
Κηλείηαη ε Δηθόλα; 

Τάμεηο Α΄ θαη Β΄ 

Τα έξγα πην θάηω έγηλαλ πξηλ 40 πεξίπνπ ρξόληα από ηνλ                                

Κηζ Φάξηλγθ (Keith Haring),  ζηε Νέα Υόξθε,  δειαδή   εδώ.    

Ο Κηζ είρε δνθηκάζεη δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα      

λα θηηάρλεη ηα έξγα ηνπ, αιιά ζην ηέινο 

απνθάζηζε όηη απηόο 

ν ηξόπνο ηνπ ηαίξηαδε ηέιεηα. 

Σηελ αξρή ζρεδίαδε ζηνπο ηνίρνπο ηνπ 

ππόγεηνπ ζηδεξόδξνκνπ ζηε Νέα Υόξθε. Οη 

θάηνηθνη ηεο πόιεο άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα 

αλαγλωξίδνπλ ηα έξγα ηνπ θαη ζε πνιιέο θαη πνιινύο άξεζαλ! 

 

Άζθεζε 1: Παξαηήξεζε γηα ιίγε ώξα ηα έξγα ηνπ. 

Καζώο ηα παξαηεξείο, δεο πξνζεθηηθά: 

 Πώο ρξεζηκνπνηεί ηηο γξακκέο; 

 Πώο είλαη; Λεπηέο; Φνληξέο; Με πνην πιηθό λα ηηο έρεη θηηάμεη 

λνκίδεηο; Φξωκαηηζηά κνιύβηα; Μαξθαδόξνπο; Κηκωιίεο; 

Νεξνκπνγηέο; 

 Πνηα ρξώκαηα ρξεζηκνπνηεί Δίλαη θωηεηλά; Σθνηεηλά; 

  

 



 

        



 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Άζθεζε 2:  Γνθίκαζε καδί κε θάπνην άιιν πνπ βξίζθεηαη ζην ζπίηη 

λα πάξεηε κηα από ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη θηγνύξεο ηνπ Κηζ… 

θαη μαλά…. 

θαη μαλά…. 

θαη μαλά…. 

 

 

 

Άζθεζε 3: 

Σηάζε – Σρέδην 

.  Εεηήζηε ηώξα από θάπνην  ή θάπνηα λα πνδάξεη γηα ζαο 

θάλνληαο κηα θίλεζε πνπ βξήθε ζηα έξγα ηνπ Κηζ, ή κηα εληειώο 

δηθή ηνπο.  

Εεηήζηε ηνπο λα κείλνπλ αθίλεηνη θαη αθίλεηεο όκωο. Γηα ιίγν!  

Σρεδηάζηε ηνπο κε κνιύβη ζαλ έλα αλζξωπάθη κε απιέο γξακκέο, γηα 

παξάδεηγκα έηζη 

 

 

 

Βγάλτε φωτογραφίες 
έχοντας την πλάτη 

προς το φακό 



Σρέδην – Γίλνπκε όγθν! 

Τώξα, ζρεδηάζηε έλα πεξίγξακκα, κηα γξακκή γύξω γύξω από ην 

αλζξωπάθη ζαο. Κάπωο έηζη  

 

Τέιεηα! Τώξα δελ είλαη  

‘γξακκν-αλζξωπάθη’,                                 

έρεη όγθν! 

 

Σβήλνπκε ην ‘κέζα αλζξωπάθη’ , θάπωο έηζη: 

 

 

 

Άζθεζε 4: Πώο θηλείηαη ε εηθόλα; 

. Τώξα, παξαηήξεζε μαλά: ν Κηζ είρε βξεη έλα πνιύ απιό θαη 

πεηπρεκέλν ηξόπν λα δείρλεη  

πώο έλνηωζαλ νη θηγνύξεο πνπ έθηηαρλε … 

πώο θηλνύληαλ…. 

Πώο ην θαηάθεξε; Φκ….. Τη έβαδε γύξω από ηα αλζξωπάθηα ηνπ; 

     
  Τη λνηώζνπλ;  

  Τη θάλνπλ; 



Άζθεζε 5: Βάιε ζε θίλεζε ηηο θηγνύξεο ζνπ! 

 

Πξόζζεζε ηώξα γξακκνύιεο εθεί πνπ ζέιεηο λα θηλνύληαη ηα 

αλζξωπάθηα ζνπ.  

Πξνζνρή: όρη παληνύ, κόλν εθεί πνπ θηλνύληαη! 

 

Άζθεζε 6: Βάιε ρξώκαααααααααα ζε θάζε αλζξωπάθη  

 

Σηείιε ηα αλζξωπάθηα ζνπ ζην κέηι ηνπ καζήκαηνο καο 

Artlessonschool@gmail.com 

 

H δαζθάια ζαο,  

Γέζπω Παζηά  
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