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Ντα Βίντσι, «Σπουδή χεριών», 1474.
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Πρόλογος
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Η Τέχνη περιέχει τρεις αλληλένδετες παραµέτρους: τον
δηµιουργό του έργου τέχνης, το ίδιο το έργο και τον θεατή.

Για να γίνεις κοινωνός της Τέχνης, θα πρέπει να µάθεις να
είσαι τόσο δηµιουργός όσο και θεατής και να ασχοληθείς µε τη
θεωρία και την πρακτική των τεχνών. Με την εκπαίδευση θα
γνωρίσεις διάφορες µεθόδους και τεχνικές, θα ασχοληθείς µε
τα υλικά, τα µέσα, τα εργαλεία ή τα όργανα, θα πειραµατιστείς,
θα ελέγξεις και θα αξιολογήσεις τις ιδέες και τα έργα σου. Οι
θεωρίες που αφορούν την αισθητική οργάνωση της µορφής και
του περιεχοµένου ενός έργου τέχνης θα σε βοηθήσουν να γίνεις
εκφραστικός δηµιουργός και ευαίσθητος θεατής. 

Το βιβλίο των Εικαστικών ασχολείται µε τη δηµιουργία
των έργων και την αισθητική τους. Η ύλη του συνδυάζει θε-
ωρία και πράξη και κατανέµεται σε 4 διδακτικές ενότητες: 

Η 1η ενότητα παρουσιάζει διάφορα υλικά και τεχνικές που
χρησιµοποιούνται στις Εικαστικές τέχνες.

Η 2η ενότητα ασχολείται µε τις Εφαρµοσµένες τέχνες. 
Η 3η ενότητα εξετάζει µορφικά στοιχεία της εικαστικής

γλώσσας.
H 4η ενότητα προσεγγίζει το έργο αναλυτικά και ως κοµµά-

τι του ανθρώπινου πολιτισµού το τοποθετεί µέσα στην Ιστο-
ρία της τέχνης.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη την τέχνη όσο την εί-
χε από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του στον
όµορφο πλανήτη µας, γιατί µέσα από αυτήν εκφράζει τα πά-
ντα. Η αγάπη του για τη φύση καταγράφεται στις τοπιογρα-
φίες και τα έργα στον χώρο. Η πίστη στον ίδιο και τις δυνα-
τότητές του αποδίδεται στις προτοµές και τις προσωπογρα-
φίες. Οι ενέργειές του, η περιέργειά του για το άγνωστο, η ε-
πιθυµία του να µάθει ή να αλλάξει τον κόσµο, οι ιδέες και οι
αξίες του, η ανάγκη του για ελευθερία και ειρήνη παρουσιά-
ζονται µέσα στα έργα τέχνης. 

Κάθε άνθρωπος είναι ένας εν δυνάµει καλλιτέχνης, γι’ αυ-
τό και εσύ µπορείς να εκφραστείς καλλιτεχνικά.
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Με ένα µολύβι ή ένα κάρβουνο οι ζωγράφοι σχεδιάζουν. 
Όταν θέλουν χρώµα, διαλέγουν ανάµεσα σε πάρα πολλά υλικά ...

1.1. το σχέδιο 

Από την Παλαιολιθική εποχή οι άνθρωποι σχεδίαζαν εικόνες επάνω στις επιφάνειες των σπη-
λαίων. Αξιοποιούσαν τη φυσική διαµόρφωση των σπηλαίων µε το να σχεδιάζουν κυρίως µορ-
φές ζώων. Τα απλά µέσα που χρησιµοποιούσαν ήταν κόκαλα που τα γέµιζαν µε χρωστικές ου-
σίες από ορυκτά και τα άπλωναν µε πινέλα από τρίχες ή φτερά ζώων ή µε τα δάκτυλα. 

Με την πάροδο των αιώνων καινούργια µέσα, υλικά και τεχνικές βοήθησαν τη διεύρυνση
της αντίληψης του σχεδίου και την εξέλιξή του.

1. Σπηλαιογραφία στο Πες Μερλ της Γαλλίας. 
Πριν από 25.000 χρόνια ο καλλιτέχνης, εκμεταλ-
λευόμενος την επιφάνεια των βράχων, τον φυσικό
χρωματισμό, τα κοιλώματα και τις προεξοχές, δια-
μόρφωσε το σχέδιο των αλόγων. Σχεδίασε το κεφάλι
του πίσω αλόγου στην προεξοχή του βράχου απλώ-
νοντας τα σώματα στη μεγάλη επιφάνεια.

Γιατί πιστεύετε ότι ο πρωτόγονος
καλλιτέχνης έφτιαχνε αυτές τις εικόνες; 
Εκτός από τα άλογα, ποιο άλλο σχέδιο
διακρίνετε στην εικόνα 1;
Τι εικόνες µπορείτε να ανακαλύψετε στις
επιφά νειες του δικού σας χώρου;  

Με τα δυο είδη σχεδίου, το ελεύθερο και το
γραµµικό, απεικονίζουµε ό,τι υπάρχει στο περι-
βάλλον µας, ό,τι υπάρχει µέσα µας αλλά και ό,τι
θέλουµε να κατασκευάσουµε.

8

I το σχέδιο και το χρώμα θεΜα 1

ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΜΑ-

ΤΙΣΜΟΙ

2. Ντα Βίντσι*, σχέδιο - σπουδή για το μνημείο
Σφόρτσα, 1489. 

3. Ντα Βίντσι, σχέδιο µηχανής. 4. Ντα Βίντσι, σχέδιο 
κάτοψης ναού, 1488. 
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1.1.1. το ελεύθερο σχέδιο

Το ελεύθερο σχέδιο γίνεται με το χέρι
και με αυτό αποδίδουμε κάτι, όπως το βλέ-
πουμε, όπως το θυμόμαστε, όπως το φα-
νταζόμαστε και όπως το νιώθουμε. Επο-
μένως, κάθε σχέδιο εμπεριέχει την προ-
σωπική εκδοχή του καλλιτέχνη για τον κό-
σμο. 

Στα νατουραλιστικά σχέδια, η πραγ-
ματικότητα αναπαριστάνεται πειστικά
(Εικ.5). Στα αφαιρετικά σχέδια προβάλ-
λονται μόνο τα στοιχεία που θεωρούνται
σημαντικά (Εικ.6).

α. η διαδικασία που ακολουθούµε στο σχέδιο 
α. Παρατηρούµε τις φυσικές µορφές στον χώρο, συ-
γκρίνοντας τα σχήµατα που τις αποτελούν, τα µε-
γέθη και τις µεταξύ τους σχέσεις. 
β. Αποφασίζουµε πόσο µεγάλα θα σχεδιάσουµε τα
βασικά στοιχεία του θέµατος και πού θα τα τοποθε-
τήσουµε στο χαρτί. Σχεδιάζουµε ελαφρά τα περι-
γράµµατα των σχηµάτων που διακρίνουµε καθαρά. 
γ. Σκιαγραφούµε στην αρχή γενικά τα σκιερά µέρη
χωρίζοντάς τα από τα φωτεινά. Έπειτα προσθέτουµε
περισσότερους τόνους και λεπτοµέρειες, αν θέ-
λουµε, ώστε να αποδοθούν οι όγκοι και να «ζωντα-
νέψει» το σχέδιο.

9

Iτο σχέδιο και το χρώμα

5. Ραφαήλ, «Πορτρέτο νεαρού», 1502.

α.

β. γ.

6. Ματίς, «Πορτρέτο», 1916.
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β. η τονική κλίµακα
Η τονική κλίµακα στο σχέδιο είναι µια διαβάθµιση από τον πιο ανοικτό τόνο στον πιο σκού-

ρο (Εικ.7). 
Στο σχέδιο «µεταφράζουµε» τις χρωµατικές επιφάνειες των φυσικών µορφών σε τονικές

σχέσεις. Επιλέγοντας κατόπιν έναν τύπο τονικής κλίµακας, παρουσιάζουµε πιο σωστά αυτές τις
τονικές σχέσεις. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολλούς ή λιγότερους τόνους, οπότε θα
έχουµε  διαφορετικό αποτέλεσµα: σχέδιο µε απαλούς τόνους,  µε κοντινούς τόνους, µε τόνους
που περιορίζονται στο άσπρο-µαύρο κ.ά.

10

I το σχέδιο και το χρώμα

8. Μπρέγκελ, «Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό», 1557.

10. Ρέµπραντ, «Η Σάσκια κοιµάται στο κρεβάτι», 1635.

7.

11. Μουνκ, «Η κραυγή», 1895.

9. Οι διαβαθµίσεις του τόνου στο σχέδιο της
σφαίρας διαχέονται η µια µέσα στην άλλη
πολύ απαλά. 

Να βρείτε σε ποιον τύπο τονικής κλίµακας ανήκει κάθε σχέδιο από τα παραπάνω, πόσους
τόνους περιέχει και γιατί έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη τονική κλίµακα. 
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γ. Μεγέθη - αναλογίες - Κλίµακες
Κάθε φυσική µορφή αποτελείται από σχήµατα και φόρµες που έχουν συγκεκριµένα µεγέ-

θη. Οι σχέσεις αυτών των µεγεθών είναι οι αναλογίες. Τα σχέδια γίνονται συνήθως σε µικρό-
τερες διαστάσεις από αυτές που έχουν οι φυσικές µορφές. Στη σχεδιαστική επιφάνεια µεταφέ-
ρουµε τα µεγέθη µε τις ίδιες αναλογίες. Σε αυτό µας βοηθούν και οι κλίµακες που ορίζουν το
πόσο µικρότερα θα είναι τα µεγέθη στο σχέδιο αναλογικά µε τα φυσικά µεγέθη. (Στα τεχνικά
σχέδια η κλίµακα σηµειώνεται µε αριθµούς, π.χ. 1:5, που σηµαίνει ότι αν το σχέδιο έχει ένα
µέγεθος, το πραγµατικό είναι πέντε φορές µεγαλύτερο.)

δ. ο κάναβος 
Ο κάναβος είναι ένα πλέγµα κατακόρυφων και οριζόντιων γραµµών που µας διευκολύνει να

αντιγράψουµε και να µεταφέρουµε µια εικόνα µεγαλώνοντας, µικραίνοντας ή ακόµα και πα-
ραµορφώνοντάς την. 

η µεγέθυνση γίνεται ως εξής:
α. Επάνω στην πρωτότυπη εικόνα σχεδιάζουµε κάναβο µε οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές,
σε ίση απόσταση µεταξύ τους (Εικ.12). 
β. Στην επιφάνεια που θέλουµε να µεταφέρουµε την εικόνα, σχεδιάζουµε κάναβο µεγαλύτερο,
αλλά µε τον ίδιο αριθµό τετραγώνων. 
γ. Αντιστοιχίζοντας κάθε τετραγωνάκι της εικόνας µε αυτό της επιφάνειας που σχεδιάζουµε, µε-
ταφέρουµε το σχέδιο που υπάρχει µέσα σε αυτό. Όταν κάνουµε το ίδιο για όλα τα τετραγωνά-
κια του κάναβου, η µεταφορά του σχεδίου σε µεγέθυνση έχει ολοκληρωθεί.

11

Iτο σχέδιο και το χρώμα

12. Ντα Βίντσι, σπουδή για γυναικείο
κεφάλι, 1490.

Να σηµειώσετε σε ποια
κλίµακα είναι σχεδιασµένος
ένας γεωγραφικός χάρτης που
χρησιµοποιείτε. γ.
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1.1.2. τα υλικά του ελεύθερου σχεδίου και οι τεχνικές τους

α. το χαρτί: Υπάρχουν πολλών ειδών χαρτιά, λεπτά ή χοντρά, ματ ή γυαλιστε-
ρά, ανάγλυφα ή λεία, απορροφητικά ή μη, κατάλληλα για κάθε υλικό που θα υπο-
δεχτούν.

β. τα μολύβια κατασκευάζονται από μείγμα γραφίτη και αργίλου με ξύλινο πε-
ρίβλημα. Κατάλληλα για το ελεύθερο σχέδιο είναι τα μαλακά (Β,2Β....8Β). 

Τα μολύβια μάς δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και έπειτα να δημιουρ-
γούμε πολλούς τόνους, από απαλό γκρίζο μέχρι μαύρο, πιέζοντάς τα ελαφρά ή δυ-
νατά ή χρησιμοποιώντας αραιές ή πυκνές, παράλληλες ή τεμνόμενες γραμμές
(Εικ.13). Μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα σκίτσα που μεταδίδουν μια αί-
σθηση, π.χ. της κίνησης (Εικ.14) ή να φτιάξουμε σχέδια με ακρίβεια και λεπτομέ-
ρειες, σβήνοντας και διορθώνοντας με μια μαλακή πλαστική γόμα (Εικ.15).

13.

14. Σεζάν, σκίτσο του αγάλματος της  Άρτεμης, 1885. 15. Ρούμπενς, «Πορτρέτο αγοριού», 1626.

το σχέδιο και το χρώμαI
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γ. το κάρβουνο είναι ένα φυσικό µαλακό υλικό.
Σχεδιάζουµε µε κάρβουνο επάνω σε µατ χαρτί, λευ-
κό ή έγχρωµο, εξασφαλίζοντας διαφορετικά αποτε-
λέσµατα.  

Το χρησιµοποιούµε όπως το µολύβι, σχεδιάζοντας
και σκιαγραφώντας µε παράλληλες ή τεµνόµενες
γραµµές και το σβήνουµε µε την ειδική γόµα. Μπο-
ρούµε επίσης να το απλώσουµε και να το σβήσουµε
µε το χέρι.

Είναι κατάλληλο για µια γρήγορη απόδοση του
θέµατος, όταν θέλουµε να διαχωρίσουµε φωτεινές
και σκιερές περιοχές (Εικ.16,17). Επίσης µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε το κάρβουνο µαζί µε λευκή
κιµωλία (Εικ.18). 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, χρειάζεται να το ψε-
κάσουµε µε ειδικό σπρέι φιξαρίσµατος, ώστε να στα-
θεροποιηθεί επάνω στην επιφάνεια. 

16. Κίρχνερ, «Ξαπλωμένο γυμνό», 1906. 

18. Πικάσο*, «Ο ζωγράφος και το µοντέλο
του», 1950, κάρβουνο και κιµωλία σε χαρτί.17. Μαρκ, «Ελέφαντας», 1907.
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δ. η µελάνη είναι υγρό υλικό που
απλώνεται µε πένα ή πινέλο κυρίως
επάνω σε λείο χαρτί. Η υγρή της κα-
τάσταση επιτρέπει να την αραιώ-
νουµε µε νερό, δηµιουργώντας ποι-
κιλία στους τόνους (Εικ.19). Η δυ-
σκολία όµως είναι ότι δεν µπορούµε
να σβήνουµε. 

Υπάρχει η µαύρη σινική µελάνη αλλά και άλλες
αποχρώσεις που χρησιµοποιούµε µεµονωµένα ή α-
ναµειγνύοντάς τις, οπότε έχουµε ζωγραφικά έργα
µε χρώµα. 

Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες καλλιτέχνες από πολύ
παλαιά χρησιµοποίησαν τη µελάνη για την παρα-
δοσιακή τους καλλιγραφία (Εικ.20) αλλά και στη
ζωγραφική. Τα έργα τους χαρακτηρίζονται για την
καθαρότητα και τη λιτότητά τους (Εικ.21,22). 

19. Μισό, «Ζωγραφική με μελάνη της Κίνας», 1962.

21. Χοκουσάι, «Κουρδίζοντας το σαµισέν», 1820 (Ιαπωνία).    20. 
22. Κάι, «Προσωπογραφία του ποιητή Λι Πο»,
13ος αι. (Κίνα).

το σχέδιο και το χρώμαI

14

BIBLIO MA8HTH 1-41_eikastika B Mathiti  28/11/2012  9:30 πμ  Page 14



1.2.1. τo γραµµικό σχέδιο 

Το γραµµικό σχέδιο χρησιµοποιείται για τη δηµι-
ουργία εικόνων µε εικαστικό (διακοσµητικά και
γραφιστικά σχέδια) ή τεχνικό χαρακτήρα (αρχιτε-
κτονικά, τοπογραφικά, µηχανολογικά, σχέδια
βιοµηχανικών αντικειµένων). Επειδή στο γραµµι-
κό επιδιώκουµε να αποδώσουµε τα στοιχεία του
σχεδίου µε ακρίβεια, χρησιµοποιούµε σχεδιαστικά
όργανα.

1.2.2. τα υλικά για το γραµµικό σχέδιο 

Το γραµµικό σχέδιο γίνεται επάνω σε µατ ή λείο
χαρτί. Κατάλληλα µολύβια είναι τα σκληρά (Η,
2Η.... 6Η). Επίσης µπορούµε να σχεδιάσουµε µε
πενάκια ή ραπιντογκράφους και µελάνη ή λεπτούς
µαρκαδόρους. Τα σχεδιαστικά όργανα που χρη-
σιµοποιούµε είναι: χάρακας (υποδεκάµετρο), τρί-
γωνα (ορθογώνιο ισοσκελές και ορθογώνιο ανισο-
σκελές), διαβήτης και µοιρογνωµόνιο.

1.2.3. γραµµικά σχέδια 

α. γεωµετρικές κατασκευές 
α. Ισόπλευρο τρίγωνο µέσα σε κύκλο: χωρίζουµε την περίµετρο του κύκλου σε τµήµατα ίσα
µε την ακτίνα του. Αν ενώσουµε ένα παρά ένα τα τρία από τα έξι σηµεία της περιµέτρου, θα έ-
χουµε το ισόπλευρο τρίγωνο. 
β. τετράγωνο µέσα σε κύκλο: φέρνουµε στον κύκλο δυο διαµέτρους κάθετες µεταξύ τους. Τα
σηµεία τοµής στην περίµετρο του κύκλου είναι οι κορυφές του τετραγώνου.
γ. Πεντάγωνο µέσα σε κύκλο: φέρνουµε τη διάµετρο ΑΒ και την κάθετη σε αυτή ΓΟ και βρί-
σκουµε το µέσο Μ της ΟΒ. Με κέντρο το Μ και ακτίνα ΜΓ γράφουµε τόξο που τέµνει την ΑΒ
στο σηµείο Ν. Η ΓΝ είναι ίση µε την πλευρά του πενταγώνου.

το σχέδιο και το χρώμα I
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α.     β. γ.
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β. Διακοσµητικά σχέδια µε κύκλους, τόξα και ευθείες
Με γεωµετρικές κατασκευές µπορούµε να αναπτύξουµε πολλές διακοσµητικές συνθέσεις

(Εικ.23-26).

γ. γεωµετρική απόδοση στοιχείων από το περιβάλλον
Χρησιµοποιώντας τα σχεδιαστικά όργανα µπορούµε να α-

ποδώσουµε στοιχεία από την πραγµατικότητα που µας περι-
βάλλει δίνοντάς τους τη µορφή γεωµετρικών σχηµάτων (Εικ.27).

23. «Το λουλούδι της ζωής», διακοσµητικό σχέδιο που έχει χρησιµοποιηθεί συµβολικά από πολλούς λαούς. 

25. 26. «Διακοσµητικά σχέδια»,
έργα µαθητών.

27. «Τοπίο», έργο µαθητή.

24 .

το σχέδιο και το χρώμαI
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