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Τέχνη 

Τν ζύλνιν ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγίαο κε βάζε ηελ πλεπκαηηθή 

θαηαλόεζε, επεμεξγαζία θαη αλάπιαζε, θνηλώλ εκπεηξηώλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό, ηζηνξηθό

θαη γεσγξαθηθό πιαίζην ζην νπνίν δηέπνληαη, νλνκάδεηαη ηέσνε. Η 

δηαδηθαζία, ε νξγάλσζε, ε έκπλεπζε κε ζθνπό ηελ πξνζπάζεηα 

απνηύπσζεο ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν έθθξαζεο ηεο Τέρλεο.

Η ηέρλε βαζίδεηαη ζηελ εμπειρία θαη ζην ταλέντο. Απνηειεί έλαλ 

επξύηεξεο εξκελείαο όξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο πξντόλ είλαη θάηη ην κε 

θπζηθό, ην νπνίν αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ δεκηνπξγνύ. Καηά 

ζπλέπεηα όξνη κε θνηλή ξίδα όπσο τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης

απνδίδνληαη ζε αλζξώπηλεο δεκηνπξγίεο, ηξόπνπο έθθξαζεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο απζαίξεηεο κε ηε ξνπή ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ. 



Μοντέρνα τέχνη 

Με ηνλ όξν Μονηέπνα ηέσνε αλαθεξόκαζηε θπξίσο ζηελ θαιιηηερληθή 

παξαγσγή πνπ παξαηεξήζεθε από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα έσο 

πεξίπνπ ην 1970. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν όξνο 

σύγχρονη τέχνη, σζηόζν δειώλεη πεξηζζόηεξν ηελ πιένλ 

πξόζθαηε θαιιηηερληθή παξαγσγή. Η Μνληέξλα ηέρλε 

ραξαθηεξίδεηαη από κηα λέα πξνζέγγηζε ζηηο ηέρλεο, ηέηνηα ώζηε 

πιένλ λα κελ έρεη πξσηεύνπζα ζεκαζία ε αθξηβήο αλαπαξάζηαζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ ζηε δσγξαθηθή ή γιππηηθή) όζν ν 

πεηξακαηηζκόο κε λένπο θαη πξσηόηππνπο ηξόπνπο απεηθόληζεο 

ηνπο, ζπρλά απνδνκώληαο ην αληηθείκελν ή πξνβάιινληαο ην 

αθαηξεηηθά. Η έλλνηα ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ηαπηίδεηαη ζπρλά θαη κε 

ηνλ όξν Μονηεπνιζμόρ.



Ζωγραφική

Η δωγπαθική αλήθεη ζηηο θαιέο ηέρλεο θαη είλαη ε ηέρλε ηεο 

παξαγσγήο ή αλαπαξάζηαζεο κίαο πξαγκαηηθήο ή θαληαζηηθήο 

εηθόλαο, κέζσ πξνζσπηθήο εξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα θπζηθώλ ε 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ.

Ιστορία 

Τα παιαηόηεξα γλσζηά έξγα δσγξαθηθήο αλαθαιύθζεθαλ από 

ζπειαηνιόγνπο ζην Γθξνη Σσβέ (Γαιιηθά: Chauvet) ζηελ Γαιιία ην 

1994. Οη δσγξαθηέο απηέο, πνπ απεηθνληδνπλ δώα θαη θπλεγνύο 

ζεσξνύληαη από νξηζκέλνπο παιαηνληνιόγνπο, όηη είλαη πεξίπνπ 

32.000 εηώλ. Είλαη ρξσκαηηζκέλα κε θνθθηλε ώρξα θαη καύξν.

Μέσα 

Γηα λα δσγξαθίζεη θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί κέζα δεκηνπξγίαο ζρεκάησλ 

θαη ρξσκάησλ, όπσο ην πηλέιν, ε γξαθίδα, ην κνιύβη θιπ, πάλσ ζε 

πιηθά πνπ ζέιεη λα πεξηέρνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα, όπσο ραξηί, 

ύθαζκα, θιπ γηα δσγξαθηθή κε θπζηθά κέζα ή ν ειεθηξνληθόο

ππνινγηζηήο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ (όπσο ην πνληίθη θαη ε 

πηλαθίδα ζρεδίαζεο (drawing pad)) γηα ειεθηξνληθή δσγξαθηθή.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82


Βελτίωση των τεχνικών της 

ζωγραφικής

Η δσγξαθηθή γλώξηζε έλαλ κεγάιν αξηζκό ηερληθώλ θαηλνηνκηώλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαγέλλεζεο, όπσο ε ηερληθή ηνπ sfumato

πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππέξζεζε δηαδνρηθώλ ζηξσκάησλ 

ρξώκαηνο, ε πξννπηηθή ζηελ νπηηθή γσλία, ε δηαθόζκεζε θαη 

δσγξαθηθή ησλ ζόισλ ησλ θηηξίσλ. Παξάιιεια έγηλε γηα πξώηε 

θνξά εθηθηή ε δσγξαθηθή κε ιάδη, κέζσ ηεο αλάκεημεο ηνπ 

ιαδηνύ κε θάπνηα ρξσζηηθή νπζία, ε νπνία επέηξεςε κηα 

ιακπξόηεηα θαη έλα κεγαιύηεξν βάζνο ζηελ απεηθόληζε, 

εηδηθόηεξα ζηελ δεκηνπξγία ζθηώλ. Επηπιένλ, θπξίσο ράξε ζηηο 

έξεπλεο ηνπ ληα Βίληζη, ε δσγξαθηθή ζε θακβά αληηθαηέζηεζε ηε 

δσγξαθηθή ζην μύιν.



Άξονερ πος διέποςν ένα 

έπγο Ζωγπαθικήρ

Να αλαγλσξίδνπκε θαη λα

εξκελεύνπκε ηα ηπρόλ

«παπαμοπθωηικά ζσήμαηα» πνπ

ρξεζηκνπνηεί ν δσγξάθνο.



Άξονερ πος διέποςν ένα 

έπγο Ζωγπαθικήρ

Να δηαθξίλνπκε ηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ «πποοπηική» 

(όηαλ ιέκε «πξννπηηθή» ελλννύκε 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ πίλαθα ζε ζρέζε κε έλα 

ζηαζεξό ζεκείν πνπ ζέηνπκε). 



Άξονερ πος διέποςν ένα 

έπγο Ζωγπαθικήρ

Να παξαηεξνύκε ηε

«βπάσςνζε» (ηελ νπνία

αλαθάιπςαλ νη αξραίνη

΄Ειιελεο), δειαδή ηε ζσζηή

αλαηνκία ελόο αλζξώπνπ ή ελόο

αληηθεηκέλνπ, θαη εηδηθόηεξα λα

παξαηεξνύκε αλ απηή είλαη

ζύλζεηε ή ξεαιηζηηθή, δειαδή αλ

ηα αληηθείκελα απνδίδνληαη ζηελ

πξαγκαηηθή ηνπο κνξθή.



Άξονερ πος διέποςν ένα 

έπγο Ζωγπαθικήρ

Να παξαηεξνύκε ηε 

«θωηοζκίαζε», δειαδή ην αλ 

θαη θαηά πόζν ππάξρεη όγθνο 

ζηα αληηθείκελα θαη αλ απηά 

παξηζηάλνληαη κε ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο, θάηη πνπ νθείιεηαη 

ζην αλ ππάξρεη θάπνηα πεγή 

θσηόο ζ’  απηά. 



Άξονερ πος διέποςν ένα 

έπγο Ζωγπαθικήρ

Να παξαηεξνύκε ηνλ

«ζςνδςαζμό ηων

ζσεμάηων και ηων

σπωμάηων» θαη λα

αληρλεύνπκε απηά πνπ είλαη

θξπκκέλα ζε έλα «δεύηεπο

επίπεδο» ζην βάζνο ηεο

εηθόλαο.



Άξονερ πος διέποςν ένα 

έπγο Ζωγπαθικήρ

Να παξαηεξνύκε ηελ 

«πινελιά» ηνπ 

δσγξάθνπ, ηνλ ηξόπν 

δειαδή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην 

πηλέιν ηνπ. 



Ρήζειρ μεγάλων Ζωγπάθων

• Γηα ηνλ αιεζηλό δσγξάθν ην πην δύζθνιν είλαη λα 
δσγξαθίδεη έλα ηξηαληάθπιιν, αθνύ πξέπεη 
θαηαξράο λα μεράζεη όια ηα ηξηαληάθπιια πνπ 
δσγξαθίζηεθαλ πνηέ Μαηίο.

• Η δσγξαθηθή είλαη ζησπειή πνίεζε, ε πνίεζε 
νκηινύζα δσγξαθηθή Πιάησλ 

• Ο δσγξάθνο δσγξαθίδεη ό,ηη πνπιάεη. Αληίζεηα ν 
θαιιηηέρλεο πνπιάεη ό,ηη δσγξαθίδεη 

Πηθάζν Πάκπιν 

• Χξεηάζηεθε λα γεξάζσ, γηα λα κάζσ λα δσγξαθίδσ 

ζαλ παηδί Μηξό.

http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1


ΔΗΜΘΟΥΡΓΘΑ ΨΗΦΘΑΚΟΥ ΠΡΟΧΕΔΘΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΘΚΟΥ ΠΘΝΑΚΑ



σεδιάδονηαρ ένα ηπιζδιάζηαηο 

έπγο Ζωγπαθικήρ



Ο Πικάζο ηεν ώπα ηερ 

δεμιοςπγίαρ



Η ομάδα μαρ 



Η ομάδα μαρ



Η Ομάδα μαρ



Η Ομάδα μαρ


