
Κάλε Pop ηο δφκάηηο ζοσ  

 

Αγαπεκέλεο θαη αγαπεκέλνη καζεηέο θαη καζήηξηεο κνπ,  

 

Ξεθηλήζακε από ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύκε εθαξκνγέο πνπ αλεβάδνπλ απηέο 

ηηο κέξεο πνπ κέλνπκε ζπίηη  

δηάθοροη οργαληζκοί ποιηηηζκού. 

  

Η πξνεγνύκελε καο δξαζηεξηόηεηα πξνεξρόηαλ από ην κνπζείν ηέρλεο Tate ζηο Λολδίλο, ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

 

ήκεξα, πάκε ζηνπο Very Young Contemporary Αrt (VYCA), ζηελ Αζήλα, ζηελ Διιάδα. 

 

Μαο πξνηείλνπλ….      

           Όκσο.. 

 

Τη πάεη λα πεη Pop Art; 

 

θαη    Pop Up; 

 

 



 
POP ART 

 

νπ αξέζεη λα βιέπεηο έληολες εηθόλεο θαζεκερηλώλ αληηθεηκέλσλ  

βακκέλα ζε έληολα τρώκαηα;  

Απηόο ν ηύπνο ηέρλεο νλνκάδεηαη pop art  

θαη μεθίλεζε πξηλ πεξίπνπ 70 ρξόληα, ην 1952.  

 

 

 

Σν Pop art είλαη έλα ζηπι ηέρλεο βαζηζκέλν ζε απιέο εηθόλεο  

αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά όπσο κηα ηειεόξαζε ή κηα θνλζέξβα ζνύπαο, 

 βακκέλα ζε έληνλα ρξώκαηα. Οη πνπ θαιιηηέρλεο δεκηνύξγεζαλ εηηθέηεο θαη ζπζθεπαζίεο γηα πξντόληα, 

ρξεζηκνπνίεζαλ θσηνγξαθίεο κε δηάζεκα πξόζσπα, εηθόλεο από πεξηνδηθά θαη έθηηαμαλ θόκηθο θαη 

εηθόλεο δώσλ.  

 

Η έθπιεθηε γπλαίθα ζε απηήλ ηελ εηθόλα είλαη έλα παξάδεηγκα ελόο ζηπι θόκηθο pop art. Παξαηεξήζηε 

πώο ρξεζηκνπνηεί έληνλα ρξώκαηα. 

 
 
 



Έλαο από ηνπο πνιύ γλσζηνύο πνπ  

θαιιηηέρλεο είλαη θαη ν              

Ρόη Λίτηελζηαχλ 

 

 

 

 

 

 

 

O oπνίνο, ηo 1992, πξηλ δειαδή 30 ρξόληα 

πεξίπνπ, απνθάζηζε λα ‘παίμεη’ κε έλα έξγν 

ελόο άιινπ πνιύ γλσζηνύ θαιιηηέρλε πνπ 

έδεζε 100 ρξόληα πεξίπνπ πξηλ από απηόλ, 

ηνπ Βαλ Γθογθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα πηο ποιιά έργα ηοσ Ρόη κοηάδοσλ κε θαρηούλ, 

όπφς γηα παράδεηγκα ασηό 

 

 

ηνλ πίλαθα ηνπ Ρόη νη παιηέο 

θαξέθιεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε θαξέθιεο 

ζύγρξνλνπ ληηδάηλ θαη ηα πξόρεηξα θξεκαζκέλα 

ξνύρα κε επίζεκα ιεπθά αλδξηθά πνπθάκηζα 

ηαθηνπνηεκέλα ζε κνληέξλεο θξεκάζηξεο. 

 

Το 1888 ο Βίλζελη βαλ Γθογθ δφγραθίδεη ηολ 

δηάζεκο πίλαθα “Υπλοδφκάηηο ζηελ Αρι”. Το έργο 

απεηθολίδεη ηο σπλοδφκάηηό ηοσ ζηο ζπίηη ηοσ ζηελ 

Αρι ηες Νόηηας Γαιιίας. Ο πίλαθας ασηός προέθσυε 

όηαλ δφγράθος αλαγθάζηεθε λα κείλεη γηα αρθεηό 

θαηρό θιεηζκέλος ζηο δφκάηηό ηοσ γηαηί ήηαλ 

άρρφζηος. 

 

 

 

 



 

Ο Ρόη ρξεζηκνπνίεζε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνπθθίδεο (Ben-Day dots) ζηνπο ηνίρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

πνιύ ζπρλά νη πνπ θαιιηηέρλεο.  

Γηα δείηε ηη είπε ν Ρόη κεηά: 

 

Σνπ ηαθηνπνίεζα ιηγάθη ην δσκάηηό ηνπ θαη λνκίδσ όηη 

ζα ραξεί πνιύ όηαλ γπξίζεη ζπίηη θαη δεη όηη ηνπ θξέκαζα ηα πνπθάκηζα θαη ηνπ 

αγόξαζα κεξηθά θαηλνύξγηα έπηπια... 

Ρόη Λίρηελζηατλ 
 

Πάκε ηώξα λα θηηάμνπκε ην δσκάηηό ζαο όπσο ν Ρόη!  

Μόλν πνπ εκείο, ζα ην θάλνπκε θαη Pop Up! 

Pop up είλαη ε ηέρλε κε ηελ νπνία δηπιώλνπκε ην ραξηί, ώζηε όηαλ ην μεδηπιώλνπκε λα                     

Πεηάγεηαη προς ηα πάλφ!  

τγνπξα έρεηο δεη θάπνηα βηβιία πνπ έρνπλ ζειίδεο πνπ βγαίλνπλ πξνο ηα έμσ… 

 

 



1. Πάξε ινηπόλ, έλα θνκκάηη ραξηί όζν κεγάιν είλαη θαη απηό πνπ έρνπκε γηα ηα 

θπιιάδηα ζην ζρνιείν θαη δίπισζέ ην ζηε κέζε. 

 

2. Κόςε έλα ζεκείν όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2 

 

3. Σζάθηζέ ην ιίγν δεμηά – αξηζηεξά γηα λα μερσξίζεη θαιά, αιιά όρη πνιύ δπλαηά, κελ 

θνπεί. 

 

4. Πίεζέ ην ειαθξά όπσο ζηελ εηθόλα 4 γηα λα πάεη πξνο ηα κέζα 

 

5. Γύξηζέ ην από ηελ άιιε πιεπξά θαη ζρεδίαζε εθεί έλα έπηπιν από ην δσκάηηό ζνπ. 

 

6. Χξσκάηηζε κε Έληνλα! Χξώκαηα. Βάιε θαη θάπνηεο Σειείεο! 

 



Ιδέα:                    

Very Young 

Contemporary Art 

 

Πξνζαξκνγή:  

Γέζπσ Παζηά 

 

 

 

 

Πεξηκέλσ ηα 

δσκάηηά ζαο          

             ζηo 

       Artlessonschool@gmail.com! 

 


