
Νόστιμη τέχνη 
Οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν τα πινέλα τους για να φτιάξουν γραμμές και σχήματα και έτσι να
ζωγραφίσουν ένα πρόσωπο ή ένα τοπίο ή ένα αντικείμενο.

Υπάρχει ένας ζωγράφος που χρησιμοποιούσε τα πινέλα του για να φτιάχνει φρούτα, λουλούδια
και λαχανικά και έτσι να ζωγραφίζει πρόσωπα! Μπερδεύτηκες; Έχεις δίκιο! Λοιπόν, ρίξε μια ματιά
στους πίνακες* που ακολουθούν και θα τα καταλάβεις όλα! 

Άνοιξη
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                    Ο παράξενος κηπουρός                  ή μήπως             ένα μπολ με λαχανικά;

Ο ζωγράφος αυτός είναι Ιταλός, λέγεται Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο και ζωγράφιζε τα πιο ασυνήθιστα
πρόσωπα! Μπορείς να βρεις από τι έχει φτιάξει το αυτί της Άνοιξης; Το μάγουλο του κηπουρού τι
πραγματικά είναι; Ο Αρτσιμπόλντο είχε ένα μεγάλο βοηθό: τη φαντασία του!

Φτιάξε κι εσύ ένα πορτρέτο (το δικό σου ή κάποιου άλλου) ή ό,τι άλλο θέλεις χρησιμοποιώντας
φρούτα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα. Μπορείς να κάνεις ακόμη και κολάζ αν θέλεις. Οι παρακάτω
εικόνες* είναι για να σου δώσουν ιδέες αν και η κυρία Φαντασία που θα είναι δίπλα σου θα σου
δώσει τις καλύτερες!
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 Εικ. 1 Εικ.2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5
Εικ. 6

 Εικ. 7

Κι επειδή υπάρχουν πάρα πολύ τρόποι για να φτάσει κανείς κάπου, εδώ σου προτείνουμε άλλον
ένα:  Στη  διεύθυνση  http://www.middlestreet.org/archim/archimboldo.htm θα  βρεις  το
Arcimboldo  Art  Creator,  ένα  εργαλείο  με  το  οποίο  μπορείς  να  δημιουργήσεις  τα  δικά  σου
πορτρέτα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

• Σύρε με το ποντίκι το κάθε υλικό και τοποθέτησέ το στη θέση που θέλεις. 

• Για  να  μεγαλώσεις  ή  να  μικρύνεις  ένα  υλικό  κράτα  πατημένο  το  πλήκτρο  Shift  του
πληκτρολογίου ενώ τραβάς το υλικό στην κατεύθυνση που θέλεις.

• Αν διαπιστώσεις ότι τελικά ένα υλικό δεν σου χρειάζεται το πεινασμένο στόμα περιμένει
να το ταΐσεις.

• Δυστυχώς, δεν μπορείς να αποθηκεύσεις το έργο σου. 
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*Πίνακες

Άνοιξη https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Giuseppe_Arcimboldo_-
_Spring,_1573.jpg 

Κηπουρός https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Arcimboldo_Vegetables.jpg

*Εικόνες

1 και 2: από το αρχείο του σχολείου

3 και 4: από το βίντεο για τον Αρτσιμπόλντο της σειράς Art with Mati and Dada

5-7: από το βίντεο Piccoli Arcimboldo του Scuola Prandoni

Το τραγούδι της ημέρας: Σαν το Καραγκιόζη (Στίχοι, μουσική, ερμηνεία: Διονύσης Σαββόπουλος,
https://safeYouTube.net/w/fFyC 

Κεντρική εικόνα: από το βίντεο για τον Αρτσιμπόλντο της σειράς Art with Mati and Dada
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