ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Με την ανάλυση και την κριτική έργων τέχνης (είτε αυτά είναι έργα ζωγραφικής ή
γλυπτικής, είτε κατασκευές ή βίντεο) ασχολούνται κατά κύριο λόγο οι κριτικοί και οι
ιστορικοί τέχνης. Η γνώµη και η άποψή τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο των
τεχνών και των φιλότεχνων. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι ο καθένας από εµάς δεν
µπορεί να διαµορφώσει την προσωπική του άποψη για ένα έργο τέχνης.
Το κάθε έργο τέχνης είναι µοναδικό και µοναδικός είναι και ο τρόπος που ο κάθε
θεατής θα το προσεγγίσει. Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρεις γενικές οδηγίες που θα σε
βοηθήσουν να κάνεις τη δική σου ανάλυση και κριτική.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όνοµα καλλιτέχνη, ηµεροµηνίες, τίτλος έργου, κίνηµα.
Τι παρουσιάζει; (προσπάθησε να περιγράψεις τι βλέπεις έστω και αν υπάρχουν στοιχεία που δεν µπορείς να
ερµηνεύσεις) Ποιο είναι το θέµα; (πορτραίτο, τοπίο, αστικό τοπίο, θαλασσογραφία, νεκρή φύση κτλ)
Τι είναι το έργο; (ζωγραφική σε χαρτί, σε καµβά, χαρακτική, γλυπτική, σχέδιο, καλλιτεχνική κατασκευή κτλ)
Τι υλικά χρησιµοποιήθηκαν; (λαδοµπογιές, ακρυλικά, µολύβι, παστέλ, µικτή τεχνική, ξύλο, µάρµαρο κτλ)
2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Αν το έργο είναι ζωγραφική, χαρακτική, σχέδιο ή έργο µικτής τεχνικής στην ανάλυση µας δίνουµε έµφαση στα
πιο κάτω:
Με ποιο τρόπο και τεχνική χρησιµοποιήθηκαν τα υλικά και τα µέσα (µεγάλες/έντονες/αδρές/ελεύθερες/αυστηρές
πινελιές/γραµµές, έντονη υφή - αχειροποίητη τεχνική).
Πώς χρησιµοποιήθηκε το χρώµα, οι αποχρώσεις, τα σχήµατα (έντονα, φωτεινά χρώµατα και αποχρώσεις,
µουντά - σκούρα χρώµατα, βασικά- -συµπληρωµατικά, θερµά - ψυχρά, έντονος σκιοφωτισµός, απαλοί τόνοι του
γκρίζου κτλ).
Πώς είναι διαµορφωµένος ο χώρος; (χρήση προοπτικής, αβαθής χώρος)
Υπάρχει κάποιο χρώµα που κυριαρχεί;
Σε ποια σηµεία του έργου ο καλλιτέχνης δίνει περισσότερη έµφαση και πως το πετυχαίνει αυτό; (δίνει
περισσότερη σηµασία σε συγκεκριµένο σηµείο, το δουλεύει µε περισσότερη λεπτοµέρεια ή πιο έντονα χρώµατα,
το τοποθετεί σε πρώτο πλάνο)
Αν το έργο είναι κατασκευή, γλυπτό ή καλλιτεχνική εγκατάσταση στην ανάλυση µας δίνουµε έµφαση στα πιο
κάτω: τι υλικά χρησιµοποιήθηκαν, ποιες οι διαστάσεις του, πως είναι τοποθετηµένο στο χώρο, πως αλληλεπιδρά
ο θεατής µε το έργο;
Αν είναι βίντεο: είναι έγχρωµο ή µαυρόασπρο, πώς είναι ο ήχος, έχει µουσική επένδυση, από πού είναι παρµένα
τα πλάνα,χρησιµοποιήθηκαν ηθοποιοί/απλοί άνθρωποι, έχει αφηγητή;
3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Τι ήθελε ο καλλιτέχνης να πετύχει µε το έργο αυτό; Προσπάθησε να υποστηρίξεις τη θέση σου δίνοντας
παραδείγµατα µέσα από το ίδιο το έργο που αναλύεις.
Γιατί έγινε το έργο και ποιος ο σκοπός του καλλιτέχνη; (για να αποτυπώσει: µια ιστορία, µια ιστορική στιγµή ή µια
προσωπική στιγµή, ένα σηµαντικό γεγονός, ένα φανταστικό γεγονός, το µεγαλείο της φύσης, να αποτυπώσει και
να µελετήσει τον τρόπο που το φως επηρεάζει το χρώµα, να προβληµατίσει το θεατή σε σχέση µε κάποιο θέµα
ή κάποιες σκέψεις και ιδέες του κτλ)
Μήπως ο καλλιτέχνης δηµιούργησε βασιζόµενος σε κάτι που είδε και παρατήρησε, σε κάτι που θυµόταν ή σε
κάτι που φαντάστηκε;
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γράψε τις δικές σου σκέψεις για το έργο. (µου αρέσει ή δεν µου αρέσει, ο καλλιτέχνης κατά τη γνώµη µου πέτυχε
ή δεν πέτυχε το σκοπό του, τι συναισθήµατα σου προκαλεί το έργο)
Ποιο είναι το πιο πετυχηµένο σηµείο του έργου;
Αν ήσουν στη θέση του καλλιτέχνη θα άλλαζες κάτι στο έργο αυτό; Γιατί;
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