


ΤΟ ΧΡΩΜΑ



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ
ΧΡΩΜΑ;
 Φανταστείτε τα πάντα γύρω μας βαμμένα με αυτό…. Από τα

ρούχα και τον κήπο σας, τα βιβλία και το φαγητό σας, μέχρι τους
δρόμους, τα δέντρα και τον ουρανό. Καταλαβαίνετε ότι σε πολύ
λίγο χρόνο η ζωή σας θα γινόταν αν όχι κόλαση, τουλάχιστον
βαρετή. Είναι σαν οι φίλοι και οι συμμαθητές σας, οι γείτονες, οι
δάσκαλοι σας, να είχαν όλοι το πρόσωπο του/της αγαπημένου-ης
σας!! Δεν θ’αργούσε η ώρα που θα παύατε να είστε ερωτευμένοι.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ;;;
Είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητας

μας: ζούμε και μεγαλώνουμε με τα
χρώματα.

Λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουμε πως το
ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται το χρώμα. 
Αυτό καθορίζεται από την φύση του φωτός
που αντανακλάται από ένα αντικείμενο. 
Αυτή την αντανάκλαση του φωτός είναι
που μεταφράζει το μάτι μας.  



 «Είμαστε» Το… χρώμα που αγαπάμε!Επιλέγουμε τα χρώματα στο ρούχο που
φοράμε, στο σπίτι που βάφουμε, στα λουλούδια που αγοράζουμε ,στο… φαγητό
που προτιμάμε.Η επίδραση του χρώματος στον άνθρωπο έχει τις ρίζες της
στους αιώνες.Και οι «αντανακλάσεις» του, το στίγμα των συναισθημάτων
μας.Τα χρώματα διεγείρουν τα συναισθήματα και «αφυπνίζουν» τις αισθήσεις-
και ενίοτε τις …παραισθήσεις- αφού όπως υποστήριζε ο Γκαίτε «επιδρούν στη
ψυχή και προκαλούν συγκινήσεις ,που άλλοτε μας ηρεμούν και άλλοτε μας
κινητοποιούν».Είναι άλλωστε κοινό «μυστικό», ότι η επίδραση των χρωμάτων
στην διάθεση και στον ανθρώπινο ψυχισμό ,αποτελεί μια προαιώνια
διαπίστωση ,στην οποία λαοί όπως οι Μάγιας, οι Ινδοί ,οι Αιγύπτιοι και οι
Κινέζοι έδιναν ξεχωριστή σημασία.

Έτσι τους ενδιέφερε οι βαφές να έχουν πλούσια γκάμα σε αποχρώσεις ,για μια όσο
το δυνατό λιγότερο μουντή καθημερινότητα.Το εντυπωσιακό είναι δε ,πως ο
τρόπος που τις παρασκευάζανε αποκαλυπτόταν μόνο σε ειδικές τελετές
μύησης.Παρόλο που η ψυχολογία των χρωμάτων είναι ένα πεδίο έρευνας
σχετικά πρόσφατο στις δυτικές κοινωνίες, στους αρχαίους πολιτισμούς (Κίνα, 
Αίγυπτο και Ινδία) τα χρώματα χρησιμοποιούνταν για θεραπευτικούς σκοπούς, 
μέσα από τη χρωματοθεραπεία



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

 Το κάθε χρώμα προκαλεί διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα και κατ’ επέκταση εκφράζει
διαφορετικά συναισθήματα. Η επίδραση του χρώματος στα συναισθήματα και τις
αντιδράσεις των ανθρώπων είναι καταλυτική. Ειδικές έρευνες έχουν δείξει ότι
συγκεκριμένα χρώματα επηρεάζουν το περιβάλλον και την ψυχική διάθεση των ανθρώπων , 
ακόμα και την υγεία .

 Πορτοκαλί : Συμβολίζει την χαρά, τον πλούτο, την ευτυχία, την αισιοδοξία, την
επιμονή ,τη ζεστασιά ,τη φιλία. Είναι χρώμα που εκφράζει αισιοδοξία και
ωριμότητα. Θερμό χρώμα, χρώμα ζωής που μετουσιώνει το κατώτερο σε ανώτερο.

Στην χρωματοθεραπεία θεωρείται ότι χαρίζει φυσική ευεξία και πνευματική
τόνωση, λειτουργεί ως αντικαταθλιπτικό. Ανακουφίζει το άσθμα, τα βρογχικά, 
τους ρευματισμούς και τις κράμπες.

Στο ανθρώπινο σώμα το πορτοκαλί αντιστοιχεί στα έντερα ,στην περιοχή της κοιλιάς
και στα νεφρά. 

Οι πορτοκαλί τροφές (καρότα, πορτοκάλια, βερίκοκα, ροδάκινα)βοηθούν τον
οργανισμό να αφομοιώσει τις θρεπτικές ουσίες των άλλων τροφών.



 Πράσινο: Συμβολίζει την ελπίδα για ζωή ,την αναγέννηση και την ανάσταση. 
Θεωρείται το χρώμα της αρμονίας, της κοινωνικής προσφοράς ,του αλτρουισμού. Είναι
το χρώμα της φύσης και της ισορροπίας .

Στην χρωματοθεραπεία λέγεται ότι ελέγχει την καρδιά και την πίεση του αίματος, 
εξισορροπεί το νευρικό σύστημα και απαλύνει το έλκος. Επίσης το πράσινο χρώμα
θεραπεύει τα τραύματα του παρελθόντος ,ανακουφίζει τον πονοκέφαλο και την ναυτία, 
μειώνει την κλειστοφοβία και επαναφέρει την ισορροπία. 

Στο ανθρώπινο σώμα το πράσινο αντιστοιχεί στην καρδιά ,στους ώμους ,στο θώρακα και
στους πνεύμονες .

Οι πράσινες τροφές (σπανάκι, αγγούρι, ακτινίδιο, αβοκάντο, πιπεριές)βοηθούν στην
αποτοξίνωση του οργανισμού και χαρίζουν περισσότερη αντοχή.

 Καφέ: χρώμα που ενθαρρύνει την ευσυνειδησία και την εξυπνάδα όσο αναφορά τα
χρήματα. Δηλώνει σταθερότητα στις συνήθειες και στις πεποιθήσεις ,ενώ παράλληλα
,εκφράζει αξιοπιστία και ικανότητα στις πωλήσεις. Επίσης , εκφράζει άρνηση για ότι
είναι αυθόρμητο και παρορμητικό.

 Μαύρο :Συμβολίζει το σκοτάδι, το φόβο και τον θάνατο. Είναι τραγικό, αυστηρό χρώμα
που εμπνέει σταθερότητα και σοβαρότητα. επίσης εκφράζει πειθαρχία και εσωστρέφεια, 
τις ανέκφραστες ικανότητες ,αλλά και το φόβο για το μέλλον. Το μαύρο αυξάνει την
αυτοσυγκράτηση και την αυτάρκεια .

Οι τροφές με μαύρο χρώμα(ελιές ,χαβιάρι, γλυκόριζα, σταφίδες)βοηθούν στην ανακάλυψη
του εσωτερικού μας κόσμου.



ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ



Ο ΜΙΚΡΟΣ
ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ

 Κάποτε όμως ο μικρός πρίγκιπας ,αφού περπάτησε πολύ
μέσα απ την άμμο, τα βράχια και τα χιόνια ,ανακάλυψε
ένα δρόμο. Κι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους ανθρώπους

 - καλημέρα ,είπε .
 Ήταν ένας ανθισμένος κήπος με τριαντάφυλλα .
 -καλημέρα ,είπαν τα τριαντάφυλλα .
 Ο μικρός πρίγκιπας τα κοίταξε . Έμοιαζαν όλα με το

λουλούδι του. 
 - τι είσαστε; Τα ρώτησε κατάπληκτος .
 -είμαστε τριαντάφυλλα ,είπαν τα τριαντάφυλλα.
 -α είπε ο μικρός πρίγκιπας…
 Κι ένιωσε πολύ δυστυχισμένος . Το λουλούδι του του

είχε πει πως ήταν το μοναδικό στον κόσμο. Και να που
υπήρχαν πέντε χιλιάδες ,ολόιδια , σ ’ ένα μονάχα
κήπο……..



 ΑΓΑΠΗ Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ
Χωρίς χρώμα, χωρίς σώμα
τούτη η αγάπη που πηγαίνει
σκορπισμένη, μαζεμένη,
σκορπισμένη πάλι-πάλι,
κι όμως σφύζει κι όμως πάλλει

στη δαγκωματιά του μήλου
στη χαραματιά του σύκου
σ’ ένα βυσσινί κεράσι

σε μια ρώγα από ροδίτη
τόση ανάερη Αφροδίτη,
θα διψάσει θα κεράσει
ένα στόμα κι άλλο στόμα
χωρίς χρώμα, χωρίς σώμα

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
Κ. «ΥΠΝΟΣ»
Θα μας χαϊδεύει
ως όνειρο το
κύμα.
Και γαλανό σαν
κύμα τ’όνειρο
μας
θα μας τραβάει
σε χώρες που
δεν είναι



 Έχουμε ανάγκη
λοιπόν, οι άνθρωποι
,την οπτική ποικιλία. 
Μέσα από τα
χρώματα στην
διάρκεια της ζωής
του, ο άνθρωπος
έμαθε να
εκφράζεται, να
στέλνει μηνύματα
χαράς και
πένθους....



Τα χρώματα στις σημαίες, στα λάβαρα ,στις ενδυμασίες κ.α. 
ενώνουν ομάδες ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, 
ιδεολογία, θρησκεία, ηλικία. Σε όλο τον κόσμο , σε όλες τις
ηπείρους.



ΦΩΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ

 Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούν ουσιαστικά
απλές προβολές εικόνων πάνω σε κάποια
επιφάνεια. Ως πρώτη φωτογραφική "μηχανή" 
μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί
(''camera obscura'')



ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Το ουράνιο τόξο είναι ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που παρατηρείται να συμβαίνει πολλές
φορές μετά από την πτώση της βροχής. Πρόκειται για την εμφάνιση στον ουρανό μιας σειράς
έγχρωμων, ομόκεντρων φωτεινών τόξων. Μια μεγάλη φωτεινή χρωματιστή αψίδα που
διασχίζει σαν ταινία το γαλανό του ουρανού. Αρκετές φορές εντοπίζουμε την εμφάνιση
μικρότερων ουράνιων τόξων σε σημεία όπου υπάρχει συνεχής εκτίναξη πολλών λεπτότατων
σταγονιδίων νερού, όπως συμβαίνει σε αυτόματα ποτιστικά έργα, σε σιντριβάνια ή στο
σκάσιμο των κυμάτων στη λαμαρίνα του πλοίου που διασχίζει το πέλαγος. 
Σε αυτήν την περίπτωση οι σταγόνες του νερού λειτουργούν σαν πρίσματα που διαθλούν τις
ακτίνες του φωτός. Το φως του ηλίου διαπερνά κάθε σταγόνα και διαθλάται στα χρώματα του
φάσματος. Τα επτά χαρακτηριστικά χρώματα του ουράνιου τόξου (χρώματα της Ίριδας) είναι
το ιώδες, το ανοιχτό μπλε, το βαθύ μπλε, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. 
Το ουράνιο τόξο είναι το σύνολο του φάσματος που αντανακλάται από εκατομμύρια σταγόνες. 
Συνήθως εμφανίζεται σε μια μοναδική αψίδα, μερικές φορές όμως εμφανίζεται ένα δεύτερο
ουράνιο τόξο πάνω από το πρωταρχικό με πιο ξεθωριασμένα χρώματα και σε ανάποδη
διάταξη. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται όταν οι σταγόνες βροχής είναι αρκετά μεγάλες , 
τόσο που ορισμένο φως, διαθλάται δύο φορές μέσα στην ίδια σταγόνα σε διαφορετική γωνία.
Όσο μεγαλύτερες είναι οι σταγόνες, τόσο καθαρότερα και λαμπρότερα χρώματα εμφανίζονται, 
σε μεγαλύτερη επιφάνεια, ενώ το τόξο έχει μεγαλύτερη ακτίνα.



ΠΙΟ ΝΟΣΤΙΜΗ Η ΖΕΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΛΙΤΖΑΝΙ

 Όπως γράφουν στην «Επιθεώρηση Αισθητηρίων Μελετών»
(JSS) επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και
το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, 
αντιλαμβανόμαστε την τροφή με διαφορετικό τρόπο, 
αναλόγως με το χρώμα του φλιτζανιού ή του πιάτου στο
οποίο σερβίρεται. 

Από την μελέτη προέκυψε ότι
βρήκαν πιο γευστική τη
σοκολάτα που τους
σερβιρίστηκε σε πορτοκαλί
φλιτζάνι, ενώ αυτή που τους
σερβιρίστηκε σε σκούρο
μπεζ φλιτζάνι τούς φάνηκε
πιο γλυκιά.



ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Όταν επισκεπτόμαστε σήμερα έναν αρχαίο ναό και
περιεργαζόμαστε τα μαρμάρινα αγάλματα μας
δίνεται η λανθασμένη εντύπωση ότι η αρχαία
Ελλάδα ήταν άχρωμη. Αντιθέτως το χρώμα στην
αρχαιότητα έπαιζε σημαντικό ρόλο και δεν
περιορίζονταν στην ζωγραφική. Πολλές
δημιουργίες αρχαίων (πήλινα ειδώλια, 
μεγαλοπρεπείς ναοί, μαρμάρινα αγάλματα) ήταν
διακοσμημένα με έντονα χρώματα. Η αρχαία
ελληνική ζωγραφική είναι η λιγότερο γνωστή και
αυτό γιατί το υλικά ήταν ευπαθή και δεν
διατηρήθηκαν στον χρόνο μέχρι σήμερα.



 Άρα η εντύπωση που μας δημιουργείται είναι
λάθος, μιάς και το χρώμα έχει εξασθενήσει, καθώς
υπήρχε, ενώ απλά έχει σβήσει. Συχνά ακούμε για
την τετραχρωμία των αρχαίων, η οποία συμβάδιζε
με την φιλοσοφική σκέψη. Τα βασικά χρώματα για
τους αρχαίους ήταν τέσσερα. Το κόκκινο ,το
κίτρινο, το μαύρο και το άσπρο. Με την μείξη
αυτών των χρωμάτων μεγάλωναν σημαντικά την
χρωματική τους γκάμα.



ΠΟΡΦΥΡΑ 35 
ΑΙΩΝΩΝ!

Στο Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης «Ορμύλια»
στη Χαλκιδική, σε έρευνα για την ανασκαφή του
Ακρωτηρίου, διαπίστωσαν ύστερα από λεπτομερείς
αναλύσεις ότι το σπάνιο αυτό υλικό, η πορφύρα, 
είχε χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει τα
χρώματα των τοιχογραφιών ενός δημόσιου κτιρίου, 
στο οποίο γίνονταν κατά πάσα πιθανότητα, 
θρησκευτικές τελετουργίες.

Το χρώμα της
πορφύρας είναι το
ιώδες (μοβ). Η
ουσία αυτή
προέρχεται από την
επεξεργασία
κοχυλιών



 Σκεφτείτε ότι η ζωγραφική ξεκίνησε σαν ανάγκη στο
τροφοσυλλεκτικό ακόμα στάδιο , στην τελευταία
φάση της παγετωνικής εποχής και αποτελεί
εκπληκτικό δείγμα ενός κορυφαίου πολιτισμού.

 Μιλάμε για τις σπηλαιογραφίες της Ισπανίας, της
Γαλλίας και ΒΔ Αφρικής .



ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
 Φυσικά χρώματα
Από χημικά στοιχεία
ορυκτά και φυτικά
παράγωγα.

 Τεχνητά χρώματα
Φυσικό χρώμα

αναμειγμένο με
συνδετικό υλικό και
μετά από τρίψιμο σε
μορφή σκόνης.





ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Όλοι οι άνθρωποι αποτελούν εξελιγμένο είδος του
homo sapiens (σοφός άνθρωπος), ανεξάρτητα από
τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές τους έχει
καθιερωθεί ,εντούτοις, η κατάταξη των ανθρώπων
σε τρεις φυλές την καυκάσια ,την μογγολική και
τη μαύρη φυλή.

 Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι χωρίς διακρίσεις ως
προς τη φυλή , ΤΟ ΧΡΩΜΑ , το φύλο , τη γλώσσα
, τη θρησκεία , τις πολιτικές πεποιθήσεις.





ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

 Το χρώμα στον ινδουιστικό κόσμο , στην εικονογραφία και τη
χρωματική διακόσμηση των ναών προκύπτει κατόπιν υποδείξεων
που απαντώνται στην παλέτα θεμάτων της λογοτεχνικής πηγής του
Κρίνσα , < Πουράνας>(=γνώση του κόσμου). Κατά τρόπο
εκπληκτικό, όλες οι πτυχές της θρησκείας αυτής στηρίζονται στην
χρωματική επιλογή , η οποία απορρέει από συσχέτιση θεότητας και
φύσης .

 Το δέρμα Κρίσνα είναι γαλάζιο , όντας αυτό το χρώμα των ωκεανών
και του ουρανού. Διαφαίνεται , λοιπόν , ο ιερός σεβασμός και η
εκτίμηση της αξίας τους για τον άνθρωπο και την ύπαρξη ζωής
γενικότερα .

 Προσκυνιτές βάφουν τν υψηλή πέτρινη μορφή(16 μέτρων) του
ήρωα Γκοματεσβάρα με κουρκουμίνη(χρωστική ουσία από ρίζες
φυτών)



ΚΑΣΤΑ
 Η λέξη προέρχεται από την πορτογαλική<<casta>> . 

Πορτογάλοι ταξιδευτές υπήρξαν οι πρωταρχικοί
χρήστες του όρου τον 16 αι. Στα πλαίσια της ινδικής
κοινωνίας . Ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός στις
περισσότερες ινδικές γλώσσες είναι <Jati>(=γένος) και
σημαίνει κοινωνική ομάδα που ορίζεται από την
γέννηση, το επάγγελμα ,το γάμο και προδιαγραφές
καθαρότητας και με αυτά διακρίνεται όσον αναφορά
στο καθεστώς της από άλλες .

 Η ινδική κοινωνία υποδιαιρείται σε τέσσερα
<yarmas>(=χρώματα), που στη Δύση περιγράφονται ως
<κάστες>. Κάτα την παράδοση , οι ινδουιστές
διακρίνονται ήδη από την γέννηση τους ως μέλη μιας
εκ των τεσσάρων καστών (κοινωνικών τάξεων)είτε ως
ανέγγιχτοι(παρίες). Από τη διαβάθμιση της κοινωνίας
κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, προκύπτουν οι
Βραχμάνοι ή ιερείς , οι Κσατρίας ή πολεμιστές , οι
Βαίσίγιας ή έμποροι και οι Σούντρας ή χωρικοί. Λόγω
της <ακάθαρτης >δραστηριότητας τους αποκλείονται
από αυτή την ταξινόμηση οι ανέπαφοι(ανέγγιχτοι). 
Τέλος , οι κάστες λαμβάνονται υπόψη για την σύναψη
ενός γάμου , ενώ και τα θρησκευτικά καθήκοντα
ποικίλλουν σε κάθε μία τέτοια τάξη .

ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ
Σε ηλικία επτά ή δέκα
ετών , οι
ζωροαστριστές
μυούνται στην πίστη
τους κατα την τελετή
Ναβγιότε, όπου και
αναλαμβάνουν
συμβολικά την ευθύνη
να τηρούν τις ιδέες και
τα ήθη του
ζωροαστρισμού. Τότε
λαμβάνουν ένα ένδυμα
και μια ζώνη που
φορούν καθ΄όλη τη
διάρκεια του βίου. Το
λευκό χρώμα του
ενδύματος συμβολίζει
την αγνότητα και την
ανακαίνιση της ψυχής .





ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΜΦΙΩΝ ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 Tο λευκό χρώμα σε αντίθεση με το μαύρο, είναι γενικά το χρώμα της χαράς, της ευτυχίας, της νίκης. Ακόμη και στις
περιπτώσεις θλίψεις συναντάμε πλάι στο μαύρο το λευκό όπως π.χ. στην εξόδιο ακολουθία, αλλά όχι ως χρώμα πένθους, 
θλίψεως, παρά ως έκφραση χαράς που πηγάζει από την ελπίδα της αναστάσεως. Το πένθος είναι μια ανθρώπινη διάσταση
του χωρισμού, το υπερβολικό όμως πένθος δεν συντάσσεται με το νόημα που δίδει η χριστιανική διδασκαλία για το
μυστήριο του θανάτου, που το θεωρεί ως «κοίμηση», «έξοδο», «μετάσταση» προς τα θυμηδέστερα, ως ανάπαυση. Το λευκό
λοιπόν συνυπάρχει με το μαύρο, για να δηλώσει τη χαρά της αθανασίας κατά τον άγιο Κυπριανό, ως απαύγασμα της
πίστεως ότι ο Χριστός είναι η ελθούσα Ανάσταση, άρα ο πιστός ζει πλέον αιώνια και αυτό προβάλλεται με το χρώμα της
χαράς, το λευκό, και υπό την έννοια αυτή συναντάται στη νεκρική λατρεία. Εξάλλου στη βυζαντινή τέχνη το λευκό
είναι το χρώμα του φωτός, αλλά και της αγνότητας και της καθαρότητας της ψυχής. Μετά το λευκό ακολουθεί σε
συχνότητα και προτίμηση το πορφυρό χρώμα. Θεωρήθηκε ευγενές και σύμβολο της βασιλικής εξουσίας είτε στη γη είτε
στον ουρανό. Στη διάρκεια του βυζαντίου η χρήση της πορφύρας ήταν κρατικό μονοπώλιο για την οποία υπήρχαν
αυστηροί νόμοι. Πληροφορίες για τα ιερά άμφια συναντάμε σποραδικά στα κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας και
στα τυπικά. Τις βρίσκουμε στη Σύνοδο της Λαοδικείας, στη Σύνοδο του Τολέδο. Από τις πηγές προκύπτει ότι το λευκό
χρώμα είναι το πολυτιμότερο χρώμα της λατρευτικής ενδυμασίας εκτός της Μ. Τεσσαρακοστής που είναι το πορφυρό. Το
ότι το λευκό αποτελεί το σημαντικότερο χρώμα για την ανατολική εκκλησία είναι εμφανές στη λατρευτική πράξη της. 
Έτσι, όπως ήδη προαναφέρθηκε το χρώμα της ένδυσης είναι πάντα λευκό όλη την περίοδο του έτους εκτός της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής. Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε πως η αλλαγή των ιερών αμφίων των κληρικών και της αγίας Τραπέζης
από πένθιμα σε χαρμόσυνα λευκά γίνεται σύμφωνα με τη μαρτυρία των τυπικών το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Επιπλέον
τα ιερά άμφια κατά την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος είναι πάντα λευκά, επίσης στην εξόδιο ακολουθία, το
ίδιο στις χειροτονίες των τριών βαθμών της ιεροσύνης, καθώς και στην ανάγνωση του εωθινού ευαγγελίου. Επιπρόσθετα
υπάρχουν δύο είδη ωμοφορίου τα οποία είναι πάντα λευκά: το μεγάλο, που είναι το αρχαιότερο, και το μικρό, το οποίο
εμφανίζεται μετά το 17ο αι. Την ίδια περίοδο εμφανίζεται και το μονοκόμματο επιτραχήλιο που είναι ξένο προς την
παράδοση της εκκλησίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Βυζαντινή Αυλή επικρατούσε μεγάλη αυστηρότητα στο θέμα
των χρωμάτων. Δεν είναι τυχαίο πως το λευκό και το κόκκινο ίσχυαν ως αυτοκρατορικά χρώματα. Ο Αυτοκράτορας ποτέ
δεν φορούσε στο πένθος μαύρο χρώμα, παρά λευκό και κίτρινο και πάνω απ’ αυτά φορούσε ένδυμα πορφυρού χρώματος. 
Είναι βέβαια αξιοπερίεργο πως ένα χρώμα όπως το κόκκινο που είχε υπερισχύσει των υπολοίπων χρωμάτων και ήταν
σημαντικό ως αυτοκρατορικό χρώμα κατά το πέρασμα του χρόνου πήρε τον χαρακτήρα ενός χρώματος πένθους για τα
ιερά άμφια του κλήρου και της Αγίας Τραπέζης.



ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 Η λαϊκή ζωγραφική εκφράζεται μέσα από έργα
κοσμικά (κασέλες) και εκκλησιαστικά
(βυζαντινές εικόνες). Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ
(1868-1934)  αντλεί έμπνευση από το εθνικό
ιστορικό παρελθόν, αντιγράφει ευρωπαϊκές καρτ-
ποστάλ και εικονογραφημένες λαϊκές εκδόσεις ή
παρατηρεί άμεσα τη φύση. Η ζωγραφική του
βασίζεται στη δισδιάστατη αντίληψη του χώρου.



 Η αργυροχοΐα αποτελεί έναν από
τους λαμπρότερους κλάδους της
νεοελληνικής λαϊκής τέχνης, με
ιδιαίτερη παράδοση και ανάπτυξη
από την αρχαιότητα έως τους
νεότερους χρόνους.
Η συλλογή αργυροχοΐας του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης αποτελεί μια από τις πιο
άρτιες και αξιόλογες μουσειακές
συλλογές του είδους της. 
Εμπλουτισμένη με έργα
εκκλησιαστικής (ευαγγέλια, δίσκοι, 
δισκοπό τηρα, σταυροί, εξαπτέρυγα
κ.ά) και κοσμικής αργυροχοϊας
(κοσμήματα ανδρικής και
γυναικείας ενδυμασίας, ασημικά
σπιτιού κ.ά) η συλλογή του
μουσείου καλύπτει όλη την
αργυροχοϊκή παραγωγή κέντρων
όπου έδρασε ο ελληνισμός
(Συρράκο, Καλαρρύτες, Γιάννενα, 
Επτάνησα, Στεμνίτσα, Θράκη, 
Σαφράμπολη Μ. Ασίας, Πόντος, 
Κωνσταντινούπολη, Κύπρος κ.ά.)





 Η συλλογή του
Μουσείου ελληνικής
λαϊκής τέχνης
περιλαμβάνει
εξαιρετικά δείγματα
κεραμικής που
προέρχονται από όλο
τον ελληνικό χώρο
αλλά και τον ευρύτερο
Ελληνισμό. Τα υλικά
κατασκευής τους είναι
η τερακότα και η
φαγεντιανή, τα οποία
χρησιμοποιούνται
γυμνά, εφυαλωμένα ή
χρωματισμένα με
διάφορες ύλες.



 Η συλλογή υφαντικής αποτελεί
μια από τις πλουσιότερες
συλλογές του μουσείου.
Προϊόντα της νεοελληνικής
υφαντικής τέχνης, τα
αντικείμενα της συλλογής
αυτής διασώζουν γνώσεις, υλικά, 
τεχνικές καθώς και την
αισθητική ιστορία αιώνων.
Τα υφαντά της συλλογής του
ΜΕΛΤ, γεωγραφικά καλύπτουν
όλο τον ελλαδικό χώρο και
εξυπηρετούν καθημερινές
ανάγκες ένδυσης, στολισμού του
σπιτιού και επαγγελματικών
ασχολιών.





 Οι ελληνικές παραδοσιακές
ενδυμασίες καθώς και τα
εξαρτήματα ενδυμασιών
εντυπωσιάζουν με τον πλούτο, την
ομορφιά και την τυπολογική
ιδιαιτερότητα τους, η οποία
χαρακτηρίζεται με στοιχεία
αρχαιοελληνικής και βυζαντινής
παράδοσης. Η συλλογή
ενδυμασιών και εξαρτημάτων του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης, παρουσιάζει μια μεγάλη
ποικιλία η οποία αποτελεί
συνάρτηση πολλών παραγόντων: 
ιστορικών, γεωγραφικών, 
κοινωνικο- οικονομικών, ηλικίας, 
φύλου, κοινωνικής κατάστασης. 



 Στη συλλογή κεντητικής του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης περιλαμβάνονται
λαμπρά δείγματα της
νεοελληνικής κεντητικής που
προέρχονται από όλο τον
ελλαδικό χώρο.
Είναι πολύχρωμα κεντήματα, 
λευκοκεντήματα-δαντέλες και
χρυσοκεντήματα που
προορίζονταν κυρίως για τις
ανάγκες της ενδυμασίας, του
σπιτιού και της εκκλησίας.
Κεντημένα με κλωστές
μεταξωτές, βαμβακερές, 
μάλλινες ή μεταλλικά νήματα
(χρυσά ή ασημένια) 
χαρακτηρίζονταν, ανάλογα με
την τεχνική τους, σε γραφτά, 
μετρητά, τερζήδικα και
συρμακέσικα.



 Τα χρώματα διεγείρουν τα συναισθήματα και
«αφυπνίζουν» τις αισθήσεις-και ενίοτε τις
…παραισθήσεις- αφού όπως υποστήριζε ο
Γκαίτε «επιδρούν στη ψυχή και προκαλούν
συγκινήσεις ,που άλλοτε μας ηρεμούν και
άλλοτε μας κινητοποιούν».

 Παρόλο που η ψυχολογία των χρωμάτων είναι
ένα πεδίο έρευνας σχετικά πρόσφατο στις
δυτικές κοινωνίες, στους αρχαίους πολιτισμούς
(Κίνα, Αίγυπτο και Ινδία) τα χρώματα
χρησιμοποιούνταν για θεραπευτικούς σκοπούς, 
μέσα από τη χρωματοθεραπεία.



 Θεέ μου πόσο μπλε ξόδεψες για να μην σε βλέπουμε;
Ο.ΕΛΥΤΗΣ

o Με το λουλάκι τ ’ ουρανού βάφτηκαν τα σκουτιά και τα
προσόψια μας

Γ. ΡΙΤΣΟΣ
Κάτου από έναν τοίχον ισκιερόν
Άνθισε ένα κόκκινο γεράνι.
Είχε τρεις ολόμαυρες γραμμές
Κάθε φύλλο επάνω στο στεφάνι.
Πέρασε ένας νέος πολεμιστής ,   ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τ ’άλογό του ορμή θυμώδη ανέμου ΔΑΦΝΗΣ
Στάθηκε στο λούλουδο αντικρύ
Κι είπε: να το αίμα του πολεμού



ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΗ

Ξεκίνησε κατά τον 15ο αιώνα, στη Φλωρεντία. Τα έργα έχουν θέματα κυρίως από τη Βίβλο, την Ελληνική και
Ρωμαϊκή μυθολογία, την ιστορία, αλλά και τη σύγχρονη ζωή. Στην ουσία αποτελεί την απελευθέρωση από τις
προκαταλήψεις και τις νοοτροπίες του Μεσαίωνα. Οι αρχαίες κλασικές τέχνες, μετά από μια παραγκώνιση πολλών
αιώνων, ως παγανιστικές και ειδωλολατρικές, επανέρχονται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όμως αναμεμειγμένες με
χριστιανικά στοιχεία. Χαρακτηρίζονται για τη λεπτομέρεια στο σχήμα και στο χρώμα και δίνεται μεγάλη έμφαση
στην προοπτική. Για πρώτη φορά το ανθρώπινο σώμα εκθειάζεται, τόσο στη ζωγραφική, όσο και στη γλυπτική.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, El Greco, Hieronymus Bosch, Jan 
van Eyck, Albrecht Dürer
Μανιερισμός
Αναπτύχθηκε κατά την τελευταία περίοδο της Αναγέννησης στην Ιταλία και ειδικότερα από το 1520. Ο όρος
προέρχεται από το λατινικό “manierus” που σημαίνει τρόπος. Σε αντίθεση με τα Aναγεννησιακά ιδεώδη, τα οποία
αναζητούσαν τη ρεαλιστική απεικόνιση των φυσικών αναλογιών, οι εκφραστές του μανιερισμού απεικονίζουν
υπερβολικά παραμορφωμένες φιγούρες, κυρίως μέσω της επιμήκυνσης των ανθρώπινων χαρακτηριστικών ή με τη
χρήση εξεζητημένων στάσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί μία συναισθηματική ένταση.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Parmigianino, Bronzino, Michelangelo, El Greco

Κλασικισμός
Καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε γύρω στα 1550 ως αντίδραση στον εξεζητημένο μανιερισμό και θεωρεί ως ιδανικό
την ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα. Οι καλλιτέχνες κάνουν στροφή στα αρχαία πρότυπα και ιδανικά. Η λογική
κυριαρχεί πάνω στο συναίσθημα και τη φαντασία. Επιδιώκεται η τελειότητα, η αρμονία και η ισορροπία. Εκφράζει
την επιστροφή στο ρετρό, προτείνοντας συγκροτημένη κίνηση, απαλές αντιθέσεις και αυστηρά περιγράμματα.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Nicolas Poussin, Annibale Carracci, Claude Lorrain

Μπαρόκ
Ξεκίνησε στις αρχές του 1600 στη Ρώμη. Ο όρος προέρχεται πιθανότατα από την πορτογαλική λέξη “barocco”, που
σημαίνει το ακανόνιστο μαργαριτάρι και δηλώνει γενικά την έννοια του ασυνήθιστου ή παράδοξου σχήματος. Το
μπαρόκ επιδιώκει να θαμπώσει με τον όγκο, τα πολύπλοκα σχέδια και τη φορτική πολυτέλεια της διακόσμησης, το
στήσιμο του έργου και το θεατρικό ύφος. Η επιτυχία του οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στη στήριξη της
καθολικής εκκλησίας, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνοτροπία του και το δραματικό του ύφος για την
αναπαράσταση πολλών θρησκευτικών θεμάτων που προκαλούσαν τη συναισθηματική συμμετοχή του θεατή. 
Επιπλέον, η αριστοκρατία της εποχής ευνοήθηκε από το επιβλητικό ύφος του μπαρόκ για την κατασκευή ανάλογων
κτιρίων ή παλατιών που ενίσχυαν το κύρος της. Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ρεύματος αυτού είναι η
εκμετάλλευση του φωτός και η δημιουργία έντονων αντιθέσεων μέσω έντονων φωτοσκιάσεων.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Rubens, Anton van Dyck, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, Pietro da 
Cortona





Ροκοκό
Γεννήθηκε στη Γαλλία στις αρχές του 1700. Ο όρος προέρχεται από τη Γαλλική λέξη “rocaille” που
σημαίνει όστρακο. Τα έργα προσπαθούν να αποτυπώσουν τις ευχάριστες καθημερινές σκηνές, με
ειδυλλιακά τοπία και πρόσωπα από την αριστοκρατία σε διάφορες ασχολίες, ξεφεύγοντας από τα αυστηρά
όρια που επέβαλλε η εκκλησία. Τα χρώματα είναι απαλά και διάφανα με τόνους παστέλ, χωρίς βαθιές
φωτοσκιάσεις. Προσπαθούν να προσδώσουν στα έργα έναν τόνο χαριτωμένο, ανάλαφρο και μια
κομψότητα. Επίσης η ζωγραφική πορτραίτων ήταν πολύ διαδεδομένη αυτή την εποχή.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Jean-Antoine Watteau, Boucher, Canaletto, Hogarth, Fragonard

 Νεοκλασικισμός
Γεννήθηκε ως αντίδραση στο μπαρόκ και στο ροκοκό, στα 1760, στη Ρώμη. Στα νεοκλασικά έργα
παρατηρείται η υπεροχή του σχήματος αντί του χρώματος, τα κλειστά περιγράμματα, το ευδιάκριτο
σχέδιο και η αποφυγή των βίαιων χρωματικών αντιθέσεων. Είναι πίνακες αυστηρών και συντηρητικών
κανόνων και αναλογιών. Τα θέματα είναι παρμένα κυρίως από την αρχαία Ρώμη και την Ελλάδα, με
εξιδανίκευση του γυμνού ανθρώπινου σώματος, κυρίως σε παγερές στάσεις. Είναι μια απόπειρα
επιστροφής στην αρχαιότητα. Από τους κύριους εκφραστές είναι: Anton Raphael Mengs, Jacques-Louis 

David, Ingres
 Ρομαντισμός

Καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε στη Γερμανία γύρω στο 1800. Χαρακτηρίζεται από έργα που έχουν
πλούσια χρώματα, αντιθετικά χρώματα και αδρές πινελιές που δεν ακολουθούν πιστά τα περιγράμματα. 
Αυτή η ελευθερία, σε συνδυασμό με τα γεμάτα κίνηση και ενέργεια θέματα, προκαλούν στον θεατή
όμορφα συναισθήματα και του διεγείρουν τη φαντασία. Οι ζωγράφοι αντλούν τα θέματά τους από τη
σύγχρονη εποχή και το περιβάλλον με μια ιδιαίτερη αγάπη για τα εξωτικά θέματα και για τους αγώνες
των λαών για την ελευθερία.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Goya, Delacroix, Turner, David Friedric, Théodore Gericault



 Ρεαλισμός
Γεννήθηκε στη Γαλλία γύρω στα 1840. Είναι η ζωγραφική της πραγματικότητας. Ζωγραφίζω αυτό που
βλέπω, ότι είναι αληθινό. Τα έργα χαρακτηρίζονται από την έλλειψη καλλωπισμού, καθώς
παρουσιάζουν το θέμα όπως πραγματικά είναι χωρίς να το ωραιοποιούν. Επίσης δίνουν θέση
πρωταγωνιστή ακόμη και στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, εμφανίζοντας με ειλικρίνεια τη σκληρή
καθημερινότητά τους. Όμορφες φωτοσκιάσεις, ζωντανά χρώματα απλωμένα με αδρές πινελιές, 
πράγματα, ζώα και άνθρωποι ρεαλιστικά αποτυπωμένα. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ρεαλισμού
είχε και η εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Gustave Courbet, Édouard Manet, Edgar Degas, Daumier, Millet

 Νατουραλισμός
Ξεκίνησε στη Γαλλία γύρω στα 1860 από μια ομάδα ζωγράφων, της σχολής της Μπαρμπιζόν, που
προσπαθούσαν να έρθουν σε μια πιο κοντινή επαφή με τη φύση. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική
λέξη “natura” που σημαίνει η φύση. Είναι ένα είδος ρεαλιστικής ζωγραφικής. Οι νατουραλιστές
ζωγραφίζουν κυρίως τοπία αλλά και ανθρώπους ψυχρά, αμέτοχα, όπως ένα αντικείμενο. Έχει
περιγραφικό χαρακτήρα και καταγράφει τα πράγματα πιστά, με συνθέσεις και χρωματικούς τόνους
καλοδουλεμένους.

Από τους κύριους εκφραστές είναι: Théodore Rousseau, Camille Corot
 Ιμπρεσιονισμός

Αναπτύχθηκε γύρω στα 1870, στη Γαλλία και προέρχεται από τη λέξη “Impressionism” που σημαίνει
“εντύπωση”. Χαρακτηρίζει την καμπή στη ζωγραφική και την μετάβαση από το αντικειμενικό στο
υποκειμενικό. Ο καλλιτέχνης αποτυπώνει υποκειμενικά το θέμα, σύμφωνα με την εντύπωση που του
προκαλεί εκείνη τη στιγμή. Κύρια χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονισμού είναι τα ζωντανά χρώματα, 
κυρίως με χρήση των βασικών χρωμάτων, έμφαση στην αναπαράσταση του φωτός, μικρές και συχνά
εμφανείς πινελιές, σπάνια χρήση του μαύρου χρώματος και για πρώτη φορά η ζωγραφική σε ανοιχτούς
χώρους (en plein air), γεγονός που ευνοήθηκε από την ανακάλυψη των προ-επεξεργασμένων χρωμάτων.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Corot, Monet, Sisley, Renoir, Pissarro, Hokusai, Gustave 

Caillebotte, Toulouse-Lautrec



 Μετα-ιμπρεσιονιστές
Αποτελείται από διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα που ξεκίνησαν γύρω στα 1880 και αποτελούν επέκταση του
ιμπρεσιονισμού. Οι μετα-ϊμπρεσιονιστές ζωγράφοι εξακολουθούν να διατηρούν τα χαρακτηριστικά του
ιμπρεσιονισμού, ωστόσο επιδιώκουν να προσδώσουν μεγαλύτερο συναισθηματισμό στα έργα τους, χωρίς όμως
να αποτελούν μια ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι εμφανίζονται μεμονωμένοι καλλιτέχνες με δικό
τους στυλ ζωγραφικής.Ο Paul Cézanne προσπάθησε να αποδώσει την ουσία των πραγμάτων μέσα από την
έρευνα και την ενδελεχή παρατήρηση της φύσης.Ο Paul Gauguin δημιούργησε ένα δικό του στυλ, 
τον Κλουαζονισμό ζωγραφίζοντας στα νησιά του Ειρηνικού, με τη χαρακτηριστική επιπεδοποίηση του
χώρου και τα πλακάτα αντιθετικά του χρώματα που περικλείονται με χοντρές γραμμές.
Ο Vincent van Gogh ανακαλύπτει ένα δικό του τρόπο έκφρασης, ένα είδος εξπρεσιονισμού με τον οποίο
ολοκάθαρα χρώματα τοποθετούνται στον καμβά με γοργές κυματιστές πινελιέςΑπό τους κύριους εκφραστές

είναι: Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh
 Ντιβιζιονισμός ή Πουαντιγισμός

Καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε γύρω στα 1885, στη Γαλλία, από το ζωγράφο Seurat ο οποίος θέλησε να
μελετήσει το χρώμα και εφαρμόσει επιστημονικά τον ιμπρεσιονισμό. Δημιούργησε ένα είδος ζωγραφικής με
το οποίο μικρές κουκίδες καθαρού χρώματος αναμειγνύονται για να δώσουν ένα συγκεκριμένο χρώμα, π.χ. 
κουκίδες κίτρινου και μπλε δίνουν πράσινο χρώμα.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Georges Seurat, Paul Signac
Συμβολισμός
Εμφανίστηκε γύρω στα 1885. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη “σύμβολο”. Στα έργα αυτά κυριαρχεί η
σύνθεση και η προσπάθεια της έκφρασης ιδεών μέσω σχημάτων. Μέσα από τα μάτια της ψυχής και της
φαντασίας ζωγραφίζουν θέματα με συμβατικό χαρακτήρα.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Klimt, Giorgio de Chirico

 Αρ Νουβώ
Δημιουργήθηκε γύρω στα 1890. Το κίνημα προέρχεται από το Γαλλικό “Art Nouveau”, που σημαίνει “Νέα
Τέχνη”. Ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των έργων είναι η επιτήδευση της μορφής. Οι καλλιτέχνες
χρησιμοποιούν συχνά διακοσμητικά σχήματα, μοτίβα λουλουδιών, αραβικά και γραμμικά ελικοειδή
σχήματα. Σημαντικός καλλιτέχνης της Αρ Νουβό, είναι ο καταλανός αρχιτέκτονας Antoniο Gaudí.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Alfons Mucha, Gustav Klimt



 Εξπρεσιονισμός
Καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχτηκε το 1900. Ο όρος εξπρεσιονισμός προέρχεται από τον λατινικό
όρο “expressio” που σημαίνει “έκφραση”. Σε αντίθεση με τον ιμπρεσιονισμό που επεδίωκε μια
αντικειμενική αναπαράσταση της πραγματικότητας, οι εξπρεσιονιστές ζωγράφοι απομακρύνονται από
την απεικόνιση της πραγματικότητας και ασχολούνται με την έκφραση της σκέψης και των
συναισθημάτων. Πρόκειται για μια τέχνη που εκφράζει τις εσωτερικές αναζητήσεις και τις ψυχικές
αγωνίες των καλλιτεχνών μέσα από έντονα χρώματα, επιθετικές φόρμες, περίπλοκες συνθέσεις και την
παραμόρφωση του ανθρώπινου σώματος και του προσώπου. Υπάρχει πλήρης παρέμβαση του δημιουργού
και είναι το ρεύμα που κυριαρχεί σήμερα στη ζωγραφική.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Wassily Kandinsky, Edvard Munch, Kirchner, Georges 

Rouault Φωβισμός
Εμφανίστηκε γύρω στο 1905 στη Γαλλία και είχε πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Η έννοια φωβισμός
προέρχεται από τη γαλλική λέξη “fauve” που σημαίνει αγρίμι και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την
ελληνική λέξη “φόβος”. Η ονομασία δόθηκε σε μια ομάδα καλλιτεχνών της εποχής που ζωγράφιζαν με
μια αγριότητα. Τα έργα χαρακτηρίζονται από την απλότητα στις μορφές και στα έντονα χρώματα που
απλώνονται πλακάτα, με ελεύθερη πινελιά στον καμβά. Συνθέσεις συχνά με έντονα περιγράμματα και
έλλειψη προοπτικής.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Matisse, Derain

 Κυβισμός
Αναπτύχθηκε λίγο πριν το 1910 στο Παρίσι. Οι ζωγράφοι προσπαθούσαν να αποτυπώσουν απόψεις του
θέματος από διαφορετικές γωνίες, με διαιρέσεις και επανασυνθέσεις αντικειμένων σε πιο αφηρημένες
μορφές. Είναι από τα πιο δυσνόητα έργα και χρειάζεται εμπειρία και προσοχή για να αξιολογηθούν.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Georges Braque, Pablo Picasso

 Υπερρεαλισμός ή Σουρεαλισμός
Γεννήθηκε γύρω στο 1920 στο Παρίσι ως αντίδραση στην καταστροφικότατα του Ντανταϊσμού. Ήταν ένα
ευρύτερο καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα, σαν επαναστατικό κίνημα, με μια ευρύτερη αναθεώρηση
των αξιών της ανθρώπινης ζωής με ιδρυτή τον ποιητή André Breton. Ονειρικές καταστάσεις
ζωγραφισμένες με συμβατικό τρόπο. Πραγματικά και ρεαλιστικά στοιχεία συνυπάρχουν σε συνθέσεις
που είναι πέρα από τη λογική και τη φαντασία.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Joan Miró



 Ντανταϊσμός
Καλλιτεχνικό κίνημα που εμφανίστηκε κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γύρω στα 1915, στην Ελβετία. 
Η προέλευση του όρους "ντανταϊσμός" αμφισβητείται μέχρι σήμερα, άλλα γενικά εκφράζει το παράλογο, 
το φανταστικό, την επίθεση εναντίον κάθε κατεστημένου της εποχής. Έμπνευσή τους αποτελούσαν κατά
κανόνα οι μηχανές και οι ανθρώπινες φιγούρες τους θύμιζαν περισσότερο ρομπότ. Επέλεγαν στην τύχη
σχήματα και εικόνες, καθώς και διάφορα υλικά, όπως μαλλί, ξύλο, φωτογραφίες, χαρτί, σκουπίδια, 
δημιουργώντας εφήμερα έργα που συνδύαζαν τη γλυπτική με τη ζωγραφική. Οι ζωγράφοι προσπαθούσαν
να περάσουν μηδενιστικές φιλοσοφικές τάσεις και μεταξύ των άλλων ήταν και μια διαμαρτυρία ενάντια
στη βαρβαρότητα του πολέμου.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Francis Picabia, Marcel Janco, Jean Arp, Hans Richter, Marcel 

Duchamp

 Μπαουχάους
Δημιουργήθηκε γύρω στα 1925 στο Βερολίνο. Η λέξη Μπαουχάους προέρχεται από τη γερμανική λέξη
“Bauhaus” που σημαίνει “σπίτι του αρχιτέκτονα” Το ύφος της σχολής Μπαουχάους επέδρασε
καταλυτικά στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης, ειδικότερα στους τομείς της αρχιτεκτονικής και του
βιομηχανικού σχεδιασμού. Βασικά χαρακτηριστικά του Μπαουχάους ήταν η απλότητα, με ιδιαίτερη
έμφαση στις γεωμετρικές φόρμες και στο χρώμα. Η σχολή αξιοποίησε την ανθρώπινη ατομική
προσπάθεια στα πλαίσια μιας βιομηχανικής παραγωγής που στο παρελθόν ήταν απόλυτα τυποποιημένη.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Paul Klee, Wassily Kandinsky

 Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός
Καλλιτεχνικό ρεύμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη γύρω στα 1940. Τα έργα χαρακτηρίζονται από την
απόλυτη ελευθερία τόσο στο χρώμα, όσο στη θεματολογία, στις μορφές και στα σχήματα.
Από τουςΠοπ Αρτ
Αναπτύχθηκε γύρω στα 1950. Γεννήθηκε κυρίως ως αντίδραση στο αυστηρό κίνημα του αφηρημένου
εξπρεσιονισμού. Χαρακτηριστικά γνωρίζει άνθηση μαζί με την έξαρση της ποπ μουσικής. Τα έργα
δανείζονται θέματα από κόμικς και διαφημίσεις, συνοδευόμενα από αυθορμητισμό και ανάλαφρη
διάθεση.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Andy Warhol

 κύριους εκφραστές είναι: Paul Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning



 Οπ Αρτ
Εμφανίστηκε γύρω στα 1960. Ο όρος Οπ Αρτ
προέρχεται από το “Optical Art” και σκοπός της
είναι η πρόκληση του θεατή μέσω φαινομένων
οπτικής απάτης και οπτικών ψευδαισθήσεων.
Από τους κύριους εκφραστές είναι: Bridget Riley, 
Victor Vasarely, M. C. Escher



ANTONI GAUDI I CORNET -ΜΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΦΥΙΑ“

Sagrada 
Familia(1883-
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ΤΟΦΩΣ ΤΗΣ
ΣΚΙΑΣ
Μία ιστορική αναδρομή, πάνω στην
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ του ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΚΙΩΝ
- Πόσες φορές δεν παίξαμε με τη σκιά μας, που
μια μεγαλώνει και μια μικραίνει! Πόσες φορές
δεν την κυνηγήσαμε, δεν τρέξαμε να την
ξεπεράσουμε, δεν κοντοσταθήκαμε να μην την
πατήσουμε, δεν κρυφτήκαμε από το φως, για να
σταματήσει να μας παρακολουθεί!... Ποιος τη
γεννάει τη σκιά μας;

ΤΟΦΩΣ.  Όταν έχουμε φως, έχουμε και σκιά. 
Το φως είναι η πηγή της δημιουργίας, της
ύπαρξής μας. Πρώτα ο ήλιος, και μετά η φωτιά. 
Σήμερα στο παιχνίδι με τη σκιά, βοηθάνε και οι
ηλεκτρικοί λαμπτήρες. Τόσο παλιά είναι η
ύπαρξη της σκιάς. Μαζί με την γέννηση του
ήλιου.



 Το Θέατρο Σκιών της
Κίνας , του Μπαλί και της
Ιάβας, μπορεί να είναι τα
πιο γνωστά, με παγκόσμια
απήχηση, όμως και άλλες
χώρες της Άπω Ανατολής, 
έχουν αναπτύξει αυτή τη
Λαϊκή Τέχνη, με
ενδιαφέρουσες
παραλλαγές, όπως η
Καμπότζη και η Ταϊλάνδη.



 Στον Ελλαδικό
χώρο εμφανίζεται
στα 1841 στο ΝΑΥΠΛΙΟ όπου
στην εφημερίδα της εποχής, 
γίνεται λόγος για τον
Καραγκιόζη. Ο πρώτος
καραγκιοζοπαίκτης στην
Ελλάδα, ήταν ο Μπαρμπα-
Γιάννης Βράχαλης. Αμέσως ο
Καραγκιόζης γίνεται δεκτός
και αγαπητός στην ελεύθερη
Ελλάδα, και όπου παίζεται
παράστασή του γεμίζει από
απλό κόσμο.



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

 Το χρώμα για μένα είναι αισιοδοξία . Άγγελος
 Η τελειότητα είναι ροζ. Μαρία
 Αν δεν υπήρχε το χρώμα ο κόσμος θα ήταν βαρετός. 

Ρενάτο
 Το χρώμα για μένα είναι ζωή. Μαρία
 Το χρώμα είναι εμπειρία , εικόνες ,αναμνήσεις

συναισθήματα. Μαρία
 Το χρώμα είναι ζωντάνια , έκφραση . Γιώργος
 Αγαπώ το χρώμα . Σουζάννα
 Το χρώμα είναι μουσική. Ηλίας
 Ο κόσμος θα ήταν μονότονος χωρίς χρώμα . Σίλια



ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΟΙ :  ΑΓΟΡΑ ΛΙΤΣΑ
 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
 ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
 ΓΚΙΟΝΑΪ ΡΕΝΑΤΟ
 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 ΔΙΑΒΑΤΗ ΧΛΟΗ
 ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 ΚΑΝΤΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΓΑ
 ΚΑΤΣΗ ΑΝΝΑ
 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΛΕΣΣΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
 ΜΟΤΣΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΤΖΕΛΙΛΗ ΦΑΜΠΙΟΛΑΣυντονίστρια εργασίας

Μπούνια Σοφία



ΚΑΙΡΟΣ ΕΊΝΑΙ ……

ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ
ΣΑΣ…..


