
2.3. Ο χώρος στα τρισδιάστατα έργα

Ο χώρος είναι ό,τι µας περιβάλλει, έχει τρεις διαστάσεις και

µπορεί να είναι φυσικός ή κατασκευασµένος. 

Η αρχιτεκτονική διευθετεί το χώρο και µορφοποιώντας τον

εκφράζει την αισθητική κάθε λαού σε κάθε εποχή. Η αρχιτε-

κτονική των αρχαίων πολιτισµών άφησε το στίγµα της κυρίως

στο ναό και το ανάκτορο. Αν φέρουµε στο νου µας τους αρχαί-

ους ελληνικούς ναούς, εκτός από θαυµασµό προς την αρχιτε-

κτονική τους µεγαλοπρέπεια και αρµονία, νιώθουµε δέος για

το χώρο στον οποίο είναι κτισµένοι. Μπορούµε να κατανοή-

σουµε πόσο σηµαντικός είναι ο χώρος για το αρχιτεκτονικό έρ-

γο, αν προσέξουµε πώς φαίνονται τα παλαιότερα έργα σήµερα.

Κάποια από αυτά συνεχίζουν να στέκουν επιβλητικά σαν να µην

τα έχει αγγίξει ο χρόνος. Όµως πολλά έχασαν τον ιδιαίτερο  χα-

ρακτήρα τους,  όταν στερήθηκαν τον περιβάλλοντα χώρο που

είχαν τη χρονική περίοδο της κατασκευής τους (Εικ.12,13). 

Τα έργα της γλυπτικής απλώνονται στο χώρο, τον αναδει-

κνύουν και αναδεικνύονται από αυτόν. Τα περίοπτα* γλυπτά

λειτουργούν εξίσου καλά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

61
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12. «Η Ροτόντα» της Θεσσα -

λονίκης, από μαυσωλείο του

Γαλέριου, στους χριστιανικούς

χρόνους µετατράπηκε σε ναό του

Αγίου Γεωργίου.

14. Ροντέν, «Οι πρόκριτοι του Καλέ», 1886. Οι φιγούρες αφήνουν τον κενό χώρο να εισχωρήσει ανάµεσά τους,

δίνοντας στο έργο τη δυνατότητα να απλωθεί στο χώρο και να γίνει µέρος του.

13. Εκκλησάκι

κάτω από το

πρώην Υπουργείο

Παιδείας στην οδό

Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς

στην Αθήνα.
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2.4. H ανθρώπινη μορφή στη Δυτική ζωγραφική

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα το ανθρώπινο σώµα είναι το θέµα που απασχόλησε πε-

ρισσότερο τους ζωγράφους. Ενώ στη γλυπτική οι όγκοι υπάρχουν στο ίδιο το υλικό της, στη ζω-

γραφική πρέπει να αποδοθούν µε το σχέδιο και το χρώµα.

62
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15. «Ο δισκοβόλος

κατά την αρχική αι-

ώρηση», λεπτοµέ-

ρεια από ελληνικό ε-

ρυθρόµορφο αγγείο,

5ος αι. π.Χ. Η µορφή

είναι σχεδιασµένη µε

γραµµές και το

χρώµα είναι επίπεδο

(πλακάτο).

16. Μαζάτσιο, «Η εκδίωξη από τον

παράδεισο», 1427. Από τις πρώτες

προσπάθειες που έγιναν στην Αναγέννηση

για να αποδοθεί ο όγκος της ανθρώπινης

µορφής µε την τονική διαβάθµιση του ίδιου

χρώµατος.

17. Κράναχ, «Αφροδίτη και Έρωτας», 16ος αι.

Οι όγκοι στο γυναικείο γυµνό και το µικρό

έρωτα πλάθονται µε λίγους απαλούς τόνους.

Οι µορφές προβάλλονται εξαιτίας της

φωτεινότητάς τους σε σχέση µε το σκούρο

φόντο. 

Παρατηρήστε τα έργα στις εικόνες 15-20 και απαντήστε: α. Ποιες µορφές δείχνουν πιο

ρεαλιστικές; β. Ποιες βασίζονται στο σχέδιο; γ. Ποιες έχουν ζωγραφιστεί κυρίως µε το

χρώµα; δ. Ποιες ενώνονται µε το φόντο τους; ε. Ποιες ξεχωρίζουν από αυτό;
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18. Σερά,  «Το µοντέλο», 1888. 

Ο όγκος του σώματος και ο χώρος  αποδίδονται µε κηλίδες χρώµατος

τοποθετηµένες η µια δίπλα στην άλλη, µε την τεχνική του Πουαντιγισµού.

Χωρίς να υπάρχουν περιγράµµατα, βλέπουµε ότι το σώμα, εκεί που

υπάρχει µεγάλη τονική διαφορά, ξεχωρίζει καλά από το φόντο, ενώ σε

άλλα σηµεία µπερδεύεται.
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19. Ματίς, «Η τσιγγάνα», 1906.

Ανθρώπινο σώμα και χώρος αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο:

σχεδιάζονται και χρωµατίζονται µε έντονα χρώµατα. Κυρίαρχο στοιχείο

στη ζωγραφική των Φωβιστών (π.χ. τα έργα του Ανρί Ματίς)  είναι η

χρησιµοποίηση καθαρού χρώµατος και στις φωτεινές και στις σκιερές

επιφάνειες, ώστε να αποδοθούν οι όγκοι και ο χώρος.

20. Πικάσο, «Καθιστό γυµνό», 1910.

Ανθρώπινη μορφή και  χώρος ενοποιούνται, ενώ οι όγκοι αναλύονται σε

γεωµετρικές φόρµες. Ο Πάµπλο Πικάσο και ο Ζορζ Μπρακ δηµιούργησαν

τον Κυβισµό, µε τον οποίο απέδωσαν τα αντικείµενα, τις ανθρώπινες

μορφές και τα στοιχεία του τοπίου αναλύοντας τις φόρµες σε γεωµετρικά

στερεά και παρουσιάζοντας έτσι τις πολλές όψεις τους (ανφάς, προφίλ κ.ά.)

στο ίδιο έργο.
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2.5. Πώς οι µορφές διαµορφώνουν το ζωγραφικό χώρο

α. Όταν µορφές µε το ίδιο µέγεθος τοποθετούνται η µια δίπλα στην άλλη, ο χώρος που δηµι-

ουργούν είναι επίπεδος, χωρίς βάθος.

β. Όταν υπάρχουν µορφές µε το ίδιο µέγεθος, που κάθε µια επικαλύπτει την άλλη, δηµιουργεί-

ται η αίσθηση ότι ανάµεσά τους υπάρχει απόσταση, άρα βάθος.

γ. Όταν τοποθετούνται µορφές µε το ίδιο µέγεθος σε διαφορετικά ύψη, δε δηµιουργείται σα-

φής αίσθηση του βάθους, αλλά χρειάζονται και άλλα στοιχεία στο χώρο για να γίνει αυτό (π.χ.

η γραµµή του ορίζοντα).

δ. Όταν µε  το  σύστηµα της γραµµικής προοπτικής τοποθετούνται µορφές αλληλεπικαλυ-

πτόµενες και µε µειωµένο το µέγεθός τους, δηµιουργείται η αίσθηση του µεγάλου βάθους.

ε. Συνδυάζοντας τη γεωµετρική µε την ατµοσφαιρική ή χρωματική προοπτική, οι μορφές, που

παρουσιάζουν επιπλέον αλλαγή στο χρώµα και την τονική διαβάθµιση, προκαλούν πειστικό-

τερα την αίσθηση του φυσικού χώρου.

στ. Με την τοποθέτηση των µορφών σε αλληλεπικάλυψη και µε αυξανόµενο το µέγεθός τους,

οι µορφές αντιστρέφονται και δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι µακρινές έρχονται µπροστά, ο-

πότε το αποτέλεσµα είναι επίπεδο.

Να σχεδιάσετε τη γραµµή του ορίζοντα στις παραπάνω εικόνες και να διαµορφώσετε το

χώρο προσθέτοντας δικά σας στοιχεία.
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α.  β. γ.

δ.  ε. στ.
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2.6. Ο χώρος στα δισδιάστατα έργα 

Στη Βυζαντινή ζωγραφική ο χώρος στον οποίο

τοποθετούνται οι ανθρώπινες μορφές, παρουσιά-

ζεται χωρίς βάθος, αφού οι παραστάσεις αφορούν

τον πνευµατικό κόσµο και δεν επιδιώκεται η ανα-

παράσταση του γήινου κόσµου (Εικ.21).

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Αναγέν-

νησης όρισε ως ιδανικό της τέχνης την απεικόνιση

του πραγµατικού κόσµου. Η παρατήρηση ότι όσο

ο άνθρωπος αποµακρύνεται από τα αντικείµενα τα

βλέπει µικρότερα και µε λιγότερο καθαρά χρώµα-

τα, οδήγησε τους καλλιτέχνες να επινοήσουν τη

µέθοδο της προοπτικής, ώστε να µεταφέρουν την

εντύπωση του τρισδιάστατου χώρου επάνω στην

επίπεδη επιφάνεια της ζωγραφικής.

Η µέθοδος της προοπτικής χρησιµοποιήθηκε

και από µεταγενέστερους ζωγράφους, ενώ πολλές

φορές παραποιήθηκε (Εικ.26,28).
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21. «Η Σταύρωση», ψηφιδωτό από το

καθολικό της μονής του Οσίου Λουκά,

11ος αι.

22. Φρα Αντζέλικο, «Η ταφή των Αγίων Κοσµά

και Δαµιανού», 1440.

23. Τζιοβάνι Μπελίνι, «Ο Ευαγγελισµός», 1500. 24. Μαντένια, «Η Σταύρωση», 1459.
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25. Μαντένια, «Ο θρήνος για το νεκρό Χριστό», 1490.

26. Νταλί, «Ο Χριστός του Αγίου Ιωάννη του

Σταυρού», 1951. 

28. Ντε Κίρικο*, «Το µυστήριο και η µελαγχολία

ενός δρόµου», 1914.  

Ο χώρος, ενώ µας θυµίζει στοιχεία της

πραγµατικότητας, είναι παράξενος και ονειρικός.

Ο όγκος και ο χώρος IΙI
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27. Βερµέρ*, «Μάθηµα µουσικής», 1665.

Οι ανθρώπινες μορφές και τα αντικείµενα εντάσσονται µέσα

στο χώρο ενός δωµατίου που αποδίδεται ρεαλιστικά µε τη

χρησιµοποίηση της προοπτικής και την ανάλογη απόδοση

φωτός και σκιάς, καθαρών και γκρίζων χρωµάτων. 
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Στα µη παραστατικά* έργα ζωγραφικής και ένα µόνο σχήµα επάνω στη ζωγραφική επιφά-

νεια δηµιουργεί ένα ζωγραφικό χώρο γύρω του, πόσο µάλλον η συνύπαρξη πολλών στοιχείων

που µπορεί να αποκαλύψει καινούριους και ενδιαφέροντες αισθητικά χώρους. Έτσι, µπορεί να

εµφανίζονται σχήµατα µε σαφή περιγράµµατα που οριοθετούν το φόντο (Εικ.31) ή σχήµατα

χωρίς σαφή όρια που γίνονται ένα µε το ζωγραφικό χώρο (Εικ.32) και αποδίδουν τον αφη-

ρηµένο χαρακτήρα του έργου.

31. Αρπ, «Χορός», 1925.

32. Καντίνσκι, «Αυτοσχεδιασµός 

Νο 26», 1912.

29. Έσερ*, «Μέρα και νύχτα», 1938. Από τη «µέρα» αριστερά γεννιούνται

τα άσπρα πουλιά και από τη «νύχτα» δεξιά γεννιούνται τα µαύρα πουλιά,

που απλώνονται προς τα κάτω και γίνονται χωράφια γεωµετρικά

σχεδιασµένα.

30. Έσερ, «Άλλος κόσµος», 1947. Ο Μάουριτς Έσερ,

χρησιµοποιώντας τη γεωµετρία και την προοπτική,

δηµιούργησε ψευδαισθητικούς κόσµους. 

Ο όγκος και ο χώρος IΙI
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2.7. Σχεδιαστική µέθοδος της προοπτικής

α. Γραµµική προοπτική εξωτερικού και εσωτερικού χώρου µε ένα σηµείο φυγής, στο οποίο συ-

γκλίνουν όλες οι γραµµές του χώρου και των αντικειµένων. 

β. Γραµµική προοπτική εξωτερικού και εσωτερικού χώρου µε δυο σηµεία φυγής.

γ. Η ατµοσφαιρική προοπτική χρησιµοποιεί επιπλέον  αλλαγές και τονικές διαβαθµίσεις στα

χρώµατα.

Να παρατηρήσετε τα έργα στις σελίδες 67,68

και να βρείτε: α. Σε ποια υπάρχει γραµµική

προοπτική; β. Ποιο είναι το σηµείο φυγής σε

κάθε ένα; γ. Πόσα σηµεία φυγής έχει το έρ-

γο του Ντε Κίρικο; δ. Τι είδους προοπτική έ-

χει το σώµα του Χριστού στο έργο του Μα-

ντένια; ε. Τι χαρακτηρισµό µπορούµε να δώ-

σουµε στο χώρο του Νταλί; 

Ο όγκος και ο χώρος IΙI
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Ο όγκος και ο χώρος IΙI
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Να δηµιουργήσετε τρισδιάστατα έργα µε ένα θέµα χρησιµο ποιώντας

φύλλο αλουµινίου, χαρτιά, σύρµα, ξύλο ή πηλό.

2.Να βρείτε από διάφορες πηγές (περιοδικά, εφηµερίδες κ.ά.) εικόνες

κτιρίων, τα οποία να εκφράζουν τις παρακάτω έννοιες: µεγαλειώδες,

φιλικό, απρόσιτο, ψυχρό, ζεστό. Να τις κολλήσετε σε χαρτόνια ανά-

λογα µε την κάθε έννοια. 

3.Με τη βοήθεια κάναβου, να µεγεθύνετε το σχέδιο της διπλανής ει-

κόνας και να αποδώσετε τους όγκους και το χώρο µε φωτοσκιάσεις ή

χρωµατικές επιφάνειες. 

4.Να διαµορφώσετε ένα ζωγραφικό χώρο κολλώντας φιγούρες από

φωτογραφίες και προσθέτοντας χρώµατα.

5.Να ζωγραφίσετε σχήµατα µε σαφή όρια µέσα σε ένα χρωµατιστό φόντο.

6.Να ζωγραφίσετε σχήµατα χωρίς σαφή όρια που µπερδεύονται και

γίνονται ένα µε το ζωγραφικό χώρο.

7.Να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο της προοπτικής για να φτιάξετε ένα

ζωγραφικό έργο χώρου. Μπορείτε να εργαστείτε επάνω σε ένα δικό σας

θέµα ή να επιλέξετε από τα παρακάτω: ταξιδεύω στο χρόνο, το όνειρο του ήλιου, γέννηση.

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

µπλοκ σχεδίου, µολύβια Β, 4Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, ξυλοµπογιές, παστέλ, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες,

πινέλα 3.Μεγάλα χρωµατιστά χαρτόνια κανσόν, εικόνες κτιρίων, µορφές από περιοδικά ή προσωπικές φωτο-

γραφίες, κόλλα, ψαλίδι 4.Υλικά γλυπτικής: α.φύλλα µαλακού αλουµινίου (σφυρί, πένσα, χοντρό καρφί), β.χάρ-

τινα κουτιά και ρολά, χαρτόνια (κόλλα, ψαλίδι, συρραπτικό), γ.σύρµα, καρφιά, βίδες (πένσα), δ.µικρά κοµµά-

τια ξύλου (σφυρί, καρφιά, σχοινί), ε.πηλός που στεγνώνει µόνος του (µαχαιράκι).

ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Ντονατέλο (Donatello, 1386-1466): Ο Φλωρεντινός γλύπτης εξέφρασε στα έργα του µε τον καλύτερο τρόπο το πνεύµα

της Αναγέννησης και επηρέασε όλους σχεδόν τους συγχρόνους του καλλιτέχνες αλλά και τους µεταγενέστερους. 

http://www.scultura-italiana.com/Galleria/Donatello/index.html

περίοπτα γλυπτά ή ολόγλυφα: αυτά που µπορούµε να τα δούµε από όλες τις πλευρές τους.

Βερμέρ (Johannes Vermeer, 1632-75): Τα έργα του Ολλανδού ζωγράφου προσαρµόζονται στην κυρίαρχη τάση της ολ-

λανδικής ηθογραφικής ζωγραφικής του 17ου αιώνα και διακρίνονται για την αυστηρή σύνθεση, τις έντονες χρωµατικές

αντιθέσεις και τη χρήση του φωτός. http://www.essentialvermeer.com/index.html

Ντε Κίρικο (Georgio De Chirico, 1888-1978): Ο Ιταλός ζωγράφος γεννήθηκε στο Βόλο και πέρασε τα παιδικά του χρό-

νια εκεί. Πηγαίνοντας στο Παρίσι συνδέθηκε µε τους Σουρεαλιστές, που τον αισθάνονταν δικό τους εξ αιτίας του ταλέ-

ντου του να εκφράζει το υποσυνείδητο. http://www.tendreams.org/dechirico.htm 

µη παραστατικά έργα (αφηρηµένα): Στα έργα δεν υπάρχει µίµηση ούτε κάποια αναπαράσταση από τον πραγµατικό

κόσµο, αλλά ένας καινούριος «ζωγραφικός χώρος» µε σχήµατα και χρώµατα. 

Έσερ (Maurits Cornelis Escher, 1898-1972): Τα έργα του Ολλανδού ζωγράφου απεικονίζουν  παραστάσεις (άνθρωποι,

ζώα, αντικείµενα) ή παραδοξολογικές κατασκευές (κτίρια) µε τρόπο που δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Η ιδιαιτερότη-

τα αυτή των σχεδίων του οφείλεται στην επιρροή που δέχτηκε ο Έσερ από τα µαθηµατικά και τη γεωµετρία. 

http://www.mcescher.nl/ και http://people.via.ecp.fr/~jm/musee/escher.html
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Ανάλυση και σύνθεση  ΘΕΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΕΧΝΗΣ

Αναλύουµε το περιεχόµενο και τη µορφή του έργου τέχνης µε επίκεντρο 

την οργάνωση των στοιχείων που το απαρτίζουν.

1. Καραβάτζιο, «Μουσικός µε λαούτο», 1597. 2. Μάλεβιτς, «Σουπρεµατισµός Νο 56», 1916.

Ανάλυση και σύνθεση   IV

70

1.1. Ανάλυση 

Όταν ο καλλιτέχνης ολοκληρώσει ένα έργο του, τότε αυτό αρχίζει τη δική του αυτόνομη ύ-

παρξη. Η δική μας συμμετοχή στη διαδικασία της τέχνης χρειάζεται την επαφή μας με το έρ-

γο και την κρίση μας γι’ αυτό. Προτού το επαινέσουμε ή το αποδοκιμάσουμε,  θα πρέπει να το

προσεγγίσουμε αναλυτικά, δηλαδή να αντιληφθούμε τα  στοιχεία που το αποτελούν, κατανοώ-

ντας το ρόλο και τη σημασία τους για το έργο. 

Σε ένα έργο μπορούμε να διακρίνουμε δυο βασικά στοιχεία: α. το περιεχόμενο, που είναι το

πνευματικό μέρος του έργου, δηλαδή η ιστορία, οι ιδέες, τα συναισθήματα ή τα μηνύματα που

παρουσιάζει, β. η μορφή, που αποτελεί την εξωτερική όψη του έργου, δηλαδή τα εκφραστικά

του στοιχεία, όπως το ύφος (τεχνοτροπία - στιλ), η  σύνθεση (οργάνωση των επιμέρους), τα υ-

λικά και οι τεχνικές.

Στην επαφή μας με τα έργα των προηγούμενων αιώνων διακρίνουμε και εντοπίζουμε πιο εύ-

κολα μορφή και περιεχόμενο. Αντίθετα, στα αφηρημένα έργα του 20ού αιώνα,  η διάκριση αυ-

τή δε γίνεται. Άλλωστε, το έργο είναι μια αδιάσπαστη ενότητα και συνεπώς μορφή και περιε-

χόμενο αναπτύσσονται ταυτόχρονα, επηρεάζοντας και μεταβάλλοντας το ένα το άλλο.

1.2. Το θέμα του έργου τέχνης

Τα παραστατικά έργα οικοδομούνται επάνω σε ένα θέμα, οπότε μπορούμε να το διακρίνου-

με εύκολα και να ορίσουμε έτσι ένα πορτρέτο, μια τοπιογραφία ή μια νεκρή φύση (Εικ.1). Στα

μη παραστατικά έργα το θέμα συνήθως ταυτίζεται με τα μορφικά στοιχεία του έργου (Εικ.2).
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