
4Η ΟΜΑ∆Α:  «Η αγάπη και ο έρωτας στις εικαστικές τέχνες»   
Β΄ Φάση: εργασία σε οµάδες (4-5 διδακτικές ώρες) 

 
∆ιδ/σες: Ουρ. Φραγκουλίδου (σε συνεργασία µε την Ε. Κελεσίδου) 

 

Β2  ΟΜΑ∆Α ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Στα χέρια σας κρατάτε φωτοτυπία ενός ζωγραφικού πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Marc 
Chagall (1877-1985) µε τίτλο «Over the town» (1918). Παρατηρήστε τον προσεκτικά, 
αναρωτηθείτε, κουβεντιάστε και γράψτε για τα εξής:  

Τι βλέπετε σ’ αυτό το έργο τέχνης; Τι συµβαίνει εδώ; Φτιάξτε δηλ. ένα «σενάριο» εµπνεόµενοι 
από τον πίνακα: Αν αυτό που βλέπετε αποτελεί τη µέση µιας ιστορίας, τι έχει προηγηθεί και τι 
θα συµβεί µετά; [Στην ιστορία σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω άξονες: χώρος, χρόνος, 
πρόσωπα, αρχική κατάσταση, πρόβληµα (στέρηση ή επιθυµία) και στόχος ηρώων, δοκιµασίες-περιπέτειες 
ηρώων, ρόλοι άλλων προσώπων (βοηθοί ή αντίµαχοι ηρώων), τέλος της ιστορίας= λύση προβλήµατος;]. 
(∆είτε παρακάτω και τις ερωτήσεις της νοηµατικής προσέγγισης, πιθανά θα σας βοηθήσουν.) 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....……..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

� Τι ψυχική διάθεση σας δηµιουργεί ο πίνακας αυτός και γιατί;  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

� ∆ώστε έναν τίτλο στο έργο.………………………………………………………………………… 
 

Με την κ. Φραγκουλίδου θα κουβεντιάσετε τα εξής (προετοιμαστείτε, εάν προλάβετε): 

Νοηµατική προσέγγιση 
• Το ζευγάρι υπερίπταται· από πού έρχεται και πού πάει; 
• Εστιάστε στην έκφραση των προσώπων· κάντε υποθέσεις. 

• Τι εποχή του χρόνου έχω στη σκηνή; Παρατηρήστε τον ουρανό και τα σπίτια του χωριού. 
• Ποια από τις 2 φιγούρες έχει µεγαλύτερη κίνηση και γιατί; 

Υφοτεχνική προσέγγιση 
• Αναζητήστε παρόµοια σχήµατα, παράλληλους ρυθµούς, ίδιες κλίσεις στη σύνθεση. 
• Τι αξία έχει το µικρό και το µεγάλο σχήµα συνθετικά (πώς καταφέρνει να τα παντρέψει ο Chagall); 

• Κίνηση και ρυθµό έχω µόνο στις φιγούρες; 
• Τι είδους χρωµατική γκάµα έχω και πώς επιτυγχάνεται η αντίθεση; 



Ρενέ Μαγκρίτ (René François Ghislain Magritte, 1898-1967), σουρεαλιστής καλλιτέχνης 
«Lovers» (προγύµναση στο σχολείο µε την εικαστικό) 

Νοηµατική προσέγγιση 
• Τι περιγράφει-αναπαριστά ο πίνακας; 
• Σε τι χώρο (εσωτερικό ή εξωτερικό) εκτυλίσσεται η δράση και γιατί; 
• Οι φιγούρες υπερισχύουν στη ζωγραφική επιφάνεια· γιατί; 
• Παρατηρήστε τα ενδύµατα, σχολιάστε, αιτιολογήστε. 
• Γιατί έχουν καλυµµένα τα πρόσωπα; Κάντε µια υπόθεση. 

 
Υφοτεχνική προσέγγιση: 

• Τι είδους σχήµατα υπερτερούν (γωνιώδη-κοίλα)· γιατί; 
• Υπάρχει υπόνοια έκφρασης στα πρόσωπα; Πώς το επιτυγχάνει αυτό ο Μαγκρίτ 

σχεδιαστικά; 
• Μιλήστε για τη χρωµατική γκάµα, τα περάσµατα (διαβάθµιση), όπου και αν 

υπάρχουν. 
• Βρείτε τον τρόπο που «συνοµιλούν» - «κυκλοφορούν» τα χρώµατα. 
• Η σύνθεση σχεδιαστικά είναι λιτή· «αναπαύεται» το µάτι, ναι ή όχι; (∆ηλαδή πώς 

λειτουργούν τα µεγάλα σχήµατα του ζεύγους -ξεκούραστα ή «µπουκώνουν» την 
επιφάνεια;) 
 
 
Εργασίες για το σπίτι: Marc Chagall (1877-1985), «The birthday» -1915 

 
 

Νοηµατική προσέγγιση- Αναρωτηθείτε και κρατήστε (πρόχειρες) σηµειώσεις για τα εξής: 
• Σε τι χώρο εξελίσσεται η δράση; Παρατηρήστε τα αντικείµενα. 

• Η γυναικεία φιγούρα τείνει να πετάξει· παρατηρήστε την έκφρασή της. 

• Η ανδρική φιγούρα πετά ήδη, παρακολουθήστε τον κορµό και τα κάτω άκρα (την κατεύθυνση), 
αλλά και το κεφάλι· κάντε υποθέσεις. 

• Κοιτάξτε έξω από το παράθυρο· τι συνοικία είναι; Μπορείτε να ορίσετε την οικονοµική 
επιφάνεια του ζευγαριού; (Από πού αλλού φαίνεται;) 
 

� Στη συνέχεια, φτιάξτε και πάλι ένα «σενάριο» «µε αφορµή» τον πίνακα: Αν αυτό που βλέπετε 
είναι το τέλος µιας ιστορίας, τι έχει προηγηθεί; [Στην ιστορία σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους 
παρακάτω άξονες: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, αρχική κατάσταση, πρόβληµα (στέρηση ή επιθυµία) και στόχος 
ηρώων, δοκιµασίες-περιπέτειες των ηρώων, ρόλοι άλλων προσώπων (βοηθοί ή αντίµαχοι ηρώων), τέλος της 
ιστορίας= λύση προβλήµατος;].  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....……..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… 

� Τι ψυχική διάθεση σας δηµιουργεί ο πίνακας αυτός και γιατί;  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

� ∆ώστε έναν τίτλο στο έργο.........………………………………………………………………… 
 

 

Υφοτεχνική  προσέγγιση: 
• Αναζητήστε παρόµοια σχήµατα, παράλληλους ρυθµούς, ίδιες κλίσεις. 
• Κάντε το ίδιο µε τα χρώµατα. 
• Ο Chagall σχεδιάζει «απόλυτα» σχήµατα: κύκλους και τετράγωνα, παραλληλόγραµµα.  Πώς 

καταφέρνει και τα απαλύνει; 
• Σε ποια από τις 2 φιγούρες εστιάζετε πιο εύκολα και γιατί; 
• Πού είναι συγκεντρωµένα τα θερµά και πού τα ψυχρά χρώµατα; Γιατί; Υπάρχουν κάποιοι 

συµβολισµοί στην επιλογή αυτή; 
 

� Απαντήστε στα παραπάνω οργανώνοντας τις σκέψεις σας σε ένα ενιαίο κείµενο (µία παράγραφο).  
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....……..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....……..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

 
� ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΣ 2ΩΡΟ ΘΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕΤΕ (ΖΩΓΡΑΦΙΣΕΤΕ) 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ, ακολουθώντας τις συµβουλές-οδηγίες της κ. Φραγκουλίδου. 

Προετοιµαστείτε... 
 
 



Β3 ΟΜΑ∆Α ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 
 

Προγύµναση 
Στην οθόνη προβάλλεται ένα γλυπτό του Χένρυ Μουρ (Henry Moore, 1898 – 1986), του 
σηµαντικότερου  Άγγλου γλύπτη του 20ου αιώνα, µε τίτλο «King and Queen, couple» (1952-3). 

 
Νοηµατική προσέγγιση: 
1) Παρατηρήστε τις φιγούρες:  τη στάση τους, την κατεύθυνση του βλέµµατος, τις αποστάσεις µεταξύ τους 
και γενικότερα  τις µορφές από το κεφάλι έως τα πέλµατα. Υπάρχει κίνηση; 
2) Κάντε υποθέσεις για την ψυχική τους κατάσταση.  
3) Φτιάξτε ένα «σενάριο» (µια ιστορία) «µε αφορµή» το γλυπτό: Αν αυτό που βλέπετε είναι η αρχή 
µιας ιστορίας, τι πρόκειται να ακολουθήσει; [Στην ιστορία σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους 
παρακάτω άξονες: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, αρχική κατάσταση, πρόβληµα (στέρηση ή επιθυµία) και 
στόχος ηρώων, δοκιµασίες-περιπέτειες των ηρώων, ρόλοι άλλων προσώπων (βοηθοί ή αντίµαχοι 
ηρώων), τέλος της ιστορίας= λύση προβλήµατος;].  

…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Υφοτεχνική προσέγγιση: 

1) Τι είδους απόδοση διαπιστώνω: α) Νατουραλιστική, β) Αφαιρετική, γ) Αφηρηµένη;  
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

2) Εντοπίστε τα «γεµάτα»  και τα «άδεια» σχήµατα. 
3) Σε τι σχήµα (κύκλο, τετράγωνο κ.λπ.) εγγράφεται κάθε µέρος της φιγούρας (βραχίονας, κεφάλι, κλπ.); 

 
 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Χένρυ Μουρ (Henry Moore, 1898 – 1986),  «Family Group»  (1950) 

 
Απαντήστε στα παρακάτω: 

Νοηµατική προσέγγιση 
1) Παρατηρήστε τις φιγούρες:  τη στάση τους, την κατεύθυνση του βλέµµατος, τις αποστάσεις µεταξύ τους 
και γενικότερα τις µορφές από το κεφάλι έως τα πέλµατα. Υπάρχει κίνηση (π.χ. το βρέφος σε ποια χέρα 
βρίσκεται;);Καταγράψτε τις παρατήσεις σας: 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
2) Κάντε υποθέσεις για την ψυχική τους κατάσταση. Εσάς, τι ψυχική διάθεση σας δηµιουργεί το γλυπτό; 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….… 
3) Φτιάξτε ένα «σενάριο» (µια ιστορία) «µε αφορµή» τον πίνακα: Αν αυτό που βλέπετε είναι το τέλος 
µιας ιστορίας, τι έχει προηγηθεί; [Στην ιστορία σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω 
άξονες: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, αρχική κατάσταση, πρόβληµα (στέρηση ή επιθυµία) και στόχος 
ηρώων, δοκιµασίες-περιπέτειες των ηρώων, ρόλοι άλλων προσώπων (βοηθοί ή αντίµαχοι ηρώων), 
τέλος της ιστορίας= λύση προβλήµατος;].  

……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 



Υφοτεχνική προσέγγιση 
1) Τι είδους απόδοση διαπιστώνω: α) Νατουραλιστική, β) Αφαιρετική, γ) Αφηρηµένη; 

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………… 

2) Εντοπίστε τα «γεµάτα»  και τα «άδεια» σχήµατα. 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………… 
3) Σε τι σχήµα (κύκλο, τετράγωνο κ.λπ.) εγγράφεται κάθε µέρος της φιγούρας (βραχίονας, κεφάλι, κλπ.); 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………… 

 

 
� ΕΠΟΜΕΝΟ 2ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΛΥΠΤΩΝ 

 

� ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
Παρουσιάστε το έργο σας σε 1-2 παραγράφους. ∆ηλαδή: α) Μιλήστε για την επιλογή σας 
(δηλ. τι επιλέξατε να φιλοτεχνήσετε και γιατί;), β) Καταγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο 
εργαστήκατε στη συνέχεια και γ) Περιγράψτε το τελικό σας εικαστικό «προϊόν» (το έργο 
που εσείς δηµιουργήσατε). 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B4  ΟΜΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 
 

Στην οθόνη προβάλλεται ένας πίνακας  του Ολλανδού ζωγράφου Jan Vermeer (1632 - 1675) µε 
τίτλο «Woman in Blue Reading a Letter» (1662-1663).  

Παρατηρήστε προσεκτικά - αναρωτηθείτε - κουβεντιάστε – γράψτε για τα εξής:  

Νοηµατική προσέγγιση - ∆ραστηριότητες λόγου 

1) Τι βλέπετε σ’ αυτό το έργο τέχνης;  

2) Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού και σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται το κορίτσι; 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
3) Βρίσκεται στην αρχή της ανάγνωσης του γράµµατος; Παρατηρήστε την έκφρασή της και 
κάντε υποθέσεις για το τι νιώθει διαβάζοντάς το. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
4) Ποιος µπορεί να της έστειλε το γράµµα; Μπείτε στη θέση του αποστολέα και γράψτε εσείς 
το γράµµα αυτό που διαβάζει το κορίτσι. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
5) Τι ώρα της ηµέρας είναι; 
6) Παρατηρήστε τα φώτα και τις σκιές, τι ατµόσφαιρα προσδίδουν και τι ψυχική διάθεση σας δηµιουργούν; 

 
Υφοτεχνική προσέγγιση 

1) Υπερισχύουν τα µεγάλα ή τα µικρά σχήµατα; 
2) Ποια είναι η πηγή φωτός; Καταγράψτε τη  ροή (είναι οριζόντια ή διαγώνια;). 
3) Τι είδους χρωµατική γκάµα χρησιµοποιεί και γιατί; 



Εργασίες για το σπίτι: Jan Vermeer, «Girl reading a letter by an open window» (1657). 
Νοηµατική προσέγγιση – ∆ραστηριότητες λόγου 

1) Απαντήστε στα παρακάτω:  
α) Ανάµεσα στον θεατή και τη φιγούρα παρεµβάλλονται αντικείµενα· τι αίσθηση δηµιουργούν; 
β) Προσέξτε τις κουρτίνες· πού µας παραπέµπουν; 
γ) Παρατηρήστε την έκφραση του προσώπου αρχικά στην πλάγια όψη και στη συνέχεια στην αντανάκλασή του 
στο παράθυρο. Υπάρχει διαφορά; 
δ) Τι θέση δίνει στον θεατή ο δηµιουργός Vermeer; Πώς συµµετέχει;  

…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
2) Μπείτε στη θέση του κοριτσιού και γράψτε µε τη σειρά σας ένα γράµµα-απάντηση. (Πριν 
ξεκινήσετε, αναρωτηθείτε: Ποιος µπορεί να της έστειλε το γράµµα; Τι της γράφει; Τι φαντάζεστε ότι νιώθει το 
κορίτσι διαβάζοντας το γράµµα; ...) 
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....……..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

3) ∆ώστε έναν δικό σας τίτλο στο έργο.........………………………………………………………………… 

Υφοτεχνική προσέγγιση 

4) Απαντήστε στα παρακάτω οργανώνοντας τις σκέψεις σας σε ένα ενιαίο κείµενο (µία παράγραφο): 
α) Αναζητήστε την ποικιλία και το πλήθος των σχηµάτων· πού έχω τάξη (συµµετρία) και πού αταξία 
(ασυµµετρία);  
β) Τι είδους χρωµατική γκάµα επιλέγει ο Vermeer; 
γ) Πόσες πηγές φωτός έχω; Ακολουθήστε την πορεία. 
δ) Ποιο είναι το σηµείο κορύφωσης του έργου; ∆ηλ. πού µένει περισσότερο το βλέµµα και γιατί; Πώς το 
επιτυγχάνει αυτό ο ζωγράφος; 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....……..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

� ΕΠΟΜΕΝΟ 2ΩΡΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ: Jan Vermeer, «Girl reading a letter by an open window» (1657). 



Β1  ΟΜΑ∆Α ΚΟΛΑΖ  
 

Προγύµναση 
Στην οθόνη προβάλλεται ένας πίνακας  του Ισπανού ζωγράφου  Ντιέγο Βελάθκεθ (Diego 
Velázquez, 1599 - 1660) µε τίτλο «Las meninas» (1656). 
 
Νοηµατική προσέγγιση: 
1) Περιγράψτε τι απεικονίζει ο πίνακας·  πού και τι νοµίζετε ότι κάνουν οι πρωταγωνιστές της 
σκηνής; 
2) Κάποιες φιγούρες κοιτούν «έξω» από το πλαίσιο δράσης (το τελάρο): ποιον κοιτούν και πώς καταφαίνεται;  
3) Ο Βελάθκεθ είναι ο προσωπικός (διορισµένος) καλλιτέχνης της βασιλικής αυλής, σε ποιο δωµάτιο νοµίζετε 

ότι βρίσκεται; 

 
Υφοτεχνική προσέγγιση: 
1) Αναζητήστε όµοια σχήµατα, κλίσεις και ίδιους ρυθµούς (ισορροπία). 
2) Μιλήστε για τις πηγές φωτός. 
3) Η σύνθεση είναι γεµάτη ή άδεια; 
4) Τα σχήµατα γωνιώδη και κοίλα είναι συγκεντρωµένα σε διαφορετικά σηµεία ή διάσπαρτα στην 

επιφάνεια όλου του έργου; 
5) Μιλήστε για τη χρωµατική γκάµα. 
6) Υπάρχει ένας συγκεκριµένος «πυρήνας» δράσης, γύρω από τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία· ποιος 
είναι και πώς καταδεικνύει αυτήν την κορύφωση (της δράσης) ο καλλιτέχνης; 

 

Εργασία για το σπίτι 
Jan van Eyck (1390 - 1441) (Φλαµανδός ζωγράφος), «Το ζεύγος Αρνολφίνι» (1434). 

 
Απαντήστε στα παρακάτω: 

 
Νοηµατική προσέγγιση 
1) Οι πρωταγωνιστές στο έργο είναι το ζευγάρι: περιγράψτε την πόζα, την κίνηση, τις εκφράσεις, το ένδυµα. 
2) Ποιο  είναι το δωµάτιο όπου διαδραµατίζεται η σκηνή; Παρατηρήστε και καταγράψτε τα αντικείµενα. 
3) Εστιάστε στον καθρέπτη στο βάθος:  Τι βλέπετε; Αναλύστε. 

4) Φτιάξτε ένα «σενάριο» (µια ιστορία) «µε αφορµή» τον πίνακα: Αν αυτό που βλέπετε είναι το τέλος 
µιας ιστορίας, τι έχει προηγηθεί; [Στην ιστορία σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω 
άξονες: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, αρχική κατάσταση, πρόβληµα (στέρηση ή επιθυµία) και στόχος 
ηρώων, δοκιµασίες-περιπέτειες των ηρώων, ρόλοι άλλων προσώπων (βοηθοί ή αντίµαχοι ηρώων), 
τέλος της ιστορίας= λύση προβλήµατος;].  
 
Υφοτεχνική  προσέγγιση 
1) Ανακαλύψτε τη γεωµετρία  του πίνακα. Μιλήστε για επαναλαµβανόµενα σχήµατα, ρυθµούς, κλίσεις. 
2) Ονοµάστε τη χρωµατική γκάµα του πίνακα. Πώς κυκλοφορεί (συνοµιλεί) το κάθε χρώµα; 
3) Ο πίνακας νοητά χωρίζεται στη µέση χάρη στο χρώµα· τι επιτυγχάνει ο ζωγράφος: α) ως ατµόσφαιρα, 

β) ως ισορροπία χρώµατος; 
 

 



Στην οθόνη προβάλλεται ένας πίνακας  του Ολλανδού ζωγράφου Jan Havicksz Steen  
(1626 - 1679) µε τίτλο «The prayer before the meal» (1660). (Ηθογραφική ζωγραφική).  

Παρατηρήστε τον προσεκτικά, αναρωτηθείτε, κουβεντιάστε και κρατήστε σηµειώσεις για τα εξής:  

Νοηµατική προσέγγιση 
1) Ποια εποχή του χρόνου είναι; Ώρα; 
2) Παρατηρήστε τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Τι ετοιµάζεται να κάνει το παντρεµένο ζευγάρι; (Προσοχή! Ο 
άντρας βγάζει το καπέλο...) 
3) Παρατηρήστε τον περιβάλλοντα χώρο: τι υποθέσεις κάνετε για την οικονοµική επιφάνεια του ζεύγους; 
Μπορείτε να φανταστείτε το επάγγελµα του ανδρός; (Παρατηρήστε το ένδυµα, την κόµµωση, την στάση 
του κορµιού του κ.λπ.) 
4) Ψυχογραφήστε τους εστιάζοντας στις εκφράσεις των προσώπων τους. Τι µπορεί να σκέφτονται; 
5) Ποιο πρόσωπο µας κοιτά; Σε τι θέση µας βάζει;  
6) Μπορείτε να σχολιάσετε κάτι για τις διαφορετικές ηλικίες των συζύγων; 
7) Τι συναισθήµατα και τι σκέψεις σας δηµιουργεί ο πίνακας αυτός και γιατί;  
8) ∆ώστε έναν δικό σας τίτλο στο έργο.  

Συνδυάστε τις απαντήσεις  σας σε όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο κείμενο: 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....……..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Υφοτεχνική προσέγγιση 
1)  Αναζητήστε την ποικιλία των σχηµάτων· βρείτε ποια συνοµιλούν.  
2) Πού συγκεντρώνει ο ζωγράφος τα κοίλα σχήµατα; Τραβήξτε νοητές γραµµές και συνδέστε τα.                              

Τι σχηµατοποιούν;  
3) Το βαρέλι είναι µπροστά· πού µας βάζει ως θεατές;  
4) Πού αφήνει κενό χώρο; Γιατί; 5) Παρατηρήστε το άσπρο σεµέν και ακολούθως την νεκροκεφαλή! Σχολιάστε...  
6) Μιλήστε για το χρώµα και το φως. 7) Γιατί το πρόσωπο του βρέφους είναι κόκκινο;  

……………………………………………………………………………………………………....……..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 



 

� ΕΠΟΜΕΝΟ 2ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΟΛΑΖ:  
Jan van Eyck (1390 - 1441) (Φλαµανδός ζωγράφος), «Το ζεύγος Αρνολφίνι» (1434) 

 
 
 

� ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Παρουσιάστε το έργο σας σε 1-2 παραγράφους. ∆ηλαδή: α) γράψτε για τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατα που γεννήθηκαν µε αφορµή τον πίνακα του Jan van Eyck, «Το ζεύγος 
Αρνολφίνι» (1434), β) καταγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο εργαστήκατε στη συνέχεια και γ) 
περιγράψτε το τελικό σας εικαστικό «προϊόν» (το έργο που εσείς δηµιουργήσατε). 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 


