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Τίτλος προγράμματος ''χρωματικές κηλίδες-φόρμες''.

Μαθητές που συμμετέχουν Κωστομανωλάκη Βασιλική, Μανδαλάκη Σοφία, Μαραγκάκη Στυλιανή-Ζωή, 
Μεθυμάκης Ιωάννης,Μπακούρης Ντέμης, Πανώρια Θεοδώρα,Σαρρής Μηνάς, Σουμελίδης Κων/νος, 

Χαλκιαδάκη Γεωργία, Ψαράκης Μιχαήλ.

Ζητούμενο της εργασίας αυτής αυτής είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη ζωγραφική που δεν 
είναι παραστατική, να απελευθερωθούν και να εκφράσουν συναισθήματα δουλεύοντας πιο χειρονομιακά 

και κάνοντας συνεχείς παρεμβάσεις στο "έργο" τους, να βρουν ισορροπίες και ρυθμούς. Παράλληλα μέσα 
από τις ομαδικές εργασίες ( λειτούργησαν ομάδες 3-4 ατόμων ) έγινε η προσπάθεια να αναδειχτεί το πνεύμα 

συλλογικότητας βοηθώντας και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον.
Επίσης ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με αντίστοιχα καλλιτεχνικά ρεύματα [αφηρημένος εξπρεσιονισμός ( 

ζωγραφική χρωματικού πεδίου- ζωγραφική δράσης )] και εκπροσώπους
τους ( Ρόθκο, Πόλλοκ ) και τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν όταν γεννήθηκαν τα 

ρεύματα αυτά.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



• Ο Τζάκσον Πόλοκ (Jackson Pollock, 28 Ιανουαρίου 1912 – 11 Αυγούστου 1956) 
ήταν Αμερικανός ζωγράφος και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του 
κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Αποτελεί έναν από τους μείζονες αλλά και 
δημοφιλέστερους ζωγράφους της Αμερικής.

• Ο Πόλοκ γεννήθηκε στο Κόντυ του Ουαϊόμινγκ και μεγάλωσε στην Αριζόνα. Η οικογενειακή 
του κατάσταση κατά τα νεανικά του χρόνια περιγράφεται ως ιδιαίτερα περίπλοκη, με 
συχνές μετακινήσεις σε διάφορες πόλεις και πολιτείες της Αμερικής.

• Το 1929 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε ζωγραφική κοντά στον Τόμας Χαρτ 
Μπένσον. Τα πρώτα έργα του Πόλοκ θεωρούνται επηρεασμένα από 
τους Μεξικανούς ζωγράφους Νταβίντ Αλφάρο Σικέιρος και Ντιέγο Ριβέρα, ωστόσο μετά από 
την πρώτη του επαφή με έργα του Πικάσο και των υπερρεαλιστών, οι πίνακες γίνονται 
περισσότερο συμβολικοί. Επιπλέον – πιθανά και λόγω του γεγονότος ότι έπασχε από 
κατάθλιψη την οποία προσπαθούσε να αντιμετωπίσει μέσω της ψυχανάλυσης – είναι 
επηρεασμένος από τις ψυχολογικές θεωρίες του Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ. Τα έργα του της 
περιόδου 1938-1944 είναι βασισμένα σε αυτές, αν και δεν τυγχάνουν θετικής κριτικής.

• Το 1944 παντρεύεται την – επίσης ζωγράφο – Λη Κράσνερ και ένα χρόνο αργότερα 
μετακομίζουν στο Λονγκ Άιλαντ. Η Κράσνερ εργάζεται για τη συντήρησή τους, ενώ ο Πόλοκ 
αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη ζωγραφική. Την περίοδο αυτή, η οποία θεωρείται από τις 
δημιουργικότερες για τον Πόλοκ, επινοεί την τεχνική του dripping. Οι τεχνικές που 
αναπτύσσει καλούνται συχνά και με τον ευρύτερο όρο action painting. Παρά τον 
φαινομενικά τυχαίο χαρακτήρα που εμπεριέχεται στην τεχνική του, ο Πόλοκ επεξεργάζεται 
σχολαστικά τους πίνακές του, οι οποίοι αποτελούν ως επί το πλείστον αφηρημένες 
συνθέσεις μεγάλων διαστάσεων (murals).

• Οι πρώτοι πίνακες που ακολουθούν την τεχνική του dripping εκτίθενται για πρώτη φορά 
το 1948, στην Betty Friedman Gallery και τυγχάνουν καθολικής καλλιτεχνικής αναγνώρισης, 
αλλά και μεγάλης εμπορικής επιτυχίας. Το περιοδικό Time φιλοξενεί εκτενές άρθρο για τον 
Πόλοκ το 1951, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον "μεγαλύτερο εν ζωή Αμερικανό καλλιτέχνη". Οι 
πίνακες του Πόλοκ μετά το 1951διαφοροποιούνται και χαρακτηρίζονται από περισσότερο 
σκοτεινά χρώματα.

• Η καλλιτεχνική πορεία του Τζάκσον Πόλοκ διακόπηκε απότομα, καθώς σκοτώθηκε 
το 1956 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ενώ, σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, οδηγούσε 
μεθυσμένος.

•
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ντριπινγκ

• Η τεχνική ντρίπινγκ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

• Κατά την τεχνική αυτή ο Πόλοκ τοποθετούσε στο έδαφος τον καμβά 
και έσταζε με χαοτικό τρόπο τη μπογιά πάνω του. Λόγω της 
ιδιαιτερότητας του ζωγράφου, τα δημιουργήματά του 
αποκτούσαν φράκταλ δομή και θεωρείται σχεδόν αδύνατο να 
αναπαραχθούν από μιμητές, καθώς αντανακλούν την ιδιαίτερη 
εσωτερική δομή του Πόλοκ. Ο βαθμός πολυπλοκότητας μάλιστα των 
έργων του, που εμφανίζουν αυτή την ιδιαίτερη συμμετρία κλίμακας, 
μετράται με τη φράκταλ διάσταση (κατόπιν επεξεργασίας με 
υπολογιστή) η οποία αυξάνει συνεχώς από κάθε έργο του στο 
επόμενο, αντικατοπτρίζοντας την ίδια την εξέλιξη του καλλιτέχνη.
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Eyes in the Heat, 1946, Τζάκσον Πόλοκ. Τεχνική 

ντρίπινγκ.



Mark Rothko

• Ο Μαρκ Ρόθκο (Mark Rothko) ήταν Αμερικανός 
ζωγράφος. Ανήκε στο ρεύμα

• αφηρημένης εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής αν και 
ο ίδιος πάντοτε αρνήθηκε οποιαδήποτε σχετική 
κατάταξη.

• Γεννήθηκε στις 25 
Σεπτεμβρίου 1903 στη Λετονία ως Μάρκους 
Ρόθκοβιτς. Αυτοκτόνησε σε ηλικία 66 ετών, 
στις 25 Φεβρουαρίου1970.

• Τα έργα του έχουν σημαντική εμπορική αξία. Το 
2003 ένα έργο του του 1953, το "Homage to 
Matisse" (1953) πωλήθηκε προς 2,5 εκ. δολ. 
Αμερικής, σπάζοντας το ρεκόρ του πιο ακριβού 
πίνακα που πωλήθηκε σε πλειστηριασμό. Το 
ρεκόρ καταρρίφθηκε το 2007 με τον πίνακα 
"White Center (Yellow, Pink and Lavender on 
Rose)" (1950), επίσης του Ρόθκο, με τιμή $72,8 εκ. 
δολ. Αμερικής.

https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1970


Mark Rothko, "Κόκκινο 
και πράσινο", 1955

• Ο Rothko (1903-1970), μετά από μια φάση ονειρικών 
τοπίων που έκλεισε το 1938 και μια δεύτερη 
σουρεαλιστική με πολλά στοιχεία θεατρικής μεταφοράς, 
πέρασε γύρω στο 1947 στο ώριμο στυλ του. Τα έργα 
αυτής της περιόδου, που κράτησε ως το τέλος, είναι κατά 
κανόνα μεγάλων διαστάσεων με μονόχρωμο βάθος πάνω 
στο οποίο αιωρούνται, επιπλέουν δύο, τρία ή και τέσσερα 
χαλαρά οριζόντια ορθογώνια με ασαφή περιγράμματα 
που επιτρέπουν την επέκτασή τους. Τα μεγαλειώδη τοπία 
του Rothko, δεν διακοσμούν τον τοίχο αλλά τον 
εκτοπίζουν ή ταυτίζονται με αυτόν. Δεν αποτελούν 
παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο και σε σύγκριση με τον 
Still, είναι ήρεμα. Πρόκειται για μια φαινομενική γαλήνη. 
Ο ίδιος έλεγε ότι δεν ήταν αφηρημένος και δεν τον 
απασχολούσε η σχέση του χρώματος ή της φόρμας ή 
οτιδήποτε άλλο. Τον ενδιέφερε να εκφράσει βασικές 
ανθρώπινες καταστάσεις, όπως τραγωδία, καταστροφή, 
έκσταση. Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι ένιωθαν 
συντριβh και έκλαιγαν όταν βρίσκονταν αντιμέτωποι με 
τα έργα του έδειχνε ότι μπορούσε να μεταδώσει 
συγκινήσεις με αυτά.



Μαρκ Ροθκο



Στο εργαστηρι τα παιδια πειραματιζονται και 
δημιουργουν.






















































