
*ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 3  
Γειά σας παιδιά και γονείς! Αυτό είναι το τρίτο μάθημα εικαστικών.  Να σας υπενθυμίσω ότι 
μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες των έργων σε αυτό το email: lmartha@sch.gr 

Σε μερικές μέρες, στις 18 Δεκέμβρη, είναι τα γενέθλια ενός πολύ γνωστού και αγαπημένου 
σε όλα τα παιδιά ζωγράφου, του Paul Klee. Ο Κλεε παρόλο που δεν εντάχθηκε επισήμως σε 
καμία σχολή ή κίνημα, το έργο του είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των 
περισσοτέρων καλλιτεχνικών τάσεων της μοντέρνας τέχνης, ενώ υπήρξε και δάσκαλος στη 
σχολή Μπαουχάους (Bauhaus).  

Δες πρώτα μερικά έργα του εδώ: http://www.viewpure.com/qGy-ZxCuICo 

Πάμε τώρα να παρατηρήσουμε ένα από τα πιο γνωστά του έργα, το« κάστρο και ήλιος».  

 

Paul Klee, «Κάστρο και ήλιος», 1928 

Εδώ βλέπουμε τον Κλεε να χρησιμοποιεί μόνο τετράγωνα και τρίγωνα για να φτιάξει 
ολόκληρη πόλη και μόνο έναν κύκλο που είναι ο ήλιος. Πάμε να δοκιμάσουμε κι εμείς;   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%82
http://www.viewpure.com/qGy-ZxCuICo


 

Πάρε χάρακα και διαβήτη και ξεκινάμε! 

Σχεδιάζω ένα ορθογώνιο και το μοιράζω σε τετράγωνα. Μέσα στα τετράγωνα σχεδιάζω κι 
άλλα  τετράγωνα. Πάνω στο ορθογώνιο κολλάω κι ένα τρίγωνο για σκεπή! 

 

 

 

Δίπλα στο αρχικό ορθογώνιο κολλάω κι άλλο ορθογώνιο και προσθέτω κι άλλα τετράγωνα 
και άλλα τρίγωνα. Πόσο μεγάλη μπορείς να κάνεις την πόλη σου;  



 

Μη ξεχάσεις να βάλεις τον μοναδικό κύκλο σου, τον ήλιο!                                                   
*(κάπου υπάρχει μισός κύκλος που είναι ένα γεφυράκι! Το βρήκες;)                                                                      
Συνέχισε να παρατηρείς το έργο του Κλεε και πάρε ιδέες και για το σχέδιο και για τα 
χρώματα που θα βάλεις. Διάλεξε εσύ τι είδος χρώματος θα βάλεις. 

Ο Paul Klee μίλησε σε μερικά από τα δημοσιευμένα έργα του σχετικά με το πόσο 
«κουραστικό» είναι σε έναν πίνακα να έχει «πάρα πολύ λευκό». Ας το γεμίσουμε με χρώμα! 

 «Η γραμμή είναι ένα σημείο που πήγε για βόλτα» λέει ο Κλεε. Συμφωνείς;                     

Καλή επιτυχία! Περιμένω με ανυπομονησία να δω το έργο σου! 

http://www.paul-klee.org/colours/
http://www.paul-klee.org/colours/

