
Καλλιτέχνες δημιουργούν με γραμμές 

(Πάουλ Κλέε)

Σήμερα θα γνωρίζουμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Πάουλ Κλέε, μέσα από κάποια 
έργα του. 

Στα παρακάτω παιχνίδια μπορείς να αντιληφθείς το ρόλο της γραμμής (είδος, 
θέση, κατεύθυνση) στα έργα του, σε σχέση με τα περιγράμματα και τα χρώματα.
Παρατήρησε τις γραμμές και προσπάθησε να τις αναγνωρίσεις, αντιστοιχώντας τες με
αυτά.

Ανοίγεις  τον  σύνδεσμο  και  μεταβαίνεις  στο  περιβάλλον  διεπαφής  του
Φωτόδεντρου που αφορά στις «γραμμές» που δημιουργούν οι καλλιτέχνες μέσα στα
έργα τους, με επίκεντρο τον Πάουλ Κλέε.

  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10683

Στην  δεύτερη  διαφάνεια  δίνονται  πληροφορίες  για  τον  ζωγράφο  και  τα
φανταστικά έργα του, στα οποία κυρίαρχο στοιχείο αποτελούν οι γραμμές.

Στη τρίτη διαφάνεια υπάρχουν τέσσερα έργα του καλλιτέχνη. Οι γραμμές 
είναι κρυμμένες. Μπορείς να τις ανακαλύψεις και να τις αντιστοιχίσεις -σύροντας

το  ποντίκι-  με  το  κατάλληλο  κουτάκι  που  απεικονίζει  το  κυρίαρχο  σχήμα  από
γραμμές σε κάθε έργο:

Αφού κάνεις την αντιστοίχιση, μπορείς να ελέγξεις την απάντησή σου.

Αν και  τα  τρία  αστέρια  γίνουν  κίτρινα,  σημαίνει  ότι  όλες  οι  αντιστοιχίσεις  είναι
σωστές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10683


Αν τα αστέρια δεν γίνουν όλα κίτρινα σημαίνει ότι κάπου υπάρχει λάθος και έχεις
τη δυνατότητα πατώντας το σύμβολο της επανάληψης, να προσπαθήσεις ξανά.

Στην τέταρτη διαφάνεια πρέπει να συνθέσεις σωστά την εικόνα με το βυθό της
θάλασσας, μετακινώντας με το ποντίκι τα κομμάτια του πάζλ και να ανακαλύψεις τις
γραμμές που υπάρχουν : ευθείες, διαγώνιες και καμπύλες:



Στην πέμπτη διαφάνεια σύρεις τα τετράγωνα με τα σχήματα που βρίσκονται στην
αριστερή στήλη συμπληρώνοντας την εικόνα.

 Τι μηνύματα και συναισθήματα μπορεί να μεταφέρουν οι γραμμές στα έργα των
καλλιτεχνών;

Στην τελευταία διαφάνεια γίνεται αναφορά και σε άλλους ζωγράφους όπως ο J. 
Miro΄ και ο J. Dubuffet, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις γραμμές στα έργα τους. 

Θέλεις να μάθεις γι ΄αυτούς;

Αν επιθυμείς μπορείς να δημιουργήσεις στο χαρτί και συ τα δικά σου έργα 
ζωγραφικής, με γραμμές. 
 

Το τραγούδι της ημέρας: Κύλα γιαουρτοπόταμε (Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή, 
μουσική: Νίκος Κυπουργός, τραγούδι: Σπύρος Σακκάς) 
https://safeYouTube.net/w/9daF 

https://safeYouTube.net/w/9daF


 


