
γ. Οι ακουαρέλες (τα υδατοχρώµατα) είναι χρώµατα σε

µορφή πλακέτας που διαλύονται µε νερό. Τις απλώνουµε κυ-

ρίως επάνω σε πορώδες και λευκό χαρτί µε µαλακά πινέλα.

Όταν οι ακουαρέλες αραιώνονται πολύ µε νερό, οι τόνοι των

χρωµάτων γίνονται φωτεινότεροι και διαφανείς. 

Υπάρχουν πολλών ειδών πινέλα, λεπτά και χοντρά µε φυ-

σικές τρίχες (χοίρου, κάστορα) ή συνθετικές (νάιλον), που µπο-

ρεί να είναι πλακέ ή στρογγυλά. Τα κινέζικα πινέλα κατα-

σκευάζονται από ουρά αλόγου.

Η τεχνική της ακουαρέλας

α. Σχεδιάζουμε τα βασικά σχήματα.

β. Χρωματίζουμε ξεκινώντας από τους φωτεινότερους τό-

νους και συνεχίζουμε με τους σκουρότερους, καθώς ένας

φωτεινός τόνος δεν μπορεί να καλύψει ένα σκούρο. 

γ. Με μερικές στρώσεις χρώματος επάνω στις φόρμες φα-

νερώνεται ο όγκος των αντικειμένων και ολοκληρώνεται

το έργο (Εικ.37).

Αν ζωγραφίσουμε επάνω σε χαρτί που το έχουμε προη-

γουμένως νωτίσει με ένα σφουγγάρι (ή το βρέχουμε την ώ-

ρα που ζωγραφίζουμε), το χρώμα απλώνεται και δημιουρ-

γεί ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα (Εικ.38).

21
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37. Σεζάν*, «Νεκρή φύση µε µήλα,

µπουκάλι και δοχείο γάλακτος», 1906.

39. Έργο µαθητή µε ακουαρέλες.

α. 

β. 

γ. 

38. Μπουζιάνης, «Νεκρή φύση», 1939. 
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δ. Οι τέµπερες γίνονται από χρωστικές σκόνες µε συνδετικό υλικό την αραβική γόµα.

Επιστρώνονται  επάνω σε λείες ή λιγότερο λείες επιφάνειες, όπως το ξύλο, ο τοίχος, ο µουσαµάς

και το χαρτί. Είναι χρώµατα που αραιώνονται µε νερό και στεγνώνουν γρήγορα, επιτρέποντας

πολλές γρήγορες επιστρώσεις. Όταν στεγνώσουν, αποκτούν µια απαλή µατ υφή. Είναι πιο εύ-

κολο, αφού σχεδιάσουµε το θέµα µας, να απλώσουµε το χρώµα πρώτα στις µεγάλες επιφάνει-

ες (φόντο, πίσω επίπεδα) και να προχωράµε σταδιακά στις µικρότερες και τις λεπτοµέρειες.

Τεχνικές της τέµπερας

Όπως βλέπουµε στα παρακάτω µαθητικά έργα, οι τέµπερες µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

α. Αραιωµένες σαν ακουαρέλες, οπότε αποκτούν µια σχετική διαφάνεια. 

β. Με αλληλοεπικαλυπτόµενες πινελιές και πολλές στρώσεις.

γ. Καλά αναµειγµένες στην παλέτα, οπότε µπορούν να χρωµατίσουν καθαρές και πλακάτες ε-

πιφάνειες. 

δ. Με πολλή πάστα ή απευθείας από το σωληνάριο, οπότε δηµιουργούν ένα ανάγλυφο αποτέ-

λεσµα.

22
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Δοκιµάζοντας τις διαφορετικές τεχνικές µε τις τέµπερες, να περιγράψετε το αισθητικό

αποτέλεσµα που προκύπτει κάθε φορά.

α. β. 

γ. 
δ. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Να σκιτσάρετε ένα αντικείµενο ή µια µορφή από µνήµης ή εκ του φυσικού. Έπειτα να το σχε-

διάσετε πιο προσεκτικά προσθέτοντας τόνους.

2.Να συνθέσετε τα στοιχεία: άνθρωπος, σπίτι, δέντρο, µε εξωπραγµατικές αναλογίες.

3.Να χρησιµοποιήσετε το κάρβουνο σε µια ελεύθερη σύνθεση.

4.Να πειραµατιστείτε µε τη µελάνη σε µια ελεύθερη σύνθεση.

5.Να σχεδιάσετε µε σχεδιαστικά όργανα µια διακοσµητική σύνθεση, χρησιµοποιώντας γραµµές

και κύκλους. 

6.Επιλέγοντας ένα από τα θέµατα: σκελετός, µηχανή, ψάρια, βουνά, δέντρα, να σχεδιάσετε µε

δυο τρόπους: α.ελεύθερα µε το χέρι, β.µε σχεδιαστικά όργανα.

7.Να σχεδιάσετε ελεύθερα µε το χέρι ή µε σχεδιαστικά όργανα δυο-τρία γεωµετρικά στερεά και

να τα σκιαγραφήσετε.

8.Να σχεδιάσετε τρισδιάστατα τα γράµµατα µιας λέξης.

9.10.11.12.Ελεύθερο θέµα µε ξυλοµπογιές, παστέλ, ακουαρέλες και τέµπερες.

13.Να ζωγραφίσετε ένα έργο µε µεικτή τεχνική, αναµειγνύοντας όποια υλικά θέλετε.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ (Τα ονόµατα των καλλιτεχνών γράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες, για να χρησιµοποιηθούν για
έρευνα στις προτεινόµενες ιστοσελίδες αλλά και σε άλλες, από όπου µπορούµε να πάρουµε περισσότερες πληροφο-
ρίες για αυτούς.)
Ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci, 1459-1519): Ο Φλωρεντινός ζωγράφος υπήρξε γλύπτης, αρχιτέκτονας, πολεοδόµος,
σχεδιαστής, εφευρέτης, µουσικός και συγγραφέας, ένας κατεξοχήν «καθολικός άνθρωπος» της Αναγέννησης, επι-
στήµονας και καλλιτέχνης συγχρόνως. Τα σχέδιά του µε τοπία, κεφάλια και γυµνά προέρχονται από τα τετράδιά του
που περιλαμβάνουν σηµειώσεις και επιστηµονικές µελέτες για τις αναλογίες, την προοπτική, την οπτική, την ανατοµία,
τη βιολογία αλλά και εφευρέσεις όπως κανόνια, σκάφανδρα και πτητικές µηχανές. 
http://www.drawingsofleonardo.org/ και http://www.museoscienza.org/english/leonardo/
Πικάσο (Pablo Picasso, 1881-1973): Ο Ισπανός ζωγράφος έζησε και σπούδασε στη Βαρκελώνη, ενώ αργότερα εγκα-
ταστάθηκε στο Παρίσι. Στην πορεία του έργου του δέχτηκε επιρροές από παλαιότερους και σύγχρονούς του δηµιουρ-
γούς αλλά και  από την πρωτόγονη τέχνη, τις οποίες είχε την ικανότητα να αφοµοιώνει και να πειραµατίζεται µέχρι να
ανακαλύψει το ύφος που τον αντιπροσώπευε. Έτσι δηµιούργησε ένα µεγάλο αριθµό έργων σε διάφορα µορφικά στιλ,
σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, αντικείµενα από πηλό, χαρτί και έγινε διάσηµος για τα κυβιστικά του έργα.  
http://www.picasso.fr/fr/picasso_page_index.php και http://picasso.tamu.edu/picasso/ 
Σεζάν (Paul Cezanne, 1839-1906): Γάλλος ζωγράφος ο οποίος επεδίωκε ένα ρεαλισµό αντικειµενικό αλλά όχι ρηχό, ε-
φάρµοσε µια µέθοδο µε αλληλοεπικαλυπτόµενες πινελιές καθαρών χρωµάτων και  οδηγήθηκε σε µια ζωγραφική α-
νάµεσα στην πραγµατικότητα και την αφαίρεση, επηρεάζοντας την εξέλιξη όλης της µετέπειτα ζωγραφικής. 
http://www.expo-cezanne.com/index.cfm και http://www.ricci-art.com/en/Paul-Cezanne.htm

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μαθηµατικά: 1.Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε δισδιάστατες γεωµετρικές κατασκευές (διχοτόµηση ευθείας, κά-

θετες ευθείες, διαίρεση ευθείας σε ίσα µέρη, διχοτόµηση και τριχοτόµηση γωνίας, κανονικά πολύγωνα, κυκλικά τόξα,

ελλείψεις) σε δικά µας έργα; 2.Αφού µετρήσουµε τις διαστάσεις ενός χώρου και δυο βασικών επίπλων, προσπαθούµε

να σχεδιάσουµε την κάτοψη χώρου και επίπλων υπό κλίµακα (1:50 ή 1:100).

Μουσική: 1.Συγκρίνοντας τα υλικά σχεδίου και χρώµατος µε διάφορα µουσικά όργανα ως προς τον ήχο και τις δυνα-

τότητές τους, πώς µπορούµε να τα αντιστοιχίσουµε; 2.Αν συγκρίνουµε τις µουσικές κλίµακες µε τις τονικές κλίµακες,

ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές µπορούµε να διακρίνουµε; 3.Πώς µια µουσική κλίµακα µπορεί να µας οδηγήσει

στη δηµιουργία ενός εικαστικού έργου;

Οικιακή Οικονοµία: 1.Ερευνούµε ζωγραφικά έργα µε θέµα τα φρούτα και περιγράφουµε τις σκέψεις και τα συναι-

σθήµατά µας. 2.Εργασία µε θέµα «υγιεινή διατροφή και υγιεινή διαβίωση».
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2.1. Η ιστορία του χαρτιού

Η πιο συνηθισμένη επιφάνεια ζωγραφικής είναι το χαρτί, το οποίο αρχικά

χρησιμοποιήθηκε ως επιφάνεια γραφής. Το χαρτί, όπως το ξέρουμε σήμερα, ε-

φευρέθηκε στην Κίνα το 2ο μ.Χ. αιώνα από ίνες λιναριού: το λινάρι μου-

σκευόταν για να ξεχωρίσουν οι ίνες του, οι οποίες στη συνέχεια πλένονταν, πολ-

τοποιούνταν και αναμειγνύονταν με νερό και άμυλο. Από τους Κινέζους, η μέ-

θοδος αυτή πέρασε στους Ιάπωνες και στους Άραβες εμπόρους, οι οποίοι έ-

φεραν το χαρτί στην Ισπανία. Έτσι, το 13ο αιώνα δημιουργήθηκαν στην Ευ-

ρώπη σημαντικά εργοστάσια χαρτιού. Το χαρτί σήμερα κατασκευάζεται κυρίως

από πολτό ξύλου και βαμβάκι. Υπάρχουν σε πολλές ποιότητες, από το απλό

χαρτί των εφημερίδων μέχρι το υψηλής ποιότητας χειροποίητο χαρτί. Τα χαρ-

τιά είναι λεία ή ματ, λεπτά ή χοντρά, κατάλληλα για κάθε υλικό ζωγραφικής

αλλά και για γραφιστικές κατασκευές ή καλλιτεχνικές δημιουργίες.

2.2. Ανακύκλωση και χειροποίητο χαρτί 

Το χαρτί που περισσεύει στο σπίτι μας (εφημερίδες, χαρτιά περιτυλίγματος, χαρτόκουτες, αυ-

γοθήκες κ.ά.) μπορούμε να το ανακυκλώσουμε  και να φτιάξουμε χαρτοπολτό: κόβουμε τα χαρ-

τιά  σε μικρά κομμάτια, τα βάζουμε σε ένα δοχείο, προσθέτουμε νερό μέχρι να σκεπαστούν και

τα αφήνουμε να μουσκέψουν καλά (περίπου μια ώρα ή και περισσότερο). Τα αναμειγνύουμε

καλά (με μίξερ), προσθέτοντας λίγο νερό αν χρειάζεται και κόλλα, ώστε να γίνει ομοιογενής πολ-

τός. 

Με το χαρτοπολτό μπορούμε να πλάσουμε γλυπτά αντικείμενα ή να φτιάξουμε χειροποίη-

το χαρτί:

α. Κόβουμε ένα κομμάτι λεπτό συρμάτινο πλέγμα (από αυτό που χρησιμοποιούμε για σίτες πα-

ραθύρων) στο μέγεθος του χαρτιού που θέλουμε να φτιάξουμε. Τοποθετούμε το πλέγμα επάνω

σε ένα απορροφητικό υλικό (π.χ. εφημερίδα) και απλώνουμε επάνω το χαρτοπολτό.

β. Ασκούμε ομοιόμορφη πίεση (π.χ. ρολάροντας  με τον πλάστη της κουζίνας ή με ένα μπου-

κάλι), ώστε να φύγουν τα πολλά νερά και να αποκτήσει ο πολτός ομοιόμορφο πάχος. 

γ. Αφαιρούμε προσεκτικά το φύλλο του χαρτιού με το πλέγμα και το αφήνουμε να στεγνώσει-

πάνω σε ένα νάιλον.

Η διαδροµή του χαρτιού από υλικό γραφής και επιφάνεια ζωγραφικής σε υλικό

κατασκευής παραδοσιακών και καλλιτεχνικών δηµιουργιών.

ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ-

ΤΙΣΜΟΙ

α.  β.  γ. 

Το χαρτί και οι τεχνικές του ΘΕΜΑ 2
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2.3. Το χαρτί σε παραδοσιακές καλλιτεχνικές δηµιουργίες

Οι Κινέζοι χρησιµοποιούσαν από παλαιά το χαρτί για να φτιάχνουν επίπεδα διακοσµητικά

κυρίως για τα παράθυρα και τις πόρτες. Έτσι, αναπτύχθηκε η τεχνική της χαρτοκοπτικής: ένα

λεπτό χαρτί διπλώνεται µερικές φορές, κόβονται µε ψαλίδι διάφορα σχήµατα γεωµετρικά, φι-

γούρες, σύµβολα κ.ά και τέλος ξεδιπλώνεται.

Οι Ιάπωνες ανέπτυξαν την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής (origami: oru=δι-

πλώνω, kami=χαρτί): ένα τετράγωνο χαρτί διπλώνεται µε διάφορους τρόπους, ώ-

στε να δηµιουργηθούν τρισδιάστατα σχήµατα, ζώα, λουλούδια, γεωµετρικά στε-

ρεά, διακοσµητικά. Το origami έγινε παράδοση, χρησιµοποιήθηκε στις θρησκευ-

τικές και παραδοσιακές τελετές και διαδόθηκε στον κόσμο. 
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1. Γεωµετρικό. 2. Φιγούρα του θεάτρου. 3. «Διπλή ευτυχία».

4. Καραβάκια.

7. Ελέφαντας.6. Φωτιστικό διακοσµηµένο µε origami.

5. Γερανός, το παραδοσιακό γιαπωνέζικο

origami, επάνω σε χαρτί µε το σχεδιά -

γραµµα, που δείχνει τις γραµµές του διπλώ -

µατος του χαρτιού.
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