
Ζ ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

Σα έξγα ηέρλεο είλαη έλαο άγλσζηνο, πνιιέο θνξέο αθαηαλόεηνο, γνεηεπηηθόο θόζκνο, πνπ 

γηα λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα κελύκαηά ηνπ νη καζεηέο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Ζ επαθή ησλ παηδηώλ κε έξγα ηέρλεο θαη ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα δηαθόξσλ επνρώλ, 

δηεπξύλεη ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπο νξίδνληεο θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. 

Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο, είλαη κηα κέζνδνο πνπ βνεζά ηα παηδηά λα 

¨αλαθαιύςνπλ¨ ηα έξγα, αλαιύνληαο ηε δνκή θαη ζύλζεζή ηνπο θαη δεκηνπξγώληαο κηα 

γέθπξα ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ζα ηνπο εκπλεύζεη ζην απηόλνκν εηθαζηηθό παηρλίδη. Αθόκε 

πεξηζζόηεξν, ην έξγν ηέρλεο κπνξεί λα γίλεη ε αθνξκή γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αηζζεηηθήο αγσγήο, όπσο είλαη ε Μνπζηθή θαη ην Θεαηξηθό παηρλίδη. 

΄Δηζη, γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ, γίλνληαη 

θαηαλνεηέο κέζα από ην παηρλίδη, ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα. 

 

     
                         

                          Δηθ. 1: . Νηαιί                  Δηθ. 2: Κ.Ν.Φξήληξηρ           Δηθ. 3: Γ. Σέξλεξ 

                          (νπξεαιηζκόο)                 (Ρνκαληηζκόο)                         (Ρνκαληηζκόο) 

 

Μεζνδνινγία βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

Ηδνύ ινηπόλ κηα κέζνδνο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηελ νπνία πξνηείλνπκε θαη ζα 

πινπνηήζνπκε αξγόηεξα ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην! 

θνπόο καο είλαη λα ρηίζνπκε κηα ζπλαηζζεκαηηθή γέθπξα αλάκεζα ζην έξγν θαη εκάο, ώζηε 

καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ πιαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ζύλζεζεο πνπ αθνινπζεί,  ην έξγν λα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ην δηθό καο εηθαζηηθό παηγλίδη, θαη γηα δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηε κνπζηθή θα ηε ζεαηξηθή αγσγή! 

    

Δηθ. 4: Π. Πηθάζν (1924), Ο Πώι ζαλ αξιεθίλνο, Κ. Μνλέ (1895), Ο θήπνο ηνπ Μνλέ ζην Εηβεξλύ 

Σν πξώην πνπ ρξεηαδόκαζηε θπζηθά, είλαη έλα έξγν ηέρλεο πνπ έρνπκε επηιέμεη, θαη 

πξνβάινπκε πάλσ ζηελ νζόλε, είηε από ην ΄Ηληεξλεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα, είηε σο δηαθάλεηα, ή ζιάηλη.  Δδώ είκαζηε εμαξηεκέλνη από ηελ πνηόηεηα απόδνζεο 

ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο. Καη θπζηθά δελ έρνπκε αλαθνξά ζην ¨πξαγκαηηθό¨ 



κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ¨πξαγκαηηθή¨ ηνπ επηθάλεηα (ηειάξν, γιππηό, ραξαθηηθό θιπ.) 

Πεξηνξηδόκαζηε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε ζρεηηθέο θαη αλάινγεο κε ηελ πνηόηεηά ηεο. 

¨Η ζύγρξνλε ηερληθή έρεη θέξεη πνιύ πην θνληά καο ηα έξγα ηέρλεο. Πεξηζζόηεξν από πνηέ 

άιινηε έρεη δηεπθνιπλζεί ε πξνζέγγηζή ηνπο. Τνλ 19
ν
 αηώλα έπξεπε λα πάεη θαλείο θνληά ζηα 

έξγα ηέρλεο, λα ηα δεη ζηα κνπζεία, ζηα ζέαηξα, ζηηο ζπλαπιίεο. Σήκεξα, ζαπκάζηα αληίγξαθα ή 

δηαθάλεηεο, εμαηξεηηθά πηζηέο αλαπαξαγσγέο ζε δίζθνπο-ιέηδεξ, δίρσο λα ππνθαζηζηνύλ ην 

κνπζείν ή ηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ, εηζάγνπλ θαζεκεξηλά ηα έξγα ζηα ζπίηηα καο¨. ( Haar, 1998: 

9).  

Αθνύ επηιέμνπκε ινηπόλ ην έξγν πνπ καο ζπγθηλεί, ή αθνξά  ηνπο εθάζηνηε δηαζεκαηηθνύο 

καο ζηόρνπο, ζηε ζπλέρεηα, ζα πινπνηήζνπκε έλα  ζρέδην καζήκαηνο, πνπ δνκείηαη πάλσ ζε 

έληεθα βήκαηα- εξσηήζεηο, ρσξίο αξρηθά λα απνθαιύςνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ. (Παπιίδνπ, 

2003: 172-6) 

1. (Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ). –¨Παηδηά, ηη βιέπεηε λα ππάξρεη ζε απηή ηελ εηθόλα; -

Αλαγλσξίδεηε θάηη; -Ση είλαη απηό;¨ Σα παηδηά δείρλνπλ κε ηε βέξγα ηη βιέπνπλ ζην 

έξγν, ν δάζθαινο θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα. Πάλσ ζε απηά ηα ζηνηρεία 

κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ παξαπέξα εξσηήζεηο (π.ρ. ηη ζρέζε έρεη ην έλα κε ην άιιν, ηη 

θάλνπλ θιπ.) 

2. (Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ) -¨Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί απηή ε εηθόλα; -Πώο 

ζαο θάλεη λα ληώζεηε;¨ (πρ. ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ιύπεο, εξεκίαο, αλαζηάησζεο 

θιπ.). Απαληνύκε απζόξκεηα, ζπιιέγνπκε ηηο απαληήζεηο θαη ηηο ζεκεηώλνπκε ζηνλ 

πίλαθα. 

3.   (Αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ζύλζεζεο ηνπ έξγνπ).  

      -¨Πνηεο γξακκέο δηαθξίλεηε;¨ (εθώλνληαη θαη δείρλνπλ ζηνλ πίλαθα).  

 Π.ρ. θάζεηεο, νξηδόληηεο, ηεζιαζκέλεο, θακπύιεο, γσλίεο, δηαγώληεο, παξάιιειεο 

θιπ. 

     -Πνηά ζρήκαηα θπξηαξρνύλ; 

 -¨Αλ αθαηξέζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο, πνηά γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζα 

αλαθαιύςνπκε;¨. (εκεηώλνπκε ηηο απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα). 

             -Πνηά ρξώκαηα; 

 -¨Πνηά ρξώκαηα αλαγλσξίδνπκε;¨ [ π.ρ. Κόθθηλν-θίηξηλν-κπιε, (βαζηθά), 

πξάζηλν-πνξηνθαιί-κνβ, (ζπκπιεξσκαηηθά), θαθέ, γθξίδν-άζπξν-καύξν 

(νπδέηεξα ή βνεζεηηθά) θιπ.] . Σα θαηαγξάθνπκε.  

 Δίλαη ζεξκά ή ςπρξά; Φσηεηλά ή ζθνύξα; Υαξνύκελα ή ιππεκέλα; 

4. (Αληηζέζεηο) -¨Πνηέο είλαη νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο γξακκέο, ηα ζρήκαηα θαη ηα 

ρξώκαηα;¨ -¨Τπάξρεη αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα;¨. 

 ην κέγεζνο ησλ ζρεκάησλ (κηθξά-κεγάια) 

 ηελ πνηόηεηα ησλ γξακκώλ (θπθιηθέο, γσληώδεηο, ή παρηέο, ιεπηέο θιπ.) 

 ηε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ (ςπρξά-ζεξκά, θσηεηλά-ζθνύξα, γθξίδα-ιακπεξά 

θιπ.) 



 ηνηρεία αληίθαζεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

5. (Παξαγσγή ιόγνπ)-¨Ση ηίηιν πξνηείλεηε εζείο λα δώζνπκε ζην έξγν;¨ (πιιέγνπκε ηηο 

απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα. Απαληνύκε απζόξκεηα, ιέκε ηη καο έξρεηαη ζην κπαιό, 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο ζθέςεο). 

6. Απνθαιύπηνπκε ηνλ πξαγκαηηθό ηίηιν θαη ηνλ θαιιηηέρλε, δίλνπκε βηνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο, αλάινγα κε ην αληηιεπηηθό επίπεδν ησλ παηδηώλ. 

7. (Δξσηήζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αηζζήζεσλ). -¨Αλ ήκαζηαλ κέζα ζην έξγν, πνύ ζα 

ζέιακε λα είκαζηε θαη ηη;¨- Ση είδνπο ήρνπο ζα αθνύγακε; -Ση γεύζεηο ζα ληώζακε; --

Ση ζα κπξίδακε; (Καινύκε ηα παηδηά λα θιείζνπλ ηα κάηηα θαη λα θάλνπλ έλα ηαμίδη 

κε ηε θαληαζία). Αλαπαξάγνπκε ηελ ερεηηθή αηκόζθαηξα ηνπ έξγνπ, κε ηε θσλή ή 

κε κνπζηθά όξγαλα.  

8. ύκθσλα κε ηελ ςπρνινγηθή επίδξαζε ηνπ είδνπο ησλ γξακκώλ, ησλ ζρεκάησλ θαη 

ησλ ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιιηηέρλεο, κπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε λα 

ππνζέζνπκε ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα καο δώζεη, λα ππνζέζνπκε ην πώο ζα κπνξνύζε 

λα έλησζε όηαλ ην δεκηνπξγνύζε. 

9.  (Γεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα). Καινύκε ηα παηδηά λα ¨παίμνπλ¨ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηηο γξακκέο, ζρήκαηα θαη ρξώκαηα πνπ ηνπο έθαλαλ ηελ 

κεγαιύηεξε εληύπσζε. Παξαθαινύκε λα δώζνπλ  δηθνύο ηνπο ηίηινπο ζηα έξγα. 

 Εεηνύκε από ηα παηδηά λα αθαηξέζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο από απηό πνπ 

βιέπνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ ¨θξύβνληαη¨ θάησ 

από απηέο. 

 Σνπο δεηνύκε λα γεκίζνπλ κε ρξώκα ηηο επηθάλεηεο ησλ ζρεκάησλ πνπ 

έγηλαλ αληηιεπηά. Να αληηκεησπίζνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνύ ηνπο σο κηα 

ελόηεηα. Σνπο πξνηξέπνπκε λα ρξσκαηίζνπλ όιν ην θύιιν αλ ζέινπλ. Να 

δνπιέςνπλ αθήλνληαο ηε θαληαζία ηνπο ειεύζεξε. 

[Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία είλαη πνιύ 

επεξγεηηθή γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ καζεηώλ από ηα ζρεδηαζηηθά ζηεξεόηππα θαη κνληέια 

πνπ δεζπόδνπλ ζηελ έθθξαζή ηνπο, ζε ειηθία από 6-12 ρξόλσλ. Σα παηδηά όπσο γλσξίδνπκε, 

δελ γεκίδνπλ νιόθιεξν ην θύιιν ηνπ ραξηηνύ ηνπο θαη είλαη πξνζθνιιεκέλα ζε νξηζκέλεο 

ζεκαηνινγίεο (π.ρ. ζπίηη κε δέλδξν ή δέλδξα, βάςηκν ηεο θάησ ισξίδαο ηνπ ραξηηνύ κε κπιε 

ή πξάζηλν γηα λα ππνδειώζνπλ γξαζίδη ή ζάιαζζα θαη ηεο άλσ ισξίδαο κε γαιάδην, γηα λα 

δειώζνπλ ηνλ νπξαλό). ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ, κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα 

δηεπξύλνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε θαη απόδνζε ηνπ 

ρώξνπ, δίλνληάο ηνπο ηηο θαηάιιειεο παξσζήζεηο, όπσο είλαη  νη πξναλαθεξόκελεο. 

(Παπιίδνπ, 2004: 119-125)]. 

10. (Σρνιηαζκόο-ζπδήηεζε). Αλαξηνύκε ηα έξγα ζηνλ πίλαθα θαη ζπδεηνύκε πάλσ ζηα 

έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Δθθξάδνπκε ζπλαηζζήκαηα, ζρνιηάδνπκε ηα πεξηερόκελα 

θαη ηνπο ηίηινπο. 

11. (Γξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο  ιόγνπ-δεκηνπξγία κηα ηζηνξίαο  ζπλδένληαο ηα έξγα.) Σα 

έξγα απηά κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο-

παξακπζηνύ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα γίλεη κηα ερν-ηζηνξία κε κνπζηθά όξγαλα ζην 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη λα εκςπρσζεί αξγόηεξα κε ηα ζώκαηα, ζην κάζεκα ηεο 

ζεαηξηθήο αγσγήο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα παξνπζηαζζεί νξγαλσκέλν κε ηε 

κνξθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή ζθέηο. 

 

 



Γηα λα θαηαλνήζνπκε απηή ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο, σο έλα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα 

πάξνπκε ην έξγν ηνπ Ρώζνπ θαιιηηέρλε Μαξθ αγθάι, Σν κπιε ηζίξθν (1950), 

(νπξεαιηζκόο). 

 

.  

Δηθ. 5: Σν κπιε ηζίξθν (1950) 

Απηό ην έξγν ζα επεμεξγαζηνύκε αξγόηεξα θαη ζην βησκαηηθό εξγαζηήξηo. Σν επηιέμακε, 

δηόηη πξνθαιεί δηθνξνύκελεο αληηδξάζεηο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ιόγσ ηνπ παξάδνμνπ θαη κε 

ινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπίζεο, δηόηη είλαη πινύζηα πεγή ήρσλ, ιόγσ ησλ πνιιώλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ  (ηακπνύξιν, βηνιί, ληέθη, βηνινληζέιν, ζάιπηγγα) θαη κνξθώλ από ηνλ 

δσηθό θόζκν (άινγν, θόθνξαο, ςάξη θιπ.), πνπ πξνζθέξνληαη γηα δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηε Μνπζηθή θαη Θεαηξηθή αγσγή.. 

Ο Marc Chagall ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα ηνπ νπξεαιηζκνύ, πνπ εκπλέεηαη άκεζα από ην 

Αζπλείδεην,  ¨σο θαζαξόο απηνκαηηζκόο¨ ( Ρελη, 1986: 320), γηα λα κνηξαζηεί  καδί καο ηηο 

Ολεηξν-εηθόλεο ηνπ. 

Ο κεγάινο  Ρώζνο δσγξάθνο καο  κεηαθέξεη ην κήλπκα όηη ¨Ζ δσγξαθηθή θάλεη ηα όλεηξα 

αιεζηλά¨ . Καη όηη όινη κπνξνύκε λα θάλνπκε ηα όλεηξά καο πξαγκαηηθόηεηα, κε ην λα ηα 

εθθξάζνπκε, λα ηα δσγξαθίζνπκε  ζε εηθόλα, ή δίλνληάο ηνπο θάπνηα κνξθή (γιππηό, 

πνηήκαηα, κνπζηθή, ηξαγνύδη θιπ.). 

Δξγαζηήξην βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

Σν βησκαηηθό εξγαζηήξην πνπ αθνινπζεί, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Ζκεξίδαο κε ηίηιν ¨Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηώλα¨, 21.06.2015, ζηε ρνιή 

Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΘΑΛΖ γηα 

ην ζέαηξν. ε απηό ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 25 άηνκα, εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπσο θαη θνηηεηέο. Μεηά ηελ εηθαζηηθή πξνζέγγηζε, 

αθνινύζεζε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε Μνπζηθή θαη ην Θεαηξηθό παηρλίδη. 

Σν εξγαζηήξην μεθίλεζε κε ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηα εηθαζηηθά. Γη΄ απηό ηνλ ζθνπό, 

αθνινπζήζακε ηε κέζνδν βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηα 11 βήκαηα-εξσηήκαηα, πνπ 



παξνπζηάζηεθε ήδε παξαπάλσ, ρσξίο λα απνθαιύςνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη λα δώζνπκε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία.  

Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ζηαρπνινγνύληαη από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην 

εξγαζηήξην. 

1. Τη βιέπεηε ζηελ εηθόλα;¨ Μέζα ζε κηα δηάρπηε κε κπιε ρξώκα αηκόζθαηξα, βιέπνπκε λα 

θπξηαξρεί ε κνξθή κηαο γπλαίθαο κε θόθθηλα ξνύρα,  πνπ είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ 

αξηζηεξά, ζε ζρήκα θακπύιεο.  

ρεδόλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο, κηθξνί θαη κεγάινη, ζηελ πξώηε εξώηεζε, απαληνύλ κε 

ηε ιέμε Βπζόο, ιόγσ ηνπ κπιε ρξώκαηνο πνπ θπξηαξρεί, θαη νλνκάδνπλ ηελ θνπέια ζην 

θέληξν ¨Γνξγόλα¨. Κάπνηνη απαληνύλ κε ηελ ιέμε Νύρηα. ηε ζπλέρεηα όκσο, όινη 

κπεξδεύνληαη από ηελ ύπαξμε αιιεινζπγθξνπόκελσλ ζηνηρείσλ, όπσο είλαη ην ςάξη πνπ 

θξαηά αλζνδέζκε, ην πξάζηλν άινγν-ηέξαο, ν θόθνξαο πνπ παίδεη ηακπνύξιν, ην 

θεγγάξη πνπ παίδεη βηνιί θιπ. Μηα πην πξνζεθηηθή αλάιπζε, καο δείρλεη όηη ηα κάηηα, 

ηόζν ζην ςάξη, όζν θαη ζην άινγν είλαη ζρεδηαζκέλα ζαλ λα είλαη αλζξώπηλα, θαη όηη ε 

θνπέια πνπ θξαηά κηα θεληξηθή ζέζε ζην έξγν, θαίλεηαη λα θνηηά ζηα κάηηα ην άινγν. Ση 

ζπκβαίλεη ινηπόλ κέζα ζε απηή ηελ εηθόλα; Πνηά είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην ςάξη, ην 

άινγν θαη ηελ θνπέια; Καη ηη είλαη ν θύθινο πνπ θαίλεηαη ζηε κέζε δεμηά; ΄Ζιηνο ή 

Παλζέιελνο; Μέζα ζε απηόλ δηαθξίλνπκε έλα κηζνθέγγαξν λα παίδεη βηνιί θαη κηα 

αλζξώπηλε κνξθή κε καθξηά καιιηά λα θξέκεηαη από θάησ, θπζώληαο κηα ζάιπηγγα. 

Δδώ κπεξδεπόκαζηε πιήξσο θαη θζάλνπκε ζε έλα λνεηηθό αδηέμνδν. Καηαιαβαίλνπκε όηη 

βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλαλ θόζκν πνπ δελ κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε κε ηελ θνηλή 

ινγηθή, έλαλ θόζκν καγείαο θαη κπζηεξίνπ. Αληηιακβαλόκαζηε θαη ηελ ύπαξμε κηαο θνπέιαο 

ζηελ άθξε θάησ δεμηά, πνπ παίδεη ληέθη, θαη πίζσ ηεο δηαθξίλεηαη κηα κνξθή λα παίδεη 

βηνινληζέιν. Φαίλεηαη ζαλ λα εγείηαη κηαο κνπζηθήο κπάληαο.  

Έλα από ηα κε ινγηθά ζηνηρεία, είλαη θαη ην γεγνλόο πσο ε θεληξηθή πξσηαγσλίζηξηα ηεο 

εηθόλαο εκθαλίδεηαη κε ην κηζό ηεο ζώκα ζηξακκέλν πξνο ηα εκπξόο θαη ην κηζό (από ηελ 

κέζε θαη θάησ) πξνο ηα πίζσ. 

 

Δηθ. 6: Ση ζπλαηζζήκαηα καο πξνθαιεί ην έξγν; 

2. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλά ε εηθόλα είλαη αληηθαηηθά! Αθνύγνληαη ιέμεηο όπσο: Υάνο, 

κπέξδεκα, κειαγρνιία, ραξά. 

3. Αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο ζύλζεζεο θαη ησλ κνξθηθώλ ζηνηρείσλ  ηνπ πίλαθα: 



Οη γξακκέο πνπ θπξηαξρνύλ ζην έξγν είλαη δύν θεληξηθέο παξάιιειεο θαη δηαγώληεο, κηα 

κεγάιε θακπύιε πνπ δεκηνπξγεί ην ζώκα καο θνπέιαο, κηα θάζεηε θαη κηα νξηδόληηα πνπ 

θαίλνληαη πάλσ δεμηά (αηώξα), πνιιώλ εηδώλ γσλίεο θαη κηθξόηεξεο θακπύιεο.  

Από ζρήκαηα θπξηαξρνύλ ηα θπθιηθά, θύθινη πάλσ θαη θάησ ζην ζώκα ηεο θνπέιαο θαη ν 

ήιηνο-θεγγάξη, ηακπνύξιν, κεγάιν νβάι ην θεθάιη ηνπ αιόγνπ, ηξίγσλα πνπ 

ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηηο άθξεο, θιπ. 

Από ρξώκαηα, παξαηεξνύκε πσο ππάξρνπλ όια ηα ρξώκαηα ηνπ Οπξάληνπ ηόμνπ. Κπξηαξρεί 

ην κπιε πνπ είλαη ςπρξό, ην πξάζηλν ζην άινγν, ην θόθθηλν-πνξηνθαιί πνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλν ζην ζώκα ηεο θνπέιαο, θίηξηλνο είλαη ν ήιηνο-θεγγάξη, αιιά ππάξρνπλ θαη 

κσβ απνρξώζεηο ζηελ αλζνδέζκε θιπ. 

4. Οη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο γξακκέο, ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξώκαηα είλαη πξνθαλείο. Σν 

έξγν είλαη πινύζην ζε αληηζέζεηο γξακκώλ θαη ζρεκάησλ, κεγάισλ θαη κηθξώλ, αιιά θαη 

ρξσκάησλ: Τπάξρνπλ αληηζέζεηο ςπρξώλ-ζεξκώλ, αλνηρηώλ-ζθνύξσλ,  αληηζέζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθώλ θιπ. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη κηα κεγάιε θαη βαζηθή αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σίπνηε από 

απηά πνπ απεηθνλίδνληαη, δελ καο παξαπέκπεη ζε κηα ¨πξαγκαηηθή¨, γλσζηή ζε εκάο, 

αληίζηνηρε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαηάζηαζε. 

5. Γώζακε ηνπο δηθνύο καο ηίηινπο ζην έξγν, θαη θαηαγξάςακε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δόζεθαλ. (π.ρ. ¨Αθξνβαηώ ζην βπζό, γιπθηά κειαγρνιία, παξάμελνο γάκνο, ε αθξνβάηηζζα 

θαη ην ςάξη¨, θ.α..)  

6. Απνθαιύςακε ηνλ πξαγκαηηθό ηίηιν, θαη ηνλ θαιιηηέρλε, δώζακε βηνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ην θαιιηηερληθό θίλεκα ηνπ νπξεαιηζκνύ. 

Ο Ρώζνο θαιιηηέρλεο Μαξθ αγθάι (1887-1985), πνπ ζαλ παηδί κεγάισζε κέζα ζε 

δύζθνιεο ζπλζήθεο πνιέκνπ θαη θηώρεηαο, δσγξάθηζε θάπνηα έξγα ζηα νπνία ζπκάηαη 

εθείλεο ηηο κειαγρνιηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Ο αγθάι πξνηηκνύζε λα δσγξαθίδεη παξακύζηα 

θαη γεκάηεο θαληαζία ηζηνξίεο κε γεσξγνύο, ρσξηά κε θόηεο θαη άιια δώα. Αγαπνύζε ηα 

όλεηξα, θαη γηα λα βνεζήζεη θαη άιινπο λα νλεηξεύνληαη, δσγξάθηδε ηα όλεηξά ηνπ.  

7. Δπαηζζεηνπνηήζακε όιεο ηηο αηζζήζεηο καο,  θάλνληαο έλα ηαμίδη κε ηε θαληαζία, θαη 

βξεζήθακε όινη γηα ιίγν κέζα ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ έξγνπ, κπξίδνληαο, αθνύγνληαο 

ηνπο ήρνπο θαη δηεξεπλώληαο ηηο δηάθνξεο γεύζεηο πνπ καο ζπκίδεη ε αηκόζθαηξα ελόο 

ηζίξθνπ. ε απηό επηζηξαηεύζακε δηθέο καο κλήκεο θαη εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο 

κνηξαζηήθακε.  

 Με ηε θσλή καο δσληαλέςακε ηελ ερεηηθή αηκόζθαηξα ηνπ έξγνπ, κηκεζήθακε 

ηνπο ήρνπο πνπ θάλεη ην άινγν, ν θόθνξαο, ην ςάξη ζην λεξό, θαη δηάθνξα άιια 

δώα πνπ πηζαλόλ λα ππάξρνπλ ζε ηζίξθν. 

 Αλαξσηεζήθακε ηη λα έθαλε ε θνπέια ιίγν πξηλ κπεη ζην έξγν θαη ηη ζα 

κπνξνύζε λα ζπκβεί ζηελ θνπέια ιίγν κεηά. Αλ έπεθηε από ηελ αηώξα, ηη ζα 

πάζαηλε; Θα πέζαηλε; Θα ηελ έζσδε ην άινγν ηξέρνληαο λα ηελ πάξεη πάλσ ηνπ, 

ή ζα γηλόηαλ ρίιηα θνκκάηηα; Ση ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί αλάκεζα ζην άινγν, ην 

ςάξη, ηνλ θόθνξα θαη ηελ θνπέια; Πνηά ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ζπλέρεηα ηεο 

ηζηνξίαο; (Παπιίδνπ, 2003: 243-257). 

8. Ζ ςπρνινγηθή επίδξαζε ηνπ κπιε ρξώκαηνο, ησλ κεγάισλ δηαγσλίσλ γξακκώλ ζην 

θέληξν πνπ πξνθαινύλ ζπλαηζζήκαηα έληαζεο,  θίλεζεο θαη αζηάζεηαο, θαη ε κε ινγηθή 

αηκόζθαηξα ηνπ έξγνπ, καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν θαιιηηέρλεο έλησζε από ηε 



κηα πιεπξά κειαγρνιία θαη λνζηαιγία γηα ηελ απιή δσή ζηε θύζε ηνπ ρσξηνύ ηνπ, αιιά 

θαη ηελ επηζπκία λα απνδώζεη κηα καγηθή, νλεηξηθή αηκόζθαηξα θαη λα καο ηαμηδέςεη κε 

ηελ θαληαζία. 

9. ηε ζπλέρεηα δσγξαθίζακε πάλσ ζε γαιάδηα θαη γθξη ραξηόληα, κε ρξώκαηα 

ιαδνπαζηέι, αθνύγνληαο κνπζηθή.  

10. Αλαξηήζακε ηα έξγα ζηνλ ηνίρν θαη ζπδεηήζακε ηα απνηειέζκαηα.  Όινη κίιεζαλ γηα ην 

έξγν ηνπο, θαη πώο έλησζαλ όηαλ ην δσγξάθηδαλ. 

 
Δηθ. 7: πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ (ην έξγν είλαη αλαξηεκέλν δεμηά) 

 

11.  Παξαζέηνπκε θάπνηνπο ηίηινπο, πνπ καο βνεζνύλ λα απνθηήζνπκε κηαλ εηθόλα γηα ηελ 

παξαγσγή ιόγνπ θαη ην ηαμίδη κε ηε θαληαζία ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 Σν δηθό καο ηζίξθν, Βπζόο-όλεηξν, Κύθινο δσήο, Σν ρακόγειν ηεο γνξγόλαο, Ζ 

ζέξκε ηεο κνπζηθήο, Ζ δηαδξνκή, Σξαιαιαιαια-Σν γιέληη αξρίδεη, 

Εσήο…αληηζέζεηο, Ννζηαιγία, Βπζόο,  Σν ηειεπηαίν ηαμίδη, Σν κνπζηθό θσο, 

Πξάζηλα άινγα θαη κπιε θνξδέιεο, Ωξαία πνπ είλαη ε δσή!, Πξνζκνλή, Ζ 

δύλακε ηεο ςπρήο, Ζ θνύληα ηνπ νπξαλνύ, Σαμίδη ζην όλεηξν, Γηα έλα 

πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ… Διέλε. 

    
                             Δηθ. 8:   Υσξίο ηίηιν, Βπζόο, Ωξαία πνπ είλαη ε δσή! 

 

 
Δηθ. 9: Πξάζηλα άινγα θαη κπιε θνξδέιεο! , Κύθινο δσήο 

 

12. θεθζήθακε λα ζπλδέζνπκε ηα έξγα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε από απηά νκαδηθά κηα 

ηζηνξία. Καηαιήμακε όηη ην θεληξηθό πξόζσπν ζηελ ηζηνξία καο ζα ήηαλ ε 

αθξνβάηηζζα-γνξγόλα, πνπ ηελ θιεξηάξεη ην άινγν, ελώ ην ςάξη είλαη αληαγσληζηήο. 

Παξάιιεια ζηελ ηζηνξία ζπλαληά έλαλ θόθνξα πνπ ηεο παίδεη κνπζηθή κε ηακπνύξιν, 

έλα θεγγάξη πνπ παίδεη βηνιί, θαη από εθεί θαη πέξα μεηπιίγεηαη ε ηζηνξία. ην ηέινο όια 



ζα κπνξνύζαλ λα θαηαιήμνπλ ζην γάκν αλάκεζα ζηε γπλαίθα θαη ην άινγν, ελώ ηα 

όξγαλα πνπ παίδνπλ ζηελ εηθόλα, ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε γηνξηή, γηα απηό ην ραξκόζπλν 

γεγνλόο. 

 

Ζ ηζηνξία θαηαγξάθεθε από ηελ εκςπρώηξηα ζεαηξηθνύ παηγληδηνύ ζε ραξηί, γηα λα 

εκςπρσζεί αξγόηεξα. Ζ ίδηα ηζηνξία, έγηλε θαη  ερν-ηζηνξία, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κε 

Μνπζηθή. Έηζη, ην έξγν ηέρλεο απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα απηόλνκν εηθαζηηθό 

παηγλίδη, παξαγσγή ιόγνπ κέζα από ηα Δηθαζηηθά, θαη νη δεκηνπξγίεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πεγή έκπλεπζεο γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε Μνπζηθή θαη ην 

Θεαηξηθό παηγλίδη. 

πκπεξάζκαηα: Δίλαη εληππσζηαθό ην πώο έλα έξγν ηέρλεο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη 

όιεο ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ζηνλ άλζξσπν: Σελ ζθέςε, ηνλ ιόγν, ηε κλήκε, 

ζπλαηζζήκαηα, δεκηνπξγηθόηεηα,  θαληαζία, νκαδηθό πλεύκα, ζπλεξγαζία, ραξά, 

παηρλίδη, επηπρία! Ζ κνλαδηθή αηκόζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη όηαλ δηεηζδύνπκε ζηνλ 

καγηθό θόζκν ηεο θαληαζίαο ελόο δσγξάθνπ, θαη ην παηδί ¨μππλά¨ κέζα καο  θαη 

¨παίδεη¨, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Οη εκπεηξίεο καο ήηαλ απνιύησο ζεηηθέο θαη καο άθεζαλ 

κηα ππέξνρε αλάκλεζε, θαη ζπλαηζζήκαηα θηιίαο θαη αγάπεο! 

 

Bηβιηνγξαθία 

 

Haar, M.  (1998), Tν έξγν ηέρλεο, (κηθξ. Π. Αλδξηθόπνπινο), Αζήλα: Scripta. 

Καληίλζθπ, Β. (1996), Σεκείν, γξακκή, επίπεδν (κηθξ. Δ. Μαιάθε-ηαζάθε). Αζήλα: Γσδώλε 

Littwin, T., Seitz, S. (1997), Begegnung mit Kunstwerken, 1./2. Jahrgangsstufe, Puchheim: pb 

Παπιίδνπ, Μ. (2003), Σπλάληεζε κε έξγα ηέρλεο, πεξ. Δηθαζηηθή Παηδεία (19), Αζήλα: Έλσζε 

Καζεγεηώλ Καιιηηερληθώλ Μαζεκάησλ 

Παπιίδνπ, Μ. (2004), Σπλάληεζε κε έξγα ηέρλεο, Πξαθηηθά Γηεκεξίδαο ¨Σν παηρλίδη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία¨, Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

Read, H. (1986), Λεμηθό Δηθαζηηθώλ ηερλώλ (κηθξ. Α. Παππάο), Αζήλα: Τπνδνκή 

Η βιωματική προςέγγιςη των έργων τέχνησ ςτο ςχολείο - Art22 

 

 

 

https://www.art22.gr/%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd/

