
*ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 (Ε’-Στ’)  
 

Γειά σας παιδιά και γονείς! Αυτό είναι το όγδοο μάθημα εικαστικών. Να σας υπενθυμίσω ότι 

μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες των έργων σε αυτό το email: lmartha@sch.gr 

 

Henri Matisse, The Horse, the Rider, and the Clown 1943-4 

Ο Henri Matisse (Χένρι Ματίς), Γαλλος καλλιτέχνης (1869-1953) γνωστός για την 

αυθεντικότητά  του και την χρήση του έντονου χρώματος, ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και ηγέτης στο κίνημα της σύγχρονης τέχνης. 

Ένας κριτικός τέχνης κάποτε χαρακτήρισε τον Matisse και τους συναδέλφους του "Fauves" 

(γαλλικά σημαίνει "άγρια ζώα"), αφού είδαν μια έκθεση των έργων τους - το όνομα αυτό 

τους έμεινε και έτσι ονομάστηκε το κίνημα γνωστό ως Φωβισμός "Fauvism".                  

Όταν ο Matisse ήταν ηλικιωμένος και πολύ αδύναμος για να σταθεί στο καβαλέτο του, 

άρχισε να κάνει κολάζ με κομμένο χαρτί, το οποίο ονόμασε "σχέδιο με ψαλίδι" 

 



Εδώ έχουμε ένα χρήσιμο λεξιλόγιο: 

Γεωμετρικά σχήματα - σχήματα που βρίσκονται συνήθως στη γεωμετρία, όπως τετράγωνα, 

τρίγωνα και ορθογώνια 

Οργανικά σχήματα - σχήματα που βρίσκονται συνήθως στη φύση π.χ. φυτά, συνήθως με 

καμπύλες και ακανόνιστες γραμμές 

Θετικό σχήμα - το ίδιο το σχήμα 

Αρνητικό σχήμα - η περιοχή γύρω από ένα σχήμα ή ανάμεσα σε σχήματα, όπου μπορείτε να 

δείτε το φόντο πίσω του. 

Επαναλαμβανόμενα σχήματα - το ίδιο σχήμα, επαναλαμβάνεται πολλές φορές, συχνά σε μια 

ομαδοποίηση ή κάνοντας μια διαδρομή στο χαρτί 

Στυλιζαρισμένη - μια εικόνα που απλοποιείται μέχρι το σημείο να γίνει αφηρημένη, αλλά 

εξακολουθεί να μοιάζει στην αρχική της μορφή 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Θα χρειαστείς:  χαρτιά χρωματιστά ή απο περιοδικά και εφημεριδές, κόλλα, ψαλίδι  

1. Δεν χρειάζεσαι μολύβι!! "Σχεδίασε" μόνο με το ψαλίδι σου !! 

2. Κόψε τα χαρτιά σε σχήματα με διάφορα χρώματα και μεγέθη και οργάνωσέ τα πάνω σε 

λευκό ή μαύρο φόντο. Βάλε γεωμετρικά, οργανικά, θετικά και αρνητικά σχήματα και 

τουλάχιστον ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα. Βάλε κάποιο σχήμα να καλύπτει το άλλο. Το 

κολάζ σου μπορεί να αντιπροσωπεύει κάτι ή απλώς να είναι ένα εντελώς αφηρημένο σχέδιο. 

(Αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις μορφές αναπαράστασης στο σχέδιό σου, κάνε τις πιο 

στυλιζαρισμένες παρά ρεαλιστικές.) 

3. Κόλλησε τα σχέδιά σου στο χαρτί φόντου, πρώτα τα μεγαλύτερα σχήματα και στη 

συνέχεια τα μικρότερα. 

Χρήσιμες συμβουλές: Όποτε κολλάς, εφαρμόζεις πάντα την κόλλα στο μικρότερο κομμάτι 

χαρτιού και στη συνέχεια το τοποθετείς  πάνω στο μεγαλύτερο χαρτί.  

 

 

*Ακολουθούν φωτογραφίες με τα κολάζ του και ένα δείγμα εργασίας που έγινε στο στυλ του 

Ματις. 



 

Henri Matisse, The Sheaf, 1953 

 Henri Matisse, Vegetables, 1951 

 



Henri Matisse, Vegetables, 1951 

 

 

 

Έργο μαθητή- δείγμα στο στυλ του Ματίς. 

Δες εδώ σπάνιο βίντεο με τον Ματίς να δημιουργεί ένα κολάζ! 

https://video.link/w/kX1Wb 

 

https://video.link/w/kX1Wb

