
   

Εικαστικά Ε’ και ΣΤ’ τάξεις 

Δείξε µου το υπνοδωµάτιο σου να σου πω ποιος 
είσαι! 

 
Παρατήρησε το έργο του Ολλανδού µετα-ιµπρεσιονιστή ζωγράφου Vincent 
Van Gogh µε τίτλο «Υπνοδωµάτιο στην Αρλ». 

Ο πίνακας απεικονίζει το υπνοδωµάτιο του Van Gogh στον αριθµό 2 της 
πλατείας Lamartine στην Αρλ, στο οίκηµα που ήταν γνωστό σαν το Κίτρινο 
Σπίτι. Η πόρτα προς τα δεξιά άνοιγε στον επάνω όροφο και το κλιµακοστάσιο, 
η πόρτα προς τα αριστερά ήταν αυτή του δωµατίου των ξένων που είχε 
ετοιµάσει ο Van Gogh για τον  φίλο του ζωγράφο Γκωγκέν. Το παράθυρο 
στον µπροστινό τοίχο είχε θέα προς την πλατεία Λαµαρτίνου και τους 
δηµόσιους κήπους της. 

Το δωµάτιο δεν ήταν ορθογώνιο, αλλά τραπεζοειδές µε µία αµβλεία γωνία 
στην αριστερή γωνία του εµπρόσθιου τοιχώµατος και µία οξεία γωνία στα 
δεξιά. Τον Van Gogh προφανώς δεν τον απασχολούσε πολύ αυτό το 
πρόβληµα, απλά ανέφερε ότι υπήρχε µια γωνιά. 

Ο Βαν Γκογκ φιλοξενούσε έναν φίλο του εκεί. Ως εκ τούτου, αυτός ο πίνακας 
ήταν ένα δώρο γι’ αυτόν. Παρατηρώντας µε προσοχή, διαπιστώνουµε πως 
κάθε πράγµα παρατίθεται σε ζεύγη. Για παράδειγµα, υπάρχουν δύο 
µαξιλάρια, δύο καρέκλες κ.λπ. 



 

Προτεινόµενη Δραστηριότητα 

1.Σχεδίασε µε µολύβι σε ένα άσπρο χαρτί το σχήµα του υπνοδωµατίου σου 
(παρκέ, ταβάνι, γωνίες τοίχου, παράθυρα, πόρτες). 

2. Πρόσθεσε τα έπιπλα που βρίσκονται στο υπνοδωµάτιο σου (κρεβάτι, 
βιβλιοθήκη, ντουλάπα, γραφείο, παιχνίδια, χαλί, καρέκλα, µαξιλάρια, 
κουβέρτα, κάδρα, προσωπικά σου αντικείµενα κ.α) 

3. Ζωγράφισε µε ότι υλικό έχεις (µαρκαδόρους, ξυλοµπογιές, κηροµπογιές 
νεροµπογιές κ.α) 

4. Μη ξεχάσεις να βάλεις τίτλο στο έργο σου όπως ο Van Gogh και ακόµα 
καλύτερα µπορείς από τη πίσω πλευρά της ζωγραφιάς σου να περιγράψεις 
µε λέξεις το υπνοδωµάτιο σου. 

5. Μπορείς να ζητήσεις από τους γονείς σου να φωτογραφίσουν τη ζωγραφιά 
σου και να τη στείλουν στους φίλους σου. 

6. Περίµενε  τις δικές του φωτογραφίες  που έχουν ζωγραφίσει τα 
υπνοδωµάτια τους και µάντεψε ποιανού φίλου σου είναι. 

 

    


