
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Να ζωγραφίσετε ένα τοπίο χρωµατίζοντάς το µε µικρά σχήµατα

(µε το πινέλο) σαν ψηφίδες (Εικ.25).

2.Να φτιάξετε ένα ψηφιδωτό χρησιµοποιώντας βότσαλα και ό-

στρακα της θάλασσας, χαλίκια, σπασµένα κοµµάτια από πλακάκια

ή κεραµικά, κουµπιά, καπάκια και άλλα µικρά αντικείµενα.

3.Να φτιάξετε ένα ψηφιδωτό, αφού προηγουµένως κατασκευάσε-

τε τις ψηφίδες όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

4.Να συνθέσετε ένα επιτοίχιο έργο χρησιµοποιώντας υλικά από ξύλο. 

5.Να σκαλίσετε µια ανάγλυφη µορφή (πρόσωπο, πουλί, λουλούδι, καράβι) ή ένα

διακοσµητικό µοτίβο επάνω σε ξύλο που θα πάρετε επεξεργασµένο ή θα βρείτε α-

πό τη φύση.

6.Να κατασκευάσετε µια φιγούρα (ζώο, άνθρωπο) µε κλαδιά ή ρίζες δέντρου που θα

βρείτε σε κάποια παραλία, ποτάµι ή λίµνη (Εικ.26).
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IΨηφιδωτό - Γλυπτική με ξύλο

ΥΛΙΚΑ 1.Μικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια 2.Υλικά σχεδίου και ζωγρα-

φικής: µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, άσπρη ξυλοµπογιά, γόµα, ξύστρα, χάρακας, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπε-

ρες, πινέλα 3.Υλικά για κατασκευές: α.σκληρό χαρτόνι ή ξύλο για βάση, βότσαλα και όστρακα της θά-

λασσας, χαλίκια, σπασµένα κοµµάτια από πλακάκια ή κεραµικά, κουµπιά, καπάκια και άλλα µικρά αντι-

κείµενα, πηλός που στεγνώνει µόνος του, µαχαίρι, ατλακόλ, χρωµατιστά χαρτιά κανσόν, ψαλίδι, κόλλα

β.σκληρό χαρτόνι ή ξύλο για βάση, µικρά ξυλαράκια, οδοντογλυφίδες, σπίρτα, ξύλινα καλαµάκια, ροκα-

νίδια, κοµµάτι ξύλο ΜDF, φλούδα από πεύκο, ευκάλυπτο ή ελιά, κλαδιά, ρίζες, ατλακόλ, κοπίδι ξυλο-

γλυπτικής, καρφιά, σφυρί. 

α.                          β.                  γ.

α. παίρνουµε πηλό που στεγνώνει µόνος του και τον απλώνουµε, β. τον χαράσσουµε µε κάθετες
γραµµές, ώστε να δηµιουργηθούν µικρά τετραγωνάκια, γ. χρωµατίζουµε µε διαφορετικό χρώµα ανά
λωρίδα, και όταν στεγνώσει, κόβουµε τις ψηφίδες.

25. Έργο µαθητή.

26.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Γκάουντι (Antonio Gaudί, 1852-1926): Ο Ισπανός αρχιτέκτονας έφτιαξε στη Βαρκελώνη εκκλησίες (Sagrada Família),

κατοικίες (Casa Milà στη Βαρκελώνη) και πάρκα (Park Güell) µε µοναδικό στιλ που εντάσσεται στην Αρ Νουβό.

http://www.gaudiclub.com/index.asp και http://www.greatbuildings.com/architects/Antonio_Gaudi.html

Σαγκάλ (Mark Chagall, 1889-1985): Τα έργα του Ρώσου ζωγράφου που έζησε κυρίως στο Παρίσι εντάσσονται στη Με-

ταφυσική ζωγραφική. Με καταβολές από τις παραδόσεις της πατρίδας του και τον Κυβισµό, τα έργα του κυριαρχού-

νται από το φανταστικό και ποιητικό στοιχείο. 

http://www.russianavantgard.com/index.html (The Union of Youth)
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Τα χρώµατα, το φως και η σύνθεση στη διακόσµηση εσωτερικών χώρων. 

Tα θεατρικά σκηνικά

1.1. Ο ρόλος των χρωµάτων στο χώρο

Το χρώµα δεν είναι απλώς ένα συµπληρωµατικό στοιχείο που

χρησιµοποιείται σε ένα αρχιτεκτονικό έργο, αλλά καθοριστικός συ-

ντελεστής στη λειτουργία και την αισθητική του χώρου. 

Τα χρώµατα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση του χώρου.

Για παράδειγµα, σε ένα κατάστηµα που πρέπει να εντυπωσιάζει, για

να εξασφαλίσει την προσοχή των πελατών, µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν έντονα χρώµατα και αντιθέσεις. 

Οι διαφορετικές αποχρώσεις µπορούν να εντείνουν µια επιφάνεια

ή να υποβαθµίσουν µια άλλη, να τονίσουν τη διάρθρωση του χώρου

και να αναδείξουν τα δοµικά του στοιχεία (δάπεδο, τοίχοι, οροφή).

Οι αποχρώσεις των αντικειµένων που τοποθετούνται σε ένα χώρο

µπορούν να του προσδώσουν έµφαση ή διακριτικότητα. 

Αν συγκρίνουµε τα χωριά της χώρας µας, όπου οι άνθρωποι ζουν

κοντά στη φύση και δέχονται τον κατακλυσµό των χρωµάτων της,

µε τις πόλεις, όπου κυριαρχεί το γκρίζο των µεγάλων κτιρίων από

µπετόν, διαπιστώνουµε πόσο περισσότερη ανάγκη για χρώµα µέσα

στα σπίτια τους έχουν οι άνθρωποι των αστικών κέντρων.

Ποια είναι η γνώμη σας για τα χρώµατα που έχουν οι χώροι του σχολείου και ποιες αλ-

λαγές προτείνετε, ώστε το περιβάλλον να συµβάλει καλύτερα στην εκπαίδευσή σας;

1.2. Oι ιδιότητες και οι κατηγορίες των χρωµάτων

Κάθε χρώµα χαρακτηρίζεται από τρεις ιδιότητες. Η απόχρωση δηλώνει από ποια χρώµατα

έχει δηµιουργηθεί και σε ποια ποσότητα αυτά έχουν αναµειχθεί, οπότε π.χ. ένα πορτοκαλί µπο-

ρεί να είναι κοκκινο-πορτοκαλί ή κιτρινο-πορτοκαλί (Εικ.α). Η φωτεινότητα (τόνος) χαρα-

κτηρίζει το πόσο σκούρο ή ανοιχτό είναι ένα χρώµα (Εικ.β). Η ένταση (λαµπρότητα) χαρα-

κτηρίζει το καθαρό χρώµα που έχει προκύψει από λίγες αναµείξεις, π.χ. το κόκκινο έχει µεγα-

λύτερη ένταση από το µοβ και το µοβ έχει µεγαλύτερη ένταση από το καφέ (Εικ.γ).
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ΕΦΑΡΜΟ-

ΣΜΕΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ

α. β. γ.

1. Νταµούχαρη Πηλίου.

eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti  10/1/08  4:10 PM  Page 42



43

IΙΔιακόσμηση εσωτερικών χώρων - Σκηνικά  

Οι τρεις ιδιότητες των χρωµάτων επηρεάζονται από το µέγεθος που έχει κάθε χρωµατική

επιφάνεια και από την παράθεση των χρωµάτων. 

Ο διαχωρισµός των χρωµάτων σε θερµά και ψυ-

χρά (Εικ.2,3) έχει προκύψει από το συσχετισµό

τους µε στοιχεία της πραγµατικότητας. Το κόκκι-

νο και το κίτρινο θεωρούνται θερµά, επειδή µας

θυµίζουν τη φωτιά και τον ήλιο, οπότε όταν χρη-

σιµοποιούνται, µεταδίδουν την αίσθηση του ζε-

στού. Το µπλε θεωρείται ψυχρό επειδή µας θυµίζει

και µας µεταφέρει τη δροσιά της θάλασσας. Έτσι,

τα χρώµατα χαρακτηρίζονται θερµά ή ψυχρά ανά-

λογα µε την ποσότητα του κόκκινου, του κίτρινου

και του µπλε µε την οποία έχουν δηµιουργηθεί. 

Όταν παρατίθενται τα βασικά χρώµατα µαζί µε

τα συµπληρωµατικά τους (κόκκινο-πράσινο, κί-

τρινο-µοβ, µπλε-πορτοκαλί), ενισχύουν το ένα το

άλλο και δηµιουργούν αντίθεση (Εικ.4). Όταν πα-

ρατίθενται συγγενικά χρώµατα, π.χ. κόκκινο και

πορτοκαλί, δηµιουργείται ένα αρµονικό αποτέ-

λεσµα (Εικ.5).

Τα γαιώδη χρώµατα (ώχρα, όµπρα, σιένα κ.ά.)

έχουν σχέση µε τα χρώµατα της φύσης (γης) και

δηµιουργούν µια ζεστή ατµόσφαιρα (Εικ.6).

δ. ε.

στ.

2. 3.

4. 5.

6.

δ. Τα έξι µικρά γαλάζια τετράγωνα µέσα στο πορτοκαλί

φαίνονται πιο ζωηρά από ό,τι το ένα.

ε. Το άσπρο τετράγωνο µέσα στο µαύρο φαίνεται µεγαλύτερο

από το µαύρο µέσα στο άσπρο, αφού το άσπρο ακτινοβολεί

και έτσι υπερβαίνει τα όριά του. Αντίστοιχα οι ανοιχτές

αποχρώσεις µεγαλώνουν το χώρο, ενώ οι σκούρες τον

µικραίνουν. 

στ. Το κίτρινο τετράγωνο µέσα στο µοβ φαίνεται πολύ πιο

λαµπερό από ό,τι µέσα στο ροζ.
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1.3. Ο ρόλος του φωτός στο χώρο

Το φως είναι ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο στη διακόσµηση, αφού τα επίπεδα, οι όγκοι, το

βάθος και η πλαστικότητα του χώρου εξαρτώνται από τον τρόπο που φωτίζονται. Ο φωτισµός

µπορεί να διαφοροποιείται ως προς την ποιότητα (φυσικός - τεχνητός), την ένταση και την κα-

τεύθυνση. Ο φυσικός φωτισµός µεταβάλλεται, ενώ ο τεχνητός είναι σταθερός και ελεγχόµενος. 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουµε πώς αλλάζει ο χώρος και τα αντικείμενα ανάλογα µε το φω-

τισµό.

α. Μια φωτισµένη επιφάνεια έρχεται πιο κοντά, ενώ µια σκοτεινή αποµακρύνεται και αποκτά

βάθος. 

β. Ο πολύ έντονος φωτισµός αναδεικνύει το χώρο, ανοίγει τους τόνους των χρωµάτων και δηµι-

ουργεί παράλληλα έντονες φωτοσκιάσεις, ενώ ο χαµηλός φωτισµός δηµιουργεί απαλούς χρωµα-

τικούς τόνους και ατµοσφαιρικότητα. 

γ. Ο έγχρωµος φωτισµός µπορεί να ενισχύσει ή να ατονήσει ένα χρώµα. Π.χ. αν φωτίσουµε µε

ελαφρύ πράσινο φως µια κόκκινη επιφάνεια, θα χάσει την ένταση και την καθαρότητά της, ε-

νώ αν φωτίσουµε µια κίτρινη, θα ενταθεί.

δ. Η χρησιµοποίηση µιας ή περισσότερων φωτεινών πηγών δίνει τη δυνατότητα να αναδειχτούν

συγκεκριµένα στοιχεία.

α.     β.

γ.     δ.
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1.4. Η σύνθεση στον εσωτερικό χώρο

Τα επιµέρους στοιχεία της σύνθεσης, δηλαδή τα µεγέθη, τα σχήµατα, τα χρώµατα, τα υλι-

κά και η υφή των επιφανειών του χώρου (τοίχοι, πάτωµα, ταβάνι, πόρτες, παράθυρα) αλλά και

των χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων που επενδύουν το χώρο (έπιπλα κ.ά.), συµβάλ-

λουν στη λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου. Π.χ. οι υψηλοί τοίχοι και τα µεγάλα

ανοίγµατα προσφέρουν χώρο και φως. Το ενιαίο πάτωµα ενοποιεί και ζεσταίνει όλους τους ε-

πιµέρους χώρους. Η λιτή επίπλωση κάνει ένα χώρο άνετο και λειτουργικό. 

Η σύνθεση όλων των στοιχείων σε ένα σύνολο βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν

το αποτέλεσµα δηµιουργώντας τα διαφορετικά διακοσµητικά στιλ.

Στα παρακάτω σχέδια βλέπουµε διάφορους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται µια βα-

σική αρχή της σύνθεσης, η ισορροπία.
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α. Ισορροπία λόγω συµµετρικής τοποθέτησης.           β. Ισορροπία ενός µεγάλου σχήµατος

µε πολλά µικρά.

γ. Ισορροπία ενός έντονου χρώµατος µε απαλά 

χρώµατα. 

δ. Μια µικρή πολυσύνθετη µορφή

ισορροπεί µε µια µεγαλύτερη απλή.
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1.5. Διακόσµηση και διακοσµητικά στιλ

Η διακόσµηση αφορά τη διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων, ώστε να τους εξασφαλίσει

λειτουργικότητα και οµορφιά.  Η διακοσµητική τέχνη δανείζεται διάφορα στοιχεία από τις άλ-

λες τέχνες, όπως τις χρωµατικές κλίµακες και τις φόρµες από τη ζωγραφική, τους όγκους και

τα ανάγλυφα από τη γλυπτική. Ωστόσο, αυτά τα δανεικά στοιχεία δεν την υποβαθµίζουν, αλλά

την αναδεικνύουν σε συνθετική τέχνη. 

Η διακόσµηση ακολουθεί τις αντιλήψεις της κοινωνίας για την τέχνη και έτσι δηµιουργού-

νται τα διάφορα στιλ, δηλαδή το ύφος κάθε εποχής. 

Το στιλ µπαρόκ διακρίνεται για την πληθωρι-

κότητα και το βάρος του, χρησιµοποιεί πολλά δια-

κοσµητικά στοιχεία, ανάγλυφα, τοιχογραφίες,

σκαλιστά έπιπλα, πολύχρωµους τάπητες κ.ά.

(Εικ.7).  

Το νεοκλασικό στιλ  οργανώνεται µε κάθετες

και οριζόντιες γραµµές. Χρησιµοποιεί αυστηρές

φόρµες, λιτά χρώµατα και συµµετρικές επιφά-

νειες και διακοσµεί το χώρο µε ανάκλιντρα, κα-

ναπέδες, µπουφέ, βιτρίνες, πολυελαίους κ.ά. Είναι

το στιλ που εκφράζει αρχοντιά, φινέτσα και αρµο-

νία (Εικ.8). 

Το µοντέρνο στιλ δίνει έµφαση στη λειτουρ-

γικότητα του χώρου, χρησιµοποιώντας την επί-

δραση του φωτός, τη διακοσµητική εκφραστικό-

τητα του χρώµατος και τις ιδιότητες των υλικών

(Εικ.9).
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7. «Η Αίθουσα Πολέμου» στο ανάκτορο των

Βερσαλιών στο Παρίσι, 17ος αι.  

8. «Ιλίου Μέλαθρον», το Νοµισµατικό

μουσείο της Αθήνας, έργο του Τσίλερ*,

1878-80. 9. «Οικία Σρέντερ» στην  Ουτρέχτη, έργο του Ρίτβελντ, 1924.
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1.6. Αρχαίο θέατρο και σκηνογραφία

Από τότε που δηµιουργήθηκε η κοινωνία στην αρ-

χαία Ελλάδα, οργανώνονταν οι τελετουργικές εκδηλώ-

σεις προς τιµή των θεών, οι οποίες στα µέσα του 6ου αι.

π.Χ. απέκτησαν θεατρική µορφή. Οι πρώτες παραστάσεις

δόθηκαν στην Αττική και ήταν αφιερωµένες στο θεό Διό-

νυσο. 

Ο χώρος του θεάτρου αποτελούνταν από τρία µέρη: τη

σκηνή, µια ξύλινη κατασκευή παραλληλόγραµµου

σχήµατος όπου έπαιζαν οι υποκριτές, την ορχήστρα, δη-

λαδή τον κυκλικό χώρο µπροστά από τη σκηνή, όπου πα-

ρέµενε ο χορός και το κοίλον, το χώρο για τους θεατές. 

Για το ανέβασµα ενός έργου ο χώρος διαµορφωνό-

ταν από το σκηνογράφο. Τα παραπετάσµατα ήταν κι-

νητά ζωγραφισµένα τελάρα που τοποθετούνταν µπρο-

στά από τη σκηνή και απεικόνιζαν τους σχετικούς µε το

έργο χώρους. Χρησιµοποιούνταν ξύλινες κατασκευές

που εµφάνιζαν τους θεούς, µε γερανούς, τροχαλίες και

σκοινιά και οι ηθοποιοί φορούσαν ενδύµατα, κοθόρνους

και προσωπεία.

Με τον καιρό, τα διάφορα σκηνικά τυποποιήθηκαν, µε

αποτέλεσµα στην τραγωδία να παρουσιάζουν την πρό-

σοψη ανακτόρου ή ναού, στην κωµωδία µια πλατεία

µπροστά από ένα σπίτι και στο σατυρικό δράµα µια πα-

ραθαλάσσια περιοχή ή ένα δάσος. 

Το αρχαίο ελληνικό δράµα έθεσε τις βάσεις για την ε-

ξέλιξη του θεάτρου και της σκηνογραφίας.
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10. «Οι µάσκες της τραγωδίας και της

κωµωδίας», ψηφιδωτό από τη βίλα του

Αδριανού στο Τίβολι κοντά στη Ρώµη, 2ος

αι.

11. Παράσταση θεατρικής σκηνής

ζωγραφισµένη επάνω σε αθηναϊκό

ερυθρόµορφο κρατήρα, 350 π.Χ.

12. Σχέδιο αρχαίου ελληνικού θεάτρου.

προσκήνιο

πάροδος πάροδοςσκηνή

κάτω διάζωμα

άνω διάζωµα κοίλον

ορχήστρα

13. Παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
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1.7. O σχεδιασµός του σκηνικού

Ο σκηνογράφος διαµορφώνει εικαστικά το χώρο της σκη-

νής του θεάτρου, ώστε να αναδειχτούν το περιεχόµενο του έρ-

γου και οι ιδέες του σκηνοθέτη. Τα σκηνικά παρουσιάζονται

µε ζωγραφικά σχέδια ή τρισδιάστατες µικρές κατασκευές

(µακέτες).

14. Βακαλό, ζωγραφική µακέτα σκηνικού για το έργο «Ιππής» του

Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1968.

Ο ζωγράφος Γιώργος Βακαλό στο σκηνικό του συνδυάζει την

αρχιτεκτονική κατασκευή µε το ζωγραφικό διάκοσµο σε µια σχετικά

περιορισµένη χρωµατική κλίµακα.  

15. Τσαρούχης*, ζωγραφική µακέτα σκηνικού για το έργο «Το κουρέλι»

του Νικονέµι, µε πρωταγωνίστρια την Έλλη Λαµπέτη, 1951.

Το βασικό σκηνικό παρουσιάζει το εσωτερικό µιας φτωχικής σοφίτας.

Για να αποδοθεί η ατµόσφαιρα του χώρου, χρησιµοποιείται ώχρα στους

τοίχους, σκούρα χρώµατα στα έπιπλα και απαλές αποχρώσεις στα άλλα

αντικείµενα. Το σκηνικό ερχόταν σε αντίθεση µε το κόκκινο κοστούµι της

ηρωίδας, που υποδήλωνε την άρνησή της να υποταχθεί στη µοίρα της

και την απόφασή της να αναζητήσει µια καλύτερη ζωή. 

Κατασκευή τρισδιάστατης µακέτας για έργο που διαδραµατίζεται σε δυο χώρους 

Επάνω σε ένα κοµµάτι από χαρτόκουτα σχεδιάζουµε, κόβουµε, χαράσσουµε, διπλώνουµε

και κολλάµε όπως φαίνε-

ται στις εικόνες α, β.

Μπορούµε να προσθέ-

σουµε µια λωρίδα (τη συ-

γκρατούµε µε πιαστρά-

κια), ώστε να έχουµε τη

δυνατότητα να κρεµάµε

επάνω της χαρτιά για να

δηµιουργούνται περισσό-

τερα επίπεδα στο χώρο

(Εικ.γ,δ). 

Έπειτα το σκηνικό

µπορεί να «κλείσει»

(Εικ.ε), 
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α. β.  

γ. δ. ε.
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οπότε ο χώρος διαµορφώνεται εκ νέου για να ολοκληρωθεί το έργο στο δεύτερο αυτό σκη-

νικό (Εικ.στ-η).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Να ζωγραφίσετε ένα διακοσµητικό θέµα επιλέγοντας ένα από τα τρία ζευγάρια συµπλη-

ρωµατικών χρωµάτων.

2.Να φτιάξετε ένα στένσιλ όπως παρουσιάζεται παρακάτω: α.σχεδιάζετε ένα µοτίβο, β.στη συ-

νέχεια κόβετε και αφαιρείτε τα σχήµατα. Να το χρησιµοποιήσετε για να διακοσµήσετε ένα α-

ντικείµενο ή έναν τοίχο (Εικ.16).

3.Να σχεδιάσετε το προοπτικό ενός δωµατίου και να χρωµατίσετε το σύνολο κατηγοριοποιώ-

ντας τα χρώµατα.

4.Να κατασκευάσετε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη µακέτα για ένα θεατρικό έργο.
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στ. ζ. η.

α.   β.     16.

ΥΛΙΚΑ 1.Μικρό µπλοκ σχεδίου (Α5) µε πολλά φύλλα για πρόχειρα σχέδια 2.Υλικά σχεδίου και ζωγραφι-

κής: µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες, πι-

νέλα 3.Υλικά για µακέτα: ένα κοµµάτι από χαρτόκουτα περίπου 40x40 cm, διάφορα χαρτιά, ψαλίδι, χαρ-

τοταινία, κόλλα.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Ερνστ Τσίλερ (1837-1923): Σάξονας αρχιτέκτονας που απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα. Προς το τέλος του 19ου

αιώνα ήταν διάσηµος στην Αθήνα, όπου σχεδίασε πάνω από 500 κτίρια. Στα δηµόσα κτίρια διατήρησε το ελληνικό

πνεύµα του κλασικισµού. Έργα του: Προεδρικό Μέγαρο – Ανάκτορα, Aκαδηµία Aθηνών, Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού,

Δηµαρχείο Ερµούπολης Σύρου, Δηµοτικό Θέατρο Πατρών κ.ά.

http://www.greekarchitects.gr/index.php?maincat=2&newid=677

Γιάννης Τσαρούχης (1910-89): Ο Πειραιώτης ζωγράφος και σκηνογράφος υπήρξε εκπρόσωπος της εικαστικής γενιάς

του ΄30, που προσπάθησε ιδιαίτερα να συγκεράσει την ελληνικότητα µε το µοντερνισµό. 

http://www.tsarouchis.gr/gr/main.htm
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Η υφή των έργων, πραγµατική ή υπονοούµενη, λειτουργεί ως µορφικό στοιχείο 

και συµβάλλει στο νόηµά τους.     

1.1. Η υφή 

Όταν αγγίζουµε ή βλέπουµε ένα έπιπλο, ένα ρούχο, ένα γλυ-

πτό ή ένα κτίριο, έχουµε την αίσθηση της υφής του, που µπορεί

να είναι λεία, τραχιά, βελούδινη, µαλακή, σκληρή κτλ. Η υφή εί-

ναι ιδιότητα της επιφάνειας των αντικειµένων που αντιλαµβα-

νόµαστε µε την αφή και την όραση. 

Στην αρχαιότητα οι επιφάνειες των κτιρίων ήταν ζωγρα-

φισµένες ή ανάγλυφες (Εικ.1). Στη σύγχρονη εποχή οι αρχιτέ-

κτονες χρησιµοποιούν διάφορα υλικά που µε την υφή τους

εµπλουτίζουν τις κατασκευές (Εικ.2). Οι γλύπτες πλάθοντας,

σκαλίζοντας ή λειαίνοντας το υλικό τους, του δίνουν µια συ-

γκεκριµένη υφή που συµβάλλει στο νόηµά του (Εικ.3-5).
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ΜΟΡΦΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Από το ανάκτορο της Κνωσού,

1600-1400 π.Χ.

3. Μιχαήλ Άγγελος*,  «Δεµένος σκλάβος»,

1513 (Αναγέννηση*).

4. Τζιακοµέτι, «Aνδρική φιγούρα», 1958.

2. Όψη του μουσείου Μπενάκη στην οδό

Πειραιώς στην Αθήνα.

3. 4. 
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