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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
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Τον Σεπτέμβριο του 2015 οι μαθητές στη Β3 τάξη του 1
ου

 Γυμνασίου Χαλκίδας επέλεξαν 

να μελετήσουν στο πλαίσιο του μαθήματος της βιωματικής δράσης την τέχνη της 

αναγέννησης. 

 

Σκοπός του θέματος μέσα από τη μελέτη της συγκεκριμένης περιόδου της τέχνης και με εργαλεία 

την έρευνα αλλά και την πρακτική άσκηση ( μελέτη της προοπτικής, αντιγραφή με κάναβο, αλλά και 

τεχνικών ζωγραφικής της εποχής) να αποκτήσουν γνώσεις για μια πολύ σημαντική αλλαγή στην 

εξέλιξη της Δυτικής τέχνης που επηρεάζει την αισθητική ολόκληρου του πλανήτη ακόμα και σήμερα 

και έχει τις ρίζες της στην μελέτη της κλασικής αρχαιότητας. 

 

Επιμέρους στόχοι 

- Ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργατικότητας 

- Ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δράσης 

- Θετικό κλίμα και ευχάριστη ατμόσφαιρα 

- Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

- Συμμετοχή σε ομαδικές ασκήσεις, συμπληρώνοντας η συνεχίζοντας ο ένας τη 

δουλειά του άλλου, καταρρίπτοντας τα τείχη   του εγώ  και δημιουργώντας κλίμα 

αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας. 

- Εκλογίκευση και ανάλυση της δουλειά τους και της δουλειάς  των άλλων 

αποδεχόμενοι την εποικοδομητική κριτική . 

 

Σαν γενική παρατήρηση το τμήμα δούλεψε καλά από την αρχή, με όρεξη περιέργεια, 

ενθουσιασμό και σωστούς ρυθμούς. Κάποιοι ξεχώρισαν για το ταλέντο και την 

δημιουργικότητα τους αλλά σε και σε γενικές γραμμές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

μαθητών συνεργάστηκε, δούλεψε και λειτούργησε σωστά και σε κλίμα ευχάριστο. 
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Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες με τυχαίο τρόπο, έκαναν συμβόλαιο με τους όρους 

συνεργασίας και το υπέγραψαν, όρισαν υπεύθυνους σε διάφορους τομείς, όπως συντονιστή, 

υπεύθυνο υλικών, υπεύθυνο ημερολογίου, υπεύθυνο συμπεριφοράς κ.α 

ΜΑΘΗΤΕΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΟΙΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΑΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΕΛΕΜΕΝΗ ΦΑΝΗ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΗΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

ΛΑΛΑ ΛΟΥΙΖΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΕΤΧΟΤΖΑ ΑΡΜΠΡΙ 

ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 

ΜΟΥΛΛΑΙ ΝΤΑΙΑΝΑ 

ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΟΥΖΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΑΣΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΗΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΟ ΕΡΜΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟ 

Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με προσωπικές ερωτήσεις για τις συνήθειες και τα 

ενδιαφέροντα τους προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα πριν αρχίσουν να συνεργάζονται. 

Τους δόθηκε  ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο περιλαμβάνονταν ημερομηνίες 

που η ομάδα έπρεπε να ολοκληρώσει τη θεωρητική έρευνα της και τις εικαστικές ασκήσεις. 

Ζητήθηκαν τα κατάλληλα υλικά για τις ασκήσεις (προσπάθησα να περιορίζονται κυρίως 

στα υλικά των εικαστικών, για να μην υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το 

μάθημα, δυστυχώς ο περιορισμός των υλικών περιορίζει και την επιλογή των ασκήσεων) 
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Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα ερευνητικό ερώτημα αρκετά σύνθετο και διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΜΙΑ ΞΑΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ 

ΟΠΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ 

ΕΠΕΦΕΡΑΝ. ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΑΙΩΝΕΣ; ΠIΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ; 

2. LEONARDO DA VINCI, Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΕ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ Η 

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 

3. MICHELANGELO BUONARROTI Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. ΠΩΣ ΕΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 5ου Π.Χ ΑΙΩΝΑ, ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.  

4. RAFFAELLO SANTI Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΝΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΙΔΑΝΙΚΗ» ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ. 

ΚΤΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΥ: «Η ΝΥΜΦΗ ΓΑΛΑΤΙΑ» ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑ ΦΑΡΝΕΖΙΝΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, ΝΑ 

ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

5. ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΠΩΣ 

ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

«ΙΔΑΝΙΚΗ» ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ;  

ΠΩΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; 

 

 

Η αδυναμία έρευνας μέσα στη σχολικό περιβάλλον (δεν υπάρχουν υπολογιστές ή 

κατάλληλα βιβλία) η έρευνα έγινε σε πρώτο  στάδιο εκτός τάξης.  

Στη συνέχεια οι ομάδες συγκέντρωσαν το υλικό και μέσα στην τάξη πια άρχισαν να 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να τις αναμορφώνουν με τέτοιο τρόπο ώστε το 

κείμενο που θα προκύψει να απαντά, όσο γίνεται, σύντομα και με ακρίβεια στο 

ερευνητικό ερώτημα. Υπάρχουν βέβαια μέρη των ερωτημάτων που δεν έχουν απαντηθεί, 

αλλά είναι αυτά που παρουσίαζαν έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην έρευνα.  
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Ομάδα1  

 

Οι συνθήκες που έκαναν δυνατή την άνθιση των εικαστικών τεχνών είναι η εξής : 

 

 Οι πόλεις της Ιταλίας αποκτούν αυτονομία και περηφάνια και ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους. Συναγωνίζονται για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες των πιο μεγάλων 

καλλιτεχνών 

 

 Οι εικαστικές τέχνες συνδέονται με την επιστήμη και τα μαθηματικά πιστεύουν ότι 

για να μπορέσεις να ζωγραφίσεις σωστά πρέπει πρώτα να μελετήσεις τους νόμους 

της προοπτικής. 

 

 Η επιθυμία ορισμένων πατρώνων να φήμιστουν,  στην Ιταλία πολλοί μικροί ηγεμόνες 

είχαν ανάγκη σεβασμού και γοήτρου 

 

 

 Η τέχνη αποδεσμεύτηκε από το θρησκευτικό δογματισμό και η ομορφιά του 

πραγματικού κόσμου ήταν πλέον το νέο πεδίο της καλλιτεχνικής αναζήτησης, ο 

άνθρωπος και ο χώρος γύρω από αυτό αποτελούσαν κεντρικό σημείο αναφοράς των 

καλλιτεχνικών μελετών της αναγέννησης ο καλλιτέχνης επεδίωκε να αναβιώσει μέσα 

από την τέχνη το μεγαλείο της αρχαιότητας και ο στόχος αυτός εξαπλώθηκε σιγά-

σιγά από τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας στην υπόλοιπη Δυτική και κεντρική Ευρώπη  

Η στροφή στην αρχαιότητα έμεινε γνωστή με τον όρο Ανθρωπισμός, ο καλλιτέχνης 

διανοούμενος απομακρύνθηκε από την συντεχνιακή παραγωγή του μεσαίωνα και 

απαιτώντας την αυτονομία του ρόλουτου τοποθετήθηκε στην πρωτοπορία των νέων 

Κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων. 

 

 Η ζωγραφική η γλυπτική και η αρχιτεκτονική κηρύχθηκαν ελευθερίες τέχνες, 

δραστηριότητες δηλαδή για ελεύθερα πνεύματα και για ευγενής ψυχές όπως έγραψε 

ο Αλιμπέρτι ο δε καλλιτέχνης αμειβόταν για αυτή ακριβώς την ενασχόλησή του με 

την καλλιτεχνική πνευματική παραγωγή.  

 

 Ο Καλλιτέχνης της αναγέννησης μελετούσε τις φυσικές επιστήμες, την ιατρική και 

την κλασική φιλολογία ,ανέπτυσσε ένα θεωρητικό προβληματισμό, και επεδίωκε να 

καθορίσει τις αρχές και τις αξίες της καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

 

 Μέσα από αυτή τη γενική παιδεία αλλά και την πρόοδο των φυσικών επιστημών 

Άρχισε να εφαρμόζει την προοπτική σχεδίαση και την θεωρία των αναλογιών στην 

απεικόνιση της πραγματικότητας. Η τάξη και η αρμονία του κόσμου απεικονιζόταν 

στην επιφάνεια του πίνακα Σύμφωνα με τους κανόνες της κεντρικής προοπτικής. Η 

προοπτική η απεικόνιση δηλαδή των αντικειμένων ανάλογα με τη θέση τους στο 

χώρο η οποία τονίζει την αίσθηση του βάθους αναπτύχθηκε ιδιαίτερα την εποχή της 

αναγέννησης ο καλλιτέχνης επιλέγει τα σημεία φυγής του σχεδίου και οργανώνει 

σύμφωνα με τους κανόνες της προοπτικής την παρουσίαση του θέματος του. Έτσι 

τοποθετεί τα αντικείμενα στο χώρο ανάλογα με την σπουδαιότητα που αυτός 

επιθυμεί να δώσει πετυχαίνοντας μία εκλογικευμένη οργάνωση της φύσης και τον 

έλεγχο του χώρου. 

 Οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες της αναγέννησης είναι Leonardo da Vinci, Μιχαήλ 

Άγγελος και Ραφαήλ 
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Ομάδα 2  

 

Αυτό που κάνει τόσο πολυσυζητημένη και μοναδική την μόνα Λίζα είναι το χαμόγελο της.  

Ο da Vinci Χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τα χρώματα ώστε να εκμεταλλεύεται την 

περιφερειακή όραση του θεατή, έτσι καταφέρνει να κάνει το σχήμα του στόματος να αλλάζει 

ανάλογα  με την οπτική που παρατηρεί κανείς τον  πίνακα.  

Με μία συγκεκριμένη τεχνική που ονομάζεται σφουμάτο. 

Απλώνοντας  διαδοχικές στρώσεις από ημιδιαφανές βερνίκι και δημιουργώντας έτσι ένα ευρύ 

φάσμα από σκιάσεις, όπως στον πίνακα της μόνα Λίζα, στην την οποία όταν κάνεις εστιάζει 

στο χαμόγελο τότε τα χείλη μοιάζουν τα έχουν μία κατεύθυνση προς τα κάτω αντίθετα αν 

αφήσεις το βλέμμα σου να περιπλανηθεί σε άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου, τότε τα 

χείλη μοιάζουν να έχουν ανοδική πορεία δηλαδή να χαμογελούν. 

Αυτό το τέχνασμα συναντάται και σε όλους πίνακες εκτός από την μόνα Λίζα όπως την   la 

bella principessa και ενώ έχουν προσπαθήσει και άλλοι καλλιτέχνες να υιοθετήσουν την 

συγκεκριμένη τεχνική κανένας δεν το κατάφερε με τόσο μεγάλη επιτυχία όπως ο Λεονάρντο 

ντα Βίντσι  

 

Ο Leonardo da Vinci γεννήθηκε σε μία μικρή πόλη της Ιταλίας το Βίτσι το 1452. 

 Ήταν αρχιτέκτονας, αστρονόμος, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, 

γεωμέτρης και επιστήμονας που έζησε την περίοδο της αναγέννησης μεγάλωσε με τον 

πατέρα του Pierro da Vinci Στην Φλωρεντία. Δεν πήγε σχολείο όπως τα άλλα παιδιά αλλά 

ζωγράφισε από μικρή ηλικία και μελετούσε ότι έβλεπε γύρω του τα λουλούδια, τα δέντρα, τα 

ζώα, πάντα έλεγε ότι η φύση είναι ο πιο σοφός δάσκαλος του ανθρώπου. Σε ηλικία 14 ετών 

πηγή ως μαθητευόμενος του Βερόκιο μέχρι το 1480. 

Οι πρώτες δημιουργίες του Λεονάρντο έγιναν την περίοδο που ήταν μαθητευόμενος του 

Βερόκιο, Φλωρεντία 1472 Με 1482. Ακόμα και σε αυτά τα πρώιμα έργα αναδεικνύεται το 

ταλέντο του στο σχέδιο αλλά και η πειθαρχημένη προσοχή τους την λεπτομέρεια. 

Πραγματοποίησε σπουδές παρατηρώντας τη φύση, όπως το περίφημο τοπίο του Αρνού. 

Αυτές οι σπουδές είχαν άμεση εφαρμογή στα έργα του, αφού σχεδόν σε κάθε πίνακα του 

διακρίνεται και ένα τοπίο. 

 

Σημείωνε τα πάντα και είχε άγχος μήπως κάποιοι διαβάσουν  αυτά που έγραφε για αυτό και 

τα έγγραφα ανάποδα Έτσι ώστε να διαβάζονται μόνο μέσα στον καθρέφτη. 

Έργα του η κυρία με την ερμίνα, ο μυστικός δείπνος και Λήδα και ο κύκνος  καθώς και 

πολλά άλλα. 

Θεωρείται αρχετυπική μορφή του αναγεννησιακού ουμανιστή  καλλιτέχνη, homo universalis  

και μια ιδιοφυής προσωπικότητα. 

 Στη βάπτιση του Χρήστου 1472 με 1475, έργο κατά κύριο λόγο του Βερόκιο ο da Vinci 

ζωγραφίζει έναν άγγελο με τόσο εντυπωσιακό τρόπο που ήταν καλύτερος από κάθε μορφή 

που ζωγράφισε ο δάσκαλος του. 

Ο πρώτος ανεξάρτητος πίνακας που ζωγράφισε ο Λεονάρντο θεωρείται από πολλούς την 

Παναγία με το γαρύφαλλο που βρίσκεται σήμερα στην παλαιά πινακοθήκη του Μονάχου. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1470 είχε καθιερωθεί ως σημαντικός ζωγράφος και με την Παναγία 

των βράχων 1483-1486 Ο Λεονάρντο καθιερώθηκε ως ζωγράφος στο Μιλάνο. Την περίοδο 

1487- 1490 έγινε μέλος της αυλής του ηγεμόνα του Μιλάνου. Καθιερώθηκε ως 

προσωπογράφος, χαρακτηριστικό δείγμα το πορτραίτο της Σεσίλια Γκαλεράνι 1490. Γνωστό 

ως η κυρία με την ερμίνα, ενώ ανέλαβε και το περίφημο έργο του μυστικός δείπνος 1495 -

1498 που σε συνδυασμό με την μεταγενέστερη δημιουργία της Μόνα Λίζα 1503- 1506 

απογείωσαν την φήμη του da Vinci.  

Η αναγεννησιακή τέχνη ωφελήθηκε σημαντικά από την ανάπτυξη των επιστημών. Η 

εμφάνιση νέων τεχνικών, όπως για παράδειγμα η χρήση του λαδιού  στη ζωγραφική, 

διευρύνει τις δυνατότητες των καλλιτεχνών.  

Η περίφημη Μόνα Λίζα είναι αποτέλεσμα της τεχνικής του σφουμάτο.  

Επιπλέον οι τυπογραφία Στα μέσα του 15ου αιώνα καθώς επίσης και νέες  τεχνικές χάραξης. 

επιτρέπουν την αναπαραγωγή και εξάπλωση καλλιτεχνικών έργων. Τον Αύγουστο του 1508 ο 
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Λεονάρντο ολοκλήρωσε την δεύτερη έκδοση της Παναγίας των βράχων. Σε αυτή την περίοδο 

ζωγράφισέ και τον πίνακα Λήδα και ο κύκνος έργο που δεν έχει σωθεί Αλλά το γνωρίζουμε 

από τα πρώιμα σχέδια του.  

 

Ομάδα 3 

 

Ο Μιχαήλ Άγγελος γεννήθηκε  στις 6 Μαρτίου 1475 στο Καρπέζε της Ιταλίας. 

 Ήταν γλύπτης ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της αναγέννησης. 

 Είχε τέσσερα αδέρφια και ήταν γιος του Λοντοβίκο Ντι Μπουοναρότι Ντι Σιμόνι και της 

Φρανσέσκα Ντι Νέρι Ντέλ Μινιάτο Ντι Σιένα.  

Ο πατέρας του ήθελε να γίνει ζωγράφος και το 1487 ξεκίνησε ως μαθητευόμενος στο 

εργαστήριο ζωγραφικής του Ντομένικο Γκιρλαντάιο.  

Εξάσκηθηκε  στο σχέδιο και μετά άρχισε να μαθαίνει την τέχνη της γλυπτικής από τον 
Μπρετόλντο ντι Τζοβάνι. 

 Τα σημαντικότερα έργα του είναι στην καπέλα Σιξτίνα, το άγαλμα του Δαβίδ και ή Πιετά 

στην βασιλική του Αγίου Πέτρου. 

 Σ'  το έργο του Δαυίδ  ο καλλιτέχνης αναβιώνει την στάση χιαστί  ή κόντρα πόστο της 

αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. 

Όλη η δυναμική του σώματος συγκρατείται από Τα μέλη, ενώ η έκφραση του προσώπου 

φανερώνει την πνευματική συγκέντρωση πριν από την βίαιη κίνηση. Ο καλλιτέχνης εδώ 

αποδίδει την μορφή του Δαβίδ επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας για άλλη μία φορά την 

ανθρώπινη δύναμη. 

 Μετά το θάνατο το του Λορέντζο φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι όπου του δόθηκε η 

δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις ανατομίας μελετώντας τα πτώματα του διπλανού 

νοσοκομείου. 

 Το 1493 το σημαντικό γλυπτό του ήταν ο Ηρακλής, έργο που αρχικά τοποθετήθηκε στο 

παλιό ότι Στρότζι αλλά αργότερα μεταφέρθηκε στη Γαλλία όπου πιθανότατα καταστράφηκε 

το 18ο αιώνα. 

Σήμερα αναγνωρίζεται σαν ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της 

τέχνης. Υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης της εποχής του που η βιογραφία εκδόθηκε πριν από 

το θάνατό του, στους βίους του Τζόρτζιο Βαζάρι, ο οποίος επέλεξε να του να τον 

τοποθετήσει στην κορυφή των καλλιτεχνών, χρησιμοποιώντας για το για τον Μιχαήλ άγγελο 

το προσωνύμιο ο θεϊκός. 

 

Ομάδα 4 

 

 

Ο Ραφαήλ η Ραφαέλο Σάντσιο ηταν ζωγράφος και αρχιτέκτονας της ύστερης αναγέννησης. 

Υπήρξε ένας από τους επιφανέστερος καλλιτέχνες της εποχής του, του οποίου η φήμη και η 

αξία υπήρξαν ανάλογες με εκείνες του Μιχαήλ Αγγελου και του Leonardo da Vinci. 

 

Γεννήθηκες Ουρμπίνο που την εποχή εκείνη ήταν σημαντικό πνευματικό κέντρο κατά την 

περίοδο της ηγεμονίας το Φρεντερίκο ντα Μοντεφέλτρο και μαθήτευσε αρχικά στο πλευρό 

του πατέρα του Τζιοβάνι Σάντι, που ήταν διακεκριμένος ζωγράφος και συχνά πρόσφερε τις 

υπηρεσίες του στην αυλή του Δούκα και έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης ως ποιητής και 

χρονικογράφος. Πέθανε όταν ο Ραφαήλ ήταν σε ηλικία 11 ετών ενώ  τρία χρόνια νωρίτερα 

είχε προηγηθεί ο θάνατος της μητέρας του ονόματι Μάγια ντι Μπατίστα Κιάρλα. Αργότερα 

εκπαιδεύτηκε στο εργαστήριο του Περουτζίνο που ήταν από τους πλέον διακεκριμένους και 

επιτυχημένου ζωγράφος της εποχής και ανέλαβε την εκπαίδευση του Ραφαήλ ενώ βρισκόταν 

στην κορυφή της δόξας του. Παράλληλα ήρθε νωρίς σε επαφή με κύκλους μορφωμένων 

ουμανιστών. 

Η πρώτη επίσημη καταγραφή της δραστηριότητας του χρονολογείται 10 Δεκεμβρίου 1500 

σύμφωνα με έγγραφο που πιστοποιεί πως ανέλαβε να φιλοτεχνήσει ένα ιερό Με προθεσμία 



8 
 

ως το Σεπτέμβριο του 1502. Ανέλαβε τις πρώτες παραγγελίες έργων του για εκκλησίες στην 

τσίτα D Καστέλο και στην Περούτζια, πόλεις που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το 

Ουρμπίνο, ενώ φιλοτέχνησε επίσης τα σχέδια για μια σειρά άλλο από γραφείο για την 

bibliotheca piccolomini Της Σιένα, έργο που ανέλαβε να ολοκληρώσει το Μπερναντίνο 

Πιντουρίκιο. 

Η πιθανώς παλαιότεροι και άθικτη μέχρι σήμερα εικόνα που φιλοτέχνησε για την εκκλησία 

του Αγίου Δομήνικου μια σύνθεση με θέμα την σταύρωση του Χριστού παρουσιάζει αρκετά 

κοινά στοιχεία με έργα του Περουτζίνο, γεγονός που μαρτυρά την επίδραση του τελευταίου 

στην τεχνοτροπία του Ραφαήλ. 

Τα πρώιμα έργα του χρονολογούνται στις αρχές του 16ου αιώνα και φιλοτεχνήθηκαν κατά 

κύριο λόγο στην Περούτζια, πριν εγκατασταθεί στην Φλωρεντία και αργότερα στη Ρώμη. 

Εκεί ολοκλήρωσε ορισμένα από τα σπουδαιότερα έργα του, μεταξύ των οποίων οι 

τοιχογραφίες στο Βατικανό. Αυτά τα έργα του ακολούθησαν την λεγόμενη σχολή των 

Αθηνών, ως Έκφραση κλασικής τέχνης. Ως αρχιτέκτων προσανατολίστηκε στις επιλογές του 

Μπραμάντε μετά το θάνατο του οποίου ανέλαβε την διεύθυνση των έργων του στην εκκλησία 

του Αγίου Πέτρου.  

Πέθανε απρόσμενα σε ηλικία 37 ετών στη Ρώμη. Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους 

σημαντικότερους ζωγράφους της Ευρώπης, του οποίου το έργο θαυμάζετε για την 

καθαρότητα της φόρμας και την δεξιοτεχνία του. 

 

Ομάδα 5 

Με τον όρο αναγέννηση εννοούμε το σύνθετο πολιτιστικό και κοινωνικό φαινόμενο που 

εμφανίστηκε το 15ο και 16ο αιώνα στην δυτική Ευρώπη. 

 Βασικά γνωρίσματα της αναγέννησης είναι η εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητα του 

ανθρώπου, η διεύρυνση των γνώσεων και η εμφάνιση μεγάλων κοινωνικών αλλαγών από το 

μεσαίωνα. 

- Διαμορφώθηκαν νέες οικονομικές και κοινωνικές τάξεις και οικονομία οργανώθηκε σε νέες  

βάσεις όσον αφορά τους φόρους τις τράπεζες και τα τελωνεία 

-εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε η τυπογραφία αλλά και τα πρώτα γυάλινα ρολόγια -την 

εποχή της αναγέννησης οι καλλιτέχνες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν με αντικειμενικό 

τρόπο το ωραίο την αρμονία και την χάρη. Θεωρούσαν ότι ιδιότητες αυτές αντανακλούν τα 

χαρακτηριστικά του πραγματικού κόσμου έτσι υπήρξε μια προσήλωση στις ιδέες και τις αξίες 

της κλασσικής αρχαιότητας 

- Μέσα από τη γενική παιδεία άρχισε να εφαρμόζεται η προοπτική στο σχέδιο και στην 

απεικόνιση της και της πραγματικότητας. 

 -Η αναφορά στην Ελληνορωμαϊκή αρχιτεκτονική, το ενδιαφέρον για τα αρχαιολογικά 

ευρήματα και η νέα αντίληψη του χώρου αποτέλεσαν τις φάσεις της αρχιτεκτονικής της 

αναγέννησης.  Χρησιμοποίησαν τους ρυθμούς της  Ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής με νέους 

τρόπους, μεγάλη σημασία δόθηκε στην ένταξη του κτιρίου στη φύση αφού οι κήποι 

σχεδιάζονται με γεωμετρικά σχήματα.  Οι αρχιτέκτονες της αναγέννησης επεξεργάστηκαν με 

μεγάλη ακρίβεια και χρησιμοποίησαν το άσπρο το κίτρινο και το πολύχρωμο μάρμαρο από 

διάφορες περιοχές. 

-Η προοπτική είναι ένας μαθηματικός τρόπος ανάδειξης της τρίτης διάστασης που λείπει από 

την δισδιάστατη απόδοση του βάθους, για να το επιτύχει αυτό ζωγράφος τοποθετεί ένα 

σημείο φυγής στο κέντρο του πίνακα επιπλέον η καλλιτεχνική αναπαράσταση συνέβαλε στην 

μετάδοση της γνώσης και η ζωγραφική έγινε μία διαδικασία με συγκεκριμένα προβλήματα . 

Ο Ντονατέλλο από τους σπουδαιότερους γλύπτες της εποχής του επιχείρησε την ελεύθερη 

Αναφορά στη γλυπτική της κλασσικής αρχαιότητας χρησιμοποίησε την προοπτική στην 

οργάνωση των επιτυχιών γλυπτών Και απέδωσε στο πρόσωπο που παρίστανε μία 

δραματικότητα. 
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Ασκήσεις 

1. Δόθηκε η παρακάτω άσκηση: προοπτικο με 1 σημείο φυγής χωρίς οδηγίες και 

ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν την εικόνα και να εξάγουν τα δικά 

τους συμπεράσματα για τον τρόπο που η προοπτική επηρεάζει αυτά που 

βλέπουμε.  

 

 

 

2. Στη συνέχεια μελετούν προοπτικό με 2 σημεία φυγής, εδώ οι οδηγίες για το 

βασικό σχέδιο είναι απαραίιτητες, πρέπει όμως μόνοι τους να εντάξουν με σωστή 

προοπτική τις λεπτομέρειες που οι ίδιοι θα επιλέξουν για το σχεδιό τους. 
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τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά αν λάβει κανείς υπόψη του τη δυσκολία της 

άσκησης. 
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3. Διαθεματική άσκηση με το μάθημα των καλλιτεχνικών: σχέδιο πορτραίτου με την 

Αναγεννησιακή μέθοδο του κανάβου. 

 

 
 

 ΝΤΑΪΑΝΑ ΜΟΥΛΛΑΪ 
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ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
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ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ 

 

 

 



23 
 

                                       

 

 

 


