
3. Κόνσταµπλ, «Το πάρκο Γουέβενχοου στο Έσεξ», 1816 (Ρεαλισµός).

4. Σεζάν, «Το όρος Σαιντ Βικτουάρ, άποψη από το Μπιμπέμους», 1900 

(Μετα-ιµπρεσιονισµός).
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1.3. Η τεχνοτροπία του έργου τέχνης

Κάθε έργο τέχνης είναι μοναδικό, αφού ο καλλιτέχνης εκφράζει μέσα από αυτό τον τρόπο

που βλέπει και ερμηνεύει τον κόσμο. Μπορεί όμως, μαζί με άλλα που μοιάζουν ως προς τα εκ-

φραστικά τους στοιχεία και συνήθως έχουν δημιουργηθεί στον ίδιο τόπο και χρόνο, να εντα-

χθεί σε κάποιο συγκεκριμένο στιλ. Έτσι, παρατηρούμε ότι με το ίδιο θέμα έχουν δημιουργηθεί

διαφορετικοί πίνακες (Εικ.3-5).

5. Καντίνσκι, «Βουνό», 1909

(Αφαίρεση).
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1.4. Η σύνθεση του έργου τέχνης

Σύνθεση είναι ο τρόπος οργάνωσης των επιµέρους στοιχείων ενός έργου (γραµµές, σχήµα-

τα, µεγέθη, κατευθύνσεις, χρώµατα, τόνοι, µατιέρες κτλ.), έτσι ώστε το σύνολο να έχει συνο-

χή και ενότητα. 

Μια σύνθεση µπορεί να περιέχει λίγα ε-

πιµέρους στοιχεία και να φαίνεται απλή ή πε-

ρισσότερα και να διακρίνεται από µια ποικιλία.

Η απλούστερη σύνθεση σε ένα ζωγραφικό έρ-

γο είναι µια µαύρη κουκκίδα στην επιφάνεια

(σχέση δυο στοιχείων). Όσο αυξάνονται τα

στοιχεία, πολλαπλασιάζονται και οι µεταξύ τους

σχέσεις. 

Ο χαρακτήρας ενός στοιχείου καθορίζεται

από τη µορφή του και από τις σχέσεις του µε τα

άλλα, αφού δε βλέπουµε ποτέ ένα στοιχείο µό-

νο του αλλά σε σχέση µε το περιβάλλον του. 

Η επιλογή, η οργάνωση και η αξιοποίηση

των στοιχείων της σύνθεσης (τοποθέτηση, διά-

ταξη, κατεύθυνση) καθορίζουν τη µορφή του

έργου και µας µεταδίδουν το νόηµά του.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της σύνθεσης των έργων του  Αρπ και του Τσελίνι;
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6. Αρπ, «Κεφάλι 

µε τρία ενοχλητικά

αντικείµενα», 1932,

µάρ µαρο. 

Η λιτότητα της

σύνθεσης στο έργο 

του Αρπ είναι εµφανής.

Οι τέσσερις καµπύλες

φόρµες συνυπάρχουν

αρµονικά.  

7. Τσελίνι, 

«Αλατιέρα», 1553, 

σκαλισµένο χρυσάφι 

και σµάλτο σε εβένιν η   βάση.

Η πληθώρα των στοιχείων

(διαφορετικά υλικά, µεγέθη,

αποχρώσεις, µορφές)

καθιστούν τη σύνθεση 

του Τσελίνι πολύπλοκη.
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Ποια νοητά σχήµατα βλέπετε στην εικόνα 9; 

Στο έργο του Κλέε, ποια

νοητά σχήµατα διακρίνετε

εκτός από το ορθογώνιο;

10. Κλέε, «Η µαγεία των ψαριών», 1925.

Πολλά από τα στοιχεία  της σύνθεσης οργανώνονται µέσα σε ένα

µεγάλο ορθογώνιο.  Άλλα φαίνονται να εισέρχονται σε αυτό και άλλα

να εξέρχονται, οπότε η σύνθεση αποκτά κάποια τάξη.

11. Πουσέν, «Η Αγία Οικογένεια στα

σκαλιά», 1648.

Η τοποθέτηση των µορφών µέσα σε

ένα νοητό τρίγωνο, µε την Παναγία

και το Χριστό στην κορυφή του,

προσδίδει στη σύνθεση σταθερότητα,

ηρεµία και µεγαλείο. Επίσης το

τρίγωνο στη χριστιανική ζωγραφική

συµβολίζει την Αγία Τριάδα.

8. Η οµαδοποίηση των στοιχείων εδώ

οφείλεται στην οµοιότητα του

σχήµατος, του χρώµατος, της θέσης

τους στο χώρο και κυρίως στη διαφορά

του µεγέθους.

9. 
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Όταν παρατηρούµε µια εικόνα, έχουµε την τάση να συνδέουµε τα όµοια ή συγγενικά της στοι-

χεία (σχήµατα ίδιου µεγέθους, όµοιους τόνους, χρώµατα, υφές κ.ά.) και να τα βλέπουµε σαν

οµάδα (Εικ.8). Η οµαδοποίηση αυτή δηµιουργεί νοητά σχήµατα (κρυφή γεωµετρία) (Εικ.9),

τα οποία οι καλλιτέχνες εκµεταλλεύονται για να οργανώσουν τη σύνθεσή τους (Εικ.10) ή για

να δώσουν στο έργο ένα ιδιαίτερο νόηµα (Εικ.11). 
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Ο χαρακτήρας και το αισθητικό αποτέλεσμα μιας σύνθεσης καθο-

ρίζεται από την τοποθέτηση κάθε στοιχείου σε σχέση με τα υπόλοι-

πα μέσα στο έργο. Ανάλογα με τη θέση των στοιχείων, το αποτέλεσμα

είναι διαφορετικό, π.χ. η τοποθέτηση κάτω δίνει βάρος, ενώ επάνω ε-

λαφράδα (Εικ.12). 

Η διάταξη των στοιχείων μπορεί να παρουσιάζεται σε παράλληλες

ζώνες (Εικ.13), να είναι συμμετρική (Εικ.14),  περιμετρική (Εικ.15), α-

κτινωτή (Εικ.16) ή διαγώνια (Εικ.17). Αν η θέση ενός στοιχείου δια-

φοροποιηθεί από τη συνολική διάταξη, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

12. Γκόγια*, 

«Ο σκύλος», 1823.

Το κεφάλι του

σκύλου µε 

το µικρό σχήµα

καταλαµβάνει

ελάχιστο χώρο 

και τοποθετείται

στο κάτω µέρος

της σύνθεσης

αφήνοντας 

την υπόλοιπη

επιφάνεια χωρίς

καµιά άλλη

παρουσία.

13. Θεοτοκόπουλος*, «Η ταφή του κόµη Οργκάθ», 1586.

Το έργο χωρίζεται σε δυο παράλληλες ζώνες, τη γήινη και την

ουράνια. Στο κάτω µέρος δηµιουργείται ένα οριζόντιο ορθογώνιο

σχήµα, όπου οι παραταγµένες µορφές περιβάλλουν το κεντρικό

στοιχείο, δηλαδή την ταφή, δηµιουργώντας σταθερότητα

ανάλογη µε τη σοβαρότητα του θέµατος. Αντίθετα, στο επάνω

ηµικυκλικό µέρος οι µορφές ρέουν απλωµένες στο χώρο.

14. Ο Γοτθικός καθεδρικός ναός της Ρενς στη Γαλλία, 1240.

Η σύνθεση του ναού είναι συµµετρική ως προς τον κατακόρυφο

άξονα. Οι µεγάλες πύλες µε το γλυπτικό διάκοσµο εντείνουν τα

κατακόρυφα δοµικά στοιχεία, που κυριαρχούν στη Γοτθική*

αρχιτεκτονική και επισκιάζουν τα οριζόντια. Το µεσαίο κλίτος

ξεχωρίζει εξαιτίας του µεγάλου ρόδακα. 
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Ποιο νόηµα πιστεύετε ότι έχει το

έργο του Γκόγια; 

Τι νοµίζετε ότι επιδιώκει µε αυτή

τη διάταξη ο Θεοτοκόπουλος;
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17. Ντεγκά, «Χορεύτριες που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια», 1886-90.

Η κεντρική μορφή χωρίζει τη σύνθεση στα δυο. Οι χορεύτριες κατευθύνονται διαγώνια προς τη φωτισµένη σκηνή

και µαζί τους το βλέµµα µας εστιάζεται στην αγωνιώδη προετοιµασία τους λίγο πριν την παράσταση.

15. «Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος µε

σκηνές του βίου του» από τη μονή της

Αγίας Αικατερίνης Σινά, 13ος αι. 

Η βασική µορφή τοποθετείται στο κέντρο

και πλαισιώνεται περιµετρικά από 14

µικρές σκηνές της ζωής του.

16. Ζιραρντό, «Ο Απόλλωνας ενώ τον υπηρετούν οι νύµφες», 1666.

Η ακτινωτή τοποθέτηση των µορφών γύρω από την κεντρική μορφή

εκφράζει τον τίτλο και το νόηµα του έργου.
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Η τοποθέτηση των στοιχείων στο χώρο του έργου µπορεί να δηλώνει µια κατεύθυνση (ο-

ριζόντια, κατακόρυφη, διαγώνια, κυκλική). Οι κατευθύνσεις οδηγούν το βλέµµα του θεατή και

τον τρόπο που «διαβάζει» το έργο συµβάλλοντας έτσι στο νόηµά του.

Τι αίσθηση νοµίζετε ότι θα

είχε το έργο του Μπρέγκελ, αν

η βασική κατεύθυνση ήταν η

άλλη διαγώνιος;

18. Μπρέγκελ ο Πρεσβύτερος*, «Η ποµπή

των τυφλών», 1568.

Το έργο εικονογραφεί την παραβολή του

Χριστού για τον τυφλό. Η πτώση των

τυφλών σε ένα πηγάδι παρουσιάζεται µε

την πορεία τους από επάνω αριστερά προς

τα κάτω δεξιά, δηλαδή επάνω στη διαγώνια

κατεύθυνση που είναι αυτή που δίνει και

την αίσθηση της πτώσης.

19. Τιντορέτο, «Η γέννηση του Γαλαξία»,

1577.

Στη ζωγραφική του Μπαρόκ, οι διαγώνιες

κατευθύνσεις που χρησιµοποιούνται

δηµιουργούν ένταση και κινητικότητα.

20. Βελάσκεθ*, «Η οικογένεια του Φιλίππου του IV» ή «Οι

δεσποινίδες των τιµών (Las Meninas)», 1656.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα µε την ακολουθία της εικονίζεται στο

εργαστήριο του ίδιου του ζωγράφου ο οποίος ζωγραφίζει σε ένα

µεγάλο τελάρο κοιτώντας µπροστά. Οι συγκλίνουσες της

προοπτικής κατευθύνουν το βλέµµα µας στο φωτεινό άνοιγµα του απέναντι τοίχου, µπροστά στον οποίο στέκεται

ένας άντρας αλλά και στον καθρέφτη δίπλα, µε τα είδωλα του βασιλιά και της βασίλισσας. 

Ποιους νοµίζετε ότι κοιτάζει ο ζω-

γράφος στην εικ. 20 και πώς συνδέ-

εται αυτό µε το νόηµα του έργου; 
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Ο καλλιτέχνης θέλοντας να δώσει έµφαση σε κάποιο

στοιχείο στο έργο του,  µπορεί να ιεραρχήσει τα στοιχεία

της σύνθεσης ή να τονίσει τη µοναδικότητα κάποιου. 

21. «Η δόξα του

Χριστού»,

ανάγλυφο από το

Γοτθικό καθεδρικό

ναό της Ότεν στη

Γαλλία, 12ος αι.

Η κυριαρχία της

µορφής του

Χριστού στο

σύνολο ενισχύεται

κυρίως εξαιτίας του

µεγέθους του. 

22.

Θεοτοκόπουλος,

«Το Μαρτύριο του

Αγίου Μαυρίκιου»,

1582.

24. Καντίνσκι, «Μέσα στο µπλε», 1925.

Πόσα διαφορετικά µεγέθη έχουν οι µορφές στο έργο

του Ελ Γκρέκο; Τι νοµίζετε ότι δηλώνει αυτή η

διαφοροποίηση των µεγεθών;

23. Γκόγια, «Μανουέλ Οσόριο Μανρίκε Ντε Θουνίγα», 1788.

Η αθώα και ήρεµη µορφή του αγοριού δυναµώνει µε το

κόκκινο χρώµα, τα λαµπερά στοιχεία στα ρούχα του και το

φως στον πίσω τοίχο που περιβάλλει το κεφάλι του.

Υπάρχει έµφαση στο έργο του Καντίνσκι;
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Όταν σε ένα έργο υπάρχει επανάληψη στοιχείων µε το ίδιο µέγεθος, σχήµα ή χρώµα, δηµι-

ουργείται ενότητα, συνοχή αλλά και κινητικότητα. Επειδή η τυπική επανάληψη προκαλεί µο-

νοτονία, οι καλλιτέχνες δηµιουργούν εναλλαγές στα επαναλαµβανόµενα στοιχεία, ώστε να υ-

πάρχει ποικιλία και ενδιαφέρον. 

25. Το κτίριο «Φοντάκο Ντέι Τούρκι» στη Βενετία, 13ος αι.

26. «Οι 4 Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης» από εικονογράφηση του

βιβλίου της Αποκάλυψης του Ηγουµένου της Λιεµπάνα, 1091-

1109.

Η επανάληψη των τεσσάρων αλόγων εµπλουτίζεται µε τη

διαφοροποίηση του χρώµατος και µαζί µε τη διαφορετική στάση

στα χέρια των πολεµιστών επιτυγχάνεται η αναγκαία ποικιλία.

28. «Ο σατανάς και οι ακρίδες» από εικονο -

γράφηση του βιβλίου της Αποκάλυψης

του Αγίου Σεβήνου, 11ος αι. Το πίσω επίπεδο (φόντο) χρωματίζεται με δυο ζεύγη

χρωμάτων σχηματίζοντας ορθογώνια  επαναλαμβανόμενα  σχήματα. Το μπροστινό επίπεδο

αποτελούν οι φιγούρες που έχουν διάφορα μεγέθη, θέσεις και πολύπλοκα σχήματα.

Ποια στοιχεία επαναλαµβάνονται σε κάθε ένα από τα εικονιζόµενα κτίρια; 
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27. Η μονή του Αγίου Παντελεήµονα στο Άγιο Όρος, 1009.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Να δηµιουργήσετε ένα θέµα σε δυο εκδοχές (σύνθεση, στιλ, υλικά). 

2.Να επιλέξετε ένα θέµα που να ταιριάζει σε µια λιτή σύνθεση και ένα σε µια σύνθεση µε

ποικιλία και να δηµιουργήσετε µε όποια υλικά θέλετε.

3.Να συνθέσετε ένα έργο µε έµφαση σε ένα στοιχείο.

4.Να συνθέσετε ένα έργο επαναλαµβάνοντας κάποια στοιχεία µε παραλλαγές (Εικ.29). 

5.Να αναλύσετε ένα έργο της επιλογής σας ως προς το περιεχόµενο και τη µορφή του.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μουσική: Πώς θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε εικαστι-

κά τα στοιχεία µιας µουσικής σύνθεσης;

Φυσική Αγωγή: Πώς θα µπορούσαµε να συνδυάσουµε εικό-

νες µε µια χορευτική παράσταση; 

Οικιακή Οικονοµία: Συνθέτουµε ένα γιορτινό τραπέζι

σύµφωνα µε τα παραδοσιακά φαγητά του τόπου µας.

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

κής: µπλοκ σχεδίου, µολύβι Β, γόµα, ξύστρα, χάρακας, παστέλ, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες, πινέλα 3.Διά-

φορα υλικά και εργαλεία για γλυπτική και κατασκευές 4.Υλικά για κολάζ: σελίδες από περιοδικά, χρωµα-

τιστά χαρτιά, κόλλα, ψαλίδι.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

Γκόγια (Francisco Goya, 1746-1828): Ο Ισπανός ζωγράφος και χαράκτης του Ροµαντισµού, µέσα από τα θρησκευ-

τικά, τα ιστορικά έργα ή τα πορτρέτα του, ξεχώρισε για το συναισθηµατικό βάθος που τα διακατέχει και την ελεύθε-

ρη τεχνική, χαρακτηριστικά που επηρέασαν πολλούς από τους µοντέρνους ζωγράφους. 

http://eeweems.com/goya/index.html και http://www.spanisharts.com/prado/goya.htm

Δοµήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco, 1541-1614): Ο Έλληνας ζωγράφος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, που

ήταν τότε κτήση των Βενετών. Εκπαιδεύτηκε ως ζωγράφος εικόνων βυζαντινής τεχνοτροπίας και το 1560 πήγε στη Βε-

νετία, µαθήτευσε πιθανότατα κοντά στον Τιτσιάνο και επηρεάστηκε από τη βενετσιάνικη τέχνη της Αναγέννησης. Αρ-

γότερα πήγε στη Ρώµη, όπου έγινε γνωστός και τέλος εγκαταστάθηκε στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου έζησε και υπη-

ρέτησε την εκκλησία ως ζωγράφος. 

http://www.spanisharts.com/prado/greco.htm και http://users.ach.sch.gr/pchaloul/anagennisi/elgreco.htm 

Γοτθική τέχνη: Αφορά κυρίως την αρχιτεκτονική της μεσαιωνικής εποχής στην Ευρώπη του 12ου αιώνα, µε κύρια

χαρακτηριστικά τον τονισµό του ύψους µε το οξυκόρυφο τόξο και την ενσωµάτωση ανάγλυφων θρησκευτικών πα-

ραστάσεων στο µεγαλύτερο µέρος της εξωτερικής επιφάνειας των µεγάλων καθεδρικών ναών. 

Μπρέγκελ (Pieter Bruegel the Elder, 1525-1569): Ο Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης προκάλεσε επανάσταση στην

τέχνη της τοπιογραφίας και έγινε γνωστός χάρη στις γραφικές σκηνές του, µε θέµα την αγροτική ζωή. Μετά την ε-

γκατάστασή του στη Βενετία, στο στιλ του και στην οµορφιά των έργων του προστέθηκε µια µελαγχολική νότα µε

µια αίσθηση επικείµενης καταστροφής. 

http://www.pieter-bruegel.com/ και http://www.ricci-art.com/en/Pieter-Bruegel-the-Elder.htm

Βελάσκεθ (Diego Velázquez, 1599-1660): Ο Ισπανός ζωγράφος της περιόδου του Μπαρόκ κατάφερε να ξεχωρίσει από

τους υπόλοιπους καλλιτέχνες του «χρυσού αιώνα» της ισπανικής ζωγραφικής για τη δεξιοτεχνία και την τεχνική του.

Το µεγαλύτερο µέρος του έργου του περιλαµβάνει προσωπογραφίες, ατοµικές ή και οµαδικές, τις οποίες όφειλε να

φιλοτεχνεί ως ζωγράφος της αυλής του βασιλιά Φιλίππου Δ΄.  

http://www.cyberspain.com/passion/velazq.htm και http://nacho.myweb.io/index.html

29. Έργο µαθητή.

Ανάλυση και σύνθεση  IV

79

eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti  10/1/08  4:11 PM  Page 79



2.1. Ο συµβολισµός και η αλληγορία

Ο συµβολισµός στις εικαστικές τέχνες είναι πολύ διαδεδοµένος, αφού το σύµβολο είναι κυ-

ρίως εικόνα. Για να κατανοήσουµε τα συµβολικά νοήµατα ενός έργου, χρειάζεται γνώση, έρευνα

και αντίληψη. Υπάρχουν σύµβολα που αναγνωρίζονται από τον πολύ κόσµο σε µια ορισµένη

εποχή ή πολιτισµό, όπως το σύµβολο του σταυρού  ή της σηµαίας. Επίσης υπάρχουν σύµβολα

που µπορούµε να τα αναγνωρίσουµε κάνοντας κάποιους συσχετισµούς, π.χ. ο αετός συµβολί-

ζει τον ηρωισµό ή την ελευθερία και το κόκκινο χρώµα το πάθος ή την επανάσταση.   

Η αλληγορία είναι ένας τρόπος αναπαράστασης κατά τον οποίο η εικόνα υποδηλώνει κάτι

διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζει. Έτσι, βλέπουµε να προσωποποιούνται έννοιες όπως η

ελευθερία κ.ά. 

Ο συµβολισµός και οι αλληγορίες στην ιστορία της τέχνης

Αλληγορικά και συμβολικά έργα ΘΕΜΑ 2

1. «Ο Καλός Ποιµένας», ψηφιδωτό από το

μαυσωλείο της Γάλα Πλακίδια στη Ραβένα,

425. 

Το θέµα είναι µια  ποιµενική σκηνή. Το

στοιχείο του φωτοστέφανου στη µορφή του

νεαρού βοσκού και ο σταυρός που κρατάει

µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται

για το Χριστό. Τα πρόβατα έχοντας

στραµµένα τα κεφάλια τους σε εκείνον του

δίνουν όλη την προσοχή τους, όπως

προσηλώνονται οι πιστοί στο κήρυγµα του

Θεού.

Ο χριστιανικός κόσµος χρησιµοποίησε τους

συµβολισµούς µε ιδιαίτερη έµφαση. Το Α

και το Ω, η λέξη ΙΧΘΥΣ, η παράσταση του

Καλού Ποιµένα συµβολίζουν το Χριστό. 

Στην αρχιτεκτονική το σχήµα της κάτοψης

των εκκλησιών, ο προσανατολισµός τους

αλλά και ο τρούλος έχουν επίσης συµβολική

σηµασία. 

2. «Η δόξα του Χριστού», ανάγλυφο από

την πρόσοψη του Γοτθικού ναού του Αγίου

Τροφίµου στην Αρλ της Γαλλίας, 1180.

Ο µεσαιωνικός πολιτισµός κυριαρχείται από

θρησκευτικά σύµβολα, όπως τα ανάγλυφα

στους ναούς. Ο Χριστός περιβάλλεται από

τα σύµβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών

(ο άγγελος συµβολίζει το Ματθαίο, ο αετός

τον Ιωάννη, ο ταύρος το Λουκά και το

λιοντάρι το Μάρκο).

Επίσης στη ζωγραφική συχνά απεικο νίζονται

αλληγορικά οι αρετές, το καλό και το κακό. 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΕΧΝΗΣ

IV
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