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Στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου 
μπορείς να δεις πολλούς πίνακες και 
γλυπτά της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.  
Αναζήτησε τα ζώα που απεικονίζονται στα 
έργα των καλλιτεχνών και ανακάλυψε τα 
μυστικά τους.    

Αναζητώντας τα ζώα στην πινακοθήκη
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1
ΨΑΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ 
ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ
Στο ισόγειο μας περιμένει ο πιο πιστός φίλος 
του ανθρώπου, ο σκύλος. Ψάξε να τον βρεις!

Γιώτα Ιωαννίδου, 
Σκύλος, 2000, 
Ακρυλικό σε χαρτί

Καλλιτέχνης:  ...............................................

Τίτλος: ........................................................

Τεχνική: ......................................................

Χρονολογία: ...............................................

Συμπλήρωσε τα στοιχεία του
έργου.

Γι
ώ

τα
 Ιω

αν
νί

δο
υ

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

2

Η καλλιτέχνης Γιώτα Ιωαννίδου 
έχει δημιουργήσει μία σειρά έργων 
τέχνης από σκύλους που τρέχουν και 
έδωσε τον τίτλο «Σκύλοι δρομείς». 

       Τι κοινό έχουν οι τρεις σκύλοι; ..............….............................................

       Πώς κατάφερε να δείξει την κίνηση των σκύλων η καλλιτέχνης; 

      .........................................................................................................

     Περιέγραψε τον σκύλο της Γιώτας Ιωαννίδου. .........................................

..............................................................................................................           

      Παρατήρησε και τα άλλα έργα της Γιώτας Ιωαννίδου στη σελίδα 5 και βρες 
     τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

..............................................................................................................

       Σχεδίασε τον δικό σου σκύλο δρομέα.

Γιώτα Ιωαννίδου, Σκύλος δρομέας 1, 2001, Μικτή τεχνική

Γιώτα Ιωαννίδου, Σκύλος δρομέας 2, 2001, Μικτή τεχνική Γιώτα Ιωαννίδου, Σκύλος δρομέας 3, 2001, Μικτή τεχνική
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ΨΑΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ 
ΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

3 Συμπλήρωσε την τεχνική του κάθε έργου:

- Ζωγραφική με λαδομπογιές
- Υφασματογραφία

Τεχνική: Τεχνική:

Τεχνική:Τεχνική:

Γράψε ή και 
σχεδίασε στο 
εικαστικό σου 
ημερολόγιο τα 
σχήματα 
που βλέπεις στο 
έργο μου. Σούζαν Βάργκας, Ταύρος, 2001, Λάδι σε καμβά

Σο
ύζ

αν
 Β

άρ
γκ

ας

Βρες τον ταύρο που 
βρίσκεται στο ισόγειο 
της πινακοθήκης.

Σχεδίασε ένα φανταστικό ζώο χρησιμοποιώντας διάφορα σχήματα.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

4

Προσεκτικά 
στις σκάλες!Χρίστος Χρίστου, Το κοπάδι, 1991, Λιθογραφία

Σχεδίασε την αγαπημένη σου κατσίκα 
βλέποντας το έργο μου στην πινακοθήκη.

Χ
ρί

στ
ος

 Χ
ρί

στ
ου

Χρίστος Χρίστου, Το κόκκινο παράθυρο, 
2012, Ακρυλικό

Χρίστος Χρίστου, Άγγελος στο βιβλίο, 2006, 
ακρυλικό και φύλλο χρυσού σε καμβά 

Τι κοιτάζει η γυναίκα έξω από το 
κόκκινο παράθυρο όπως φαίνεται 
στο έργο του καλλιτέχνη; 

.................................................

.................................................

Σχεδίασε στο εικαστικό σου 
ημερολόγιο τι βλέπεις εσύ έξω από 
ένα παράθυρο του σπιτιού σου. 

Γράψε με ποιο χρώμα 
ή χρώματα θα ήθελες 
να ζωγραφίσεις 
την αγαπημένη σου 
κατσίκα..............................
.......................................

.......................................

Γράψε ποια χρώματα 
χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης 
για τις κατσίκες του 
στα έργα με την αρίθμηση 
α, β και γ. 

α

α

β

β

γ

γ

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Μου αρέσει πολύ να 
προσέχω κοπάδια με κατσίκες. 
Είμαι τσοπανόσκυλο. Πάμε 
να βρούμε τους φίλους μου 
στον πρώτο όροφο. 
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Βοήθησε το κάθε ζώο να βρει το κοπάδι του. 
Χρησιμοποίησε τα αυτοκόλλητα του βιβλίου και 
τοποθέτησε το κάθε ζώο στο κοπάδι του όπως 
απεικονίζεται σε ορισμένα έργα καλλιτεχνών από 
όλο τον κόσμο.  

ΚΟΠΑΔΙΑ
5

Ζαν - Φρανσουά Μιλέ, Βοσκοπούλα που φυλάει το κοπάδι της, 1863, Λάδι

Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Οι αγελάδες, 1888, Λάδι

Τμήμα από τοιχογραφία από τον τάφο του Νεμπαμούν, με σκηνή επιθεώρησης 
κοπαδιού, Θήβες (Αίγυπτος), περ. 1400 -1350 π.Χ.

 Ιωάννης Κισσονέργης (1889 - 1963), Βοσκός, Λάδι
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ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ 
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

6 Ο Κύπρος Περδίος 
έχει δημιουργήσει 
τρισδιάστατα έργα.

Σχεδίασε τι κοιτάζει το άλογο.

Δημιούργησε το προσχέδιο ενός δικού σου γλυπτού. Σχεδίασε διαφορετικά 
είδη γραμμών για να δείξεις την επιφάνεια του γλυπτού σου, όπως κάνει και 
ο γλύπτης στα έργα του.

Στο σχολείο χρησιμοποίησε πηλό, ζυμάρι, πλαστελίνη ή χαρτοπολτό για να δημιουργήσεις το δικό σου γλυπτό!

Κύπρος Περδίος, Άλογο, 1999, Μπρούντζος

Κύ
πρ

ος
 Π

ερ
δί

ος
Γράψε κάτω από κάθε φωτογραφία τη 
λέξη που ταιριάζει:

γλύπτης, γλυπτό, εργαλεία γλυπτικής 
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ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

8

Ψάξε να βρεις έναν άλλο ταύρο 
και ζήσε μαζί του μια φανταστική  
περιπέτεια!

Γι
ώ

τα
 Ιω

αν
νί

δο
υ,

 Τ
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τα
ξί
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     Συμπλήρωσε τα στοιχεία του έργου. 

Καλλιτέχνης: ……………….............…………………..

Τίτλος: ……………………..................………………..

Χρονολογία: …………................…………………….

Τεχνική: ……………….......….............................  

Η καλλιτέχνης είναι η ίδια που ζωγράφισε τον σκύλο. 
Θυμήσου και σημείωσε το όνομά της.

Η καλλιτέχνης ονόμασε την εγκατάσταση «Το ταξίδι του ταύρου στην πόλη». 
Τι να έγινε άραγε όταν ο ταύρος βγήκε από το διαστημόπλοιό του; 
Γράψε και σχεδίασε μία περιπέτειά του.

Στο σχολείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις πηλό, σύρμα, πλαστελίνη ή χαρτοπολτό για να δημιουργήσεις 
το δικό σου γλυπτό!

ΤΑ ΖΩΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕχΝΩΝ

7           Όλα τα πιο κάτω έργα τέχνης     
        απεικονίζουν ζώα. Ταξίδεψε με τη  
        φαντασία σου σε ένα από τα πιο 
        κάτω έργα. Γράψε ποιο επέλεξες 
        και γιατί.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Πιέρο Ντι Κοσίμο, Η πυρκαγιά του δάσους, 1500, 
Λάδι

Χέντρι Ρουσσώ, Τίγρη σε τροπική καταιγίδα,1891, 
Λάδι σε καμβά

Πάολο Ουτσέλο, Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος,1455,
ελαιογραφία σε μουσαμά 

Εντγκάρ Ντεγκά, Άλογα ιππασίας, 1885,
Λάδι σε καμβά

14 15



ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ 
ΤΑ ΖΩΑ

Ιωάννης Κισσονέργης (1889 - 1963), Το όργωμα, 
υδατογραφία

Αδαμάντιος Διαμαντής, Οι καβαλάρηδες, 1963, Λάδι

Νίκος Νικολαΐδης (1884 - 1956), 
Ο σκύλος με το κοριτσάκι, Λάδι

9

α

          Τι προσφέρουν τα ζώα στους ανθρώπους     
        όπως απεικονίζονται στα πιο κάτω έργα    
        τέχνης;   

α

β

γ

β

γ

Α
δα
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λτ
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94
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Λ
άδ

ι

Αδαμάντιος Διαμαντής,1958, 
1958, Λάδι

Πόσα και ποια ζώα βλέπεις 
στο έργο του Διαμαντή;

..........................................

..........................................

Τι γυρεύουν τα ζώα εκεί;

..........................................

..........................................

Βρες και γράψε 
τις διαφορές των 
δύο έργων τέχνης 
του Αδαμάντιου 
Διαμαντή.

.............................

.............................

.............................

Αγαπώ πολύ τους 
ανθρώπους. 
Μου αρέσει να παίζω 
μαζί τους και να τους 
προστατεύω.

Αδαμάντιος Διαμαντής,1958 
(δ΄παραλλαγή), 1966, Λάδι

...............................................................................

................................................................................

...............................................................................
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Ποιο ζώο βλέπεις σε όλα τα έργα τέχνης; .........................................

Ποιο έργο τέχνης σου αρέσει περισσότερο και γιατί; 
Γράψε ένα δικό σου τίτλο.

.........................................................................................................

Πώς λέμε τον σκύλο που προσέχει τα πρόβατα; 

......................................................................................

Τί προσφέρουν τα πρόβατα στον άνθρωπο;  

......................................................................................

Τι εποχή άραγε να είναι στο έργο τέχνης; 

......................................................................................

Με λαδοπαστέλ ή με νερομπογιές δημιούργησε τα χρώματα 
ενός καλοκαιρινού τοπίου.

Δημιούργησε όσες περισσότερες αποχρώσεις του μπλέ και του 
πράσινου μπορείς. Έτσι θα μάθεις κάποια απο τα μυστικά του 
καλλιτέχνη.

Αρκετοί Kύπριοι καλλιτέχνες έχουν ζωγραφίσει στα έργα τους ζώα.

δ
Αδαμάντιος Διαμαντής, Τα παιδιά στο χωριό,1966, Λάδι 

α

Αδαμάντιος Διαμαντής, 
Το Κίτρινο Φουστάνι, 1960-61 
Λάδι

γΑδαμάντιος Διαμαντής, Αγωνία III, 1967, Λάδι

β
Αδαμάντιος Διαμαντής, Παλιά εκκλησία της Παναγίας,1960, Λάδι

Σολωμός Φραγκουλίδης (1902 - 1981), Βοσκός και πρόβατα, υδατογραφία
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