


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΟΥΜΕ; 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ: 

• Ακουαρέλα ή νερομπογιά 

Από το ένθετο της εφημερίδας: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28/02/99 

«Οι Ερευνητές πάνε παντού» 

• Τα παστέλ και τα μελάνια 

• Τα πινέλα και η παλέτα 

• Τα καβαλέτα και το χαρτί (α-β) 

Από το βιβλίο «Τα πρώτα βήματα στη ζωγραφική», 

Χοσέ Μ. Παρραμόν, κείμενα διασκευασμένα 



ακουαρέλα ή 
νερομπογιά 

Trprtnuci Λύιιι\ λαζουλι 

Κόκκινη αχρα 
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τα παστέλ και τα μελάνια 
Αχί) το βιβλίο «To upturn βήματα αττ\ ζωγραφική». Χοοέ Μ Παρραμόν, κείμενη δ η σ κ ε υ ω μ ε ν ο 

Τα iQdiiJ. είναι γιιωοιο οίους ζμ>γϋ(ΐιΚΦί 

ήδη ω ό ίο IS* Βίωνα Χρτ|οι>ιοηοιήβτ|ΐίαν όμως 

«puroOTtpo a w « ! J" o:wvo 3cm μϊτα 

ΕτΛ χρονιά noti flipecov 'τ noiomia των nnoiu. 

JtoiiuroiDv Tjvtjju*; 
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τα πινέλα και η παλέτα 

ί)τπν ΓΓΤΡ-

ρύζΕΐί WHUA ifiorei vfj «poOfiETC όχι μό
νο το ήτ.ίΐιμο, uJuii και τη ρίορψή « I TC 
ο^μπ ion; Οι «μ^ίλμρτίι.; ϋΡΊΡΐμ"-
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τα καβαλέτα και το χαρτί 

Καβαλέτα 

Η uuctffvptupiii γίνεται en^ijftu: οε jmp> 

η. Το χαρτί Hotyf 4νιύτητ(ιΐ «Κι UpOft vp 
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li. EflKnTfvui pptvETC και οτη ouvcjrtia 
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Στις προηγούμενες σελίδες είδατε μολυβιά, πινέλα, χρώματα. Διαβάστε 
τους τίτλους. Μπορείτε να εξηγήσετε τι σημαίνουν; 

Εσείς ζωγραφίζετε; Έχετε δουλέψει με κάποια από τα υλικά αυτά; 

Γράψτε τα χρώματα: (κείμενο: Τα παστέλ και τα μελάνια) 

1. ...κόκκινο 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

Φανταστείτε ότι κάποιοι από σας είναι ζωγράφοι και γνωρίζουν 
τα πάντα για τα υλικά της ζωγραφικής. Οι άλλοι μαθητές τους κάνουν 

ερωτήσεις: 

(Οι «ζωγράφοι» μπορούν να πάρουν πληροφορίες για να απαντήσουν 
από το κείμενο: Ακουαρέλα ή νερομπογιά) 
• Πώς αλλιώς λέμε τη νερομπογιά; 
• Από τι γίνονται οι νερομπογιές; 

• Από πότε χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τη νερομπογιά; 

• Πού ζωγράφιζαν οι πρώτοι άνθρωποι: 
• Ποιοι ζωγράφιζαν στους τοίχους; 

• Ποιοι ζωγράφιζαν πάνω σε μετάξι; 

(Κείμενο: Τα παστέλ και τα μελάνια) 
• Από πότε οι ζωγράφοι γνωρίζουν τα παστέλ; 

• Πόσα είδη παστέλ υπάρχουν; 
• Πώς μπορεί να τα αγοράσει κάποιος; 

• Με τι μπορεί κανείς να κάνει ένα σκίτσο; 

• Τι είναι ένα σκίτσο; 
• Τι παριστάνει το σκίτσο της φωτογραφίας; 



(Κείμενο: Τα πινέλα και η παλέτα) 
• Τι πρέπει να προσέχουμε, όταν αγοράζουμε πινέλα; 
• Από ποια ζώα παίρνουμε την τρίχα για να φτιάξουμε ένα πινέλο; 
• Πόσα πινέλα πρέπει να αγοράσουμε, αν θέλουμε να κάνουμε 

μια ζωγραφιά; 
• Τι είναι η παλέτα; 

(Κείμενο: Τα καβαλέτα και το χαρτί) 
• Περιγράψτε ένα καβαλέτο. 
• Τι χρειάζεται το καβαλέτο; 
• Πώς πρέπει να είναι το χαρτί που θα ζωγραφίσουμε; 

Θυμηθείτε ξανά ότι τα σημεία στίξης είναι: 
α. η τελεία (.) β. η πάνω (ή άνω) τελεία (:) γ. το κόμμα (,) 

δ. το ερωτηματικό (;) ε. το θαυμαστικό (!) στ. η διπλή τελεία (:) 

ζ. η παρένθεση (()) η. τα αποσιωπητικά (...) θ. ηπαύλα(-) 

ι. η διπλή παύλα (- -) [Έχει ίδιο ρόλο με την παρένθεση] 

ια. τα εισαγωγικά («») 

Στο κείμενο Ακουαρέλα ή νερομπογιά μπορείτε να βρείτε τα σημεία στί
ξης; Στο ίδιο κείμενο μπορείτε να εξηγήσετε γιατί βάλαμε τα κόμματα; 

Ξέρετε πότε βάζουμε πάνω τελεία; Πάνω τελεία βάζουμε, συνήθως, όταν 
κάνουμε μια μικρή πρόταση και δεν έχουμε πει ακόμη αυτό που θέλουμε 
επομένως δε μπορούμε να βάλουμε τελεία. Συνήθως βάζουμε πάνω 
τελεία, όταν η δεύτερη πρόταση έχει αντίθετο νόημα από την πρώτη. 
Άλλες φορές όμως μπορεί να συμπληρώνει και το νόημα της πρώτης. 
Π.χ. Λεν έχει απλά χρήματα είναι πάμπλουτος 

Μπορεί κανείς να ζωγραφίσει με πολλά υλικά μπορεί να 
χρησιμοποιήσει νερομπογιά, με παστέλ ή με λάδι. 

α. Στο κείμενο «Τα παστέλ και τα μελάνια» να βρείτε και να εξηγήσετε 
γιατί υπάρχει η πάνω τελεία. 

β. Να βάλετε την πάνω τελεία στις προτάσεις: 
- Είχε πολλή δουλειά κάθε μέρα ετοίμαζε τα παιδιά για το σχολείο, 

μαγείρευε και μετά πήγαινε στο μαγαζί. 

- Χθες είχα πολλά μαθήματα έπρεπε να μελετήσω ιστορία, 
μαθηματικά και γλώσσα. 

- Στην τσάντα μου υπάρχουν πολλά βιβλία υπάρχουν όμως ακόμα 
μολύβια και γόμες. 

Καταλάβατε τώρα πότε βάζουμε πάνω τελεία. Γράψτε ένα δικό σας 
παράδειγμα, όπου θα χρησιμοποιείτε πάνω τελεία. c 



Σας δίνουμε μερικές λέξεις απο τα κείμενα που διαβάσατε. Μπορείτε 
να τις εξηγήσετε και να συμπληρώσετε τις προτάσεις; 

τα συστατικά /το συστατικό 

Πάνω στο κουτί της κονσέρβας 

τοποθετούνται / τοποθετώ - ούμαι 

Τοποθετήστε με τη σειρά 

ανακατευόταν / ανακατεύω-ομαι 

Ο αέρας μου ανακάτεψε 

το χυμό / ο χυμός 

Μ' αρέσει 

βελτιωνόταν / βελτιώνω-ομαι 

Αύριο δε θα βρέχει, γιατί ο καιρός θα 

Οι επαγγελματίες / ο επαγγελματίας 

Καλός επαγγελματίας είναι αυτός που δουλεύει σκληρά και 

τα εξαρτήματα / το εξάρτημα 

Το αυτοκίνητο δεν προχωράει, γιατί 

την υγρασία / η υγρασία 

Όταν έχει υγρασία 



Σας δίνουμε λέξεις απο τα κείμενα που διαβάσατε. Μπορείτε να κάνετε 
προτάσεις; 

νερομπογιά 

στρογγυλό πινέλο 

χρησιμοποιώ 

το δοχείο 

το σφουγγάρι 

απλώνω 

καλής ποιότητας 

ελαφρύ (ελαφρός, ελαφριά, ελαφρύ) 

το μέγεθος 

η συμβουλή 



Φανταστείτε οτι είστε στο μαγαζί που πουλάει ειόη ζωγραφικής. 
Σκεφτείτε τι θέλετε να αγοράσετε. Γράψτε το διάλογο με τον υπάλληλο. 
Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε την παύλα. 
Πχ. -Παρακαλώ; 

- Θα ήθελα 

Μάθατε πολλές λέξεις στο κεφάλαιο αυτό; 
Μετρήστε τις γνώσεις σας. Συμπληρώστε τα κενά με τα γράμματα και 

μετά πείτε τι είναι. 

1. Κ _ β το 

2. Σ ω _ η ι 

3. Χ μ_ _ α 

4. Ζ _ γ ά 

5. Ε π _ φ α 

6. Ε π _ γ ς 

7. Μ _ λ _ ν _ α (τα) 

8. Π _ ν _ λα 

9. Σ π _ λ _ _ ο 

10. Σ κ ο 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Το φως 

ΤΟ ΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
Αχό το βιβλίο «Τα πρώτα βήματα ατη ζοαγραψική», Χοσέ Μ Παρραμόν, κείμενα 

εηαοκΕΐκκηιένα 

Το φως ή τιιο αωοτά ο ρόλος του φωτός πά
νω αϊ" B^TiwciurvB. εϊνπι γιο πολλούςλύγους 
OTmavTiunc καρογοντος στην τίχνη. Πρώ
τον, το φας. gqvEDtwEi to βχήμα ενός ονΐι-
ιίΐιμένοιι _ 

Δεύτερον, μπορεί να προκαλέσει την 
αίαβηοη π * λύπης τ·Κ λ Ρ Ρ < της ανη-
αυγιος, «.οχ. Γ Β τιαροίίιγμΛ, το BuvttTO ΚΗ-
ΘΕΙΟ ιρως ιονίΕεπα σττ]ματα ^ α ί Si**' δϋνο-
μη ΐπη γ ρ α φ ι ά AvtiBffa, EVB απαλό ftp.· 
UJJO « κ uewvti Τί»ν ίνΤπΟη KOI ΒίνΟ 
μϋΐ|(ΐ£[ΐί&κοι γίιλΐ!ΐΐ|οτη ζιωτροχριό Υπάρ-
3*ουν δύο «ιΐγίς φωτός nut* μπορούν να «ω* 
τϊοαυν το θέμα «ις· η ψυαυίή «αι η τ*ϊνη· 
Ι » ' 

Ενα μεγάλο xcfiaOiipo μπορεί hu 3ώαΐΐ TO qtunxo 

<?0)C"unTi(lifCi t* τεχνητά TWi βοηθά» VOOCt ÔHfJE 

αυτό TOD θέλύϋμΕ a£ μια ήαιντκιαΗά. «ΐ|λα&ή. 

ΪΏ ruVL<irjVi|ie to «ρ6υ«πο ή τ α ^ ρ ι α ή ένα 
«VflKtilMVO, ΚλΧ-

YioPEOin' τί«ΐ£(>ις ΐϋΠΌτόηττες ΥΙΗ να φα>τίαοΐιμΕ 

ιΐια ζωγραφιά 0*3 μκροοΐά. ΟκΟ «λογία αρίοτ^ρά. 

αχό πλάγιο £e^ia κοα οπό πίοω 

Τα βασικά οχήματα 

ι* actuals τ » {Ηΐιΐ4ΐμ«. 
Vbv σποτ(Αβύν yrwjl tin 
«**Λιμ6 Tftj ΚίΐΒίΙιτ. ΓΙΚ 

Dtnv μελί tap*: TO Milan r>»v 

μεγάλων ςωγράφων. θαυμάζουμε tov τρό-
•ο με τον οποίο ξΐιίινσΰοαν αιό ένο απλό 
βκίτβο και etTj συνέχεια ιραχιυρούοαν ε-
μπλομιιζρμιώ; το, μέχρις ότου έφταναν ο ' 
ίνα ολοκληρωμένα έργο, ΥίμΒΤΟ από (finr\-
ρίς λεπτομέρειες. 

Ενας από ηντοϋς, ο Πολ 
Σ*Ζμν eiff χάντα ένα ενδιαφέρον για 
το αχήμϊΐα «ις φύσης. Ι ' ένβ γράμμα προς 
το φίλο του και ζωγράφο Εμώ. Μπερνάρ, ο 
£&ζϋν τον έτραφΐ «.' ύ t i τη φόοη 
οβν νβ τρον κύβος, σφαίρα ία» κϋλιν&ρος» 
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Λίγα λογία για τις τεχνικές 
το φως και τα βασικά χρώματα 

Κοιτάξτε τους δύο ίδιους πίνακες. Περιγράψτε τους. Τι παρατηρείτε; 

Γιατί ο φωτισμός είναι σημαντικός σ' ένα έργο τέχνης; 

Πως μπορούμε να έχουμε φυσικό φωτισμό και πως τεχνητό; 

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικό και πότε τεχνητό φωτισμό; 

Πόσες δυνατότητες έχουμε να φωτίσουμε μια ζωγραφιά; 

Διαβάστε το κείμενο «Τα βασικά σχήματα». Συμπληρώστε τα γράμματα 
που λείπουν. 

Να βρείτε τα σημεία στίξης στα δύο κείμενα. Γιατί τα χρησιμοποιούμε; 

αντικείμενα, σημαντικός, φανερώνει, τονίζει, θαμπό, απαλό, γαλήνη. 
Να βρείτε στην παρένθεση τις λέξεις ή φράσεις που έχουν την ίδια σημασία. 

(ελαφρό, κάνει πιο δυνατό, δείχνει, όχι καθαρό, σπουδαίος, πράγματα, 

μεγάλη ησυχία) 

Να βρείτε τις αντίθετες λέξεις: 

σημαντικός =/= 

σωστά =/= 

ανησυχία =/= 

μειώνει =/= 

δίνει =/= 

ξεκινούσαν =/= 

απλό =/= 

γεμάτο =/= 
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I D . Οι ζωγράφοι λένε: «Μέσα στο αντικείμενο που ζωγραφίζετε κρύβεται 
ένας απλός γεωμετρικός όγκος, όπως μια πυραμίδα, μια σφαίρα ή ένας 
κύλινδρος» 

Εσείς κοιτάξτε και την εικόνα με το αχλάδι. Συμφωνείτε; 
Να ζωγραφίσετε άλλα φρούτα ή πράγματα και να δείξετε το σχήμα που 
κρύβεται μέσα, όπως το παράδειγμα με το αχλάδι. 
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Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά την τέχνη 

(κείμενο διασκευασμένο) 

Μόλις είκοσι χρόνια πριν, στη δεκαετία του '80, οι επισκέπτες των μου

σείων και των γκαλερί, μπορούσαν ν α περάσουν ένα ιδανικό πρωινό του 

Σαββάτου, καθισμένοι σχεδόν μόνοι σε μια αίθουσα του μουσείου κ α ι ν ά 

απολαύσουν τα εκθέματα. Χωρίς παιδικές φωνές, χωρίς δασκάλους, χω

ρίς φασαρία. Τότε ένα παιδί ερχόταν σπάνια σε μια πινακοθήκη ή έκθεση. 

Τα παιδιά, όμως, γ ια ν α γνωρίσουν την τέχνη και ν α την αγαπήσουν θα 

πρέπει ν α βλέπουν συχνά έργα τέχνης στα μουσεία και στις πινακοθήκες. 

Πρέπει δηλαδή η τέχνη ν α δίνεται στους μαθητές «σε μικρές δόσεις». Εί

ναι αλήθεια, λένε οι παιδαγωγοί, ότι μετά τη μια ώρα κανείς δε μπορεί 

ν α κρατήσει την προσοχή ενός παιδιού. 

Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει οι πληροφορίες που θα του δίνουμε για τον κάθε 

πίνακα ν α είναι πολλές και ν α επεξηγούν τι και πώς ζωγράφισε ο καλ

λιτέχνης αυτό που βλέπουμε εμείς. Τέλος, το θέμα του πίνακα θα πρέπει 

ν α έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
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Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά την τέχνη 

1. Κοιτάξτε τη φωτογραφία. Μπορείτε να την περιγράψετε; 

L. Σας αρέσει ο πίνακας ζωγραφικής που βλέπουν οι επισκέπτες της 
Πινακοθήκης; Γιατί; 

3 . Απολαμβάνω σημαίνει: χαίρομαι πολύ όταν κάνω κάτι... όταν τρώω 
κάτι, όταν βλέπω κάτι. Τι απολαμβάνετε εσείς περισσότερο; 
• μια βόλτα στην πόλη 
• μια βόλτα στα μαγαζιά 
• ποδόσφαιρο στην τηλεόραση 
• το φαγητό 
• το βιβλίο « 
• τον ύπνο μου 
Συνεχίστε τι άλλο; 

^1 4 . Σημειώστε στο κενό δίπλα στις παρακάτω προτάσεις ποιες είναι Σωστές 
: ' και ποιες Λάθος. r Λ 

Τη δεκαετία του 80 δεν πήγαιναν πολλά παιδιά 
στα μουσεία. 

Πριν είκοσι χρόνια το Σάββατο το πρωί τα μουσεία 
ήταν γεμάτα παιδιά. 

Τα παιδιά σήμερα επισκέπτονται τα μουσεία με 
τις τάξεις τους ή με τους γονείς τους. 

Τα παιδιά μπορούν να κρατήσουν την προσοχή τους 
πάνω σε ένα θέμα πολλές ώρες. 

Τα παιδιά αγαπούν την τέχνη, όταν οι πίνακες 
που βλέπουν έχουν ενδιαφέρον. 

Τα παιδιά δε χρειάζονται πολλές πληροφορίες 
για τους πίνακες ζωγραφικής που βλέπουν. 
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α. Σε «μικρές δόσεις» παίρνουμε συνήθως ενα φάρμακο. Ποτέ άλλοτε 
χρησιμοποιούμε τη λέξει «δόσεις». 

β. Τι σημαίνει στο κείμενο ότι "η τέχνη πρέπει να δίνεται στα παιδιά 
σε «μικρές δόσεις»; 

Εσείς τι κάνετε συνήθως ένα πρωινό του Σαββάτου. 

Γράψτε δίπλα από τις λέξεις, στην παρένθεση, το σωστό σημείο στίξης, 

τελεία ( ) 

κόμμα ( ) 

ερωτηματικό ( ) 

θαυμαστικό ( ) 

αποσιωπητικά ( ) 

διπλή τελεία ( ) 

παύλα ( ) 

παρένθεση 

Γράψτε από μια φράση, όπου θα χρησιμοποιήσετε καθένα από 

τα παραπάνω σημεία στίξης 

Πχ. Τι ώρα είναι; (ερωτηματικό) 



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ 
Ή ΓΚΡΑΦΙΤΙ 

Πώς ξεκίνησε ΰμυς η ιοτορία; Κάποιοι 

μκλ**< rw έ*ον f J j k i * τϊον ίίκΐ Λΰίι 

στη Νέο Υόρκη κ,αι που όταν γΰριΟΈ ninu 

στην Ευρώπη 6tv είχε Trnma... κύλΰηρο 

να κάνει κατ άρχιαι να ζωγραρίιιι TafKcu< 

ρ( απρέι στην Ελβετό «οι τη Γερμάνιο* 

Κ6η τέτοιο μβροια rjtov παράνομο 

κοι κινηΐιοποίιισΈ την «ττμνομίο. 

H γτρμοντκή αστυνομία τον συνελαρε. 

Ο υυς. Γ· δουλειά ίίκε γίνει 

9 μιμητές του τις επόμενες μΐρες όρταααν 

να δοκιμάζουν το χρώμνττά τί,υς στους γκρίζους 

τοίχους. 

i>a «α πούμε πόντια την ολήθϊιο. w κίνημο 

του γκράφΐιΐ αεν οφείλεται πε Ρ Έ και υόνα :ττο:ιο 

κοι Βεν ξέρουμε πν η ιστορία autfj jiva i00% 

αληθινή. Απλώς, η vcokio Til ν μεγάλων ηΰλΐΗΥ 

ένιωσι την ανάγκη νο ικφραατβ' - και τι mo εύκολο 

οπό έναν γκρίζο τοίχο nor ίνα οπρίι στο χέρι; 

Και στην Ελλάδα; 
Από τη δίΛϋίΤΓΟ του ! 990 και μετά, το γκράφιτι 

έχει ίγκοτοεποθεί γιο το «οίο στην Ευρώπη. 

£νώ οπομο και ατψ Ελλάδα κάποιοι πρωτοπόροι 

γκραφτάΒες -η «wnwrn»- ΐκονον τόπι Βαλα δβλα 

τα πρώτο τους βήματα. Εήμτρο mo Βενιπίάακιι 

πόλη της ΞλΑόδας ·Όν *ο μην έκει ιστυ και μια 

γωντΰ ζΜΥρσφισμένη με γκροαπτ. Επίσης, απ* ρ.ο 

μαΟοίνουμί. οκάμα και ξένοι wrtierc επιοκίπΐονται 

πι χώρο μος οτιώ την Ολλανδία; ΐη Γολλίο ι τη 

Γερμανίο «π 6ev ηπρολείπουν να οφήοομν ΐτ|γ„, 

υπογραφή τους! 
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Παράνομο και νόμιμο γκράφιτι 
Δεν πρέπει νο ξεχνάμε άτι η ζωγραφική 

σε τοίχου ς τ?ου δεν ctvoi δικοί μος είναι παράνομη 

πράξη, η οποία ονομάζεται «φβαρο ξένης 

περιουοίοΐΡ. Σε ττολΛές χώρες της Ευρώπη*;, 

μάλιστα. σπάρκοΑίν ειδικοί ντπ^κτιΡ της αοτυνσμίας 

που δουλειά τους είναι να κυνηγάνε 

κσι να συλλαμβάνουν τους writers, ενώ 

τοα πρόστιμο και τα μπλεξίματα με την αστυνομία 

δεν e/νοι παίξε γέλαοε... 

Πορ' άλο αυτό. σά,μερο το γκράφιτι έχει 

αναγνυρκπιΙ τόσο ποΑΟ, που πολλοί γκροφιτάδες 

δε χρειάζεται Γ Η να παρανομούν: οι διαγωνισμοί 

και οι εκθεοΕίς γκρόφιτ- είναι πλέον κοτι πολύ 

συνπ&ισμενο. Μερικές φορές, μάλιστα, κάποιοι 

γκραφιταδες βγάζουν λεφτά από τη δουλειά 

τους. κάνοντας «εμπορικά» γκράφιτι επί 

παραγγελία! 

ΜΙ-Μοί •EPeVNHTet-i. hint 
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Ζωγραφική σε τοίχους η γκράφιτι 

I . Κοιτάξτε τις εικόνες. Τι νομίζετε ότι είναι το γκράφιτι; 

L. Υπάρχουν ζωγραφιές γκράφιτι στους τοίχους της πόλης σας; Σας αρέσει 
το γκράφιτι; 

3 . Ποιος ζωγράφισε για πρώτη φορά γκράφιτι; Σε ποιες χώρες; Τι υλικά 
χρησιμοποίησε; 

4 . Τι έκανε η γερμανική αστυνομία; 

J . Τι έγινε τις επόμενες μέρες; 

Ο. Είναι αληθινή αυτή η ιστορία; 

/ . Από πότε άρχισε το γκράφιτι στην Ελλάδα. 

Ο. Από πού έρχονται οι ξένοι «γκραφιτάδες» στην Ελλάδα; 

!7. Η ζωγραφική σε τοίχους που δεν είναι δικοί μας είναι νόμιμη ή 
παράνομη; 

1 U . Τι κάνει η αστυνομία στην Ευρώπη; 

I I . Σήμερα το γκράφιτι έχει αναγνωριστεί; Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό; 
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Μπορείτε να βρείτε τις λέξεις με το ιόιο νόημα (συνώνυμες); 

1. μιμητές 

2. παράνομο 

3. δειλά-δειλά 

4. συνέλαβε 

5. φθορά 

6. πρόστιμα 

7. έχει αναγνωριστεί 

α. κάτι που δεν είναι νόμιμο 

β. έπιασε 

γ. καταστροφή 

δ. έχει γίνει γνωστό 

ε. αυτοί που κάνουν το ίδιο πράγμα 

στ. με φόβο 

ξ. τα λεφτά που πληρώνουμε στο κράτος 
αν κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό 

Τι σημαίνει «μπλεξίματα με την αστυνομία»; 

Τι σημαίνει δεν είναι «παίξε γέλασε»; 

Ποια από τα παρακάτω σημεία στίξης υπάρχουν στα δύο πρώτα κείμενα. 
Πόσες φορές συναντάτε το καθένα απ' αυτά; 

τελεία 

κόμμα 

ερωτηματικό 

θαυμαστικό 

αποσιωπητικά 

διπλή τελεία 

Γιατί ένας οδηγός αυτοκινήτου μπορεί να πληρώσει πρόστιμο; 
Γιατί πέρασε με κόκκινο. (Συνεχίστε...) 

Γιατί 

Γιατί 
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1 /.Ρωτήστε κάποιο συγγενή σας που οδηγεί αυτοκίνητο αν έχει πληρώσει 
πρόστιμο και γιατί. 

1 0 . Να βρείτε το ουσιαστικό ή το ρήμα που παράγονται από τις παρακάτω 
λέξεις. 

Π.χ. η υπογραφή •υπογράφω 

ξεκίνησε • το ξεκίνημα 

1. άρχισε 

2. να ζωγραφίζει 

3. συνέλαβε(συλλαμβάνω) 

4. να δοκιμάζουν 

5. η δουλειά 

6. η παραγγελία 

1 ;7. Ένας φίλος σας ξέρετε ότι πριν από μερικές μέρες έκανε μια ζωγραφιά 
γκράφιτι σε ένα παλιό σπίτι κοντά στη γειτονιά σας. Τι θα του λέγατε; 
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KYPJAKH 2 ΦίβΡΟΥλΡ^ 2001 
, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Γέχνΐς & Γρ Δ μ μ η τ α 

-*<-•- + * * a • •-•-*•-·« κ κ * - * * * a κ*«•*** a »*-**« 

\ποκαλύπτοντας το πρόσωπο 

των γυναικών 
51 καλλιτέχνιδες από 21 ισλαμικές χώρες παρουσιάζουν έργα τους 

στην Αθήνα 

£p|BτηςMikfeh 9arfH οπύιο ipfriapumpa) ma τηςFahrtlnlua 1Μ end mi' ίοβδανίο fSrfiai. 

JiifXflETtNAI 
fiAMGWANOt 

,ϊβίοηπντα ipvCTfiCVtiJ από 
ntvriPtfl Ku^jrixviirj-no-
ί.ίιεϊ 21 ισλαμικών Hupuv 
ouviftutn" rjyc τιαλύ Evtjic-
ipepouoB ρίΒεοτι *Γυνιίΐί« 
ίογοάφοι anq τον ισλαμικό 
"*Ί»·- Z«W«ai-
κα ipta ana την Πώαιατί-
νη,το Ιράκ, urrAAmrio, το 
Ηποτράαντϋ κΑ <puti-
tovr μια άλλη πτυχή απών 
των κορών και εκφράζουν 
ΤΒ oyuviE! αλλά. και w ιλ-
Γ[ίδ£Ι ΊΟΙ». 

Το ιπϋνΐαμο >π ttxrn ί-
νώνπ ψ ί κ ι κοι ouvrfil· 
octs και ανοίγει vfous Βρο-
U0U5 γ η να tOTQvoiw;nr 
τον κόσμο και να. GUOTJUE 
V « 5 ΛΙΚ3Γ.5 o r πολιά TIOO-
ρλαμετο>, ακαύσιηχε ατη 
ο ΐ ί ρ κ » w ερνοοΊών του 
• 2ου ΔίΕ&νοίκ luvfcpicu 
γιο τον Πολπισμο χοι τα* 
Εφήνη», πουηρογμοτχηΐ}!-
ήβπκε tov irqxtapfvo ΙΕ-
mcuBoio cm Ράδό, ur ctri-
κέντρο ιοί καβαρκηικά ρό
λο TWV γυναικών κοι m on-
μαοϊα TJU Tixvru. 
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Αποκαλύπτοντας το πρόσωπο των γυναικών 

Μπορείτε να πείτε τι βλέπετε στις δύο εικόνες; 

Πόσα έργα τέχνης είναι στην έκθεση Πόσες καλλιτέχνιδες εκθέτουν 
τα έργα τους; 

Ποιο είναι το θέμα της έκθεσης; 

Από ποιες χώρες έφεραν ζωγραφικά έργα; 

Πού έγινε το «2ο Διεθνές Συνέδριο για τον Πολιτισμό και την Ειρήνη»; 

Ποια από τα παρακάτω σημεία στίξης υπάρχουν στο κείμενο; 
Πόσες φορές συναντάτε το καθένα απ' αυτά; 

τελεία 

κόμμα 

παύλα 

ερωτηματικό 

θαυμαστικό 

αποσιωπητικα 



Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη το σωστό άρθρο, όπως στο παράδειγμα. 
Π.χ. έργο το έργο 

1. έκθεση 

2. τέχνης 

3. κόσμο 

4. λύσεις 

5. καλλιτέχνιδες 

6. ψυχές 

7. χωρών 

8. προβλήματα 

9. αγωνίες 

10. ελπίδες 

Μπορείτε να βρείτε μέσα στην παρένθεση λέξεις που έχουν το ίδιο 
νόημα (συνώνυμες) με τις υπογραμμισμένες; 

1. μια άλλη πτυχή, 

2. για να κατανοήσουμε, 

που πραγματοποιήθηκε, 

4. τον καθοριστικό ρόλο, 

5. τον περασμένο Σεπτέμβρη, 

(έγινε, πλευρά, πέρσι, σπουδαίο, καταλάβουμε) 



Ο Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ 
Αχό το piptoO «Ο ςωγρβφος Θεόφιλος», Κωοτα Παύλου 

Ο Θεόφιλος γεννήθηκε το 1868 στο χιΰριΟ 
Βαρεία, χαντά στη Μυτιλήνη Έμαθε να 
ζωγραφίζει, δίπλα στον παππού tou και στο 
θείο του. Ήταν &εν ήταν είκοσι χρονών, ό
ταν απΟφάαΐΟΈ να πάει στη Σμύρνη. Εχει 
δούλεψε μερικά χρονιά 804 μετά αποφάσι.-
σε να πάει στο Βόλο και σία χαίρια του Πη
λίου, άπαν ζωγράφισε πολλούς τοίχους σε 
σπίτια και σε μαγαζιά. Το 1926 γύρισε πίσω 
στην πατρώα ίου τη Λέσβο, οπού έζησε μέ
χρι το 6άνστϋ του (1934). 

-^^Λ 

(1873 (Oj<j 
Η b p c m . 

t i n y 
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Όπου, το λοιπόν, τριγυρνούσε ο Θεόφιλος στο Βό

λο και στα χωριά του Πηλίου και δούλευε. Αλλοτε 

ζωγράφιζε τοίχους σε σπίτια και σε μαγαζιά (φούρνους, παντοπω

λεία και άλλα τε'τοια) και άλλοτε διόρθωνε παλιές εικόνες που του 

ε'διναν μερικές γυναίκες στα χωριά. 

Ένα μεσημέρι, που τα τζιτζίκια γέμιζαν τον τόπο με ήχο και οι αχλα

διές έβγαζαν καρπούς από τα κλαδιά, τα σταφύλια κοκκίνιζαν αργά 

στον ήλιο και ο'Θεόφιλος πήγαινε σε ένα άλλο χωριό του Πηλίου. Τον 

βλέπει ένας μαγαζάτορας, λέει: 

-Να μου ζωγραφίσεις δυο λιοντάρια στον τοίχο. 

Λέει ο Θεόφιλος: 

-Λυτά τα θέλεις ή δεμένα; 

Ο μαγαζάτορας, που είχε ένα μπακάλικο, δεν κατάλαβε. Λέει: 

-Τι λυτά και δεμένα μου λες; 

-Τα δεμένα είναι πιο ακριβά. 

Διπλάσια τα χρέωνε ο Θεόφιλος τα δεμένα λιοντάρια. Ο μαγαζάτο

ρας διαλέγει τα λυτά, που ήταν και πιο φτηνά. Βγάζει ο Θεόφιλος τις 

νερομπογιές απ' το σελάχι, να σου δυο λιοντάρια ζωγραφισμένα στον 

τοίχο. Πληρώνεται και φεύγει Όπου, το λοιπόν, δεν πέρα

σαν πολλές μέρες, πιάνει μια βροχή, έπλυνε η βροχή τον τοίχο με τις νε

ρομπογιές, πάνε και τα λιοντάρια, χάθηκαν. Λέει ο μαγαζάτορας: 

-Πάνε τα λιοντάρια, έφυγαν; 

Τον ακούει ο Θεόφιλος, λέει: 

-Εμ, λυμένα ήθελες... 

Κι έφυγε κι αυτός. Μετά ο μαγαζάτορας έβαψε μόνος του τον τοίχο 

άσπρο (ήταν πολύ θυμωμένος). 
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Ο ζωγράφος Θεόφιλος 

Πού και πότε γεννήθηκε ο ζωγράφος Θεόφιλος; 

Μπορείτε να πείτε ποιον αιώνα γεννήθηκε και ποιον αιώνα πέθανε; 
(Το 18ο αιώνα, το 19ο ή τον 20ο αιώνα;) 

Ποιος έμαθε στο Θεόφιλο να ζωγραφίζει; 

Σε ποιες πόλεις δούλεψε ο Θεόφιλος; 

Τι ήθελε ο μπακάλης να του ζωγραφίσει ο Θεόφιλος; 

Διαβάσατε την ιστορία με το Θεόφιλο και το μαγαζάτορα; Τώρα 
συμπληρώστε τις λέξεις από την ιστορία αυτή: 

- ο μαγαζάτορας είχε ένα 

- ο μαγαζάτορας ζήτησε από το Θεόφιλο να του ζωγραφίσει ένα 

- ο Θεόφιλος τον ρώτησε πώς θέλει να είναι το λιοντάρι ή 

- όταν έβρεξε, η βροχή 

- ο μαγαζάτορας είπε ξαφνιασμένος 

- ο Θεόφιλος εξήγησε ότι 

- τέλος, ο μαγαζάτορας, που ήταν πολύ θυμωμένος, 

Ξέρετε τι είναι τα σημεία στίξης; Πείτε όσα γνωρίζετε. 



Θυμηθείτε, λοιπόν, οτι τα σημεία στίξης είναι: 

α. η τελεία (.) 

β. η επάνω τελεία ( ) 

γ. το κόμμα (,) 

δ. το ερωτηματικό (;) 

ε. το θαυμαστικό (!) 

στ. η διπλή τελεία (:) 

ξ. η παρένθεση (()) 

η. τα αποσιωπητικά (...) 

θ. η παύλα (-) 

ι. η διπλή παύλα (- -) [Έχει ίδιο ρόλο με την παρένθεση] 

ια. τα εισαγωγικά («») 

Σημειώστε ποια από αυτά είδατε στο κείμενο « Ο ζωγράφος Θεόφιλος»; 

Τώρα που γνωρίζετε τα σημεία στίξης, γράψτε ξανά σε ένα κείμενο 

την ιστορία με το Θεόφιλο και το μαγαζάτορα. Θα σας βοηθήσει η 

άσκηση 5. Θα χρησιμοποιήσετε όσα περισσότερα σημεία στίξης μπο

ρείτε. 

Μπορείτε να γράψετε δέκα είδη που πουλάει ένα μπακάλικο; 

Μπορείτε να γράψετε πέντε φρούτα του καλοκαιριού και πέντε φρούτα 

του χειμώνα; 



Οι παρακάτω προτάσεις σας λένε ποτέ χρησιμοποιούμε τα σημεία 
στίξης. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά; 
Π.χ. Τελεία χρησιμοποιούμε όταν τελειώνουμε ένα κομμάτι του λόγου 

μας. Όταν τελειώνει μια περίοδος λόγου. Δηλαδή, όταν πούμε προ
τάσεις που μας δίνουν ένα νόημα. Στον προφορικό λόγο σταματάμε 
τη φωνή μας και σε λίγο αρχίζουμε την επόμενη πρόταση. 

α. βάζουμε, όταν θέλουμε να χωρίσουμε ίδιες περίπου 
λέξεις σε ένα κείμενο Π.χ. Αγόρασα ντομάτες, πατάτες κρεμμύδια. 

β. βάζουμε όταν έχουμε ένα διάλογο για να δείξουμε ότι 
αλλάζει το πρόσωπο που μιλάει. Π.χ. 
- Με ρώτησε αν τον ξέρω 
- Και τι του απάντησες; 
- Του είπα ότι δεν τον γνωρίζω. 

γ. βάζουμε όταν ρωτάμε. Π.χ. Τι κάνετε; 
δ. βάζουμε, όταν θέλουμε να χωρίσουμε δύο προτάσεις. 

Μια κύρια και μια δευτερεύουσα. Π.χ. Διαβάζει, όταν έχει χρόνο. 
Λεν πήγε σχολείο, γιατί ήταν άρρωστος. 

ε. Όταν θέλουμε να δείξουμε πόσο μας άρεσε αυτό που ακούσαμε, 
βάζουμε . Π.χ. Τι ωραίο λουλούδι! 

στ. Δε βάζουμε όταν οι λέξεις (οι όροι) συνδέονται με το 
και, το ή, το να. Π.χ. Θέλω να πάω έξω. 

ζ. Μέσα στην κλείνουμε λέξεις ή μια φράση που 

εξηγεί ή συμπληρώνει αυτά που γράφτηκαν προηγουμένως. 
Ο ζωγράφος Θεόφιλος (1868 - 1934) έζησε... 

η. Όταν γράφουμε ονόματα ανθρώπων στους οποίους θέλουμε 
να μιλήσουμε βάζουμε . Π.χ. Γιώργο, έλα εδώ. 
Κώστα, πήγαινε κάτω. Αγαπητή μου φίλη, κλπ. 

θ. βάζουμε μετά από τις λέξεις ναι, όχι, έτσι, τότε, 

καλά, όταν βρίσκονται στην αρχή της περιόδου του λόγου μας. 
ια. βάζουμε όταν σταματάμε να μιλάμε για κάτι, 

γιατί δε θέλουμε να συνεχίσουμε. Ο αναγνώστης θα καταλάβει ότι 
θέλαμε να γράψουμε και άλλα που, τελικά, δε γράψαμε. 
Π.χ. Θα ήθελα και άλλο 

Κοιτάξτε τις ζωγραφιές του Θεόφιλου. Σας αρέσουν; Γιατί; 

30 



Διαλέξτε ενα πίνακα του Θεοφίλου που σας αρέσει περισσότερο και 
περιγράψτε τον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιες από τις 
παρακάτω λέξεις: τοπίο, χωριό, πρόβατα, άντρες και γυναίκες με 
παραδοσιακά ντυσίματα (ή παραδοσιακές ενδυμασίες), αρχαίες θεές, 
μυθολογία, κιθάρα, μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια, χρώματα, κόκκινο, 
μπλε... 

* το σελάχι = η δερμάτινη ζώνη 



Μ Κ Ο Λ Α Ο Σ ΓΥΖΗΣ: 

Ν ι κ ό λ α ο ς Γύζης ( 1 8 * 2 - 1 9 0 1 ] -

'Upic Γΰζη, 
ι ε α ζ ς ί χ ο ν 

Γεννήθηκα στο 
μέχρι το θχτώ*ήΗ£2ρ«: 
μ η τ έ ρ α μο 
γονείς μου 

Κu p i c Γ ύ ζ η , " n f l β ν η ~ σ ή κ α τ < κ α ι π ο ύ ; Ο ι γ ο ν « ι ς 
σ α ς ε ί χ α ν « • s X q W i i μ< τ η ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ; 

ΛαΒ^χώρι της Τήνου το 1 3 4 2 . Εκΐ\ έ ζ η σ α 
όνιο. Ο πατέρας μου ήτον μαραγκός και η 

α τ α ν από καλή" σικογένειο του χωριού. Ο ι 
Βαν οπο νωρίς την κλίση pou στη ζωγραφική. 

Έτσι. α π ο φ ά σ ι σ α ν να ε γ κ α τ α σ τ α θ ο ύ μ ε οτην Α θ ή ν α γ ι ο να 
αποκτήσω όσο το δυνατόν καλύτερη noi&eia-

Π ό τ € ξ ε κ ι ν ή σ α τ ο τ ι ς σ π ο υ δ έ ς σ ο ς ο τ η ζ ω γ ρ α φ ι κ ή : 
Το 1 9 ο αιώνα οι σπουδές δεν ήταν όπως σήμερα. " 

'. Μ ζωγρορική κοι το σχεοιο διδάσκονταν οτο Πολυτεχνεία 
ΚΟ« η «η,σημπ ηλικία εγγραφής ήτον ro δώδεκα χρόνιο. Ωστόσο 
cvta παρακολουθούσα ήδη οπό οχτώ χρόνων τα μοθπματα ως 
ε λ ε ο σ ε ρ ο ς α κ ρ ο α τ έ ς . Μ ά λ ι σ τ ο , β ρ α 0 ε ύ τ η κ α K<3t ν , α μ . α 

ξυλογραφία μου, - . 
_ ., Εγω ποντως 
διοκρϊαηκα ατι ς σπουδές μου. To ( d 6 2 γνώρισα τον πλούσιο 

φιλότβννρ Ν ι κ ό λ α ο Ν ά ζ ο από Την Τήνο Α υ τ ό ς με υποστήρι&Ε 
για νο συνεχίσω τις σπουδές μ ο υ στην Ακαοημϊο τ ο ϋ 

Μ ο ν ά χ ο υ . Α ρ γ ό τ ε ρ α δ ε θ ή κ α μ ε α κ ό μ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο , π φ ο ϋ 
α γ ά π η σο και πσντρεύτηκα TUvj.cpn ταυ, την Αρτεμη. 

Π ώ ς ή τ α ν η ζ ω ή σ α ς σ τ ο Λ Λ ό ν α χ ο 
Δ ο ύ λ ε υ α πολύ και συστηματικά, παρακολουθούσα την καλλιτεχνική Κίνη 
συμνίΕΤίίχο σ ι μεγάλες ε κ θ έ σ ε ι ς και ο ε δ ι ε θ ν ε ί ς οργανώσεις. ώ ι α κ ρ ί θ 
πολλές φ ο ρ έ ς για το έ ρ γ ο μσυ' α υ τ έ ς οι διακρίσεις με γέμιζαν χαρι 
υπερηφάνεια. " " - . : ' d . 

τακτικός καθηγητής ςωγροφ,κης στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Του Μ ο ν α ϊ ο Τ 
• • > ^ Η « 1 Ψ Π « ιδιαίτερο α λ λ ά ταυχό^οονα. ^ στενοχωρούσε ΐ ο τ ί 

γνώριζα ότι δ ε 8 α γ ύ ρ φ ξονώ στην Ε λ λ ό ο α . . . Ρ « ™ ε . γΓατ. 

ίίνηαηΑ 

s i O n j a 

p_a^P 
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Κυρίι Γυζη, ικΐβς ππο τη ζωγραφική υος ι ν ϋ κ φ ι ρ α ν και άλλίξ 

μορψΐς «χνης; 
Πάνια ογοηουίσα πι μουσική ΚΟΙ την ποίηση. Κατά τη διαμονή μου στο 
Μόναχο nopLUfi^ou&cnuL; τ ο κι ι noJ α υ*αυί.ΐΓς *αι ππΕμ-ες AyaflGuoo 
iSiartepa τη μουοική TOU flaynvep r.ai ταυ Μ ι κ τ ό Bcv. T C οποία a t ωμά 
arrouoatc δημιουργό Συχνά ςωγράφ^α uno τους ήχους η ς μουσικής TOW. 

ΚΥΡΙΑΚΗ Μ HOtMRPlOY 1001 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΙΙΒ*Ϊ twii 
ΪΛιτρβΓκζιο. π ιβ90 

i ' i v X 
ΠβΛ5 lOQli 

<^ν»ο i w s 
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Νικόλαος Γυζης 

Μπορείτε να περιγράψετε το πρόσωπο του ζωγράφου; Τι παρατηρείτε; 

Σε ποιες ερωτήσεις απαντά ο ζωγράφος Νικόλας Ρύζης; 

Πού έζησε και πως ήταν τα παιδικά του χρόνια; 

Σημειώστε στο κενό δίπλα στις παρακάτω προτάσεις ποιες είναι 
Σωστές και ποιες Λάθος. 5" 

α. Οι σπουδές το 19ο αι. ήταν όπως είναι σήμερα. 

β. Για να σπουδάσει τον βοήθησε ο πατέρας του 

γ. Επειδή ήταν μικρός και δε μπορούσε να γραφτεί στο 
Πολυτεχνείο παρακολουθούσε μαθήματα ως ακροατής. 

δ. Ο Γύζης από μικρός είχε μεγάλο ταλέντο. 

ε. Όταν μεγάλωσε παντρεύτηκε μια φίλη της μητέρας το\ 

στ. Αν και ζωγράφισε πολλά έργα δεν έδωσε τα έργα του 
σε εκθέσεις ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς 

ξ. Στεναχωριόταν γιατί δε θα μπορούσε να ζήσει 
στην Ελλάδα. 

η. Πήρε πολλά βραβεία 

θ. Δε μπορούσε να ζωγραφίσει, όταν άκουγε μουσική. 



J . Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα (συνώνυμες) 
στην απέναντι στήλη; 

1. το ταλέντο α. ο μαραγκός 

2. ο ξυλουργός β. συμμετείχα 

3. πήρα μέρος γ. η κλίση 

4. γίναμε πολύ καλοί φίλοι δ. δεθήκαμε 

5. βοήθησε ε. φιλότεχνος 

6. να έρθουμε και να μείνουμε στ. τον οποίο θεωρώ 

7. έγινα γνωστός, γιατί ήμουν 

πολύ καλός στη δουλειά μου 

ξ. υποστήριξε 

8. ο οποίος νομίζω ότι είναι η. διακρίθηκα 

9. αυτός που αγαπάει την τέχνη θ. να εγκατασταθούμε 

10. συγχρόνως ι. ταυτόχρονα 

Ό. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά, όπως το παράδειγμα; 
(Έχετε το ρήμα, να γράψετε το ουσιαστικό) 

1. Στενοχωριέμαι 

2. Χαίρομαι 

3. Βραβεύομαι 

4. Υπερηφανεύομαι 

5. Σπουδάζω 

6. Ζω 

7. Κατάγομαι 

8. Συνεχίζω 

9. Δουλεύω 

10. Αγαπώ 

η στενογωοια 

η 

το 

η 

οι 

η 

η 

η 

η 

η 
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/ . Πείτε με απλά λόγια τι είναι μια «έκθεση ζωγραφικής 

Ο. Να συμπληρώσετε τις αντίθετες λέξεις: 

Π.χ. πολύ =/= λίγο 

περισσότερο =/= 

γέμιζαν =/= 

(είναι) δυνατόν =/= 

νωρίς =/= 

πάντα =/= 

τακτικά (=συχνά) =/= 

καλύτερη =/= 

αγαπούσα =/= 

πλούσιος =/= 

σπουδαίος =/= 

». 

!7. Ο Γύζης όπως βλέπετε ζωγράφισε και πίνακες με θέμα : Νεκρή φύση* 

Περιγράψτε ένα πίνακα που θα θέλατε να ζωγραφίσετε με θέμα νεκρή 

φύση. 

1 U . Σας αρέσει η ζωγραφική; Φτιάξτε μια ζωγραφιά για να στολίσετε 
την τάξη σας. 

1 1 . Να εξηγήσετε τι κάνουν: ένας ζωγράφος, ένας ποιητής, ένας καλλιτέχνης. 

*Νεκρή φύση = λέμε όταν ζωγραφίζουμε διάφορα πράγματα ^αντικεί
μενα), όπως βιβλία, ή γλυκά, φρούτα, βάζα με λουλούδια, διάφορα φα
γητά. Τους πίνακες αυτούς τους βάζουμε συνήθως στην τραπεζαρία ή το 
σαλόνι. Συμβολίζει τον πλούτο και τη χαρά που δίνουν στον άνθρωπο τα 
υλικά αγαθά, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα που έχει γύρω του. 
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ΛΟΜίΝίκοι: ΘΕΟΤΟΚΌΠΟΥΛΟΣ 
α χ ό την ηλεκτρονική ίτΐίνκλαπαίΰεια LIBROCOM 2002 Χ θ ί ϊ Ν 

ec0TW05TOJiifli Οΐμίνιως (2ω*ρ.) ή ΕλΓκρίΜ. ΈλληναςγράφοςμιττπγΜομα αίίπη&οΛΙα(1S4M614). 

H ζωικοί! rtwiterpt σίί Φ ί ί ώ ι HpenAtion Κρήίης κα αποϋίααϊ {γραμμάτια ΕϊϋΟΐ&ϋαη ( α μορφωοψ, 

ΤΛ ζωγραφική τη Μ ^ τ η κ ο ί η ν Κρητική ίχολή HporJiiou, Ετα 2D χρόνιπ m WW στη 

Bevtiia να moutcot; ζωγραφική με ic ΰαοικαλο IOU Τιταιανα, OTOV αιτοιο μαΒήΐίυσί 4 xpavw. Euil ywiipiot ιο έργο κα oUuv 

μιναΑων ^γράφων της εποχής, * τ ^ '0U 3[ρβΥΐζΕ an TEN Τιντορΐτο. To 1750 ίγΜ ννωοίύς ως (ωνράφος στη ΡωμΓ. Αργότερα 

fyitQfoaidSqu mr.v Ισπανία. ΓΊΟΙΕ ακριβώς ΤΤΓΙ,ΤΪ σιην Ισηονίο. Sevfiwai γνωστό ΕΧϋτο\ΐΐιΐςι5νΐϊ«ιη «οΜιτΕκν^ή jjtjoAagiijg 

του, nou iflT£Tf^jit τον *6σμο ΠρωτοιπίνιΙαιη ΜαΕρίιη. uiou ΕΡτύσιηκχ ρτπ'L6Κ3jtuCLajorj)TOJJ jwctijflgy £ακαρώλ. 

Το 1 &7Τ ήιαν ΟΤΟ ΤολίίΟ. ΕΚΕΓ τον θωρούσαν ως m μϊγαλύΐξΰο ωλΑ^ίχνη 'ης Ιαττανίας. 

Οΐιτός ύμως ττίντοττ ιπτέγρ^ί ία tpya ι κι ελληνικά, ΐροοδρηντος και την rcipibc ;ou "ο Κρης* £ιην Imravio . ξϊ;ροι 

σίτο τις ΕταΛικίς Ετι&ράοιις και i&wCE ία καλύκρα έρνα του, 5W τ:ίνακ&ς ψίγραίιϊής, μι ταξί TWV οποίων «a Ή ΐαφή ιαο 

Εόμηιας ΟρτγεοΒ" (1&37), emi ία apKJTOiipyrfcjara της παγκάομκς ζωγραφικής, 

ΙοΊατ ερη βίοη σι ους Τΐ+ΛΒίς τοιι παίρνουν Ο ι ττρ<Μωιπ]ΤρπφίΕς TDJ Παράλληλα μι TD ρΕολι στ no rpfinro της ζωτραφαιτής ion 

τοJ, FpooTrafei νσ δωϋίι τον ιψυχικά κόσμο των ΐίκονιζόμίνωί ^ΑττΕκιηβί πλαύιβ ωτ ζούοι πκτα. 3οη9ούθ£ τους 

αυ;;ιτπτριώτΕς TW Έλληνες και άλλους Uiropou.C. tfe 'ΤΡ Ιτρωνύμη ifli Χν»Ρας 
υΐτίιΐηοΕ τα 1578 ένα wo. 'Χι Γίώργιο - Μονουήλ. που και αατΐς ήταν ΐ υ ^ ά ρ ο ς κπι 5«κοαμτ|ΐής «α ουνΕργΰστηκε με ™ 

Ήχπέρα του.' 
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Δομίνικος Θεοτοκόπουλος 

Πώς αλλιώς λεγόταν ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος; Πότε έζησε; 

Φανταστείτε ότι έχετε μπροστά σας το Δομίνικο Θεοτοκόπουλο. Πάρτε 
από αυτόν μια συνέντευξη. Ένας μαθητής κάνει το δημοσιογράφο και 
ένας άλλος το ζωγράφο. 

- Κύριε Θεοτοκόπουλε, πού γεννηθήκατε; 

- Πού σπουδάσατε; 
Συνεχίστε... 

Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα (συνώνυμες) στην απέναντι 

στήλη; 

1. το παλάτι α. άπορους 

2. πολύ πολύ φτωχούς β. συνεργάστηκε 

3. έκανε δικό του γ. απέκτησε 

4. έξυπνος περισσότερο από 

τους άλλους ανθρώπους 

δ. κατέπληξε 

5. αυτών που είναι στην εικόνα ε. προσωπογραφία 

6. έκανε μεγάλη εντύπωση στ. το ανάκτορο 

7. ζωγραφική ενός προσώπου ξ. των εικονιζόμενων 

8. δούλεψε μαζί η. μεγαλοφυία 

Προσέξτε τις λέξεις που είναι στα κουτάκια: Μπορείτε να γράψετε 
δίπλα τι σημαίνουν: 

ανθίζω = 

διακόσμηση = 

πρωτοπηγαίνω= 



Ανθισε: Πως νομίζετε οτι χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή στο κείμενο; 

πρωτοπηγαίνω: Γράψτε κι άλλα πέντε ρήματα βάζοντας μπροστά τη 
λέξη πρώτο-. Έπειτα χρησιμοποιήστε το κάθε ρήμα για να κάνετε μια 
πρόταση. 
Πχ πρωτοβλέπω: Πρωτοείδα την ταινία πριν ένα χρόνο στην τηλεόραση 
και μου άρεσε. 

Μπορείτε να βρείτε στο κείμενο τις παρενθέσεις, τα κόμματα και 
τα εισαγωγικά και να εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

*ρεαλιστικός τρόπος (ρεαλισμός) = όταν ζωγραφίζουμε πρόσωπα, το
πία, σκηνές από τη ζωή όπως πραγματικά είναι. Λεν είναι τυχαίο ότι ο 
όρος ρεαλισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά γύρω στα 1855, όταν 
άρχισε να χρησιμοποιείται η φωτογραφία. Αντίθετος τρόπος ζωγραφι
κής είναι ο ιδεαλιστικός και ο ρομαντικός. 



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

S την ηλΕκτρονιι,τ) εγ,αικλοκίιίϋίιη U Β R0COM 2002 ΧβΩΝ Α λ ε υ ρ ο ; Φ ϋ.ϋπκιυ 

Μ ο ρ φ ή ,'ί,ίΓΙ.: ]•! IVUIKCtf 
AK0H1PFA4V Ζωγραφική 

ΞγγπνότΓΜΐΑος Νίκος (tfl10-16S$% Π β ι η τ ^ «οι ζωγράφος ΓΕνιηιβηΚΕ QTFTV ΑΟήΜ «ΤΓα ITOTtpe Φΰνοριώτπ TiAtJWM TIC 

yujucrjicuii TSu o n o u i t i oro ncpfm To 1G3J γραφτή « βτΐ> Ανύίίιοη Ι χ ο Μ KaAwv Τί)(ϊΛΪιΥ 

tnrivAOnvci <m gTroufclcn ΰϋΐραφι mi To I M Q - J i orapTtuifim. [ΤίΜ^ίφΑ;] auuikwot; απΰ rod; ΓΐρμΒΜύς ία; Εμεινε ot 

(ΓΐροτΟτίΐΟπ ίργαΌίβς ΚοτίίίβΜίΕ o p m vo Sgutreitiyii ξοϊ.έϊπηίί?'. ως ιαΟηγτιτπ,ς· (Πην iSpo 

ζι,ίγραφΜής ι-χς ΙχοίΓίς ApK^tiiivirwv ΠαρώλΛηΑα (ΜχοΛΛΒηια; μΕ ΤΓΤ £™ηΐίογρανΙβ *(Η HHWOvpiiiifiOt BiBnia Πρυιαιμνονίνίπκ 

στανρΟμματίΙ.Τΰ ΐ93βΐΠΤ*το TTfpiDnJKo Η 0 ΚύκΛ«" Tmv iBiaxpowaituK^qiapncn π Τ3ώτπ] ΤΓαιητικη του fluAA^r\ HMrw αμιΑιΓιζ 

rj( τον οίτγόν" [1MB] Apfcnipft 5ErjirJU^iLj-TO 1939 ΤΙΊ &uraori ανΑΑΛνή τπυ 

Το 1944 w ζιωντ,&νίς ΐις νγαιτνήρΗς τον Α λ ί μ ο υ ouvStrtJ και ρτπροΐίΓ>Ίΐή;ι Γ » tutnghfMp". 

napuftug ο-ιγμή ιης τιοίπσής ιον ΑΑΐο tpyei τ«ι: "ΐττιά Ttg'rUfcrrq- (1944). "Μ π η τ ρ α ^ ή των τταυΑιώιΓ (184β). "EAtuaii" 

(19*ΐ). "Ε* Λόγω' [Ίβ57). Ίτι^ν W i f j » n u* τν*τς fcSwvn" (TB7SJ. Tito ifaqTa" (f J7T/ 
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Ο καλλιτέχνης Νίκος Εγγονόπουλος 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος είναι ποιητής και ζωγράφος, σκηνογράφος, 
εικονογράφησε βιβλία. Μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η κάθε 
δουλειά; 

Μπορείτε επίσης να πείτε πού σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα 

ο Ν. Εγγονόπουλος; 

Τι προβλήματα είχε στον πόλεμο ο Εγγονόπουλος; 

Περιγράψτε έναν από τους τρεις πίνακες που βλέπετε στην εικόνα. 
Μιλήστε για το θέμα και τα χρώματα. Πείτε τι άλλο βλέπετε μέσα στον πί
νακα και τι παρατηρείτε. 

Μπορείτε να διαλέξετε λέξεις από το παρακάτω λεξιλόγιο: 
το σπίτι, παραδοσιακός -η-ο, ο τοίχος, πορτοκαλής (-ιά-ί) , η γυναίκα, 
τυλιγμένος (- η- ο), ο μανδύας, το σπαθί, το δόρυ, στο βάθος φαίνεται, 
παράθυρα με γρίλιες, πόρτες, γύρω-γύρω, μάρμαρο. 

Κοιτάξτε τη ζωγραφική του Νικολάου Γύζη. Μοιάζει ή όχι με 

τη ζωγραφική του Εγγονόπουλου. Ποια ζωγραφικά έργα σας αρέσουν 
περισσότερο και γιατί; 
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Ξέρετε τι σημαίνουν οι παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου; 

Βάλτε σε κύκλο τη σωστή λέξη η φράση: 

στρατεύτηκε 

α. έγινε γνωστός, β. έγινε στρατιώτης γ. δεν είναι πια 

στρατιώτης 

συνελήφθη 

α.τον έπιασαν 

επειδή έκανε 

κάτι κακό, 

β. τον άφησαν 

ελεύθερο 

γ. τον σκότωσαν 

κατόρθωσε 

α. μπόρεσε β. έφτασε γ. πήγε 

να δραπετεύσει 

α. κλέψει β. να φύγει χωρίς 

να τον καταλάβουν 

γ. να φύγει 

τη νύχτα 

ποιητική συλλογή 

α.βιβλίο με πίνακες 

ζωγραφικής 

β. βιβλίο με ποιήματα γ. σκέψεις πάνω σε 

ποιήματα 

συνθέτει 

α.βάζει κάτι μακριά, β. δημιουργεί γ. βάζει εικόνες 

κορυφαία 

α. σπουδαία β. μακρινή γ. κοντινή 

/ . Μπορείτε να βρείτε και να γράψετε όσες άλλες λέξεις θυμάστε ότι έχουν 

σα ρίζα τις λέξεις: 

Εργάστηκε Γράμματα Θα τυπώσει 

εργασία 
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Ο. Μπορείτε να βρείτε στο κείμενο τις παρενθέσεις, τη διπλή τελεία και 

τα εισαγωγικά και να εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

!7. Στο παρακάτω κείμενο δεν υπάρχουν τα σημεία στίξης. Μπορείτε να 

βοηθήσετε και να βάλετε τελείες, κόμματα, παρενθέσεις και εισαγωγικά; 

Προσέξτε αν βάλετε κάποιες τελείες να αρχίσετε την επόμενη λέξη με κε

φαλαίο γράμμα. 

Ο Λεονάρντο νταΒίντσι1452 1519 ήταν Ιταλός ζωγράφος γλύπτης μη

χανικός αρχιτέκτονας φιλόσοφος μουσικός λογοτέχνης κορυφαία μορφή 

του 16ου αιώνα που με την τέχνη του και το ταλέντο του σφράγισε την 

Αναγέννηση γεννήθηκε στο χωριό Βίντσι της Τοσκάνης κοντά στη Φλω

ρεντία που ήταν το κέντρο της καλλιτεχνικής ζωής πολύπλευρο ταλέντο 

διδάχτηκε ζωγραφική από τον περίφημο καλλιτέχνη Βερόκιο 1470 και 

γρήγορα άρχισε ν α ξεπερνάει το δάσκαλο του το 1482 πήγε στο Μιλάνο 

και δούλεψε γ ια το δούκα Λουδοβίκο Σφόρτσα όχι μόνο ως ζωγράφος 

αλλά και ως πολεμικός μηχανικός και ειδικός στο πυροβολικό σχεδίασε 

πολυάριθμες μηχανές και βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη της επιστήμης 

της μηχανικής εξήγησε ακόμα το φαινόμενο της ισορροπίας των πουλιών 

στον αέρα και σχεδίασε αλεξίπτωτα ανεμόπτερα ελικόπτερα κ λ π ένα 

από τα πιο γνωστά έργα του είναι η Μόνα Λίζα ή Τζοκόντα στον πίνακα 

απεικονίζεται μια γυναίκα και στο βάθος το τοπίο έχει τα γαλάζια και 

πράσινα χρώματα του δειλινού το μυστήριο της ταυτότητας της γυναι

κείας μορφής και το χαμόγελο της έχουν προκαλέσει το θαυμασμό και το 

ενδιαφέρον γ ια το έργο αυτό 

"Μόνα Λίζα* 
|Τφί*ντο) 
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Νιαλί EaA|Jmfrtp (2«γρί Ισϊττηάς ζί/γρόοος ανγγραςέας κπ οκινογράφος (TSW - 1969). ϊττοΰίαοι οιη Μαίρίτη « a a w 

Παρίσι, DTTDU και ττΐροοι τα ΓΤίρίσσ&τΕρα χπονη τκ ζωΓι; ία υ οι αντιΝαχις και η 

,οΊομορφΚι του ίογοιι ω : :oy χαρακτήρα τον Νταλί τον Ικανή γνωατα 3' ώλα ιονκάαμο fltBavt τον ΙανοΐΗίρι& τοιι ' W8 

tw 
^ • ^ 

,\Β** 
Λθϊ 

Λ^ 
<1/ 

ft^IT|#4 ΟμΊ 2» Π Ι *Ι Sic,V 
Ετβ ΠΟΜΜΠΟ της ΓκοΙώ ο NtaU βρφα 

tip ificnwi) γυναΙκΟ frar ικπχ. cna HihitOOtfOC 

rtiov HOT H pofera των tgjujy Tout Ι* όΛη την wwr| 

ζωή w>m ήΐπγ ακύραστοΊ και η μβρφή της ΓκοΜ 

(μφανίζα* tcopwiM; στο Εβγα του. όπως ατην 

ΤρίτΛΐ] Εμρόνιοΐ| πχτ ηροούποα ης ΓβαΑο (19+S Η 

Ο θάνατος της to 1981 υτήρξ* flepvww πλήγμα 

γιο τον Νταλί βοι τ\ τΐΧαπα.ο περίοδος ΐης Τί>ΜΤ|ί 

π » ϊ*ρ*τηρι'ζΓ™ αηό ikAiWol Ον"*ο ίβι 

θλίψη. To 19Β4 μια στψ3ρτ| ιινρκαγτά m αωμοτιί 

tou βτ*5αΜ>*η τη* υγεία TDU TO 

pcuuftpcau μόνιμα D W Πύργο "crjq ΓαλαίΕιΈΐΐ: 

σπ> *Γγκίρ*ί, iHau ταρομίνπ «ς to ϋβη)10 του. 

οτιςίί Ιονουορια-ιί ( W . 

Η Τ ^ ^ Γ w •ilw^t Ptl ΑΤΕ 
*ΐ|#-4£ίι*ΐίΓ-
Ο ΝτοΝ ifin* ifitoiTipr] οηφνυν cna (Snpo την 

έβλιπε κπ r-ροσιτπθούοι m tau^ δωσπ σχήμα 

ιίΤΕΜί >τ™ο*ΐς WU Γϊ OlfflJ PTC* i&O nl*OKQ 

Ovayvupî ou^E Οιτκνπ QYTiiiiipere της ψαΛΜίας. 

αΛλύ κα ormatyEva της προγμυ UKJCVU iiu^ 

Α^χΐβκ νο ζ|ωγ|Μΐ*ϊζίΐ ως οοΗρκηλιατής ζαηράφος 

α » ΤΟ 1929 Ο σουριαλ!:πε;; TACTEE-JOT 

Κί αίτιοι όν to cWiipo 

Km τύ ιττΚΜτΐ¥Εΐαη[Τ.α ήταν Πιο 

οημοντικο and την προγμχττικότητο. 

Ie (*κρ* χρονικά οιάατηυσ ο ΝταΛί 

καθιέρωίΜ. ορισμένες ονειρικές εικότίς 

το» ριαναλαμβάν&Ήΐ ουκνί ατα ΐργο του. 

Μερικές ππά αιτίες eta· ' τα εύκαμπτο ρολόγια 

RDU φαίνονται να IAIUWOU». fuvoucdtt μορφές 

nwi <κσυν φΛόγβς. ονίρώττΥΟ οώμπτα 

μι βνπππτί συοζνρ'?. 

ι #ntfJ| qjfuii|i| nu njwnMww 1»W ΓΚ«Μ fl ΚΪL 
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Σαλβαντορ Νταλί 

Από πού είναι ο Σαλβαντορ Νταλί; Πού σπούδασε; Πού έζησε για 
πολλά χρόνια; Γιατί έγινε γνωστός σ' όλο τον κόσμο; 

Ποια ήταν η ιδανική γυναίκα για τον Νταλί; Νομίζετε ότι τον βοήθησε 
πολύ; 

Κοιτάξτε τον πίνακα με τον τίτλο «Τριπλή εμφάνιση τον προσώπου 
της Γκαλά». Τι μπορείτε να πείτε; 

Κοιτάξτε τον πίνακα με τα ρολόγια. Σας αρέσει; Τι νιώθετε; 

Γιατί ο Νταλί λέει ότι η ζωγραφική είναι σαν τη μουσική; 

Γράψτε με λίγα λόγια τι πιστεύουν οι σουρεαλιστές: 

Μπορείτε να εξηγήσετε, βλέποντας τους πίνακες του, γιατί ο Νταλί 
είναι ένας σουρεαλιστής ζωγράφος; 



Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα (συνώνυμες) στην απέναντι 
στήλη; 

1. διαρκώς α. αισθάνομαι 

2. αντικείμενα β. για πάντα 

3. νιώθω γ. τέλεια 

4. μόνιμα δ. ο άνθρωπος που έχουμε 

πάντα δίπλα μας 

5. ιδανική ε. μερικές 

6. σύντροφος στ. χειροτερεύει 

7. επιδεινώνει ξ. πράγματα 

8. ορισμένες η. συνεχώς 

9. εύκαμπτα θ. μεγάλη λύπη 

10. θλίψη ι. λυγίζουν εύκολα 

Μπορείτε να φτιάξετε τις αντίθετες λέξεις βάζοντας μπροστά το δνσ-

ευχάρ ιστός =/= 

εύκαμπτος =/= 

ευτυχισμένος =/= 

ευτυχώς =/= 

Στην παράγραφο «Η ζωγραφική είναι σαν τη μουσική. Μπορούμε να 
νιώσουμε κάτι χωρίς να σκεφτούμε» μπορείτε να βρείτε τα σημεία στί
ξης και να εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

Γράψτε προτάσεις με τις λέξεις: σημαντικά, όνειρο, αγωνία, ζωγράφος 
πυρκαγιά, αχώριστοι, διαρκώς. 



1 L . «.. .εκτός από σύντροφος ήταν και η μούσα των έργων του.» 
Μπορείτε να εξηγήσετε την παραπάνω φράση. 

1 3 . «Ο Κώστας εκτός από συμμαθητής μου είναι και φίλος μου» Να κάνετε 

τρεις δικές σας προτάσεις, όπου να χρησιμοποιείτε την έκφραση «εκτός 

από...είναι και». 

1 4 . Βρείτε τις αντίθετες λέξεις: 

πραγματικότητα Φαντασία =/= 

συχνά =/= 

να δώσει =/= 

τελευταία =/= 

υγεία =/= 

γυναίκα =/= 

σημαντικό =/= 

ανοιχτό =/= 

θάνατος =/= 

βρήκε =/= 

* καθιέρωσε = συνήθισε να κάνει. 
* υποσυνείδητο = οι σκέψεις μας ή οι επιθυμίες μας που υπάρχουν βα
θιά στην ψυχή μας και δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς οι ίδιοι. 
* πλήγμα = δυνατό χτύπημα. 
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΩΝ 

Από το βιβλίο «Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΩΝ» της Τζάνις Άντερσον 

(κείμενο διασκευασμένο) 

Ο Ιμπρεσιονισμός (ή Εμπρεσιονισμός) είναι ένας τρόπος ζωγραφικής, 

ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε στην Ευρώπη το 19ο αιώνα. Στο ξε

κίνημα του τη δεκαετία του 1860 στο Παρίσι ο Ιμπρεσιονισμός φαινόταν 

πως δεν είναι ένας νέος τρόπος ζωγραφικής με κανόνες, αλλά μια ομάδα 

ζωγράφων που προσπαθούσαν ν α γίνουν γνωστοί και ν α ακουστεί η 

φωνή τους ανάμεσα στα τόσα καλλιτεχνικά ρεύματα που υπήρχαν στο 

Παρίσι την εποχή εκείνη. 

Γνωστοί ζωγράφοι Ιμπρεσιονιστές είναι ο Μονέ, ο Πισαρό, ο Ρενουάρ, ο 

Μπαζ, ο Μοριζό και πολλοί άλλοι. Όλοι αυτοί έγιναν οι μεγάλοι δάσκα

λοι των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Η έξοδος από το σκιερό εργαστήριο 

στο λαμπερό φως του υπαίθρου ήταν γ ια τους ζωγράφους η μεγάλη αλ

λαγή. «Όταν ο ζωγράφος μπορεί ν α ζωγραφίσει κάτι εκείνη τη στιγμή που 

το βλέπει, αυτή η ζωγραφιά έχει δύναμη, και ζωντάνια που ποτέ δεν 

μπορεί ν α έχει όταν γίνεται στο κλειστό εργαστήριο. Τρεις πινελιές έξω 

στη φύση αξίζουν γ ια δύο και παραπάνω μέρες δουλειάς στο εργαστήριο». 

Εξω από το εργαστήριο, μέσα στη φύση οι Ιμπρεσιονιστές κατάλαβαν ότι 

η εικόνα της αλλάζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της μέρας και την αλλαγν] 

του φωτός. Κατάλαβαν ακόμα ότι τα δυνατά χρώματα της φύσης δεν έμοι

αζαν καθόλου με τα καφετιά, τα γκρίζα και τα λευκά της παραδοσιακής 

ζωγραφικής. Έτσι γεννήθηκε ο Ιμπρεσιονισμός. Μια ζωγραφική που 

ήθελε ν α αιχμαλωτίσει το μάτι με την πρώτη εντύπωση, χωρίς ν α προ

λάβει ν α σκεφτεί ο άνθρωπος με το μυαλό του αυτό που είδε. 

Μετά από τον Ιμπρεσιονισμό ακολούθησε ο Μεταϊμπρεσιονισμός, στο 

τέλος του 19ου αιώνα, αλλά και ο Φωβισμός και ο Κυβισμός.* Πολλοί καλ

λιτέχνες που ακολούθησαν τα ρεύματα αυτά στην αρχή της σταδιοδρο

μίας τους ζωγράφιζαν με τον ιμπρεσιονιστικό τρόπο. 
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Η τέχνη των ιμπρεσιονιστών 

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις προτάσεις: 

• Ο Ιμπρεσιονισμός (ή Εμπρεσιονισμός) είναι 

• Ξεκίνησε από το 

Γνωστοί ζωγράφοι είναι 

• Πιστεύουν ότι ζωγραφίζουν καλύτερα 

• Έξω στη φύση τα χρώματα είναι 

• Άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα μετά τον Ιμπρεσιονισμό είναι 

Στις δύο πρώτες παραγράφους μπορείτε να βρείτε τα σημεία στίξης και 
να εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

Μπορείτε να βρείτε τις αντίθετες λέξεις; 

νέος =/= 

γνωστοί =/= 

μεγάλοι =/= 

έξοδος =/= 

δύναμη =/= 

σκιερό =/= 

ποτέ =/= 

έξω =/= 

του φωτός =/= 

μέρας =/= 

λευκά =/= 

παραδοσιακή =/= 



Κοιτάξτε με προσοχή τους δυο πίνακες «Πασχαλιές» και 
«Μονοπάτι στην ψηλή Χλόη». Φανταστείτε ότι τους περιγράφετε σε κά
ποιον που δεν έχει τους πίνακες. Τι δείχνουν; Τι χρώματα έχουν; 

Προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί οι πίνακες του Βαν Γκογκ, 

του Ρενουάρ, του Ντεγκά και της Μορισό έχουν τα χαρακτηριστικά του 
Ιμπρεσιονισμού. 

Μπορείτε να πείτε ποιος ζωγράφισε τους τέσσερις πίνακες που βλέπετε 

στις εικόνες. Ποιος σας αρέσει περισσότερο και γιατί. 

* 20ος αιώνας 
Στις αρχές του 20ου αιώνα, έχουμε το ρεύμα του φοβισμού. Είναι ένας 
τρόπος ζωγραφικής με πολύ ζωηρά χρώματα, που δεν είναι φυσικά, 

δηλαδή, δεν είναι αυτά που βλέπουμε στη φύση. 

Ο κυβισμός είναι ένας άλλος τρόπος ζωγραφικής που δείχνει όλα τα 
πράγματα σα γεωμετρικά σχήματα. 

Μέσα ακολουθούν άλλοι τρόποι ζωγραφικής, όπως ο φουτουρισμός, 

ο σουρεαλισμός και η αφηρημένη τέχνη. 

Κοιτάξτε ένα πίνακα με αφηρημένη τέχνη. Σας αρέσει. Μπορείτε να 
ζωγραφίσετε κι εσείς ένα έργο αφηρημένης τέχνης; Πιστεύετε ότι είναι 
εύκολο; Ποια είναι η διαφορά από ένα ιμπρεσιονιστικό έργο ζωγραφι
κής; 

Δημήτρης M0'Op«L 
(19141 
ϊόξ*. Ι « Μ 
fair « μΟΛΟν* 
ΐ 30X180,. 



•••*• ·ι· fr l : : . . i i v ---f j . i- .u: ? 

Οι Παοχαλιές I dan 
Βϊνσεντ Btrv Γ"Λθγκ 

Λάδι 0£ μαυααμά 

Φ 

Μονοπότι στην Ψηλή Χλόη περ. 1&74 Πι£^ Ωγχύστ Prumiap 

Λάφι σε μουοεμπ 
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Εντνχάρ Nrtywi (IS34-lQ|?) 

Λόδι tit μουσαμη 

To Λίκνο 187^ χηςΒέρθπςΜοριζό 

'-ί. 

k J M 
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tuo μΕγάΑοι «ullnfiivti του I M αύΐΛ. ο Πύ|ΠΤ*θ Πικάσο 

tn t Avpi Nuiic, γνοΜΐι«τΐ|κον το '905 <πο flepioi 

m inirtOTrt» μκ φΐίο mi ΆΜψα μύρι η βόνστο 

u* Α. tonus 1951 K a i w 6 w f l u i w 

wpfliiolflirfwioav «wtirfoypoipMfi 

tou QUOU. 'Oti(K [imni g ϋιος ο Hujeg, «Ποΐ£ κϋνεΐι. 

ΐεν ύ ΐ ι κοπάδι τη ζωγραφική τον Πατίς tuna κοίά 

όοπ cyvi. Κι εκείνος ιη 6ική μου...» 

και 

D Λϊρι ππιίς Ι ( Ι Β £ ν Ί 9 Η ) γΐννή&ηκΕ στη Βόρεια Γαλλίρ- Ιτρ 12 του χρόνια 

αηοψύπαι ία qpiEPwSfi <πηγ τί*νη. To H05 Εχθ*ΐ ί«9ίοη μ ί ί ί μί τους 

φίλους τ ι » στο «Φθινοπωρινό ΣΟΛΟΗ» Ο Ί Ο Παρίσι. Τα κρώματο στους 

ττινακΕς του; rftcn ζωηρό *& &£D IOU·; ενδι&φίρί vn wyrtfi iv τηρ 

πραγματικότητα ί ν α vco κίνημπ στη ζωγραφική, σ Φοβ«αμός. ίκο*ε 

Την ίμφιπτιτη TOu! 

0 ΠαμπίοΠικίΜ Ι(1ββ1-Ι97]| γίΛΐ^θηκί j r q MaAoyo Τ(Κ Ισπονιας Ποίύ 

μικρός i & i i e τη οοξιότητά του στη ζωγραφική. Στο 19 του ίϊκσταρταίηκι 

στα Παρίσι. Τα t W 'm^pa^iot τκ; iecironfj'flc-c τιχ ^ivjtJ», *gi γΐ*νΛ6ηρ£ 

ο ΚυΒισμός. 

Κύριοι Ρΐκόοο κοι Μοτι'ϊ, ίω,ραφιζ™ cm> μικροί; 
Π»ό»κ πΚ>βν ήμοΐιν I I nw* ίμγροφίία όπως ο Ρααραηλ ο μϊνόλος 

ΛύϋΛΰλοΐ της ΑνονΕννηοης. 'Επβτα από πολλά χρόνια «ιτήρβωοη 

>• it:vpOipiiw όπως έ*π ΤΤΟιΟί* 

ihrap «Neoflfli ήμουν ψοτητήκ της Μομφής. Λρρύοτηαα ώμ«ς 

•ιοί ιφΐιάατηΐΐΕ να jiiiuu στο κρϊβόπ. E«ei. γιο να πφοττ*• η up α μ«ι 

{υκόρισΐπ, flpmM να « a w αντίγραφα Auto fjfrav1 ΚώιλιγΜ to μικρόβιο 

της ζωγραφικής? Ζήτησα ΟΝΟ τπυς γονείς μου νϋ μί οφήοουν νο σπουδάσω 

ζωγραφική. Το «τταψίρα «Αικάΐ» 
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Ο Πικάσο δούλευε ασταμάτητα κυρίως τη νύχια Δε ξεχώριζε το χοίρο JPOU ζούσε από 
το χώρο sou δούλευε Τα δωμάτια του ήταν γεμάτα από κίνακες και κεραμικά, aso τα 
υλικά του και από διάφορα αντικείμενα. Ξεκινούσε με ένα έργο σχεδιάζοντας πρώτα 
τη βασική του δομή με λίγες γραμμές ή σχήματα Έχει κανείς την εντϋποπτη on είχε 
ες αρχής στη φαντασία του την εικόνα new ήθελε να ζωγραφίσει Οταν αρχΐ ε να 
ζωγραφίζει κάνω στο αρχικό του σχέδιο έκανε συνεχώς πειράματα. Άλλαζε συνεχώς 
τις γραμμές, τα σχήματα, τα χρώματα Ο ίδιος κάποτε είπε ότι όταν ζωγράφιζε δεν 
έψαχνε, αλλά εύρισκε Τι Εννοούσε μ οντά, Εννοούσε ότι μέσα από αυτές τις 
πολυάριθμες αλλαγές προσπαθούσε να φτιάξει την εικόνα που είχε αρχικά στο μυαλό 
του 

Για TOT Mtrric το μούρο ιίνοι χρώμα, οττως στον rtivomo Οι tfepaRwoi. Χρπαιμοποίΐί 

τη μιγολη μαύρη κρωιμοΐιιαι τπιφάτίιο w ισότιμα χρωμπ μΕ τκ αλλβς επιφύντιίς. 

Γιο το* Πικάσο στονς Tjjt* μ η ρ ο ύ ς (tΐ21) το μαύρο «ναι ngpfim; tvo μίσο για 

-a tmjpootr με βιπρικο τρότ-- ΤΗ βκη^κο βόβος, μιμοΰμινας λίγο τη ακιγνή «t<K 

fcdrpau. 
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Ανρι Ματις και Πάμπλο Πικάσο 

Φανταστείτε ότι έχετε μπροστά σας τον Ανρι Ματίς και τον Πάμπλο 
Πικάσο. Πάρτε τους συνέντευξη. Δουλέψτε ανά δύο. Ο ένας θα έχει το 
ρόλο του δημοσιογράφου και θα κάνει ερωτήσεις και ο άλλος θα έχει το 
ρόλο του καλλιτέχνη και θα απαντάει. 
Ρωτήστε τους πού γεννήθηκαν, πότε, πότε έγιναν φίλοι, αν ήταν καλοί 
φίλοι, αν ζωγράφιζαν από μικροί, αν νομίζουν ότι έφεραν κάτι καινούρ
γιο στη ζωγραφική. 

Ποιο χρώμα αγαπούν και οι δύο καλλιτέχνες; Μπορείτε να εξηγήσετε 
γιατί; 

α. Μπορείτε να πείτε τι βλέπετε στους δύο πίνακες: του Πικάσο, 
«Οι τρεις μουσικοί» και του Ανρί Ματίς «Οι Μαροκινοί». Μιλήστε 
για τα χρώματα, τα σχήματα (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, ρόμβοι, 
γραμμές). 

β. Νομίζετε ότι βλέπετε στα έργα αυτό που λέει ο τίτλος τους; 

γ. Νομίζετε ότι μπορείτε να πείτε ότι τα έργα αυτά έχουν 
τα χαρακτηριστικά του Φοβισμού και του Κυβισμού; 

Ο Μποτιτσέλι είναι ζωγράφος της Αναγέννησης. Κοιτάξτε τον πίνακα 
του «Η γέννηση της Αφροδίτης». Μπορείτε να πείτε τι βλέπετε; Σας αρέ
σει ο πίνακας; Κοιτάξτε τώρα την Αυτοπροσωπογραφία του Ανρί Μα
τίς. Τι παρατηρείτε; Οι δύο πίνακες έχουν την ίδια τεχνική; (Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε και τις λέξεις: απλές γραμμές, χρώματα, θέμα, το
πίο, κοχύλι, μυθολογία) 



5. Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα (συνώνυμες) στην απέναντι 
στήλη; 

1. διατήρησαν 

2. να αφιερωθεί 

3. να μιμηθούν 

4. εγκαταστάθηκε 

5. χρειάστηκε 

6. κατόρθωσα 

α. έπρεπε 

β. να κάνουν ακριβώς το ίδιο 

γ. πήγε να μείνει 

δ. κράτησαν 

ε. να δώσει όλη του τη ζωή για να κάνει κάτι 

στ. μπόρεσα 

m 6. Μπορείτε να βάλετε τα παρακάτω ρήματα στο α' πρόσωπο 

του ενεστώτα: 

Πχ. αποφάσισε Τώρα,.εγώαποφασίζω., 

έκανε 

να αφιερωθεί 

να περάσει 

κόλλησα 

να αφήσουν 

εμφανίζεται 

κατάφερα 

/ . Τώρα να κάνετε προτάσεις με τα παραπάνω ρήματα. 
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Στο παρακάτω κείμενο δεν υπάρχουν τα σημεία στίξης. Μπορείτε να 
βοηθήσετε και να βάλετε τα σωστά σημεία στίξης; Προσέξτε: Αν βάλετε 
κάποιες τελείες, να αρχίσετε την επόμενη λέξη με κεφαλαίο γράμμα. 

Μποτιτσέλι Κορυφαίος Ιταλός ζωγράφος Φλωρεντία 1445 

1510 το πραγματικό του όνομα ήταν Σάντρο Φιλιπέλι αλλά 

επικράτησε το Μποτιτσέλι δηλαδή βαρελάκι όνομα που το 
κληρονόμησε από τον αδερφό του μαθήτευσε για πολλά χρόνια 

κοντά στο μεγάλο ζωγράφο Φρα Φίλιππο Λίπι τα πρώτα 

ζωγραφικά του έργα έχουν έντονα τα στοιχεία της επίδρασης που 
δέχτηκε από το δάσκαλο του και από άλλους σύγχρονους του δα
σκάλους όπως ο Αντόνιο Πολαγιουόλο ο Βερόκιο κ α όταν 

έγινε πια γνωστός ζωγράφος του ζήτησε η πλούσια οικογένεια 
των Μεδίκων να ζωγραφίσει μια σειρά πινάκων στους οποίους συ
γκαταλέγονται η Ανοιξη η Γέννηση της Αφροδίτης κ α. 

Διαβάστε το κείμενο «Ο Πικάσο δούλευε...... 

α. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν το εργαστήριο του ζωγράφου και 
να το περιγράψετε; 

β. Με ποιο τρόπο ζωγράφιζε ο Πικάσο; 

Γράψτε σε ένα περιοδικό για την τέχνη: Τι σημαίνουν τα λόγια του 
Πάμπλο Πικάσο «Όταν ήμουν 12 χρονών ζωγράφιζα όπως ο Ραφαήλ, ο 
μεγάλος δάσκαλος της Αναγέννησης. Έπειτα από πολλά χρόνια κατόρ
θωσα να ζωγραφίζω όπως ένα παιδί». 

* επιφάνεια = το πάνω μέρος ενός αντικειμένου, αυτό που βλέπουμε. 

(=/= το βάθος 

"Η γέννηση της AOJOOOITTW'' 



Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο σ' αυτούς τους πίνακες; Αν θέλετε να μάθετε 
τον τίτλο που έχουν τα έργα αυτά, γυρίστε τη σελίδα ανάποδα. 

i f e £"* 

Λ.Λΐι:νΤ πτΙίΤΤΡΓ 

T^f 

οιδΙιισ»λδ3 αοι 
ριωγιτ οίο 5θΛ3τ1ρ5»λδ3 3AOJA[ Ο 'ξ 

Λαοα3όοΧ αοιτ οιοαογαον 'Ρ 
5»ιλ»ιλ 51α ΐ0ατΐ»δ»ΐ£ οχ ·£ 

0013AQ 'Ζ 
»δ»ώαοΝ ·χ 
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Ο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κείμενο από το Internet (διασκευασμένο) 

• Εθνική Πινακοθήκη 
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα 
http ://www.nationalgallery.gr 
Η Εθνική Πινακοθήκη, ιδρύθηκε το 1900. Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέ
ξανδρου Σούτσου, όπως είναι σήμερα, λειτουργεί από το 1976. Λειτουργεί ως Μουσείο 
Νεότερης Τέχνης με στόχο κυρίως την παρουσίαση έργων τέχνης Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών. Τα τελευταία 10 χρόνια με τις εκθέσεις της η Εθνικής Πινακοθήκης, έχει 
φέρειτο ευρύ κοινό πιο κοντά στην τέχνη. Πρέπεινα αναφέρουμε ότι την έκθεση "Από 
τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν", 600.000 είδαν επισκέπτες όλων των ηλικιών μέσα σε 
πέντε μήνες. 
Οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης περιλαμβάνουν έργα Ελληνικής Ζωγραφικής 
(19ου - 20ου αιώνα), Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής και Χαρακτικής. Το σύνολο των έργων 
ζωγραφικής, των γλυπτών, χαρακτικών*, μικρογραφιών και επίπλων της Εθνικής Πι
νακοθήκης είναι 9.500. 

• Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 
Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμ. Φραντζή, Αθήνα 
http://www.culture.gr/2/22/225/22519/g225190a.html 
Το νεοσύστατο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται προσωρινά στο ισόγειο 
χώρο του παλιού εργοστασίου του ΦΙΞ. 
Το ΕΜΣΤ έχει ως στόχο ν α φέρει το ευρύ κοινό σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέ
χνη. Γι' αυτό διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και γ ια τις τρεις βαθμίδες εκ
παίδευσης, καθώς και εκθέσεις. Το 2004 και στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιά
δας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θ α παρουσιάσει την έκθεση 
"Διαπολιτισμοί" με νέα έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που θα γίνουν ειδικά 
γ ια την έκθεση και θα δείχνουν τις διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και γεω
γραφικές περιοχές. 

• Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστιστών, θεσσαλονίκη 
http://www.greekstatemuseum.com 
Από τα βασικά ατού του Μουσείου είναι ότι στις μόνιμες συλλογές του συμπεριλαμ
βάνεται η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Συλλογή "Γ. Κωστάκη - Ρωσική Πρωτοπορία". 

• Μακεδόνικο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ) 
Εγνατίας 154, 446 36 θεσσαλονίκη 
http://wwwculture.gr/4/42/422/42202/42202g/g42202gl.html 
Ιδρύθηκε το 1878. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν τη μεγάλη δωρεά του Α. Ιόλα, του 
Franz Geierhaas καθώς και τις δωρεές Ελλήνων καλλιτεχνών. Το ΜΜΣΤ έχει οργα
νώσει περισσότερες από 30 εκθέσεις των καλλιτεχνών όπως των R. & S. Delaunay, Μ. 
Ernst, D. Hockney, R. Matta, Δ. Κοκκινίδη, Ν. Χατζηκυριάκο - Γκίκα, Β. Κανιάρη, Τάκη, 
Φ. Κόντογλου, Γ. Τσαρούχη κ.ά. 

http://www.nationalgallery.gr
http://www.culture.gr/2/22/225/22519/g225190a.html
http://www.greekstatemuseum.com
http://wwwculture.gr/4/42/422/42202/42202g/g42202gl.html


Ο Εικαστικός Χώρος στην Ελλάδα 

Πού μπορεί να δει κάποιος πίνακες ζωγραφικής; 

Μπορείτε να εξηγήσετε τι άλλο υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη 
εκτός από έργα ζωγραφικής; 

Γράψτε Σ ή 4 δίπλα σε κάθε πρόταση που είναι Σωστή ή Λάθος. 

α. Το Μουσείο Νεότερης Τέχνης παρουσιάζει μόνο 
έργα ξένων καλλιτεχνών. 

β. Η Εθνική Πινακοθήκη με τις εκθέσεις της έχει κάνει 
πολύ κόσμο να γνωρίσει την Τέχνη. 

γ. Στις εκθέσεις της Εθνικής Πινακοθήκης πηγαίνουν 
μόνο μεγάλοι άνθρωποι. 

δ. Το σύνολο μόνο των έργων ζωγραφικής είναι 9500. 

ε. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα βρίσκεται 
για πάντα στο στον ισόγεια χώρο του παλιού 
εργοστασίου του ΦΙΞ. 

στ. Μετά το 2004 θα παρουσιαστεί η έκθεση «Διαπολιτισμοί» 
για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα 

ζ. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν παλιά έργα καλλιτεχνών. 

η. Τα έργα των καλλιτεχνών θα δημιουργηθούν ειδικά 

για αυτή την έκθεση. 

θ. Η συλλογή «Γ. Κωστάκη -Ρωσική Πρωτοπορία» είναι 
πολύ σπουδαία για το Μουσείο. 

ια. Στο Μακεδόνικο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
υπάρχουν δωρεές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 

ι. Στο ΜΜΣΤ έχουν γίνει πάνω από 30 εκθέσεις 
διάσημων καλλιτεχνών. 



Μπορείτε να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι φράσεις: 
- «έχει φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στην τέχνη», 
- «διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις τρεις βαθμίδες 

της 
εκπαίδευσης» 
- «μεγάλη δωρεά του Α. Ιόλα» στο Μακεδόνικο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης. 

να αναφέρουμε, ιδρύθηκε, το κοινό, νεοσύστατο, δωρεά, το σύνολο 
Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα μέσα από την παρένθεση; 

(αυτό που χαρίζει κάποιος, δημιουργήθηκε, οι θεατές, να πούμε, και

νούργιο, όλα μαζί) 

Στην πρώτη παράγραφο να βρείτε τα σημεία στίξης και να εξηγήσετε 
γιατί τα βάζουμε. 

* χαρακτική = η χάραξη σχεδίου πάνω σε επιφάνεια από μέταλλο, ξύλο 

ή πέτρα. 



Σας αρέσει 
η Ζωγραφική; 

Μάθετε γρήγορα στο σπίτι σας 
Σχέδιο και Ζωγραφική 

με Αλληλογραφία. 

Μπείτε στο μαγικό κόσμο 
της Ζωγραφικής 

με τη νέα Σειρά μαθημάτων 
της Γαλλικής ABC. 

Προσωπογραφία-Φύση-Ζώα-. 

Χρώμα και 15 ακόμη μαθήματα 

μελετάτε στον ελεύθερο χρόνο σας. 

Ό προσωπικός σας καθηγητής 

θα σας διορθώνει πάνω στα σκίτσα 

που θο του στέλνετε για κάθε μάθημα. 

Εμπρός λοιπόν αρχίστε σχεδιάζοντας 

το σκίτσο ουτό και θα λάβετε 

αμέσως εντελώς ΔΩΡΕΑΝ: 

α. Τη γνώμη των καθηγητών μας 
για το βικά σας σκίτσο. 

p. Το νέο πολύχρωμο αναλυτικό τεύχος 
της ABC που σας εξηγεί πως 

θα μάθετε να ζωγο^ίζετε σωστά 
με τη νέα Σειρά ABC. 

γ. Με την εγγραφή σας 6ώρο 
όλα τα υλικά ζωγραφικής της ABC. 

Γ Ό τ \ > 

Πανεπιστημίου 10. 106 7 1 - Αθήνα 
τηλ.: [010] 3617.811, fax; (010] 3641.653 

1. Δραγούμη 4, 546 24 - Θεσσαλονίκη 

τ,ηλ.: [0310] 232.370, fax: (0310) 229.706 

Επισκεφτείτε την ABC στα Internet 
στη ΒιεϋΒυναη 

www.linguaphane.gr 

Συμπληρώστε το κουπόνι και στείλτε το σήμερα, 
μοζι με το οχέδιό σας. στην ASC 

Ονομ/πώνυμο 

Διεύθυνση 

Πόλη ΤΚ 

_ t&wjsuu Επάγγελμα 
. ΜΓΡΑΦΙΚΗ 

Ηλικία Τηλέφωνο 

ru niWPAULHI ί ο t i t ; 
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Σας αρέσει η Ζωγραφική; 

Σας αρέσει η ζωγραφική; Ζωγραφίζετε συχνά ή σπάνια; 
Πότε ζωγραφίζετε; 

Τι ζωγραφίζετε περισσότερο; Γιατ ;, Σημειώστε με ένα Χ: 

• τοπία • 
• σπίτια • 
• ανθρώπους • 
• ζώα • 
• πράγματα • 

σχέδια μόνο με χρώματα • 
• σκίτσα • 
• τίποτε • 

Το κείμενο που κρατάτε είναι η διαφήμιση μιας σχολής ζωγραφικής. 

Μπορείτε να βρείτε πως λέγεται η σχολή και που βρίσκονται τα γραφεία της; 

Τι μπορεί κάποιος να μάθει στον ελεύθερο χρόνο του; 

Τι σημαίνει «Μάθετε γρήγορα στο σπίτι σας Σχέδιο και Ζωγραφική 

με Αλληλογραφία»; 

Όταν γίνονται τα μαθήματα ζωγραφικής με αλληλογραφία, τι πρέπει 
να κάνει ο μαθητής και τι ο καθηγητής; 

Γιατί σας ζητάει να κάνετε αυτό το σκίτσο με το παιδάκι; 



Να τελειώσετε αυτό το σκίτσο* και να μαζέψετε ολα τα σκίτσα απο 
τους μαθητές της τάξης σας. Μετά να συμπληρώσετε το κουπόνι με τα 
στοιχεία σας. Στη συνέχεια, να διαλέξετε τρεις μαθητές που νομίζετε ότι 
ζωγραφίζουν καλά. Οι μαθητές αυτοί θα διαλέξουν το καλύτερο έργο 
της τάξης. Το έργο αυτό μπορείτε να το κρεμάσετε στον τοίχο της τάξης 
σας. 

Να βρείτε ποια σημεία στίξης χρησιμοποιούνται στο κείμενο. 

μελετάτε, θα λάβετε, εντελώς, δωρεάν, προσωπογραφία. 
Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα μέσα από την παρένθεση; 
(ζωγραφιά ή σχέδιο ενός προσώπου, διαβάζετε με προσοχή, χωρίς να 
πληρώσω, τελείως, θα πάρετε) 

* το σκίτσο = ένα πρόχειρο σχέδιο προσώπου ή πράγματος στις πολύ 

βασικές του γραμμές. Σκίτσο λέμε ακόμη ένα σχέδιο με γελοιογραφία. 



ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 
ΚειμΕνπ cwo to Iniernei (Βιοσκευασμένοι) κηι από το βιβλίο «Εθνική Πινακοθήκη 

Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου Τέσσερις αιώνες ζωγραφικής» 

Γιόσνυκ ImngfliSiic; (Χύ&ηρα Λέσβου 1SS2 - Αθήνο (932): 
Εμφανής κτΰλίτέχνης; με υψηλές εΛί&όαεις σόλβςτιςβεμοττιχές 
περιοχές, αλλά στα πιο σημαντικά ταυ έργα ανήκουν αι σχηντς της 
ηαιέικης ζωής και οι κροσωπογραφώς Ξεκίνησε τις σπουδές τον στην 
Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών, μ£ δάσκαλο ταυ οτη ζΐιϊτραφικη το Νικηφόρο Λύτρα 
ΚΉΙ οτη γλυπτική το Λεωνίδα Δρόση Συνέχισε στην Ακαδημία του 
Μονάχου, όπου και παρέμεινε μερικό χρόνια εργαζόμενος εκεί και 
γνωρίζοντας μεγάλη αιτυχία Το 1890 εχϋπρκψε στην 
Ελλάδα προκειμένου να οργανώσει την Εθνική Πινακοθήκη. Το 1904 
διορίστηκε καβηγητης ατην Σχολή Κολών Τεχνών 

Γ ι aw; 
Α ΐ Γ ΓΤ | * r t \ i j 

••Μ* 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΈΤΣΗΣ 

Ο Π. Tyrone είναι ένος "ri-ώ ιούς ίΐιο οημθντ:ΐίθύς ζωγράφους ίων υιταίι-οΑεμ^ών χρόνων. 
κύθήΥΓίτπςτίΐςΑ.Ϊ,Κ.Τ. και Α*ο5πμαπ<ός. 

Αφατου οιιοψο^πσε ·* ί ~η« Α.Ι,Κ.Τ, Λβηνώ* {ζωγραφική.) οι οοσκολΟΐίς "Ou τους Δ. Μπο*ΐνΐ 
κ : τον Κ. ΠιρΘ£νηΓουϊ'έχ[3ΐ£ πς τίτιακοές TCU στο .Icpioi και στην POUEVUO, όπου οσχολήβηκε με 
Τίΐν τέχνη ταυ ψηφι&τατού. 

fyoH α£ρος στην Bieniiaie ran Sao ?θθ!θ το 19S7 κύι ro Ι965κα: της Αλεξάνδρειας ro 19S9. 
Υπήρξε μέλος της αμάαος "Αρμοί1. 

Θέμα T CU τα ronia. ιΕίως τυν νηουών, το ontjfc snoSf&i μ£ tuuiuBiiT'» ανάλυση ττ;ς φόριιος \ο·. 
ταυ χρώματος IMf& Το 19βΐ C'jveSEuE ένα πολύπτυχα έργα μεγάλων 6icoraatMV με Βέμ= τη 
ΛαίΛΓ; αγορώ της γεαΌνιος 

4 Α Σ Κ.Τ. =Ανωτάττ| Σχολή Καλών Τεχνών 
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ll«5) 
Ο. μπΑ,ι κβρΐ»**ιΙΙ 

1*73-1 W7 
AJlfr ΟΙ HDJDtvS 

I3*it»v-

nooBtwc KMvaiavttvcc C u w I Via < * * "ΐ κ ο ρ υ φ ή *«κηογννψΐ*< " * <*ύγϊί*νηΐ ^ Λ η ^ ή ς ^γραφικής (ΛΜώνδρίΜ Oft» 
ΑβίνπΐΐβΤ) SifauBao* στη Biiwn »n DTO Παρίσι, σ ™ ΒημκιύρνιΙΉ « ι ι Κ * σ ι ττοΑΑά tpva t $ l « utpiso κρύνια f * f 
Κίρηψύ >a Ικπία ί1β03) ιγ*σΐϊΐυΊ(ΐβη« ΰΤΓμ Αβήνα. Ο Π. ιΐναι ivai ιύιτοί Βκναητκίς TKHJ οΛοκληοώνίρ ιο *ΡΥ° ™" 
Eswicpi™ προΐβύ ΤΡ tM*»loci μΕ μΗ o m n t t t m n μορφή- Πατί dws wp«™ fiM!wq»<; ου «ιητής και ίπιιιο * " ! [ £ £ * · " 

,. . . *Τ& 
£6ίμ". "ϊίίκρή φϋοη μι Μν Λμώνι ητκ ΚαΛαματας' 

Γορβί¥ΐιίΜΐ".ΐί.ΰ 

Τ ο ΤΛύκο'. "Οσ*αϋς και SupuC^Ji". "*ΐϊί·λλων - Χριστός 
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n a / ί ••'Ki'i 
Η μβ]ή 16ι» Ηρακλή 

• ma: 

' 

:>: J i i . 

Ι ' ί ί β I967| 

no--a igpg 

J^dtYpdiOC και ο*ηνϋνρά*οΐ (t90EM9&9) ΠπρουαΙαοι; έργο :οιι οι εκβίΟΕίς Olny Α9ήνο;ΐ*3ί), στο 
Γαοίοι (1951], OTQ AovWvo (1651), ατη Biwifa (195») και ττήρί νΐρος οι ττβλΛίς αυα&ικτς [κβέοτιΐ οτην Ελλάδα κ» ΟΊΡ 
ιςωτιρικύ EuvtovccnriKt u^ σκηνογράφος *™ eviufiaroAoYft; μι τα 3κπρα Μαρίκας Κατοιτουλη και ΐίπτρϊυπς, μι το Εθνκό 
Θίατρα, την Ε-Λ-ϊ . το θΐβτροΤί κνηϊ "Ίττ Υιτήρ^ cmnWYpaiui 'Πί "Μή&ΐιαί* του Κιραυμτττιη οι σκηνοΛσίσ AAtdl Μηι^ιή 
και οϋμττρπίη Μαρίας ΚάΛΛις στπν Οτπρα ran ΝτάΛπ< Μ 95*1. aid Κοβίντ Γκαανι» ι ου AflwStonii (1959), στο θέατρο της 
ΕπιδοΟροο με αύμτροίη της Καριάς Κολλάς (19S0). 

- - U tfcC* 

f e w K T e ^ M i w j 
Π9<ΟΙΐ*51 
KupuiiB ™ " > * W 
ΠΙΚΡΟΙ. I ? j b 104c 
^'* ~r|l>llllfl 

i m & N W I 

IJHiMl·, 
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αφηρημβνη τέχνη- μοντέρνο ζωγραφική. Δίνει μεγάλη σημασία στο χρώμα ή στις γραμμές 
παρά στη «ρεαλίσηκή», δηλαδή την αλη&ινή βΜΐκόνίση των πραγμάτων 
-/- Λορΰδοοιακή ζωγραφική 

(ΐν10·ΐνβ?ι 
Κϋ(ώλινίου, 1<?ί» 

ί ΐ : < ; · : ; ( . 

tU!fVi\ ΪΛ XflpMAil&j 

• Φ. Εν fV«pOv"!>_| 

(190J-"?7i| 

Αβή.Ο, W * 

IHMHI u 

MtJfi |i?;j| 

Τα n a t i ]H 

ιπκουνίλιο 1β?0 

paotiMt. 
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Κι άλλοι Ελληνες ζωγράφοι 

Ποιοι είναι οι ζωγράφοι, τους οποίους θα μελετήσετε; 

Ποιος ζωγράφος σας αρέσει περισσότερο και γιατί; 

Περιγράψτε τον πίνακα που σας αρέσει περισσότερο. 

Διαβάστε την ημερομηνία γέννησης του κάθε ζωγράφου. Ποιος είναι 

ο πιο νέος; 

Οι τέσσερις καλλιτέχνες εκτός από τη ζωγραφική και με άλλα πράγματα. 
(φιλόσοφος, ενδυματολόγος, καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ.). Μπορείτε να πείτε 
τι κάνει ακριβώς ο καθένας απ' αυτούς; 

Ξέρετε τι είναι η τέχνη του ψηφιδωτού; Μπορείτε να βρείτε στο λεξικό 

τη λέξη «ψηφιδωτό» και να τη γράψετε; 

Στα δύο πρώτα κείμενα μπορείτε να βρείτε τα σημεία στίξης και να 
εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

Σπούδασε, δημιούργησε, εξέθεσε έργα του, συνέχισε τις σπουδές του, 

ολοκλήρωσε το έργο του, ασχολήθηκε με την τέχνη του ψηφιδωτού. 

Όπως βλέπετε αυτό είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε περισσότερο 
στη ζωγραφική και τους ζωγράφους. Μπορείτε: 
α. Να βρείτε το πρώτο πρόσωπο του κάθε ρήματος 

Μπορείτε να κάνετε δικές σας προτάσεις με κάθε ρήμα; 

Μελετήστε το κείμενο «αφηρημένη τέχνη=...». Μπορείτε να πείτε ποιο 
έχει παραδοσιακή τεχνοτροπία και ποιο είναι έργο αφηρημένης τέχνης. 
Έχετε γνωρίσει άλλους Έλληνες ή ξένους ζωγράφους που έφτιαξαν έργα 
περισσότερα ελεύθερα ή αφηρημένης τέχνης. 
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ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Απατο ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ 

του Αντουάν ντε Σαιν Εξυπερύ 

.Κχίποτε, όταν ήμουν έξι χρονο>ν, είδα σ* ε'να βιβλίο για 
τα παρθένα δάση. που ο τίτλος του ήταν «Αληθινέ; Ιστο
ρίες», μια υπέροχη ζο}γραφιά. Έδειχνε ένα βόα να καταπί
νει ένα αγρίμι. Να η αντιγραφή του σχεδίου. 

Το βιβλίο έλεγε: «Οι βόες καταπίνουν τη λεία τους ολό
κληρη, χωρίς να τη μασήσουν. Έπειτα δεν μπορούν πια να 
κουνηθούν xaL κοιμούνται έξι μήνες, όσο να χωνέψουν». 

Κάθισα λοιπόν και σκέφτηκα τις περιπέτειες της ζού
γκλας κι ύστερα κατάφερα κι εγώ, μ' ένα χρ<χ>ματιστό μολυ
βί, να χαράξω το πρώτο μου σχέδιο. Το σχέδιο νούμερο Ι. 
Ήταν έτσι: 

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους 
ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. 

Μου απάντησαν: «Γιατί να μας τρομάζει ένα καπέλο;». 
Το σχέδιο μου δεν έδειχνε ένα καπέλο. Έδειχνε ένα 
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βόα που χώνευε έναν ελέφαντα. Σχεδίασα λοιπόν το εσωτε
ρικό ενός βόα, ώστε να μπορέσουν οι μεγάλοι να καταλά-
βοΐ)ν. Χρειάζονται πάντα εξηγήσεις. Το σχέδιο μου νούμε
ρο 2 ήταν έτσι: 

Οι μεγάλοι με συμβούλεψαν να παρατήσω τα σχέδια με 

τους βόες, είτε ανοιχτοί είναι αυτοί είτε κλειστοί, και ν' 
ασχοληθώ καλύτερα με τη γεωγραφία, την ιστορία, την 
αριθμητική και τη γραμματική. Έτσι λοιπόν, στα έξι μου, 
εγκατέλειψα μια υπέροχη σταδιοδρομία ζωγράφου. Με 
αποθάρρυνε η αποτυχία του σχεδίου μου νούμερο 1 και του 
σχεδίου μου νούμερο 2. OL μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν 
ποτέ τίποτα από μόνοι τους και είναι κουραστικό για τα 
παιδιά να τους εξηγούν ξανά και ξανά. 

Αναγκάστηκα λοιπόν να διαλέξω άλλο επάγγελμα κι 
έμαθα να οδηγώ αεροπλάνα. Πέταξα λίγο πολύ σ' όλο τον 
κόσμο. Κι είναι αλήθεια πως η γεωγραφία μού χρησίμεψε 
πολύ. Μπορούσα να ξεχωρίσω, με την πρώτη ματιά, την 
Κίνα από την Αριζόνα. 
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Ενας μικρός ζωγράφος 

Τι ήταν αυτό το βιβλίο που διάβασε το μικρό παιδί; 

Τι ακριβώς έλεγε για τους βόες αυτό το βιβλίο; 

Με τι έμοιαζε η πρώτη ζωγραφιά του μικρού; 

Γιατί ο μικρός ζωγράφισε και το δεύτερο σχέδιο; 

Το παιδί αυτό έγινε, τελικά, ένας μεγάλος ζωγράφος; Γιατί; 

Τι δουλειά έκανε όταν μεγάλωσε; 

«Κάποτε, όταν ....τους τρόμαζε». Μπορείτε να βρείτε τα σημεία στίξης 

και να εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

Μπορείτε να βρείτε λέξεις με το ίδιο νόημα μέσα από την παρένθεση; 

• Ρώτησα αν τους τρόμαζε το σχέδιο μου 
• Στα έξι μου εγκατέλειψα μια υπέροχη σταδιοδρομία ζωγράφου. 

• Οι μεγάλοι με συμβούλεψαν να παρατήσω τα σχέδια 

• Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους 
• Με αποθάρρυνε η αποτυχία του σχεδίου νούμερο 1. 

(το πολύ καλό έργο μου, αφήσω, έκανε να χάνω το θάρρος, φόβιζε, 

άφησα, καριέρα) 

Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο μικρός λέει ότι δεν καταλαβαίνουν 
οι μεγάλοι τις ζωγραφιές του; Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να καταλά
βουμε εύκολα το πρώτο σχέδιο; 

Μπορείτε να κάνετε κι εσείς παρόμοια σχέδια σαν αυτά του μικρού 
ζωγράφου και να τα δείξετε στους συμμαθητές σας; 
Δείξτε το πρώτο σχέδιο σας και ζητήστε τους να μαντέψουν τι είναι. 
Ύστερα δείξτε τους το δεύτερο σχέδιο σας. 



ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΖίΙΓΡΑΦΟ 
Κείμενο από το Λιαόϊκτυο 

(Α-Β) 
Λ ρ β ρ ο : Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μ ε τ ο ν ζ ω γ ρ ά φ ο Μ π ά μ π η Β α φ ιιιοη 

μεγάλη προσφορά βιον χολιτισμό 
και στη τέχνη 

Ερώτηση Ηταν δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με τη ζωγραφική, τα χρόνια not» 
ήσασταν νέος, 
Κ ΒΑΦ1ΑΔΗΣ : Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Το μυαλό μας δεν πήγαινε για να 
κάνουμε, ζωγραφική. Κατόπιν ήρθε η ανάγκη να ζωγραφίσουμε. 

Ερώτηση: Ασχολείστε με την ζωγραφική για κύρια ασχολία ή για χόμπι, 
Κ. ΒΑΦ1ΑΑΗΣ . Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι αυτή η κύρια ασχολία μου, 
αλλά τρώει πολύ χρόνο. 

Ερώτηση Ποια είναι η κύρια ασχολία σας; Είστε μαθηματικός; 
Κ ΒΑΦΙΑΔΗΣ . Ναι. 

Ερώτηση: Βλέπω ότι έχετε μεγάλη ποικιλία από πίνακες. Ό,τι ζωγραφίζετε είναι 
πραγμΰτικό ή φανταστικό μερικές φορές; 
Κ. ΒΑΦ1ΑΔΗΣ : Τα θέματα είναι και τα δυο που Είπατε και άλλα και ό,τι βλέπω. 
Εδώ στα Σέρρας είχε κάποιους ανθρώπους που ζωγράφιζαν καλά Μ" αυτούς 
πηγαίναμε εκδρομές, το φθινόπωρο που τα φύλλα κιτρινίζουν, κοκκινίζουν και η 
φύση εμφανίζει διάφορα χρώματα.... 

Ερώτηση θυμάστε την εικόνα και τη ζωγραφίζετε στο εργαστήριο σας; 
Κ Β ΑΦ ΙΑΔΗ Σ Οχι, όχι επί τόπου χιόνιζε και ζωγραφίζαμε και γι' αυτό 
αρρωσταίνουμε. 

Ερώτηαη. Έχετε ταξιδέψει πολύ; 
Κ Β ΑΦ Ι Α.ΛΗΣ : Ναι βέβαια παντού πήγα στην Ελλάδα, 



Ερώτηση: Κάτι άλλο τώρα στις εκθέσεις σας έρχονται άνθρωποι που έχουν σχέση με 
την τέχνη ή είναι και άσχετοι που μπαίνουν μόνο για να δουν; 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Οι άνθρωποι που έρχονται για να δουν τις εκθέσεις 
μου έχουν σχέση με την τέχνη και έχουν κάποια ευαισθησία για την τέχνη. 

Ερώτηση: Τι υλικά χρησιμοποιείτε^ποιος ήταν ο πρώτος πίνακας που ζωγραφίσατε, 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Ο πρώτος πίνακας ήταν η γυναίκα μου. Έχω τον πίνακα στο σπίτι. 
Τα υλικά είναι λάδια και κάνω κορνίζες με ξύλα. 

Ερώτηση: Η οικογένεια σας επηρεάστηκε από την ζωγραφική σας, 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Και βέβαια. Τα παιδιά μου όμως δεν ακολούθησαν την ζωγραφική 
σαν επάγγελμα. Μόνο η μικρή μου κόρη ζωγραφίζει για χόμπι,αν και το επάγγελμα 
της είναι παραπλήσιο. 

Ερώτηση: Πόσο καιρό κάνετε για να φτιάξετε ένα έργο; 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Εξαρτάται τι έργο Όμως συνήθως είναι λίγος 

Ερώτηση: Και οι τιμές περίπου; 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Ανάλογα τι έργο θα βγει. 

Ερώτηση: Έχετε κοιτάξει ποτέ τον εαυτό σας στον καθρέφτη για να τον 
ζωγραφίσετε; 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ Όχι ποτέ. 

Ερώτηση: Παραδίδετε μαθήματα σε κάποιους ανθρώπους; 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Όχι. 

Ερώτηση: Ποιο ήταν το τελευταίο σας έργο; 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Το έφτιαξα το καλοκαίρι. 

Ερώτηση: Έχετε ζωγραφίσει ποτέ αφηρημένη τέχνη. 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ : Όχι θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν είναι αρκετά προχωρημένος για 
να κάνω αφηρημένη τέχνη. 

Ερώτηση: Νομίζουμε πως αυτές ήταν οι ερωτήσεις μας. Λοιπόν,κύριε Βαφειάδη, 
σας ευχαριστούμε παρά πολύ και ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε σε κάποια έκθεση 
σας. 
Κ. ΒΑΦΙΑΔΗΣ: Και εγώ. 
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Μια συνέντευξη από ενα ζωγράφο 

I . Ποιοι πήραν τη συνέντευξη από το ζωγράφο; 

L. Πώς λέγεται ο ζωγράφος; Η ζωγραφική είναι η κύρια ασχολία του; 

3 . Σε ποια πόλη της Ελλάδας ζει και ζωγραφίζει; 

4 . Ζωγραφίζει τα έργα του σε εργαστήριο ή επί τόπου; 

J . Τι ζωγράφισε για πρώτη φορά; 

Ο. Πουλάει ακριβά τα έργα του; 

/ . Έχει ζωγραφίσει αφηρημένη τέχνη; Γιατί; 

Ο. Παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής; 

!7. Τα παιδιά του ζωγραφίζουν; 

1 U . « Ήταν δύσκολο να ασχοληθεί.. ..χρώματα...» Μπορείτε να βρείτε τα 
σημεία στίξης και να εξηγήσετε γιατί τα βάζουμε; 

I I . Γνωρίζετε κάποιο ζωγράφο της περιοχής σας; Πάρτε του συνέντευξη. 
θα του κάνατε κι άλλες ερωτήσεις; Ποιες; 


