
ΤΑΞΕΙΣ  Γ΄ - Δ΄  

Χρόνια πολλά σε όλους, εύχομαι να είστε καλά! 

 

Ένα ξεχωριστό ανθοδοχείο 

Η Μικτή Τεχνική (Mixed Media) είναι πραγματικά η απελευθέρωση της 

δημιουργίας. Έτσι έχουμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε νέα υλικά, να 
τα συνδυάσουμε αλλά και να πειραματιστούμε δημιουργώντας νέες 
εικόνες.  

Οδηγίες: Αρχικά, επιλέξτε ένα ανοιχτόχρωμο χαρτί, στο οποίο θα 

σχεδιάσετε την μορφή ενός ανθοδοχείου. Στην συνέχεια, κόψτε το και 
διακοσμήστε το με υλικά της επιλογής σας. Επιλέξτε ένα χαρτί 
διαφορετικού χρώματος και κολλήστε το ανθοδοχείο στο κέντρο του. 
Χρησιμοποιώντας λαδοπαστέλ ζωγραφίστε τα λουλούδια της φαντασίας 
σας.  

 

 

 



ΤΑΞΕΙΣ Ε΄- ΣΤ΄                     Πουαντιλισμός 

 

 

Η λέξη pointe στα γαλλικά σημαίνει στίγμα, αιχμή, κουκκίδα. Έτσι δημιουργούνται 
οι ονομασίες για τις τεχνοτροπίες και τα κινήματα. Πουαντιλισμός (ή πουαντιγισμός 
ή ντιβιζιονισμός, γαλλ. pointillisme) λοιπόν είναι τεχνοτροπία στη ζωγραφική με την 

οποία θα ασχοληθούμε. Ο πουαντιλισμός βασίζεται στην ψευδαίσθηση που 
αποκομίζει ο αμφιβληστροειδής του ματιού καθώς δέχεται την επιρροή των διπλανών 
χρωμάτων. Αντί τα χρώματα να αναμιγνύονται στην παλέτα του ζωγράφου, 
τοποθετούνται απευθείας στον καμβά κουκκίδα κουκκίδα. Αυτό γίνεται ώστε η 

ανάμιξη να συμβεί στα μάτια του θεατή αφού οι κουκκίδες από κάποια απόσταση κι 
έπειτα συγχωνεύονται δείχνοντας ενωμένες σε ένα όλον. Κύριος εκπρόσωπος του 
φέρεται ο Ζορζ Πιερ Σερά. 

Σκοπός της τεχνικής ήταν θεωρητικά η διατήρηση της αγνότητας και καθαρότητας 
των χρωμάτων τα οποία καθώς αναμειγνύονται χάνουν τη λάμψη και την καθαρότητα 
τους. Πρακτικά η τεχνική βασίστηκε στο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης όρασης να 

συγχωνεύει τις μικρότερες λεπτομέρειες και να τις εμφανίζει ως σύνολο από κάποια 
απόσταση και μετά. 

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα απλό σχέδιο όπως ένα λουλούδι,  μία καρδιά κτλ. 
Μπορείτε να αρχίσετε να τοποθετείτε κουκκίδες τη μία δίπλα στην άλλη. Όταν μετά 
το πρώτο, δεύτερο σχέδιο καταλάβετε πως λειτουργεί η τεχνική, θα αφεθείτε στη 
δημιουργία χωρίς πλαίσια (τα πλαίσια πολεμούν τη φαντασία συνήθως, μην το 
ξεχνάτε). Δείτε 4-5 ενδιεκτικά δημιουργήματα με πουά. 

Μπορείτε να ζωγραφίσετε με υδατοδιαλυτά χρώματα όπως τέμπερα ή ακουαρέλες 

στην περίπτωση που δεν διαθέτετε κάποιο από τα παραπάνω υλικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρους.   

Στο ακόλουθο link θα παρακολουθήσετε το βίντεο: 

‘’ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΣΕΡΑ’’  
https://www.youtube.com/watch?v=MsfyPkx8wq4  

Με εκτίμηση, 

Σωτηρία Παγουλάτου – δασκάλα Εικαστικών 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsfyPkx8wq4


 

 


