
 

1. Ζωγραφίζω όπωσ ο Ζωρζ Σερά 

 

Μπορείσ να ηωγραφίςεισ με ζναν διαφορετικό τρόπο, όπωσ ζκανε και ο 

Γάλλοσ ηωγράφοσ Ζωρη ερά. Αντί να αναμιγνφει τα χρϊματα  ςτον 

καμβά, ζβαφε κουκίδα κουκίδα για να δθμιουργιςει τθν ψευδαίςκθςθ 

πωσ είναι μία κανονικι ηωγραφιά. Σο ίδιο μπορείσ να κάνεισ κι εςφ! Θα 

χρειαςτείσ χαρτί και χρϊματα (καλφτερα αποτελζςματα κα ζχεισ με 

μαρκαδόρουσ). Αρχικά, μπορείσ να ςχεδιάςεισ ςτο χαρτί το περίγραμμα 

τθσ ηωγραφιάσ ςου, για παράδειγμα το περίγραμμα ενόσ ςπιτιοφ, ενόσ 

δζντρου, κτλ. Προςοχι! Μθν χρωματίςεισ όπωσ κα ζκανεσ ςυνικωσ! 

Αντί να βάψεισ τθ ςκεπι του ςπιτιοφ, που ζκανεσ, κόκκινθ, μπορείσ να 

χρθςιμοποιιςεισ τον κόκκινο μαρκαδόρο για να κάνεισ μικρζσ κουκίδεσ 

–βοφλεσ  τθ μία δίπλα ςτθν άλλθ. Με αυτόν τον τρόπο βάψε και τθν 

υπόλοιπθ ηωγραφιά ςου. 

 

Ζωρη ερά – Γκρίηοσ καιρόσ  (1888) 

 



 

2. Ζωγραφίζω όπωσ ο Πάουλ Κλέε 

 

Μπορείσ να ηωγραφίςεισ με ζναν διαφορετικό τρόπο, όπωσ ζκανε 

και ο Ελβετόσ ηωγράφοσ Πάουλ Κλζε. Οι πίνακζσ του 

δθμιουργοφνται από πολλά γεωμετρικά ςχιματα ςε ζντονεσ 

αποχρϊςεισ. Ο  Κλζε αρχικά ζκανε το περίγραμμα, μετά ςχεδίαηε 

διάφορα ςχιματα (τρίγωνα, τετράγωνα, ορκογϊνια και κφκλουσ) 

και ςτο τζλοσ, χρθςιμοποιοφςε ζντονα χρϊματα για να τα 

διακοςμιςει. Με αυτό τον τρόπο, δθμιουργοφςε ξεχωριςτοφσ 

πίνακεσ. Προςπάκθςε να κάνεισ κι εςφ το ίδιο! ε λευκό χαρτί 

ςχεδίαςε ζνα κάςτρο ι ζνα ςπίτι  και χϊριςζ το ςε μικρότερα 

ςχιματα (τρίγωνα, ορκογϊνια, κτλ.). Έπειτα, βάψε τθ ηωγραφιά 

ςου με διάφορα ζντονα χρϊματα για να τθν κάνεισ πολφχρωμθ 

και εντυπωςιακι, όπωσ κα ζκανε ο Πάουλ Κλζε. 

 

 
Πάουλ Κλζε – Σο κάςτρο και ο ιλιοσ (1928) 

 

 



 

3. Ζωγραφίζω όπωσ ο Πητ Μοντριάν 

 

Μπορείσ να ηωγραφίςεισ με ζναν διαφορετικό τρόπο, όπωσ ο 

Ολλανδόσ Ζωγράφοσ Πθτ Μοντριάν. τα ζργα του, ςυνικωσ, 

χρθςιμοποιεί βαςικά χρϊμα όπωσ το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε, 

τα οποία αναμιγνφει με το άςπρο ι το μαφρο για να φτιάξει διάφορεσ 

αποχρϊςεισ. Επίςθσ, δεν χρωμάτιηε όλθ τθν επιφάνεια του πίνακα. 

υνικωσ, ζνα μεγάλο μζροσ ιταν λευκό. Προςπάκθςε να κάνεισ κι εςφ 

το ίδιο! ε λευκό χαρτί ςχεδίαςε με μαφρο χρϊμα οριηόντιεσ και 

κάκετεσ γραμμζσ, ςαν να κεσ να φτιάξεισ μια ςκακιζρα. Έπειτα, βάψε 

τα τετράγωνα ι τα ορκογϊνια που δθμιουργικθκαν με τα βαςικά 

χρϊματα, όπωσ κα ζκανε ο Πθτ Μοντριάν. ίγουρα το αποτζλεςμα κα 

είναι καταπλθκτικό! 

 

Πθτ Μοντριάν – φνκεςθ Α (1923) 

 



4. Ζωγραφίζω όπωσ ο Βαςίλι Καντίνςκι 

 
Μπορείσ να ηωγραφίςεισ με ζναν διαφορετικό τρόπο, όπωσ ο 

Ρϊςοσ ηωγράφοσ Βαςίλι Καντίνςκι.  Όταν ηωγράφιηε ζναν πίνακα, 

ςυνικωσ άκουγε κλαςικι μουςικι για ζμπνευςθ. Έπαιηε με τα 

χρϊματα και τισ φόρμεσ ςαν να ιταν νότεσ. Έτςι, ζνωςε δφο 

μορφζσ τζχνθσ ςε μία, γι’ αυτό και οι πίνακζσ του μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν "μουςικοί".  Ο Καντίνςκι ηωγράφιηε με ζντονα 

χρϊματα και δθμιουργοφςε διάφορα ςχιματα, όπωσ κφκλουσ, 

τετράγωνα, κ.α. Προςπάκθςε να κάνεισ κι εςφ το ίδιο. Αρχικά, 

πάρε ζνα λευκό χαρτί και χϊριςζ το ςε μικρότερα τετράγωνα. 

Μζςα ςε κάκε τετράγωνο ηωγράφιςε ζναν μικρό κφκλο, κι ζπειτα 

ζναν μεγαλφτερο, κ.ο.κ. μζχρι να ζχεισ ηωγραφίςει όλα τα 

τετράγωνα. Μθν ξεχάςεισ, όςο κα δθμιουργείσ τον πίνακα να 

ακοφσ μουςικι για να εμπνζεςαι, όπωσ ζκανε και ο Καντίνςκι.   

 

 
Βαςίλι Καντίνςκι – Σετράγωνα με ομόκεντρουσ κφκλουσ (1913) 


