
ΤΕΧΝΗ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η τέχνη βασίζεται στην εμπειρία και στο ταλέντο. Αποτελεί έναν 
ευρύτερης ερμηνείας όρο που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψουμε την διαδικασία, της οποίας προϊόν είναι κάτι το μη 
φυσικό, το οποίο ακολουθεί τους κανόνες του δημιουργού. Οροι 
με κοινή ρίζα όπως τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης αποδίδονται σε 
ανθρώπινες δημιουργίες, τρόπους έκφρασης και δραστηριότητες 
αυθαίρετες με τη ροπή του φυσικού κόσμου. Για να ζωγραφίσει 

κάποιος χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας σχημάτων και 
χρωμάτων, όπως το πινέλο, η γραφίδα, το μολύβι κλπ. , πάνω σε 
υλικά που θέλει να περιέχουν το τελικό αποτέλεσμα, όπως χαρτί, 

ύφασμα κλπ 
Στην ελληνική γλώσσα η λέξη τέχνη περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

διαδικασία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. 





ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  
Υπάρχουν δέκα είδη καλών τεχνών:  

– Αρχιτεκτονική 
• Γλυπτική 
• Ζωγραφική 
• Ποίηση 
• Μουσική 
• Χορός 
• Κινηματογραφία  
• Φωτογραφία  
• Κόμικς 
•  Ταχυδακτυλουργία 

 
 
 
 
 
 



Επίσης υπάρχουν και άλλα είδη που 
μπορούν να θεωρηθούν ως τέχνη: 

 1.Διακοσμιτική 
2.Επιπλοποιία  
3.Μικροτεχνία 
4.Αγγειοπλαστική 
5.Χαρακτική 
6.Λογοτεχνία 
7.Θέατρο 
8.Ηθοποιία 
9.Γραφιστική 
10.Οπτικοακουστικές Τέχνες 
11.Κομμωτική κ.α.. 



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
   Η ζωγραφική ανήκει στις καλές τέχνες και είναι η τέχνη 

της παραγωγής ή αναπαράστασης μίας πραγματικής ή 
φανταστικής εικόνας, μέσω προσωπικής εργασίας, με 
την βοήθεια φυσικών η ηλεκτρονικών μέσων. 

 
• Τέχνες Ζωγραφικής: 
•  -Νωπογραφία 
•  -Χαρακτική 
•  -Ελαιογραφία 
•  -Υδατογραφία  
•  -Κεραμική 
•  -Τσιγκογραφία 
•  -Τέμπερα 
•  -Χαλκογραφία 
•  -Εγκαυστική 
•  -Ξυλογραφία 
•  -Ζωγραφική με κάρβουνο 



ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΗ 

 
 

• Η τέχνη αναπτύσσεται στα τέλη του 14ου αι. 
στην Ιταλία και ο 15ος αι.  είναι η κορύφωσή της, 
ενώ θα συνεχιστεί και στον 16ο αι. 

•  Πλούσιοι μεγαλοαστοί φιλόμουσοι χορηγοί 
(άρχοντες, πάπες, τραπεζίτες, έμποροι κ.α.) 
χρηματοδοτούν την καλλιτεχνική παραγωγή, και 
ένα πλήθος καλλιτεχνών δημιουργούν στην 
Ιταλία (μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα: Φλωρεντία - 
Βενετία - Ρώμη) 



Οι πιο γνωστοί ζωγράφοι της 
παλιάς εποχής και τα έργα τους: 

‘’Mona Lisa’’ του   Leonardo Da Vinci  



‘’Η κραυγή’’ του Edvard Munch  



 ‘’Eναστρη Νυχτα’’ του Vincent Van Goch 



 ‘’Το φιλί’’ του Gustav Klint 



Σημαντικά μουσεία και εκθέσεις  
• Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού 
• Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη  
• Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ, Λονδίνο  
• Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης 
• Μπιενάλε της Βενετίας 
• Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα 
• Μπιενάλε της Αθήνας 
• Μπιενιάλε της Θεσσαλονίκης 
• Μουσείο Γουίτνευ, Νέα Υόρκη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CE%B9%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%85&action=edit&redlink=1


Χαρακτηριστικά της τέχνης της εποχής:  

• απελευθέρωση του καλλιτεχνήματος από τους 
εκκλησιαστικούς περιορισμούς 

• τέχνη ανθρωποκεντρική - η αποθέωση του σωματικού 
κάλλους -λατρεία της πλαστικότητας του γυμνού 
ανθρώπινου σώματος 

• πιστή αναπαράσταση της φύσης - απεικόνιση της 
γήινης ομορφιάς 

• αρμονική ένταξη του ανθρώπου και των πραγμάτων 
στο φυσικό περιβάλλον 

• στροφή προς τα κλασικά καλλιτεχνικά πρότυπα 
• είναι τέχνη που εκφράζει βαθιά θρησκευτική πίστη 
• τα έργα έχουν, συνήθως, μνημειακό χαρακτήρα 





ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ  



• Με τον όρο Μοντέρνα τέχνη αναφερόμαστε κυρίως στην 
καλλιτεχνική παραγωγή που παρατηρήθηκε από τα τέλη 
του 19ου αιωνα έως περίπου το 1970. Πολλές φορές 
χρησιμοποιείται και ο όρος σύγχρονη τέχνη, ωστόσο 
δηλώνει περισσότερο την πλέον πρόσφατη καλλιτεχνική 
παραγωγή. Η Μοντέρνα τέχνη χαρακτηρίζεται από μια 
νέα προσέγγιση στις τέχνες, τέτοια ώστε πλέον να μην 
έχει πρωτεύουσα σημασία η ακριβής αναπαράσταση 
των αντικειμένων (π.χ στη ζωγραφική ή στην γλυπτική) 
όσο ο πειραματισμός με νέους και πρωτότυπους 
τρόπους απεικόνισης τους, συχνά αποδομώντας το 
αντικείμενο ή προβάλλοντας το αφαιρετικά. Η έννοια της 
μοντέρνας τέχνης ταυτίζεται συχνά και με τον 
όρο Μοντερνισμός  



Οι ζωγραφιές των μαθητών της 
ομάδας μας:  
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