
  

1ο Γελ. Κερατσινίου 
ΤΑΞΗ  Α

Η δύναμη της τέχνης

 



  

Ομάδα: ΑΔ, BΗ, ΒΑ, ΒΓ, ΓΠ, ΖΓ, ΚΑ, ΚΜ, ΚΗ, ΚΦ, 
ΚΘ, ΜΑ, ΜΓ, ΠΙ, ΠΑ, ΣΖ, ΣΔ, ΥΤ, ΦΜ, ΦΕ, ΦΕ, 

ΧΕ, ΧΝ



  

Σκοπός της εργασίας είναι η έυρεση απαντήσεων 
σε καίρια ερωτήματα για την θέση του ανθρώπου 

στον σύγχρονο κόσμο και την είκονα της 
ανθρωπότητας μέσα στον χρόνο.



  

Το προηγούμενο έργο είναι ευλύγιστο γλυπτό 
φτιαγμένο από χαρτί του κινέζου καλλιτέχνη Λι 

Χονγκ Μπο.Ταυτόχρονα,πρέπει να αντιληφθεί την 
τεράστια σημασία της Τέχνης και το ρόλο που 

αυτή παίζει στην ιστορία των λαών,των κοινωνιών 
των ανθρώπων.Το έργο των μεγάλων



  

Πάντοτε η Τέχνη ήταν <<όχι ο αποκλειστικός αλλά,ίσως ο 
θεμελιοδέστερος στυλοβάτης της ευρείας κουλτούρας 

των κοινωνίων,γιατί πάντοτε,όντας ανιχνευτική και κριτική 
και συνυφασμένη με τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα από 

τα οποία διαμορφώνεται και μέσα στα οποία ασκείται 
,αποδεσμεύει την ικανότητα του ανθρώπου για 

έκφραση.Γι'αυτό και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα 
απλό,απομονωμένο αντιστάθμισμα στον κόσμο της 

ύλης,αλλά ως τμήμα των διαδικασιών της κοινωνικής μας 
ζωής>>.



  

.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΕΧΝΗ…



ΤΙ ΕΊΝΑΙ?

• Φωτογραφία είναι η απεικόνιση του 
τρισδιάστατου πάνω σε ένα φωτοευαίσθητο 
χαρτί… και το βλέμμα που προσπαθεί να σε 
γεμίσει με κανόνες και να σου περάσει θεωρίες 
που θα ξεχάσεις αύριο κιόλας ή ίσως και ποτέ. 

• Είναι η αγωνία του φωτογράφου να κλειδώσει τη 
στιγμή για πάντα, να τηνπεράσει στην 
αιωνιότητα...Η φωτογραφία είναι τέχνη, πάθος, 
έρωτας, ματαιοδοξία, αγάπη για τη 
στιγμή,ελατήριο για τη φαντασία, πρόκληση! 
Είναι μνήμη, επιστήμη, άποψη, ταξίδι,γνώση.

• Μια φωτογραφία δίνει αξία στη στιγμή και σε 
κάθε τι (πρόσωπο ή πράγμα)που απαθανατίζει 
(απαθανατίζω=φωτογραφίζω, 
αποθανατίζω=σκοτώνω)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΩΣ ΤΕΧΝΗ 

•  Αποτελεί ένα σημαντικό είδος που περιλαμβάνει 
τη φωτογραφία αντικειμένων, τη φωτογραφία 
μόδας αλλά και τη φωτογραφία πορτραίτων. 
Συνδέεται με την παραγωγή, περισσότερο, 
εμπορικής φωτογραφίας. 

• · Αρχιτεκτονική Φωτογραφία – Εσωτερικών 
Χώρων Περιλαμβάνει τη φωτογράφιση κτιρίων 
και εσωτερικών χώρων. Η οπτική γωνία της 
φωτογραφικής λήψης, ο φωτισμός και οι 
ιδιαιτερότητες ενός εσωτερικού χώρου 
αποτελούν τα κύρια αντικείμενα μελέτης για 
αυτό το είδος φωτογραφίας. 

• .  Η τέχνη γίνεται αντιληπτή μονό μέσω των 
συναισθημάτων και αφιερώνεται μόνο σε όσους 
είναι «πλούσιοι» ως προς αυτά, με αποτέλεσμα 
να μπορούν να την κατακτήσουν ή ακόμη και να 
την κατανοήσουν. 

• Αν και η πρώτη φωτογραφία αποτυπώθηκε το 
1826, χρειάστηκε τουλάχιστον μισός αιώνας 
προκειμένου να γίνει η φωτογραφία αποδεκτή 
ως αυτόνομη και ανεξάρτητη τέχνη. Φωτογράφοι 
όπως ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, ο Αντρέ Κερτέζ και 
ο Άλφρεντ Στίγκλις (Alfred Stieglitz) θεωρείται 
πως έδωσαν σπουδαία δείγματα φωτογραφίας 
τέχνης. 

•  Τέχνη Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας Η 
ασπρόμαυρη φωτογραφία έχει την δύναμη να 
προκαλέσει αναπάντεχα και αντικρουόμενα 
συναισθήματα στους ανθρώπους 

• Σουρεαλιστικές ή Υπερρεαλιστικές Φωτογραφίες 
Σουρεαλισμός είναι η αποδέσμευση από κάθε 
μορφή λογικής, ο αυτοματισμός της σκέψης και η 
απελευθέρωση της φαντασίας. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

• Camera obscura Ως πρώτη φωτογραφική 
"μηχανή" μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό 
δωμάτιο ή κουτί (camera obscura) που στη μία 
άκρη διαθέτει μια γυαλιστερή επιφάνεια και 
στην απέναντι άκρη μία πολύ μικρή οπή. Σε μία 
τέτοια κατασκευή, οι ακτίνες του φωτός 
διαδίδονται μέσα από την οπή και σχηματίζουν 
πάνω στην επιφάνεια ένα είδωλο των 
αντικειμένων έξω από το δωμάτιο ή κουτί. 
Αναπαράσταση ενός τύπου camera obscura. 

• Χημική Φωτογραφία Τα πρώτα πειράματα πάνω 
σε φωτοευαίσθητα υλικά χρονολογούνται 
περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα και ανήκουν 
στον Γιόχαν Χάινριχ Σούλτσε (Johann Heinrich 
Schulze), ο οποίος είχε πετύχει την αποτύπωση 
του φωτός πάνω σε ένα φωτοευαισθητοποιημένο 
από άλατα αργύρου χαρτί, αλλά στάθηκε 
αδύνατη η στερέωση της εικόνας. Η πρώτη 
χημική φωτογραφία που αποτυπώθηκε από τον 
Νικηφόρο Νιέπς το 1826. 

• Η ψηφιακή φωτογραφία αποτελεί ίσως την 
τελευταία σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την 
τεχνική της φωτογραφίας. Στην ψηφιακή 
φωτογραφία, αντί για το κοινό "χημικό" φιλμ, 
χρησιμοποιούνται φωτοευαίσθητοι αισθητήρες. 

•  Πως ήταν η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή; H πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
κατασκευάστηκε το 1975, από τον Steve Sasson 
και ήταν κάπως έτσι… 
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ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ

• Η ασπρόμαυρη φωτογραφία δεν είναι τίποτε 
άλλο από την πραγματικότητα ιδωμένη και 
αποτυπωμένη με την ωμότητα του άσπρου-
μαύρου. 



ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΑ

PHOTOS TAKEN BY NIKON 
PHOTOGRAPGY



  



  

Η εφευρεση της φωτοφραφιας στο πρωτο μισο 
του 19ου αιωνα (1836) υπηρξε μια αληθινη επανασταση για την 
τεχνη και την ιστορια.Η φωτογραφια αποτελεσε πρωταρχικα ενα 

μεσο επικοινωνιας και καλλιτεχνικης εκφρασης με σημαντικες 
αισθητικες δυνατοτητες.Η αμεσοτητα της την ξεχωρισε απο αλλους 

τροπους παραγωγης εικονων,καθιστωντας την παραλληλα 
ανεκτιμητο ιστορικο ντοκουμεντο.Η δυνατοτητα αυτοματης 

καταγραφης της εικονας προσεδωσε στην νεα αυτη τεχνη κυρος 
και μια μοναδικη αισθηση αυθεντικοτητας. Η φωτογραφια διεισδυσε 

σε καθε σφαιρα δραστηριοτητας του συγχρονου πολιτισμου,σε 
καθε επιστημονικο πεδιο.Εγινε μεσω των αμετρητων εφαρμογων 

της μεσο διαδοσης πληροφοριας,τροπος επεκτασης της 
ανθρωπινης γνωσης. Θεωρηθηκε,πολυ σωστα, η σημαντικοτερη 

εφευρεση μετα απο το τυπογραφικο πιεστηριο.Επιπλεον 
κατεστησε ανεπικαιρη την παραστατικη ζωγραφικη -πιστή 

απεικονιση της πραγματικοτητας-προσφεροντας στους εικαστικους 
καλλιτεχνες αλλες διεξοδους,που οδηγησαν στη δημιουργια των 

μοντερνων κινηματων του 20ου αιωνα και,τελος,στην αφηρημενη ή 
ανεικονικη τεχνη.



  

Πεζόδρομος για την Ακρόπολη



  

Πεζόδρομος για την Ακρόπολη



  

Το πρόγραμμα Μπάουχαουζ:
Το 1919,ο Βάλτερ Γκρόπιους έγραψε το 

πρόγραμμα του Μπάουχαουζ που ανέφερε τα 
παρακάτω: αρχιτέκτονες, ζωγράφοι,γλύπτες,όλοι 

μας πρέπει να ξαναγίνουμαι τεχνίτες. Δεν υπάρχει 
καμία ''τέχνη σαν επάγγελμα''. Δεν υπάρχει καμία 

διαφορά ουσίας ανάμεσα στον καλλιτέχνη και 
στον τεχνίτη. Ο καλλιτέχνης είναι μια εξύψωση του 
τεχνίτη.Η ευλογία του ουρανού αφήνει σε σπάνιες 
ευτυχισμένες στιγμές, που βρίσκονται πέρα από 

την βούλησή του, να ανθίζει τέχνη από την 
δουλειά των χεριών του,η χειρωνακτική βάση είναι 

όμως απαραίτητη για κάθε καλλιτέχνη. Εκεί 
βρίσκεται η πρώτη πηγή τοτ δημιούργικου 

πνεύματος.



  

Γι αυτό ας φτιάξουμε μια νέα συντεχνία τεχνιτών, 
χωρίς ταξίκη αλαζώνια, που θέλει να υψώνει έναν 

διαχωριστικό τοίχο ανάμεσα στους τεχνίτες και 
στους καλλιτέχνες! Ας θελήσουμε, ας σκεφτούμαι, 
ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί το νέο κτίσμα του 
μέλλοντος, που θα τα έχει όλα σε μια μορφή: 

αρχιτεκτονική και γλυπτική και ζωγραφική, και θα 
υψωθεί από εκατομμύρια χέρια τεχνιτών στον 
ουρανό σαν κρυστάλλινο σύμβολο μιας νέας 

μελλοντικής πίστης.



  

Όσκαρ Σλέμμερ 1922

Tο έμβλημα του Μπαουχάουζ



  

Όσκαρ Σλέμμερ 1922

Tο έμβλημα του Μπαουχάουζ



  

-Ολοι οι ανθρωποι εχουν την ικανοτητα να 
ερμηνευσουν την τεχνη και οχι οσοι θεωρουνται 

“ταλαντουχοι”.
-Η ανθρωπινη προσωπικοτητα μπορει να 

αναπτυχθει ολοκληρωμενα με την γνωση της 
τεχνης.

-Η τεχνη εχει ευεργετικη επιδραση στην 
πνευματικη και συναισθηματικη αναπτυξη του 

ανθρωπου.



  

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

-Βοηθα στη συγκεντρωση και στη λογικη 
οργανωση.

-Καλλιεργει τη φαντασια και βελτιωνει την μνημη.
-Αναπτυσσει τη δημιουργικοτητα και οξυνει την 

αντιληψη.
-Βελτιωνει τις ακουστικες,οπτικες και γλωσσικες 

δεξιοτητες του ανθρωπου.
-Εμπλουτιζει τον ψυχικο κοσμο του ανθρωπου,τον 
βοηθα να εξωτερικευσει τα συναισθηματα του και 

να εκφραστει ελευθερα.



  

● Σκοπός της ερευνητικής εργασίας μας  
(Προτζεκτ) είναι να ενημερωθούμε και να 
ενημερώσουμε για τις ευεργετικές τάσεις της 
τέχνης και να ανακαλύψουμε και τομείς της 
τέχνης , για τις οποίες δεν είχαμε ενημερωθεί. 



  

●



  

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ.ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΟΝΟΜΑΖΑΝ ΜΟΥΣΙΚΗ , ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΩΝ. Ο ΧΟΡΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΞΙΑ,ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 
, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΩΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ , ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΟΝΟΜΑΖΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 
“ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ “



  

● Διαδικασία που ακολουθήσαμε: 

Ο χρόνος που διαθέσαμε ήταν περίπου δέκα 
εβδομάδες και αφού χωριστήκαμε σε πέντε 
ομάδες εξετάσαμε αντίστοιχα πέντε διαφορετικά 
θέματα , τα οποία είναι: 

● Φωτογραφία 
● Μουσική – Κινηματογράφος 
● Κόμικς – Γλυπτική 
● Ποίηση 
● Αρχιτεκτονική 



  

ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ , ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΧΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ ΗΧΟ . 



  

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΕ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

< ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΝΑ ΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΩΡΑ

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ!

ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ή ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΣ

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΝΑ  ΖΟΥΝ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ >

ΤΖΟΝ ΛΕΝΟΝ



  



  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ή ΑΛΛΙΩΣ ΣΙΝΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ , ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ , ΤΗΝ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ , ΤΟ ΧΟΡΟ , ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ , ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



  

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΕ

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

< Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΣΙΝΤΛΕΡ >



  

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΑΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1993 ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ 
ΟΣΚΑΡ ΣΙΝΤΛΕΡ, ΕΝΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΙΣ 

ΖΩΕΣ ΧΙΛΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ



  

ΚΟΜΙΚΣ
ΤΑ ΚΩΜΙΚ , ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ Η < ΕΝΑΤΗ 
ΤΕΧΝΗ >,ΕΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ , 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΩΣ ΕΚΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
,ΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΛΕΖΑΝΤΕΣ , ΩΣ ΗΧΗΤΙΚΟ 

ΕΦΕ  ΣΕ  ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ  ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ , Κ.Λ.Π.
ΣΤΟ ΚΟΜΙΚ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ.
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ

< ΚΩΜΙΚΟΓΡΑΦΗΜΑ >



  

ΚΟΜΙΚΣ
ΤΑ ΚΩΜΙΚ , ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ Η < ΕΝΑΤΗ 
ΤΕΧΝΗ >,ΕΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ , 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΩΣ ΕΚΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
,ΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΛΕΖΑΝΤΕΣ , ΩΣ ΗΧΗΤΙΚΟ 

ΕΦΕ  ΣΕ  ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ  ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ , Κ.Λ.Π.
ΣΤΟ ΚΟΜΙΚ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ.
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ

< ΚΩΜΙΚΟΓΡΑΦΗΜΑ >



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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