις. Οι ζωγράφοι στις αρχές του 20ού αιώνα, αντέδρασαν στο κλα-

σικό ιδανικό, τη «µίµηση της φύσης» και, απορρίπτοντας την αναπαράσταση και την προο-

πτική, εργάστηκαν για την αυτονοµία της ζωγραφικής εικόνας. 

ΣτοΧοΣ: να κατανοήσουν τις διαφορετικές επιδιώξεις των ζωγράφων, όπως την απόδοση

της πραγµατικότητας, την παρουσίαση φανταστικών χώρων, την αφηρηµένη ζωγραφική.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

5η.Να ζωγραφίσουν πρώτα το φόντο µε ξυλοµπογιές, χρησιµοποιώντας τις ελαφρά και α-

ναµειγνύοντας διάφορα χρώµατα. Μετά, να σχεδιάσουν επάνω, µε το χέρι ή µε γεωµετρικά

όργανα, σχήµατα γεωµετρικά και ελεύθερα (µόνα τους ή σε οµάδες, το ένα µέσα στο άλλο,

το ένα πίσω από το άλλο) αλλά µε σαφή περιγράµµατα, ώστε να σχηµατίσουν µια ωραία σύν-

θεση. Έπειτα, να χρωµατίσουν κάθε σχήµα µε ένα χρώµα, µε πολλά, γεµίζοντάς τα µε δια-

κοσµητικά µοτίβα (παράλληλες γραµµές, κάθετες γραµµές, κουκίδες, µικρά σχήµατα) ή το-

νίζοντας το περίγραµµά τους µε άλλο χρώµα. 

ΣτοΧοΣ: να διαχωρίσουν το σχήµα από το φόντο.

6η.Μπορούµε να τους εξηγήσουµε πώς να ζωγραφίσουν το «ζωγραφικό χώρο»: Χρησιµοποι-

ούµε παστέλ, ένα υλικό εύπλαστο που διευκολύνει να αναµείξουµε τα χρώµατα. Ζωγραφίζουµε

ελεύθερα κινώντας το χέρι µας γρήγορα και έντονα, γεµίζοντας έτσι την επιφάνεια του χαρτιού

µε χρώµατα, που το ένα µπαίνει µέσα στο άλλο χωρίς να δηµιουργούνται σαφή σχήµατα. 

ΣτοΧοΣ: να μετατρέψουν τη ζωγραφική επιφάνεια σε ζωγραφικό χώρο.

Προτείνεται η 6η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

Για όσους θέλουν να δουλέψουν περισσότερο, οι εργασίες 5 και 6 µπορούν να γίνουν και µε τέµπερες.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ

Σκόπιμο θα ήταν να παρουσιαστούν όλα τα έργα τους, να σχολιαστούν και να κριθούν από

τους µαθητές, αιτιολογώντας τις κρίσεις τους. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Μέσα από το βιβλίο (σελ.68) παρουσιάζουµε τη µέθοδο της προοπτικής, µε ένα και µε δυο

σηµεία φυγής, σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο και έπειτα αναφέρουµε ότι η ατµοσφαιρι-

κή προοπτική χρησιµοποιεί επιπλέον αλλαγές και τονικές διαβαθµίσεις στα χρώµατα.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

7η.Να επιλέξουν ένα από τα θέµατα: ταξιδεύω στο χρόνο, το όνειρο του ήλιου, γέννηση ή να σκε-

φτούν ένα δικό τους θέµα και να φτιάξουν έναν προοπτικό χώρο µε ένα ή δυο σηµεία φυγής.

Μπορούν να χρωµατίσουν ή να χρησιµοποιήσουν την τεχνική του κολάζ, ώστε να δηµιουρ-

γήσουν φανταστικούς, παράξενους χώρους, συνδέοντας στοιχεία που στην πραγµατικότητα

είναι ασύνδετα. 

τΕτΑρτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ΣτοΧοΣ: να χρησιµοποιήσουν τη µέθοδο της προοπτικής σε δικό τους έργο και να δια-

πιστώσουν τις δυνατότητες της προοπτικής στη δηµιουργία χώρων, πραγµατικών και

φανταστικών.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Διαπιστώνουµε αν χρησιµοποίησαν σωστά τη µέθοδο της προοπτικής, αν την παραποίησαν

ηθεληµένα και αν πρωτοτύπησαν.
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων
1ο µέρος - Εργασίες αντίληψης 
7η.Εικ.1.Αποσπάσµατα - λεγόµενα του Χρόνη Μπότσογλου από αφιέρωµα στον Ηριδανό, από την

ιστοσελίδα http://www.hridanos.gr/volume09/eikastika/mpotsoglou/ 

«...Το 1965, µπροστά στο µοντέλο µου, είχα µαγευτεί απ’ το σπιθήρισµα που κάνει η σάρκα η ζωντανή.
Το σπιθήρισµα της ζωής, όπως έλεγα τότε... Προσπά¬θησα να ζωγραφίσω αυτό το φαινόµενο... που
δεν έχει σχέση µε το φως και τη σκιά... που δεν είναι οπτικό, αλλά απτό.... Αυτό πού ονοµάζω πλα-
στική ύλη δεν είναι η πάστα, η µατιέρα ή το µετιέ. Είναι ένα υλικό ζωντανό, φορτισµένο, που έχει µέ-
σα του το σχέδιο, τον τόνο, το χρώµα... κι ακόµα, περιέχει το σπιθήρισµα της σάρκας. Μια παλλόµενη
µάζα, ένας πολτός... µ’ αυτό κτίζεις το σώµα.... Όπως σε κοιτάω για να σε ζωγραφίσω, είναι διάφο-
ρα πράγµατα από γύρω, σε διάφορες αποστάσεις, οι τοίχοι, τα έπιπλα... Όλα αυτά συγκεντρώνονται
επάνω σου. Όλος αυτός ο χώρος θα συµπυκνωθεί, θα µπει ολόκληρος στη ζωγραφιά, µέσα από την
παρουσία του µοντέλου.... Η κίνηση που µ’ ενδιαφέρει είναι εκείνη που κάνει το µάτι, καθώς σκα-
λώνει σε ορισµένα σηµεία. Έτσι υπάρχουν στη ζωγραφιά διάφορα φορτισµένα κέντρα και ανάµεσά
τους νεκρά σηµεία. Το µάτι µου δεν τα βλέπει όλα, και καλά κάνει που δεν τα βλέπει.... Η οδυνηρή
και ερωτική αίσθηση αφής του γυµνού κορµιού µέσα στο χώρο: λίγο κολυµπά, λίγο γδέρνεται, κάπου
ενώνεται και διαλύεται, κάπου αντιστέκεται και επιµένει....» 
Εικ.2.Απόσπασµα από κείµενο που αναφέρεται στον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη από το Λεξικό

Ελλήνων Καλλιτεχνών, εκδ. Μέλισσα

Στο σύνολο του έργου του κυριαρχεί, ως επί το πλείστον, η ανθρώπινη µορφή. Σ’ αυτήν επικεντρώνει κυ-
ρίως το ενδιαφέρον του, γιατί, ως η µοναδική έλλογη ζωτική δηµιουργία, προσφέρει άπειρες ερµηνευτικές
δυνατότητες. Για τον καλλιτέχνη προέχει να αποκαλυφθεί το µυστηριώδες χτίσιµο της ανθρώπινης φύσης
που ως κοσµοείδωλο κρατά, στην ψυχογενετική, κυρίως, απρόβλεπτα εκρηκτική σύσταση της, την αλήθεια
της ζωής. Για την ανάπλαση της καταφεύγει στη δηµιουργία γιγαντιαίων µορφών, απλωµένων µέχρι τα ό-
ρια των πινάκων, µε διάθεση υπέρβασης τους. Τη µνηµειακότητά τους διαµορφώνει µε µανιεριστικές α-
ναλογίες, αποδίδοντας το κεφάλι συνήθως µικρό, τον κορµό ογκώδη και τα άκρα ιδιαίτερα επιµηκυσµέ-
να και διευρυµένα στον πλασµό. Ενδυναµώνει την Εσωτερική διανοµή µε φλεβώδεις ορµητικές πινελιές
για να αποδώσει τον οργανικό ρυθµό και µαζί κάθε αισθητηριακή ανακλαστική αντίδραση. Για να προ-
βάλει τη δράση και τη δυναµική του ορατού και αόρατου αυτού µικρόκοσµου, που υποκινεί αδιάλειπτα λει-
τουργίες εν δυνάµει, ενισχύει την εξωτερική φόρµα µε χοντρό περίγραµµα, έτσι που να δρα ως προστα-
τευτικό περίκλειστο κέλυφος. Είναι ένας εύσχηµος τρόπος για να αναδειχτεί εντονότερα ότι συντελείται κά-
τω από την αποδεκτά κοσµική εικόνα, κατά τη διάρκεια του βιοϊστορικού της κύκλου από τη γέννηση έως
το θάνατο, και κυρίως οι αισθητηριακοί κραδασµοί της γενετικής ύλης ως τις πιο ακραίες ιδιαιτερότητές
τους. Στην αγωνιώδη προσπάθεια του να καταδείξει το περίπλοκο αυτό σύστηµα, όπου εµπλέκονται το λο-
γικό µε: το άλογο, η αρµονία µε: τη δυσαρµονία, καταφεύγει στη χρήση της πιο απλής γραφής, της γραµµής,
επιλέγοντας, στους ποικίλους χειρισµούς της, λιγοστά από τα πρωτογενή χρώµατα.
Εικ.3.Απόσπασµα από παρουσίαση της έκθεσης του Γιάννη Ψυχοπαίδη στην Ελευθεροτυπία
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20/6/2008, από την ιστοσελίδα http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,id=15369192

«Ποια συναισθηµατική ενέργεια σηµατοδοτεί ο νόστος στη δηµιουργική δράση του ζωγράφου, πού µας
παραπέµπει και τι µας αποκαλύπτει;», αναρωτιέται ο επιµελητής της έκθεσης, Τάκης Μαυρωτάς, πριν α-
ναφερθεί στις πηγές και στην πολυσηµία τού έργου του. «Μισοκατεστραµµένα αγάλµατα, επιτύµβια, α-
νάγλυφα, µετόπες και βωµοί, ποιήµατα και διάλογοι, κείµενα και θεατρικά, δηµηγορίες και επιτάφιοι:
είναι το τεράστιο πεδίο των οραµατικών µεταπλάσεων του Ψυχοπαίδη και της ατέρµονης καλλιτεχνικής
του πράξης. Και µαζί, η Ελλάδα τού σήµερα, το κατεστραµµένο περιβάλλον, οι ξεχασµένες αξίες, η πε-
ριφρονηµένη σε µεγάλο βαθµό πολιτιστική µας κληρονοµιά, η ξεχασµένη παράδοση, ο συβαριτισµός, η
µίµηση φτηνών προτύπων. Και τέλος, και πρώτα-πρώτα, η Ελλάδα από την οποία αποστρέψαµε το βλέµµα
µας». Ενα εικαστικό παλίµψηστο, δηλαδή ενορχηστρωµένο από ετερόκλητα υλικά (φωτογραφίες, Polaroid,
αποσπάσµατα φωτογραφιών από εφηµερίδες και περιοδικά κ.ά.), βίαιες χειρονοµίες και χρωµατικές ε-
πεµβάσεις, προσανατολισµένο συχνά και στη θυελλώδη πολιτική κατάσταση της µεταπολεµικής Ελλά-
δας του ‘60, των δύσκολων χρόνων της δικτατορίας, και στη βία της εξουσίας. 
Εικ.4.Αποσπάσµατα από συνεύντευξη του Μάκη Θεοφυλακτόπουλου στο LIFO, από την ιστο-

σελίδα http://www.lifo.gr/content/x8/320.html 

«...Μια βασική και µεγάλη περίοδος ήταν οι φιγούρες µε τις µοτοσικλέτες. Με αυτό έγινα και γνωστός. Ή-
ταν πιο κοντά στη ζωγραφική που ξέραµε. Κάποια στιγµή σταµάτησε και έµεινε µόνο το ανθρωπόµορφο
στοιχείο. Μετά, ήρθε µια τρίτη που είναι µέχρι τώρα, και είναι ο τρόπος µε τον οποίο εγώ µπορούσα να βγά-
λω τη λεπτοµέρεια.... Η µεγάλη ποσότητα του υλικού είναι κάτι που το βρίσκεις σε πολλούς πίνακες. Στη δι-
κή µου δουλειά, όµως, προκύπτει µέσα από το συνεχές γκρέµισµα που έχω κάνει για να βρω αυτό που θέ-
λω καλύτερα. Η εικαστική ιδέα δεν προϋπάρχει. Υπάρχει γενικώς. Κάπου. Η πλαστική ιδέα. Το θέµα είναι
γνωστό, ανθρωπόµορφο και άνευ σηµασίας. Για µένα το περιεχόµενο βρίσκεται καθαρά στα µορφοπλα-
στικά στοιχεία. Με ενδιαφέρει το όποιο περιεχόµενο να προκύψει από τη διαδικασία της πάλης µε το υλικό
και τη µορφή.... Η διαφορά της ύλης που διαπιστώνεις εντός του περιγράµµατος χρειάζεται γιατί µε τα παι-
ξίµατα αυτής της ύλης και όχι µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά προβάλλεται κάτι εντός του ανθρώπου. Ό-
χι ο εσωτερικός του κόσµος αλλά τα εξωτερικά γνωρίσµατά του. Λίγο πάστα πιο δω και υποβάλει ότι ενδε-
χοµένως εκεί πρόκειται περί κεφαλιού. Έτσι τα παιξίµατα είναι για να υποβάλουν κάτι που συµβαίνει µέ-
σα στο περίγραµµα, όχι να το περιγράψουνε. Διότι ο τρόπος που τελικά ορίζεται το περίγραµµα πρέπει να
βρει την ισορροπία, η οποία θα το αποµακρύνει από ένα ρεαλιστικό περίγραµµα, όπως των αστυνοµικών
σε ένα πτώµα, αλλά και να µην το φτάσει σε µια αφηρηµένη λουρίδα που απλώς δεσµεύει ένα χώρο....»
8η.Εικ.1.Τιντορέτο = δ. γραµµική προοπτική 
Εικ.2.Χοµπέµα = ε. συνδυασµός γραµµικής και ατµοσφαιρικής προοπτικής 
Εικ.3.Σκηνή αρµατοδροµίας = β. µορφές µε το ίδιο µέγεθος που κάθε µια επικαλύπτει την άλλη 
Εικ.4.Γιαπωνέζικο παραβάν = στ. µορφές µε αλληλεπικάλυψη, µε αυξανόµενο το µέγεθός τους 
Εικ.5.Ζάντεχ = γ. µορφές µε το ίδιο µέγεθος τοποθετηµένες σε διαφορετικά ύψη 
Εικ.6.«Η Αυλή του Ιουστινιανού» = α. µορφές µε ίδιο µέγεθος τοποθετηµένες η µια δίπλα στην άλλη 

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής 
25η.Εξηγούµε στους µαθητές ότι ο Πικάσο σε αυτά τα έργα του σχεδιάζει παράδοξες φόρµες και
φωτοσκιάζοντας και προσδίδοντάς τους έτσι όγκο, τις παρουσιάζει ως φιγούρες. Τους ζητάµε να σχε-
διάσουν φόρµες µε ευθείες ή καµπύλες γραµµές και στη συνέχεια να αποδώσουν τον όγκο µε φω-
τοσκιάσεις, δηµιουργώντας παρόµοιες μορφές. 
26η.Ζητάµε να σχεδιάσουν παρόµοια µαύρα σχήµατα, µε τα σχέδια του Έσσερ, ισοδύναµα µε τον άσπρο
χώρο που θα δηµιουργηθεί µε την τοποθέτησή τους µέσα στο πλαίσιο. Εναλλακτικά, µπορούν να σχεδιά-
σουν τα σχήµατα επάνω σε µαύρο χαρτί, να τα κόψουν και να τα κολλήσουν επάνω στον άσπρο χώρο. 
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ΕΙΣΑΓωΓη

Η διδακτική των Εικαστικών τεχνών αφορά τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις παράλληλα µε

την πολιτιστική γνώση που παρέχει το έργο τέχνης. Στην τέταρτη διδακτική ενότητα επι-

διώκουµε να κατανοήσουν οι µαθητές τα έργα τέχνης εµβαθύνοντας στην καλλιτεχνική πρά-

ξη και συνδέοντάς την µε τον πολιτισµό και τα δεδοµένα κάθε κοινωνίας.

θΕΜΑ 1: Ανάλυση και σύνθεση (3 ώρες)

Η ανάλυση του έργου τέχνης θεωρείται βασική διαδικασία για τη σωστή προσέγγισή του. Οι

µαθητές, όπως και ο καθένας µας, κάνουν κρίσεις σχετικά µε τα έργα. Όµως αυτό είναι κα-

λό να γίνεται, αφού προηγουµένως έχουµε προβληµατιστεί σχετικά µε το περιεχόµενο και

τη µορφή τους. Δηλαδή, αναλύοντας το πνευµατικό µέρος του έργου και την εξωτερική του

όψη, µπορούµε να καταλήξουµε σε σωστότερες κρίσεις. 

Εντοπίζουµε τη διαδικασία αυτή στην οργάνωση των στοιχείων της σύνθεσης, συνδέοντάς την

µε τα νοήµατα ή τους συµβολισµούς που προκύπτουν. Αναλύουµε στην τάξη έργα διαφορε-

τικής µορφής θέτοντας ερωτήσεις, ώστε τα συµπεράσµατα να προκύπτουν µέσα από έρευνα. 

θΕΜΑ 2: Αλληγορικά και συµβολικά έργα (2 ώρες)

Ο συµβολισµός και η αλληγορία είναι δυο στοιχεία που χρησιµοποιούνται στις οπτικές µορ-

φές όσο και στο λόγο. Τα δηµοτικά µας τραγούδια, οι λαϊκές παροιµίες, ακόµη και οι παρα-

βολές του Χριστού σχετίζονται µε κρυφά νοήµατα που γίνονται αντιληπτά µετά από σκέψη.

Οι µαθητές είναι σε θέση να ψάξουν και να αναγνωρίσουν οπτικά σύµβολα, αρκεί να χρη-

σιµοποιήσουµε κατάλληλα έργα ως παραδείγµατα. 

θΕΜΑ 3: Βυζαντινή τέχνη (2 ώρες)

Η παρουσίαση δειγµάτων της βυζαντινής τέχνης θα συµπληρώσει τις γνώσεις των µαθητών

σχετικά µε το βυζαντινό πολιτισµό.

θΕΜΑ 4: Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη (3 ώρες)

Αν και η παιδεία µας πηγάζει και στηρίζεται στη δυτική σκέψη, ζωή και τέχνη, δεν µπο-

ρούµε να µην αναφερθούµε έστω εγκυκλοπαιδικά στην τέχνη εξω-ευρωπαϊκών λαών, ώστε

να δώσουµε κάποια περισσότερα στοιχεία για προβληµατισµό επάνω στο τι είναι αυτό που

κάνει τους ανθρώπους να δηµιουργούν τέχνη και πού οφείλονται οι διαφορετικές µορφές της.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα αντιληφθούν ότι η τέχνη είναι ανάγκη του ανθρώπου που ζει σε

κάθε γωνιά της γης σε όλες τις εποχές, ότι η µη δυτική τέχνη, ενώ µπορεί να φαίνεται αρχι-

κά πολύ διαφορετική, έχει κοινές συνιστώσες και πολλές οµοιότητες µε τη δυτική και τελι-

κά να κατανοήσουν την τέχνη ως ολότητα. Η σκέψη που απορρέει στη συνέχεια είναι ότι η

ανθρωπότητα είναι και αυτή µια ολότητα, οπότε η συναίσθηση ότι ο καθένας µας είναι µέ-

ρος της και όλοι µαζί την αποτελούµε, θα ενεργοποιήσει το σεβασµό που οφείλουµε να δεί-

χνουµε σε κάθε πολιτισµό και κάθε άνθρωπο. 
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Υλικά σχεδίου και ζωγραφικής, υλικά για κολάζ, πειραµατισµοί 

2ος.Ανάλυση του έργου: α.το περιεχόµενο, β.η µορφή

Το θέµα του έργου (στα αναπαραστατικά, στα µη παραστατικά)

Η τεχνοτροπία του έργου (στιλ-ύφος)

Η σύνθεση του έργου: λιτή σύνθεση, σύνθεση µε ποικιλία, νοητά σχήµατα που οργανώνουν

τη σύνθεση, τοποθέτηση των επι µέρους στοιχείων της σύνθεσης (διάταξη: σε παράλληλες

ζώνες, συµµετρική, περιµετρική, ακτινωτή, διαγώνια), κατευθύνσεις, έµφαση, επανάληψη

3ος.Θέµατα ελεύθερα, παραστατικά, µη παραστατικά

4ος.Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, σχέδιο, κολάζ

5ος.Αρχαία Ελληνική τέχνη, Βυζαντινή τέχνη, Μεσαιωνική τέχνη, Αναγέννηση: Σάντρο Μπο-

τιτσέλι (Φλωρεντινός, 1445-1510), Μιχαήλ Άγγελος (Φλωρεντινός, 1475-1564), Μπενβενούτο Τσε-

λίνι (Φλωρεντινός, 1500-71), Τζάκοπο Τιντορέτο (Βενετσιάνος, 1518-94), Πίτερ Μπρέγκελ ο Πρε-

σβύτερος (Ολλανδός, 1525-69), Δοµήνικος Θεοτοκόπουλος - Ελ Γκρέκο (Κρητικής καταγωγής,

1541-1614), Καραβάτζιο (Ιταλός, 1573-1610), Μπαρόκ: Νικολά Πουσέν (Γάλλος, 1594-1665),

Ντιέγκο Ροντρίγιες Ντε Σίλβα Βελάσκεθ (Ισπανός, 1599-1660), Φρανσουά Ζιραρντό (Γάλλος, 1628-

1715), 18ος αι.: Φρανσίσκο Χοσέ Δε Γκόγια Υ Λουθιέντες (Ισπανός, 1746-1828), 19ος αι.: Τζον

Κόνσταµπλ (Άγγλος, 1776-1837), Εντγκάρ Ντεγκά (Γάλλος, 1834-1917), Πολ Σεζάν (Γάλλος, 1839-

1906), Βίνσεντ Βαν Γκογκ (Ολλανδός, 1853-90), 20ός αι.: Βασίλι Καντίνσκι (Ρώσος, 1866-1944),

Καζιµίρ Μάλεβιτς (Ρώσος,1878-1935), Πάουλ Κλέε (Ελβετός, 1879-1940), Χανς Αρπ (Αλσατός,

1888-1966), Χένρι Μουρ (Άγγλος, 1898-1986), Τζον Τσάµπερλεϊν (Αµερικανός, γεν. 1927), Εξω-

ευρωπαϊκή τέχνη: Προκολοµβιανή τέχνη, Κινεζική τέχνη, Έλληνες καλλιτέχνες: Νίκος Εγγονό-

πουλος (Αθήνα, 1907-85), Όπη Ζούνη (Κάιρο, γεν.1941), Ελληνική λαϊκή τέχνη

6ος.Ανάλυση έργων ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο, το θέµα, την τεχνοτροπία, τη σύνθεση 

ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 1.1. Ανάλυση, 1.2. Το θέµα του έργου τέχνης, 1.3. Η τεχνοτροπία του έργου τέχνης

2η & 3η ώρα: 1.4. Η σύνθεση του έργου τέχνης 

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να διακρίνουν οι µαθητές τα δυο βασικά στοιχεία του έργου τέχνης (µορφή και πε-

ριεχόµενο) και να αντιληφθούν ότι η ανάλυση του έργου βασίζεται σε αυτά. 

2η & 3η ώρα: Να µάθουν διάφορους τρόπους οργάνωσης των στοιχείων της σύνθεσης και

να τους συσχετίσουν µε το περιεχόµενο και το νόηµα του έργου.

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον τους στις αναλύσεις έργων που αφορούν το θέµα, την τεχνοτροπία, τη σύνθεση και

το νόηµά του, 2.την ικανότητα να αντιληφθούν ότι οι καλλιτέχνες χρησιµοποιούν τις οπτι-

κές εντυπώσεις που µας δηµιουργούν τα στοιχεία ενός έργου για να τα οργανώσουν σε µια

ενιαία σύνθεση, 3.την προσπάθειά τους να οργανώσουν διάφορα στοιχεία, ώστε να συνθέ-

σουν ένα έργο, 4.τα αποτελέσµατα στις αναλύσεις έργων. 

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1η & 2η ώρα: εικόνες µε ζωγραφικά έργα µε τα τρία βασικά θέµατα (τοπιογραφία, προσω-

πογραφία, νεκρή φύση) και διαφορετικές τεχνοτροπίες
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η ώρα: 1.µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, παστέλ, µπλοκ ακουαρέλας,

τέµπερες, πινέλα 2.διάφορα υλικά και εργαλεία για γλυπτική και κατασκευές

2η & 3η ώρα: υλικά για σχέδιο, ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές, γλυπτική

ΔΙΑθΕΜΑτΙΚοτητΑ

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, επιλέγουν ένα θέµα από αυτά που προτείνονται, οργα-

νώνουν και πραγµατοποιούν την εργασία µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε τις εµπειρίες

και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και µε την αρωγή των καθηγητών τους άλλων ειδικοτήτων.

Εµείς θα φροντίσουµε να παρουσιαστούν οι εργασίες σε κατάλληλο χρόνο, στο επόµενο µά-

θηµα ή σε κάποια εκδήλωση του σχολείου. 

ΜουΣΙΚη, φυΣΙΚη ΑΓωΓη, οΙΚΙΑΚη οΙΚονοΜΙΑ (στο βιβλίο του µαθητή)

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Μπορούµε να παρουσιάσουµε στους µαθητές δυο έργα και να τους ζητήσουµε να µας µι-

λήσουν για αυτά. 

2.Στη συνέχεια, επισηµαίνουµε ότι για να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα του έργου, θα πρέπει να

διερευνήσουµε δυο βασικούς τοµείς: α.το περιεχόµενο που είναι το πνευµατικό µέρος του έργου,

δηλαδή η ιστορία, οι ιδέες, τα συναισθήµατα ή τα µηνύµατα που παρουσιάζει και β.τη µορφή που

αποτελεί την εξωτερική όψη του έργου, δηλαδή τα εκφραστικά του στοιχεία, όπως το ύφος (τε-

χνοτροπία - στιλ), η σύνθεση (οργάνωση των μορφικών στοιχείων), τα υλικά και οι τεχνικές. Επι-

σηµαίνουµε ότι για τα έργα των προηγούµενων αιώνων, το περιεχόµενο και η µορφή είναι αρκε-

τά διακριτά στοιχεία. Αντίθετα στα αφηρηµένα έργα του 20ού αιώνα, η διάκριση δεν είναι εφικτή.

Το έργο είναι µια αδιάσπαστη ενότητα και συνεπώς µορφή και περιεχόµενο αναπτύσσονται ταυ-

τόχρονα, επηρεάζοντας και µεταβάλλοντας το ένα το άλλο την ώρα που δηµιουργείται το έργο.

3.Παρουσιάζοντάς τους εικόνες µε έργα που έχουν τα τρία βασικά θέµατα (τοπιογραφία,

προσωπογραφία, νεκρή φύση) και διαφορετικές τεχνοτροπίες, ζητάµε να βρουν στο κάθε έ-

να το θέµα, να εντοπίσουν διαφορές στη µορφή και να προσδιορίσουν το περιεχόµενο. 

Καλό θα ήταν να προτρέπουµε τους µαθητές µε ερωτήσεις να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους,

ώστε να παρουσιαστούν πολλές απόψεις. Οι απόψεις αυτές θα πρέπει να τίθενται σε κριτική. 

ΣΚοΠοΣ: να ανταποκριθούν σε µια κοινή εµπειρία που τους αφορά, να εκφράσουν ε-

λεύθερα τις απόψεις τους και να αποδεχτούν αµοιβαία την κρίση των άλλων. 

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Να σκεφτούν ένα δικό τους θέµα και να δηµιουργήσουν δυο διαφορετικές εκδοχές του.

Η διαφορά µπορεί να είναι α.στα υλικά, π.χ. µε θέµα «η πόλη µου» µπορώ να ζωγραφίσω έ-

να αστικό τοπίο ή να φτιάξω µια κατασκευή - µακέτα µε κουτιά κτλ., β.στο στιλ, π.χ. µε θέµα

«οι φίλοι µου» µπορώ να ζωγραφίσω νατουραλιστικά ή αφαιρετικά τις φιγούρες, γ.στη σύν-

θεση, π.χ. µε θέµα «ένα όνειρο» µπορώ να φτιάξω δυο συνθέσεις µε χρωµατιστά σχήµατα

στα οποία θα αλλάζει η τοποθέτησή τους κάθε φορά.

Προτείνεται η 1η εργασία να ολοκληρωθεί στο σπίτι.

ΣτοΧοΣ: να συσχετίσουν το θέµα µε τη σύνθεση, την τεχνοτροπία και τα υλικά.

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ

Διαπιστώνεται αν κατάφεραν να δηµιουργήσουν δυο παραλλαγές στο ίδιο θέµα. Θα ήταν χρή-

σιµο να µας πουν τι θεώρησαν εύκολο στην πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας και πού

δυσκολεύτηκαν. Θα καταλάβουν ότι η σκέψη, η έµπνευση και η οργάνωση µας βοηθούν σε

κάθε σύνθετη εργασία που απαιτεί ένα αισθητικό αποτέλεσµα. 

ΚΙνητρΑ

1.Για να εισαγάγουµε τους µαθητές στο θέµα της σύνθεσης, αναφέρουµε ότι ο ορατός χώ-

ρος που µας περιβάλλει αποτελείται από άπειρα πράγµατα που συνδέονται µεταξύ τους, συ-

νυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζονται. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή µας, είτε υπάρχει στο φυ-

σικό χώρο είτε στον κατασκευασµένο από τον άνθρωπο, οφείλει τη ζωή του στη σχέση που

έχει µε τα υπόλοιπα µέρη και µε το σύνολο, δηλαδή στη σύνθεση πολλών παραγόντων. 

2.Ζητάµε να εντοπίσουν τη σύνθεση, µε την οποία διαµορφώνονται διάφορες δραστηριότη-

τες του ανθρώπου: α.η διακυβέρνηση µιας χώρας: κυβερνητικό πρόγραµµα, πρωθυπουργός

- υπουργοί - ανώτατα στελέχη - υπάλληλοι, β.τα γεύµατα ενός εφήβου στη διάρκεια µιας ηµέ-

ρας: καλό πρωινό, γερό µεσηµεριανό, απογευµατινό επιδόρπιο ή φρούτο, ελαφρύ βραδυνό,

γ.η συγγραφή ενός µυθιστορήµατος: ενδιαφέρον λόγος, πρόσωπα, δράση - πλοκή - λύση, δ.η

δηµιουργία ενός κινηµατογραφικού έργου: σενάριο, ηθοποιοί, παραγωγός, µηχανήµατα λή-

ψης - µοντάζ - προβολής µε τους αντίστοιχους τεχνικούς.

ΣτοΧοΣ: να εισαγάγουµε τους µαθητές στη σύνθεση µέσα από οικεία πράγµατα.

3.Για περισσότερη εµβάθυνση απευθύνουµε ερωτήσεις που αφορούν τα αισθήµατα που τους

προκαλούνται από: 

α.την ενότητα - διάσπαση (π.χ. σε µια αθλητική οµάδα που αγωνίζεται) 

β.την τάξη - αταξία (π.χ. µέσα στην τάξη του σχολείου) 

γ.τη λιτότητα - πολυπλοκότητα (π.χ. στο λόγο κάποιου που ακούµε) 

δ.την ισορροπία - αστάθεια (π.χ. στη στάση του σώµατός µας) 

ε.την επανάληψη - ποικιλία (π.χ. σε ένα τραγούδι)

στ.την έµφαση - υποβάθµιση (π.χ. σε ένα κείµενο που διαβάζουµε) 

ζ.την αρµονία - αντίθεση (π.χ. στα ρούχα µας) 

ΣτοΧοΣ: να συνειδητοποιήσουν ότι οι παραπάνω έννοιες, βασικές αρχές της σύνθε-

σης, επηρεάζουν τους περισσότερους ανθρώπους γενικά µε τον ίδιο τρόπο.

ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Εστιάζουµε τώρα στην τέχνη, όπου µε τη σύνθεση εξασφαλίζεται το βασικό ζητούµενο, που

είναι η εσωτερική ενότητα και συνοχή των στοιχείων του έργου. Ο τρόπος σύνθεσης όµως

δεν είναι ένας και µοναδικός. Εποµένως ανάλογα µε τον τρόπο που οι καλλιτέχνες θα οργα-

νώσουν τα στοιχεία της σύνθεσής τους, το έργο οδηγείται σε διαφορετικό αισθητικό αποτέ-

λεσµα. 

Μέσα από το βιβλίο του µαθητή (σελ.72-78) αναλύουµε µαζί τα έργα και µε ερωτήσεις α-

φήνουµε να οδηγηθούν σε συµπεράσµατα:

ΔΕυτΕρη & τρΙτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ

61

Ανάλυση και σύνθεση

BIBLIO KA8HGHTH_Layout 1  18/5/2012  8:38 πμ  Page 61



α.Τα στοιχεία της σύνθεσης είναι πολλά ή λίγα; β.Τι αίσθηση δηµιουργεί η ποικιλία; γ.Τι θέ-

ση έχει κάθε στοιχείο µέσα στο έργο; δ.Η τοποθέτησή τους δηµιουργεί κάποια συγκεκριµέ-

νη διάταξη ή όχι; ε.Πώς τα προηγούµενα σχετίζονται µε το νόηµα του έργου; στ.Ποια νοη-

τά σχήµατα αναγνωρίζουµε; ζ.Πώς τα νοητά σχήµατα συµβάλλουν στο νόηµα του έργου;

η.Ποιες κατευθύνσεις αναγνωρίζουµε; θ.Τι ρόλο παίζουν οι κατευθύνσεις στο έργο; ι.Σε ποιο

στοιχείο υπάρχει έµφαση; ια.Πού οφείλεται αυτή η έµφαση; ιβ.Τι προσδίδει η έµφαση στο

νόηµα του έργου; ιγ.Ποια στοιχεία επαναλαµβάνονται; ιδ.Τι αίσθηση δηµιουργεί η επανά-

ληψη; ιε.Ποια από τα επαναλαµβανόµενα στοιχεία διαφοροποιούνται και σε τι;

ΣτοΧοΣ: να µάθουν τρόπους αξιοποίησης των στοιχείων της σύνθεσης του έργου και

να αντιληφθούν ότι οι τρόποι αυτοί χρησιµοποιούνται για να προβληθεί το νόηµα του

έργου.

Οι ερωτήσεις στο βιβλίο του µαθητή µπορούν να απαντηθούν ως εξής:

Σελ.72: Η µορφή στη σύνθεση του Αρπ έχει απλότητα και εκφράζει ζωντάνια και αρµονία, ε-

πειδή τα στοιχεία του έργου αναπτύσσονται µε οικονοµία (µόνο καµπυλωτές φόρµες, µικρά

σχήµατα επάνω σε ένα µεγάλο, άσπρο χρώµα, εναλλαγές στους τόνους εξαιτίας της επίδρα-

σης του φωτός, όλες λείες επιφάνειες). Στο έργο του Τσελίνι παρουσιάζονται δυο γυαλιστε-

ρές φιγούρες που παριστάνουν τη γη - γυναίκα και τη θάλασσα - άντρας, το πλοίο για το α-

λάτι και το κτίριο για το πιπέρι µε ανάγλυφες επιφάνειες και κενά, οι διακοσµητικές φιγού-

ρες στην κυκλική βάση,  διαφορετικά χρώµατα. Μια µικρή αλατιέρα γίνεται ένα έργο περί-

πλοκο, αφού περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Βεβαίως, σε ένα βαθύτερο επίπεδο

ανάλυσης και η φαινοµενικά απλή σύνθεση του Αρπ περιέχει πολύπλοκα νοητά σχήµατα. 

Σελ.73-1: Ένα τρίγωνο ενώνει τα κίτρινα σχήµατα, ένα τετράγωνο τα κόκκινα, ένα πεντά-

γωνο τα µπλε.

Σελ.73-2: Στο έργο του Κλέε µπορούµε να διακρίνουµε α.το σχήµα που δηµιουργεί η πλά-

για γραµµή επάνω δεξιά, αν φανταστούµε ότι µετακινείται µέχρι κάτω στις δυο φιγούρες α-

ριστερά και κεντρο-δεξιά, β.το οριζόντιο σχήµα που ενώνει τα ψάρια, γ.το τρίγωνο που ε-

νώνει τους 4 θερµούς κύκλους.

Σελ.74-1: Στο έργο του Γκόγια η σκόπιµη απουσία του σώµατος του σκύλου στο αχανές πε-

ριβάλλον εκφράζει άγχος και µοναξιά.

Σελ.74-2: Ο Θεοτοκόπουλος µε αυτή τη διάταξη επιδιώκει να παρουσιάσει τους δυο κόσµους

(πνευµατικό, υλικό) ως αλληλοεξαρτώµενους και ταυτόσηµους για τη ζωή των ανθρώπων. 

Σελ.76-1: Στο έργο του Μπρέγκελ, αν η βασική κατεύθυνση ήταν η άλλη διαγώνια, αντί οι

φιγούρες να φαίνονται ότι πέφτουν, θα έµοιαζαν σαν να φεύγουν.

Σελ.76-2: Στο έργο «Las Meninas» παρουσιάζεται η εικόνα που βλέπουν ο βασιλιάς και η

βασίλισσα, ενώ ποζάρουν στο ζωγράφο. Έτσι, στον πίνακα, ενώ βλέπουµε την προσωπο-

γραφία του ίδιου του ζωγράφου, τα µοντέλα του διακρίνονται µόνο ως αντανάκλαση στον

καθρέφτη που βρίσκεται στον απέναντι τοίχο, στο βάθος. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι για

το Βελάσκεθ η τέχνη είναι η αντανάκλαση της πραγµατικότητας αλλά και όλος ο κόσµος του

καλλιτέχνη.

Σελ.77-1: Το έργο του Ελ Γκρέκο βασίζεται στο ιστορικό γεγονός, όταν ο Μαυρίκιος και η

ρωµαϊκή λεγεώνα που διοικούσε προσηλυτίστηκαν στο Χριστιανισµό και αποκεφαλίστηκαν

για τιµωρία. Στο πρώτο πλάνο δεσπόζουν οι µορφές του Μαυρίκιου και των συντρόφων του

που συνοµιλούν και παρουσιάζονται µεγάλες. Οι ίδιες µορφές αλλά µικρότερες εµφανίζο-
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νται στο δεύτερο πλάνο, όπου συµβαίνει το αποτρόπαιο γεγονός. Στο τρίτο πλάνο οι µορ-

φές, αν και ακόµα πιο µικρές, φωτίζονται από τη λάµψη του ουρανού, σαν να ενώνονται µε

τις µορφές των αγγέλων που µε το µεγάλο µέγεθος και την κινητικότητά τους προβάλλονται

όσο και οι βασικές µορφές. 

Σελ.77-2: Στο έργο του Καντίνσκι δίνεται έµφαση µε το µεγάλο κόκκινο κύκλο. 

Σελ.78: Στο Φοντάκο Ντέι Τούρκι, στη Βενετία, επαναλαµβάνονται οι κολόνες και τα α-

νοίγµατα. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήµονα, στο Άγιο Όρος, επαναλαµβάνονται οι πρά-

σινοι τρούλοι και τα αψιδωτά παράθυρα.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

2η.Να επιλέξουν ένα θέµα που να ταιριάζει σε µια λιτή σύνθεση και ένα σε µια σύνθεση µε

ποικιλία. Μπορούν να δηµιουργήσουν ελεύθερα µε όποια υλικά θέλουν, ζωγραφική, κολάζ,

κατασκευή, γλυπτική. Εναλλακτικά, µπορούµε να προτείνουµε κάποια θέµατα (ειρήνη - πό-

λεµος, µοναξιά - γιορτή, θάλασσα - στεριά κ.ά.), να χωριστούν σε οµάδες, αναλαµβάνοντας

κάθε µια να επεξεργαστεί ένα διπλό θέµα σε ένα οµαδικό έργο.

Προτείνεται η 2η εργασία να ολοκληρωθεί στο σπίτι.

3η.Μπορούν να επιλέξουν πώς θα κάνουν την εργασία που αφορά την έµφαση: α.να ξεκι-

νήσουν από ένα θέµα και αποδίδοντάς το ζωγραφικά, να δώσουν έµφαση σε κάποιο στοι-

χείο (έµφαση µπορεί να προκύψει λόγω µεγέθους, σχήµατος, τοποθέτησης), β.να διαµορ-

φώσουν ένα γλυπτικό στοιχείο µε όποιο υλικό θέλουν και να συµπληρώσουν τη γλυπτική σύν-

θεσή τους µε δευτερεύοντα στοιχεία, τα οποία θα βοηθούν στην ανάδειξη του ενός.

Προτείνεται η 3η εργασία, αφού συζητηθεί στην τάξη, να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι.

4η.Προτείνεται η εργασία που αφορά την επανάληψη, να γίνει σε τρεις διαστάσεις. Αρχικά

να επιλέξουν ποια στοιχεία θα χρησιµοποιήσουν για την επανάληψη, έπειτα µπορούν να τα

διαµορφώσουν µε κοµµάτια από µαλακά χαρτόνια (να τα κόψουν, να τα διπλώσουν, να τα

στριφογυρίσουν κτλ., όπως έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο του χαρτιού) και τέλος να τα συν-

θέσουν κολλώντας τα επάνω σε ένα σκληρό χαρτόνι. 

Προτείνεται η 4η εργασία να ολοκληρωθεί στο σπίτι.

ΣτοΧοΣ: να ασχοληθούν µε την οργάνωση των στοιχείων της σύνθεσης, επιδιώκοντας

κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα.

5η.Μελετώντας το συµπληρωµένο πίνακα που υπάρχει στο Τετράδιο (σελ.15), να αναλύ-

σουν ένα έργο της επιλογής τους, συµπληρώνοντας τον πίνακα στο Τετράδιο (σελ.16). Η α-

νάλυση µπορεί να γίνει αρχικά προφορικά στην τάξη. Όµως, καλό θα ήταν η εργασία να γί-

νει γραπτά από όλους στο σπίτι.

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να αναλύουν τη µορφή και το περιεχόµενο σε έργα που τους α-

ρέσουν και σε άλλα που έχουν κριθεί από την Ιστορία ως σηµαντικά έργα τέχνης και να

εκφράζουν τις προσωπικές τους κρίσεις.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Εφόσον οι εργασίες έχουν προκύψει από το κεφάλαιο που αφορά την ανάλυση, καλό θα ή-

ταν να παρουσιαστούν όλα τα έργα τους και να αναλυθούν, όπως αναλύθηκαν τα έργα των

καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων

1ο µέρος - Εργασίες αντίληψης 

9η.Να παρατηρήσουν τα εικονιζόµενα έργα και να σηµειώσουν: α.αν υπάρχει κρυφή γεωµετρία,

εµφανής κατεύθυνση, έµφαση, επανάληψη, β.το είδος της διάταξης των στοιχείων

Εικ.1.Η Πεπλοφόρος: εµφανής κατακόρυφη κατεύθυνση, επανάληψη στα στοιχεία της κόµης 

Εικ.2.Ζούνη: γραµµική προοπτική, πλάγια κατεύθυνση, επανάληψη στις κολόνες και τις κατα-

κόρυφες µαύρες γραµµές

Εικ.3.Πόρπη: εµφανής οριζόντια κατεύθυνση, επανάληψη του κυκλικού σχήµατος, συµµετρική

διάταξη ως προς τον κατακόρυφο άξονα

Εικ.4.Κλέε: πολλά µικρά σχήµατα µας οδηγούν προς το µαύρο τετραγωνάκι περίπου στο κέντρο

του πίνακα δηµιουργώντας βάθος, πολλές επαναλήψεις σχηµάτων και χρωµάτων µε παραλλαγές 

Εικ.5.Ανθρωπόµορφο αγγείο: η τοποθέτηση των στοιχείων του κεφαλιού, η στάση των χεριών και

των ποδιών στηρίζεται σε πολύγωνα σχήµατα, εµφανής κατεύθυνση προς τα µπρος (µάτια, στόµα,

σκουλαρίκια, χέρια, πόδια), συµµετρική διάταξη ως προς τον κατακόρυφο άξονα 

Εικ.6.Μποτιτσέλι: το σχήµα του σκούρου χιτώνα της Παναγίας περικλείει τη φιγούρα του µι-

κρού Χριστού σαν µέσα σε έναν κύκλο, εµφανής κατεύθυνση προς το κέντρο, δηλαδή το Χριστό,

έµφαση στη φωτεινή φιγούρα του Χριστού που ξεπροβάλλει από τα σκούρα χρώµατα και στη φι-

γούρα της Παναγίας από το λαµπερό ελλειπτικό σχήµα επάνω από το κεφάλι της που τη φωτίζει.

Εικ.7.Κασέλα:οι δυο ζωγραφικές συνθέσεις που φαίνονται, έχουν επανάληψη στα φρούτα και τα

λουλούδια, συµµετρική διάταξη ως προς τον κατακόρυφο άξονα

Εικ.8.Ο πύργος της Πίζας: εµφανής κατακόρυφη κατεύθυνση (το κτίριο είναι πολύ υψηλό σε σχέ-

ση µε το εµβαδόν του, επανάληψη των στοιχείων της κολόνας και της καµάρας ανάµεσα σε δυο

κολόνες, παράλληλη διάταξη σε 8 ζώνες

10η.Εικ.1: 8. «Ένας από τους 12 θεούς-φρουρούς», γιαπωνέζικο άγαλµα, 13ος αι. 

Εικ.2: 9. «Ιππότης-αετός», τέχνη των Αζτέκων, 15ος αι. 

Εικ.3: 3. «Ηλέκτρα», Εγγονόπουλος, ζωγραφική µακέτα σκηνικού,1939. 

Εικ.4: 12. «Κεντρική Τράπεζα», Ντοµένιγκ, εσωτερικό του κτιρίου στη Βιέννη, 1979-82. 

Εικ.5: 1. «Βάκχος», Καραβάτζιο, 1591. 

Εικ.6: 4. «Η Βάπτιση», Νέα Μονή Χίου, λεπτοµέρεια ψηφιδωτού, 12ος αι. 

Εικ.7: 7. «Ο τάφος των Μεδίκων µε το Λυκόφως και την Αυγή», Μιχαήλ Άγγελος, 1530. 

Εικ.8: 2. «Ξεκούραση µετά τη δουλειά», Βαν Γκογκ,1890. 

Εικ.9: 11. «Γιλέκο από παραδοσιακή φορεσιά της Καστοριάς».  

Εικ.10: 6. «Δυο δράκοι», κινεζική χαρτοκοπτική. 

Εικ.11: 10. «Φωλιά πουλιού», Μουρ, 1939. 

Εικ.12: 5. «Έσσεξ», Τσάµπερλεϊν, επιτοίχιο γλυπτό, 1966. 

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής

27η.Μπορούν να χρησιµοποιήσουν το µοτίβο που δίνεται στο βιβλίο, σχεδιάζοντάς το όπως εί-

ναι, σε αναστροφές ή και σε χρωµατικές παραλλαγές, ώστε να δηµιουργήσουν επανάληψη µε

ποικιλία. Η επανάληψη µπορεί να αναπτυχθεί οριζόντια, κατακόρυφα ή περιµετρικά.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Υλικά και τεχνικές για ζωγραφική

2ος.Σύµβολα, ο συµβολισµός των χρωµάτων

3ος.Θέµατα συµβολικά, από τη θρησκεία, τη µυθολογία, την ποίηση, το δηµοτικό τραγούδι

4ος.Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική

5ος.Βυζαντινή τέχνη, Μεσαιωνική τέχνη, Αναγέννηση: Σάντρο Μποτιτσέλι (Φλωρεντινός,

1445-1510), Γκέραρντ Νταβίντ (Φλαµανδός, 1460-1523), Ματίας Γκρύνεβαλντ (Γερµανός,

1475-1528), Μπαρόκ: Τζιαν Λορέντζο Μπερνίνι (Ιταλός, 1598-1680), 19ος αι.: Τζόζεφ Τέρ-

νερ (Άγγλος, 1775-1851), 20ός αι.: Πάµπλο Πικάσο (Ισπανός, 1881-1973), Εξω-ευρωπαϊκή

τέχνη: Ινδουιστική, Έλληνες αγιογράφοι και ζωγράφοι: Εµµανουήλ Τζάνες (Ρέθυµνο, 1610-

1690), Νικόλαος Γύζης (Τήνος, 1842-1901)

6ος.Συµβολικές και αλληγορικές σηµασίες 

ΔΙΑρΚΕΙΑ – ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 2.1. Ο συµβολισµός και η αλληγορία

2η ώρα: 2.2. Ο συµβολισµός των χρωµάτων

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να κατανοήσουν οι µαθητές πώς παρουσιάζονται ο συµβολισµός και η αλληγορία

στα έργα τέχνης. 

2η ώρα: Να αντιληφθούν το συµβολισµό των χρωµάτων και να τον συσχετίσουν µε τη ζωή.

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον στην ανάλυση έργων ως προς τις συµβολικές ή αλληγορικές σηµασίες τους, 2.την

ικανότητα να κατανοήσουν βασικά συµβολικά στοιχεία, 3.την προσπάθειά τους να ανακα-

λύψουν στοιχεία που µπορεί να κρύβουν συµβολισµούς ή αλληγορίες, 4.τα αποτελέσµατα

στις αναλύσεις έργων. 

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ - ΠηΓΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1η ώρα: εικόνες µε σύµβολα, ένα ποίηµα ή ένα δηµοτικό τραγούδι µε προσωποποιήσεις ι-

δεών, ένα αλληγορικό έργο του Γύζη

2η ώρα: εικόνες µε κυρίαρχα τα βασικά και τα συµπληρωµατικά χρώµατα 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η ώρα: 1.µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές 2.ένα δηµοτικό

τραγούδι ή ένα ποίηµα

2η ώρα: µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες, πινέλα
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ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Μπορούµε να παρουσιάσουµε στους µαθητές το σύµβολο της ειρήνης ή τα σύµβολα του

αρσενικού και του θηλυκού, που είναι τα πιο γνωστά και να τους ζητήσουµε να µας πουν πώς

λειτουργούν αυτά, τι αντικαθιστούν, πού χρησιµοποιούνται κτλ.

2.Στη συνέχεια µπορούµε να διαβάσουµε µια στροφή από ένα ποίηµα, όπου προσωποποι-

ούνται ή παροµοιάζονται έννοιες και να τις αναζητήσουµε µαζί τους. 

3.Κατόπιν µε τη βοήθεια του βιβλίου του µαθητή (σελ.80-83) εξετάζουµε το συµβολισµό και

την αλληγορία επάνω σε συγκεκριµένα έργα από τη Βυζαντινή τέχνη, το Μεσαίωνα, την Α-

ναγέννηση, το Μπαρόκ, την Ινδουιστική τέχνη και τον 20ό αι. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να διακρίνουν στα έργα κρυµµένες σηµασίες.

Οι ερωτήσεις που αφορούν την «Άνοιξη» (σελ.81) µπορούν να απαντηθούν ως εξής: Το φω-

τεινό ηµικυκλικό σχήµα γύρω από το κεφάλι της Αφροδίτης µοιάζει µε φωτοστέφανο. Έτσι

η Θεά του Έρωτα µετατρέπεται σε Αγία του Χριστιανισµού, κάτι που ισχυροποιείται από τη

σεµνότητα στο ντύσιµό της που δηλώνει τη µετάβαση, η οποία πραγµατοποιείται σε όλο το

έργο, από το σαρκικό έρωτα στην πνευµατική εξαϋλωσή του.

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Απόσπασµα από την ιστοσελίδα Διαδικτυακή Πύλη Ορχοµενού 

http://www.diadrasis.gr/orchomenos/Default.aspx?tabid=102 

Στην Ακιδαλία πηγή του Ορχοµενού, την αφιερωµένη στην Αφροδίτη, γεννήθηκαν οι τρεις παρθέ-

νες αδερφές, κόρες του Δία και της Ωκεανίδας Ευρυνόµης, σύµφωνα µε την εκδοχή του Ησίοδου

που είναι και η επικρατέστερη. Η Αγλαΐα (λάµπουσα), η Ευφροσύνη (χαρά της ψυχής) και η Θά-

λεια (ανθίζουσα τα φυτά). Σε άλλους συγγραφείς ως µητέρα των Χαρίτων αναφέρεται η Ήρα, ή η

Ευνοµία, ή η Αρµονία, ή η Λήθη. Ορισµένοι µάλιστα δίνουν στις Χάριτες αρχαιότερη καταγωγή,

λέγοντας πως είναι κόρες του Ουρανού. Άλλοι πάλι γράφουν ότι πατέρας των Χαρίτων ήταν ο Διό-

νυσος, που τις απόκτησε από την ένωσή του µε την Αφροδίτη ή µε την Κορωνίδα, ενώ σύµφωνα µε

µια άλλη παράδοση οι Χάριτες ήταν κόρες του Ήλιου και της Αίγλης «που µε τις ακτίνες τους ε-

ξωράϊζαν τη φύση, χαροποιούσαν τα έµψυχα και γέµιζαν τη γη και τους ανθρώπους µε δώρα και

αγαθά». Από τις πιο εξιδανικευµένες και θελκτικότερες θεότητες που δηµιούργησε το ελληνικό

πνεύµα, δεν αποτελούν το θέµα κανενός µύθου που να είναι έστω και λίγο άσεµνος. Οι Χάριτες

σχετίζονται µε τον Απόλλωνα, το Διόνυσο, που σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς ήταν πατέρας

τους, τις βρίσκουµε δίπλα στην Ήρα, στην Αθηνά, στην Δήµητρα, αλλά κατά τον Παυσανία «οι Χά-

ριτες ανήκουν στην Αφροδίτη περισσότερο από κάθε άλλη θεότητα». Όπως µας πληροφορεί ο Όµη-

ρος στην Ιλιάδα, στην Ακιδαλία πηγή του Ορχοµενού οι Χάριτες έλουζαν τη θεά, την αρωµάτιζαν

και την έντυναν µε τον «αµβρόσιο πέπλο» που τον ύφαιναν οι ίδιες. Οι Χάριτες υπήρξαν από την

αρχή θεότητες της φύσης, του φυτικού κόσµου, πηγή κάθε χαράς και κάθε τέρψης όχι µόνο στον

άνθρωπο αλλά και στους θεούς. Τα κύρια σύµβολά τους είναι τα λουλούδια και οι καρποί. Η ποί-

ηση, η ρητορική, η µουσική, ο χορός χρωστάνε τη χάρη τους στις Χάριτες που αναφέρονται συχνά

µαζί µε τις Μούσες µε τις οποίες λάβαιναν µέρος σε όλες τις γιορτές του Ολύµπου.
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Ο Μποτιτσέλι θέλει τον Έρωτα να σαϊτεύει αυτές τις εξιδανικευµένες µορφές που σχετίζο-

νται περισσότερο µε το πνευµατικό παρά µε το σαρκικό, για να ισχυροποιήσει την πνευµα-

τική πλευρά του Έρωτα στον εικαστικό του ύµνο για τη χαρά της ζωής. 

Οι ερωτήσεις που αφορούν τη «Γκερνίκα» (σελ.83) µπορούν να απαντηθούν ως εξής: Το

τρίγωνο, σχετιζόµενο µε το πνεύµα της αρχαιο-ελληνικής τέχνης (αέτωµα), την ορθολογική

σύνθεση της αναγεννησιακής ζωγραφικής αλλά και την ψυχολογική χρήση των σχηµάτων

στη µοντέρνα τέχνη, από τη µια δοµεί το συνονθύλευµα των µορφών του έργου και από την

άλλη µε την οξύτητά του δραµατοποιεί ακόµα περισσότερο την τραγωδία, µεταφέροντας το

αντιπολεµικό πνεύµα του έργου. Τα λίγα χρώµατα που χρησιµοποιούνται (άσπρο-µαύρο,

φως-σκιά) από τη µια αποδίδουν την τραγωδία (που δεν µπορεί να έχει χρώµα!) και από την

άλλη µας βοηθούν να «διαβάσουµε» καλύτερα την τόσο σύνθετη πλοκή του έργου. 

Κατά πάσα πιθανότητα η εµφάνιση του αλόγου και του ταύρου στο έργο σχετίζονται µε τις

ταυροµαχίες. Η υφή που παρουσιάζουν τα κοµµάτια του αλόγου µπορεί να σχετίζεται µε την

εµφάνισή τους στις ταυροµαχίες µε πανοπλία µεσαιωνικού τύπου. 

Οι γραµµές και το τεράστιο µέγεθος του χεριού στον πεσµένο πολεµιστή δηλώνουν την ταυτό-

τητα του αγρότη-εργάτη που εργάζεται κοπιάζοντας για να επιβιώσει. Με τον τονισµό των γραµµών

της παλάµης (οι γραµµές της ζωής) ίσως να εκφράζεται και η ανάγκη για συνέχιση της ζωής. 

Η µάνα που κλαίει στρέφεται στον ταύρο είτε για να του ζητήσει έλεος (αν αυτός είναι ο ε-

χθρός) είτε για να του ζητήσει βοήθεια (αν αυτός είναι η Ισπανία).
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Απόσπασµα από την ιστοσελίδα http://www.mixed.gr/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=23:2008-05-18-13-0607&catid=8:news 

Τις πρώτες ταυροµαχίες τις συναντάµε στην Αρχαία Ελλάδα και είχαν σκοπό να δείξει ο αγωνιζόµε-

νος το θάρρος του, την ψυχραιµία του, την ταχύτητα κίνησής του και τη σωµατική του δύναµη. Οι ταυ-

ροµαχίες στην εποχή µας γίνονται µονάχα στην Ισπανία, Μεξικό και Πορτογαλία και έχουν ως στόχο

το φόνο του ταύρου.... Τί είναι όµως, σε τελική ανάλυση, οι ταυροµαχίες; Είναι απλώς ένα άθληµα ή

έχουν ένα βαθύτερο νόηµα; Μερικοί πιστεύουν πώς η ταυροµαχία υποκρύπτει υπαρξιακά προβλήµα-

τα, γι’ αυτό και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Είναι δηλαδή θέµα θανάτου µεταξύ του ταύρου και του Ταυ-

ροµάχου. Ένας πρέπει να πεθάνει. Ο άνθρωπος µε τις ταυροµαχίες θέλει να απελευθερωθεί από τον

φόβο του θανάτου. Έτσι ο ταύρος, χωρίς να το θέλει, γίνεται συνεργός και βοηθάει τον άνθρωπο σ’ αυ-

τή την προσπάθειά του.... Πάντως για πολλούς Ισπανούς συνεχίζει η ταυροµαχία να είναι ιεροτελεστία,

ένας αγώνας για την κατανίκηση του φόβου. Και έτσι µπορεί να είναι, αν αναλογιστούµε πόσο υπέφε-

ραν και πόσες φορές αντίκρισαν τον θάνατο, στη µακραίωνη ιστορία τους. Από τη Μαυριτανική κα-

τοχή, την Ιερή εξέταση, τον εµφύλιο πόλεµο. Όλη αυτή η κατάσταση του φόβου και τον εκτελέσεων

διαµόρφωσε, σε µεγάλο βαθµό, τον χαρακτήρα των Ισπανών. Έπρεπε λοιπόν να κατανικήσουν την ι-

δέα του φόβου και του θανάτου, να γίνει δηλαδή η κάθαρσις, γιατί ο ταύρος συµβολίζει τις σκοτεινές

δυνάµεις, τις οποίες πρέπει ο άνθρωπος να τις υποτάξει.

Απόσπασµα από την ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org 
Στην Ελληνική µυθολογία, ο Μινώταυρος ήταν ένα ον µε σώµα ανθρώπου και κεφάλι και ουρά ταύρου.
Κάποιες φορές αναπαρίσταται ακόµα ως ταύρος µε κορµό ανθρώπου, σε αντιστοιχία µε τον Κένταυρο.
Κατοικούσε στο Λαβύρινθο, κτίσµα που φτιάχτηκε από το Δαίδαλο κατόπιν εντολής του βασιλιά της
Κρήτης Μίνωα. Ο Μινώταυρος σκοτώθηκε από τον Θησέα.... Σχετικά µε το νόηµα του µύθου του Μι-
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νώταυρου έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες. Σύµφωνα µε µία από αυτές ο µύθος σχετίζεται µε τους
µύθους των Βάαλ και Μολώχ των Φοινίκων. Η θανάτωση του Μινώταυρου συµβολίζει την κατάργηση
του βαρβαρικού έθιµου της Ανθρωποθυσίας από τον περισσότερο προοδευµένο ελληνικό πολιτισµό.
Μία άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Μίνωας και ο Μινώταυρος δεν είναι παρά µορφές του ίδιου προ-
σώπου, και αντιπροσωπεύουν τον Θεό-Ήλιο. Ακόµα υπάρχει η άποψη ότι ο µύθος της θανάτωσης του
Μινώταυρου συµβολίζει την απελευθέρωση των Ελλήνων από την κυριαρχία της Μινωικής Κρήτης.
Αποσπάσµατα από «Τέχνη του 20ού αιώνα», Άκης Χαραλαµπίδης, εκδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS
Οι διαστάσεις της Guernica του Πικάσο (3,50x7,76µ.) την ανάγουν στην κλίµακα της µεσοπολεµικής µνηµειακής τοιχογραφίας,
αν και στην πραγµατικότητα πρόκειται για φορητό πίνακα. Ο χρόνος των έξι περίπου εβδοµάδων που χρειάστηκε ο Picasso για
να ολοκληρώσει την Guernica είναι απίστευτα µικρός, µε όποιον βαθµό πυρετικής έντασης ή έµπνευσης και αν τον συσχετίσει
κανείς. Έφτασε όµως σε αυτό το αποτέλεσµα τόσο γρήγορα γιατί, µε εξαίρεση το θέµα της γυναίκας στο φλεγόµενο σπίτι, όλα
τα άλλα τα είχε ήδη επεξεργαστεί, κυρίως σε σχέδια και χαρακτικά, έχοντάς τα έτσι έτοιµα στην πλαστική του µνήµη. Μελετη-
τές, όπως ο Ε. Lucie-Smith, βρίσκουν το µεγαλείο του επιτεύγµατος στο ότι ο Picasso κατόρθωσε να συνδέσει τις έντονα προ-
σωπικές του εικόνες µε τρόπο που να υποµνηµατίζουν ένα γεγονός που αφορούσε τους πολλούς. Στην Guernica, κατά κοινή οµο-
λογία «το σηµαντικότερο έργο του αιώνα µας», ο Picasso απεικονίζει για πρώτη και µοναδική φορά ένα ιστορικό γεγονός, χω-
ρίς όµως διηγηµατικά µέσα και συγκεκριµένες παραποµπές που να εξυπηρετούν την ταύτιση. Σε αυτό άλλωστε οφείλεται, ως έ-
να σηµείο, η πολλαπλότητα και συχνά η αντιφατικότητα των ερµηνειών που επιχειρεί να δώσει η πραγµατικά ανεξάντλητη βι-
βλιογραφία στα επιµέρους εικονιζόµενα θέµατα. Ας µείνουµε µόνο στις πιο βασικές: Ο ταύρος, - µια από τις κρίσιµες σταθε-
ρές στη ζωγραφική του Picasso -, µε την ακινησία και τη βεβαιότητα του κτήνους, είναι κατά περίπτωση ο νέος θριαµβευτής, ο
φασισµός, το τοτέµ της Ισπανίας, η Γαλλία που δε βοηθά τους δηµοκρατικούς ή ακόµη το βόδι στο σπήλαιο της Βηθλεέµ. Το ά-
λογο είναι ο βασανισµένος ισπανικός λαός, το όπλο του πεσµένου ιππότη, ο φασισµός που εξοντώνεται, η κοσµική διατύπωση
του συµβόλου του πάθους. Ο νεκρός πολεµιστής είναι το θύµα του αλόγου – Francο -, το τέλος της εποχής των ιπποτών, κοµµά-
τια ενός αγάλµατος που συµβολίζουν τον κατεστραµµένο πολιτισµό, ο νεκρός Iωσήφ. Η λάµπα είναι ήλιος ή βόµβα. Με δεδοµένη
την αντίθεση του Picasso σε όσους καπηλεύονταν τη θρησκεία, η θρησκευτική ερµηνεία δεν µπορεί να προχωρήσει πολύ. Εν-
διαφέρον όµως παρουσιάζει η παραποµπή που κάνει στην Αποκάλυψη ο ΜicheΙ Leiris. Σύµφωνα µε αυτή, το άλογο βασίζεται
σε εκείνο µε τη βαβυλωνιακή πόρνη στην εικονογράφηση της Αποκάλυψης µε µικρογραφίες από τον Seu d’ Urgel. Το άλογο ε-
κεί καλύπτεται από ένα είδος γραµµάτων και είναι γνωστό ότι ο Picasso, στις προκαταρκτικές µελέτες για το δικό του χρη-
σιµοποίησε κοµµένες εφηµερίδες. Αν ωστόσο υπήρξε κάποια πρόθεση του καλλιτέχνη να αναφερθεί στη χριστιανική εικονογραφία,
αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στη µητέρα-παιδί (Pieta), στο νεκρό πολεµιστή (Εσταυρωµένος µετά την Αποκαθήλωση),
στην τριµερή διάταξη της σύνθεσης και στη λειτουργία του τριγώνου. Το πρόβληµα της ερµηνείας τελικά παραµένει ανοιχτό. Έ-
να παράδειγµα θα καταστήσει σαφή το λόγο: Στην πέµπτη χαλκογραφία της σειράς Όνειρο και ψέµα του Franco, ένας ταύρος
επιτίθεται στον Franco, υποδηλώνοντας τη θαρραλέα αντίσταση κατά του φασισµού. Από την άλλη µεριά όµως το γεγονός ότι
το τέρας επιτίθεται σε όλα τα ζωντανά πλάσµατα και µάλιστα στην ίδια σειρά τρεις φορές κατά του αλόγου οδηγεί σε µια ανά-
γνωση αντίθετη από εκείνη που θέλει τον ταύρο και το άλογο στην Guernica αλληγορίες της σύγκρουσης δηµοκρατικών και ε-
θνικιστών. Δεν µπορεί ωστόσο να µην παρατηρήσει κανείς ότι στην Guernica ο ταύρος αδιαφορεί πλήρως για το άλογο, ενώ τό-
σο από το ανθρώπινο βλέµµα του όσο και από την οικονοµία της σύνθεσης στο αριστερό διάχωρο, φαίνεται µάλλον να προ-
στατεύει παρά να απειλεί τη µητέρα µε το παιδί, όντας άλλωστε ο πλησιέστερος αποδέκτης της σπαρακτικής κραυγής της. 0 ί-
διος ο Picasso, µιλώντας για την Guernica σε συνέντευξη το 1945 είπε: «Ο ταύρος αντιπροσωπεύει την αγριότητα, το άλογο το
λαό. Ναι, χρησιµοποίησα σύµβολα, όχι όµως στους άλλους πίνακες». Και για τη Νεκρή φύση µε κεφάλι ταύρου (1938) πρόσθε-
σε: «0 ταύρος δεν είναι ο φασισµός, είναι η αγριότητα και ο σκοταδισµός». Είναι ο καταστροφέας του πολιτισµού και από την
άποψη αυτή ο Werner Spies σωστά επισηµαίνει ότι την ίδια χρονιά που βοµβαρδίστηκε η Guernica, στο Μόναχο, µε την έκθε-
ση «Εκφυλισµένη Τέχνη» καταδικάστηκε σε θάνατο όλη η τέχνη της πρωτοπορίας. Στο εργαστήριο του Picasso βρέθηκαν δυο
αποκόµµατα εφηµερίδων του 1937, το ένα σχετικό µε τα εγκαίνια του Haus der Kunst στο Μόναχο και το άλλο µε την καταδί-
κη του Εµπρεσιονισµού, του Κυβισµού, του Φουτουρισµού και του Ντανταϊσµού. 0 ταύρος, η ταυροµαχία και η ιδέα του θανά-
του αποτελούν θεµελιακούς άξονες στη δηµιουργία του Picasso. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγισή τους από τον Herschel Chipp,
που ξεκινά µε τα λόγια του επίσης Ανδαλουσιανού ποιητή Federico Garcia Lorca: «Η Ισπανία είναι η µόνη χώρα όπου ο θά-
νατος είναι ένα φυσικό θέαµα. Ένα νεκρό πρόσωπο στην Ισπανία είναι πιο ζωντανό, όταν είναι νεκρό και το προφίλ του κόβει,
όπως η κόψη του ξυραφιού του κουρέα». Το δεύτερο χαρακτηριστικό του ισπανικού πνεύµατος, κατά τον Lorca πάντα, είναι το
«duende», δηλαδή η έµµονη ιδέα για το βάδισµα στο χείλος του θανάτου, γιατί µόνον όταν αντιµετωπίζει κανείς το θάνατο και
τον εξορκίζει µε γενναία και καθολική περιφρόνηση φτάνει στην αληθινή ευγένεια του πνεύµατος. Το «duende» βρίσκει την τε-
λειότερη έκφρασή του στην ισπανική «corrida» (ταυροµαχία), τη «fiesta naciοnal» που συνδυάζει ένα πλήθος πλούσιων συναι-
σθηµατικών και συµβολικών σχέσεων θάρρους και σχεδόν υπεράνθρωπης εµπειρίας. Ο Picassso υπήρξε σε όλη του τη ζωή φα-
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νατικός θεατής ταυροµαχιών, τις οποίες άρχισε να ζωγραφίζει σε ηλικία οκτώ ετών. Αργότερα, όταν συνδέθηκε µε αξιόλογες γυ-
ναίκες, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του στο βίαιο επεισόδιο της επίθεσης του ταύρου εναντίον του αλόγου, δίνοντας ανθρώπινο
σεξουαλικό τόνο. Στην καθαρά φυσική βία του ταύρου ήρθε ο Μινώταυρος να προσθέσει τη θετική πλευρά των ανθρώπινων αι-
σθηµάτων. Το θέµα του αγώνα ταύρου-αλόγου άρχισε το 1917, στη συνέχεια µετασχηµατίστηκε σε µάχη των φύλων και το 1937,
µέσα από µια ισχυρή αµφισηµία, έγινε ο γενεσιουργός εικαστικός πυρήνας της Guernica. Βασιζόµενος, τέλος, ο Chipp σε δώ-
δεκα άγνωστα ως το 1985 προκαταρκτικά σχέδια της πρώτης παραγγελίας για το ισπανικό περίπτερο, τα οποία δεν φαίνεται να
επηρεάζονται από την ταραγµένη ατµόσφαιρα για το ισπανικό περίπτερο, τα οποία δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την τα-
ραγµένη ατµόσφαιρα λίγο πριν από τον εµφύλιο, καταλήγει αρκετά πειστικά στο συµπέρασµα ότι δεν ήταν τόσο η πολιτική διά-
σταση του εµφύλιου πολέµου που απέσπασε τον Picassο από τη γαλήνη του εργαστηρίου του, όσο αυτή καθεαυτή η ανθρώπινη
τραγωδία του τρόµου και του πόνου στην Guernica. Ο Picasso δεν περιγράφει την επίθεση εναντίον της Guernica αλλά τις συ-
νέπειές της. Παρά το συγκεκριµένο τίτλο, τα γεγονότα που καταγγέλλει δεν τα τοποθετεί ούτε στο χώρο ούτε στο χρόνο. Ηρωο-
ποιεί τα θύµατα, εξεικονίζει την άφατη ατοµική θλίψη σε ένα έργο-Requiem, συνεχίζοντας την παράδοση του Goya, του Geri-
cault, του DeΙacrοiχ, του Diχ και του Grosz. Ο εχθρός στη Guernica είναι αόρατος και ανώνυµος, όπως ο πόλεµος και τα µέ-
σα καταστροφής. Στο έργο συµπυκνώνεται το αποτέλεσµα: τρόµος, απόγνωση, βαναυσότητα και τελικά χάος, εξαιρετικά όµως
µελετηµένο στην απόδοσή του και ανεπανάληπτα κλασικό στην υπερβολή του. Το αίτιο βρίσκεται έξω και µάλιστα επάνω από
αυτό, στον ουρανό, που δεν είναι ποµπός λύτρωσης αλλά κοιτίδα συµφοράς. Όλα τα βλέµµατα και οι κινήσεις των µορφών, οι
φανεροί και οι λανθάνοντες άξονες οδηγούν προς τα επάνω, αλλά εκεί προσκρούουν στο όριο του παραλληλογράµµου. Επιτεί-
νεται έτσι, σε συνδυασµό και µε τον περιορισµό ή ακριβέστερα την άρνηση του χρώµατος (άσπρο, µαύρο, γκρίζο) - που θα πρέ-
πει ίσως να συσχετιστεί µε το γεγονός ότι πηγή των οπτικών πληροφοριών του Picassο για την καταστροφή ήταν οι ασπρόµαυ-
ρες φωτογραφίες του τύπου -, η αίσθηση του εγκλωβισµού, της καταπίεσης και της αδυναµίας φυγής. 0 χώρος είναι ταυτόχρο-
να εσωτερικός και εξωτερικός και, όπως φανερώνει το φως του ήλιου και της λάµπας, ο χρόνος είναι και ηµερήσιος και νυχτε-
ρινός. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα µόνο επίπεδο πραγµατικότητας ή µία µόνο δυνατότητα ερµηνείας. Η Guernica, µια ανυπέρβλητης
ποιότητας εικαστική διατύπωση προσωπικών εκρήξεων µέσα σε συγκεκριµένα ιστορικά και πολιτικά συµφραζόµενα, πέρασε τα-
χύτατα στη σφαίρα της µοναδικότητας. Ο Herbert Read έγραφε ήδη το Ι 938: «Όχι µόνο η Guernica, αλλά η Ισπανία, όχι µό-
νο η Ισπανία, αλλά η Ευρώπη συµβολίζεται σε αυτή την αλληγορία. Είναι το µοντέρνο Ιππικό, η αγωνία ανάµεσα στα συντρίµµια
της ανθρώπινης τρυφερότητας και αδυναµίας που προκάλεσαν οι βόµβες. Είναι µια θρησκευτική εικόνα, ζωγραφισµένη όχι µε
τον ίδιο τρόπο αλλά µε την ίδια ζέση που ενέπνευσε τον Grtinewald και τον Ζωγράφο της Pietil της Avignon, τον Van Εyck και
τον Βellini. Δεν αρκεί να συγκρίνουµε τον Picassο αυτού του έργου µε τον Gοya των De,\’astres. Ο Gοya υπήρξε επίσης µεγά-
λος καλλιτέχνης και µεγάλος ανθρωπιστής αλλά οι αντιδράσεις του ήταν ατοµικές, όργανά του η ειρωνεία, η σάτιρα, η γελοιο-
ποίηση. 0 Picassο είναι πιο οικουµενικός: τα σύµβολά του είναι κοινά, όπως τα σύµβολα του Οµήρου, του Dante, του Cerνantes.
Γιατί, µόνον όταν στην πιο πλατιά κοινοτοπία ενσταλάζεται το πιο ισχυρό πάθος, γεννιέται το µεγάλο έργο τέχνης, υπερβαίνο-
ντας όλες τις σχολές και τις κατηγορίες. Και από τη στιγµή που θα γεννηθεί, ζει αιώνια». 
Το 1939, µε την έκρηξη του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου, ο Picasso φεύγει για τη Μεσόγειο, στην Αntibes, µαζί µε την Dora Μaar,
όµως επιστρέφει στο Παρίσι για να δει τα έργα που άφησε. Με προτροπή του ΕΙuard ξαναφεύγει στο Royan, στις ακτές του Ατ-
λαντικού αυτή τη φορά, αλλά ξαναγυρίζει στο Παρίσι και συνεχίζει να δουλεύει. Γερµανοί αξιωµατικοί τον επισκέπτονται συχνά.
Μια µέρα ένας τον ρωτά, δείχνοντάς του µια φωτογραφία της Guernica: «Εσείς το έχετε κάνει αυτό;» Και ο Picasso του απαντά
κοφτά: «Όχι, εσείς!». Το 1944 προσχωρεί στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Γαλλίας γιατί, όπως λέει ο ίδιος, «Τούτα τα χρόνια της τροµε-
ρής καταπίεσής µου έδειξαν πως πρέπει να αγωνιστώ όχι µόνο µε την τέχνη µου, αλλά και µε όλο µου το είναι».

Αποσπάσµατα απο το κείµενο “Ζωγραφική των συµβολικών και αλληγορικών θεµάτων”, Ηλίας Μυκονιάτης (Ιστορικός Τέχνης),
Παγκόσµια Ιστορία, Εκδοτική Αθηνών
Συµβολικά στις εικαστικές τέχνες είναι τα θέµατα και τα µοτίβα που παριστάνουν ένα πρόσωπο, ένα αντικείµενο ή ένα γεγονός, που
µε τη σειρά του υποδηλώνει κάτι πέρα από το ίδιο. Ο συµβολισµός και τα σύµβολα είναι ένα φαινόµενο της ιστορίας του πολιτισµού,
που διαµέσου των αιώνων αποδείχτηκε βασικός τρόπος έκφρασης και ουσιαστικό στοιχείο των επικοινωνιακών κωδίκων. Στην τέ-
χνη ο συµβολισµός είναι ευρέως διαδοµένος, αφού ανεξάρτητα από το πού χρησιµοποιείται (θρησκεία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, επι-
στήµη κλπ.), οι ρίζες του βρίσκονται πάντοτε στην οπτική εµπειρία. Το σύµβολο είναι κατά κύριο λόγο εικόνα. Η σχέση του συµβό-
λου µε αυτό που συµβολίζει είναι άµεση και ευθεία. Τα σύµβολα µπορεί να είναι «δηµόσια», να χρησιµοποιούνται δηλαδή και να α-
ναγνωρίζονται από τον πολύ κόσµο σε µια ορισµένη εποχή και σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµό, π.χ. το σύµβολο του σταυρού. Οι καλ-
λιτέχνες χρησιµοποιούν τέτοια σύµβολα αλλά πολλές φορές και σύµβολα που είναι περισσότερο «προσωπικά». Αυτά µπορεί να τα
διαβάζουν και να τα καταλαβαίνουν πολλοί, αφού οι συσχετισµοί τους είναι ευρύτερα γνωστοί, π.χ. ο αετός ως σύµβολο ηρωισµού.
Ορισµένοι, όµως, καλλιτέχνες βάζουν στα έργα τους σύµβολα που επινοούν οι ίδιοι. Τότε η αποκρυπτογράφησή τους είναι δύσκολη
ή και αδύνατη, π.χ. ροµαντικοί ζωγράφοι όπως ο Κασπάρ Ντάβιντ Φρήντριχ ή του κύκλου των Ναζαρηνών.
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Η αλληγορία είναι ένας τρόπος αναπαράστασης, όπου τα πρόσωπα, οι πράξεις και ενίοτε το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν,
δίνουν ένα θέµα ή µια ιστορία, προσφέρονται όµως και για διαφορετική ανάγνωση. Με βάση δηλαδή νοηµατικούς συσχετισµούς,
το εικονιστικό σχήµα που δίνει η αλληγορία υποδηλώνει και κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζει σε πρώτο ε-
πίπεδο. Με άλλα λόγια και αντίθετα µε ότι συµβαίνει στον συµβολισµό, τις αλληγορικές παραστάσεις καλούµαστε να τις δια-
βάσουµε συµβολικά, χωρίς να είµαστε όµως υποχρεωµένοι και να το κάνουµε.
Για παράδειγµα, τον πίνακα του Τιτσιάνο «Ιερός και βέβηλος έρωτας» (περ. 1515, Villa Borghese, Ρώµη) άλλοι ερευνητές τον
θεώρησαν ως αλληγορία και άλλοι τον συνέδεσαν µε συγκεκριµένο λογοτεχνικό κείµενο. ‘Ετσι, δεν είναι σπάνιο να ερµηνεύο-
νται ως αλληγορικά, έργα που οι δηµιουργοί τους δεν είχαν κατά νου κάτι τέτοιο. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο τύπους αλλη-
γορίας: 1)την ιστορική και πολιτική αλληγορία, όπου συγκεκριµένα πρόσωπα ή πράξεις υπονοούν άλλες καταστάσεις ή πρόσω-
πα. Οι απεικονίσεις διάσηµων ανδρών ή γυναικών της ιστορίας, π.χ. του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι θρίαµβοι και οι αποθεώσεις
συνήθως ανήκουν στον τύπο αυτό. 2)την αλληγορική απεικόνιση ιδεών, όπου πρόσωπα και δράση συµβολίζουν αφηρηµένες έν-
νοιες, π.χ. Αρετές, Κακίες κτλ. Με τον δεύτερο αυτό τύπο αλληγορίας συνδέονται οι προσωποποιήσεις, έννοιες δηλαδή που γί-
νονται εικόνες µε τη µορφή ανθρώπων. Η προσωποποίηση βέβαια δεν ταυτίζεται απόλυτα µε την αλληγορία αφού η τελευταία
µπορεί να εκφέρεται και µε άλλους τρόπους....
Συµβολικά και αλληγορικά θέµατα συναντάµε σε όλους τους πολιτισµούς και σε όλες τις εποχές. Στην αρχαία Αίγυπτο, η Σφίγγα
συµβολίζει µεταξύ των άλλων τη δύναµη των Φαραώ και ο ηλιακός δίσκος, από τα πιο σηµαντικά σε διάρκεια και διάδοση σύµβο-
λα, τον θεό ήλιο και κατ’ επέκταση τη βασιλική εξουσία. Στην αρχαία Ελλάδα, όσο ήταν ακόµη στενή η σχέση µεταξύ της µυθολο-
γίας ως θρησκείας και της εικαστικής αναπαράστασης, ίσως δεν µπορεί να γίνει λόγος για συµβολισµό µε την πραγµατική σηµα-
σία του όρου. Όµως, από τον 5ο αι. π.Χ., όταν οι θεοί και οι πράξεις τους βρίσκονται υπό κρίση, κυρίως στο πλαίσιο του ορθολο-
γισµού των σοφιστών, τότε έχουµε και µυθολογικές αλληγορίες για ηθικοπολιτικούς λόγους. Αµέτρητα είναι τα παραδείγµατα στη
ζωγραφική, γλυπτική και αγγειογραφία. Ο Θάνατος, ο Ύπνος, η Δίκη, η ‘Ερις, η Μανία, ο Οίστρος, η Ανάγκη κλπ. είναι προσωπο-
ποιήσεις που επανέρχονται συνεχώς. Ο Παρράσιος ζωγράφισε τον Δήµο και την Αρετή, ο Παυσίας τη Μέθη, ο Απελλής τη Συκο-
φαντία ως µια έξαλλη γυναίκα περικυκλωµένη από την Άγνοια, την υποψία, τον Φθόνο, την Επιβουλή, την Απάτη αλλά και από τη
Μετάνοια και την Αλήθεια. Ξεχωριστή είναι η παρουσία των συµβολικών θεµάτων στα ταφικά µνηµεία. Τα αγγεία που συνοδεύ-
ουν τις ταφές αλλά και οι τοιχογραφίες και τα επιτύµβια γλυπτά κοσµούνται µε τέτοιες παραστάσεις. Ο Άδης και η Περσεφόνη, σκη-
νές από την καθηµερινή ζωή και σκηνές κυνηγιού, ο Ηρακλής και οι Άθλοι του, µάχες κτλ. συνοδεύονται µε το βασανιστικό θέµα
της µετάβασης του ανθρώπου από τη ζωή στο θάνατο. Από τον 4ο αι. π.Χ., σε όλη την ελληνιστική περίοδο και στη συνέχεια στη
ρωµαϊκή εποχή, το θεµατικό ρεπερτόριο επεκτείνεται ακόµη περισσότερο. Περιώνυµα µνηµεία έχουν αυτό τον χαρακτήρα. Από την
Ειρήνη του Κηφισόδοτου, τη Νίκη της Σαµοθράκης ή την Τύχη της Αντιόχειας και το άγαλµα του Νείλου έως τις αλληγορικές πα-
ραστάσεις της Κολώνας του Τραϊανού και της Αra Ρacis στη Ρώµη ή του Τόξου του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη. Ο χριστιανικός
κόσµος χρησιµοποίησε τους συµβολισµούς µε ιδιαίτερη έµφαση. Το Α και το Ω, το ΧΡ, ο ΙΧΘΥΣ είναι σύµβολα του Χριστού, όπως
και οι παραστάσεις του Καλού Ποιµένα, του αµνού αλλά και ο µύθος του Ορφέα ή του Ερώτα και της Ψυχής. Τα σύµβολα είναι πα-
ρόντα ακόµη και στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, π.χ. το σταυρικό σχήµα της κάτοψης των ναών, ο ρόλος του φωτός στο εσω-
τερικό τους, ο προσανατολισµός τους κτλ. Ο µεσαιωνικός πολιτισµός, τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Δύση, κυριαρχείται από σύµβο-
λα. Πολυάριθµα είναι τα θρησκευτικά, αναπτύχθηκε όµως και ένα ευρύ πλέγµα κοσµικών συµβόλων, που εµφανίζονται σε οικό-
σηµα, θυρεούς, ενδυµασίες, στέµµατα, ασπίδες, πανοπλίες, σηµαίες και λάβαρα. Η αρχή της εραλδικής, αν και τα εµβλήµατα έ-
χουν παλιά καταγωγή, όπως είναι γνωστή σήµερα, τοποθετείται πιθανόν στα χρόνια της Α’ Σταυροφορίας. Σηµαντική κατηγορία
συµβόλων είναι τα µαγικά, που αναπτύσσονται πάνω σε διάφορες κατευθύνσεις. Είναι, κυρίως, αστρολογικά, αποτρόπαια και καβ-
βαλιστικά. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αλληγορική απεικόνιση των Αρετών και των Κακιών. Συνήθως είναι προσωποποιηµέ-
νες, όπως στις τοιχογραφίες του Τζιόττο στο Παρεκκλήσι Scrονegnί (Πάντοβα) και άλλοτε µέσα από αρχαίους µύθους. Συχνά οι
αρετές, τόσο οι θεολογικές (πίστη, ελπίδα, αγάπη) όσο και οι πλατωνικές (φρόνηση, ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη) συνδυάζο-
νται µε τις λεγόµενες Ελευθέριες Τέχνες. Οι αλληγορίες τόπων, εποχών, του χρόνου και άλλες µε κοινωνικοπολιτικό περιεχόµενο
εµφανίζονται επίσης σε µεγάλα εικονογραφικά σύνολα, όπως στο ΡaΙazzο Ρubblicο της Σιένας στις τοιχογραφίες που ζωγράφισε ο
Αµπρότζιο Λορεντσέτι µε θέµα την Καλή και την Κακή Διακυβέρνηση. Η Αναγέννηση κληρονόµησε από τον Μεσαίωνα όλα τα εί-
δη των αλληγορικών παραστάσεων. Βασική διαφορά είναι ότι η σκέψη του αναγεννησιακού ανθρώπου δεν κυριαρχείται πλέον α-
πό το φόβο του Θεού και η πίστη σε αυτόν δεν είναι το µόνο σηµείο αναφοράς. Ο θρησκευτικός παράγοντας, που αποτελούσε το
σταθερό πλαίσιο της µεσαιωνικής αλληγορίας, έδωσε θέση, χωρίς βέβαια να πάψει να υφίσταται, σε νέες ιδέες και τρόπους αντί-
ληψης και εξήγησης του κόσµου. ‘Έτσι, η πάλη της Αρετής και της Κακίας δεν είναι µόνο θέµα ηθικό αλλά και ηρωικό, οι Ελευ-
θέριες Τέχνες δεν είναι µόνο έκφραση της σοφίας του Θεού αλλά και δραστηριότητα που τιµά και δίνει αξία στον άνθρωπο. Το πιο
σηµαντικό όµως είναι ότι στα µεγάλα έργα της Αναγέννησης, όπου χρησιµοποιείται ο συµβολισµός αυτός, δεν είναι το τέλος αλλά
το µέσο για την πραγµάτωση της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Σε ένα πρώιµο αναγεννησιακό έργο, την προσωπογραφία του ζεύγους
Αρνολφίνι (ΝatίοnaΙ GaIlery, Λονδίνο, 1434) του Γιαν βαν Άικ , τα πάντα ως και την πιο µικρή λεπτοµέρεια είναι συµβολικά. Τα
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σύµβολα, ωστόσο, είναι τόσο φυσικά ενταγµένα µέσα στο ζωγραφικό χώρο, έτσι που να αναρωτιέται κανείς αν έχουµε ήδη εδώ
µια πρώτη εµφάνιση της µοντέρνας αντίληψης «η τέχνη για την τέχνη». Στους «Σκλάβους», εξάλλου, που προορίζονταν για το
ταφικό µνηµείο του Πάπα Ιουλίου 11ου αλλά και στις µορφές της Ηµέρας και της Νύχτας, της Αυγής και του Σούρουπου στους
τάφους των Μεδίκων (San Lorenzo, Φλωρεντία), ο Μιχαήλ Άγγελος κινείται σε µια σύνθετη σύλληψη της ύπαρξης και του κόσµου
πέρα από τα όρια της απλής αλληγορίας.
Στο πλαίσιο του µανιεριστικού φορµαλισµού το β’ µισό του 16ου αι., τα συµβολικά θέµατα γίνονται πολύπλοκα και δυσεξή-
γητα Ο Τζιόρτζιο Βαζάρι, γνωρίζοντας πόσο ασαφείς ήταν οι αλληγορίες που ζωγράφισε στη Sala degli ΕΙementί στο ΡaΙaΖΖΟ
Vecchίο της Φλωρεντίας, φρόντισε να γράψει και ένα ερµηνευτικό σηµείωµα γι’ αυτές. Κατά τον 17ο και 18ο αι., ενώ συνεχί-
ζουν να υπάρχουν τα παραδοσιακά θέµατα, µεγάλη έµφαση δόθηκε στις πολιτικές αλληγορίες. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι
αποθεώσεις, που είτε αναφέρονται στην Καθολική Εκκλησία είτε σε ισχυρούς άνδρες ή οικογένειες µε δύναµη και πλούτο. Το
χαρακτηριστικό των αλληγοριών του Μπαρόκ είναι ότι µέσα από περίτεχνους και σύνθετους εικονογραφικούς συνδυασµούς ε-
πιχειρείται να ξεπεραστούν οι απλοί συµβολισµοί προς την κατεύθυνση διφορούµενων νοηµάτων και εσκεµµένα χαοτικών υ-
παινιγµών. Η τάση αυτή είχε επίδραση ακόµη και στις συµβολικές φόρµες της αρχιτεκτονικής. Η κιονοστοιχία που πλαισιώ-
νει την πλατεία του Αγίου Πέτρου (Ρώµη) , έργο του Μπερνίνι, συµβολίζει την οικουµενικότητα και το αποστολικό έργο της
Καθολικής Εκκλησίας. Ο κλασικισµός, από τα µέσα του 18ου αι., µε την αναβίωση όχι µόνο των µορφολογικών στοιχείων της
αρχαίας κλασικής τέχνης αλλά και των εικονογραφικών συµβάσεών της, χρησιµοποίησε και τα αλληγορικά θέµατα κυρίως στη
γλυπτική. Τότε δηµιουργήθηκαν περισσότερα δηµόσια γλυπτά από ότι σε όλους τους προηγούµενους αιώνες µαζί. Στην πλειο-
ψηφία τους συνοδεύονταν από συµβολικές µορφές, λέοντες, Νίκες, προσωποποιήσεις πόλεων, της Ιστορίας, του Χρόνου κτλ.
Είναι έργα που ανήκουν τόσο στην τέχνη όσο και στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της περιόδου. Κατά τον 19ο αι., ωστό-
σο, και στη συνέχεια στον 20ό, εγκαταλείφθηκε η απεικόνιση συµβολικών θεµάτων µε την έννοια και τον τρόπο που χρησιµο-
ποιήθηκαν τους προηγούµενους αιώνες. Έπαψαν να είναι ένα τεχνικό µέσο στην υπηρεσία µιας τέχνης που επιζητούσε την εµπει-
ρική πραγµατικότητα και που δούλευε «στην ιστορία, στην ηθική, στην κοινωνία». Για τους ροµαντικούς, τους προραφαηλί-
τες και κυρίως για τους εκπροσώπους του κινήµατος του συµβολισµού, στα τέλη του 19ου αι., υπήρξαν δυναµική έκφραση
της υποκειµενικής πραγµατικότητας µε συγκινησιακές και υπαρξιακές διαστάσεις, Στον 20ό αι. τα σύµβολα και η µεταφορική
χρησιµοποίηση των εικόνων αποτέλεσαν τη θεωρητική βάση µοντέρνων κινηµάτων, όπως του σουρρεαλισµού και πολλών καλ-
λιτεχνών όπως του Μαξ Ερνστ, του Πάουλ Κλέε αλλά και του Καντίνσκυ, του Μόντριαν, του Πικάσσο.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Εικ.13.Μποτιτσέλι, «Η γέννηση της Αφροδίτης», 1485: Πολλές ερµηνείες έχουν προτα-

θεί για το έργο και όλες συνδέονται µε τη γέννηση ή την εµφάνιση της Αφροδίτης και το κλα-

σικό θέµα της Αναδυόµενης, της θεάς που προβάλλει από τον αφρό της θάλασσας. Σύµφωνα

µε την αρχαία ελληνική µυθολογία, η Αφροδίτη, θεά του έρωτα, αναδύθηκε από τον αφρό της

θάλασσας. Ο Μποτιτσέλι την απεικονίζει να στέκεται σε ένα κοχύλι που επιπλέει, ενώ στο α-

ριστερό µέρος ο Ζέφυρος, θεός των ανέµων, και η Αύρα αγκαλιάζονται σφιχτά και φυσούν

οδηγώντας τη προς τη στεριά. Εκεί, µια από τις Ώρες, θεές των εποχών, περιµένει την Αφρο-

δίτη για να τη σκεπάσει µε το µανδύα της που είναι κεντηµένος µε άνθη της άνοιξης. Τα λου-

λούδια που κοσµούν το ρούχο της φανερώνουν ότι πρόκειται για τη θεά της Άνοιξης και η ά-

νοιξη είναι η εποχή της Αφροδίτης και των ερωτευµένων. Η µορφή της Αφροδίτης διαθέτει

τις κλασικές αναλογίες και το λευκό χρώµα της δίνει την εντύπωση του µαρµάρου. Ο τίτλος

του πίνακα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παραπλανητικός, εφόσον δεν απεικονίζει τη στιγµή

της γέννησης της Αφροδίτης, αλλά τη στιγµή κατά την οποία φτάνει στο νησί των Κυθήρων

µετά τη γέννησή της - όπως µας περιγράφει ο Όµηρος στον ύµνο του προς την Αφροδίτη. 

Εικ.14.Εµµανουήλ Τζάνες, «Ο Άγιος Γεώργιος», 17ος αι. Κρητική Σχολή: Ο Άγιος Γεώργιος γεν-

νήθηκε στην Καππαδοκία και έγινε χιλίαρχος του Διοκλητιανού. Ονοµάζεται τροπαιοφόρος για

την ανδρεία του και τις νίκες του στις µάχες. Ως στρατιώτης και ελευθερωτής συγκεντρώνει πολ-

λές θαυµάσιες διηγήσεις και παραδόσεις, από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι αυτή που µιλάει

για το φόνο του δράκου και τη σωτηρία της βασιλοπούλας. Το θηρίο αυτό προστάτευε το νερό
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µιας πηγής κοντά στη Σιλήνα στη Λιβύη και το άφηνε να τρέχει µόνον όταν εύρισκε κάποιον

άνθρωπο να φάει. Οι κάτοικοι της περιοχής όριζαν µε κλήρο το θύµα του δράκοντα. Ολόκλη-

ροι στρατοί είχαν αντιταχθεί σε αυτό το τέρας, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Ο κλήρος έφερε και τη

σειρά της βασιλοπούλας, την οποία έσωσε ο Άγιος Γεώργιος φονεύοντας το δράκο.

Εικ.15.Γύζης, «Ιστορία», 1892: Ο Νικόλαος Γύζης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους

εκπροσώπους του Ακαδηµαϊκού Ρεαλισµού του ύστερου 19ου αι., της Σχολής του Μονά-

χου.Μερικά από τα έργα του, όπως «Τα αρραβωνιάσµατα» (1875) και «Το κρυφό σχολειό»

(1885) βασίζονται σε προφορικούς θρύλους της εποχής της Τουρκοκρατίας. Άτοµο βαθιά θρη-

σκευόµενο, στράφηκε αργότερα προς τις αλληγορικές και τις µεταφυσικές παραστάσεις. Τα

θρησκευτικά του έργα, µε πιο χαρακτηριστικό τον πίνακα «Ιδού ο Νυµφίος έρχεται» (1895–

1900), αντιπροσωπεύουν τα οράµατα του ώριµου πλέον καλλιτέχνη και δηλώνουν απερί-

φραστα τις υπαρξιακές του αγωνίες. Κυρίαρχο θέµα των ώριµων έργων του ήταν ο αγώνας

του εναντίον του Κακού και η τελική νίκη του Καλού. Η σηµαντικότερη αλληγορική µορφή

για τον Γύζη είναι η γυναικεία µορφή µε ιδεαλιστικό πρόσωπο που κρατά µια λύρα. Εµφανί-

ζεται στα έργα του µε τα ονόµατα Τέχνη, Μουσική, Άνοιξη, Αρµονία, Ιστορία, Φήµη. 

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να αναλύουν έργα µε συµβολικές και αλληγορικές σηµασίες.

η 1η εργασία µπορεί να γίνει προφορικά ή να συζητηθεί λίγο στο µάθηµα και να γίνει γραπτά στο σπίτι.

2η.Να φτιάξουν ένα έργο εικονογραφώντας ένα δηµοτικό τραγούδι ή ένα ποίηµα. 

Προτείνεται η 2η εργασία να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ

Διαπιστώνεται αν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν σύµβολα και αλληγορικές σηµασίες στα

έργα που τους ζητήθηκε να αναλύσουν και αν ενδιαφέρθηκαν να συσχετίσουν την ποίηση

µε τα Εικαστικά, εικονογραφώντας κάποιο ποίηµα.

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

ΔΕυτΕρη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ

72

Αλληγορικά και συμβολικά έργα  

Αποσπάσµατα από «Χρώµατα και ψυχολογία», Χριστίνα Χρονή, από την Ιστοσελίδα
http://www.myworld.gr/browse/8128
Στο ερώτηµα αν τα χρώµατα πραγµατικά επιδρούν στα συναισθήµατα και στις αντιδράσεις µας, οι
ειδικοί ερευνητές γνέφουν καταφατικά. Όταν, όµως, ζητείται µε ποια έννοια επιδρούν και µε ποιον
ακριβώς τρόπο, οι απαντήσεις και οι έρευνες δεν οδηγούν σε αυστηρά, αναµφισβήτητα αποτελέσµατα,
επειδή οι αντιδράσεις µας στα χρώµατα εξαρτώνται από ένα συνδυασµό βιολογικών, ψυχολογικών,
φυσιολογικών, κοινωνικών και πολιτισµικών παραµέτρων. Μπορούµε, όµως, να εξάγουµε µερικά
γενικά συµπεράσµατα. Ορισµένες οµάδες χρωµάτων, όπως τα «ζεστά» και τα «ψυχρά», φαίνεται ό-
τι έχουν πάντα και σε οποιοδήποτε µέρος τις ίδιες επιδράσεις. Τα ζεστά χρώµατα, δηλαδή το κόκκι-
νο, το πορτοκαλί και το κίτρινο, µας βοηθούν να αντιληφθούµε το χρόνο, ενώ γεννούν την αίσθηση
του οικείου, του φιλόξενου, της εξωστρέφειας. Συνήθως, συνδέονται µε τον ενθουσιασµό, την όρε-
ξη για ζωή, την άνεση και την ευδιαθεσία. Τα ψυχρά, δηλαδή το µπλε, το πράσινο της θάλασσας και
το µοβ, σχετίζονται, ανάλογα µε τον τόνο τους, µε µια σειρά από ετερόκλητα συναισθήµατα. Από τη
µια πλευρά µε τη γαλήνη και την ηρεµία και από την άλλη µε την κακοδιαθεσία, την απογοήτευση ή
και τη ραθυµία. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συµβολισµός των χρωµάτων, µε την έννοια ότι
επηρεάζει τις εντυπώσεις και τις προτιµήσεις µας. Ένα οικείο παράδειγµα αποτελεί το λευκό, που στο
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-Άσπρο: σχετίζεται µε την αναγέννηση, την απλότητα, την πνευµατικότητα, την ελευθερία.

Συµβολίζει την καθαρότητα, την αγνότητα και την αθωότητα (οι νύφες φοράνε άσπρα). 

-Μαύρο: Η φυσική µας λέει πως το µαύρο που συµβολίζει το σκοτάδι είναι η έλλειψη φω-

τός. Στην τέχνη και τη θρησκεία συµβολίζει απόγνωση, αµαρτία, πένθος αλλά και σύνεση,

αποφασιστικότητα, σοφία και δίνει την εντύπωση του επίσηµου. 

-Κόκκινο: Θεωρείται θερµό χρώµα και συµβολίζει επιθετικότητα και υψηλή ενέργεια. Στο

δυτικό κόσµο είναι σύµβολο αγάπης και πάθους αλλά και της αριστοκρατίας, στην Ιαπωνία

συµβολίζει το θυµό και τον κίνδυνο, στην Κίνα τη χαρά και τη γιορτή.

-Κίτρινο: Είναι το πιο χαρούµενο και φωτεινό χρώµα του φάσµατος, αλλά οι σκοτεινές απο-

χρώσεις του συµβολίζουν προειδοποίηση, παρακµή, ζήλια ή αρρώστια. Ενώ στη δυτική Ευρώ-

πη είναι το προειδοποιητικό χρώµα, αλλά και το χρώµα της δειλίας, στην Ιαπωνία συµβολίζει χά-

ρη, ευγένεια, χαρά, στην Κίνα τιµή και αριστοκρατικότητα και στην Αραβία χαρά και ευηµερία. 

-Μπλε: Οι ανοιχτές αποχρώσεις θυµίζουν τον ουρανό και παραπέµπουν στην ειρήνη και την

αρµονία. Οι σκούρες δρουν κατευναστικά και οδηγούν σε αναπολήσεις. Στη δυτική Ευρώ-

πη συµβολίζει το αρσενικό, την εξουσία, την ηρεµία, στην Αραβία την αρετή, την πίστη, την

εντιµότητα, ενώ στην Ιαπωνία την κακοήθεια. 

-Πορτοκαλί: Ισχυρό χρώµα που δηµιουργεί την αίσθηση της απλοχεριάς. Παραπέµπει στην

οικειότητα, τη φιλοξενία, τη γονιµότητα, την ευχαρίστηση και την ολοκλήρωση και θεω-

ρείται το χρώµα των γενναίων. 

-Πράσινο: Συνδυάζει τη ζεστασιά του κίτρινου και τη γαλήνη που προσφέρει το µπλε. Υπο-

δηλώνει τη ζωτική ενέργεια. Ο πιο ισχυρός και παγκόσµιος συµβολισµός που αποδίδεται στο

πράσινο είναι αυτός της φύσης. Έτσι συνδέεται µε την έννοια της ζωής, της νεότητας, της α-

ναγέννησης, της ελπίδας και του σθένους. Οι νύφες το µεσαίωνα φορούσαν πράσινα ως ένδειξη

γονιµότητας. Παρόλο που γενικά στη δυτική Ευρώπη είναι το χρώµα της σιγουριάς, κυρίως στη

Γαλλία θεωρείται το χρώµα της κακοκεφιάς κα της εγκληµατικότητας. Στην Ιαπωνία συµβο-

λίζει το µέλλον, τη νεότητα και την ενέργεια και στην Αραβία τη δύναµη και τη γονιµότητα. 

-Μοβ: Δεν είναι τυχαία το χρώµα που επιλέγουν οι περισσότεροι καλλιτέχνες για τα ατελιέ

τους, αφού το µοβ εντείνει τη δηµιουργικότητα, µειώνει το στρες και λειτουργεί ως συναι-

σθηµατικός σταθεροποιητής. Οι πιο σκούρες αποχρώσεις του έχουν συνδεθεί µε το δεξί ηµι-

σφαίριο του εγκεφάλου και λέγεται πως ενεργοποιούν τη φαντασία και τη διαίσθηση.

ΕρΓΑΣΙΕΣ

3η.Να χρησιµοποιήσουν το συµβολισµό των χρωµάτων για να αποδώσουν κάποια από τις

παρακάτω έννοιες: αγάπη, πλούτος, φόβος, ελπίδα, ζωή ή κάποια άλλη δική τους.

ΣτοΧοΣ: να επιλέξουν και να συσχετίσουν τα χρώµατα σε µια συµβολική εικόνα.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Μπορούµε να τοποθετήσουµε τα έργα τους κατά χρώµα και να ζητήσουµε από τους µαθη-

τές να δώσουν τον τίτλο του έργου τους. Τότε θα διαπιστώσουµε όλοι µαζί, αν ο καθένας τους

κατάφερε να αποδώσει χρωµατικά την έννοια που επέλεξε.
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δυτικό πολιτισµό συνδέεται µε την αθωότητα και γίνεται σήµα κατατεθέντων γαµήλιων τελετών. Ε-
νώ, αντίθετα, στην Κίνα το λευκό αρµόζει στις κηδείες.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.

1ος.Υλικά σχεδίου, αβγοτέµπερα, τεχνική της αγιογραφίας

2ος.Aρχιτεκτονική: 1) Η βασιλική, ορθογώνιο κτίριο, κόγχη στην ανατολική πλευρά µε το

Ιερό Βήµα και την Αγία Τράπεζα, το τέµπλο, εσωτερικές τοξοστοιχίες, τρία ή πέντε κλίτη,

σειρά παραθύρων, εξωτερική λιτότητα, πλούσια εσωτερική διακόσµηση 2) Η βασιλική µε

τρούλο: πεσσοί, τόξα, τα λοφία, η στεφάνη, ο τρούλος 3) Σταυροειδής µε τρούλο: ο χώρος

ανάµεσα στους 4 βραχίονες του σταυρού λείπει ή συµπληρώνεται µε πλάγιους νάρθηκες

Ανάγλυφος διάκοσµος, ψηφιδωτό, τοιχογραφία: δαντελωτά διακοσµητικά ανάγλυφα, πολύ-

χρωµες ψηφίδες, εναλλαγές στις φωτοσκιάσεις του χώρου, εξαΰλωση και υπερβατική λει-

τουργία του χώρου, απεικονίσεις µορφών που ακολουθούν συγκεκριµένους εικονογραφι-

κούς κανόνες (µεγάλα µάτια, επίπεδες, µε πλούσια χρώµατα, οι στάσεις των αγίων και τα

χρώµατα έχουν µια καθορισµένη σηµασία), το φόντο µε χρυσό ή έντονη απόχρωση 

3ος.Θέµατα από τη χριστιανική εικονογραφία

4ος.Αρχιτεκτονική, ανάγλυφος διάκοσµος, επιτοίχια και δαπέδια ψηφιδωτά, τοιχογραφίες,

η τέχνη της µικροτεχνίας για την κατασκευή ιερών σκευών, η τέχνη της εικονογράφησης χει-

ρόγραφων ιερών κειµένων, η τέχνη της φορητής εικόνας - αγιογραφία 

5ος.Βυζαντινή τέχνη, Έλληνες ζωγράφοι: Μιχαήλ Δαµασκηνός (Κρήτη, γεν. περ.1530-35),

Φώτης Κόντογλου (Αϊβαλί Μ.Ασίας, 1895-1965) 

6ος.Αισθητικές αξίες και συµβολισµός 

ΔΙΑρΚΕΙΑ - ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 3.1. Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας

3.2. Οι άλλες τέχνες στο Βυζάντιο

2η ώρα: 3.3. Η τεχνική της φορητής εικόνας

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η ώρα: Να γνωρίσουν οι µαθητές την τέχνη στο Βυζάντιο, ώστε να αναγνωρίσουν τα στοι-

χεία της στα γνώριµα γι’ αυτούς έργα που βλέπουν στις εκκλησίες και να κατανοήσουν πα-

ράλληλα τη σπουδαιότητά της για τον ελληνικό πολιτισµό.

2η ώρα: Να πληροφορηθούν για την τεχνική της φορητής εικόνας και να ζωγραφίσουν από

µια λεπτοµέρεια (µάτι, τµήµα µανδύα κτλ.) µέχρι ολόκληρη εικόνα, µε τη βυζαντινή τεχνο-

τροπία. 

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον στην εξέταση των τεχνών που αναπτύχθηκαν στο Βυζάντιο, 2.την ικανότητα να κα-

τανοήσουν την αρχιτεκτονική δοµή της βασιλικής µε τρούλο, 3.την προσπάθειά τους να ζω-

γραφίσουν µε τη βυζαντινή τεχνοτροπία, 4.τα αποτελέσµατα στη χρησιµοποίηση της βυζα-

ντινής τεχνοτροπίας.

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ - ΠηΓΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

2η ώρα: µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, 4Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ορθογώνιο τρίγωνο, µοι-

ρογνωµόνιο, διαβήτης, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες, πινέλα 

ΔΙΑθΕΜΑτΙΚοτητΑ

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, επιλέγουν ένα θέµα από αυτά που προτείνονται, οργα-

νώνουν και πραγµατοποιούν την εργασία µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε τις εµπειρίες
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και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και µε την αρωγή των καθηγητών τους άλλων ειδικοτήτων.

Εµείς θα φροντίσουµε να παρουσιαστούν οι εργασίες σε κατάλληλο χρόνο, στο επόµενο µά-

θηµα ή σε κάποια εκδήλωση του σχολείου. 

ΓΕωΓρΑφΙΑ, θρηΣΚΕυτΙΚΑ, ΓλωΣΣΑ - λοΓοτΕΧνΙΑ, ΜουΣΙΚη (στο βιβλίο του

µαθητή)

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη

1.Η παρουσίαση µιας φορητής εικόνας µπορεί να σταθεί κίνητρο για την εισαγωγή στο θέµα

της Βυζαντινής τέχνης.

2.Με τη βοήθεια του βιβλίου του µαθητή (σελ.86,87) περιγράφουµε: 

α.Tα βασικά στοιχεία της βασιλικής, η οποία προέρχεται από το ρωµαϊκό κτίριο που χρη-

σιµοποιούσαν ως αγορά.

β.Τον τρόπο κατασκευής του ηµισφαιρικού τρούλου, που δηµιούργησε το ρυθµό της βασι-

λικής µε τρούλο, όπως είναι η Αγία Σοφία που κατασκευάστηκε από τους αρχιτέκτονες του

αυτοκράτορα Ιουστινιανού Ανθέµιο και Ισίδωρο.
γ.Την κάτοψη του ναού που είναι σταυροειδής εγγεγραµµένος σε τετράγωνο, όπως ο ναός
της Αγίας Αικατερίνης στη Θεσσαλονίκη, το Καθολικό της Μονής Δαφνίου, της Μονής Ό-
σιου Λουκά, της Μονής Καισαριανής.
ΣτοΧοΣ: να αντιληφθούν την αρχιτεκτονική δοµή της εκκλησίας και τη συµβολική
της σηµασία.

Πρωτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Αποσπάσµατα από «Βυζαντινοί ναοί στην Πόλη», Μ. Μαυρίδης, από την ιστοσελίδα
http://www.cmkon.org/Naoi.htm και αποσπάσµατα από «Βυζαντινή αρχιτεκτονική 9ου και 10ου αι-
ώνα», από την ιστοσελίδα http://users.ach.sch.gr/akalant/net1/byzantinitexn/arxitekt.htm
Από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-337) και των διαδόχων του άρχισαν να κτίζονται στην
Πόλη µεγαλοπρεπείς ναοί, εκ των οποίων πολύ λίγοι έχουν διατηρηθεί ως σήµερα µε την αρχική τους
µορφή. Αναφέρονται ονόµατα βασιλικών τον 4ου και 5ου αιώνος όπως: Αγία Ειρήνη, Αγία Σοφία, κα-
θολικόν της Χώρας, ο ναός των Αγίων Αποστόλων, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος Στουδίου κ.ά. Τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά των παλατοχριστιανικών αυτών βασιλικών µονάχα από το ναό της µονής των Στου-
δίου µπορούν να γίνουν αισθητά. Αίθριο µε στεγασµένο περιστύλιο, νάρθηκας που αποτελεί ανοικτό προ-
αύλιο, τρία κλίτη που χωρίζονται από κιονοστοιχίες µε επίπεδο επιστύλιο, αψίδα ηµικυκλική, η οποία
εξωτερικώς έχει σχήµα κανονικού ηµιεξαγώνου, υπερώα στα πλάγια κλίτη, στέγη ξυλοσκέπαστη και, ορ-
θογώνιες πύλες. 
Παράλληλα µε τις βασιλικές εµφανίζονται και περίκεντρες οικοδοµές, που λόγω της κατεδάφισής
τους δεν έχουµε πλήρη εικόνα για τα χαρακτηριστικά τους.
Την εποχή του Ιουστινιανού (527- 565) και γενικά κατά τον 6ον αιώνα κυριαρχεί ποικιλία τύπων και
σχεδίων. Εξακολουθούν να οικοδοµούνται βασιλικές. Η Αγία Ειρήνη µετασκευάζεται σε βασιλική µε
τρούλο (532) όπως και η Αγία Σοφία. Από τα περίκεντρα οικοδοµήµατα αναφέρονται το Θησαυρο-
φυλάκιο και το 8-γωνικο Βαπτιστήριο της Αγίας Σοφίας, ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου που
χρησίµευσε ως πρότυπο για την ανέγερση του Αγίου Βιταλίου της Ραβέννας. Τέλος ο ναός των Αγίων
Αποστόλων διαµορφώνεται (536-546) σε σταυρικό µε 5 τρούλους, που χρησιµεύει κι αυτός ως πρό-
τυπο για το ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. 
Ο τρόπος προσαρµογής του τρούλου στο πολυγωνικό του τύµπανο και ακολούθως η στήριξή του στους
κεντρικούς πεσσούς έδωσε γένεση σε δύο τύπους εκκλησιών. Ο πρώτος τύπος πηγάζει από την πολυ-
γωνική διάταξη των πεσσών κυρίως στους 8-γωνικούς ναούς. Η κυκλική βάση του τρούλου (και το
τύµπανο του) προσαρµόζεται στους 8 πεσσούς µε την παρεµβολή τεσσάρων δίεδρων γωνιών (ηµι-
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χώνια). Έτσι, ο τρόπος αυτός προσφέρει πολλά σηµεία στηρίξεως σε µικρότερες αποστάσεις. Το σύ-
στηµα αυτό της ισορροπίας σε δίεδρες γωνίες που έχει χρησιµοποιηθεί τόσο στο ναό του Αγίου Βιτα-
λίου της Ραβέννας όσο και, µε κάποιες παραλλαγές, στο ναό Σεργίου και Βάκχου, χαρακτηρίζει πολ-
λές σταυροειδείς εκκλησίες τού 11ου αιώνος (Δαφνί) καθώς και πολλές µεταγενέστερες.
Στον δεύτερο τύπου που αποτελεί σχήµα κιβωρίου, η κυκλική βάση του τρούλου είναι στηµένη στις
τέσσερις κορυφές τεσσάρων µεγάλων τόξων, τα οποία στηρίζονται σε τέσσερις πεσσούς ή σε τέσσερις
κίονες, και στα τέσσερα αντεστραµµένα σφαιρικά τρίγωνα (λοφία) που σχηµατίζονται ανάµεσα στις
κορυφές των τόξων αυτών. Οι κορυφές των λοφίων στηρίζονται επίσης στους πεσσούς και οι βάσεις
τους ταυτίζονται µε τα τέσσερα τεταρτηµόρια της κυκλικής βάσης του τρούλου. Η διαρρύθµιση αυτή
που είναι πιο κοµψή και πιο ευρύχωρη, έχει χρησιµοποιηθεί τόσο στις παλαιές βασιλικές µε τρούλο
(Αγία Σοφία), όσο και σε µεταγενέστερους ναούς. 
Κατά τον 9ο και 10ο αιώνα, ο νέος τύπος εκκλησίας , που θα επικρατήσει µε διάφορες παραλλαγές, εί-
ναι ο εγγεγραµµένος σταυροειδής µε τρούλο (Άγιος Στέφανος Κασοριάς, Καθολικό Μονής Μεγίστης
Λαύρας). Οι ναοί χτίζονται µικρότεροι αλλά κοµψότεροι’ τους χαρακτηρίζει κίνηση, ελαφρότητα και
χάρη. Η κάτοψη παρουσιάζει σχήµα σταυρού εγγεγραµµένου στο τετράγωνο. Το ιερό βήµα διαχωρί-
ζεται καθοριστικά από τον κυρίως ναό µε το τέµπλο, αποκρύπτοντας από τους πιστούς την τέλεση των
µυστηρίων. Μια παραλλαγή του τετρακιονίου είναι ο τρίκογχος, που γίνεται µε την προσθήκη, στις ά-
κρες της βόρειας και νότιας κεραίας του σταυρού µιας κόγχης που χρησιµεύει για το χορό των ψαλ-
τών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο εξωτερικό του ναού στη στέγη του οποίου ξεχωρίζει το σχήµα του
σταυρού. Το σύστηµα της τοιχοδοµίας είναι το πλινθοπερίκλειστο, δηλ. λίθοι κανονικά λαξευµένοι πε-
ρικλείονται µέσα σε πλαίσιο από πλίνθους. Δεν επιχρίουν τους τοίχους εξωτερικά µε σοβά αλλά µε τους
πλίνθους σχηµατίζουν διάφορα κεραµοπλαστικά κοσµήµατα. Στα παράθυρα επικρατούν τα δίβολα ή
τρίβολα µε κοµψούς διαχωριστικούς κιονίσκους. Στους τρούλους ανοίγεται σειρά από παράθυρα.
Καινούργια λάµψη παίρνει η θρησκευτική αρχιτεκτονική κατά την εποχή των Κοµνηνών και των Παλαιο-
λόγων. Ήδη από τις αρχές τού llου αιώνα παρεµβάλλεται µεταξύ της οικοδοµής και του τρούλου, που είναι
τώρα µικρότερος και ελαφρότερος, υψηλό πολυγωνικό τύµπανο µε 12 ή 16 πλευρές που φωτίζεται από ι-
σάριθµα παράθυρα. Οι γωνίες των πλευρών είναι διακοσµηµένες µε λεπτούς κιονίσκους που υποβαστά-
ζουν τα τοξύλια των παραθύρων. Έτσι, o τρούλος φαίνεται ανάλαφρος και εξαίρεται επάνω από το κτίριο.
Στη βυζαντινή κατασκευή σπάνια συναντάει κανείς αντερείσµατα εξωτερικά, όλα τα, στηρίγµατα βρί-
σκονται στο εσωτερικό του κτιρίου ή ενσωµατώνονται στους διαχωριστικούς, απαραίτητους για το κτί-
ριο τοίχους και οπτικώς απαλείφονται (Choisy). Ενώ στον δυτικό τρόπο δόµησης κάθε τµήµα είναι ανε-
ξάρτητο και µεµονωµένα εξασφαλίζει την ισορροπία του, στην ελληνική Ανατολή τα µέλη της οικοδοµής
είναι οργανικά αλληλένδετα. Οι θόλοι αλληλεξαρτώνται ώστε να, εξουδετερώνουν τις ωθήσεις που εξα-
σκούν ο ένας επάνω στον άλλον (Ch. Diehl). Οι βυζαντινοί αρχιτέκτονες ήτανε βαθύς γνώστες των κα-
νόνων της µηχανικής. Η τέχνη τους είναι σοφή και εκλεπτυσµένη. Τα µνηµεία τους αφήνουν µιαν εντύ-
πωση γαλήνης και συγχρόνως δυναµικής ενότητας. Είναι η σαφήνεια και η διαύγεια του ελληνικού πνεύµα-
τος (Jean Ebersolt).
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Η ερώτηση στη σελίδα 86 µπορεί να απαντηθεί ως εξής: Από τα πρώτα χρόνια οι διωγµοί

των χριστιανών οδήγησαν στη δηµιουργία εσωτερικών χώρων λατρείας, όπου ταυτόχρονα

κρύβονταν. Η δηµιουργία των εκκλησιών διατήρησε τον εσωτερικό χαρακτήρα του τελε-

τουργικού, έτσι η αρχιτεκτονική συνέβαλε στην ανάδειξη του λαµπρού εσωτερικού χώρου

και τη διατήρηση της λιτότητας εξωτερικά.

Η ερώτηση στη σελίδα 87 µπορεί να απαντηθεί ως εξής: Οι 4 µιναρέδες έχουν προστεθεί στο

εξωτερικό της Αγίας Σοφίας, όταν επί Οθωµανικής κυριαρχίας είχε µετατραπεί σε τζαµί.

3.Στη συνέχεια αναφερόµαστε στις άλλες τέχνες (σελ.88) και επισηµαίνουµε ότι επειδή η τέ-

χνη είναι θρησκευτική, χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο µεταξύ γης και ουρανού, οπότε η α-

πεικόνιση των µορφών γίνεται µε τρόπο ώστε να αποδίδεται η πνευµατικότητα και όχι η υ-

λική τους υπόσταση.
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ΣτοΧοΣ: να γνωρίσουν τα κυριότερα έργα Βυζαντινής τέχνης.

Η ερώτηση στη σελίδα 88 µπορεί να απαντηθεί µε βοήθεια από το κείµενο που ακολουθεί:

ΕρΓΑΣΙΕΣ

1η.Οµοιότητες: 1.παρουσιάζεται η Παναγία να κρατάει στην αγκαλιά της το Χριστό, 2.κυ-

ριαρχούν τα θερµά χρώµατα, 3.το φόντο είναι επίπεδο, 4.ο Χριστός παρουσιάζεται σαν µι-

κροσκοπικός ενήλικας και όχι σαν παιδί.

Διαφορές: 1.η Παναγία η Νικοποιού (Π.Ν.) κρατάει το Χριστό, χωρίς συναισθηµατισµό αλ-

λά µε σοβαρότητα και σιγουριά, ενώ η Παναγία η Βρεφοκρατούσα (Π.Β.) τον αγκαλιάζει και

τα πρόσωπά τους αγγίζονται εκφράζοντας όλη τη λατρεία του ενός προς τον άλλο, 2.στην Π.Ν.

οι µορφές ζωγραφίζονται λιτά και γεωμετρικά, ενώ στην Π.Β. οι µορφές είναι περισσότερο

πλαστικές. 

2η.Η Παναγία του Γκέραντ Νταβίντ, που είναι ντυµένη στα µπλε, κρατάει το Χριστό σε µια

γαλήνια στάση ξεκούρασης και εσωτερικής ηρεµίας. Οι µορφές τοποθετούνται σε ένα γα-

λήνιο χρωµατικό και ατµοσφαιρικό τοπίο σαν να µην πρόκειται για την Παναγία και το Χρι-

στό αλλά για δυο απλούς ανθρώπους. Από τη σύγκριση του έργου µε τις βυζαντινές Πανα-

γίες, δυο κοινά στοιχεία παρατηρούνται: η γαλήνη των µορφών και η εσωτερική σχέση µε-

ταξύ τους. Κατά τα άλλα, χρωµατικά και συνθετικά διαφέρουν, όσο διαφέρει και η ζωγρα-

φική της Αναγέννησης από τη βυζαντινή.

Προτείνεται οι εργασίες 1 και 2 να πραγµατοποιηθούν προφορικά στην τάξη.
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Αποσπάσµατα από «Ορθόδοξη Αγιογραφία», από την ιστοσελίδα
http://www.impantokratoros.gr/eikona_theologia.el.aspx 
Θέλοντας, λοιπόν, η ορθόδοξη αγιογραφία να αποδώσει το αρχέγονον κάλλος µετασχηµατίζει την
πραγµατικότητα, εικονίζει το κατ’ εικόνα - όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν - όπως κατ’ ανάλογο τρό-
πο το ανακαινισµένο κατ’ εικόνα εικονίζει το Λόγο του Θεού, που είναι η φυσική εικόνα του Θεού
Πατέρα. Για τους παραπάνω λόγους και τα εκφραστικά µέσα της αγιογραφίας ακολούθησαν το πνεύµα
της. Οι αναλογίες των σωµάτων δεν είναι φυσικές - συνήθως τα σώµατα είναι επιµήκη -, διακρί-
νουµε έντονο το στοιχείο της ολικής σχηµατοποίησης, οι οφθαλµοί είναι µεγάλοι φανερώνοντας µια
βαθιά πνευµατικότητα, υπάρχει έλλειψη της τρίτης διάστασης (προοπτική) ως βασικό αντινατουρα-
λιστικό στοιχείο, χρήση του στοιχείου της λιτότητας στην σύνθεση, στα σχήµατα, ως απόρροια ασκη-
τικής διαθέσεως, αλλά και για να κυριαρχεί στην εικόνα το κεντρικό θέµα και άλλα πολλά στοιχεία,
τα οποία στο σύνολό τους εκφράζουν την κατάσταση της Θείας χάριτος, την αγιότητα του προσώ-
που.... 
Σηµαντικότεροι αγιογράφοι: Μιχαήλ ο Αστραπάς και Ευτύχιος,από τη Θεσσαλονίκη, τοιχογράφησαν
πολλές Σερβικές εκκλησίες. Μανουήλ Πανσέληνος, κορυφαίος αγιογράφος του ΙΔ’ αιώνα, εκπρόσω-
πος της Μακεδονικής Σχολής. Θεοφάνης Μοναχός ο Κρης, κορυφαίος αγιογράφος του 16ου αιώνα,
εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής. Ευφρόσυνος Ιερεύς, αγιογράφησε φορητές εικόνες κάποιες από τις
οποίες βρίσκονται στην Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Μιχαήλ Δαµασκηνός ο Κρης, εικονογραφικοί
τύποι που αυτός, εισήγαγε ή αποκρυστάλλωσε έγιναν εξαιρετικά δηµοφιλείς και αντιγράφηκαν µέχρι
τα µέσα του 18ου αιώνα. Εµµανουήλ Τζάνες, ιερεύς, θεωρήθηκε ο σηµαντικότερος Κρητικός αγιο-
γράφος της δεύτερης πεντηκονταετίας του 17ου αι. Διονύσιος ιεροµόναχος εκ Φουρνά, αγιογράφησε
φορητές εικόνες αλλά και τοιχογραφίες κυρίως στο κελί του Τιµίου Προδρόµου στο Άγιο Όρος, όπου
και εγκαταβίωνε. Φώτης Κόντογλου, θεωρείται ο αναγεννητής της Ορθοδόξου Αγιογραφίας, οι σύγ-
χρονοι αγιογράφοι του χρωστούν πολλά. Μαθητές του υπήρξαν ακόµη και διακεκριµένοι ζωγράφοι
όπως ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγγονόπουλος, κ.ά.
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3η. «Η Προσκύνηση των Μάγων» του Μιχαήλ Δαµασκηνού είναι αντιπροσωπευτικό δείγµα

αγιογραφίας της Κρητικής Σχολής του 16ου αιώνα. Το θέµα είναι η προσφορά των Μάγων

στο µικρό Χριστό. Εικονογραφούνται δυο κόσµοι: α.ο επίγειος µε τους Μάγους και την πο-

λυπληθή συνοδεία τους (µε αναγεννησιακά στοιχεία), β.ο ουράνιος µε τους Αγγέλους που πε-

τούν επάνω από την προσκύνηση και τη «σκεπάζουν» και εκείνους που τοποθετούνται δε-

ξιά και αριστερά του βουνού που υψώνεται (στοιχείο προοπτικής). Η πολυτέλεια στα ρούχα

των Μάγων και της συνοδείας τους επιτείνει το µεγαλείο της στιγµής, όταν η σοφία και ο

πλούτος προσκυνούν ταπεινά το Χριστό, ο οποίος δίνει τις ευλογίες του. Το χρυσοκίτρινο

χρώµα εντείνει τα σηµαντικά σηµεία και ενοποιεί όλη τη σύνθεση. Το πανδαιµόνιο των µορ-

φών και τα έντονα χρώµατα δηµιουργούν µια µεγαλειώδη εικόνα που πέρα από τη θρη-

σκευτική της σηµασία, έχει αισθητική οµορφιά και ζωντάνια.

Προτείνεται η 3η εργασία να πραγµατοποιηθεί γραπτά στο σπίτι.

ΣτοΧοΣ: να µάθουν να συγκρίνουν για να αντιληφθούν οµοιότητες και διαφορές και

να αναλύουν.

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων τηΣ ΠροηΓουΜΕνηΣ ωρΑΣ

Διαπιστώνεται αν κατάφεραν να συγκρίνουν και να αναλύσουν τις εικόνες µε προφορικό και

γραπτό λόγο. 

ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Μέσα από το βιβλίο τους (σελ.89,90) παρουσιάζουµε την τεχνική της φορητής εικόνας.

ΔΕυτΕρη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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Αποσπάσµατα από «Ανάλυση της βυζαντινής ζωγραφικής», Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, από την
ιστοσελίδα http://www.byzarticon.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=14&
Itemid=15
«Για µας τους Έλληνες υπάρχει ζωντανή και η άλλη πλευρά: Η Βυζαντινή παράδοση. Εκείνη ακρι-
βώς που ονειδίζεται, λοιδορείται από τους «νέους» σαν τον Σαβέττα ή τον Τζιόττο. Στην βυζαντινή
ζωγραφική δεν θα συναντήσουµε τα νατουραλιστικά στοιχεία που παρατηρήσαµε στην Ιταλική Πρω-
το-Αναγέννηση και ακόµη λιγότερο τις αισθησιακές προεκτάσεις της. Ακόµη και η αφηγηµατικότης
είναι περιορισµένη στο ελάχιστον. Δεν υπάρχουν εγκόσµιοι άγιοι, ούτε εγκόσµιες πράξεις ή σκη-
νές, ούτε προσωπογραφίες, ιδιωτικές κατοικίες, παλάτια µεγιστάνων, πόλεις, αρχιτεκτονικά τοπία,
ερείπια και φυτά µε τα οποία βρίθει η Ιταλική Αναγέννησις. Αν φαίνεται κάπου ένα κτήριο είναι πά-
ντοτε το ίδιο συµβατικό σχήµα µε την ίδια πάντα ανεστραµµένη προοπτική, µε το ίδιο πάντα α-
πλωµένο παραπέτασµα. Αν αναπαραστώνται βράχοι παίρνουν µορφή υπερκαθηµένων, τραπεζοει-
δών και πολυεδρικών στερεών που αγνοούν την προοπτική του τόνου και του χρώµατος. Ουσιαστικά
η «φύσις» δεν υπάρχει. Το φόντο είναι ουδέτερο, χρυσό ή µονόχρωµο. Αν πρόκειται για δάσος, έ-
να δένδρο αρκεί. Έτσι, ποτέ δεν θα µας δώσει ο βυζαντινός τεχνίτης ένα ροµαντικό τοπίο όπως του
Κλώντ ή του Πουσσέν. Και όµως στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, στο ψηφιδωτό εκείνο όπου ο Χρι-
στός προσεύχεται µόνος επί του Όρους Ελαιών, υπάρχουν βράχοι εξαίσιοι, «αληθινοί» και αγκά-
θια τόσο ξερά και µυρωδάτα που σε κάνουν να απορείς και να αναλογιστείς τι άραγε θα έκαναν, τι
θαύµατα, αν οι βυζαντινοί τεχνίται επέτρεπαν στον εαυτό τους την αναπαράσταση της φύσεως. Άλλ’
ούτε οι ίδιοι το επέτρεπαν στον εαυτό τους ούτε η εκκλησιαστική εξουσία. Άλλες είναι οι επιδιώξεις
της βυζαντινής τέχνης. Άλλος ο προορισµός της. Η βυζαντινή τέχνη είναι µοναδική και άφθαστη στο
ότι επενόησε σχήµατα ταυτόσηµα µε σύµβολα υπερβατικά των αχράντων µυστηρίων, λειτουργικούς
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αίνους που βασίζονται σε µίαν υπερκόσµια γεωµετρία, κατοπτρισµούς ουρανίων ενοράσεων, νοη-
τά αρχέτυπα – κάτι σαν άλλου είδους Ινδικά ή Θιβετιανά «µάνταλα». Δεν υπάρχει τέχνη πιο αυστη-
ρή. Κοιτάζοντας την περίτεχνη αλληλουχία, διαβάθµιση και αλληλοεξάρτηση των σχηµάτων, άγεται
κανείς στο συµπέρασµα ότι πρόκειται περί τέχνης που εφήρµοσε την άτεγκτη αναγκαιότητα της µη-
χανικής επιστήµης στην έκφραση του θρησκευτικού συναισθήµατος. Δεν υπάρχει εδώ ο λυρισµός του
Σασσέτα ούτε αισθηµατολογία ούτε καν αίσθηµα, αλλά µία κρύα, παγερή κατασκευή που δεν επι-
δέχεται ούτε προσθήκη ούτε τελειοποίηση. Αν τελειοποιηθεί θα αλλάξει αναγκαστικά είδος και θα
προσλάβει άλλη µορφή. Τα πάντα έχουν τυποποιηθεί. Τα σχήµατα, τα φώτα, τα ηµιτόνια, οι σκιές.
Στην βάση υπάρχει η γραµµική-γεωµετρική σύνθεσις που συνεχώς θυµίζει τον µαθηµατικό γνώµο-
να. Κάθε σχήµα εντάσσεται και προέρχεται από τα προηγούµενα. Είναι ένας Αριστοτελικός συλλο-
γισµός, µία αλγεβρική εξίσωσις αλάνθαστη. Ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Έχει αφοµοιωθεί µε την α-
πόδοση µιάς οντότητας που τον απορροφά και τον εξουθενώνει ολοκληρωτικά. Τα υπερφυσικά ό-
ντα που εικονίζει έχουν την πληρότητα και την στιλπνότητα του ατσαλιού. Η σοφή τοποθέτησις των
τριγωνικών ή γωνιακών φώτων, οι λεπτότατες γραµµικές ψιµυθιές, οι γραµµικές σκιές και όλος ο
ρυθµός της αφηρηµένης αυτής φωτοσκιάσεως µεταµορφώνει τα όντα τούτα σε κινητές πανοπλίες
που αντανακλούν ή απορροφούν το φως µε τις ακµές και τις υπερ-λείες τους επιφάνειες. Οι στάσεις
τους είναι µετωπικές και ιεραρχικές, τα πρόσωπα µε υποτυπώδη έκφραση, αυστηρή και κάποτε, σχε-
δόν βλοσυρή, οι πτυχώσεις σχεδιασµένες µε ευθείες γραµµές και λιγοστές καµπύλες προσεκτικά ζυ-
γισµένες, έτσι που δίνουν την εντύπωση σαν να είναι τραβηγµένες µε τον χάρακα. Τεντωµένες σαν
την νευρή του δοξαριού, σαν υποτείνουσες τριγώνων, σαν χορδές κύκλων, σαν παραβολές και υ-
περβολές, γραµµένες, χαραγµένες, καρφωµένες στην σανίδα ή το σοβά, έτσι, που να µη µπορούν να
ξεφύγουν, να χαλαρώσουν, να ξετεντωθούν, να λυγίσουν και να µαραθούν. 
Είναι µία νοητή κατασκευή που έχει όγκο, αλλά ελάχιστο όγκο, που καταλαµβάνει τον τρισδιάστα-
το χώρο, αλλά τον καταλαµβάνει µόλις. Ποιος κατ’ αρχήν εφεύρε και επενόησε το στυλ αυτό της ζω-
γραφικής είναι άγνωστον, αλλά κάποιος σοφός και ιδιόµορφος και τολµηρός τεχνίτης πρέπει να συ-
νέθεσε τα ιδιάζοντα τούτα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εγεννήθηκαν σποραδικά και τυχαία και συν
τω χρόνω. Η αφετηρία βεβαίως βρίσκεται όπως ξέρουµε στην ελληνιστική τέχνη της παρακµής κυ-
ρίως. Πράγµατι, η βυζαντινή τεχνοτροπία έχει διαφυλάξει πιστά το µάθηµα της ελληνιστικής επο-
χής. Κάτω από την αυστηρή, την άτεγκτη και σκληρή παρουσία της, βρίσκεις, αν σκάψεις, όλη τη γνώ-
ση των επιπέδων, αξόνων, συνθέσεων, φωτοσκιάσεων καθώς και της αναγλυφικότητος κατά το σύ-
στηµα της αρχαίας. Αλλά από την ελληνιστική τέχνη κάποιοι διανοούµενοι και δαιµόνιοι πρω-
τοµάστορες διεµόρφωσαν πρώτοι, καθώς υποπτεύοµαι, άγνωστον πότε, αλλά ίσως κατά τον 3ο µ.
Χ. αιώνα τον απόκοσµο τούτο βυζαντινό ρυθµό. Δεν αρκέστηκαν να υιοθετήσουν την γνώση του
χρώµατος, την κλασσική γραµµή, την ένοια της συνθέσεως. Πήραν και κάποιες νοητές αρχές που
ανάγονται σε δύο πηγές: Αφ’ ενός, στα επιστηµονικά επιτεύγµατα του µαθηµατικού γεωµέτρου ΄Η-
ρωνος, όπως είναι τα «πνευµατικά» και η «Κατοπτρική». Αφ’ ετέρου, στις µεταφυσικές και αισθη-
τικές θεωρίες του Πλωτίνου, και µέσω αυτού της θεωρίας των ιδεών του Πλάτωνος. Το βαθύ αυτό
και ολοκληρωµένο σύστηµα γνώσεων, το φυλαγµένο µέσα της, η βυζαντινή τέχνη το µετέδωσε ο-
λόγυρα, σε πάµπολλες άλλες τέχνες.»

Αποσπάσματα από «Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας», Φώτης Κόντογλου, τόμος 2ος, ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΗΡ ΑΛ.& Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αθήνα 1960. 
«Η πάντιμος τέχνη της Εικονογραφίας της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι μία ιερά τέχνη και
λειτουργική, όπως είναι όλαι αι εκκλησιαστικαί τέχναι, όπου έχουν σκοπόν πνευματικόν. ... τά έργα των
εκκλησιαστικών τεχνών της Ανατολικής Εκκλησίας είναι υπομνήματα εις τον θείον λόγον. Η τέχνη των
Εικόνων εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν λέγεται Αγιογραφία, ως ζωγραφούσα άγια πρόσωπα και αγίας
υποθέσεις.... Η λειτουργική Εικών έχει θεολογικήν ένοιαν. Δεν είναι, ως είπαμεν, μία ζωγραφιά οπου
γίνεται διά να τέρπη τους οφθαλμούς μας, η ακόμα διά να μας ενθυμίζη απλώς τά άγια πρόσωπα, ό-
πως γίνεται με τας εικόνας οπου έχομεν δια να φέρνωμεν εις την μνήμην μας τους αγαπημένους συγ-
γενείς και φίλους μας, αλλά είναι κατά τέτοιον τρόπον ζωγραφισμένη, ώστε να μας υψώνη από τον φθαρ-
τόν κόσμον τούτον, και μας κάμνη να οσφρανθώμεν εκείνον τον καινόν αέρα της Βασιλείας του Θε-
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ού. Δια τούτο δεν έχει καμμίαν ομοιότητα με τας ζωγραφίας οπού παριστάνουν με υλικόν τρόπον κά-
ποια πρόσωπα, ακόμα και Αγίους, όπως γίνεται εις την θρησκευτικήν τέχνην της Δύσεως. Εις την λει-
τουργικήν εικόνα τά άγια πρόσωπα εικονίζονται εν αφθαρσία. Δι’ αυτήν την αιτίαν, η λειτουργική τέχνη
δεν αλλάζει κάθε τόσον μαζί με τά άλλα ανθρώπινα πράγματα, αλλά είναι αμετακίνητος όπως η Εκκλησία
του Χριστού, την οποίαν εκφράζει.... Η τεχνική γνώσις ταύτης της τέχνης δεν είναι μόνον μία μηχανική
εργασία, αλλά μετέχει από την πνευματικότητα και αγιότητα εκείνον των πραγμάτων οπου θέλει να πα-
ραστήση.... Και αυτά τά υλικά οπού μεταχειρίζεται ο Αγιογράφος, είναι ευλογημένα, ταπεινά , εύοσμα,
λεπτά. Ούτω, διά να κάμη κάρβουνα με τα οποία σχεδιάζη, μεταχειρίζεται ξύλον άσηπτον ξηράς λεπτο-
καρυάς ή μυρσίνης. Δια να κάμη σανίδα επάνω εις την οποίαν θα ζωγραφίση την εικόνα, μεταχειρίζε-
ται την κυπάρισσον, την καρυδέαν, την καστανέαν, την πεύκην ή άλλο δένδρον ευωδιάζον. Τα χρώματα
είναι τά περισσότερα χώματα της γής οπού μοσχοβολούν όταν βραχούν από το νερόν, ιδίως εις την ζω-
γραφικήν του τοίχου, και ευωδιάζουν όπως τά βουνά κατά τά πρωτοβρόχια η ωσάν ένα καινούριον κα-
νάτι με δροσερόν νερόν. Εις το αυγόν βάζει ο τεχνίτης και ολίγον όξος, δια να το διατηρήση. Τα βερνί-
κια μοσχοβολούν ωσάν θυμίαμα, και ο ασπαζόμενος την εικόνα αισθάνεται οσμήν ευωδίας πνευματι-
κής. Τα υλικά της εικόνος είναι τά χρώματα οπού τα περισσότερα είναι χώματα, το αυγόν με το όξος, ο
κηρός, το ρετσίνι των πεύκων, η εύοσμος σαντράκα, το μαστίχι, το μέλι, το κομμίδι της μυγδαλιάς....»

ΕρΓΑΣΙΕΣ 

4η.Όσον αφορά τη δηµιουργία µιας αγιογραφίας, ζητάµε από τους µαθητές να ασχοληθούν

µε κάποιο από τα στάδια της παραδοσιακής τεχνικής. Δηλαδή, µπορούν µόνο να αντιγρά-

ψουν το σχέδιο µιας εικόνας ή και να το ζωγραφίσουν µε µολύβι, µπορούν να ζωγραφίσουν

µε χρώµατα κάποια λεπτοµέρεια, π.χ. ένα µάτι, τµήµα από µανδύα κτλ. ή δουλεύοντας πε-

ρισσότερο στο σπίτι τους να ζωγραφίσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα, σε χαρτί ή ξύλο. 

ΣτοΧοΣ: να πλησιάσουν όσο γίνεται καλύτερα τον τρόπο ζωγραφικής µορφών και χώ-

ρου της αγιογραφίας. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Διαπιστώνεται αν κατάφεραν να αποδώσουν την αίσθηση της αγιογραφίας.

τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων 

2ο µέρος - Εργασίες εφαρµογής

28η.Να τους µιλήσουµε για το Φώτη Κόντογλου, που εκτός από αγιογράφος και συγγραφέας, υ-

πήρξε ζωγράφος που χρησιµοποιούσε µια τεχνοτροπία µε άµεσες καταβολές από τη Βυζαντινή τέ-

χνη. Να παρατηρήσουν το έργο του που είναι κοσµικό (ο ίδιος, το παιδί και η γυναίκα του) και να

ζωγραφίσουν µε µολύβι ένα πορτρέτο µε αυτή την τεχνοτροπία.

29η.Να σχεδιάσουν ένα γράµµα, παίρνοντας ως παράδειγµα τα βυζαντινά αρχικά κεφαλαία γράµµα-

τα.

30η.Να επισκεφθούν ένα ναό και να κρατήσουν σηµειώσεις σχετικά µε α.την αρχιτεκτονική (αν έ-

χει ορθογώνιο σχήµα, σταυροειδές, τρούλο, σε πόσα κλίτη χωρίζεται), β.τα διακοσµητικά στοιχεία

(αν υπάρχουν στο τέµπλο, σε κολόνες, σε έπιπλα, αν είναι αφηρηµένα ή φυτικά µοτίβα, ποιο είναι

το υλικό τους), γ.την εικονογράφηση (αν έχει τοιχογραφίες ή µόνο φορητές εικόνες, ποια θέµατα

εικονογραφούνται, πώς είναι οι µορφές και τα χρώµατα). Τέλος να εκφράσουν την κρίση τους για

την αισθητική του ναού.
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ΣυνΔΕΣη ΜΕ τουΣ ΑξονΕΣ του Α.Π.Σ.
1ος.Υλικά και τεχνικές για σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική και εφαρµοσµένες τέχνες
2ος.1.Αφρικανική τέχνη: η ανθρώπινη µορφή µε υπερτονισµένα ή απλουστευµένα χαρα-
κτηριστικά, διακόσµηση µε γραµµές, σχήµατα και τυποποιηµένες παραστάσεις, πρωτοτυ-
πία, λιτότητα, συµµετρία, ισορροπία, συµβολικές σηµασίες 
2.Προκολοµβιανή τέχνη: ναοί επάνω σε κλιµακωτές πυραµίδες, ανάγλυφες και πολύχρωµες
διακοσµήσεις µε γεωµετρικά, φυτικά και πολεµικά στοιχεία, συµβολικά γλυπτά, τοιχογρα-
φίες µε σχηµατοποιηµένες και πολύχρωµες παραστάσεις
3.Ισλαµική τέχνη: παραστάσεις µε γεωµετρικές φόρµες και µορφές από τη φύση, τάξη, συµµε-
τρία, τα αραβουργήµατα, το τέµενος µε τους µιναρέδες, θόλοι και τόξα, καλλιγραφία, ποικι-
λόχρωµα πλακάκια µε διακοσµητικά αφηρηµένα σχήµατα, φυτικά µοτίβα και φράσεις από το
Κοράνι, επιβλητική κλίµακα, ισορροπία των αναλογιών, κοµψότητα των διακοσµήσεων, ποι-
κιλόµορφες συνθέσεις, εναλλαγές στα σχήµατα και τα χρώµατα, χρησιµοποίηση του νερού
4.Ινδουιστική τέχνη: ναοί λαξευµένοι στους βράχους, γλυπτά και τοιχογραφίες, ναοί - τύµβοι,
υψηλοί και οξυκόρυφοι ναοί, γλυπτικές διακοσµήσεις µε ζώα, σύµβολα και σκηνές από τη
ζωή του Βούδα ή του Κρίσνα, ζωγραφικές απεικονίσεις µε καθαρές γραµµές και έντονα
χρώµατα, η πλαστικότητα, το σφρίγος και η ζωντάνια των µορφών, τονισµός της κίνησης
5.Κινεζική τέχνη: η παγόδα (τετράγωνη ή πολυγωνική), καλλιγραφία και ζωγραφική µε θέµα-
τα από τη φύση, τη θρησκεία και τους µύθους
6.Ιαπωνική τέχνη: κτίρια (απλότητα και καθαρότητα των περιγραµµάτων, επικράτηση των
οριζόντιων στοιχείων, αντίθεση φωτεινών και σκούρων επιφανειών, ασυµµετρία), κύλιν-
δροι, ζωγραφική σε µετάξι µε θέµατα από τη ζωή του Βούδα, κοσµική ζωγραφική µε θέµα-
τα από τη λογοτεχνία, ξυλογραφίες µε σκηνές από την καθηµερινή ζωή, σχηµατοποιηµένες
µορφές, ατµοσφαιρικά χρώµατα 
3ος.Θέµατα από τη φύση, µε το στοιχείο της ανθρώπινης µορφής, µε διακοσµητικές παρα-
στάσεις, µε αφηρηµένα σχήµατα, µε συµβολικά στοιχεία
4ος.Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, διακόσµηση, αργυροχρυσοχοΐα, κεραµική, η τέ-
χνη της µικρογραφίας στην εικονογράφηση των βιβλίων, η τέχνη της διακοσµητικής επέν-
δυσης των τοίχων µε πλακάκια, η τέχνη της καλλιγραφίας, η τέχνη των χαλιών, ζωγραφική
σε µετάξι και χαρτί, χαρακτική – ξυλογραφία
5ος.Αφρικανική τέχνη: δείγµατα τέχνης χαραγµένα σε βράχους της Σαχάρα, αγαλµατίδια,
µάσκες, τελετουργικά αντικείµενα Προκολοµβιανή τέχνη: Ολµέκοι (2000 π.Χ. - 100 µ.Χ.),
Μάγια (100 - 900), Τολτέκοι (800 - 1000), Αζτέκοι (900 - 1519), ναοί επάνω σε κλιµακωτές
πυραµίδες, αστεροσκοπεία, χώροι για αγώνες, ανάγλυφες και πολύχρωµες διακοσµήσεις,
πέτρινα γιγαντιαία αγάλµατα και κολόνες, οι τέχνες της υφαντουργίας, της αργυροχρυσοχοΐας
και της κεραµικής Ισλαµική τέχνη: το τέµενος µε τους µιναρέδες (τζαµί), τα ανάκτορα
Σουλτάνων και Χαλιφών, η τέχνη της µικρογραφίας στην εικονογράφηση των βιβλίων, η τέ-
χνη της διακοσµητικής επένδυσης των τοίχων µε πλακάκια, η καλλιγραφία σε επιγραφές, η
τέχνη των χαλιών Ινδουιστική τέχνη: ναοί λαξευµένοι στους βράχους, οι τύµβοι Μεγάλες
Στούπες, οι υψηλοί οξυκόρυφοι ναοί, γλυπτικές διακοσµήσεις, ζωγραφική σε χαρτί, τοιχο-
γραφίες Κινεζική τέχνη: η παγόδα, έργα µικρογλυπτικής, ταφικά σκεύη, έργα κεραµικής,
ζωγραφιστές πορσελάνες, καλλιγραφία και ζωγραφική επάνω σε µετάξι και χαρτί, Μποκου-
σάι ή Σόσαϊ (15ος αι.), Σε Κο (10ος αι.) Ιαπωνική τέχνη: ξύλινοι ναοί, τα κάστρα των ευ-
γενών, ζωγραφιστά παραβάν, κύλινδροι από χαρτί, χαρακτικά - Ουκίγιο-ε, Ογκάτα Κορίν
(1658-1716), Κιταγκάουα Ουταµάρο (1753-1806), Κατσουσίκα Χοκουσάι ( 1760-1849), 20ός
αι.: Ανρί Ματίς (Γάλλος, 1864-1954), Αµεντέο Μοντιλιάνι (Ιταλός, 1884-1920), Βλαντιµίρ
Μπαράνοφ-Ροσινέ (Ρώσος, 1888-1944), Αλµπέρτο Τζιακοµέτι (Ελβετός, 1901-66)
6ος.Αισθητικές αξίες, συµβολικές σηµασίες, συγκρίσεις 
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ΔΙΑρΚΕΙΑ – ΠΕρΙληΨη

1η ώρα: 4.1. Εισαγωγή, 4.2. Αφρικανική τέχνη, 4.3. Προκολοµβιανή τέχνη

2η ώρα: 4.4. Ισλαµική τέχνη, 4.5. Ινδουιστική τέχνη

3η ώρα: 4.6. Κινεζική τέχνη, 4.7. Ιαπωνική τέχνη

ΣτοΧοΙ ΚΑΙ ΑνΑΜΕνοΜΕνΑ ΑΠοτΕλΕΣΜΑτΑ

1η, 2η & 3η ώρα: Να γνωρίσουν οι µαθητές την τέχνη εξω-ευρωπαϊκών λαών, ώστε, µαζί

µε την τέχνη των αρχαίων πολιτισµών και τη δυτική, η τέχνη να ενοποιηθεί και να αναγνω-

ριστεί ως έκφραση του συνόλου των ανθρώπων. Να δηµιουργήσουν έργα µε στοιχεία που

θα αντλήσουν από την τέχνη εξω-ευρωπαϊκών λαών.

ΑξΙολοΓηΣη

Αξιολογούµε: α) όλη την τάξη, β) κάθε µαθητή χωριστά ως προς: 1.τη συµµετοχή και το εν-

διαφέρον να συγκρίνουν διάφορα έργα και να βρουν τα κοινά τους στοιχεία, 2.την ικανότη-

τα να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης κάθε λαού, 3.την προσπάθειά τους

να δηµιουργήσουν έργα αντλώντας από την τέχνη των λαών αυτών, 4.τα αποτελέσµατα στις

ασκήσεις και τα έργα.

υλΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ – ΠηΓΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1η, 2η & 3η ώρα: σλάιντς και βιβλία µε εικόνες έργων από όλους τους πολιτισµούς 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: ένα µικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια

1η, 2η & 3η ώρα: αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα µε το τι θα επιλέξει ο καθένας 

ΔΙΑθΕΜΑτΙΚοτητΑ

Από το θέµα της Εξω-ευρωπαϊκής τέχνης µπορούν να προκύψουν πολύ ενδιαφέρουσες ερ-

γασίες (αναφέρονται σχετικά θέµατα στο βιβλίο τους, ΓΕωΓρΑφΙΑ, θρηΣΚΕυτΙΚΑ,

λοΓοτΕΧνΙΑ, ΜουΣΙΚη). 

Επισηµαίνεται ότι µια επίσκεψη σε σχετικό µουσείο θα βοηθούσε σηµαντικά.

Μουσείο Ισλαµικής τέχνης, του Ιδρύµατος Μπενάκη 

(http://www.benaki.gr/index.asp?id=10107&lang=gr) 

Η συλλογή περιλαµβάνει περίπου 10.000 αντικείµενα, από τον 7ο έως το 19ο αι. και θεω-

ρείται µια από τις πιο σηµαντικές συλλογές Ισλαµικής Τέχνης του κόσµου. 

Συλλογή Προκολοµβιανής τέχνης στο Μουσείο Μπενάκη 

(http://www.benaki.gr/index.asp?id=10106&lang=gr)

Η συλλογή αποτελεί τη µόνη στην Ελλάδα µε αντικείµενα από την Κεντρική και Νότιο Αµε-

ρική, από πολιτισµούς του Ισηµερινού, του Περού, της Κόστα Ρίκα και του Μεξικού και πε-

ριλαµβάνει πάνω από 200 έργα. 

Συλλογή Κινέζικης τέχνης στο Μουσείο Μπενάκη 

(http://www.benaki.gr/index.asp?id=10105&lang=gr)

Η συλλογή αριθµεί πάνω από 1.300 αντιπροσωπευτικά δείγµατα εξαίρετης ποιότητας που ει-

κονογραφούν όλη την εξέλιξη του πολιτισµού της Κίνας από την 3η χιλιετία π.Χ. ως το 19ο αι. 

Μουσείο Ασιατικής τέχνης στην Κέρκυρα 

(http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3590)

Το µοναδικό µουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωµένο αποκλειστικά στην τέχνη και τις

αρχαιότητες της Άπω Ανατολής και της Ινδίας και αριθµεί περίπου 10.500 αντικείµενα.
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ΚΙνητρΑ - ΠΑρουΣΙΑΣη 

1.Μια επίσκεψη σε ένα µουσείο µε έργα εξω-ευρωπαϊκής τέχνης θα ήταν η καλύτερη εισα-

γωγή στις τέχνες λαών που βρίσκονται γενικά µακριά µας, όµως µέσα από τις επιρροές τους

µας αγγίζουν, χωρίς πολλές φορές αυτό να µας είναι αρκετά διακριτό. Η σωστή ξενάγηση,

µε παρουσίαση ιστορικών, θεωρητικών και συγκριτικών στοιχείων επάνω στα έργα θα µπο-

ρούσε να αντικαταστήσει τη θεωρητική ώρα. Οι µαθητές µπορούν να συµπληρώσουν δια-

βάζοντας το θέµα του βιβλίου τους στο σπίτι. 

2.Εναλλακτικά, µπορούµε να προβάλουµε έργα µε σλάιντς και να αναφερθούµε στα βασι-

κά στοιχεία που τα αφορούν. 

3.Τέλος, µπορούµε να παρουσιάσουµε τα έργα µέσα από το βιβλίο, επισηµαίνοντας τα πιο

σηµαντικά στοιχεία της τέχνης κάθε λαού. 

ΣτοΧοΣ: να γνωρίσουν τα έργα τέχνης και άλλων λαών, πιο µακρινών και περισσό-

τερο άγνωστων, για να έχουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη άποψη για την τέχνη.

Οι ερωτήσεις στο βιβλίο του µαθητή µπορούν να απαντηθούν ως εξής: 

Σελ.93- Περισσότερο ρεαλιστικό έργο είναι της εικ.8 και αφαιρετικό της εικ.5 και 7.

Σελ.95- Σχηµατοποίηση στις µορφές έχουν τα έργα στις εικ.15,16,17 και διακοσµητικά ε-

παναλαµβανόµενα στοιχεία τα έργα στις εικ.18,19.

Σελ.97- Στην ισλαµική τέχνη γενικά επικρατεί η γεωµετρία.

Σελ.99- Όλες οι ζωγραφικές και γλυπτικές φόρµες γενικά στην ινδουιστική τέχνη υπερτονί-

ζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να πλησιάζουν τα γεωµετρικά στερεά (κύβο, κύλινδρο, κώνο). 

Σελ.103- Ο χώρος στην ιαπωνική ζωγραφική είναι προοπτικός, χωρίς όµως να χρησιµοποι-

είται η γραµµική προοπτική, αλλά η σµίκρυνση στις µορφές.

-Αφρικανική Τέχνη- από την ιστοσελίδα http://www.terraafrica.gr/art.htm 
Τα πρώτα δείγµατα Αφρικανικής τέχνης χρονολογούνται περίπου 2.000 χρόνια πίσω, µε φιγούρες αν-
θρώπων και ζώων χαραγµένες πάνω σε βράχια και µε κατασκευή διαφόρων αντικειµένων από φυ-
σικές πρώτες ύλες. Παρόλα αυτά, η µαύρη ήπειρος έγινε παγκοσµίως γνωστή για την ιδιαίτερη τε-
χνοτροπία που χαρακτηρίζει τα έργα των καλλιτεχνών της τα τελευταία εκατό χρόνια. Βασικά στοι-
χεία που επηρέασαν και επηρεάζουν τους Αφρικανούς καλλιτέχνες και που βοήθησαν στην εξέλιξη της
τέχνης τους αποτέλεσαν η φύση, οι παραδόσεις τους, ο θεσµός της οικογένειας, οι θρησκείες και η µα-
κροχρόνια ιστορία τους. Και παρότι πρόκειται για µια αχανή ήπειρο, µε εκατοντάδες εθνικότητες και
κουλτούρες, η Αφρικανική τέχνη έχει τόσα κοινά χαρακτηριστικά στερεότυπα που τη διαφοροποιούν
ξεκάθαρα από οποιοδήποτε άλλο είδος. Βασικά στοιχεία στα έργα τους είναι η συµµετρία, η ισορρο-
πία και η συµβολική απεικόνιση. Ευθείες γραµµές και καµπύλες συνθέτουν αντικείµενα πρωτότυπα
και µοναδικά. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αφρικάνικες µάσκες - από τα πιο χαρακτηριστικά
δείγµατα τέχνης της Μαύρης Ηπείρου - γεµάτες µυστήριο και συµβολισµούς. 
-Προκολοµβιανή τέχνη- από την ιστοσελίδα http://www.nea-acropoli.gr/index
1.Ο πολιτισµός των Ολµέκων ήταν ο πρώτος από τους µεγάλους πολιτισµούς. Αναπτύχθηκε στο νό-
το του Κόλπου του Μεξικού και άνθισε από το τέλος της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. µέχρι και το δεύτερο
αιώνα µ.Χ.. Ο Πολιτισµός της Τεοτιχουακάν (=η πόλη όπου γεννήθηκαν οι θεοί) είχε ως εστία του
την οµώνυµη ιερή πόλη, της οποίας η πολεοδοµική σύλληψη προκαλεί και σήµερα ακόµη έκπληξη
στους µελετητές. Αποτελείται από µια κεντρική λεωφόρο, που αργότερα ονοµάστηκε “ Οδός των Νε-
κρών” και τα περισσότερα από τα κτίσµατά της είναι πυραµιδικά. Αναπτύχθηκε από το 400 π.Χ. ως
το 800 µ.Χ. και η επιδρασή της ήταν τεράστια και έφθανε µέχρι τη σηµερινή Γουατεµάλα. Οι Ολµέ-
κοι έχουν σκαλίσει µνηµειώδεις πέτρινες κεφαλές, τέλειας κατασκευής, µεγάλα αγάλµατα, βωµούς,

Πρωτη, ΔΕυτΕρη & τρΙτη ΔΙΔΑΚτΙΚη ωρΑ
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µινιατούρες, ανάγλυφα σε πετρώµατα ή σε φυσικούς βράχους. Ο εσωτερικός ρυθµός του κλειστού
σχήµατος, η κυριαρχία των καµπύλων επιφανειών, που καλύπτουν τα γλυπτά µε γεωµετρικά σχήµα-
τα, η επισηµότητα που προκύπτει από τις αρµονικές αναλογίες της αναπαράστασης, είναι το ιδιαίτε-
ρο και καθοριστικό χαρακτηριστικό τους, µαζί µε την µνηµειώδη κολοσσιαία διάσταση ή την λεπτε-
πίλεπτη µινιατούρα σε µέγεθος παλάµης. Τα εικαστικά θέµατα περιλαµβάνουν συνήθως ανθρώπους,
συχνά µε χαρακτηριστικά αναµεµειγµένα µε ζωικά, όπως του ιαγουάρου, του φιδιού ή του πουλιού. 
2.Ο Πολιτισµός των Μάγιας ξεκίνησε από το νότιο µέρος της χερσονήσου του Γιουκατάν φτάνοντας
στο απόγειό τους από το 300 εως το 900 µ.Χ., καλύπτοντας µε σηµαντικές πόλεις και ιερά όλο το Γι-
ουκατάν και το µεγαλύτερο µέρος της Γουατεµάλα και της Ονδούρας. Μερικές από αυτές (Κοπάν, Τι-
κάλ, Παλένκε, Ουαξακτούν) έχουν πυραµιδικούς ναούς, χτισµένους σε πλατφόρµες, ενώ η πόλη α-
ναπτύσσεται γύρω τους. Μπορούµε να χωρίσουµε τη γλυπτική των Μάγια σε 2 κατηγορίες: τα ολό-
γλυφα ανεξάρτητα έργα και εκείνα που είναι ενσωµατωµένα στην αρχιτεκτονική. Στα πρώτα έργα α-
νήκουν οι στήλες, οι βωµοί και κάποιες σπάνιες ζωόµορφες παραστάσεις. Στην Παλένκε τα κτίρια έ-
χουν χρωµατισµένα ανάγλυφα φτιαγµένα µε ένα µίγµα από γύψο και µάρµαρο. Αυτά τα γυ-
ψοµαρµάρινα έργα διαπνέονται από µεγάλο ρεαλισµό και αρµονία. Στο Μποναµπάκ υπάρχουν τρεις
αίθουσες καλυµµένες µε τοιχογραφίες σε πολύ καλή κατάσταση, που χρονολογούνται στη Μέση Κλα-
σική φάση. Είναι ζωγραφισµένες µε τόσο έντονο ρεαλισµό που φτάνει στην προσωπογραφία και ξε-
περνάει κάθε τυπικισµό. Οι καλλιτέχνες είχαν θαυµάσιο έλεγχο της τεχνικής και των χρωµατισµών.
Ο αφηγηµατικός τους χαρακτήρας µας πρόσφερε πολλές πληροφορίες για τη ζωή των Μάγια. Στα
µωσαϊκά υπάρχουν ενδιαφέροντα δείγµατα, κυρίως στη Τσιτσέν Ιτζά.
3.Ο Πολιτισµός των Τολτέκων (856-1250µ.Χ.) καθώς και ο Πολιτισµός των Αζτέκων είναι οι τελευ-
ταίοι πολιτισµοί που αναπτύσσονται στην Κεντρική Αµερική. Οι Τολτέκοι, νοµαδικός λαός που ήρθε
από το βορρά, κληρονόµησαν τη Τεοτιχουακάν. Αφοµοιώθηκαν πολύ καλά και έχτισαν µεγαλειώδεις
πόλεις, όπως η Τούλα. Τον 5ο αιώνα διείσδυσαν στην περιοχή των Μάγιας του Γιουκατάν. Μαρτυρίες
για αυτούς βρίσκουµε σήµερα στην πόλη της Τσιτσέν-Ιτσά, όπου διατηρείται η πυραµίδα του Κάστρου,
ο ναός των Πολεµιστών και ο χώρος του παιχνιδιού της µπάλας, που είναι από τους πιο καλοδιατη-
ρηµένους στην Κ.Αµερική. 
4.Ο Πολιτισµός των Αζτέκων είναι ο πιο πρόσφατος (1325-1520µ.Χ.). Κατόρθωσαν, µέσα σε δύο αι-
ώνες να κυριεύσουν το µεγαλύτερο µέρος του Μεξικού και να φτάσουν τα σύνορα της Αυτοκρατορίας
τους µέχρι τη Γουατεµάλα. Ανέπτυξαν µια τέχνη απαράµιλλη σε πλούτο και πρωτοτυπία. Εκτισαν την
πρωτευουσά τους, την Τενοτσιτλάν, εκεί όπου, όπως είχε προφητεύσει το µαντείο του Θεού Ουιτσι-
λοπότλι, θα έβλεπαν έναν αετό να καταβροχθίζει ένα φίδι. Εκεί θα ήταν σε αρµονία η ηλιακή δύναµη
(αετός) και η γήινη (φίδι). Όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες, µπορούµε να πούµε ότι είναι λιγότερο
επεξεργασµένες από αισθητική άποψη και, συγκριτικά µε τους Μάγια, οι απεικονίσεις έχουν λιγότε-
ρη κίνηση και ευλυγισία. Το σηµαντικότερο στα έργα είναι το συµβολικό-θρησκευτικό µήνυµά τους
και ακόµα το κοινωνικό ή ιστορικό. Οι τεχνίτες συγκεντρώνονταν στη Tenochtitlan απ’ όλα τα µέρη
της αυτοκρατορίας αλλά οι περισσότεροι ήταν Τολτέκοι και γι’ αυτό το λόγο, παρατηρούµε ένα κράµα
από επιδράσεις διάφορων λαών. 
5.Πληροφορίες για την εικαστική τέχνη των ΄Ινκας θα πάρουµε 1.από την διακόσµηση των κεραµι-
κών τους, χαρακτηριστικά στοιχεία τις πολύπλοκες γεωµετρικές γραµµές και την “καλλιτεχνική πα-
ραµόρφωση” στοιχείων της φύσης, την πολυχρωµία και το γέµισµα του φόντου 2.από την υφαντική
τους τέχνη, όταν επάνω σε ύφασµα ή και δέρµα απεικονίζουν πλήθος συµβόλων και γεωµετρικών σχε-
δίων. Οι µορφές έχουν ζωγραφιστεί µέσω µιας µεγάλης χρωµατικής εναλλαγής, ενώ τα βασικά µο-
τίβα επαναλαµβάνονται πολλές φορές διαδοχικά. Τα σχέδια ήταν κεντηµένα µε µαλλί από λάµα, συ-
νήθως πάνω σε βαµβακερό ύφασµα.

Όταν οι Ισπανοί αποβιβάστηκαν στην Κεντρική Αµερική, οι Αζτέκοι βρίσκονταν στο απόγειό τους.
Η σύγκρουση ανάµεσά τους ήταν αναπόφευκτη. Οι κατακτητές κατάφεραν, αν και πολύ λίγοι σε α-
ριθµό, να εξολοθρεύσουν τους Αζτέκους, όχι µόνο λόγο της τεχνολογικής τους υπεροχής, αλλά και ε-
ξαιτίας της αντίληψης που είχαν οι Αζτέκοι γι΄ αυτούς. Ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Μοντεζούµα,
πίστευε ότι ο Κορτές ήταν ο Κετσαλκοάτλ που ερχόταν να φέρει µια νέα εποχή. Η νέα εποχή βέβαια
ήρθε, αλλά ο Κορτέζ χρησιµοποίησε όχι τις δυνάµεις ενός εκπολιτιστή ήρωα, αλλά τη διπλωµατία του
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δυτικού κόσµου, ώστε να στρέψει αυτούς που δεν ήθελαν την κυριαρχία των Αζτέκων, εναντίον τους.
Ετσι, η Τενοτσιτλάν καταστράφηκε εκ θεµελίων.
-Ισλαµική τέχνη- από την ιστοσελίδα http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=101070201
Η ενότητα των έργων του Ισλαµικού πολιτισµού, µε όλες τις επιµέρους παραλλαγές, που εµφανίζουν
οι εκδηλώσεις του από τις Ινδίες και την Περσία, τη Μεσοποταµία και τη Μικρά Ασία, τη Μέση Ανα-
τολή, την Αραβία, την Αίγυπτο και τη Β. Αφρική ως τη Σικελία και την Ισπανία, ωθεί στο να συγκα-
ταλέγονται στις πιο σηµαντικές παγκοσµίως.
1.Ο Ισλαµικός Κόσµος (7ος - 12ος αι.)- Η ισλαµική θρησκεία γεννήθηκε τον 7ο αι. στην Αραβία, ό-
ταν ο προφήτης Μωάµεθ λαµβάνει µηνύµατα από το Θεό που συνθέτουν το Κοράνι, το ιερό βιβλίο
των Μουσουλµάνων. Η µετοικεσία (Εγίρα) του Προφήτη από τη Μέκκα στη Μεδίνα το έτος 622
σηµατοδοτεί την αρχή της ισλαµικής χρονολογίας, αλλά και της πολιτικής υπόστασης των Μου-
σουλµάνων. Μετά το θάνατο του Μωάµεθ και έναν αιώνα αργότερα η ισλαµική επικράτεια απλώνε-
ται από την Ισπανία µέχρι την Κεντρική Ασία. Την περίοδο των Οµαγιαδών (661-750), πρωτεύουσα
του χαλιφάτου είναι η Δαµασκός και κέντρο της αραβικής αυτοκρατορίας είναι η Συρία. Οι πρώτες
µορφές της µνηµειακής ισλαµικής τέχνης καθρεφτίζουν άµεσα τις επιδράσεις τόσο του ελληνορωµαϊκού
πολιτισµού, όσο και του σασανιδικού Ιράν. Στα µέσα του 8ου αι. το κέντρο του αραβικού χαλιφάτου
µεταφέρεται στο Ιράκ, η εξουσία περνάει στους Αββασίδες οι οποίοι ιδρύουν τη νέα πρωτεύουσα της
Βαγδάτης. Η µετατόπιση προς τις ιρανικές επαρχίες αναδεικνύει την ιρανική παράδοση και µε-
ταµορφώνει την κοινωνικοπολιτική ζωή και την οργάνωση της πολιτείας. Στην τέχνη του 9ου και του
10ου αι. διαµορφώνεται ένα νέο διακοσµητικό λεξιλόγιο µε κύριο γνώρισµα την έντονη σχηµατοποίηση
των διακοσµητικών στοιχείων. Η πρώτη ουσιαστική αµφισβήτηση της πολιτικής και πνευµατικής δι-
καιοδοσίας του χαλίφη της Βαγδάτης προέρχεται από τους Φατιµίδες (909-1171). Η κυριαρχία τους
στους εµπορικούς δρόµους της Μεσογείου και της Ινδίας καθιστά το Κάιρο ένα σηµαντικό πολιτιστικό
κέντρο. Στην τέχνη των Φατιµιδών παριστάνονται συχνά εικονογραφικά θέµατα από τη ζωή της αυ-
λής και αναµειγνύονται οι ποικίλες παραδόσεις της Αιγύπτου µε τις επιδράσεις από το Βυζάντιο, την
Ινδία και την Κίνα.
2.Η Εγγύς Ανατολή (12ος - 16ος αι.)- Από τα µέσα του 11ου αι., µε την είσοδο των σελτζούκων Τούρ-
κων και των Σταυροφόρων στο πολιτικό σκηνικό, η φατιµιδική ισχύς αρχίζει να δύει, µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία µικρών αυτόνοµων κρατιδίων στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας και βόρειας Μεσο-
ποταµίας. Ο Σαλαδίνος, ιδρυτής της δυναστείας των Αγιουβιδών, επιβάλλει την κυριαρχία του στην
Αίγυπτο και τη Συρία και το 1187 εκδιώκει τους Φράγκους από την Ιερουσαλήµ. Παρόλες τις πολιτι-
κές αναταραχές, η εποχή των Αγιουβιδών χαρακτηρίζεται από πολιτιστική άνθηση. Οι τοπικοί άρχο-
ντες και η εύπορη µεσαία τάξη των πόλεων χορηγούν την ανέγερση κτηρίων αφιερωµένων στη διδα-
σκαλία του Ισλάµ και υποστηρίζουν την παραγωγή πολυτελών εικονογραφηµένων κωδίκων και έρ-
γων µικροτεχνίας, τα οποία αποτελούν την αιχµή της µεσαιωνικής ισλαµικής τέχνης. Οι διάδοχοί
τους, οι Μαµελούκοι, ήταν µια στρατιωτική και διοικητική άρχουσα τάξη, ξένη προς τον τοπικό πλη-
θυσµό αποτελούµενη από σκλάβους και απελεύθερους που κατάγονταν από τον Καύκασο και την κε-
ντρική Ασία. Η εξουσία τους σταθεροποιήθηκε όταν κατανίκησαν τους Μογγόλους το 1260 και εκδίωξαν
τα τελευταία υπολείµµατα των Σταυροφόρων από τη Συρία. Οι µαµελούκοι σουλτάνοι και οι α-
ξιωµατούχοι τους ανήγειραν µεγάλο αριθµό τζαµιών, ιεροδιδασκαλίων και ταφικών οικοδοµηµάτων
και τα προίκισαν µε έργα µεταλλοτεχνίας, υαλουργίας και ξυλογλυπτικής. Στο διάκοσµο των έργων
µικροτεχνίας αντικατοπτρίζεται η ιεραρχική δοµή της µαµελουκικής κοινωνίας, που δίνει ιδιαίτερη
έµφαση στις κτητορικές επιγραφές και τη χρήση των οικοσήµων που δηλώνουν αξιώµατα.
3.Σελτζούκοι Τούρκοι και Μογγόλοι (11ος - 16ος αι.)- Από τον 11ο αι. νοµαδικά φύλα από την Κε-
ντρική Ασία, µε σηµαντικότερα αυτά των Σελτζούκων Τούρκων, αποκτούν τον έλεγχο του Ιράν, του
Ιράκ, της Ανατολίας και τµηµάτων της Συρίας. Το 1055 εισέβαλαν στη Βαγδάτη και αναγνώρισαν τον
Αββασίδη χαλίφη ως θρησκευτικό αρχηγό. Ο κατακερµατισµός της πολιτικής ηγεσίας ευνόησε την άν-
θηση ποικίλων αστικών κέντρων µε βιοτεχνική υποδοµή, χάνια και παζάρια. Στις διακοσµητικές τέ-
χνες κυριαρχεί το αραβούργηµα, ενώ τα πολυτελή κεραµικά και µεταλλικά αντικείµενα κοσµούνται
µε σµάλτο ή ένθετο χρυσό και ασήµι. Από τη δεύτερη δεκαετία του 13ου αι., οι καταστροφικές επι-
δροµές των Μογγόλων του Τζένγκις Χαν στον κινεζικό και ισλαµικό κόσµο πλήττουν τις ευηµερού-
σες περιοχές της δυτικής Ασίας και το 1258 οι µογγολικές ορδές εισέρχονται στη Βαγδάτη, καταλύο-
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ντας οριστικά το αββασιδικό χαλιφάτο. Το νέο καθοριστικό στοιχείο στην τέχνη είναι η επίδραση της
Κίνας, ιδιαίτερα εµφανής στην κεραµική αλλά και στη θεµατολογία των υφασµάτων και της µεταλ-
λοτεχνίας. Γύρω στο 1370 ο Ταµερλάνος, ηγέτης µιας τουρκοµογγολικής νοµαδικής φυλής κατακτά
το Ιράν, τη Μεσοποταµία, την Ανατολία και την Ινδία. Τα µνηµεία της εποχής του στη Σαµαρκάνδη,
την Μπουχάρα και τη Χεράτη περιλαµβάνουν κολοσσιαίες κατασκευές καλυµµένες µε απαστράπτο-
ντα κεραµικά πλακίδια, ζωγραφισµένα µε άνθη λωτού και αραβουργήµατα. Οι διάδοχοι του Ταµερ-
λάνου στο ανατολικό Ιράν υπήρξαν γνωστοί προστάτες των γραµµάτων και των τεχνών, ιδιαίτερα της
αστρονοµίας, της ποίησης και της ζωγραφικής χειρογράφων.
4.Η Εποχή των Μεγάλων Αυτοκρατοριών (16ος-19ος αι.)- Kατά την περίοδο αυτή ακµάζουν τρεις µε-
γάλες δυναστείες: οι Oθωµανοί στην Eγγύς Aνατολή, τη βόρειο Aφρική και τα Bαλκάνια (1281-1924),
οι Σαφαβίδες στο Iράν (1501-1732) και οι Mογγόλοι στην Iνδία (1526-1858). Οι κατακτήσεις των Ο-
θωµανών κατά το 14ο και 15ο αι. µεταµορφώνουν το αρχικά µικρό κρατίδιο σε διεθνή δύναµη µε
κορύφωση την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ο 16ος αι. είναι η περίοδος του απογείου της
δύναµής τους, όταν κατακτούν την Αίγυπτο, τη Συρία και την Αραβία, καθώς και µεγάλο µέρος της
Ουγγαρίας. Η ισχυρή συγκεντρωτική διάρθρωση των Οθωµανών αντικατοπτρίζεται στην τέχνη µε τη
δηµιουργία ενός ιδιότυπου καλλιτεχνικού λεξιλογίου µε φυσιοκρατικά άνθη, που συνδυάζονται µε φυ-
τικό αραβούργηµα ή γεωµετρικό διάκοσµο και εµφανίζονται εξίσου σε όλους τους κλάδους της µι-
κροτεχνίας. Στο Ιράν οι Σαφαβίδες εγκαθίδρυσαν το 1501 ένα ισχυρό θεοκρατικό κράτος µε δι-
πλωµατικές και εµπορικές σχέσεις µε την Ευρώπη. Η τέχνη τους χαρακτηρίζεται από πλούσια εικο-
νογράφηση που εµπνέεται από τη λογοτεχνία και από διακόσµηση µε επαναλαµβανόµενα µοτίβα που
συνδυάζονται µε ιρανικούς στίχους σε γραφή νασταλίκ. Στην Ινδία οι ηγεµόνες των Μεγάλων Μογ-
γόλων είχαν ως πρότυπο την τέχνη των τιµουριδών προγόνων τους. Χαρακτηριστική είναι η πληθω-
ρική χρήση πολύτιµων λίθων ή σκληρών υλικών, όπως ο νεφρίτης, τα εξαιρετικά εκλεπτυσµένα υ-
φάσµατα και παραπετάσµατα, καθώς και η επίδοση των αυλικών ζωγράφων στην προσωπογραφία
και τη δυτική προοπτική.
-Ινδουιστική τέχνη- από την στοσελίδα http://1lyk-volou.mag.sch.gr/sch/induism.htm
Ανάµεσα στο 700 και το 500 περίπου π.Χ. είναι η περίοδος στην οποία έχουν την αρχή τους η φιλο-
σοφία και ο µυστικισµός που φέρουν τη σφραγίδα των “Ουπανισάδων” - όρου που σηµαίνει “φοί-
τηση κοντά στο δάσκαλο”. Κίνητρο των Ουπανισάδων υπήρξε η επιθυµία για µια µυστική γνώση ι-
κανή να εξασφαλίσει απελευθέρωση από τον “νέο θάνατο”. Η εποχή των Ουπανισάδων ήταν εποχή
προόδου και ο πολιτισµός των πόλεων αναβίωσε. Κατά την περίοδο της ινδικής ιστορίας που σφρα-
γίστηκε από την κυριαρχία των µουσουλµάνων στο µεγαλύτερο τµήµα της βόρειας Ινδίας συντελέ-
στηκαν µεγάλες αλλαγές στην ινδική θρησκεία. Από τις τέχνες ιδιαίτερα άνθισε η αρχιτεκτονίκη.Τα ιν-
δικά αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα είναι πολυσύνθετα στις µορφές τους. Ως συµπλήρωµα και εξάρ-
τηµα της αρχιτεκτονικής αναπτύχθηκε η γλυπτική. Αµέτρητα αγάλµατα, συνήθως ογκώδη, και άλλα
γλυπτά κοσµούν τους ινδικούς ναούς. Οι καλλιτέχνες αποδίδουν διάφορες όψεις της ινδικής θεολο-
γίας και µυθολογίας. Τα αγάλµατα των Θεών δεν αποτελούν αποµίµηση ιδανικής ανθρώπινης µορ-
φής, αλλά προσπάθεια να εκφραστεί το υπερφυσικό. Οι Ινδοί καλλιτέχνες έδειξαν µεγάλη ικανότητα
στην αποδοχή, αφοµοίωση και µεταµόρφωση ξένων στοιχείων, σύµφωνα µε τη δική τους παράδοση
και πνευµατικότητα. Εξάλλου, η ινδική τέχνη επέδρασε γόνιµα και σε άλλες ασιατικές χώρες: Κεϋ-
λάνη, Βιρµανία, Ταϊλάνδη, Καµπότζη, έως και Ινδονησία. Γενικά, η ινδουιστική τέχνη, πλούσια και
πολυποίκιλη, χωρίς όµως να χάνει τη συνοχή της, διακρίνεται άλλοτε για πλαστικότητα, άλλοτε για α-
φαίρεση και συνήθως διαπνέεται από πολύµορφο συµβολισµό.
-Κινεζική τέχνη- από την ιστοσελίδα http://www.esoterica.gr/main.htm
Ο πολιτισµός της Κίνας µοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει µια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υ-
πόλοιπη ανθρωπότητα. Φαίνεται πως αυτός ο λαός παρήγαγε ένα κοινωνικό πολιτισµό και µια ηθι-
κή άξια θαυµασµού και έναν οργανωµένο τρόπο ζωής που διαφεύγει απόλυτα από την δική µας συλ-
λογιστική. Η Κίνα υπήρξε στο πέρασµα του χρόνου ανοικτή στην εισβολή άλλων φυλών και άλλων
θρησκειών. Οι αναµίξεις αυτές παρήγαγαν καινούριες µορφές πολιτισµού, όπως η Ινδοκίνα και οι πο-
λιτισµοί του Θιβέτ. Ο Βουδισµός και ο Ισλαµισµός µπόρεσε να εισχωρήσει, να επηρεάσει τον πολι-
τισµό και την τέχνη και να διαµορφώσει διάφορες κοινωνικοπολιτικές οµάδες. Παρόλα αυτά µοιά-
ζει σα να µη έχει σαλέψει καθόλου. Με τον ίδιο τρόπο ζωγραφίζει, µε τα ίδια όργανα παίζει µουσι-
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κή, µε τον ίδιο τελετουργικό τρόπο λατρεύει τους προγόνους. Ο κόσµος της Κίνας κοιτάζει σταθερά
το παρελθόν και αναζητά µέσα στο πέρασµα των αιώνων την συνταγή της προσαρµογής του στη Φύ-
ση. Η κινέζικη τέχνη αγκαλιάζει την κοινωνική, ηθική και θρησκευτική πραγµατικότητα του κινέζι-
κου λαού και οδηγεί στην πηγή της κοινής µας συνείδησης. Οι ιστορικοί της τέχνης κατέταξαν τα κι-
νέζικα δηµιουργήµατα σύµφωνα µε τις δυναστείες των αυτοκρατόρων, επειδή το ιδιαίτερο κοινωνι-
κοπολιτικό κλίµα που επικρατούσε σε κάθε δυναστεία ήταν καθοριστικό της καλλιτεχνικής εξέλιξης.
Στην κινέζικη τέχνη η αντιγραφή δε θεωρήθηκε ποτέ κλοπή, αλλά καλλιτεχνικό προτέρηµα και γι’ αυ-
τόν τον λόγο είναι πολύ δύσκολο σήµερα ο καθορισµός της αυθεντικότητας ενός έργου. Η µακριά ε-
ξέλιξη της κινέζικης ζωγραφικής διακρίνεται σε δύο ρεύµατα: Το πρώτο και αρχαιότερο ρεύµα έχει
άγνωστη καταγωγή, αλλά πολύ λίγες µεταβολές στην διάρκεια του χρόνου. Δίνει µεγάλη θέση στην
γραµµή που περιβάλει τους όγκους των αντικειµένων, τα πρόσωπα είναι ρεαλιστικά, δίνεται έµφαση
στην λεπτοµέρεια των ενδυµάτων και τα θέµατα είναι βγαλµένα από µυθικές παραδόσεις και ιστο-
ρικά γεγονότα δοσµένα µε φανταστική ή ρεαλιστική παράσταση. Μετά την κατάρρευση της δυναστεί-
ας των Χαν, γεννιέται το δεύτερο ζωγραφικό ρεύµα που ήταν στενά συνδεδεµένο µε την καλλιγραφία.
Η Κίνα ανακαλύπτει την οµορφιά του τοπίου, στέκεται µπροστά στην Φύση και επικοινωνεί µε το
σύµπαν. Αυτό που αντικρίζουµε βλέποντας ένα κινέζικο, ζωγραφισµένο µετάξι δεν είναι ακριβώς τα
λουλούδια ή τα πουλιά ή τα ψάρια. Είναι µια ψυχική κατάσταση απέναντι σε αυτά τα «αντικείµενα»
που έρχεται σε µας µέσα από ποιητικές εικόνες, βαλµένες σε έναν απέραντο χώρο. Ζωγραφικές ασυ-
νήθιστης απλότητας, που αναδίδουν έναν αέρα πνευµατικής αλήθειας. 
-Ιαπωνική τέχνη- από την ιστοσελίδα http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/culture.htm
από τη Κλαίρη Παπαπαύλου, ιστορικό της Απωανατολικής Τέχνης
Στην ευρύτερη διαµόρφωση της πολιτιστικής Ιαπωνίας συνέβαλαν, κατά καιρούς, τουλάχιστον δύο µε-
γάλοι, διαφορετικής προέλευσης πολιτισµοί: Ο κινεζικός πολιτισµός, που είναι και ο παλαιότερος, συ-
νεισέφερε στους Ιάπωνες µεταξύ άλλων φιλοσοφική σκέψη και κοινωνική οργάνωση, ιδιαίτερα µε τις
αρχές του κοµφουκιανισµού, πρότυπα λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας και την ιδεογρα-
φική γραφή. Ο ευρωπαϊκός πολιτισµός ακολούθησε, από την εποχή της Αναγέννησης και µετά, για να
διευρυνθεί µε την αµερικανική κυρίως παρουσία, από τον ύστερο 19ο αι. και ως σήµερα. Στην αρχι-
τεκτονική αναδείχνεται ο τύπος σόιν, στα γνωρίσµατα του οποίου συγκαταλέγονται οικοδοµήµατα µε
πολύπλοκα πλάνα, εσωτερικοί χώροι µε ανισόπεδα δάπεδα, θύρες που ανοίγουν διαδοχικά, υποδιαι-
ρώντας µια µεγάλη αίθουσα σε επιµέρους χώρους, κόγχες διαφόρων τύπων και διάκοσµοι µε α-
σύµµετρα ράφια, φατνωτές οροφές και χαρακτηριστικά «υπέρθυρα», όλα πλούσια διακοσµηµένα.
Την αρχιτεκτονική σόιν τη συναντάµε στα κάστρα, ενώ και η σύγχρονη ιαπωνική κατοικία φαίνεται
ότι προήλθε από την εξέλιξη αυτής της αρχιτεκτονικής του σόιν, παρότι υποκατέστησε την εντυπωσιακή
πλευρά µε µια εντύπωση πιο φυσική, µια απέριττη κοµψότητα συνυφασµένης και µε την παλαιότερη
παράδοση. Η ιαπωνική γλυπτική είναι κυρίως βουδδιστική, αλλά περιλαµβάνει και έργα εµπνευσµέ-
να από τη ντόπια θρησκευτική παράδοση του σιντοϊσµού, αρκετά κοσµικά έργα, κυρίως µορφές διά-
σηµων ηγεµόνων, και πολλά φυτικά και άλλα συµβολικά µοτίβα που χρησιµοποιούνται στο διάκοσµο
των ναών, µαυσωλείων κτλ. Ως προς τη ζωγραφική, υπάρχει η κινεζικής προέλευσης ζωγραφική µε
µελάνη, που θα έλεγα ότι φθάνει σε αξεπέραστα στο είδος της ύψη µε τις «εξπρεσιονιστικές» δηµι-
ουργίες του Ζεν, και η επίσης δηµοφιλέστατη ζωγραφική µε χρώµατα, ενδεχοµένως συµπληρωµένα
µε χρυσό και ασήµι, που έχει περισσότερο διακοσµητικό χαρακτήρα και θεωρείται αντιπροσωπευτι-
κή της ιαπωνικής παράδοσης του Γιαµάτο (ονοµασία προερχόµενη από το αρχαίο όνοµα της χώρας).
Στην ιστορική τους πορεία, αυτά τα δύο ζωγραφικά είδη γνώρισαν το καθένα διάφορες υποδιαιρέσεις.
Μετά το οριστικό άνοιγµα της Ιαπωνίας στη Δύση (1868 κ.ε.) µελετήθηκαν στη χώρα και καλλιερ-
γούνται σήµερα - στη ζωγραφική αλλά και γενικότερα, στη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις επιστήµες -
όλες οι κύριες Δυτικές σχολές και τάσεις. Η αφοµοίωσή τους από τους Ιάπωνες υπήρξε άλλοτε πε-
ρισσότερο και άλλοτε λιγότερο επιτυχής, ενώ η διακριτικά ανανεωµένη από τα Δυτικά χρώµατα ντό-
πια καλλιτεχνική παράδοση αντανακλάται συχνά σήµερα στις καλλιτεχνικές δηµιουργίες. Από την
πλευρά της, η ιαπωνική αισθητική άσκησε και ασκεί κατά καιρούς σηµαντική επίδραση στη Δύση, σε
ποικίλους τοµείς - µέσα από τα παραδοσιακά χαρακτικά της, τα πασίγνωστα Ουκίγιο-ε, τα κεραµικά
και τις λάκες της, τις τέχνες της ανθοδετικής και της κηποτεχνίας, την καλλιγραφία και βεβαίως τις
τέχνες του Ζεν.
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ΕρΓΑΣΙΕΣ

Θα πρέπει να διευκρινίσουµε τα θέµατα που προτείνονται στην εργασία και να ζητήσουµε

από τους µαθητές να φέρουν τα ανάλογα υλικά. Για κάθε δηµιουργία προτείνονται τα εξής: 

α.Αφρικανική τέχνη: 1.σχεδιασµός και κατασκευή µάσκας: α.µπαλόνι, εφηµερίδες, ατλα-

κόλ για παπιέ µασέ, τέµπερες, πινέλα, β.χαρτόνι, χρωµατιστά χαρτιά, κόλλα, ψαλίδι 

2.σχεδιασµός και κατασκευή κούκλας: α.χαρτοπολτός για παπιέ µασέ, τέµπερες, πινέλα,

β.πανιά, βαµβάκι, κλωστή, βελόνα, ψαλίδι, διάφορα διακοσµητικά (πούλιες, κουµπιά κ.ά)

β.Προκολοµβιανή τέχνη: 1.σχεδιασµός και κατασκευή κοσµήµατος: α.σύρµα, χάντρες,

β.κορδόνι από δέρµα ή άλλο υλικό, κορδέλες, χάντρες κ.ά. 

γ.Ισλαµική τέχνη: 1.σχέδια και διακόσµηση επάνω σε πλακάκια: ένα πλακάκι από πηλό

που µπορούµε να βρούµε σε µεγάλα καταστήµατα που πουλούν πήλινα αντικείµενα, γλά-

στρες κτλ. ή να το φτιάξουµε µε πηλό που στεγνώνει µόνος του ή να παραγγείλουµε σε ένα

εργαστήριο αγγειοπλαστικής για όλους τους µαθητές, εφόσον θέλουν όλοι να φτιάξουν από

ένα, µολύβι, ξύστρα, γόµα, χάρακας, διαβήτης, τέµπερες, πινέλα. Από οµαδική εργασία µπο-

ρεί να προκύψει ένα πολύ ωραίο διακοσµητικό για έναν τοίχο στο σχολείο, αν τα κολλή-

σουµε όλα µαζί σε µια σύνθεση δίπλα-δίπλα. 

2.σχεδιασµός χαλιού: µολύβι, ξύστρα, γόµα, χάρακας, διαβήτης, λεπτοί µαρκαδόροι, ξυ-

λοµπογιές

δ.Ινδουιστική τέχνη: 1.εικονογράφηση µιας ιστορίας, ενός µύθου, ενός παραµυθιού: (ται-

ριάζει καλύτερα για οµαδική εργασία) σε ένα µπλοκ σελίδα-σελίδα παρουσιάζεται κείµενο

και εικονογράφηση που µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε υλικό ζωγραφικής

ε.Κινεζική τέχνη: 1.σχέδια και ζωγραφική επάνω σε πιάτο: ένα πήλινο πιάτο, µολύβι, ξύ-

στρα, γόµα, χάρακας, διαβήτης, τέµπερες, πινέλα

2.καλλιγραφία µε µελάνη: πορώδες χαρτί, σινική µελάνη, πινέλα 

στ.Ιαπωνική τέχνη: 1.σχέδια και ζωγραφική για παραβάν: στενόµακρα χαρτιά, µολύβι, ξύ-

στρα, γόµα, τέµπερες, πινέλα

2.ζωγραφική σε πανί: ένα µπλουζάκι, µια µαξιλαροθήκη ή ένα κοµµάτι πανί, εφηµερίδες

(για να βάλουµε πίσω από το πανί, ώστε να µη µεταφερθεί το χρώµα), µολύβι, ξύστρα, γόµα,

τέµπερες, πινέλα. Σηµαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι η δυνατότη-

τα πρόσβασης των µαθητών σε περισσότερες εικόνες έργων µέσα από βιβλία, που πρέπει να

τους παρέχουµε. 

Μπορούµε να χωρίσουµε τους µαθητές σε 6 οµάδες, µια για κάθε πολιτισµό και να ξεκινήσουν

τη δηµιουργία του δικού τους έργου που θα αντλεί στοιχεία από την αναφερόµενη τέχνη.

Μπορεί επίσης όλο το τµήµα να επιλέξει έναν από τους πολιτισµούς και να δηµιουργήσουν

έργα ατοµικά ή οµαδικά.

ΣτοΧοΣ: Μέσα από τη δική τους δηµιουργική έκφραση, να µάθουν να σέβονται τους

άλλους λαούς και τον πολιτισµό τους. 

ΕλΕΓΧοΣ των ΑΣΚηΣΕων Στο ΕΠοΜΕνο ΜΑθηΜΑ 

Να εκθέσουµε τα έργα τους, να τα δουν και να τα σχολιάσουν. Να διαπιστώσουµε αν στα

έργα τους φαίνεται κάποια επιρροή των έργων που µελετήθηκαν και των ιδιαίτερων χαρα-

κτηριστικών τους όπως επίσης και αν είναι πρωτότυπα και ολοκληρωµένα.
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τΕτρΑΔΙο ΕρΓΑΣΙων 

1ο µέρος - Εργασίες αντίληψης

12η.Να πληροφορήσουµε τους µαθητές ότι στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού οι καλ-

λιτέχνες του ευρωπαϊκού χώρου ήρθαν σε επαφή µε τα έργα των άλλων λαών, µε τα ταξίδια τους

σε εξωτικούς τόπους ή µέσα από µεγάλες εκθέσεις που γίνονταν στην Ευρώπη. Η επίδραση που ά-

σκησαν αυτά τα έργα επάνω τους υπήρξε πολύ έντονη. Οι καλλιτέχνες εκτίµησαν το διαφορετικό

τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται ο κόσµος σε αυτά τα έργα. Ήταν σαν να άνοιξε µια πόρτα, φα-

νερώνοντάς τους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης, κάτι που αποτελεί το επίκεντρο προβληµα-

τισµών και αναζητήσεων της µοντέρνας τέχνης. 

Οι οµοιότητες είναι πολύ εµφανείς ανάµεσα στα γλυπτά των µοντέρνων καλλιτεχνών και αυτά των

εξω-ευρωπαϊκών λαών, οπότε θα κάνουν εύκολα την αντιστοιχία, αιτιολογώντας την: 

Εικ.1.Ματίς - Εικ.7.Μάσκα Μπάνγκουα από το Καµερούν: οι φόρµες των προσώπων δηµιουργούν

έντονα εξωγκόµατα (στο γλυπτό του Ματίς εκτός από το κεφάλι βλέπουµε µπούστο και βάση, ενώ

στο άλλο υπάρχει µόνο το κεφάλι), 

Εικ.2.Τζιακοµέτι - Εικ.8.Γλυπτό από την Τανζανία: η υπερβολή στο ύψος των µορφών σχετικά µε

το πάχος τους (στο γλυπτό του Τζιακοµέτι η υφή είναι άγρια και τα πόδια καταλήγουν σε µια βα-

ριά βάση, ενώ στο άλλο η υφή φαίνεται λεία και απλώς στηρίζεται σε µια βάση), 

Εικ.3.Μπαράνοφ-Ροσινέ - Εικ.5.Γλυπτό από τη Γουινέα: πολλές ζωγραφισµένες φόρµες που η µια

εισχωρεί µέσα στην άλλη (στο γλυπτό του Μπαράνοφ-Ροσινέ οι φόρµες δηµιουργούν ένα είδος ο-

λόσωµης µορφής, ενώ στο άλλο αυτό που διακρίνεται θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένα κε-

φάλι που στηρίζεται σε ένα λαιµό - βάση), 

Εικ.4.Μοντιλιάνι - Εικ.6.Μάσκα Γκουρό από το Μάλι: το υπερβολικά στενόµακρο καµπυλωτό

σχήµα του κεφαλιού και η αφαίρεση στα χαρακτηριστικά του προσώπου (το γλυπτό του Μοντιλιάνι

είναι τελείως κατακόρυφο και δεν έχει κανένα διακοσµητικό στοιχείο, ενώ το άλλο αν και στηρί-

ζεται σε µια κατακόρυφη βάση, η φόρµα είναι ελαφρώς λοξή, περιλαµβάνοντας και τα διακοσµη-

τικά στοιχεία στην κόµη και τα γένια).
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