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Περίληψη  

Η ένταξη των καλλιτεχνικών στο σχολικό πλαίσιο ήδη από το νηπιαγωγείο είναι 

ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών, τόσο σε ψυχολογικό και 

συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Τα σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα 

αναπτύχθηκαν σε μια εποχή πολλών αλλαγών και επιτακτικής ανάγκης έκφρασης των 

συναισθημάτων και των ιδεών, έπειτα από μια περίοδο καταπίεσης λόγω των 

πολέμων. Στην παρούσα εργασία αναλύονται αυτά τα κινήματα και παρουσιάζονται 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο που περιλαμβάνουν την ένταξή 

τους. Η διαθεματικότητα και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν κύρια κριτήρια 

για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.  

Λέξεις/ φράσεις κλειδιά: τέχνη στο νηπιαγωγείο, καλλιτεχνικά κινήματα, ζωγραφική 

20ου αιώνα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
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Abstract 

The integration of artists in the school context from kindergarten is of utmost 

importance for the development of children, both psychologically and emotionally 

and socially. The modern movements presented, developed in an era of many changes 

and the urgent need to express feelings and ideas, after a period of oppression due to 

wars. In the present work, the contemporary artistic movements are analyzed and 

educational activities for the kindergarten are presented, which include their 

integration. Interdisciplinarity and freedom of expression are key criteria for the 

development of activities. 

Keywords/ phrases: art in kindergarten, artistic movements, 20th century painting, 

educational activities 
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Εισαγωγή 

Η ένταξη του μαθήματος των καλλιτεχνικών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο 

νηπιαγωγείο. Η τέχνη αποτελεί μια μορφή έκφρασης και συντελεί σε μεγάλο βαθμό 

στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα, μέσω της τέχνης τα 

παιδιά μπορούν να αναπαραστήσουν εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους, της 

σχέσης τους με τους άλλους και με τον ίδιο τους τον εαυτό, καθώς μέσα από αυτήν 

εκφράζονται σκέψεις και συναισθήματα. Επίσης, αποτυπώνονται στοιχεία της 

φαντασίας και ενισχύεται η δημιουργικότητά τους. Η τέχνη έχει θεραπευτική αλλά 

και αναζωογονητική δύναμη. Επιπλέον, μέσω της τέχνης αναπτύσσονται κοινωνικές 

όπως επίσης και καλλιτεχνικές δεξιότητες του παιδιού και κατ’ επέκταση ενισχύεται 

η αυτοεκτίμησή του (Γεωργούλης, 2009). 

Σε ένα βαθύτερο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο, η εμπλοκή με την τέχνη είναι 

απαραίτητη για την ανθρώπινη εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ανάπτυξη των 

κινητικών τους δεξιοτήτων, τα παιδιά επικοινωνούν μέσω της καλλιτεχνικής 

έκφρασης και μέσω αυτής αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση και η ανάπτυξη υγιών 

ενηλίκων  με αυξημένη συμμετοχή ως πολίτες στην κοινωνία, μεγαλύτερη κοινωνική 

ανοχή και μειώσεις σε μη υγιείς συμπεριφορές (Roege & Kim, 2013; Barkhordari et 

al., 2016). 

Τα σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα που άνθισαν κατά κύριο λόγο τον 20ο αιώνα, 

εστίασαν στην έκφραση συναισθημάτων και ιδεών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί 

στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προτάσεων στο νηπιαγωγείο, μέσω των οποίων οι 

μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα κινήματα αυτά και θα προβούν σε δραστηριότητες 

μέσω αυτών. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα μελέτη διαχωρίζεται σε δύο μεγάλα 

κεφάλαια, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 

Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης περιλαμβάνει την παρουσίαση των σύγχρονων 

καλλιτεχνικών κινημάτων μέσω της μεθόδου της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

προκειμένου να καταστούν σαφή τα χαρακτηριστικά τους, οι μέθοδοι και οι τεχνικές 

που αξιοποιούνται. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αναφορά και στους κυριότερους 

εκπροσώπους του κάθε ρεύματος, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικότερα έργα τους. Έτσι, καθίσταται σαφές ποιο σκοπό εξυπηρετεί το 

κάθε ένα από αυτά τα κινήματα, δείχνοντας την καταλληλότερη κατεύθυνση στην 

οποία θα πρέπει να κινηθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο, οι 
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οποίες παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Τα κινήματα που παρουσιάζονται 

είναι ο Σουρεαλισμός, ο Εξπρεσιονισμός, ο Αφηρημένος εξπρεσιονισμός, ο 

Ιμπρεσιονισμός, ο Φουτουρισμός, ο Ντανταϊσμός, η Pop Art, ο Φωβισμός, ο 

Κυβισμός, η Art Nouveau και η Αφηρημένη Τέχνη. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω 

των οποίων μπορούν να ενταχθούν τα κινήματα τέχνης που παρουσιάστηκαν στο 

νηπιαγωγείο. Τα κριτήρια τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τη δημιουργία των 

δραστηριοτήτων είναι να είναι απλός ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων 

ρευμάτων, καθώς οι δέκτες είναι άτομα μικρής ηλικίας που έρχονται για πρώτη φορά 

σε επαφή με αυτά. Επίσης, η δραστηριότητες πρέπει να είναι ευχάριστες και να 

ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιπροσθέτως, μέσω αυτών πρέπει να 

προάγεται τόσο η ατομική δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση, όσο και η 

ομαδικότητα και ο διάλογος. Σε καθεμία από τις δραστηριότητες παρουσιάζεται ένα 

κίνημα, τα χαρακτηριστικά του, σημαντικά έργα και εκπρόσωποι και εν συνεχεία 

αναπτύσσεται μια δραστηριότητα βάσει αυτών, όπως είναι η ζωγραφική και το 

κολλάζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Κεφάλαιο 1. Σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα 

1.1 Σουρεαλισμός ή Υπερρεαλισμός  

Αν και το Διεθνές Σουρεαλιστικό Κίνημα από αρκετούς θεωρείται ότι έληξε το 1939, 

δηλαδή όταν ξεκίνησε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1947 με τη Διεθνή Έκθεση 

Σουρεαλιστών αλλά και το 1969 με τη διάλυση της σουρεαλιστικής ομάδας στο 

Παρίσι, φαίνεται πως το κίνημα είχε μια μακρά πορεία. Ωστόσο, μεμονωμένοι 

σουρεαλιστές καλλιτέχνες και συγγραφείς συνεχίζουν να παράγουν σημαντικά έργα 

όπως δοκίμια, μουσική και έργα τέχνης (Conley, 2007).  

Ο Σουρεαλισμός είναι ένα κίνημα στην εικαστική τέχνη και τη λογοτεχνία, το οποίο 

αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μεταξύ των δυο παγκόσμιων πολέμων. Ειδικότερα, το εν 

λόγω κίνημα αντιπροσώπευε μια αντίδραση στον «ορθολογισμό» που είχε 

καθοδηγήσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την πολιτική στο παρελθόν και που είχε 

κορυφωθεί με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τον σημαντικό εκπρόσωπο 

του κινήματος, τον ποιητή και κριτικό ονόματι André Breton, ο οποίος δημοσίευσε το 

Μανιφέστο του Σουρεαλιστή το 1924, ο Σουρεαλισμός συνιστά  ένα μέσο 

επανένωσης των συνειδητών και των ασυνείδητων σφαιρών εμπειρίας σε τέτοιο 

βαθμό ώστε ο κόσμος του ονείρου και της φαντασίας ενώνεται με τον κόσμο της 

λογικής. Μάλιστα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις θεωρίες του Sigmund Freud. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Breton είδε το ασυνείδητο ως ένα μέρος από το οποίο αντλούνται 

στοιχεία της φαντασίας (Miller, 2008). 

Στο πλαίσιο της ποίησης του Breton, του Paul Éluard, του Pierre Reverdy καθώς 

επίσης και άλλων εκπροσώπων, ο Σουρεαλισμός εκδηλώθηκε σε μια παράθεση 

λέξεων που ήταν τρομακτικές καθώς δεν καθοριζόταν από τη λογική σκέψη αλλά από 

ψυχολογικές διαδικασίες σκέψης, δηλαδή ασυνείδητες. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα του σουρεαλισμού σημειώθηκαν στον τομέα της ζωγραφικής. Ο 

σουρεαλιστικός πίνακας επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τις φανταστικές και 

τρομακτικές εικόνες παλαιότερων ζωγράφων. Η πρακτική της σουρεαλιστικής τέχνης 

υπογράμμισε έντονα τη μεθοδολογική έρευνα και τον πειραματισμό, τονίζοντας το 

έργο της τέχνης ως μέσο για την προώθηση προσωπικής ψυχικής έρευνας και 

αποκάλυψης. Ο Breton απαίτησε σταθερή δογματική πίστη. Έτσι, παρόλο που οι 

σουρεαλιστές πραγματοποίησαν μια ομαδική παράσταση στο Παρίσι το 1925, η 
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ιστορία του κινήματος είναι γεμάτη απελάσεις, αποβολές και προσωπικές επιθέσεις 

(Britannica, 2021). 

Οι κυριότεροι σουρεαλιστές ζωγράφοι ήταν ο Jean Arp, ο Max Ernst, ο André 

Masson, ο René Magritte, ο Yves Tanguy, ο Salvador Dalí, ο Pierre Roy, ο Paul 

Delvaux και ο Joan Miró. Είναι αξιοσημείωτο, πως στο έργο του ο κάθε καλλιτέχνης 

αναζήτησε τα δικά του μέσα αυτο-εξερεύνησης. Ορισμένοι εκπρόσωποι του 

κινήματος επιδίωξαν μια αυθόρμητη αποκάλυψη του ασυνείδητου, απελευθερωμένοι 

από τους ελέγχους του συνειδητού νου. Ενώ, κάποιοι άλλοι όπως ο Joan Miró 

χρησιμοποίησαν τον σουρεαλισμό ως ένα απελευθερωτικό σημείο εκκίνησης για μια 

εξερεύνηση προσωπικών φαντασιώσεων, συνειδητών ή ασυνείδητων. Στη μια πλευρά 

όπου μπορούν να τοποθετηθούν τα έργα του Arp, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με 

εικόνες, όπου μπορούν να γίνουν ασυνείδητες συσχετίσεις και να ενεργοποιηθεί η 

δημιουργική φαντασία, καθιστώντας την μια ανοιχτή διερευνητική διαδικασία. Σε ένα 

βαθμό, ο Ernst, ο Masson και ο Miró ακολούθησαν αυτήν την προσέγγιση, που 

ονομάζεται διαφορετικά οργανικός, εμβληματικός ή απόλυτος σουρεαλισμός. Στην 

άλλη πλευρά, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο που ορίζεται πλήρως και 

απεικονίζεται με λεπτό τρόπο, αλλά δεν έχει λογικό νόημα και αναπαρίστανται 

πλήρως ρεαλιστικές εικόνες οι οποίες δεν τοποθετούνται στα κανονικά τους 

περιβάλλοντα και συναρμολογούνται ξανά σε ένα διφορούμενο, παράδοξο ή 

συγκλονιστικό πλαίσιο. Τα έργα τα οποία υπάγονται σε αυτή την κατεύθυνση 

αποσκοπούν στην πρόκληση αναγνώρισης της εσωτερικής αίσθησης τόσο του 

παράλογου όσο και του λογικά ανεξήγητου (Adamowicz, 2009). 

 

Salvador Dali 

Ο σημαντικός εκπρόσωπος του κινήματος του Σουρεαλισμού, Salvador Dali 

γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1904 στην Ισπανία. Από μικρή ηλικία ήταν εμφανής η 

δημιουργικότητά του και η καλλιτεχνική του φύση, γεγονός το οποίο ώθησε τους 

γονείς του ώστε να τον εγγράψουν στο Hispano-French School of the Immaculate 

Conception, όπου θα τον βοηθούσε στην ανάδειξη του ταλέντου του (Salvador Dalí 

Museum, 2021).  

Ένας ιδιαίτερα γνωστός πίνακας είναι ο «The Persistence of Memory» που 

μεταφράζεται ως «Εμμονές της μνήμης» και αποτελεί έργο του Dali. Ο εν λόγω 
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πίνακας δημιουργήθηκε το έτος 1931 και βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του 

Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη (MoMA, 2021). 

Εικόνα 1: The Persistence of Memory, 1931, Salvador Dalí  

 

Πηγή: https://www.moma.org/collection/works/79018  

Η περιγραφή που δίνεται για τον πίνακα του Dali που φαίνεται στην Εικόνα 1, είναι 

πως παρατηρούνται σκληρά αντικείμενα τα οποία είναι ανεξήγητα αδύναμα εντός 

ενός ονειρικού τοπίου, όπου το μέταλλο προσελκύει μυρμήγκια όπως συμβαίνει και 

στην περίπτωση της σάπιας σάρκας. Επίσης, στον πίνακα αυτό παρατηρούνται 

χαλαρά ρολόγια, φανερώνοντας πως ο χρόνος πρέπει να χάσει κάθε νόημα. Ενώ, τα 

μυρμήγκια αντιπροσωπεύουν τη φθορά. Επιπροσθέτως, το τερατώδες πλάσμα το 

οποίο απεικονίζεται τυλιγμένο στο κέντρο του πίνακα μπορεί να θεωρηθεί 

ταυτόχρονα ως ξένο αλλά και ως οικείο. Οι μακριές βλεφαρίδες μοιάζουν με έντομα 

και η γλώσσα που ξεχειλίζει από το μύτη μοιάζει με σαλιγκάρι (MoMA, 2021).  

Ένα άλλο δημοφιλές έργο του Dali είναι ο πίνακας «Apparition of Face and Fruit 

Dish on a Beach» που δημιουργήθηκε το 1938 και εκτίθεται στο Μουσείο τέχνης 

Wadsworth Atheneum στη Βόρεια Αμερική (Wadsworth Atheneum Museum of Art, 

2021). 

https://www.moma.org/collection/works/79018
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Εικόνα 2: Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach, 1938, Salvador Dali 

 

Πηγή: https://www.thewadsworth.org/virtual-salvador-dali/ 

Πρόκειται για έναν πίνακα όπου έχει κατά βάση εικόνες οπτικής ψευδαίσθησης.  

Ειδικότερα, οι εικόνες μπορούν να ερμηνευθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λευκή μορφή που βρίσκεται στη μέση του πίνακα, 

αλλά μπορεί να είναι ένα ψηλό πιάτο με φρούτα. Καθίσταται αξιοσημείωτο, πως οι 

«διπλές εικόνες» του Dali συνιστούν μέρος μιας δημιουργικής διαδικασίας ερμηνείας 

ασυνείδητων σκέψεων και συναισθημάτων.  

 

Max Ernst 

Ο Max Ernst γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1891 στο Schlossstrasse της Γερμανίας. 

Στην παιδική του ηλικία διδάχθηκε μαθήματα ζωγραφικής από τον πατέρα του, ο 

οποίος ζωγράφιζε στον ελεύθερο χρόνο του και ήταν αυτοδίδακτος, ενώ ασκούσε το 

επάγγελμα του δασκάλου. Το χρονικό διάστημα 1910-1914 ο Ernst σπούδασε 

κλασική φιλολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία καθώς επίσης και ιστορία της τέχνης στο 

Πανεπιστήμιο της Βόννης. Έπειτα από το σημαντικό έργο του στην τέχνη, πέθανε σε 

ηλικία 85 ετών στο Παρίσι στη 1 Απριλίου του 1976 (Max Ernst Museum, 2021). 

https://www.thewadsworth.org/virtual-salvador-dali/
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Ένας πίνακας του εν λόγω εκπροσώπου του κινήματος είναι ο «The Elephant 

Celebes», ο οποίος ζωγραφίστηκε στην Κολωνία το έτος 1921 και αποτέλεσε τον 

πρώτο μεγάλο πίνακά του. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές 

του τόσο στην ψυχολογία όσο και τη φιλοσοφία. Επηρεασμένος από τον Friedrich 

Nietzsche και το Sigmund Freud αποτύπωσε το παράλογο υποσυνείδητο (Max Ernst, 

2021). 

Εικόνα 3: The Elephant Celebes, 1921,  Max Ernst 

 

Πηγή: https://www.max-ernst.com/the-elephant-celebes.jsp#prettyPhoto 

Στο πίνακα απεικονίζεται ένα τέρας που μοιάζει με λέβητα στο οποίο αναφέρεται και 

ο τίτλος του έργου. Ειδικότερα, διαθέτει κερασφόρο κεφάλι με φαινομενικά αόρατα 

μάτια και χαυλιόδοντες οι οποίοι προεξέχουν στα αριστερά, υποδηλώνοντας την 

πιθανή παρουσία ενός δεύτερου κεφαλιού είτε ενός πραγματικού κεφαλιού. Επίσης, ο 

λαιμός του φαίνεται να αποτελείται από ένα μακρύ πηνίο που μοιάζει με φίδι και 

αναδύεται από μια τρύπα στο πάνω μέρος του. Ενώ, στην κορυφή παρατηρείται ένα 

μυστηριώδες μάτι. Ακόμη, η εικονιζόμενη μορφή τοποθετείται σ’ έναν ανοιχτό χώρο. 

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ενδείξεις πως είναι ενσωματωμένη σε έναν συμπαγή χώρο. 

Επίσης, δύο ψάρια κολυμπούν στον ουρανό και τρία όρθια αντικείμενα στέκονται 

γύρω από αυτό. Τέλος, στην κάτω γωνία απεικονίζεται μια ακέφαλη γυναικεία 

https://www.max-ernst.com/the-elephant-celebes.jsp#prettyPhoto
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φιγούρα με υψωμένο βραχίονα, η οποία φαίνεται να καλεί το τέρας προς το μέρος της 

(Max Ernst, 2021). 

 

Andre Masson 

Ένας ακόμη εκπρόσωπος του κινήματος είναι ο André Masson, ο οποίος γεννήθηκε 

στις 4 Ιανουαρίου του έτους 1896, στο Balagny της Γαλλίας και πέθανε σε ηλικία 91 

ετών στις 28 Οκτωβρίου 1987 στο Παρίσι. Ο εν λόγω εκπρόσωπος σπούδασε 

ζωγραφική στις Βρυξέλλες και έπειτα στο Παρίσι. Έγινε μέλος της αναδυόμενης 

σουρεαλιστικής ομάδας στα μέσα της δεκαετίας του 1920 (Britannica, 2021).  

Ο πίνακας της Εικόνας 4 είναι χαρακτηριστικός του στυλ τού. Σε αυτόν 

απεικονίζονται μουσικά όργανα και ειδικότερα φαίνεται ένα μαντολίνο και το 

καμπύλο σώμα αυτού μοιάζει με κιθάρα. 

Εικόνα 4: Le Guéridon dans l'atelier, 1922, Andre Masson 

 

Πηγή: https://www.tate.org.uk/art/artworks/masson-pedestal-table-in-the-studio-t06819  

Επίσης, στο συγκεκριμένο πίνακα παρατηρούνται αναφορές στην παραδοσιακή νεκρή 

φύση με παρουσία λουλουδιών, φρούτων και νεκρών πουλιών. Ωστόσο, δε λείπουν 

τα ανεξήγητα στοιχεία και οι περίεργες χωρικές ιδιότητες. Η τοποθέτηση των 

μουσικών οργάνων από τον Masson και ο ρυθμός των ευθειών και των καμπύλων 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/masson-pedestal-table-in-the-studio-t06819
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γραμμών, υπαινίσσεται την προπολεμική κυβιστική ζωγραφική του Picasso. Τα 

λουλούδια και το νεκρό πουλί θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αναφέρονται σε ζωή 

και θάνατο με κάπως συμβατικούς όρους. Ωστόσο, τα κόκκινα μισά μέρη ροδιού 

εκφράζουν μια πιο αιματηρή και βίαιη οπτική. Οι σπόροι των φρούτων μπορεί να 

συμβολίζουν τη δύναμη της ζωής και την αναγέννηση. Ακόμη, ο Masson συνδέει το 

ρόδι με τη μνήμη του για το τραυματισμένο κρανίο ενός στρατιώτη στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου συμμετείχε και ο ίδιος (TATE, 2021). 

 

1.2 Εξπρεσιονισμός  

Ο Εξπρεσιονισμός καθιστά ένα καλλιτεχνικό κίνημα, όπου ο εκάστοτε καλλιτέχνης 

δεν αποτυπώνει την αντικειμενική πραγματικότητα. Αντίθετα, απεικονίζει τα 

υποκειμενικά συναισθήματα καθώς επίσης και τις απαντήσεις που προκαλούν τόσο 

τα αντικείμενα όσο και τα γεγονότα στο άτομο. Υπό αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω 

απαντήσεις επιτυγχάνονται μέσα από την παραμόρφωση, την υπερβολή αλλά και τη 

φαντασία. Επιπροσθέτως, βασικά στοιχεία του Εξπρεσιονισμού είναι η ζωντανή, 

αστεία, βίαιη είτε δυναμική εφαρμογή τυπικών στοιχείων.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί, πως ο Εξπρεσιονισμός συγκαταλέγεται μεταξύ 

των κύριων καλλιτεχνικών ρευμάτων περί τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου 

αιώνα. Ακόμη, ο Εξπρεσιονισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μόνιμη τάση τόσο στη 

γερμανική όσο και τη σκανδιναβική τέχνη και άνθισε κατά κύριο λόγο σε περιόδους 

κοινωνικής αλλαγής ή πνευματικής κρίσης. 

Σημαντικοί εκπρόσωποι του κινήματος είναι ο Vincent van Gogh, ο Edvard Munch, 

και ο James Ensor. Οι εν λόγω ζωγράφοι δημιούργησαν έργα κατά την περίοδο 1885-

1900, χρησιμοποιώντας τις εκφραστικές δυνατότητες τόσο του χρώματος όσο και των 

γραμμών προκειμένου να εξερευνήσουν θέματα γεμάτα συναισθήματα και να 

μεταφέρουν τις ιδιότητες του φόβου, της φρίκης και του τραγελαφικού.  

 

Vincent van Gogh 

Ο Vincent van Gogh γεννήθηκε στην Ολλανδία στις 30 Μαρτίου του έτους 1853. Το 

χρονικό διάστημα 1881-1883 διδάχθηκε στη Χάγη μαθήματα ζωγραφικής από τον 
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θείο του, τον καλλιτέχνη Anton Mauve. Ταξιδεύοντας, δουλεύοντας και αφήνοντας 

σημαντικό έργο πίσω του, στις 30 Ιουλίου του 1890 πέθανε (van Gogh Museum, 

2021). 

Ο πίνακας που φαίνεται στην Εικόνα 5 με τίτλο «The Starry Night» δημιουργήθηκε 

το 1889 από τον εν λόγω ζωγράφο. Πρόκειται για ζωγραφική σε καμβά όπου φαίνεται 

ένας νυχτερινός ουρανός, φεγγάρι και αστέρια. Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο πως ο 

ουρανός καλύπτει τα τρία τέταρτα της εικόνας και είναι ταραχώδης, παρουσιάζοντας 

έντονα στροβιλισμένα μοτίβα τα οποία μοιάζουν με κύματα. Στον ουρανό 

περιλαμβάνονται, επίσης, φωτεινές σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης της ημισελήνου 

στα αριστερά του πίνακα (MoMA, 2021). 

Εικόνα 5: The Starry Night, 1889, Vincent van Gogh 

 

Πηγή: https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/  

Στο κάτω επίπεδο του πίνακα απεικονίζεται ένα μικρό χωριό με λίγα ταπεινά σπίτια 

και μια εκκλησία με μεγάλο καμπαναριό το οποίο υψώνεται απότομα πάνω από τα 

κυματιστά μπλε βουνά που υπάρχουν στο βάθος. Επιπροσθέτως, στο πρώτο πλάνο 

του πίνακα απεικονίζεται ένα κυπαρίσσι και φλόγα που φτάνει σχεδόν στην πάνω 

άκρη του καμβά, λειτουργώντας σαν ένας οπτικός σύνδεσμος ανάμεσα στη γη και τον 

ουρανό (MoMA, 2021). 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/
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Από συμβολική οπτική, το κυπαρίσσι μπορεί να συμβολίζει τη γέφυρα μεταξύ ζωής 

και θανάτου που αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα από τη γη και τον ουρανό. Ο 

συγκεκριμένος πίνακας βασίζεται στις άμεσες παρατηρήσεις του van Gogh, τη 

φαντασία, τις αναμνήσεις καθώς επίσης και τα συναισθήματά του καλλιτέχνη 

(MoMA, 2021). 

 

Edvard Munch 

Ο ζωγράφος Edvard Munch γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του έτους 1863 στην 

περιοχή Löten στη Νορβηγία και πέθανε τον Ιανουάριο του 1944. Οι πίνακές του 

είναι επηρεασμένοι από τις κύριες αρχές του συμβολισμού και του γερμανικού 

εξπρεσιονισμού του εικοστού αιώνα. 

Ένας δημοφιλής πίνακας αυτού του καλλιτέχνη είναι ο πίνακας με τίτλο «The 

Scream», ο οποίος δημιουργήθηκε το έτος 1893 και καθιστά μια εικόνα της 

σύγχρονης τέχνης, που προβάλλει έντονα συναισθήματα όπως το άγχος και η 

αβεβαιότητα. Το έργο εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Όσλο (Britannica, 

2021). 

Εικόνα 6: The Scream, 1893, Edvard Munch 

 

Πηγή: https://www.britannica.com/biography/Edvard-Munch  

Ο συγκεκριμένος πίνακας μπορεί να θεωρηθεί αποτύπωση της αυτοβιογραφίας του 

καλλιτέχνη. Πρόκειται για μια κραυγή, δηλαδή μια κατ’ εξοχήν εξπρεσιονιστική 

https://www.britannica.com/biography/Edvard-Munch
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κατασκευή η οποία είναι βασισμένη στην εμπειρία του μετά την εγκατάλειψη των 

δύο συντρόφων του.  Επίσης, η κραυγή είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ως η έκφραση 

αγωνίας για την εξάλειψη της ανθρώπινης προσωπικότητας που οφείλεται στην 

ενοποιητική δύναμη (Britannica, 2021). 

 

1.3 Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός 

Σχετικά με τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό συνιστά έναν όρο ο οποίος 

χρησιμοποιείται για νέες μορφές αφηρημένης τέχνης και κύριοι εκπρόσωποί του 

υπήρξαν οι ζωγράφοι Jackson Pollock, Mark Rothko και Willem de Kooning κατά το 

χρονικό διάστημα 1940-1950. Τα έργα του κινήματος χαρακτηρίζονται από 

αφηρημένες πινελιές και από αυθορμητισμό. Ο Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός άνθισε 

κατά κύριο λόγο στη Νέα Υόρκη και εμπνεύστηκε από την σουρεαλιστική ιδέα πως η 

τέχνη πρέπει να προέρχεται από το ασυνείδητο (TATE, 2021). 

Στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό εντοπίζονται δύο ευρείες ομάδες ζωγράφων και 

ειδικότερα οι ζωγράφοι δράσης οι οποίοι πρόσθεταν στον καμβά εκφραστικές 

πινελιές και οι ζωγράφοι των χρωμάτων οι οποίοι χρωμάτιζαν ένα μεγάλο μέρος του 

καμβά με ένα συγκεκριμένο χρώμα.  

Αναφορικά με τους ζωγράφους δράσης κύριοι εκπρόσωποι υπήρξαν οι Jackson 

Pollock και Willem de Kooning, οι οποίοι ζωγράφιζαν αυθόρμητα και 

αυτοσχεδιαστικά χρησιμοποιώντας συχνά μεγάλα πινέλα για να σχεδιάζουν 

σαρωτικές χειρονομίες (TATE, 2021). 

 

Jackson Pollock 

Ο εν λόγω ζωγράφος και εκπρόσωπος αυτού του κινήματος γεννήθηκε στη Νέα 

Υόρκη τον Ιανουάριο του 1912 και απεβίωσε το έτος 1956. Έγινε γνωστός για τη 

ριζοσπαστική τέχνη που εφάρμοζε. Επιπλέον, θεωρούσε πως η τέχνη προκύπτει από 

το ασυνείδητο και θεώρησε τον εαυτό του ως πηγή έμπνευσης των έργων του 

(Britannica, 2021). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πίνακας του Pollock με τίτλο «Yellow 

Islands». Πρόκειται για μια μεγάλη ελαιογραφία με αφηρημένα μοτίβα, τα οποία 
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σχεδιάστηκαν ρίχνοντας το χρώμα σε στρώσεις πάνω σε έναν μπεζ καμβά, η 

επιφάνεια του οποίου παραμένει εν μέρει ορατή. Τα στρώματα μαύρης βαφής έχουν 

ένα γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί μια αίσθηση υφής, βάθους και κίνησης. Τα 

κυριότερα σημεία του πορφυρού και του κίτρινου προστέθηκαν με μια βούρτσα στον 

καμβά σε μικρά μπαλώματα (TATE, 2021). 

Εικόνα 7: Yellow Islands 1952, Jackson Pollock 

 

Πηγή: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism  

Εκπρόσωποι της δεύτερης ομάδας υπήρξαν οι Mark Rothko, Barnett Newman και 

Clyfford Still, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τη θρησκεία όπως επίσης και για το 

μύθο, σχεδιάζοντας απλούς πίνακες με μεγάλες περιοχές χρώματος προκειμένου να 

αναπτύξουν μια στοχαστική απόκριση στον θεατή (TATE, 2021). 

 

Mark Rothko 

Ο Mark Rothko ήταν Αμερικανός ζωγράφος Λετονικής καταγωγής, γεννήθηκε το 

1903 και απεβίωσε το 1970. Ο ίδιος έζησε στη Νέα Υόρκη και ασχολήθηκε κατά τη 

διάρκεια της καριέρας του με μυθολογικά θέματα και εμπνεύστηκε από το 

σουρεαλισμό. Είναι ένας από τους κύριους εκπροσώπους της δεύτερης ομάδας του 

Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού (ΤΑΤΕ, 2021). 

Το έργο του με τίτλο «Black on Maroon» αποτελεί ελαιογραφία με βασικό χρώμα του 

το βαθύ καφέ. Τα δύο στενά καφέ ορθογώνια, υποδηλώνοντας μια δομή τύπου 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism
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παραθύρου. Το μαύρο σχηματίζει ένα συμπαγές χρώμα, αλλά οι άκρες είναι 

φτερωτές, θολώνουν στις περιοχές του καφέ. Έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές 

χρωστικές μέσα στο καφέ, αναμιγνύοντας τις αποχρώσεις του πορφυρού και του 

χρώματος του αίματος. Αυτός ο μεταβαλλόμενος τόνος δίνει μια αίσθηση βάθους σε 

μια κατά τα άλλα αφηρημένη σύνθεση (TATE, 2021). 

Εικόνα 8: Black on Maroon, 1958, Mark Rothko 

 

Πηγή: https://www.tate.org.uk/art/artworks/rothko-black-on-maroon-t01170  

 

1.4 Ιμπρεσιονισμός 

Ο Ιμπρεσιονισμός αφορά άλλο ένα σημαντικό κίνημα, που εκδηλώθηκε αρχικά στη 

ζωγραφική και εν συνεχεία στη μουσική. Ειδικότερα, ξεκίνησε στη Γαλλία περί τα 

τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, 

πως η ιμπρεσιονιστική ζωγραφική αφορά έργο το οποίο παρήχθη το χρονικό 

διάστημα 1867-1886 από ένα σύνολο καλλιτεχνών οι οποίοι εφάρμοσαν 

συγκεκριμένες τεχνικές καθώς επίσης και προσεγγίσεις. Κύριο χαρακτηριστικό του εν 

λόγω κινήματος στο πλαίσιο της ζωγραφικής υπήρξε η αντικειμενική αποτύπωση της 

οπτικής πραγματικότητας σχετικά με τα παροδικά εφέ του φωτός αλλά και του 

χρώματος (TATE, 2021). 

Οι καλλιτέχνες του ιμπρεσιονισμού εμπνέονται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση. 

Επίσης, χρησιμοποιούν συχνά στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα οι εποχές και το 

ηλιακό φως προκειμένου να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα η οποία θα αντικατοπτρίζει 

τα συναισθήματά τους (TATE, 2021). 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/rothko-black-on-maroon-t01170
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Oscar – Claude Monet  

Σημαντικός εκπρόσωπος του κινήματος υπήρξε Oscar-Claude Monet. Πρόκειται για 

έναν Γάλλο ζωγράφο, ο οποίος μάλιστα υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του εν λόγω 

κινήματος. Οι υπόλοιποι ιδρυτές ήταν ο Renoir, ο Sisley και ο Bazille. Αναφορικά με 

τον Monet δεν ενστερνίστηκε την παραδοσιακή προσέγγιση του τοπίου στη 

ζωγραφική. Αντίθετα, παρατήρησε παραλλαγές χρώματος και φωτός που 

προκαλούνται από τις καθημερινές είτε από τις εποχιακές μεταβολές. Ο καλλιτέχνης 

γεννήθηκε το Νοέμβριο του έτους 1840 στο Παρίσι και το έτος 1851 εισήχθη στη 

δευτεροβάθμια σχολή τεχνών της Χάβρης.  Ένα χαρακτηριστικό έργο του καλλιτέχνη 

είναι ο πίνακας της Εικόνας 9 με τίτλο «Women in the Garden» και δημιουργήθηκε 

το έτος 1867 (MonetPaintings.org, 2020). 

Εικόνα 9: Women in the Garden, 1867, Oscar - Claude Monet 

 

Πηγή: http://www.monetpaintings.org/women-in-the-garden/  

Ο κήπος που αποτυπώνεται στον εν λόγω πίνακα βρίσκεται στο κτήμα Sainte-Adresse 

πλησίον της Χάβρης, δηλαδή ένα μέρος όπου έζησε για ένα χρονικό διάστημα ο 

ζωγράφος κατά την παιδική του ηλικία. Ειδικότερα, αυτό το κτήμα ανήκε στον 

ξάδελφό του. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί, πως ο Monet εμπνεύστηκε από 

τον συγκεκριμένο κήπο για τη δημιουργία αρκετών έργων του. Στον πίνακα 

απεικονίζεται μια γυναίκα με λευκό φόρεμα και ομπρέλα που στην πραγματικότητα 

ήταν η σύζυγος του ξαδέλφου του (MonetPaintings.org, 2020). 

http://www.monetpaintings.org/women-in-the-garden/
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Σημαντικό στοιχείο του πίνακα είναι πως αν και κυριαρχεί το φωτεινό πράσινο και το 

πολύχρωμο σκηνικό, η εν λόγω κυρία παρουσιάζεται θλιμμένη και απομονωμένη, 

έχοντας το πρόσωπό της στραμμένο στον κήπο. Επιπροσθέτως, ο ζωγράφος 

δημιούργησε σκιές και φως μέσω της χρήσης χρωμάτων. Ακόμη, τα φορέματα 

επηρεάζονται από το ίδιο το φως και ο ήλιος φαίνεται να αντανακλά το ίδιο το 

ύφασμα των φορεμάτων. 

Να σημειωθεί, πως τα φορέματα αποτελούν το επίκεντρο του πίνακα, ενώ δε δίνεται 

έμφαση στα πρόσωπα των γυναικών και αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός πως δεν 

παρουσιάζονται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, αλλά ο Monet εστιάζει στις κινήσεις των 

υφασμάτων και τον τρόπο με τον οποίο τόσο το φως όσο και οι σκιές συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη κινήσεων γύρω τους (MonetPaintings.org, 2020). 

 

1.5 Φουτουρισμός 

Το καλλιτεχνικό κίνημα του Φουτουρισμού άνθισε περί τις αρχές του 20ου αιώνα 

έχοντας ως επίκεντρο την Ιταλία. Πρόκειται για ένα κίνημα που έχει ως κύρια 

στοιχεία του τον δυναμισμό, την ταχύτητα και την αλλαγή που επικρατούν στο 

σύγχρονο κόσμο. Αργότερα, κατά τη δεύτερη δεκαετία του ίδιου αιώνα, οι επιρροές 

του κινήματος εξαπλώθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης τόσο στις εικαστικές 

τέχνες όσο και στην ποίηση. Σημαντικοί εκπρόσωποι του κινήματος είναι μεταξύ 

άλλων οι Umberto Boccioni, Luigi Russolo και Giacomo Balla, οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερη κλίση προς την πρωτοτυπία, περιφρονώντας καλλιτεχνικές παραδόσεις.  

Ο εκπρόσωπος Umberto Boccioni γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του έτους 1882 στην 

Ιταλία και πέθανε στις 16 Αυγούστου του 1916. Πρόκειται για καλλιτέχνη που 

ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ενώ υπήρξε και θεωρητικός του 

Φουτουριστικού κινήματος στην τέχνη. Ο πίνακας της Εικόνας 10 φέρει τον τίτλο 

«Dynamism of a Soccer Player» και δημιουργήθηκε το έτος 1913 (MoMA, 2021). 

Στο εν λόγω έργο απεικονίζεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποϋλοποιείται σε μια 

φωτεινή ατμόσφαιρα και τρεμοπαίζει. Ο καλλιτέχνης έχει αναφέρει, πως για να 

αποτυπωθεί μια ανθρώπινη φιγούρα, δεν είναι απαραίτητο να τη ζωγραφίσει. 

Αντίθετα, είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί η ατμόσφαιρα που την περιβάλλει. Ο 
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συγκεκριμένος πίνακας αφορά την πνευματική ενέργεια ενός νεαρού αθλητή 

(MoMA, 2021). 

Εικόνα 10: Dynamism of a Soccer Player, 1913, Boccioni Umberto 

 

Πηγή: https://www.moma.org/collection/works/80009  

 

1.6 Ντανταϊσμός ή Ντάντα 

Το κίνημα του Ντανταϊσμού που είναι γνωστό και ως Ντάντα (Dada) εμφανίστηκε 

κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918). Πρόκειται για μια 

εποχή μεγάλων συγκρούσεων και βαρβαρότητας. Οι καλλιτέχνες του εν λόγω 

κινήματος υποστήριζαν πως οι κοινωνικές δομές και οι τεχνολογικές εξελίξεις της 

εποχής οδήγησαν στη διεφθαρμένη και εθνικιστική πολιτική, καθώς επίσης και τις 

καταπιεστικές κοινωνικές αξίες που αφορούσαν ακόμη και τη συμμόρφωση της 

σκέψης. Κατά το χρονικό διάστημα 1916-1920, καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, 

όπως στη Ζυρίχη, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι κήρυξαν μια επίθεση τόσο στους 

συμβατικούς ορισμούς της τέχνης όσο και την ορθολογική σκέψη. 

Οι εκπρόσωποι του κινήματος έθεσαν την αισθητική των έργων τους ως 

δευτερεύουσας σημασίας και εστίασαν στις ιδέες που ήθελαν να εκφράσουν μέσω 

των έργων τους. Επίσης, ασκούσαν κριτική στη νεωτερικότητα, εμπλουτίζοντας τα 

έργα τους με αναφορές όχι μόνο στις τεχνολογίες, αλλά και τις εφημερίδες, τις ταινίες 

https://www.moma.org/collection/works/80009
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και τις διαφημίσεις οι οποίες διαδραμάτιζαν καίριο ρόλο και καθόριζαν όλο και 

περισσότερο τη ζωή του ανθρώπου της εποχής.  

Κύριος εκπρόσωπος και πρωτοπόρος αυτού του καλλιτεχνικού κινήματος υπήρξε ο  

Marcel Duchamp, ο οποίος αμφισβήτησε τα στερεότυπα σχετικά με το τι πρέπει να 

είναι η τέχνη. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Duchamp έγινε επιτυχημένος 

ζωγράφος στη Γαλλία και ειδικότερα στο Παρίσι. Γνωστός πίνακας του καλλιτέχνη 

υπήρξε ο «Nude Descending a Staircase (No. 2)», που δημιουργήθηκε το 1912 και 

εκτίθεται στο Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας (Philadelphia Museum of Art, 

2021). 

Εικόνα 11: Nude Descending a Staircase (No. 2), 1912, Marcel Duchamp 

 

Πηγή: https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-and-surrealism/dada2/a/marcel-

duchamp-nude-descending-a-staircase-no-2  

Ο συγκεκριμένος πίνακας χαρακτηρίζεται για τη φαινομενικά μηχανική απεικόνιση 

ενός θέματος ταυτόχρονα αισθησιακού αλλά και χρονοβόρου. Αξίζει να σημειωθεί, 

πως το γυμνό πεπρωμένο ως σύμβολο προήλθε από τη συσσώρευση των 

πρωτοποριακών ανησυχιών, όπως η γέννηση του κινηματογράφου. Ένας έμπορος 

από το Σαν Φρανσίσκο αγόρασε άμεσα το έργο στο πλαίσιο του Armory Show. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, το έτος 1927 ο Walter Arensberg φίλος του δημιουργού και 

συλλέκτης αγόρασε τον πίνακα, το οποίο σήμερα ανήκει στο Μουσείο της 

Φιλαδέλφειας (Philadelphia Museum of Art, 2021).  

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-and-surrealism/dada2/a/marcel-duchamp-nude-descending-a-staircase-no-2
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-and-surrealism/dada2/a/marcel-duchamp-nude-descending-a-staircase-no-2
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1.7 Pop Art 

Η Pop Art υπάγεται στα σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα. Πιο συγκεκριμένα, 

γεννήθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην Αγγλία και ειδικότερα στο 

Λονδίνο. Η εν λόγω μορφή τέχνης εμφανίζεται ως αντίδραση στον Αφηρημένο 

Εξπρεσιονισμό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεδομένου του γεγονότος, πως 

οι καλλιτέχνες της Pop Art εμπνέονταν για τα έργα τους από εικόνες της 

καταναλωτικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα από κωμικές ταινίες, διαφημίσεις 

καθώς επίσης και από φωτογραφίες λαϊκών ειδώλων, θεωρήθηκε ως μια νέα μορφή 

Ντανταϊσμού (Selvin, 20216). 

Εκπρόσωπος του κινήματος είναι ο Andrew Warhola, ο οποίος γεννήθηκε στις 6 

Αυγούστου του έτους 1928 στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανίας και καταγόταν από 

οικογένειας της εργατικής τάξης, καθώς ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα 

του κεντήτρια. Ήταν Σλοβάκοι μετανάστες. Υπήρξε δημοφιλής εικονογράφος 

περιοδικών και διαφημίσεων, ενώ πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου του έτους 1987, στη 

Νέα Υόρκη (TATE, 2021). 

Εικόνα 12: Marilyn Diptych 1962, Andy Warhol 

 

Πηγή: https://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-marilyn-diptych-t03093  

 

1.8 Φωβισμός 

Ο Φωβισμός (Fauvism) καθιστά ένα στυλ ζωγραφικής το οποίο αναπτύχθηκε στη 

Γαλλία στις αρχές του εικοστού αιώνα. Οι καλλιτέχνες που ανήκουν στο εν λόγω 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-marilyn-diptych-t03093
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στυλ αξιοποίησαν φωτεινά χρώματα στα έργα τους, αποτυπώνοντας στον καμβά 

φύση, όπως και οι Ιμπρεσιονιστές. Εντούτοις, οι εκπρόσωποι αυτού του κινήματος 

έδωσαν έμφαση στην εκφραστική αντίδραση. Αξίζει να αναφερθεί, πως η πρώτη 

έκθεση με πίνακες του ρεύματος αυτού εκτέθηκαν στο Παρίσι το έτος 1905 στο 

ετήσιο σαλόνι d'Automne. Άλλοι εκπρόσωποι είναι ο Georges Braque, Georges 

Rouault και ο Raoul Dufy (Ozkarakoc, 2018; Britannica, 2021). 

 

Henri Matisse 

Κύριος εκπρόσωπος του Φωβισμού υπήρξε ο Henri Matisse, ο οποίος κατέληξε στο 

συγκεκριμένο στυλ Fauve έπειτα από πειραματισμούς με άλλα στυλ. Ο ίδιος 

απέρριψε την τρισδιάστατη υπόσταση του χώρου και εστίασε σε έναν χώρο όπου 

δίνει έμφαση στην κίνηση του χρώματος. Ακόμη, ο καλλιτέχνης ξεχώρισε για την 

εκλεπτυσμένη ισορροπία μεταξύ των συναισθημάτων του και του κόσμου. Στην 

προαναφερθείσα έκθεση εκτέθηκε ο πίνακας του με τίτλο «Woman with the Hat».  

Εικόνα 13: Woman with the Hat, 1905, Henri Matisse 

 

Πηγή: https://www.henrimatisse.org/woman-with-a-hat.jsp  

https://www.henrimatisse.org/woman-with-a-hat.jsp
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Στον εν λόγω πίνακα υπάρχουν πινελιές μπλε, πράσινες και κόκκινες, οι οποίες  

σχηματίζουν μια γυναίκα. Επίσης, ο καλλιτέχνης άφησε εκτεθειμένες περιοχές στον 

καμβά, δηλαδή ακατέργαστες κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για τους θεατές της 

συγκεκριμένες εποχής. (Ozkarakoc, 2018). 

Στον συγκεκριμένο πίνακα (Εικόνα 13) απεικονίζεται η σύζυγος του ζωγράφου, 

ονόματι Amélie, ενδεδυμένη με μια περίτεχνη στολή και έχοντας κλασικά γαλλικά 

χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η εικονιζόμενη φορά ένα γάντι στο χέρι και κρατά έναν 

ανεμιστήρα. Επιπροσθέτως, φορά ένα περίτεχνο καπέλο. 

Ένα άλλο έργο του ίδιου καλλιτέχνη φέρει τον τίτλο «Decorative Figure on an 

Ornamental Background». Πρόκειται για έναν πίνακα ο οποίος έχει θεωρηθεί ως το 

αποκορύφωμα της ανησυχίας του ζωγράφου. Το έργο εκτίθεται πλέον στο Εθνικό 

Μουσείο Μοντέρνας τέχνης στο Παρίσι (Henri Mattise org, 2021). 

Εικόνα 14: Decorative Figure on an Ornamental Background, 1925, Henri Mattise  

 

Πηγή: https://www.henrimatisse.org/decorative-figure.jsp  

Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζεται μια γυναικεία γυμνή μορφή εντός ενός 

ανατολίτικου σκηνικού και στην πραγματικότητα. Το φόντο παρουσιάζει παραλλαγές 

σε ότι αφορά το διακοσμητικό θέμα, με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που όμως δεν 

επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ενώ, ο μαυριτανικός καθρέφτης 

και το ύφασμα που τυλίγεται γύρω από τη φιγούρα χρησιμεύει ως κρίσιμος 

σύνδεσμος. Επιπροσθέτως, η γυναίκα βρίσκεται εντός μιας γκρίζας ζώνης στο 

https://www.henrimatisse.org/decorative-figure.jsp
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πάτωμα, που έχει ως ρόλο το διαχωρισμό των μοτίβων του χαλιού και των μοτίβων 

του τοίχου. Επιπλέον, έχει ζωγραφίσει ένα δοχείο με φυτό, ένα μπολ εντός του οποίου 

υπάρχουν φρούτα, ενώ στο κάτω μέρος του πίνακα και ειδικότερα δεξιά, φαίνεται η 

γωνία ενός τραπεζιού το οποίο έχει μαρμάρινο φινίρισμα. Καθίσταται αξιοσημείωτο, 

πως παρότι στον πίνακα περιλαμβάνονται πολλά διαφορετικά αντικείμενα και μοτίβα, 

η σύνθεση δεν φαίνεται αρκετά γεμάτη (Henri Mattise org, 2021). 

 

Raoul Dufy 

Ένα άλλος εκπρόσωπος του κινήματος του Φωβισμού, ο Raoul Dufy γεννήθηκε το 

1877 στη Γαλλία και απεβίωσε στο 1953. Πρόκειται για διάσημο ζωγράφο, ο οποίος 

διακρίθηκε για τις έντονα χρωματισμένες και εξαιρετικά διακοσμητικές σκηνές 

πολυτέλειας και ευχαρίστησής του (Zeidler, 2018). 

Ο εν λόγω καλλιτέχνης ζωγράφισε με ιμπρεσιονιστικό στιλ στις αρχές της καριέρας 

του. Ωστόσο, από το έτος 1905 άρχισε να κάνει χρήση φωτεινών χρωμάτων 

εντάσσοντάς τον στο κίνημα του Φωβισμού (Britannica, 2021). 

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Dufy εκτός από τη ζωγραφική εργάστηκε επιτυχώς και με 

άλλα μέσα τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 1910 παρήγαγε μια σειρά ξυλογραφιών 

ενώ το 1912 ασχολήθηκε και με την κλωστοϋφαντουργία. Αργότερα, τη δεκαετία του 

1920 σχεδίασε κεραμικά όπως επίσης και ταπετσαρίες (Zeidler, 2018). 

Ο Dufy είχε ως κύριο χαρακτηριστικό της ζωγραφικής του το διακριτικό στυλ, τα 

έντονα χρώματα απλωμένα σε ένα λευκό έδαφος, με αντικείμενα που σκιαγραφούνται 

από αισθητικά κυματιστές γραμμές. Επίσης, άντλησε τη θεματολογία του από σκηνές 

αναψυχής της εποχής του, συμπεριλαμβανομένων των ιπποδρομιών και των 

παρελάσεων (Britannica, 2021). 

Στην Εικόνα 15 βλέπουμε την πίνακα του καλλιτέχνη με τίτλο «Château and Horses»  

ο οποίος δημιουργήθηκε το 1930 και εκτίθεται στο Μουσείο Τέχνης Phillips στην 

Ουάσινγκτον.  

Κυρίαρχα χρώματα του πίνακα είναι το μπλε, το πράσινο και το κόκκινο και αφορά 

σκηνή που αντλήθηκε από το χώρο του θεάματος της εποχής. Στο βάθος εικονίζεται 
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ένας πύργος και μπροστά από αυτόν υπάρχουν άμαξες με άλογα και άνδρες οι οποίοι 

ασχολούνται με τα άλογα.  

Εικόνα 15: Château and Horses, 1930 

 

Πηγή: https://kids.britannica.com/students/assembly/view/141554  

 

1.9 Κυβισμός 

Ο Κυβισμός συνιστά ένα ακόμη δημοφιλές καλλιτεχνικό κίνημα της σύγχρονης 

εποχής και ειδικότερα του εικοστού αιώνα. Το εν λόγω κίνημα ξεκίνησε το 1907 και 

η ζωγραφική του Picasso ήταν αντιπροσωπευτική. Η ονομασία «Κυβισμός» 

προέκυψε από τη ζωγραφική του Georges Braque και πιο συγκεκριμένα από πίνακές 

του που εκτέθηκαν στο Παρίσι το 1908 και αναφέρθηκε από κριτικούς πως ο 

καλλιτέχνης περιορίζει τα πάντα σε «γεωμετρικά περιγράμματα». Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί, πως ο Κυβισμός αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για πολλά αφηρημένα στυλ 

ζωγραφικής, συμπεριλαμβανομένου του κονστρουκτιβισμού. 

Κύριο χαρακτηριστικό του κυβισμού υπήρξε η διάσπαση αντικειμένων και 

ανθρώπινων μοντέλων σε ξεχωριστές περιοχές με σκοπό να αναδειχθούν 

διαφορετικές απόψεις ταυτόχρονα και εντός του ίδιου χώρου. Άλλο σημαντικό 

στοιχείο του Κυβισμού είναι η τρισδιάστατη μορφή, δημιουργώντας την 

ψευδαίσθηση του βάθους.  

https://kids.britannica.com/students/assembly/view/141554
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Ο Κυβισμός επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό και από το ύστερο έργο του καλλιτέχνη 

Paul Cézanne ο οποίος ζωγράφιζε πράγματα από διαφορετικές απόψεις. Κύριος 

εκπρόσωπος του Κυβισμού υπήρξε ο Pablo Picasso ο οποίος εμπνεύστηκε από 

αφρικανικές φυλετικές μάσκες και ο Georges Braque. 

Το συγκεκριμένο κίνημα έχει αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικές φάσεις, ήτοι τον 

αρχικό και πιο αυστηρό αναλυτικό κυβισμό και μια μεταγενέστερη φάση η οποία 

είναι γνωστή ως συνθετικός κυβισμός (TATE, 2021). 

Σχετικά με την πρώτη φάση εκείνη του αναλυτικού κυβισμού έλαβε χώρα το 

διάστημα 1908-1912. Οι πίνακες αυτής της περιόδου περιλαμβάνουν έντονα 

συμπλέγματα γραμμών σε τόνους του μαύρου, του γκρι και της ώχρας. 

Σχετικά με τον συνθετικό κυβισμό έλαβε χώρα το διάστημα 1912-1914 και 

χαρακτηρίζεται από απλούστερα σχήματα και φωτεινότερα χρώματα. Ακόμη, αυτά τα 

έργα περιλαμβάνουν κολλάζ πραγματικών από εφημερίδες (TATE, 2021). 

 

Pablo Picasso 

Ο διασημότερος εκπρόσωπος του Κυβισμού, ο Pablo Picasso γεννήθηκε στις 25 

Οκτωβρίου 1881 στην Ισπανία και απεβίωσε τον Απρίλιο του 1973 στη Γαλλία. 

Εκτός από ζωγράφος, υπήρξε γλύπτης, τυπογράφος, κεραμικός, και σκηνογράφος. Το 

ταλέντο του στη ζωγραφική εκδηλώθηκε σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν δέκα ετών και 

υπήρξε μαθητής του πατέρα του.  

Το γνωστότερο έργο του είναι το «Guernica», που αποτελεί ισχυρή πολιτική δήλωση 

του ίδιου, αποτυπώνοντας την αντίδραση στην καταστροφική πρακτική των 

ναζιστικών βομβαρδισμών στην πόλη των Βάσκων της Guernica κατά τη διάρκεια 

του ισπανικού εμφυλίου πολέμου (pablopicasso.org, 2021). 

Στον εν λόγω πίνακα αποτυπώνονται οι τραγωδίες του πολέμου και οι συνέπειες τις 

στους ανθρώπους γενικότερα και στους αθώους πολίτες. Πρόκειται για ένα 

αντιπολεμικό σύμβολο. Όταν ολοκληρώθηκε ο πίνακας, εκτέθηκε σε μια σύντομη 

περιοδεία, κάνοντάς τον ευρέως διάσημο (pablopicasso.org, 2021). 
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Εικόνα 16: Guernica, 1937, Pablo Picasso 

 

Πηγή: https://www.pablopicasso.org/guernica.jsp#prettyPhoto  

Επιπροσθέτως, η απόρριψη του χρώματος εντείνει το δράμα και κυριαρχούν το μπλε, 

το μαύρο και το άσπρο. Ο πίνακας πλέον εκτίθεται στο Museo Reina Sofia στη 

Μαδρίτη της Ισπανίας.  

Καθίσταται αξιοσημείωτο, πως οι ερμηνείες του πίνακα διαφέρουν πολύ και έρχονται 

σε αντίθεση μεταξύ τους.  Δύο κυρίαρχα στοιχεία είναι ο ταύρος και το άλογο, που 

αποτελούν σημαντικούς χαρακτήρες στην ισπανική κουλτούρα (pablopicasso.org, 

2021). 

 

Georges Braque 

Ένας άλλος εκπρόσωπος-ζωγράφος του Κυβισμού ονόματι Georges Braque. Είναι ο 

πιο γνωστός ιδρυτής του Κυβισμού μαζί με τον Picasso και γεννήθηκε το 1882. Ο 

ίδιος επικεντρώθηκε σε διάφορες μορφές τέχνης. Επίσης, άγγιξε τον Ιμπρεσιονισμό 

και τον Φωβισμό. Ακόμη, εργάστηκε πάνω στο κολλάζ, χρησιμοποιώντας έντονα 

χρώματα και ξεχωριστά σχήματα στο έργο του (georgesbraque.org, 2021). 

Τη δεκαετία του 1920, τα έργα αυτού του ζωγράφου άλλαξαν στυλ και τόνο. 

Ειδικότερα, έδωσε έμφαση σε πραγματικές ερμηνείες, εστιάζοντας στη φύση και στο 

φυσικό φως. Να σημειωθεί, πως αυτή την περίοδο απομακρύνεται πολύ από το στυλ 

του Κυβισμού. Ωστόσο, πάντοτε συμπεριλάμβανε στοιχεία κυβισμού στα έργα του.  

Ο πίνακάς του με τίτλο «The Portuguese» είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του. Στο 

πάνω μέρος του πίνακα και ειδικότερα στη δεξιά γωνία, γράφει "D BAL" και 

https://www.pablopicasso.org/guernica.jsp#prettyPhoto
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κάποιους λατινικούς αριθμούς. Τόσο τα γράμματα όσο και οι αριθμοί αποσκοπούν 

στο να ενημερώσουν τον θεατή για τον ίδιο τον καμβά. Σε αυτόν τον καμβά, όλα 

παρουσιάζονται σπασμένα σε πολλά κομμάτια σπασμένου σχήματος, σαν σπασμένα 

γυαλιά. Με τη διάσπαση αυτών των αντικειμένων σε μικρότερα στοιχεία, ο 

καλλιτέχνης επιδιώκει να ξεπεραστεί η ενοποιημένη ιδιαιτερότητα ενός αντικειμένου 

(georgesbraque.org, 2021). 

Εικόνα 17: The Portuguese, 1911, Georges Braque 

 

Πηγή: https://www.georgesbraque.org/the-portuguese.jsp  

 

1.10 Art Nouveau 

Το κίνημα Art Nouveau αφορά ένα διακοσμητικό στυλ τέχνης το οποίο αναπτύχθηκε 

το χρονικό διάστημα 1890-1910 τόσο στην Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Πρόκειται για ένα στυλ που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά του τη χρήση 

μιας μακράς, κυματοειδούς, οργανικής γραμμής. Εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στην 

αρχιτεκτονική, την εσωτερική διακόσμηση και τη σχεδίαση κοσμημάτων. Ο όρος 

«Art Nouveau» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο από το περιοδικό L'Art 

Moderne προκειμένου να περιγραφεί το έργο της ομάδας καλλιτεχνών Les Vingt και 

https://www.georgesbraque.org/the-portuguese.jsp
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στο Παρίσι από τον S. Bing, ο οποίος ονόμασε τη γκαλερί του L'Art Nouveau 

(Britannica, 2021). 

Το κύριο διακοσμητικό χαρακτηριστικό του εν λόγω στυλ καθίσταται η κυματοειδής 

ασύμμετρη γραμμή του, η οποία στην περίπτωση της εικονογράφησης μπορεί να έχει 

τη μορφή λουλουδιών, κλαδιών αμπέλου και φτερών εντόμων.  

Σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική όπου παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το 

στυλ, αλλά και τις υπόλοιπες πλαστικές τέχνες, υπάρχει μια σύνθεση δομής και 

διακόσμου. Χαρακτηρίζεται για τον φιλελεύθερο συνδυασμό των υλικών, καθώς 

μπορεί να συνδυαστούν το γυαλί, ο σίδηρος, τα κεραμικά και πλίνθινα στοιχεία, όπως 

για παράδειγμα σε κολώνες εσωτερικού χώρου και σε παράθυρα (Britannica, 2021). 

 

Victor Baron Horta  

Σημαντικός εκπρόσωπος του κινήματος στην αρχιτεκτονική είναι η Victor Baron 

Horta, ο οποίος γεννήθηκε το 1861 στο Βέλγιο και απεβίωσε το 1947 στις Βρυξέλλες. 

Πρόκειται για πρωτοπόρο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο Βέλγιο (Britannica, 

2021). 

Το πρώτο κτίριο, που σχεδίασε μόνος του ανεξάρτητα από άλλους αρχιτέκτονες ήταν 

το τετραώροφο Hôtel Tassel στις Βρυξέλλες, αποτελώντας ένα από τα πρώτα 

αρχιτεκτονικά έργα Art Nouveau στην Ευρώπη. Ειδικότερα, αυτό το κτίριο 

περιελάμβανε συνδυασμό νεο-γοτθικών και νεο-ροκοκό στιλιστικά στοιχεία. Κύριο 

χαρακτηριστικό του κτιρίου υπήρξε η οκταγωνική του αίθουσα με μια σκάλα που 

οδηγεί σε διάφορους ορόφους (Britanicca, 2021). 

Σημειώνεται, πως η καμπύλη γραμμή είναι χαρακτηριστική του συγκεκριμένου 

καλλιτεχνικού στυλ και αξιοποιήθηκε τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό 

του κτιρίου (Britannica, 2021). 
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Εικόνα 18: Πρόσοψη Hôtel Tassel 

 

Πηγή: https://www.britannica.com/place/Hotel-Tassel  

Εικόνα 19: Εσωτερική σκάλα Hôtel Tassel 

 

Πηγή: https://www.britannica.com/place/Hotel-Tassel  

Άλλο δημοφιλές κτίριο του ίδιου αρχιτέκτονα είναι το Maison du Peuple, Βρυξέλλες 

που σχεδιάστηκε το χρονικό διάστημα 1896-1999, αποτελώντας την πρώτη 

κατασκευή στο Βέλγιο η οποία συνδύαζε στην πρόσοψή της το σίδερο και το γυαλί. 

Το κτίριο αυτό διέθετε αμφιθέατρο με σιδερένιες δοκούς στην οροφή που έχουν 

δομικό όπως επίσης και διακοσμητικό ρόλο (Hidden Architecture, 2016). 

https://www.britannica.com/place/Hotel-Tassel
https://www.britannica.com/place/Hotel-Tassel
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Εικόνα 20: Πρόσοψη Maison du Peuple 

 

Πηγή: http://hiddenarchitecture.net/maison-du-peuple-house-of-people/  

 

1.11 Αφηρημένη τέχνη 

Η Αφηρημένη Τέχνη ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τους Ρώσους κονστρουκτιβιστές 

ζωγράφους Wassily Kandinsky και Kasimir Malevich. Οι ίδιοι εμπνεύστηκαν από  

τον αρχαίο Έλληνα και φιλόσοφο Πλάτωνα, ο οποίος υποστήριζε πως η γεωμετρία 

συνιστούσε την υψηλότερη μορφή ομορφιάς. 

Στο πλαίσιο της Αφηρημένης Τέχνης πραγματοποιούνται προσπάθειες ώστε να 

απεικονιστεί το πνευματικό στοιχείο και μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ηθική διάσταση, 

αντιπροσωπεύοντας ύψιστες αρετές όπως είναι παραδείγματος χάριν η καθαρότητα 

και η απλότητα. Άλλοι εκπρόσωποι του κινήματος, που ανέπτυξαν έργα Αφηρημένης 

Τέχνης αργότερα, τη δεκαετία του 1960 ήταν οι Sol LeWitt και Donald Judd. Αυτοί 

οι καλλιτέχνες ανέπτυξαν απλοποιημένη γεωμετρική τέχνη από βιομηχανικά υλικά,  

που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μινιμαλιστική τέχνη (TATE, 2021). 

 

Wassily Kandinsky 

Ο ζωγράφος Kandinsky γεννήθηκε το 1866 στη Μόσχα, Ρωσία και απεβίωσε το 

Δεκέμβριο του 1944 στη Γαλλία. Πρόκειται για Ρώσο καλλιτέχνη που αποτέλεσε των 

«πατέρα» της καθαρής αφαίρεσης στη σύγχρονη ζωγραφική. Ο ίδιος έπειτα από 

http://hiddenarchitecture.net/maison-du-peuple-house-of-people/
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επιτυχημένες εκθέσεις avant-garde, άρχισε να ασχολείται με την αμιγώς αφηρημένη 

ζωγραφική, σχεδιάζοντας μορφές από γεωμετρικά σχέδια (Britannica, 2021). 

Εικόνα 21: Swinning, 1925, Wassily Kandinsky 

 

Πηγή: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/non-objective-art  

Ο πίνακας του με τίτλο «Swinging» είναι αντιπροσωπευτικός της Αφηρημένης 

Τέχνης. Ο καλλιτέχνης αυτός υποστήριζε, πως η ζωγραφική είναι σημαντικό να 

στοχεύει ώστε να είναι τόσο αφηρημένη όσο και η μουσική. Επιπλέον, ο Kandinsky 

προσπάθησε να απαλλάξει τα έργα του από αναφορές στον υλικό κόσμο και για 

αυτόν τον λόγο το χρώμα ήταν ιδιαίτερα απαραίτητο προκειμένου να επέλθει η 

απελευθέρωση της τέχνης από την αναπαράσταση του ορατού κόσμου (TATE, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/non-objective-art
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Κεφάλαιο 2. Δράσεις για το Νηπιαγωγείο  

2.1 Δραστηριότητα Pop Art 

Θέμα: «Χρώματα» - Andrew Warhola  

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα Pop Art, η ελκυστικότητα της 

δραστηριότητας ώστε να μπορέσουν τα νήπια να εκφραστούν.  

Μέθοδος: Παρουσίαση του κινήματος του Pop Art, του ζωγράφου και του έργου του, 

συζήτηση, ανάπτυξη προσωπικών εμπειριών των νηπίων, παρουσίαση υλικού και 

αξιολόγηση. 

Υλικά: Χαρτί A4, χρωματιστοί μαρκαδόροι, το έργο «Marilyn Diptych» του Andrew 

Warhola.  

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Αρχικά γίνεται παρουσίαση του κινήματος Pop Art με απλά και κατανοητά λόγια για 

μικρά παιδιά καθώς επίσης και παρουσίαση ορισμένων πινάκων, γίνεται συζήτηση 

στο πλαίσιο της οποίας μπορούν τα παιδιά να θέσουν απορίες που έχουν ή να 

παρουσιάσουν προσωπικές τους εμπειρίες.  

Ειδικότερα, ο παιδαγωγός αναφέρει πως οι πίνακες που ανήκουν στο εν λόγω κίνημα 

περιέχουν σύγχρονα στοιχεία από διαφημίσεις, περιοδικά και διασημότητες. Σχετικά 

με τον καλλιτέχνη εξηγείται πως είναι ένας σημαντικός ζωγράφος αυτού του 

κινήματος.  

Εν συνεχεία, τους δίνεται σε κόλλα Α4 το δίπτυχο έργο ασπρόμαυρο και στις δύο 

πλευρές του και τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν την πρώτη χρησιμοποιώντας 

μαρκαδόρους με χρώματα της επιλογής τους.  

Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, παρουσιάζει το κάθε παιδί το έργο του και 

εξηγεί το λόγο που χρησιμοποίησε τα συγκεκριμένα χρώματα. Επιπλέον, αναφέρουν 

αν τους φάνηκε εύκολη η δραστηριότητα και ευχάριστη.  

Τέλος, αξιολογείται σε ποιο βαθμό καλύφθηκε μια λίστα κριτηρίων, όπως η 

ελκυστικότητα, η δυνατότητα έκφρασης, η πρωτοτυπία και η διαθεματικότητα. 
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2.2 Δραστηριότητα για Σουρεαλισμό 

Θέμα: «Όνειρα» - Salvador Dali. 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Σουρεαλισμού και να περιγράφουν 

όνειρα που έχουν δει ή να διηγούνται φανταστικές ιστορίες.  

Μέθοδος: Παρουσίαση του κινήματος του Σουρεαλισμού, του ζωγράφου και του 

έργου του, συζήτηση, ανάπτυξη προσωπικών εμπειριών των νηπίων, παρουσίαση 

υλικού και αξιολόγηση. 

Υλικά: Χαρτόνι, κόλλες, ψαλίδια, περιοδικά και εφημερίδες. 

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Αρχικά παρουσιάζεται το κίνημα του Σουρεαλισμού και εξηγείται με απλά λόγια στα 

νήπια πως οι καλλιτέχνες αυτού του κινήματος προσπαθούσαν να αποτυπώσουν 

στους πίνακές τους τα όνειρά τους ή τη φαντασία τους. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται 

έργα του Dali και γίνεται συζήτηση μεταξύ παιδαγωγού και μαθητών, ώστε να 

επιλυθούν απορίες. 

Εν συνεχεία, μοιράζονται χαρτόνια, περιοδικά, ψαλίδια και κόλλες ώστε να 

αναπτύξουν την τεχνική του κολλάζ, παρουσιάζοντας στοιχεία από τα όνειρά τους. 

Επιπλέον, καλούνται να αναφέρουν αν τους φάνηκε ενδιαφέρουσα, δημιουργική και 

εύκολη η δραστηριότητα.  

Αφού ολοκληρωθεί το κολλάζ, ο κάθε μαθητής παρουσιάζει το έργο του και 

αναπτύσσεται συζήτηση εντός της τάξης για καθένα από αυτά.  

Τέλος, αξιολογείται σε ποιο βαθμό καλύφθηκε μια λίστα κριτηρίων, όπως η 

ελκυστικότητα, η δυνατότητα έκφρασης, η πρωτοτυπία και η διαθεματικότητα. 

 

2.3 Δραστηριότητα για Εξπρεσιονισμό 

Θέμα: «Συναισθήματα». 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Εξπρεσιονισμού και να 

εξοικειωθούν με την περιγραφή των συναισθημάτων τους μέσω της ζωγραφικής. 
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Μέθοδος: Παρουσίαση του κινήματος του Εξπρεσιονισμού, συζήτηση, ανάπτυξη 

προσωπικών εμπειριών των νηπίων, παρουσίαση υλικού και αξιολόγηση. 

Υλικά: Χαρτόνι, τέμπερες, πινέλα. 

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Παρουσιάζεται το κίνημα του Εξπρεσιονισμού στα παιδιά, εξηγώντας στα νήπια πως 

μέσα από τη ζωγραφική οι καλλιτέχνες προσπάθησαν να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους, όπως είναι ο φόβος. Επίσης, παρουσιάζονται τα συναισθήματα 

από τον παιδαγωγό, τι είναι, ποια είναι και πως μας επηρεάζουν. Έπειτα, 

παρουσιάζονται πίνακες στα παιδιά και αναπτύσσεται συζήτηση.  

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ένα 

συναίσθημά τους σε χαρτόνι, χρησιμοποιώντας τέμπερες και πινέλα. Έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όποια χρώματα επιθυμούν. Όταν ολοκληρωθεί η 

δραστηριότητα από όλα τα παιδιά, παρουσιάζει το δικό του έργο και αναπτύσσεται 

συζήτηση εντός της τάξης για καθένα από αυτά. Επιπλέον, αναφέρουν αν τους 

φάνηκε ενδιαφέρουσα και δημιουργική η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε. 

Τέλος, αξιολογείται σε ποιο βαθμό καλύφθηκε μια λίστα κριτηρίων, όπως η 

ελκυστικότητα, η δυνατότητα έκφρασης, η πρωτοτυπία και η διαθεματικότητα. 

 

2.4 Δραστηριότητα για Φωβισμό 

Θέμα: «Αγώνας ποδοσφαίρου». 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Φωβισμού και να εξοικειωθούν με 

την αναπαράσταση στη ζωγραφική καθημερινών δραστηριοτήτων που μπορεί να 

προσφέρουν και ψυχαγωγία, όπως το ποδόσφαιρο.  

Μέθοδος: Παρουσίαση του κινήματος του Φωβισμού και των χαρακτηριστικών του, 

παρουσίαση υλικού και αξιολόγηση. 

Υλικά: Χαρτί Α4, τέμπερες μπλε, κόκκινες και πράσινες, μεγάλα πινέλα. 
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Παρουσίαση δραστηριότητας 

Παρουσιάζεται το κίνημα του Φωβισμού στα νήπια και εξηγείται με απλά λόγια πως 

οι ζωγράφοι αυτού του κινήματος χρησιμοποιούσαν έντονα χρώματα και ένας 

εκπρόσωπος ο Dufy ζωγράφιζε παραστάσεις από σκηνές ψυχαγωγίας. Αναπτύσσεται 

συζήτηση στην τάξη για μια ομαδική δραστηριότητα που παρουσιάζει ενδιαφέρον και 

θέαμα και μπορεί να διεξάγεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπως το 

ποδόσφαιρο.  Έπειτα, παρουσιάζονται πίνακες στα παιδιά.  

Τα νήπια καλούνται να ζωγραφίσουν σκηνή από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που έχει 

λάβει χώρα στο προαύλιο του σχολείου, χρησιμοποιώντας μόνο τρία έντονα 

χρώματα, το μπλε, το πράσινο και το κόκκινο. Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, 

τα παιδιά παρουσιάζουν τα έργα τους και αναπτύσσεται συζήτηση. Επίσης, η 

παιδαγωγός ρωτά τα παιδιά αν τους φάνηκε ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα και 

δημιουργική. 

Εν συνεχεία, αξιολογείται σε ποιο βαθμό καλύφθηκαν ορισμένα κριτήρια, όπως 

παραδείγματος χάριν η διαθεματικότητα και η δυνατότητα έκφρασης των παιδιών.  

 

2.5 Δραστηριότητα για Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός 

Θέμα: «Πινελιές» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού, η 

εφαρμογή των αρχών του κινήματος στις δραστηριότητες ζωγραφικής στο σχολείο 

και η ομαδικότητα.  

Μέθοδος: Παρουσίαση του κινήματος του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού και των 

χαρακτηριστικών του, παρουσίαση υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και αξιολόγηση. 

Υλικά: Λευκό χαρτόνι, τέμπερες διαφόρων χρωμάτων, πινέλα. 

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Παρουσιάζεται το κίνημα του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού στα νήπια από την 

παιδαγωγό και εξηγείται με απλά λόγια πως οι ζωγράφοι αυτού του κινήματος 

χρησιμοποιούσαν διάφορα χρώματα και μια ομάδα από αυτούς πρόσθεταν πινελιές 

ελεύθερα χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Αναπτύσσεται συζήτηση 
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στην τάξη και επιλύονται απορίες, αφού παρουσιαστούν στα παιδιά εικόνες διάσημων 

πινάκων των εκπροσώπων του κινήματος.   

Η παιδαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, κάθονται 

σε ένα θρανίο ανά ομάδα και καλούνται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο σε ένα χαρτόνι 

σε συνεργασία μεταξύ τους, δημιουργώντας Αφηρημένη Τέχνη κάνοντας χρήση 

οποιουδήποτε χρώματος και πινέλων. Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, οι 

ομάδες των νηπίων παρουσιάζουν τα έργα τους και αναπτύσσεται συζήτηση μεταξύ 

των μαθητών και της παιδαγωγού. Η παιδαγωγός ρωτά τα παιδιά αν τους φάνηκε 

ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα δημιουργική και αν συνεργάστηκαν καλά μεταξύ 

τους ή αν έχουν προκύψει προβλήματα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Τέλος, η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν 

στην αρχή της δραστηριότητας.  

 

2.6 Δραστηριότητα για Κυβισμό 

Θέμα: «Σχήματα» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Κυβισμού, η εφαρμογή των αρχών 

του κινήματος στις δραστηριότητες ζωγραφικής. 

Μέθοδος: Παρουσίαση του κινήματος του Κυβισμού και των χαρακτηριστικών του, 

παρουσίαση υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και αξιολόγηση της δραστηριότητας. 

Υλικά: Χαρτί Α4, κόλλες, ψαλίδια, περιοδικά και εφημερίδες.   

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Παρουσιάζεται το κίνημα του Κυβισμού στα νήπια από την παιδαγωγό και εξηγείται 

με απλά λόγια πως οι ζωγράφοι αυτού του κινήματος χρησιμοποιούσαν διάφορα 

σχήματα στα έργα τους. Παρουσιάζονται πίνακες γνωστών ζωγράφων στα νήπια, 

αναπτύσσεται συζήτηση στην τάξη και επιλύονται απορίες. 

Σχετικά με τη δραστηριότητα, τα νήπια καλούνται να δημιουργήσουν κολλάζ, 

κόβοντας σε σχήματα κομμάτια από τα περιοδικά και τις εφημερίδες που τους έχουν 

δοθεί. Έπειτα από την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, παρουσιάζονται από τα 

παιδιά τα έργα τους και αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ των μελών της τάξης και 
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ερωτώνται από την παιδαγωγό αν ήταν ενδιαφέρουσα και δημιουργική η 

δραστηριότητα, όπως επίσης και αν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας. 

Στο τέλος του μαθήματος, η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η 

διαθεματικότητα και η δυνατότητα έκφρασης που έδινε στα παιδιά. 

 

2.7 Δραστηριότητα για Art Nouveau 

Θέμα: «Κτίρια» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα Art Nouveau και η εφαρμογή των αρχών 

του κινήματος.  

Μέθοδος: Παρουσίαση του εν λόγω στυλ τέχνης και των χαρακτηριστικών του, 

παρουσίαση υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

δραστηριότητας.  

Υλικά: Πλαστελίνες, ψαλίδι και χαρτόνι.  

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Αρχικά γίνεται παρουσίαση του κινήματος Art Nouveau, γίνεται συζήτηση και 

δίνεται έμφαση στην εφαρμογή αυτού του στυλ τέχνης στην αρχιτεκτονική. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται κτίρια διάσημων, τονίζοντας την ιδιαίτερη καμπυλότητα 

των έργων αυτών. Επίσης, γίνεται αναφορά στα είδη κτιρίων που συναντούν στην 

καθημερινότητά τους, όπως είναι η οικία, το σχολείο, το δημαρχείο, το νοσοκομείο, η 

εκκλησία, το εργοστάσιο και η βιβλιοθήκη του δήμου.  

Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα, τα νήπια καλούνται να δημιουργήσουν κτίρια με τις 

πλαστελίνες πάνω στο χαρτόνι, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 

τους. Αφότου ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, παρουσιάζονται από τα παιδιά τα έργα 

που έχουν δημιουργήσει με τις πλαστελίνες και εξηγεί το καθένα τη δική του ιστορία 

για το κτίριο, όπως για παράδειγμα αν είναι ένα κτίριο που είδε στην τηλεόραση ή 

ένα κτίριο που συναντά στην καθημερινότητά του. Επιπλέον, τα νήπια καλούνται να 

αναφέρουν αν η δραστηριότητα τους άρεσε, αν τους δυσκόλεψε και αν τους βοήθησε 

να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους.  
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Τέλος, η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν ορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης.  

 

2.8 Δραστηριότητα για Ντανταϊσμό 

Θέμα: «Αγάπη και φιλία» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Ντανταϊσμού και η εφαρμογή των 

αρχών του κινήματος στη ζωγραφική. Επίσης, σκοπός της δραστηριότητας είναι η 

ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. 

Μέθοδος: Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Ντανταϊσμού, του υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας.  

Υλικά: Χάντρες, χρυσόσκονη, μαρκαδόροι, χαρτόνι, ψαλίδια, κόλλες. 

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Η παιδαγωγός παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του Ντανταϊσμού και τονίζεται πως ο 

σκοπός αυτού του κινήματος δεν είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αλλά το 

κοινωνικό και συναισθηματικό μήνυμα που θέλει να αποτυπώσει ο καλλιτέχνης. 

Ακολουθεί συζήτηση για την έννοια της φιλίας και της αγάπης και αναπτύσσεται 

συζήτηση μεταξύ των νηπίων και της παιδαγωγού.  

Εν συνεχεία, χωρίζονται τα παιδιά σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και 

καλούνται να δημιουργήσουν ένα έργο στο χαρτόνι χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

από τα υλικά που τους δόθηκαν ώστε να δημιουργήσουν ένα έργο που θα αποτυπώνει 

την αγάπη και τη φιλία, όπως την αντιλαμβάνονται τα ίδια. Μόλις ολοκληρωθεί η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα νήπια παρουσιάζονται τα έργα τους και 

αναπτύσσεται συζήτηση μεταξύ τους.  

Ακολούθως, η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν ορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης, όπως η διαθεματικότητα και η συνεργασία μεταξύ των παιδιών και η 

ελευθερία της έκφρασης. 
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2.9 Δραστηριότητα για Αφηρημένη τέχνη 

Θέμα: «Αφηρημένη Τέχνη» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με την Αφηρημένη Τέχνη.  

Μέθοδος: Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της αφηρημένης τέχνης στα παιδιά με 

απλά λόγια, όπως επίσης και αντιπροσωπευτικοί πίνακες αυτού του στυλ, του υλικού 

που θα χρησιμοποιηθούν και αξιολόγηση από τη παιδαγωγό.  

Υλικά: χαρτί Α4, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, πινέλα, χάρακας.  

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Η παιδαγωγός παρουσιάζει στα νήπια χαρακτηριστικούς πίνακες Αφηρημένης Τέχνης 

και τονίζεται η γεωμετρία που υπάρχει σε αυτούς. Επιλύονται απορίες και 

αναπτύσσεται διάλογος.  

Έπειτα, τα παιδιά καλούνται να αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν τα υλικά που τους 

δίνονται ώστε να δημιουργήσουν ένα έργο παρόμοιο με εκείνα που τους υπέδειξε η 

παιδαγωγός. Εν συνεχεία, τα νήπια παρουσιάζουν τα έργα τους και μιλούν για το 

περιεχόμενό τους, καθώς και αν τους φάνηκε ενδιαφέρουσα και δύσκολη η 

δραστηριότητα.  

Τέλος, η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν ορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης, όπως η διαθεματικότητα και η ελευθερία της έκφρασης. 

 

2.10 Δραστηριότητα για Φουτουρισμό 

Θέμα: «Boccioni Umberto» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Φουτουρισμού και το έργου του 

καλλιτέχνη Boccioni Umberto.  

Μέθοδος: Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία του Φουτουρισμού και του καλλιτέχνη 

στα παιδιά με απλά λόγια, τα υλικά που θα αξιοποιήσουν και αξιολόγηση από τη 

παιδαγωγό.  

Υλικά: τυπωμένος σε χαρτί Α4 ο πίνακας του Boccioni Umberto «Dynamism of a 

Soccer Player» σε ασπρόμαυρη μορφή, μαρκαδόροι. 
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Παρουσίαση δραστηριότητας 

Η παιδαγωγός παρουσιάζει στα νήπια το στυλ του Φουτουρισμού, αναφέρεται στον 

καλλιτέχνη Boccioni Umberto και το έργο του. Έπεται συζήτηση και επιλύονται 

απορίες.  

Σχετικά με την υλοποίηση της εικαστικής δραστηριότητας, διαμοιράζεται στα παιδιά 

σε χαρτί Α4 ο πίνακας «Dynamism of a Soccer Player» και τα παιδιά καλούνται να 

χρωματίσουν τον πίνακα με οποιαδήποτε χρώματα επιθυμούν τα ίδια. Στο τέλος 

παρουσιάζουν το έργο τους και συζητούν γι’ αυτό.  

Η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν ορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης, όπως η ελευθερία της έκφρασης και ο βαθμός ενδιαφέροντος της εν 

λόγω δραστηριότητας των νηπίων.  

 

2.11 Δραστηριότητα για Ιμπρεσιονισμό  

Θέμα: «Η φύση και το φως» 

Σκοπός: Η επαφή των παιδιών με το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού και της εφαρμογής 

των στοιχείων του στη ζωγραφική. 

Μέθοδος: Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία του Ιμπρεσιονισμού και πίνακες 

γνωστών εκπροσώπων του κινήματος. Παρουσιάζονται τα υλικά και γίνεται 

αξιολόγηση από την παιδαγωγό.  

Υλικά: χαρτί Α4, μαρκαδόροι. 

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Η παιδαγωγός παρουσιάζει στα νήπια το στυλ του Ιμπρεσιονισμού τονίζοντας πως 

στα έργα αυτά αποτυπώνεται η πραγματικότητα όπως είναι και δίνεται έμφαση στο 

φως. Λαμβάνει χώρα συζήτηση ανάμεσα στην παιδαγωγό και τα νήπια. 

Αναφορικά με την εικαστική δραστηριότητα, ζητείται από τα παιδιά να κοιτάξουν 

από το παράθυρο της σχολικής τάξης το προαύλιο του σχολείου μια ηλιόλουστη μέρα 

και να ζωγραφίσουν στο χαρτί το τοπίο.  
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Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, η παιδαγωγός αξιολογεί σε ποιο βαθμό 

επιτεύχθηκαν ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως η ελευθερία της έκφρασης και ο 

βαθμός ενδιαφέροντος.  
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Συμπεράσματα 

Ο 20ος αιώνας υπήρξε μια εποχή που έφερε σημαντικές αλλαγές στην ανθρωπότητα,  

κατά κύριο σε πολιτισμικό επίπεδο. Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι και η καταστροφή που 

επέφεραν, οδήγησαν στην αμφισβήτηση των πεποιθήσεων πολλών πολιτισμών και 

στην εξερεύνησή τους από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Επίσης, επήλθαν αλλαγές σε 

τεχνολογικό επίπεδο και αυτό που ακολούθησε ήταν η ανάπτυξη καλλιτεχνικών 

κινημάτων τα οποία προσπάθησαν να εκφράσουν ιδέες, συναισθήματα και να 

ασκήσουν κριτική στα γεγονότα του σύγχρονου και συνεχώς μεταβαλλόμενου 

κόσμου. 

Τα κυριότερα σύγχρονα κινήματα που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία είναι ο 

Σουρεαλισμός, ο Ιμπρεσιονισμός, ο Εξπρεσιονισμός και ο Αφηρημένος 

Εξπρεσιονισμός, ο Φουτουρισμός, η Αφηρημένη Τέχνη, η Pop Art, η Art Νouveau, ο 

Φωβισμός, ο Κυβισμός και ο Ντανταϊσμός. Καθένα από αυτά τα κινήματα βρήκε 

έκφραση μέσω της τέχνης της ζωγραφικής, μεταξύ άλλων. Η Ευρώπη μπορεί να 

θεωρηθεί μια ευρύτερη περιοχή όπου αναπτύχθηκαν αυτά τα κινήματα. Ειδικότερα, η 

Γαλλία και η Ισπανία αποτελούν χώρες όπου έζησαν και παρήγαγαν έργο πολλοί 

γνωστοί ζωγράφοι, αλλά και οι ΗΠΑ.  

Το κάθε κίνημα παρουσιάζει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο ως προς την 

τεχνοτροπία που χρησιμοποιεί όσο και ως προς τη σημασία που δίνει στην 

μεταβίβαση του μηνύματος που γίνεται προς το θεατή. Ως χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί το κίνημα του Σουρεαλισμού, όπου στα έργα του 

αποτυπώνονται εικόνες του ασυνείδητου και θεωρείται πως έχει τη βάση του στις 

θεωρίες του Freud που αφορούν τα όνειρα και το ασυνείδητο. Επίσης, άλλα κινήματα 

όπως είναι ο Κυβισμός εστιάζουν στην τεχνική και την γεωμετρία των απεικονίσεων. 

Ένα σημαντικό συμπέρασμα που αντλείται από την ανωτέρω ανάλυση είναι πως όλοι 

οι καλλιτέχνες εμπνέονται είτε από ρεαλιστικές εικόνες και γεγονότα, όπως είναι η 

φύση, ο κόσμος του θεάματος και ο πόλεμος είτε από ασυνείδητες διαδικασίες όπως 

τα συναισθήματα του φόβου και τις θλίψης και τα όνειρα. Πρέπει να αξιοποιηθούν 

κατάλληλες μέθοδοι ώστε η κύρια πηγή έμπνευσης του κάθε κινήματος να 

καθίσταται κατανοητή στους μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν τα στοιχεία 

εκείνα που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να τα εκφράσουν μέσω της τέχνης. 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν τα κυριότερα σύγχρονα κινήματα και έργα 

σημαντικών εκπροσώπων τους, ώστε να καταστεί κατανοητή η σημασία τους και να 

μπορέσουν οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής να εντάξουν την παρουσίασή τους 

στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

Είναι σημαντικό να έρχονται ήδη από το νηπιαγωγείο, τα παιδιά σε επαφή με την 

τέχνη, όπως έρχονται και με τα υπόλοιπα μαθήματα (πχ Γλώσσα και Μαθηματικά). 

Ωστόσο, είναι αναγκαίο ο εκάστοτε παιδαγωγός να εξηγεί και να παρουσιάζει το 

κάθε κίνημα με όσο το δυνατόν πιο απλό λόγο, ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά 

βασικά στοιχεία και να τα εφαρμόσουν στις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες. Η 

δυσκολία σε αυτό έγκειται στο ότι πρέπει να ειπωθούν όροι και τεχνικές με όσο πιο 

απλό λόγο γίνεται προκειμένου να κατασταθούν κατανοητά από μικρές ηλικίες, ενώ 

ταυτόχρονα η διαδικασία να είναι διασκεδαστική και να διεγείρει το ενδιαφέρον των 

παιδιών. 

Η ανακάλυψη των διαφόρων ρευμάτων από τα παιδιά και η προσωπική τους 

ενασχόληση μέσω αυτών, αποτελεί σημαντικό εργαλείο προκειμένου οι μαθητές να 

κατανοήσουν τα νοήματα και τις εκφράσεις πίσω από ρεύματα, τεχνικές και 

καλλιτέχνες. Αυτό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εύρεση ενός προσωπικού 

τρόπου έκφρασης, όπως επίσης και να διευκολύνει την όποια αδυναμία προσωπικής 

έκφρασης υπάρχει. Επιπλέον, το ψυχολογικό όφελος μπορεί να εντοπιστεί και στην 

κατανόηση του εαυτού από τα παιδιά, καθώς και ζητημάτων όπως η θέση τους στον 

κόσμο, καθώς οι εμπειρίες, τα συναισθήματα, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι εικόνες, τα 

όνειρα και ο κόσμος είναι τα συστατικά της τέχνης, τα οποία, μέσω αυτής, δομούνται 

και έρχονται στην επιφάνεια. Οι δραστηριότητες που περιγράφηκαν παραπάνω 

διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία δόμησης του άτακτου συνόλου των στοιχείων 

αυτών, κατευθύνοντας τους μαθητές, εξηγώντας, συμβουλεύοντας, ενθαρρύνοντας 

και παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία.  

Η διαθεματικότητα, η ομαδικότητα, ο διάλογος και η ελευθερία της έκφρασης 

αποτέλεσαν κύρια κριτήρια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που 

αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 2 της εργασίας ξεχωριστά για το κάθε κίνημα. Αυτά 

επίσης προωθούνται μέσω των δραστηριοτήτων και αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

των κοινωνιών. Επομένως, μέσω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών, οι 

μαθητές αποκτούν εφόδια, όπως η αίσθηση ομαδικότητας, τα οποία θα τους 
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βοηθήσουν στην καθημερινότητα τους και στην αντιμετώπιση της ζωής μέσω 

στοιχείων βιωσιμότητας, αλλά θα αποτελέσουν τα θεμέλια για τη μετέπειτα 

εκπαίδευσή τους, στην οποία η ομαδικότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι. Επομένως, 

ο εκπαιδευτικός του νηπιαγωγείου αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της πρώτης 

ομαδικής δραστηριότητας, προκειμένου να εμφυσήσει το πνεύμα αυτό στα παιδιά. Οι 

δραστηριότητες αυτές μέσω της τέχνης, αποτελούν το εργαλείο του εκπαιδευτικού, 

ώστε να προωθήσει τα εν λόγω στοιχεία μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων. 

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες αυτές και 

ως εργαλείο διευκόλυνσης προκειμένου να επιτύχει τους στόχους αυτούς. 

Η τέχνη αποτελεί μια μορφή έκφρασης και δημιουργικότητας και πρέπει να δίνεται 

έμφαση σε αυτή ώστε να αναδύονται όλα αυτά τα στοιχεία των παιδιών, αλλά και να 

αναδεικνύονται πιθανά ταλέντα και κλίσεις των παιδιών. Στην υπό μελέτη 

περίπτωση, ο εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει τα πρώτα ερεθίσματα στα 

παιδιά, την πρώτη δημιουργική έξαρση, την ενεργοποίηση της φαντασίας, τη 

συλλογή στοιχείων από τον εξωτερικό και τον εσωτερικό τους κόσμο. Δηλαδή, 

πραγματοποιούνται τα πρώτα βήματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ορισμένα άτομα 

σε μελλοντικούς καλλιτεχνικούς δρόμους και σημαντικά έργα και πιθανώς να 

συνεισφέρουν στην τέχνη και συνεπώς στους ανθρώπους που θα έρθουν σε επαφή με 

αυτή.  

Τέλος, μέσω της πρώτης αυτής επαφής με την τέχνη, δίνεται η ευκαιρία στους 

μαθητές να εμβαθύνουν σε ένα αρχικό στάδιο σε αυτή και να κατανοήσουν τη 

σημασία της, να την εκμεταλλευτούν σε μονοπάτια της μελλοντικής ζωής τους και να 

αρχίσουν να ανακαλύπτουν τη σημασία της για τον άνθρωπο, σε γενικό και ατομικό 

επίπεδο. 
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