
«TO ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ, Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ...»

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Η πράξη της αυτοαπεικόνισης αυτή καθ’ εαυτή κουβαλάει τεράστιους συμβολισμούς. Κρύβει την έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους ανάγκη να προσδιορίσουν τον 
εαυτό τους μέσω της εικόνας (τους). Σ’ αυτήν ενυπάρχουν φαινομενικά απλά ερωτήματα του τύπου: «ποιος είμαι;» ή «πώς βλέπω τον εαυτό μου;» ή ακόμα «πώς 
με βλέπουν οι άλλοι;», τα οποία εξερευνούν διάφορες πτυχές της ατομικής υπόστασης του καλλιτέχνη, δηλαδή την προσωπική του αντίληψη ως προς τον εαυτό 

του και σε σχέση με τον κόσμο/εκάστοτε κοινωνία.
Ο καθένας διαλέγει το δικό του χαρακτηριστικό ύφος/ προγέγγιση/στύλ  για να μεταφέρει κομμάτια του εαυτού του στο πίνακα/ έργο.

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Τάξη: B’

ΕΝΟΤΗΤΑ: 3
ΘΠ: Ταυτότητα, Πολιτιστική Κληρονομιά
Γενικό Θέμα: «ΠΡΟΣΩΠΑ»  

Ειδικό Θέμα : «To πρόσωπο μου, η ταυτότητα μου...»
Διάρκεια: 5 εβδομάδες  (5  μαθήματα 2 περιόδων)
Εργασία τύπου Project  για το σπίτι

1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Παρατηρώντας άτομα του περιβάλλοντος ή/και από εικόνες/ video (Δ.1), oι μαθητές/μαθήτριες να αντιληφθείτε και να αναπαραστήσετε
τις ορθές αναλογίες ενός προσώπου (Δ.2). Στη συνέχεια να σχεδιάσετε το δικό σας πρόσωπο (ανφάνς/ «κατά μέτωπο») προσαρμόζοντας
τις δικές σας αναλογίες και «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά. Με αναφορές (θέαση) συγκεκριμένων έργων (αυτοπροσωπογραφίες) γνωστών
καλλιτεχνών (όπως: Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Πάμπλο Πικάσο, Βαν Γκογκ, Άντυ Γούορχολ, Σαλβατόρ Νταλί κ.α) να κατανοήσετε ότι ένα έργο
Τέχνης και ειδικά μια αυτοπροσωπογραφία «δηλώνει» / εκφράζει την προσωπική αντίληψη του δημιουργού ως προς τον εαυτό του και
ως προς τον κόσμο. Κρατώντας αυτό ως σημείο αναφοράς να πειραματιστείτε με διαφορετικά μέσα, υλικά και τεχνικές με σκοπό να
βρείτε τον προσωπικό σας τρόπο έκφρασης για τη δημιουργία του τελικού σας έργου που θα είναι μια Αυτοπροσωπογραφία Α3 ή Α4
(μεικτή τεχνική κατ’ επιλογήν: μολύβι/κολλάζ/χρώμα) (Δ.3)

Στο σύνολό τους, τα μικρά αυτά πορτρέτα/αυτοπροσωπογραφίες θα συναποτελέσουν, με το τέλος της ενότητας, (και της επιστροφής
μας στο σχολείο) τα «κομμάτια» μιας ασύμμετρης σύνθεσης, με τίτλο: «Η ταυτότητα της τάξης μου». (Δ.5).

Λέξεις κλειδιά: Πορτρέτο, σημείο, γραμμή, άξονας συμμετρίας, σχήμα, μεγέθη, αναλογίες, όγκος, μεικτή τεχνική, τρισδιάστατο, κολλάζ,
υφή, χώρος, σύνθεση (βλ. Εικ. Λεξικό)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Σημείο: το ελάχιστο στοιχείο (μικρό ή μεγάλο) μιας σύνθεσης από το οποίο ξεκινά η πρώτη εικόνα. Σε επανάληψη χρησιμεύει στην απόδοση τόνου και υφής.
Γραμμή: Η συνέχεια του σημείου στο χώρο. Το στοιχείο της σύνθεσης που το χαρακτηρίζει το μήκος και η κατεύθυνση.
Σχήμα- φόρμα: Στοιχείο που ορίζεται από την περίμετρό του. Δημιουργείται από μια γραμμή που κλείνει στον εαυτό της. Οργανικά ή γεωμετρικά, τα σχήματα
αποτελούν τη βάση στο κτίσιμο μιας σύνθεσης με μορφές, σιλουέτες και όγκους. Όλα τα αντικείμενα, και οι ανθρώπινες μορφές, αναλύονται σε απλά σχήματα και
φόρμες.
Άξονας συμμετρίας: Η φανταστική ευθεία που περνάει από τη μέση ενός συμμετρικού αντικειμένου και το χωρίζει σε δύο ίδια μέρη τοποθετημένα σαν να
καθρεφτίζονται.
Μεγέθη - Αναλογίες : Κάθε φυσική μορφή αποτελείται από σχήματα και φόρμες που έχουν συγκεκριμένα μεγέθη. Οι σχέσεις αυτών των μεγεθών είναι οι
αναλογίες. Τα σχέδια γίνονται συνήθως σε μικρότερες διαστάσεις από αυτές που έχουν οι φυσικές μορφές. Στη σχεδιαστική επιφάνεια μεταφέρουμε τα μεγέθη με
τις ίδιες αναλογίες. 2
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Δραστηριότητες
Προεργασία, εμπλουτισμός, παραγωγή, αξιολόγηση-στοχασμός

Πηγές  εκπαιδευτικού υλικού 
Διαδίκτυο , σχολικά εγχειρίδια, εποπτικό υλικό κ.α.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ: Εισαγωγή- Πειραματισμός (Δ.1,2,3)

▪ Μελέτη /Παρατήρηση Προσώπων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ολόκληρα /μέρη του προσώπου)

Ερωτήματα: α) Τι βλέπετε... Αναγνώριση β) Τι φανερώνει ένα πρόσωπο και τι πληροφορίες μπορεί να μας 

δώσει...(φύλο, ηλικία, εθνικότητα, χαρακτήρα, θρησκεία, συναισθήματα...)  γ) Τι παρατηρείτε...

Συσχετισμός παρατηρήσεων με το ειδικό Θέμα της ενότητας μας: «To πρόσωπο μου, η ταυτότητα μου ...»

▪ Παρατήρηση μορφολογικών και δομικών στοιχείων του κεφαλιού. Παρατήρησε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της φόρμας του προσώπου, των ματιών, της μύτης και του στόματος όπως και τις φόρμες 

του μετώπου, των μάγουλων, του σαγονιού και του κρανίου, ως προς τα μεγέθη/αναλογίες, τους όγκους  

τα σχήματα, την υφή. Συσχέτισε τη φόρμα του λαιμού με το κεφάλι (π.χ. Πώς τα χαρακτηριστικά 

διαμορφώνουν το πρόσωπο, τι χώρο καταλαμβάνουν, μεγέθη, σχήματα, αναλογίες προσώπου κ.λ.π.)

▪ Εικαστική διερεύνηση: Επιλέξτε 2 εικόνες / φωτογραφίες  και σχεδιάστε/ σκιτσάρετε  το πρόσωπο, 
αφαιρετικά  ή με περισσότερες λεπτομέρειες.

1.Σχεδιαστική μελέτη: Σχεδιασμός «χαρακτηριστικών» του προσώπου με άμεση παρατήρηση... 

Παρατηρήστε το πρόσωπο σας ή/και των άλλων και καταγράψτε φωτογραφικά και σχεδιαστικά τα 
χαρακτηριστικά που σας ενδιαφέρουν (π.χ μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά κ.λ.π.)

2.Μελέτη Αναλογιών: 1. Αφού μελετήσετε το κεφάλι στα slides 8 - 9 προεκτείνετε τις βοηθητικές 

γραμμές και σχεδιάστε: α) ένα πρόσωπο «ανφάς» και β) ένα πρόσωπο  «προφίλ» στα αντίστοιχα κουτιά.  

2. Στη συνέχεια με βάση το video (σε σχέση  με τις αναλογίες του προσώπου) σχεδιάστε το δικό σας 
πρόσωπο(Α3 ή Α4) προσπαθώντας να τηρήσετε τις βασικές αναλογίες προσαρμοσμένες στα δικά σας 
«μέτρα». Το πρόσωπο αυτό θα αποτελέσει και την «βάση» πάνω στην οποία θα εργαστείτε στα επόμενα 
στάδια.
▪ Έρευνα/μελέτη εικαστικών πρακτικών από διάφορους καλλιτέχνες ως προς : α) στην απόδοση  ενός 
προσώπου, β) στις διαφορετικές τεχνικές . Παρακολουθήστε το video με τις αυτοπροσωπογραφίες 
διαφόρων καλλιτεχνών. Ερωτήματα: Τι παρατηρείτε ως προς τον τρόπο απόδοσης του θέματος απο τους 
διάφορους καλλιτέχνες; Αντιλαμβάνονται και αναπαριστούν όλοι την εικόνα τους με τον ίδιο τρόπο ;  Ποια 
είναι η δική σας θέση; Προβληματισμός...

3η .Εργασία στο σπίτι  (προσχέδια: πειραματισμός με υλικά και τεχνικές)
▪ Σκιτσάρετε ελεύθερα τη δική σας αυτοπροσωπογραφία και πειραματιστείτε (ανάλογα με τα υλικά που 
έχετε διαθέσιμα: χρώματα , κλωστές, γόμα, χαρτόνια, σπάγκους, υφάσματα, μολύβια κ.λ.π.) σε 
διαφορετικά σημεία (π.χ στα μάτια , στο στόμα κ.λ.π) ως προς τον τρόπο απόδοσης του προσώπου σας 
(υλικά, στυλ, τεχνικές)

Εποπτικό υλικό: αυτούσια πρόσωπα  και από εικόνες/

φωτογραφίες (από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία)  

προσώπων/ χαρακτηριστικών του προσώπου, από 

διαφορετικές οπτικές (κατά μέτωπον, προφίλ, ¾, προοπτικά)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C115/540/3552,14578/

▪Αναλογίες προσώπου

▪https://www.youtube.com/watch?v=HzBsn7AUZsE
▪Εποπτικό υλικό: slide 5

▪Εποπτικό υλικό: slide 6

▪Φύλλο εργασίας: slides  8 - 9

▪Εποπτικό υλικό: slide 7

▪Αναλογίες προσώπου
https://www.youtube.com/watch?v=IAkmQbZ6vhU

▪Artists and their Self Portraits

https://www.youtube.com/watch?v=73aD0682yBE

Tεχνικές
▪https://www.youtube.com/watch?v=YskhEvNsrIo
▪https://www.youtube.com/watch?v=ukQwiqCFRKU
▪https://www.youtube.com/watch?v=FpqFaeS3MrE

2. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Μολύβια, φωτογραφίες/εικόνες, μολύβια, ρίγα, χρώματα, σύρμα, σπάγκος, κλωστές, μαλλί, tracing paper, Α3 ή Α4 κόλλες, εφημερίδες 

(και γενικά ο,τι σας βρίσκεται διαθέσιμο...)
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Αλληλεπίδραση (Δ. 4)

▪ Μελετήστε διάφορες σύγχρονες προσεγγίσεις του θέματος μας

Ερωτήματα: Τι παρατηρείτε ως προς :α) την τεχνική, β) τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα διάφορα υλικά 

σε σχέση με την απόδοση του όγκου (φόρμες: μάγουλα, μέτωπο, στόμα κ.λ.π.) και γ) τον τρόπο 

αναπαράστασης του προσώπου (αφαιρετικά-παραστατικά, από τις πιο χαρακτηριστικές του «γωνίες») 

Ποιο είδος σας αρέσει/εκφράζει/προτιμάτε και ποιο αρμόζει στα δικά σας «μέτρα».

Σύγχρονες προσεγγίσεις  στην αυτοπροσωπογραφία:

▪https://gr.euronews.com/2017/01/02/digital-portraits-at-the-
national-portrait-gallery-in-canberra
▪ 8 minutes of continuous one line drawings

▪https://www.youtube.com/watch?v=Tkf5rJBtmXg

Επιλογή της τελικής  εικαστικής «ιδέας/λύσης».  Μετά την διερεύνηση πολλαπλών επιλογών 

αναπτύξτε  την πιο κατάλληλη!!!

Τελικός σκοπός του έργου σας είναι μια αυτοπροσωπογραφία η οποία θα σας

«χαρακτηρίζει». Να ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής της τελικής  εικαστικής 

«ιδέας/λύσης»...

Επεξηγηματικές οδηγίες ως προς τον τρόπο ανάπτυξης του τελικού  έργου:

▪ Επιλέξτε/ Αποφασίστε ... 

1. Σχεδιασμός προσώπου / επιλογή απόδοσης: ΠΩΣ; (αφαιρετικό: με παραμόρφωση ή παραστατικό/ 

ρεαλιστικό: ακριβής αναπαράσταση)

2. Επιλογή χρωμάτων (χρωματιστά μολύβια, παστέλ, μπογιές, μολύβι) και υλικών (π.χ. εφημερίδα, σχοινί, 

ύφασμα, αλουμινόχαρτο κ.ά.) τα οποία σας εκφράζουν/ κρίνετε κατάλληλα για να αναδείξουν την 

αυτοπροσωπογραφία σας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Δημιουργία (Δ.3,4)

4η .Εργασία στο σπίτι

➢Σύνθεση της τελικής ιδέας

➢Αποτύπωση σχεδίου /αυτοπροσωπογραφίας

➢Ανάπτυξη  και ολοκλήρωση του τελικού έργου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  (Δ. 4,5)
5η .Εργασία στο σπίτι

➢Παρουσίαση  της διαδικασίας και του τελικού έργου (φωτογράφιση και δημιουργία Power Point ) 

➢ Συσχετισμός του έργου σας (κριτική τοποθέτηση)  με τους τρόπους αναπαράστασης (υλικά, μέσα, 

τεχνικές τα οποία χρησιμοποιήθηκαν) και αυτοαξιολόγηση όσον αφορά στο χειρισμό των 

μέσων/υλικών/τεχνικών. Γράψτε μια μικρή παράγραφο.

➢Προβληματισμός:

Τελικά η αυτοποσωπογραφία σας, σας εκφράζει; Μήπως ανακαλύψατε κάτι καινούριο για τον εαυτό σας;

▪ Φυλλάδιο: κριτική έργου 

http://archeia.moec.gov.cy/sm/606/analysi_ergon_technis_the

mata_technis_glykeiou.pdf
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Αναλογίες...



8

Παρατηρώντας τον άνθρωπο...

Αφού προεκτείνεις τις γραμμές, προσπάθησε να σχεδιάσεις ένα πορτραίτο «εκ του φυσικού»  ανφάς
τηρώντας τις βασικές αναλογίες.
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Παρατηρώντας τον άνθρωπο...

Αφού προεκτείνεις τις γραμμές, προσπάθησε να σχεδιάσεις ένα πορτραίτο «εκ του φυσικού»  προφίλ
τηρώντας τις βασικές αναλογίες.



ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α υ τ ο π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί ε ς  
σ η μ α ν τ ι κ ώ ν

κ α λ λ ι τ ε χ ν ώ ν . . .

Το πρόσωπο θεωρείται ο καθρέφτης της ψυχής, γιατί φανερώνει
τον χαρακτήρα και τα συναισθήματα του ανθρώπου. Το πέρασμα

του χρόνου αφήνει τα σημάδια του πάνω στο πρόσωπο, 
παγιώνοντας εκφράσεις που καταγράφουν την ιστορία του...
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Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Ζωγράφος, γλύπτης, εφευρέτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός και 
επιστήμονας, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι αποτελεί την προσωποποίηση 

του Αναγεννησιακού ανθρώπου.
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Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853 - 1890) Ολλανδός

Μετα-ιμπρεσιονιστής (τέλη 19ου αι).

«Όσο πιο άσχημος, γέρος, κακός, άρρωστος γίνομαι, τόσο περισσότερο επιθυμώ 
να εκδικηθώ τον εαυτό μου με το να δημιουργώ υπέροχα χρώματα, καλά 
τοποθετημένα, ολόλαμπρα»

Αυτο-πορτρέτο 1889, ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του.... 
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1890 – 1918
Αυστρία

Τα έργα ζωγραφικής του Έγκον Σίλε συμβολίζουν μέχρι σήμερα την 
ψυχολογική αγωνία, τη συναισθηματική ειλικρίνεια και την 
ελευθερία.
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«Πόδια. Τι τα χρειάζομαι από τη στιγμή που έχω 
φτερά για να πετάξω;». 

«Αυτό που δεν με σκοτώνει, με θρέφει»... 

Frida Kahlo 1907 – 1954

Μεξικάνα ζωγράφος. Αρκετά έργα της είναι αυτοπροσωπογραφίες, μέσα από 
τις οποίες εκφράζεται κυρίως ο προσωπικός της πόνος... 14

https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://images.curiator.com/images/t_l/art/21c9ce32822e956019cadf8ca2a60cdf/unknown-frida-kahlo-painting-a-self-portrait.jpg&imgrefurl=https://curiator.com/art/unknown/frida-kahlo-painting-a-self-portrait&docid=tIx4CyXiI7DL1M&tbnid=4TdhYFlMKQDxGM:&vet=10ahUKEwjHyq7olb7gAhWC6uAKHfeSDyYQMwiLAShGMEY..i&w=386&h=474&bih=501&biw=1051&q=frida%20self%20portrait&ved=0ahUKEwjHyq7olb7gAhWC6uAKHfeSDyYQMwiLAShGMEY&iact=mrc&uact=8
https://nyoobserver.files.wordpress.com/2011/11/kahlo-e1431012183665.jpg?quality=80
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHk-Oxmb7gAhUD2eAKHfAPC5oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fridakahlo.org/self-portrait-2.jsp&psig=AOvVaw02mrVkWHaBMFJb0E-WVsCR&ust=1550334932131858
https://www.mixanitouxronou.gr/o-gipsinos-korses-tis-pou-ton-zografise-to-technito-podi-ta-fantachtera-roucha-ke-alla-antikimena-tis-frinta-kalo-se-mia-ekthesi-pou-sigkini-tous-episkeptes/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C


Πάμπλο Πικάσο 1881 – 1973

Ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, δραματουργός
Περίοδοι: Κυβισμός (ιδρυτής), Υπερρεαλισμός, Εξπρεσιονισμός

Ισπανός ζωγράφος, με σημαντική συνεισφορά
στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και
σύγχρονης τέχνης.
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«Όλη μου τη ζωή καθόρισαν δύο άκρα: 
η κορυφή και ο πάτος».

SALVADOR DALI 1904 _ 1989

Ισπανός- σουρρεαλιστής

Ο μεγαλύτερος 
σουρρεαλιστής

καλλιτέχνης. 
Χρησιμοποιούσε ονειρικές 
φανταστικές εικόνες για να 
δημιουργήσει αξέχαστα, σε 

μας, «τοπία» του 
εσωτερικού του κόσμου.

16

https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://c8.alamy.com/comp/C13HMR/salvador-dali-showing-off-his-piece-entitled-soft-self-portrait-at-C13HMR.jpg&imgrefurl=https://www.alamy.com/stock-photo-salvador-dali-showing-off-his-piece-entitled-soft-self-portrait-at-35115159.html&docid=b10OPf0mp8c6gM&tbnid=j7l-37yGOXF1kM:&vet=10ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwhLKA8wDw..i&w=1004&h=1390&bih=501&biw=1051&q=salvador%20dali%20self%20portrait&ved=0ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwhLKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/salvador-dali-portrait-travis-knight.jpg&imgrefurl=https://fineartamerica.com/featured/salvador-dali-portrait-travis-knight.html&docid=PrYytksgaWsvSM&tbnid=9GpW-zWpaXf_TM:&vet=10ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwg-KAMwAw..i&w=900&h=900&bih=501&biw=1051&q=self%20portraits%20OF%20SALVADOR%20DALI&ved=0ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwg-KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/salvador-dali-portrait-travis-knight.jpg&imgrefurl=https://fineartamerica.com/featured/salvador-dali-portrait-travis-knight.html&docid=PrYytksgaWsvSM&tbnid=9GpW-zWpaXf_TM:&vet=10ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwg-KAMwAw..i&w=900&h=900&bih=501&biw=1051&q=self%20portraits%20OF%20SALVADOR%20DALI&ved=0ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwg-KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://silverbirchpress.files.wordpress.com/2014/08/dali1.jpg&imgrefurl=https://silverbirchpress.wordpress.com/2014/08/29/self-portrait-as-salvador-dali-poem-by-jax-ntp-self-portrait-poetry-series/&docid=396kFaADGbbDfM&tbnid=YgJ7N48a3sNJ7M:&vet=10ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwhEKAkwCQ..i&w=285&h=394&bih=501&biw=1051&q=self%20portraits%20OF%20SALVADOR%20DALI&ved=0ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwhEKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://silverbirchpress.files.wordpress.com/2014/08/dali1.jpg&imgrefurl=https://silverbirchpress.wordpress.com/2014/08/29/self-portrait-as-salvador-dali-poem-by-jax-ntp-self-portrait-poetry-series/&docid=396kFaADGbbDfM&tbnid=YgJ7N48a3sNJ7M:&vet=10ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwhEKAkwCQ..i&w=285&h=394&bih=501&biw=1051&q=self%20portraits%20OF%20SALVADOR%20DALI&ved=0ahUKEwjf6Jb2o77gAhWIz4UKHdWuBbEQMwhEKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://cdn.lonerwolf.com/wp-content/uploads/2012/11/salvador-dali-famous-introverted-people-biography.png&imgrefurl=https://lonerwolf.com/salvador-dali/&docid=iBQoeMfbqtTMYM&tbnid=AsdvLKdwI8PoWM:&vet=10ahUKEwiPu7y_pb7gAhXhyYUKHc-kCNkQMwhGKAowCg..i&w=605&h=359&bih=501&biw=1051&q=%20SALVADOR%20DALI%20DRAWING%20HIMSELF&ved=0ahUKEwiPu7y_pb7gAhXhyYUKHc-kCNkQMwhGKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvjeL-pL7gAhXK34UKHWH_DyAQjRx6BAgBEAU&url=https://fineartamerica.com/featured/salvador-dali-portrait-travis-knight.html&psig=AOvVaw3BLFpSPuxokiYtKFQmaMs5&ust=1550338719213635
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://arthive.com/res/media/img/oy1200/work/75f/295810.jpg&imgrefurl=https://arthive.com/artists/12619~Salvador_Dali/works/387187~Soft_self_portrait&docid=bpdGMZD_oecYvM&tbnid=cEzzZwz_0Qlf3M:&vet=10ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwg-KAIwAg..i&w=995&h=1200&bih=501&biw=1051&q=salvador%20dali%20self%20portrait&ved=0ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwg-KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://arthive.com/res/media/img/oy1200/work/75f/295810.jpg&imgrefurl=https://arthive.com/artists/12619~Salvador_Dali/works/387187~Soft_self_portrait&docid=bpdGMZD_oecYvM&tbnid=cEzzZwz_0Qlf3M:&vet=10ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwg-KAIwAg..i&w=995&h=1200&bih=501&biw=1051&q=salvador%20dali%20self%20portrait&ved=0ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwg-KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://assets.catawiki.nl/assets/2017/9/4/4/c/d/4cd10ee6-5518-4601-86ba-9eb2175a854f.jpg&imgrefurl=https://auction.catawiki.com/kavels/13564695-salvador-dal-after-soft-self-portrait-picasso&docid=-H5kC-reQQs2oM&tbnid=ny4VS3cJw7s_1M:&vet=10ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwhAKAQwBA..i&w=578&h=700&bih=501&biw=1051&q=salvador%20dali%20self%20portrait&ved=0ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwhAKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gd60gyAJL._SY450_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.com/Salvador-Dali-Portrait-Grilled-Bacon/dp/B078WHSG66&docid=TLDHZoVooUWu-M&tbnid=pJ_20wA7RyIUVM:&vet=10ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwhOKBIwEg..i&w=374&h=450&bih=501&biw=1051&q=salvador%20dali%20self%20portrait&ved=0ahUKEwiy66Tjpr7gAhUQVhoKHQ50A_AQMwhOKBIwEg&iact=mrc&uact=8
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/1989


Andy  Warhol
(1928-1987) 

Αμερικανός πολυσχιδής καλλιτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης, κινηματογραφιστής, συγγραφέας, συλλέκτης. Πρωτοπόρος του κινήματος της Ποπ Αρτ («Το να μοιάζουν όλα»

Συγκερασμός της εμπορικής και της υψηλής τέχνης. Το έργο πρέπει να είναι λαϊκό, εφήμερο, αναλώσιμο, φτηνό, να παράγεται μαζικά, να είναι νέο (προσανατολισμένο στη νεολαία), με  χιούμορ, σέξι, 
παιχνιδιάρικο, εμπορικό και επιχειρηματικό»
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https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNg6bbnr7gAhUIxIUKHVzhADMQjRx6BAgBEAU&url=https://tobedamit.com/2016/09/28/warhol/&psig=AOvVaw1P0rcDDVs_vSFi400mTmgU&ust=1550337141755457
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix8LWan77gAhVGdhoKHfCXAcwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.yeelengroup.com/yeelen-magazine/a-moment-of-sudden-revelation-andy-warhols-six-self-portraits&psig=AOvVaw1P0rcDDVs_vSFi400mTmgU&ust=1550337141755457
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6l_TUoL7gAhUHgM4BHQ1NDvYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.artnet.com/artists/andy-warhol/self-portrait-with-fright-wig-s6ch3aMXSkIWehAj8IGdhg2&psig=AOvVaw1P0rcDDVs_vSFi400mTmgU&ust=1550337141755457


( 1909-1992 )

«Ερχόμαστε και φεύγουμε από τη ζωή
με μια κραυγή»

Βρετανός ζωγράφος 
φιγούρων, γνωστός 

για το τολμηρό, 
γκροτέσκο, 

συναισθηματικά 
φορτισμένο και ωμό 
ύφος  ζωγραφικής. 
Ένας από τους πιο 
χαρισματικούς και 

αινιγματικούς 
δημιουργούς του 

20ου αιώνα
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https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1yq6Lwla7L.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.com/Francis-Bacon-Decades-Anthony-Bond/dp/050009375X&docid=oyYMFFpR8P4EnM&tbnid=MKyHK1F3XEa7tM:&vet=10ahUKEwjVk8_By77gAhVyxYUKHTcKAVwQMwhIKA0wDQ..i&w=2052&h=2560&bih=566&biw=1188&q=francis%20bacon&ved=0ahUKEwjVk8_By77gAhVyxYUKHTcKAVwQMwhIKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7s5qD0L7gAhWyy4UKHU0cAl8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nybooks.com/articles/2015/11/19/late-francis-bacon-spirit-and-substance/&psig=AOvVaw1Ht9MGfTw2worAESX8I_y1&ust=1550349346278357
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibr8PB0L7gAhVO-YUKHeodBuUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/504192120754258215/&psig=AOvVaw1Ht9MGfTw2worAESX8I_y1&ust=1550349346278357
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/en/luxury-hotel-italy-5-stars-bologna/francis-bacon-mutations-exhibition&psig=AOvVaw1Ht9MGfTw2worAESX8I_y1&ust=1550349346278357
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://publicdescription.files.wordpress.com/2016/05/francis-bacon-artist.jpg?w=640&imgrefurl=https://publicdescription.com/2016/05/23/francis-bacon-insight/&docid=sf6EJWxRfzInuM&tbnid=9JL0xymFCaIhcM:&vet=10ahUKEwjVk8_By77gAhVyxYUKHTcKAVwQMwieAShUMFQ..i&w=485&h=586&bih=566&biw=1188&q=francis%20bacon&ved=0ahUKEwjVk8_By77gAhVyxYUKHTcKAVwQMwieAShUMFQ&iact=mrc&uact=8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Προσεγγίσεις
Επιλέγοντας  ύφος/ προγέγγιση/στύλ  για να μεταφέρουμε τα κομμάτια του εαυτού μας στο χαρτί /έργο.

Mέσα, υλικά, τεχνικές, πρακτικές...
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https://4.bp.blogspot.com/-a1yrZFG4SmU/T1yPI6pTz5I/AAAAAAAAEy4/SJSMfMlPKqQ/s1600/Ilaria+Margutti+full.jpg
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Καθηγήτρια Τέχνης:  Μανουέλα Μιχαηλίδου
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