
                            ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

                       με τον Πάουλ Κλέε 
  Ο Πάουλ Κλέε (1879-1940) ήταν Ελβετο-Γερμανός ζωγράφος. Ο Κλέε 
άρχησε να ζωγραφιζεί και να παίζει μουσική άπο πολύ νεαρή ηλικία 
και δείχνει πως είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος και στα δύο. Υπήρξε 
μοναδικός ως προς τη ζωγραφική του, χρησιμοποιώντας έντονα 
χρώματα και γραμμικά και <<απεριποίητα>> σχήματα, τα οποία ήταν 
όμως συνεπή και ισρροπημένα. Ο Κλέε ζωγράφιζε τα έργα του με 
κέφη και χαρά - απλώς άρχηζε να σχεδιάζει και οι γραμμές γινόνταν 

σχήματα.''Ένας πίνακας'',έλεγε ''είναι απλώς μία γραμμή που βγήκε για περίπατο''. 
Στη συνέχεια περνούσε σε χρώματα και σκιές, προσθέτοντας και αφαιρώντας 
πράγματα μέχρη να νοιώσει ότι η δουλειά του βρησκόνταν σε ισοροπία.  
  Παρόλου που δεν εντάχθηκε επισήμως σε καμία σχολή ή κίνημα, το έργο του είχε 
συμαντική συμβουλή στη διαμόρφωση της μοντέρνας τέχνης. Άφησε συνολικά 
περισσότερα άπο 9000 έργα, μεταξή αυτών υδατογραφίες, σχέδια και χαρακτικά, το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων φιλοξενούνται σήμερα στο Κέντρο Πάουλ Κλέε της 
Βέρνης.      

                           

                                      ''Το κάστρο και ο ήλιος'' 



                              

                                   ''Τοποίο με κίτρινα πούλια'' 

 

 

 

 



                                 ''Η γάτα και το πούλι'' 

 

 

                                                        

                                                            ''Με ρύθμος'' 

 

 

                                                 



                                                      ''Το χρυσόψαρο'' 

 

 

                                         ''Μια φανταστική πόλη'' 

 

 

                                                        ''Σενέκιο''                  

 

 



       

Επέλεξα να σας δείξω ένας σύγχονος ζωγράφος, τον Πάουλ Κλέε, και μάζι του να 

ξεκινήσουμε μία σείρα απο μαθήματα για να εφαρμόσουμε την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, για την πραγματοποίηση των εικαστικών μαθημάτων 

απο το σπίτι. Θα χρησιμοποίησουμε απλά ηλικά ζωγραφικής και σχεδίου,τα οποία 

όλα τα παιδιά έχουν απο το σχολείο και μπορούν έυκολα να τα εφαρμόσουν και 

μόνα τους μέσα στο σπίτι, χώρις να σας δημιουργήσουν αναστάτωση. Για 

παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ξυλομπογίες, μαρκαδόρους, μολύβι σχεδίου, 

μπλοκ ζωγραφικής ή φύλλα Α4, γεωμετρικά όργανα οπώς χάρακας και διαβήτης. 

Και με απλά βήματα θα φτάξουμε τα δικά μας έργα τέχνης. 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1 

     Με αφορμή το πρώτο το εργό του Πάουλ Κλέε ''Το κάστρο και ο ήλιος'' θα 

δημιουργήσουμε το δηκό μας φανταστικό καστρό!  

 

 

 

 

 

 

 



    Πάρτε  ένα χαρτί και με την βοήθεια ενός χάρακα τραβήξτε κάθετες, οριζόντιες 

και διαγώνιες ευθείες γραμμές σε ολη την επιφάνια του χαρτιού.Μεσα απο το 

συμπλεγμα των ευθείων θα δημιουργηθούν πολλά γεωμετρικά σχήματα όπως 

τρίγωνα, τετράγωνα και ορθογώνια. Έτσι θα κτήσουμε το δικο μας κάστρο με 

σχηματα! Μετά χρωματίστε τα κένα των σχημάτων με διάφορα χρώματα. 

Χρησιμοποίηστε τις ξυλομπογιές ή τους μαρκαδόρους σας. Τέλος με κύκλο 

ζωγραφίζουμε και τον ήλιο, και χρωματίζουμε και τον ουρανό. Το έργο μας είναι 

ετοίμο. Καλή επιτυχία! 


