
Ο Ηλίας εμπνεύστηκε από τον Cezanne... 

Νεοπλαστικισμός: Αφαίρεση σε βαθμό που χρησιμοποιούνται θεμελιώδεις φόρμες και 

σχήματα, κάθετες και οριζόντιες γραμμές ταυτόχρονα με τη χρήση σχεδόν αποκλειστικά 

βασικών χρωμάτων (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, λευκό και μαύρο). 

Σουπρεματισμός: Ξεκίνησε με την βασική προϋπόθεση ότι η αντικειμενική αναπαράστα-

ση εμποδίζει την καλλιτεχνική δημιουργία και κατέληξε στην καθαρά αφηρημένη τέχνη, 

που αρνείται να απεικονίσει  οτιδήποτε έχει σχέση με τον αντικειμενικό κόσμο. Συχνά 

έχουμε γεωμετρικά σχήματα ζωγραφισμένα με έντονα καθαρά χρώματα.   

Opt Art: Ένα ύφος εικαστικής τέχνης που χρησιμοποιεί οπτικές ψευδαισθήσεις. Τα έργα 

είναι αφηρημένα, δημιουργούνται συχνά από πολλά άσπρα και μαύρα γεωμετρικά σχή-

ματα. Συνήθως δίνουν την εντύπωση στον θεατή της κίνησης, κρυμμένων εικόνων, αναλα-

μπών και δονητικών μοτίβων διόγκωσης ή στρέβλωσης. 

Αφηρημένη τέχνη: Καταρρίπτεται η τρίτη διάσταση και η προοπτική. Συνθέτονται γραμ-

μές, σχήματα και χρώματα δημιουργώντας νέες αξίες στη ζωγραφική. Εξαφάνιση του ανα-

παραστατικού στοιχείου ενώ συχνά ταξινομούνται χρωματιστά σχήματα και γραμμές πά-

νω στον καμβά. 

Κυβισμός: Καταργείται ο χώρος και συλλαμβάνεται ο κόσμος μέσω της γεωμετρικής του 

δομής. Η αφαίρεση στηρίζεται στην πραγματικότητα, δεν είναι αυθαίρετη και οι κυβιστές 

βλέπουν και ζωγραφίζουν το αντικείμενο από πολλές οπτικές γωνίες ταυτόχρονα. 

Ιμπρεσιονισμός: Χρήση ζωντανών (κυρίως βασικών) χρωμάτων με έμφαση στην αναπα-

ράσταση του φωτός και την αναπαράσταση αντικειμένων από ασυνήθιστες γωνίες που 

αποδίδει την άμεση εντύπωση που προκαλεί ένα αντικείμενο στην καθημερινή ζωή. 

Ο Χρήστος εμπνεύστηκε από τον Mondrian... 

Ο Μάνος εμπνεύστηκε από τον Kandisky... 

Η Μαργαρίτα εμπνεύστηκε από τον Malevich... Η Ιωάννα εμπνεύστηκε από τον Picasso... 

Η Δήμητρα εμπνεύστηκε από τον Vasarely... 
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Περίληψη: Η σχέση Μαθηματικών και Τέχνης και η συμβολή της Τέχνης στην αντιμετώπιση της μαθηματικοφοβίας, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

πολλών εργασιών στη βιβλιογραφία. Η εμπειρία δείχνει ότι η ενσωμάτωση εικαστικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των μαθηματικών, προσφέρει μια 

«ανάσα» στον καθηγητή και τους μαθητές και μια ευκαιρία να βελτιώσουν τη μεταξύ τους σχέση αλλά και την αισθητική του σχολείου.   

Στην παρούσα εργασία, μια ομάδα έξι μαθητών παρακολουθούν τα καλλιτεχνικά ρεύματα που οδήγησαν βαθμιαία τη ζωγραφική από τον Ιμπρεσιονισμό 

στη Γεωμετρική Αφηρημένη Τέχνη. Φτιάχνουν δικές τους δημιουργίες με αφόρμηση τους κυριότερους εκπρόσωπους αυτών των ρευμάτων και ανακαλύ-

πτουν πώς η ζωγραφική αποδεσμεύτηκε από την αναπαράσταση και πώς  έγινε η μετάβαση στην πλήρη αφαίρεση. 

 


