
«ALTER  EGO»
Η φράση «alter ego» έχει λατινική προέλευση... αποδίδεται στον Κικέρωνα,
και σημαίνει ένας «δεύτερος εαυτός», ένα «άλλο εγώ». Η σημασία του δεν 
έχει διαφοροποιηθεί, καθώς υποδηλώνει τον άλλο μας εαυτό, ένα κρυμμένο 
κομμάτι της προσωπικότητάς μας, ή κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο μας 

συμπληρώνει ... 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Τάξη: Γ’

ΕΝΟΤΗΤΑ: 3
ΘΠ: Πολιτισμός της Εικόνας και Ταυτότητα
Γενικό Θέμα: Ανθρώπινη Φιγούρα
Ειδικό Θέμα : «Alter ego»
Διάρκεια : 6 εβδομαδες (12 διδ. Περιόδοι)
Εργασία τύπου Project  για το σπίτι

1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στην αναπαράσταση/σχεδιασμό της ανθρώπινης φιγούρας (Δ.2) χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μέσων. Με αφετηρία την άμεση
παρατήρηση του ανθρώπινου σώματος και με έμφαση σε τεχνικές σχεδιασμού (Δ.3) να κατανοήσετε τη μορφή, τη δομή και τις αναλογίες του. Στη συνέχεια μετά από
θέαση/μελέτη συγκεκριμένων σουρεαλιστικών έργων αλλά και του ίδιου του κινήματος του Σουρεαλισμού (Δ.1) να χρησιμοποιήσετε και οι ίδιοι βασικά
χαρακτηριστικά του Σουρεαλισμού σε δικούς σας εικαστικούς πειραματισμούς (προσέγγιση, μέσα, υλικά και τεχνικές) πάντα σε σχέση με την φιγούρα σας (Δ.3) (π.χ
αντικαθιστώντας μέρος/μέρη του σώματος π.χ το κεφάλι της φιγούρας σας με: 1. το κεφάλι ενός ζώου/πουλιού, 2. ενός φυτού ή 3. με ένα αντικειμένο). Σκοπός είναι
να καταλήξετε και να εφαρμόσετε/ δημιουργήσετε την καταλληλότερη κατά την άποψη σας εικαστική λύση απεικόνισης/αναπαράστασης του προσωπικού σας «Alter
ego». Το αποτέλεσμα/τελικό έργο θα είναι μια σουρεαλιστική σύνθεση η οποία θα απεικονίζει τον «άλλο», «κρυμμμένο», «δεύτερο σας Εαυτό» (Θ.Π.: Ταυτότητα).

2. Μέσα και υλικά: Μολύβια-μαρκαδόροι-κάρβουνο, μαλακά παστέλ, λαδοπαστέλ, ακρυλικά, φωτογραφίες/ εικόνες, νερομπογιές, χρωματιστά, tracing paper, σβηστήρι, ξύστρα, 
αναλώσιμα υλικά (ό,τι υπάρχει διαθέσιμο).

Λέξεις κλειδιά: Αναλογίες, άξονες, αρμονία, συμμετρία, ισορροπία, γραμμή/περίγραμμα, φιγούρα, κίνηση, τοποθέτηση, άξονας συμμετρίας, μορφή/φιγούρα,  Σουρεαλισμός, 

σύνθεση, χρώμα, έκφραση,  (βλ. Εικ. Λεξικό) 
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Πηγές για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Διαδiκτυο, σχολ. Εγχειρίδια, εποπτικό υλικό κ.α.

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

ΘΕΜΑ: Ανθρώπινη φιγούρα

Μελέτη /Παρατήρηση των «οικείων» μορφών/φιγούρων (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι).

Ερωτήματα: α) Τι βλέπετε... Αναγνώριση β) Τι παρατηρείτε... Παρατήρηση μορφολογικών και δομικών στοιχείων της ανθρώπινης

φιγούρας. Προβληματισμός: Συσχετισμός όγκων-μορφής (π.χ. Πώς τα διάφορα μέλη διαμορφώνουν το άνθρώπινο σώμα, τι χώρο

καταλαμβάνουν, μεγέθη, σχήματα, αναλογίες κ.λ.π.)  

1. Εικαστική διερεύνηση: Επιλέξτε 2-3 εικόνες/ φωτογραφίες με ανθρώπινες φιγούρες και σκιτσάρετε (γρήγορο σχέδιο χωρίς

λεπτομέρεια) αφαιρετικά. Παρουσιάστε εκφραστικές πτυχές αποτύπωσης της φιγούρας μέσα από τη σύλληψη της στάσης, της

κίνησης και γενικά της σιλουέτας (απλοποιημένες ή επίπεδες μορφές, μόνο με γραμμές ή/και μόνο περιγράμματα...). Αξιοποήστε τη

γραμμή, το σχήμα, τον όγκο, την φόρμα μέσα από τα σχέδια σας.

2. Σχεδιαστική μελέτη: Σχεδιασμός «μελών» της ανθρώπινης φιγούρας με άμεση παρατήρηση... Παρατηρήστε το σώμα σας ή/και

των άλλων και καταγράψτε φωτογραφικά και σχεδιαστικά τα μέρη/μέλη που σας ενδιαφέρουν (π.χ κεφάλι, πόδια, χέρια κ.λ.π.)

3. Μελέτη Αναλογιών: 1. Αφού μελετήσετε τον «Κούρο» προεκτείνετε τις βοηθητικές γραμμές και σχεδιάστε: α) μια φιγούρα

«ανφάς» και β) μια φιγούρα «προφίλ» στα αντίστοιχα κουτιά .2. Στη συνέχεια σχεδιάστε την δική σας φιγούρα(Α3 ή Α4) 

προσπαθώντας να τηρήσετε τις βασικές αναλογίες προσαρμοσμένες στα δικά σας «μέτρα». Η φιγούρα αυτή θα αποτελέσει και την
«βάση» πάνω στην οποία θα εργαστείτε στα επόμενα στάδια.

➢Εποπτικό υλικό:  αυτούσιες φιγούρες ή/και απο εικόνες(περιοδικά), φωτογραφίες
ανθρώπινων μορφών/μελών του σώματος, στατικές ή/και «εν’κινήσει» απο
διαφορετικές οπτικές (κατά μέτωπον, προφίλ, ¾ κ.α.)

➢Εποπτικό υλικό: Slide 6

➢Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος : Βασικές Αναλογίες του Σώματος
https://www.art-supplies.gr/ανατομία-ανθρώπινου-σώματος-βασικές/

➢Εποπτικό υλικό: Slides 7,8,9,10,11,12

➢Φύλλο Εργασίας: Αναλογίες ανθρώπινης φιγούρας slide 13
Παρατηρώντας τον άνθρωπο... (ανφάς και προφίλ)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Αλληλεπίδραση (Δ. 4)

➢Παρακολουθήστε το video για το κίνημα του Σουρεαλισμού, μελετήστε τα slides και διαβάστε (προαιρετικά) το Αφιέρωμα στον

Ελληνικό Υπερρεαλισμό (Καθημερινή 2002)

Ερωτήματα: Τι παρατηρείτε μετά από τη «μελέτη» των σουρεαλιστικών έργων ως προς : α) τον τρόπο απόδοσης των μορφών (π.χ

παραστατική/ρεαλιστική, αφαιρετική/παραμόρφωση μορφής κ.λ.π) και β) τον τρόπο αναπαράστασης του χώρου (π.χ ρεαλιστικός, 

φανταστικός κ.λ.π.). Πώς συσχετίζονται με τις βασικές αρχές του Σουρεαλισμού; Ποιά η γνώμη σας... Σας αρέσει/εκφράζει; Μήπως

συναντάτε «σουρεαλιστικές» εικόνες καθημερινά;

➢Μελετήστε επιπρόσθετες προσεγγίσεις του θέματος μας...

Ερωτήματα: Τι παρατηρείτε ως προς: α) την «ιδέα/εικόνα» β) τα διάφορα μέσα-υλικά και γ) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε σχέση

με την απόδοση/αναπαράσταση της φιγούρας (παραμόρφωση, «φανταστικές εικόνες») Ποιο είδος σας αρέσει/εκφράζει/προτιμάτε και

ποιο αρμόζει στα δικά σας «μέτρα».

➢Παρουσίαση καλλιτεχνικών ρευμάτων-λύκειο-Υπερρεαλισμός

https://www.youtube.com/watch?v=0iY72-F2yYw

➢Εποπτικό υλικό: slides 13,14,15,16 

➢ Αφιέρωμα στον Ελληνικό Υπερρεαλισμό(Καθημερινή 2002)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14873/extras/activit

ies/index_c/ellinikos_yperrealismos.pdf

➢Εποπτικό υλικό: Slides 18 μέχρι και 32

Δραστηριότητες
Προεργασία, εμπλουτισμός, παραγωγή, αξιολόγηση-στοχασμός
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Πηγές για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Διαδίκτυο, σχολ. Εγχειρίδια, εποπτικό υλικό κ.α.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ: προσχέδια… (Δ.1,2,3) 

Αν σας δινόταν η ευκαιρία να πάρετε για λίγο μια «φανταστική» μορφή, ποια μορφή θα ήταν αυτή;

Διερευνήστε πολλαπλές επιλογές ώστε να αναπτύξετε αργότερα (τελικό έργο) την πιο κατάλληλη: (2-3 προσχέδια)

1. Χρησιμοποιήστε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Σουρεαλισμού σε δικούς σας εικαστικούς πειραματισμούς με σκοπό την παραμόρφωση/ 

μεταμόρφωση της προσωπικής σας φιγούρας/εικόνας «Alter Ego» (π.χ αντικαθιστώντας μέρος/μέρη του σώματος π.χ το κεφάλι της φιγούρας σας 

με: 1. το κεφάλι ενός ζώου/ πουλιού, 2. ενός φυτού ή 3. με ένα αντικειμένο).

2. Εξελίξτε τις ιδέες σας παρατηρώντας – επιλέγοντας – συνδυάζοντας και εφαρμόζοντας εικαστικές λύσεις μέσα από παραλλαγές που αφορούν: α) 

στα υλικά/μέσα και β) στις τεχνικές αναπαράστασης της προσωπικής σας μορφής/φιγούρας «Alter Ego».

➢ Εποπτικό υλικό: Slide 14

➢ Εποπτικό υλικό: Slides 18 μέχρι και 32

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Δημιουργία (Δ.3,4)

Επιλογή της τελικής εικαστικής «ιδέας/λύσης».  Μετά την διερεύνηση πολλαπλών επιλογών αναπτύξτε την πιο κατάλληλη!!!

Τελικός σκοπός του έργου σας είναι μια σουρεαλιστική φιγούρα η οποία θα απεικονίζει τον «άλλο», «δεύτερο» σας εαυτό. Να ληφθεί

υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής της τελικής εικαστικής «ιδέας/λύσης»...

Επιλέξτε/ Αποφασίστε ...  Επεξηγηματικές οδηγίες ως προς τον τρόπο ανάπτυξης του τελικού έργου:

1. Σχεδιασμός φιγούρας: επιλογή «ΙΔΕΑΣ» (π.χ ανθρώπινο σώμα με κεφάλι αετού) με δημιουργικότητα και εκφραστικότητα.

2. Επιλογή μέσων (χρωματιστά, παστέλ, μπογιές, μολύβι) υλικών (π.χ. εφημερίδα, σχοινί, ύφασμα, ασημόκολλα κ.α) και τεχνικών (σχέδιο, 

ζωγραφική, μεικτή τεχνική, κολάζ κ.λ.π) τα οποία σας εκφράζουν/ κρίνετε κατάλληλα για να αναδείξουν το «Alter Ego» σας.

➢Σύνθεση της τελική ιδέας

➢Αποτύπωση σχεδίου

➢Ανάπτυξη της σουρεαλιστικής σύνθεσης (σχέδιο, ζωγραφική, μεικτή τεχνική, κολλάζ)

➢Δημιουργία/ Ολοκλήρωση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (Δ. 4)

1. Παρουσιάστε τη διαδικασία και το τελικό σας έργο είτε υπό μορφή: α) Power Point, ή β) «Artist book» (Δημιουργία αρχείου σχεδίων/ εικαστ. 

πειραματισμών).

2. Γράψτε μια σύντομη αυτοαξιολόγηση (κριτική τοποθέτηση) όσον αφορά στην εικαστική σας προσέγγιση (ιδέα σε σχέση με το θέμα μας «Αlter

Ego») καθώς επίσης και στο χειρισμό των μέσων/υλικών/τεχνικών, χρησιμοποιώντας εικαστική ορολογία. 

❖ Αξιολογήστε τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη φιγούρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προβληματισμός... (Δ. 5)

➢ Φυλλάδιο: κριτική έργου

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

ykeiou.pdf

Δραστηριότητες
Προεργασία, εμπλουτισμός, παραγωγή, αξιολόγηση-στοχασμός
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Γραμμή: Η συνέχεια του σημείου στον 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.
Άξονες: Οι άξονες είναι εμφανείς ή νοητές γραμμές που ενώνουν τα σημαντικά στοιχεία του έργου και λειτουργούν ως μονοπάτια, τα οποία ακολουθεί

το μάτι του θεατή για να το «διαβάσει».
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 (π.χ η ανθρώπινη φιγούρα). Στη
σχεδιαστική επιφάνεια μεταφέρουμε τα μεγέθη με τις ίδιες αναλογίες.
Αναλογία: είναι η σχέση μεγέθους των τμημάτων του έργου μεταξύ τους αλλά και με το σύνολο.

Αρμονία: Όλα τα στοιχεία που συναποτελούν το έργο δημιουργούν ένα σύνολο με ενότητα και συνοχή.

Ισορροπία: Όλα τα στοιχεία στο έργο κατανέμονται ζυγισμένα στον χώρο

Συμμετρία και ασυμμετρία: Στη συμμετρία το μισό μέρος του έργου είναι ακριβώς ή σχεδόν όμοιο με το άλλο μισό.

Αντίθεση: Σε μια σύνθεση οι αντιθέσεις στα σχήματα, τα μεγέθη, τις ποσότητες, το φως-σκιά, τα χρώματα, την υφή, το θέμα κ.τ.λ. χρησιμοποιούνται

για να δημιουργήσουν εναλλαγές, ποικιλία και ενδιαφέρον.
Δομή: Κάθε στοιχείο στην φύση αλλά και κάθε κατασκευή έχει ένα σκελετό (δομή) στον οποίο στηρίζονται και οργανώνονται όλα τα μέρη του. Π.χ. σε

ένα δέντρο με δομικά στοιχεία τον κορμό και τα κλαδιά στηρίζονται τα φύλλα και τα άνθη συνθέτοντας ένα ενιαίο σύνολο.
Σύνθεση: είναι η οργάνωση και η διάταξη όλων των στοιχείων ενός έργου σε ένα ενιαίο σύνολο. Η σύνθεση βασίζεται στα δομικά στοιχεία και τις

αρχές της σύνθεσης. http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8414*
Μεταφυσική ζωγραφική (Pittura Metafisica): Όρος που αναφέρεται στη ζωγραφική του ιταλού Ντε Κίρικο στη δεκαετία του 1910. Η

από μέρους του χρησιμοποίηση ονειρικών εικόνων σε φανταστικά αρχιτεκτονικά τοπία και η αντιπαράθεση ασυνάρτητων, ετερόκλητων στοιχείων
προαναγγέλλουν ορισμένες πλευρές του Σουρεαλισμού. https://www.youtube.com/watch?v=0d_Ub4e58_o

Eικαστικό λεξικό:
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Γρήγορα σκίτσα (gesture drawing)
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Σχεδιαστικές μελέτες του «κορμού»...
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Σχεδιαστικές μελέτες των «άκρων»...
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Σχεδιαστικές 
μελέτες κεφαλιού/

Χαρακτηριστικών...
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Bασικές σκελετικές
και μυϊκές κινήσεις 

στον σχεδιασμό..
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Βασικές σκελετικές και μυϊκές κινήσεις 
στον σχεδιασμό...
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Παρατηρώντας τον άνθρωπο...

Αφού προεκτείνεις τις γραμμές, προσπάθησε να σχεδιάσεις μια φιγούρα «εκ του φυσικού» αρχικά ανφάς και μετά προφίλ τηρώντας τις βασικές αναλογίες.

Άξονας συμμετρίας
(Bλ. Εικ. Λεξικό)

Bοηθητικές γραμμές 
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Καλλιτεχνικό κίνημα που ξεκίνησε στη Γαλλία και μετά εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, ειδικά στη
Γερμανία και Ισπανία. Ο ποιητής Αντρέ Μπρετόν, αρχηγός του κινήματος, δημοσίευσε τις απόψεις των
σουρεαλιστών στο πρώτο Σουρεαλιστικό Μανιφέστο το 1924 στο οποίο ο Σουρεαλισμός οριζόταν ως

«καθαρός ψυχικός αυτοματισμός». Αν και ο ορισμός αυτός ταίριαζε περισσότερο στη
σουρεαλιστική λογοτεχνία και λιγότερο στη σουρεαλιστική τέχνη, η φήμη του Σουρεαλισμού στηρίζεται
κυρίως στο έργο ζωγράφων και γλυπτών: Σ. Νταλί, Μ. Ερνστ, Χ. Μιρό, Χ. Αρπ, κ.α.. Κύριος φορέας
έκφρασης και προβολής των σουρεαλιστικών ιδεών και έργων ήταν τα διάφορα σουρεαλιστικά περιοδικά.

Οι σουρεαλιστές προσπάθησαν να ζωγραφίσουν τον άγνωστο κόσμο του μυαλού, τα όνειρα και
το παράλογο, καθώς ενδιαφέρονταν πολύ για την ψυχολογία του ασυνείδητου όπως τη
διαμόρφωσε ο Φρόιντ. Ο σουρεαλισμός βασίζεται στην πίστη σε μία ανώτερη ύπαρξη συγκεκριμένων

μορφών σκέψης, που συνήθως απωθούνται από τη συνείδηση. Διακηρύττει την παντοδυναμία του
ονείρου, του ενστίκτου και στρέφεται εναντίον κάθε λογικής, ηθικής και κοινωνικής τάξης. Ως

κύριο μέσο έκφρασης, προέβαλαν τον «αυτοματισμό» επιδιώκοντας τη διερεύνηση του ασυνείδητου,

την απελευθέρωση της φαντασίας «με την απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική».

ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ (20ος ΑΙΩΝΑΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά:

▪ Μεταφυσική ατμόσφαιρα
▪ Απόδοση της φόρμας και του όγκου
▪ Ασύμμετρες συνθέσεις
▪ Αντίστροφη προοπτική
▪ Βαριές και απειλητικές σκιές
▪ Παραμόρφωση της πραγματικότητας
▪ Ονειρικά, φανταστικά, μυστηριακά

θέματα
▪ Απλοποίηση μορφών
▪ Έντονα και αδρά περιγράμματα σκιές

Oρισμός: Καθαρός ψυχικός αυτοματισμός που χρησιμοποιείται για να εκφραστεί προφορικά, γραπτά ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η πραγματική λειτουργία της σκέψης. Η σκέψη υπαγορεύεται χωρίς να ασκείται κανένας
έλεγχος από τη λογική και πέρα από κάθε αισθητική ή ηθική μέριμνα.

Ο Σουρεαλισμός επιδιώκει την αποτύπωση (είτε λεκτική, είτε εικονική) αυθόρμητων συναισθημάτων και σκέψεων που δεν έχουν κοινή λογική. Μελετώντας και παρατηρώντας τα Σουρεαλιστικά
έργα σε παραπέμπουν σε μια άλλη πραγματικότητα, μια υπερπραγματικότητα, όπου η κοινή λογική καταργείται και μπαίνουν τα στοιχεία του παραλόγου, που όμως εάν τα παρατηρήσουμε και τα
αναλύσουμε δεν θα μας φανούν τόσο παράλογα. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους για να υποδηλώσει κάτι φανταστικό, αλλόκοτο, παράλογο ή τρελό. H απλοϊκή αυτή
χρήση του όρου είναι ανεπαρκής για την περιγραφή του υπερρεαλιστικού κινήματος, έχει παρόλα αυτά ενσωματωθεί στην καθομιλουμένη (π.χ. "...ήταν μια εντελώς σουρεαλιστική σκηνή!")
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Σαλβατόρ Νταλί (1904 -1989) 

Ο Ισπανός ζωγράφος Σαλβατόρ Νταλί ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των

εποχών και έχει επηρεάσει την παγκόσμια ιστορία και τέχνη με πολλούς τρόπους... Ως μέλος του Σουρεαλιστικού

κινήματος, προώθησε την ιδέα του παραλογισμού και το ρόλο του ασυνειδήτου στην τέχνη του. Οι πίνακες του που

αποκαλούνταν από τον ίδιο "ζωγραφισμένες ονειροφωτογραφίες« διακρίνονται για την έμφαση τους στην απόδοση

των λεπτομερειών, την τεχνική δεξιοτεχνία, την επινοητικότητα, την τάση για επίδειξη και τη μεγάλη χρήση φροϋδικών

συμβόλων. Εξαιτίας των εξωφρενικών και κατά καιρούς εκκεντρικών δηλώσεων του, η φήμη του ήταν τεράστια!

«Όλη μου τη ζωή καθόρισαν δύο άκρα: η κορυφή και ο πάτος».

«Υπνος» 1937

«Ο πειρασμός του Αγίου Αντωνίου» 1946
«Η εμμονή της μνήμης»1931«Φλεγόμενη Καμηλοπάρδαλη» 1936

"Η μόνη διαφορά μου από τους Σουρρεαλιστές, είναι πως εγώ είμαι Σουρρεαλιστής»

«The Ship»1943
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Ο Μαξ Ερνστ ήταν Γερμανός ζωγράφος και γλύπτης και θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους καλλιτέχνες του κινήματος του υπερρεαλισμού αλλά και εν γένει της μοντέρνας
τέχνης. Σπούδασε φιλοσοφία, ιστορία της τέχνης, ψυχολογία και λογοτεχνία, εν τέλει ήταν η
ζωγραφική αυτή που τον κέρδισε Η τέχνη του χαρακτηρίστηκε από πρωτοποριακά και
ρηξικέλευθα στοιχεία, με εμφανείς επιρροές από το σουρρεαλιστικό κίνημα. Επιπλέον, ο Μαξ
Ερνστ διακρίθηκε για το συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών που χρησιμοποίησε, καθώς και από
μία διαρκή αναζήτηση νέων μεθόδων σύνθεσης.

Max Ernst (1891-1976)

Ο Zουάν Μιρό ήταν Ισπανός ζωγράφος και γλύπτης. Βαθιά
συμβολικός, είχε ένα εντελώς δικό του ύφος. Τα έργα του, με
τα έντονα χρώματα και τις απλοποιημένες φόρμες θυμίζουν
σχέδια μικρών παιδιών. Ο Σουρεαλισμός του διακρίνεται για
τα ευφάνταστα, συχνά χιουμοριστικά και φαινομενικά
τουλάχιστον, παιδικά, αφελή σχήματα, χρωματισμένα με
καθαρά βασικά χρώματα, μαύρο και άσπρο. Αυτά τα σχήματα
φαίνονται να αιωρούνται σ’ έναν αινιγματικό χώρο.

Joan Miro (1893 -1983)

«Ο Ελέφας της Κελέβης», 1921    
κολλάζ και λάδι σε καμβά

Ο «Άγγελος της Εστίας» ή ο Θρίαμβος του Σουρεαλισμού, 1937

" The hundred headless woman»

«Potato», 1928

“To Καρναβάλι του Αρλεκίνου” 1925

«Woman in Front 
of the Sun». 1950.

«The Garden» 1925
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Ο Ρενέ Μαγκρίτ ήταν ένας σουρεαλιστής καλλιτέχνης γεννημένος στο Βέλγιο
Πριν γίνει ζωγράφος, σχεδίαζε αφίσες, διαφημίσεις και ταπετσαρίες. Τα
χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του Μαγκρίτ υποδηλώνουν το ασυνήθιστο, το
παράξενο, την παραμόρφωση της κλίμακας, το ερωτικό στοιχείο, το απρόσμενο,
το μυστηριώδες και το άγνωστο. Το έργο του είναι συχνά πνευματώδες και
διασκεδαστικό. Ο αριστοτεχνικός ζωγράφος Ρενέ Μαγκρίτ περιέγραψε τα έργα
του λέγοντας:

«Η ζωγραφική μου είναι ορατές εικόνες που δεν κρύβουν κάτι —
προκαλούν μυστήριο και, πράγματι, όταν κάποιος βλέπει έναν από τους
πίνακές μου, θέτει στον εαυτό του αυτήν την απλή ερώτηση: “Tι
σημαίνει αυτό;” Οι πίνακές μου δεν σημαίνουν κάτι, επειδή και το
μυστήριο δεν σημαίνει κάτι — είναι απλά άγνωστο.»

René Magritte (1898–1967)

Ο Τζόρτζιο ντε Κίρικο ήταν Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας και γλύπτης, γνωστός ως ένας από τους καλλιτέχνες που
διαμόρφωσαν το ιδίωμα της Μεταφυσικής Ζωγραφικής (Pittura metafisica). Οι πίνακες του διέπονται από οραματικά και
ποιητικά στοιχεία, ενώ χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη έμφαση του ντε Κίρικο σε αινιγματικές συνθέσεις και στην
αμφισημία των αντικειμένων. Μέσα από τη ζωγραφική του εξωτερικεύει ένα φανταστικό εσωτερικό και αινιγματικό κόσμο με
φανταστικές φιγούρες από αγάλματα ή ξόανα, νεκρές φύσεις, περίεργα αντικείμενα, κουτιά και κίονες σε περιβάλλον ξένο προς
αυτά, σε έρημους χώρους, ανάμεσα σε αφιλόξενα οικοδομήματα λουσμένα σε δυνατό φως με βαθιές σκιές όπως στο έργο «Οι
Ανησυχητικές Μούσες». Ο ντε Κίρικο άσκησε σημαντική επιρροή στα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ού αιώνα.

Giorgio de Chirivo (1888 -1978) 
«Οι Ανησυχητικές Μούσες» (1916) 

«Tο τραγούδι της αγάπης» 1953

Ο «Θεραπευτής» 1937

«Ο άσωτος υιός», 1975

«Αυτοπροσωπογραφία»
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ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ…

Eπιλέγοντας  ύφος/στυλ  για να μεταφέρουμε τα κομμάτια του 
«άλλου» μας εαυτού  στο χαρτί /έργο.

M E Σ Α , ΥΛ Ι K A , Τ Ε Χ Ν Ι Κ E Σ , Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ E Σ . . .
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Καθηγήτρια Τέχνης: Μανουέλα Μιχαηλίδου
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