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φωτογραφία εξωφύλλου: «Το κυβιστικό τσίρκο και οι 

περιστεριώνες», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 50x70εκ. (λεπτομέρεια), 

ομαδική εργασία με αφορμή το έργο του Πάμπλο Πικάσο: 

«Εργοστάσιο, Horta de Ebro» και «Το χωριό» του Φερνάν Λεζέ. 

Στο τοπίο ενσωματώνονται οι περιστεριώνες της Τήνου. 
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Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συνομιλία με τη 

Μοντέρνα Τέχνη: το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του 

τηνιακού τοπίου». 

 

Τη σχολική χρονιά 2021-2022, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

πραγματοποιήθηκε από την ΣΤ’ τάξη (τμήμα ΣΤ2) του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Τήνου, το πρόγραμμα Πολιτιστικών 

Θεμάτων: «Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη: το κίνημα του 

κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου».  

Όσον αφορά τη μεθοδολογία υλοποίησης, εξοικειωθήκαμε με 

τα χαρακτηριστικά του κινήματος του κυβισμού, γνωρίσαμε 

τους σημαντικότερους εκπροσώπους του και αναφερθήκαμε σε 

παραδείγματα έργων όπως τα «Σπίτια στο Εστάκ» του Ζωρζ 

Μπρακ (1908), που Θεωρούνται τα πρώτα κυβιστικά έργα. 

Συλλέξαμε το υλικό μας από το διαδίκτυο και από βιβλία 

(φωτογραφικό υλικό, κείμενα, μονογραφίες), τα οποία 

παρουσιάσαμε (προβάλαμε), συζητήσαμε και επεξεργαστήκαμε 

στην τάξη (εξοικείωση με το θέμα, συζήτηση–διερεύνηση 

μέσα από παραδείγματα μοντέρνας τέχνης). 

Παράλληλα αξιοποιήσαμε δημιουργικά γνώσεις σχετικά με την 

παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική της Τήνου και συλλέξαμε 

πληροφορίες για τους Περιστεριώνες ως μέρος της ευρύτερης 

γειτονιάς του νησιού. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων (ενότητα Πολιτιστική Κληρονομιά), οι 

μαθητές/μαθήτριες προέβησαν στην παραγωγή γραπτού λόγου 

γράφοντας μικρά κείμενα για αυτά τα ιδιότυπα ορθογώνια 

κτίσματα, «τα μεγάλα σπίτια των περιστεριών». 
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«Τα μεγάλα σπίτια των περιστεριών», εργασία μαθητή για την 

πολιτιστική κληρονομιά της Τήνου. 

 

 

«Διαφορετικά σπίτια της χώρας μας», εργασία μαθήτριας για την 

πολιτιστική κληρονομιά της Τήνου. 
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Οι δύο αναπαλαιωμένοι περιστεριώνες (1984), από το σύλλογο Οι 

φίλοι του πράσινου, έξω από τη Χώρα της Τήνου είναι 

επισκέψιμοι. 
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Ένας από τους λίγους στρογγυλούς περιστεριώνες της Τήνου (η 

προγενέστερη χρήση του ήταν αυτή του ανεμόμυλου, γιαυτό και η 

κυκλική κάτοψη του κτίσματος). Αντίκρυ η Μύκονος και η Δήλος.  

 

Το χαρακτηριστικό αναβαθμιδωμένο τοπίο της Τήνου, ακριβώς πίσω 

από τους περιστεριώνες. Αριστερά διακρίνονται δύο ανεμόμυλοι.  
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Αναπαλαιωμένος το 1984 (©φωτογραφίες Ε. Ακύλα, Μάιος 2022). 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

10 

 

Μέσα από συζητήσεις στην τάξη οι μαθητές/τριες, 

προβληματίστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και κατανόησαν την 

αξία της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της δράσης και του 

ομαδικού πνεύματος. 

Από την επεξεργασία και οργάνωση του παραπάνω υλικού, 

αποτύπωσαν εικαστικά (με ζωγραφική, πηλό, κατασκευές με 

χαρτόνι και κολάζ) γνωστά εικαστικά έργα και δημιούργησαν 

δικά τους σχέδια. Οι τίτλοι των μαθητικών εργασιών 

δόθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν: οι μαθητές/τριες 

να αποκτήσουν συνείδηση του κινήματος του κυβισμού, να 

γνωρίσουν σημαντικούς εκπροσώπους του και να μάθουν να 

αναγνωρίζουν και να εκτιμούν το μοντέρνο κίνημα. 

Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, την καλλιτεχνική 

παραγωγή, την ιστορία και τον πολιτισμό. 

Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να 

ιεραρχήσουν προβλήματα και να σχεδιάσουν λύσεις μέσα από 

ομάδες εργασίας, ενισχύοντας τους δεσμούς ανάμεσά τους. 

Να ενθαρρυνθεί η μαθητική πρωτοβουλία και να ενδυναμωθούν 

οι σχέσεις των εμπλεκομένων μαθητών και μαθητριών με τους 

εκπαιδευτικούς του προγράμματος.  

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματός παρουσιάστηκαν σε έκθεση 

στη σχολική μονάδα (10-15/06/2022) και συγκεκριμένα στον 

στεγασμένο διάδρομο των αιθουσών του ισογείου. Η έκθεση 

εγκαινιάστηκε στη γιορτή του τέλους της σχολικής χρονιάς 

(προαύλιος χώρος σχολείου, 10/06), ώστε να μπορούν να την 

επισκεφτούν μαθητές και μαθήτριες μαζί με τους γονείς 

τους, καθώς και επισκέπτες. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 

επίσης εργασίες παιδιών του τμήματος Γ2 (όπως κατασκευή 

περιστεριώνων από πηλό), που έγιναν μαζί με τη δασκάλα 

του τμήματος Ανθή Καραμούτη στο πλαίσιο των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων με τίτλο «Οι Λευκοί Πύργοι της Τήνου». Οι δύο 

ομαδικές εργασίες των παιδιών που παρήχθησαν στο πλαίσιο 

του πολιτιστικού προγράμματος, παρέμειναν ως μόνιμα έργα 

στην αίθουσα του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου και 

μετά το πέρας της έκθεσης. Στη συνέχεια όλη η παραχθείσα 
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δουλειά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (με το παρόν τεύχος 

εργασίας/e-catalogue) στην ιστοσελίδα του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Τήνου καθώς και στην ιστοσελίδα:  

https://elenakyla.wordpress.com/2021-06-

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-

%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-

%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b1-

%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af/ 

όπου το υλικό είναι άμεσα προσβάσιμο. 

 

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προγράμματος: Έλενα Ακύλα, 

εικαστικός, εκπαιδευτικός εικαστικών μαθημάτων και 

Ευγενία Αρμακόλα, εκπαιδευτικός, δασκάλα του τμήματος 

ΣΤ2. 

Η μαθητική ομάδα του τμήματος ΣΤ2 του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Τήνου: (Αλέξιος, Γιώργος, Καρολίνα, Δανάη, 

Λευτέρης, Μάξιμος, Γιώργος, Νικόλας, Δήμητρα, Πολύδωρος, 

Δέσποινα, Ματέο, Μαρίνα και Αλέξιος). 

 

Στη συνέχεια του τεύχους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

αυτής της διαδικασίας διάρκειας 7 μηνών, κατά τη σχολική 

χρονιά 2021-22, τα οποία περιέχονται στο παρόν τεύχος 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elenakyla.wordpress.com/2021-06-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af/
https://elenakyla.wordpress.com/2021-06-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af/
https://elenakyla.wordpress.com/2021-06-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af/
https://elenakyla.wordpress.com/2021-06-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af/
https://elenakyla.wordpress.com/2021-06-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af/
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Γνωριμία με τους κυβιστές ζωγράφους: 

Τα πορτραίτα των κυβιστών. 

Ο κυβισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα στη ζωγραφική και 

στη γλυπτική στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρώτη εντύπωση 

που σχηματίζει κανείς κοιτώντας κυβιστικά έργα είναι σαν 

να παρατηρεί ένα θέμα από διαφορετικές πλευρές 

ταυτόχρονα, οι οποίες αποδίδονται σε μια και μόνο εικόνα. 

Μοιάζει σαν κάποιος να κομματιάζει την εικόνα του θέματος 

που έχει απέναντί του και να την ανασυνθέτει 

αναδιοργανώνοντάς την.  

Ο Κυβισμός χωρίζεται σε δύο φάσεις: τον αναλυτικό κυβισμό 

(1907-1912) και τον συνθετικό κυβισμό (1912-1915). Στον 

αναλυτικό κυβισμό, οι μορφές φαίνεται να αναλύονται σε 

σχήματα και να χάνονται, να θρυμματίζονται και στον 

συνθετικό κυβισμό, όπου διάφορα υλικά, όπως χαρτί 

(εφημερίδες), ξύλα (καπλαμάς) ενσωματώνονται στην 

επιφάνεια του καμβά και γίνονται μέρος του εικαστικού 

έργου (collage) συνθέτοντας την εικόνα.  

Το 1908 ο ζωγράφος Ανρί Ματίς αποκάλεσε το έργο «Σπίτια 

στο Εστάκ» του Ζωρζ Μπρακ: σύνθεση μικρών κύβων και έτσι 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος κυβισμός. Τα έργα 

που ζωγράφισε ο Μπρακ το καλοκαίρι του 1908 στο Εστάκ, 

Θεωρούνται τα πρώτα κυβιστικά έργα. 

Λίγο μετά, ο κριτικός τέχνης Λουί Βωξέλ (Louis 

Vauxcelles) χαρακτήρισε τη ζωγραφική του Μπρακ ως 

απεικόνιση κύβων. 

Ο Ζωρζ Μπρακ (Georges Braque, 1882–1963) μαζί με τον 

Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso, 1881-1973) θεωρούνται οι 

θεμελιωτές του κυβισμού. Άλλοι εκπρόσωποι του κυβισμού 

είναι οι Χουάν Γκρις (Juan Gris, 1887-1927), Φερνάν Λεζέ 

(Fernand Léger, 1881-1955), Ζαν Μετσινγκέρ (Jean 

Metzinger, 1883-1956), Αλμπέρ Γκλέιζες (Albert Gleizes, 

1881-1953), Φράνσις Πικαμπιά (Francis Picabia, 1879-

1953), Ζακ Λιπσίτζ (Jacques Lipchitz, 1891–1973), Ρομπέρ 

Ντελωναί (Robert Delaunay, 1885–1941) κ.ά. 
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Στο πρόγραμμά μας αναφερθήκαμε στους προαναφερθέντες 

κυβιστές ζωγράφους. 

Στην παρακάτω ενότητα εργασιών οι μαθητές και οι 

μαθήτριες έκαναν κολάζ με τα πορτραίτα των κυβιστών 

ζωγράφων (ασπρόμαυρες εκτυπώσεις φωτογραφιών από το 

διαδίκτυο), δημιουργώντας νέα πορτραίτα.  

 

 

«Πορτραίτο του κύριου μικροκέφαλου», (Μετσινγκέρ και 

Γκρις/δίπτυχο) Ζαν Μετσινγκέρ (Jean Metzinger, 1883-1956) και 

Χουάν Γκρις (Juan Gris 1887–1927), 29x21εκ. πηγή φωτογραφιών: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Metzinger και 

https://artandcrafter.com/artists/juan-gris-life-easy-

explanation/ 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Metzinger
https://artandcrafter.com/artists/juan-gris-life-easy-explanation/
https://artandcrafter.com/artists/juan-gris-life-easy-explanation/
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«Πορτραίτο του κύριου μεγαλοκέφαλου», (Γκρις και 

Μετσινγκέρ/δίπτυχο) Χουάν Γκρις (Juan Gris 1887–1927) και Ζαν 

Μετσινγκέρ (Jean Metzinger, 1883-1956), 29x21εκ. πηγή 

φωτογραφιών: https://artandcrafter.com/artists/juan-gris-life-

easy-explanation/ και 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Metzinger 

https://artandcrafter.com/artists/juan-gris-life-easy-explanation/
https://artandcrafter.com/artists/juan-gris-life-easy-explanation/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Metzinger
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«Ο κύριος Μπρακ–Πικάσο». Ο Ζωρζ Μπρακ (Georges Braque, 1882– 

1963) και ο Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso, 1881-1973) σε σφιχτό 

εναγκαλισμό, 29x21εκ. πηγή φωτογραφιών: 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1963?installation_im

age_index=26 (Photograph of Braque by Fritz Henle) και 

https://renssenartgallery.com/artists/26-pablo-

picasso/biography/ (Photograph of Philippe Halsman, 1960). 

 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1963?installation_image_index=26
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1963?installation_image_index=26
https://renssenartgallery.com/artists/26-pablo-picasso/biography/
https://renssenartgallery.com/artists/26-pablo-picasso/biography/
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«Ο Βασιλιάς των κυβιστών», Φερνάν Λεζέ (Fernand Léger, 1881-

1955) και Αλμπέρ Γκλέιζες (Albert Gleizes, 1881-1953), 

29x21εκ. πηγή φωτογραφιών: 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cMdzxn5 και 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Gleizes 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cMdzxn5
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Gleizes
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«Ο διπρόσωπος», Φερνάν Λεζέ (Fernand Léger, 1881-1955) και 

Ζωρζ Μπρακ (Georges Braque, 1882–1963), 29x21εκ. πηγή 

φωτογραφιών: 

https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/c6j8ro και 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1963?installation_im

age_index=26 (Photograph of Braque by Fritz Henle). 

https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/c6j8ro
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1963?installation_image_index=26
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1963?installation_image_index=26
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«Οι δύο εποχές του Πικάσο»: ο Πάμπλο Πικάσο νέος, 34 ετών, το 

1915, 29x21εκ./πηγή φωτογραφίας:  

http://www.all-art.org/art_20th_century/picasso19.html 

και μεγαλύτερος περίπου 70 ετών, γύρω στο 1950 /πηγή 

φωτογραφίας: https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso 

http://www.all-art.org/art_20th_century/picasso19.html
https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso
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«Μια σειρά από μάτια», Φράνσις Πικαμπιά (Francis-Marie 

Martinez de Picabia, 1879-1953) και Ζακ Λιπσίτζ (Jacques 

Lipchitz, 1891–1973), 29x21εκ. πηγή φωτογραφιών: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%C

E%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC 

και http://ecoledeparis.org/jacques-lipchitz/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC
http://ecoledeparis.org/jacques-lipchitz/
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«Ο χιμπαντζής», Φερνάν Λεζέ (Fernand Léger, 1881-1955) και 

Ζωρζ Μπρακ (Georges Braque, 1882–1963), 29x21εκ. πηγή 

φωτογραφιών: 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cMdzxn5 και 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7309/Geor

ges%20Braque 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cMdzxn5
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7309/Georges%20Braque
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7309/Georges%20Braque
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«Παιδί σε ενήλικα», Ρομπέρ Ντελωναί (Robert Delaunay 1885–

1941) και Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso, 1881-1973), 29x21εκ. 

πηγή φωτογραφιών: 

https://prabook.com/web/mobile/#!profile/3733846#gallery και 

http://www.all-art.org/art_20th_century/picasso19.html 

https://prabook.com/web/mobile/#!profile/3733846#gallery
http://www.all-art.org/art_20th_century/picasso19.html
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Χουάν Γκρις: γιορτάζοντας τη χαρά. 

Ο Χουάν Γκρις (1887-1927) ήταν Ισπανός ζωγράφος, ο οποίος 

έζησε και εργάστηκε στην Γαλλία. Το έργο του είναι 

συνδεδεμένο με το καλλιτεχνικό κίνημα του κυβισμού. 

Μελετήσαμε το έργο του «Αρλεκίνος με κιθάρα», 

παρατηρήσαμε τα σχήματα και ξανασχεδιάσαμε εκδοχές του 

έργου. Το κάθε παιδί έδωσε τον δικό του τίτλο στο σχέδιό 

του, νοηματοδοτώντας το εκ νέου. 

 

 

Χουάν Γκρις, «Αρλεκίνος με κιθάρα» (Juan Gris, Harlequin with 

a Guitar), 1918, ελαιογραφία σε καμβά, 100,3x65,1εκ., 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ (The 

Metropolitan Museum of Art, New York/πηγή: 

https://www.wikiart.org/en/juan-gris/harlequin-with-guitar-1919 ) 

https://www.wikiart.org/en/juan-gris/harlequin-with-guitar-1919
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«Η γιορτή της χαράς», ο Αρλεκίνος του Χουάν Γκρις μέσα από τη 

ματιά μαθητή, μαρκαδόροι σε χαρτί, 21x29εκ. 
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«Ράφτης», μαρκαδόροι σε χαρτί, 21x29εκ. 
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«Ο κύριος Κρις Κόγιας», μολύβι σε χαρτί, 21x29εκ. 
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Πάμπλο Πικάσο και Γκερνίκα. 

Ο Πάμπλο Πικάσο (1881-1973) είναι ένας από τους 

γνωστότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ζωγράφισε όχι 

μόνο πίνακες αλλά δημιούργησε κεραμικά, γλυπτά, χαρακτικά 

καθώς είχε διευρυμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. 

Γεννήθηκε στην Ισπανία και σε ηλικία 19 ετών 

εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου και έζησε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του. Το έργο του Πικάσο, λόγω του εύρους 

του, χωρίζεται σε διαφορετικές περιόδους. Τα χρόνια 

ανάμεσα στο 1901 με 1904 χαρακτηρίζονται ως μπλε 

περίοδος, όπου στα έργα αυτής της περιόδου κυριαρχεί το 

μπλε χρώμα και οι ψυχροί τόνοι. Στη ροζ περίοδο (1905-

1907), κυριαρχούν οι γήινοι θερμοί τόνοι (τα θερμά 

χρώματα είναι το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο, 

ενώ τα ψυχρά χρώματα είναι το μπλε, το πράσινο και το 

μοβ). Ο Πικάσο συνέφερε σημαντικά και στο καλλιτεχνικό 

και λογοτεχνικό κίνημα του Σουρεαλισμού. 

 

Λίγα λόγια για την Γκερνίκα 

Η Γκερνίκα (1937) είναι ένας από τους γνωστότερους 

πίνακες του Πάμπλο Πικάσο αλλά και του 20ου αιώνα. Ο 

πίνακας παραγγέλθηκε από τη δημοκρατική κυβέρνηση της 

Ισπανίας για τη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937. Κατά 

τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, στις 26 

Απριλίου της ίδιας χρονιάς, η πόλη Γκερνίκα στη χώρα των 

Βάσκων, στη Βόρεια Ισπανία, βομβαρδίστηκε από γερμανικά 

και ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη (με εθελοντές πιλότους που 

πολεμούσαν στο πλευρό των Ισπανών Εθνικιστών), κάτι που 

είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων. 

Η καταστροφή της πόλης αποτυπώθηκε στο έργο του Πικάσο. Ο 

ταύρος στην Γκερνίκα (στο αριστερό κομμάτι του έργου) 

αντιπροσωπεύει το σκοτάδι του φασισμού και τη βία του 

πολέμου. Κάτω ακριβώς δεσπόζει η φιγούρα μιας μάνας με το 

νεκρό παιδί στην αγκαλιά της: μια κραυγή μοιάζει να 

βγαίνει από το ανοιχτό στόμα της. Το άλογο συμβολίζει τον 

λαό που ζητά βοήθεια και μια λάμπα βρίσκεται ακριβώς πάνω 

από το κεφάλι του αλόγου (του λαού) που όμως δεν δείχνει 

να φωτίζει. Μια γυναικεία μορφή κρατάει στο χέρι της μια 

λάμπα πετρελαίου ως το σύμβολο ενός πολιτισμού που αγωνιά 
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για τη σωτηρία του και στο κάτω μέρος του πίνακα ένας 

νεκρός πολεμιστής με τα χέρια ανοιχτά στην στάση της 

σταύρωσης. Η έντονη εναλλαγή ανοιχτών και σκούρων τονικά 

σχημάτων θέλει να δείξει την φωτιά που καίει την πόλη. 

Η Γκερνίκα σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης 

Βασίλισσα Σοφία, στη Μαδρίτη της Ισπανίας (πηγή: The New 

York Times, March 1, 1974 και Wikipedia). 

 

Στις εργασίες των παιδιών, που παρατίθενται στη συνέχεια, 

πολλές εκδοχές της Γκερνίκα είναι ασπρόμαυρες όπως το 

πρωτότυπο έργο ενώ σε άλλες κυριαρχεί το έντονο κόκκινο 

χρώμα που συμβολίζει το κόκκινο του αίματος. Σε αρκετές 

περιπτώσεις οι μορφές απομονώθηκαν και δημιούργησαν 

αυτόνομα σχέδια. 

 

 

Πάμπλο Πικάσο, «Γκερνίκα», (Pablo Picasso, Guernica), 1937, 

ελαιογραφία σε καμβά, 3,54x7,82μ, Εθνικό Μουσείο Τέχνης 

Βασίλισσα Σοφία, Μαδρίτη, Ισπανία (Reina Sofía Museum, Spain). 

πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE

%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF

%82) 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)


Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

28 

 

 

«Ουρλιαχτό (άνθρωπος που ζητάει βοήθεια)», μαρκαδόροι σε 

χαρτί, 29x21εκ. 
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«Χαλασμένος ζωολογικός κήπος», μολύβια και μαρκαδόροι σε 

χαρτί, 21x29εκ. 
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«Πόλεμος», μολύβια σε χαρτί, 21x29εκ., όπου ένας σφαιρικός 

βράχος από το χωριό «Βωλάξ», έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στις 

μορφές του Πικάσο. 
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«Αιματοχυσία», μολύβια και μαρκαδόροι σε χαρτί, 21x31εκ. 
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«Άνθρωπος», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 21x29εκ. 
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«Το σκοτεινό και παράξενο δάσος», μολύβια και μαρκαδόροι σε 

χαρτί, 22x32εκ. 
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«Το σκοτεινό δωμάτιο του πόνου», μολύβια, μαρκαδόροι και 

παστέλ σε χαρτί, 21x29εκ. 
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«Μαύροι και γκρίζοι καιροί», μολύβια σε χαρτί, 21x29εκ. 

 

«Λυπημένα πρόσωπα», μολύβι σε χαρτί, 11x17εκ., λευκά 

«θραύσματα» ξεχωρίζουν στο γκρίζο κάδρο. 
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Πάμπλο Πικάσο: Το πορτραίτο του Ambroise Vollard (1910). 

Το πορτραίτο του εκδότη, συγγραφέα και εμπόρου τέχνης 

Αμπρουάζ Βολάρ ζωγραφισμένο από τον Πάμπλο Πικάσο 

εντάσσεται στον αναλυτικό κυβισμό. 

 

 

Πάμπλο Πικάσο, «Το πορτραίτο του Αμπρουάζ Βολάρ», (Pablo 

Picasso, Portrait de Ambroise Vollard), 1910, ελαιογραφία σε 

καμβά, 92x65εκ., Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν, Μόσχα, Ρωσία 

(Pushkin Museum, Moscow/πηγή: wikipedia). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pushkin_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow
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«Πορτραίτο του Αμπρουάζ Βολάρ», ξυλομπογιές και μολύβι σε 

χαρτί, 29x21εκ., εργασία μαθητή. 
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«Το πορτραίτο του Αμπρουάζ Βολάρ με μολύβι», μολύβι σε χαρτί, 

21x29εκ., εργασία μαθητή. 
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«Τσαλακωμένα» πορτραίτα. 

Με αφορμή «Το πορτραίτο του Αμπρουάζ Βολάρ» τα παιδιά 

τσαλάκωσαν ένα φύλλο χαρτί και εκμεταλλευόμενα τα σχήματα 

που προέκυψαν από τις τσακίσεις του τσαλακωμένου χαρτιού 

ζωγράφισαν τα δικά τους πορτραίτα. 

 

 

«Το πορτραίτο του Αλέξη», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 21x29εκ. 
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«Εικονική αναπαράσταση», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 29x21εκ. 
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«Μέδουσα», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 29x21εκ. 
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«Αυτοπορτραίτο», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 29x21εκ. 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

43 

 

Πως θα έμοιαζαν τα «Σπίτια στο Εστάκ» αν ο Τζορτζ Μπρακ 

ζούσε στην Τήνο (Καλλονή, Ταραμπάδος και Βωλάξ). 

 

Ζωρζ Μπρακ, «Σπίτια στο Εστάκ» (Georges Braque, Maisons à 

l'Estaque), 1908, ελαιογραφία σε καμβά, 73x59,5εκ., Μουσείο 

Καλών Τεχνών Βέρνης, Ελβετία (Kunst Museum Bern/πηγή: 

Wikipedia).  

Τα έργα που ζωγράφισε ο Μπρακ το καλοκαίρι του 1908 στο Εστάκ, 

Θεωρούνται τα πρώτα κυβιστικά έργα. 
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«Το σπίτι των κυβιστών», μολύβι σε χαρτί, 29x21εκ., εργασία 

μαθητή, με αναφορά στους περιστεριώνες της Τήνου. 
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Περιστεριώνες στο χωριό Καλλονή Τήνου (©φωτογραφίες: πάνω: 

αρχείο photogonia.gr / κάτω: Ε. Ακύλα, Ιούνιος 2022) 
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Περιστεριώνες στο χωριό Ταραμπάδος Τήνου (©φωτογραφίες: Ε. 

Ακύλα, Ιούνιος 2022) 
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«Βωλάξ», ξυλομπογιές σε χαρτί, 29x21εκ., εργασία μαθήτριας με 

αναφορά στους μεγάλους βράχους στο ορεινό χωριό Βωλάξ της 

Τήνου. 
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Το χαρακτηριστικό τοπίο με τους μεγάλους σφαιρικούς βράχους 

στο ορεινό χωριό Βωλάξ της Τήνου, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν 

κατρακυλήσει από κάπου ψηλότερα για να προσγειωθούν στο 

οροπέδιο που είναι χτισμένο το χωριό. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

49 

 

 

Το θέατρο του Βωλάξ (σε μελέτη Ιωάννη και Βασιλικής 

Γιαννιώτη), χτισμένο το 1997, ενσωματώνει το τοπίο. Οι βράχοι 

μοιάζουν να φυτρώνουν από μέσα (©φωτογραφίες Ε. Ακύλα, Ιούνιος 

2022). 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

50 

 

 

«Πόλη με χρώματα και σχήματα», ξυλομπογιές σε χαρτί, 29x21εκ., 

εργασία μαθήτρια. 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

51 

 

Τοπία του κυβισμού. 

Ο Πάμπλο Πικάσο, το «Εργοστάσιο Horta de Ebro», οι 

περιστεριώνες και «Το χωριό» του Φερνάν Λεζέ. 

Το καλοκαίρι του 1909, ο Πικάσο επισκέφτηκε το Horta de 

Ebro της Ισπανίας και ζωγράφισε το τοπίο σε μια σειρά από 

έργα, τα οποία συνέβαλαν στην εξέλιξη του κυβισμού. Τα 

θέματα είναι ιδωμένα από πολλές διαφορετικές οπτικές 

γωνίες και αποδίδονται με απλές γεωμετρικές φόρμες. Η 

καμινάδα και τα φοινικόδεντρα δεν υπήρχαν στο τοπίο, τα 

πρόσθεσε όμως προς χάριν της σύνθεσης. 

Οι μαθητές/τριες έκαναν αρκετά σχέδια πάνω στο έργο του 

Πάμπλο Πικάσο «Εργοστάσιο, Horta de Ebro», με διάφορα 

υλικά: παστέλ, ξυλομπογιές και μολύβια και στη συνέχεια 

πρόσθεσαν τα δικά τους στοιχεία στα τοπία τους με τα 

χαρακτηριστικά του τόπου τους, τα οποία ακολουθούν. 

 

Πάμπλο Πικάσο, «Εργοστάσιο, Horta de Ebro», (Pablo Picasso, 

Factory at Horta de Ebro), 1909, ελαιογραφία σε καμβά, 

65x81εκ., Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (Museum of 

Modern Art, N. York, USA/πηγή:  

https://www.pablopicasso.org/factory-at-horta-de-ebro.jsp ) 

https://www.pablopicasso.org/factory-at-horta-de-ebro.jsp


Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

52 

 

 

Ξυλομπογιές σε χαρτί, 21x29εκ. 

 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

53 

 

 

 

Μολύβι σε χαρτί, 21x29εκ. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

54 

 

 

 

Ξυλομπογιές και μολύβια σε χαρτί, 21x29εκ. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

55 

 

 

Λαδοπαστέλ σε χαρτί, 21x29εκ. 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

56 

 

 

Ξυλομπογιές σε χαρτί, 21x29εκ. 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

57 

 

 

Ξυλομπογιές σε χαρτί, 17x17εκ. 

 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

58 

 

 

«Το κυβιστικό τσίρκο και οι περιστεριώνες», λαδοπαστέλ σε 

χαρτί, 50x70εκ., ομαδική εργασία, με αφορμή το «Εργοστάσιο, 

Horta de Ebro» του Π. Πικάσο και «Το χωριό» του Φερνάν Λεζέ. 

Το σπίτι στο δεξί μέρος της ομαδικής εργασίας με πράσινο και 

κόκκινο χρώμα, παραπέμπει στο αντίστοιχο σπίτι με τη μυτερή 

στέγη στο έργο του Φερνάν Λεζέ, στην κάτω δεξιά γωνία. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

59 

 

 

Φερνάν Λεζέ, «Το χωριό» (Fernand Léger, The Village), 1914, 

ελαιογραφία σε καμβά, 80x100εκ., (Leonard A. Lauder Cubist 

Collection/πηγή: Πώς ο Κυβισμός αναζωογόνησε την «κουρασμένη» δυτική τέχνη - 
Art22 ) 

 

Ο Φερνάν Λεζέ (1881-1955) ήταν Γάλλος ζωγράφος. Τα πρώτα 

του έργα είναι συνδεδεμένα με το καλλιτεχνικό κίνημα του 

κυβισμού. Στη συνέχεια της πορείας του όμως άλλαξε το 

ύφος του και θεωρείται πρόδρομος της ποπ αρτ. Υπάρχει 

μάλιστα μουσείο αφιερωμένο στο έργο του (Musée National 

Fernand Léger), στην Γαλλία. 

Στο έργο του F. Léger φαίνεται ένα χωριό. Τα δέντρα 

αποτυπώνονται με σφαιρικές και κυλινδρικές φόρμες γύρω 

από την εκκλησία και το καμπαναριό. Όλα τα σχήματα είναι 

καμπυλόμορφα και σωληνωτά. Ο F. Léger το ζωγράφισε λίγο 

πριν την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου. 

https://www.art22.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CF%89%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81-2/
https://www.art22.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CF%89%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81-2/


Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

60 

 

 

Σκίτσο για «Το χωριό», μολύβι σε χαρτί, 21x29εκ. 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

61 

 

 

«Κυβιστικό χωριό», λαδοπαστέλ σε χαρτί, 50x70εκ., ομαδική 

εργασία. 

 

Ομαδικές εργασίες των παιδιών στην τάξη τους. πάνω στο 

έργο του Πάμπλο Πικάσο «Εργοστάσιο, Horta de Ebro», 

διαστάσεων 50x70εκ. Οι περιστεριώνες της Τήνου και η 

θάλασσα ενσωματώνονται στο ζωγραφικό τοπίο: είναι το 

τοπίο του νησιού, το φυσικό περιβάλλον των μαθητών/τριων 

του δημοτικού σχολείου της Τήνου. Τα αρχικά σκαριφήματα 

με μολύβι έγιναν από τα ίδια. Έπειτα, επιλέχθηκαν δύο από 

αυτά και αφού μεγεθύνθηκαν, ζωγραφίστηκαν από όλα τα 

παιδιά της τάξης. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν συλλογικής 

εργασίας. Τα ομαδικά έργα παρέμειναν στο σχολείο, στην 

αίθουσα του συλλόγου διδασκόντων. 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

62 

 

 

 

Στην τάξη στο μάθημα των εικαστικών. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

63 

 

Τοπία της Τήνου. 

Τοπία της Τήνου ιδωμένα μέσα από τη ματιά του κυβισμού, 

από τους/τις μαθητές/τριες. 

 

 

«Περιστεριώνες της Τήνου», μολύβι και μαρκαδόροι σε χαρτί, 

29x21εκ. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

64 

 

 

«Χωριό Βωλάξ» (Βώλακας Τήνου) μολύβι σε χαρτί, 21x29εκ. 

 

«Το πορτραίτο των κύβων», μολύβι και ξυλομπογιές σε χαρτί, 

21x29εκ. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

65 

 

 

«Σπίτι από ψηλά», μαρκαδόροι, ξυλομπογιές και μολύβι σε χαρτί, 

29x40εκ. 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

66 

 

 

«Το σκίτσο των μπερδεμένων σπιτιών», μολύβι σε χαρτί, 29x21εκ. 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

67 

 

Κτίρια και κύβοι από χαρτί και από πηλό. 

 

 

 

«Η ανάπτυξη του κύβου», τρισδιάστατες απεικονίσεις κτιρίων. 

Μακέτα μαθητή από χαρτί ζωγραφισμένη με μαρκαδόρους. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

68 

 

 

 

Το «κυβιστικό» χωριό, ομαδική εργασία. 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

69 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

70 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

71 

 

 

 

 

 

  



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

72 

 

 

 

Ανάγλυφα όψεων περιστεριώνων και σπιτιών της Τήνου, ομαδική 

εργασία. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

73 

 

Ο χώρος της έκθεσης. 

 

Η έκθεση έγινε στον προαύλιο χώρο (στον εξωτερικό 

στεγασμένο διάδρομο του ισογείου) του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Τήνου από 10 έως 15 Ιουνίου 2022. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τον χώρο της 

έκθεσης. 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

74 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

75 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

76 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

77 

 

 

Το κυβιστικό χωριό. 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

78 

 

 

 

Ανάγλυφα όψεων περιστεριώνων και σπιτιών της Τήνου. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

79 

 

 

Κατασκευή περιστεριώνων από πηλό, ατομικές εργασίες 

μαθητών/τριών του τμήματος Γ2΄ στο πλαίσιο των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων με τίτλο «Οι Λευκοί Πύργοι της Τήνου», μαζί με τη 

δασκάλα του τμήματος Ανθή Καραμούτη. 

 

Μια βιωματική προσέγγιση της τέχνης του Κυκλαδικού Πολιτισμού: 

Κυκλαδίτικα ειδώλια και αγγεία φτιαγμένα από λευκό και κόκκινο 

πηλό, των μαθητών/τριών του Γ2΄ στο πλαίσιο του μαθήματος 

Ιστορίας, μαζί με τη δασκάλα του τμήματος Ανθή Καραμούτη. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

80 

 

 

 

«Η ανάπτυξη του κύβου», μακέτα μαθητή από χαρτί ζωγραφισμένη 

με μαρκαδόρους. 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

81 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

82 

 

 

 

 



Συνομιλία με τη Μοντέρνα Τέχνη 

Το κίνημα του κυβισμού/εκδοχές του τηνιακού τοπίου 

___________________________ 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 

αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. 

©Έλενα Ακύλα, Ευγενία Αρμακόλα 

Τήνος 2022 

 

 

 

 


