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Ντα Βίντσι, «Σπουδή χεριών», 1474.

6

eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti  10/1/08  4:09 PM  Page 6



Πρόλογος

7

Η Τέχνη περιέχει τρεις αλληλένδετες παραµέτρους: το
δηµιουργό του έργου τέχνης, το ίδιο το έργο και το θεατή.

Για να γίνεις κοινωνός της Τέχνης, θα πρέπει να µάθεις να
είσαι τόσο δηµιουργός όσο και θεατής και να ασχοληθείς µε τη
θεωρία και την πρακτική των τεχνών. Με την εκπαίδευση θα
γνωρίσεις διάφορες µεθόδους και τεχνικές, θα ασχοληθείς µε
τα υλικά, τα µέσα, τα εργαλεία ή τα όργανα, θα πειραµατιστείς,
θα ελέγξεις και θα αξιολογήσεις τις ιδέες και τα έργα σου. Οι
θεωρίες που αφορούν την  αισθητική οργάνωση της µορφής
και του περιεχοµένου ενός έργου τέχνης θα σε βοηθήσουν να
γίνεις εκφραστικός δηµιουργός και ευαίσθητος θεατής. 

Το βιβλίο των Εικαστικών ασχολείται µε τη δηµιουργία
των έργων και την αισθητική τους. Η ύλη του συνδυάζει θε-
ωρία και πράξη και κατανέµεται σε 4 διδακτικές ενότητες: 

Η 1η ενότητα παρουσιάζει διάφορα υλικά και τεχνικές που
χρησιµοποιούνται στις Εικαστικές τέχνες.

Η 2η ενότητα ασχολείται µε τις Εφαρµοσµένες τέχνες. 
Η 3η ενότητα εξετάζει µορφικά στοιχεία της εικαστικής

γλώσσας.
H 4η ενότητα προσεγγίζει το έργο αναλυτικά και ως κοµµά-

τι του ανθρώπινου πολιτισµού το τοποθετεί µέσα στην Ιστο-
ρία της τέχνης.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη την τέχνη όσο την εί-
χε από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του στον
όµορφο πλανήτη µας, γιατί µέσα από αυτήν εκφράζει τα πά-
ντα. Η αγάπη του για τη φύση καταγράφεται στις τοπιογρα-
φίες και τα έργα στο χώρο. Η πίστη στον ίδιο και τις δυνατό-
τητές του αποδίδεται στις προτοµές και τις προσωπογραφίες.
Οι ενέργειές του, η περιέργειά του για το άγνωστο, η επιθυµία
του να µάθει ή να αλλάξει τον κόσµο, οι ιδέες και οι αξίες
του, η ανάγκη του για ελευθερία και ειρήνη παρουσιάζονται
µέσα στα έργα τέχνης. 

Κάθε άνθρωπος είναι ένας εν δυνάµει καλλιτέχνης, γι’ αυ-
τό και εσύ µπορείς να εκφραστείς καλλιτεχνικά.
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Με ένα µολύβι ή ένα κάρβουνο οι ζωγράφοι σχεδιάζουν. 

Όταν θέλουν χρώµα, διαλέγουν ανάµεσα σε πάρα πολλά υλικά ...

1.1. Το σχέδιο 

Από την Παλαιολιθική εποχή οι άνθρωποι σχεδίαζαν εικόνες επάνω στις επιφάνειες των σπη-

λαίων. Αξιοποιούσαν τη φυσική διαµόρφωση των σπηλαίων µε το να σχεδιάζουν κυρίως µορ-

φές ζώων. Τα απλά µέσα που χρησιµοποιούσαν ήταν κόκαλα που τα γέµιζαν µε χρωστικές ου-

σίες από ορυκτά και τα άπλωναν µε πινέλα από τρίχες ή φτερά ζώων ή µε τα δάκτυλα. 

Με την πάροδο των αιώνων καινούργια µέσα, υλικά και τεχνικές βοήθησαν τη διεύρυνση

της αντίληψης του σχεδίου και την εξέλιξή του.

1. Σπηλαιογραφία στο Πες Μερλ της Γαλλίας. 

Πριν από 25.000 χρόνια ο καλλιτέχνης,

εκμεταλλευόμενος την επιφάνεια των βράχων, το

φυσικό χρωματισμό, τα κοιλώματα και τις προεξοχές,

διαμόρφωσε το σχέδιο των αλόγων. Σχεδίασε το

κεφάλι του πίσω αλόγου στην προεξοχή του βράχου

απλώνοντας τα σώματα στη μεγάλη επιφάνεια.

Γιατί πιστεύετε ότι ο πρωτόγονος

καλλιτέχνης έφτιαχνε αυτές τις εικόνες; 

Εκτός από τα άλογα, ποιο άλλο σχέδιο

διακρίνετε στην εικόνα 1;

Τι εικόνες µπορείτε να ανακαλύψετε στις

επιφά νειες του δικού σας χώρου;  

Με τα δυο είδη σχεδίου, το ελεύθερο και το

γραµµικό, απεικονίζουµε ό,τι υπάρχει στο περι-

βάλλον µας, ό,τι υπάρχει µέσα µας αλλά και ό,τι

θέλουµε να κατασκευάσουµε.

8

I Το σχέδιο και το χρώμα ΘΕΜΑ 1

ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ-

ΤΙΣΜΟΙ

2. Ντα Βίντσι*, σχέδιο - σπουδή για το μνημείο

Σφόρτσα, 1489. 

3. Ντα Βίντσι, σχέδιο µηχανής. 4. Ντα Βίντσι, σχέδιο 

κάτοψης ναού, 1488. 
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1.1.1. Το ελεύθερο σχέδιο

Το ελεύθερο σχέδιο γίνεται με το χέρι

και με αυτό αποδίδουμε κάτι, όπως το βλέ-

πουμε, όπως το θυμόμαστε, όπως το φα-

νταζόμαστε και όπως το νιώθουμε. Επο-

μένως, κάθε σχέδιο εμπεριέχει την προ-

σωπική εκδοχή του καλλιτέχνη για τον κό-

σμο. 

Στα νατουραλιστικά σχέδια, η πραγ-

ματικότητα αναπαριστάνεται πειστικά

(Εικ.5).  Στα αφαιρετικά σχέδια προβάλ-

λονται μόνο τα στοιχεία που θεωρούνται

σημαντικά (Εικ.6).

α. Η διαδικασία που ακολουθούµε στο σχέδιο 

α. Παρατηρούµε τις φυσικές µορφές στο χώρο, συ-

γκρίνοντας τα σχήµατα που τις αποτελούν, τα µε-

γέθη και τις µεταξύ τους σχέσεις. 

β. Αποφασίζουµε πόσο µεγάλα θα σχεδιάσουµε τα

βασικά στοιχεία του θέµατος και πού θα τα τοποθε-

τήσουµε στο χαρτί. Σχεδιάζουµε ελαφρά τα περι-

γράµµατα των σχηµάτων που διακρίνουµε καθαρά. 

γ. Σκιαγραφούµε στην αρχή γενικά τα σκιερά µέρη

χωρίζοντάς τα από τα φωτεινά. Έπειτα προσθέτουµε

περισσότερους τόνους και λεπτοµέρειες, αν θέ-

λουµε, ώστε να αποδοθούν οι όγκοι και να «ζωντα-

νέψει» το σχέδιο.

9

IΤο σχέδιο και το χρώμα

5. Ραφαήλ, «Πορτρέτο νεαρού», 1502.

α.

β. γ.

6. Ματίς, «Πορτρέτο», 1916.
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β. Η τονική κλίµακα

Η τονική κλίµακα στο σχέδιο είναι µια διαβάθµιση από τον πιο ανοικτό τόνο στον πιο σκού-

ρο (Εικ.7). 

Στο σχέδιο «µεταφράζουµε» τις χρωµατικές επιφάνειες των φυσικών µορφών σε τονικές

σχέσεις. Επιλέγοντας κατόπιν έναν τύπο τονικής κλίµακας, παρουσιάζουµε πιο σωστά αυτές τις

τονικές σχέσεις. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολλούς ή λιγότερους τόνους, οπότε θα

έχουµε  διαφορετικό αποτέλεσµα: σχέδιο µε απαλούς τόνους,  µε κοντινούς τόνους, µε τόνους

που περιορίζονται στο άσπρο-µαύρο κ.ά.

10

I Το σχέδιο και το χρώμα

8. Μπρέγκελ, «Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό», 1557.

10. Ρέµπραντ, «Η Σάσκια κοιµάται στο κρεβάτι», 1635.

7.

11. Μουνκ, «Η κραυγή», 1895.

9. Οι διαβαθµίσεις του τόνου στο σχέδιο της

σφαίρας διαχέονται η µια µέσα στην άλλη

πολύ απαλά. 

Να βρείτε σε ποιον τύπο τονικής κλίµακας ανήκει κάθε σχέδιο από τα παραπάνω, πόσους

τόνους περιέχει και γιατί έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη τονική κλίµακα. 
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