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Το Καρναβάλι στην Αθήνα του Νικολάου Γύζη 

Ο Νικόλαος  Γύζης, γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 1842, στην Τήνο. Είναι ένας από τους πιο 

σημαντικούς ζωγράφους του 19ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν ο Ονούφριος και η Μαργαρίτα Γύζη 

και είχε πέντε αδέλφια. Ο Νικόλαος Νάζος, του έδωσε υποτροφία, για να σπουδάσει στην 

Βασιλικά Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Το 1868, έγινε δεκτός στο εργαστήριο του Καρλ 

φον  Πιλότυ (Karl von Piloty). Πέθανε στις  22 Δεκεμβρίου του 1900, σε ηλικία 58 ετών. 

«Πρόκειται  για ελαιογραφία σε μουσαμά που ολοκληρώθηκε το 1892 μετά από τουλάχιστον μία 

δεκαετία πειραματισμών και έρευνας πάνω στη σύνθεση και τη λειτουργία του φωτός στο έργο’’, 

αναφέρει ο διευθυντής του Μουσείου Στέφανος Καβαλλιεράκης.» 

Πηγή LIFO                         

Στο έργο αυτό, απεικονίζεται μία σκηνή, από ένα καρναβάλι. Πιστεύω, πως το καρναβάλι γίνεται 

μέσα σε ένα καφενείο, στο οποίο, υπάρχουν λίγα άτομα, μεγάλοι, αλλά και παιδιά. Ένας άνδρας, 

έχει ντυθεί καλικάντζαρος  και προσποιείται, ότι τρομάζει τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τα 

παιδιά το πήραν στα σοβαρά και κρυφτηκαν στις αγκαλιές των γονιών τους, σε αντίθεση με τους  

μεγάλους, που γελάνε! Ένας ηλικιωμένος όμως, χτυπάει τον άνθρωπο που ντύθηκε 

καλικάντζαρος και δεν φαίνεται να διασκεδάζει και πολύ. Επίσης, ένας άνδρας καπνίζει τσιγάρο 

και άλλος, πίπα. 

      Ο ζωγράφος, έχει χρησιμοποιήσει σκούρα χρώματα, για αυτόν τον πίνακα. Στους τοίχους, 

υπάρχουν μπαλόνια, κάδρα και κουρελιασμένες κουρτίνες. Το μέρος αυτό, φαίνεται βρώμικο και 

ακατάστατο, καθώς στο πάτωμα,  υπάρχουν πεταμένες μάσκες, σκεύη, καρέκλες και μαξιλάρια. 

      Το έργο αυτό, μου δημιούργησε κάποιες απορίες. Αυτή η σκηνή, είναι αληθινή; Τα πρόσωπα 

που απεικονίζονται, έχουν σχέση με το οικογενειακό ή το φιλικό περιβάλλον του ζωγράφου; Τα 

χρώματα είναι σκούρα, επειδή ο ζωγράφος ήταν λυπημένος ή γενικά η κατάστασή του δεν ήταν 

τόσο καλή; Από πού έχει εμπνευστεί την παραπάνω σκηνή; 

Συνεργάστηκαν:  Ιφιγένεια Γιουμουσίδου, Κωνσταντίνα Τσαουσίδου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tadeusz Makowski 

 

Ο Tadeusz Makowski από το 1902 έως το 1906, σπούδασε κλασική φιλολογία. Ταυτόχρονα άρχισε 

να σπουδάζει ζωγραφική στην Κρακοβία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Όταν ολοκλήρωσε τα 

μαθήματα του γύρω στο 1908, μετακόμισε στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, 

έζησε για λίγο στην Ολλανδία. Από το 1931, κρατούσε ένα ημερολόγιο που δημοσιεύτηκε στη 

Βαρσοβία το 1961 από το State Publishing Institute. 

Αυτός ο πίνακας απεικονίζει 8 παιδάκια να χαμογελάνε, προφανώς, επειδή βρίσκονται σε ένα 

αποκριάτικο πάρτι. Φοράνε στολές και είναι υπέροχα, γιατί έχουν ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ. Παράλληλα είναι 

μια εικόνα γεμάτη όμορφες εκπλήξεις και χαρές! 

Οι σκέψεις που μας δημιουργεί ο πίνακας αυτός είναι πως θα θέλαμε να ήμασταν κι εμείς εκεί μαζί 

τους. Νιώθουμε χαρά, γιατί τα καρναβάλια είναι μία γιορτή που αγαπούν πολύ τα παιδιά, καθώς 

είναι χαρούμενα. Ο ζωγράφος είναι αξιοθαύμαστος. 

Συνεργάστηκαν: Κατής Μιχάλης, Κίτσιου Φωτεινή 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Αρλεκίνος - Pablo Picasso 

Ο Πάμπλο Πικάσο γεννήθηκε στις 25 Οκτώβριου του 1881. Ήταν ένας Ισπανός ζωγράφος, 

χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και δραματουργός. Ήταν ένας από τους κυριότερους 

Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ού αιώνα, συνιδρυτής μαζί με τον Ζωρζ Μπρακ του 

κυβισμού και με σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και 

σύγχρονης τέχνης. Πέθανε στις 8 Απριλίου το 1973 (91 ετών) στην Γαλλία. 

Στην εικόνα αυτή απεικονίζονται τρεις άνθρωποι, δύο άντρες και μια γυναίκα που κάθονται σε 

ένα τραπέζι και πίνουν ποτά σε ένα μαγαζί. Μπροστά τους υπάρχουν ποτήρια και ο ένας παίζει 

κιθάρα. Όλοι τους φοράνε καπέλα που φανερώνουν την προσωπικότητα τους. Το χρώμα που 

κυριαρχεί είναι το καφέ. Άλλα χρώματα που τραβάν την προσοχή είναι: κόκκινο, πράσινο, γκρι, 

μπεζ, άσπρο και πορτοκαλί. Τα συναισθήματα που διαφαίνονται στους ανθρώπους αυτής της 

ζωγραφιάς είναι: η στεναχώρια, λύπη και ανησυχία. 

Τα συναισθήματα που μας δημιουργεί ο πίνακας είναι άγχος και προβληματισμός. Γιατί είναι 

σκεπτικοί και στεναχωρημένοι για τα προβλήματα που ίσως να αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινότητά τους. 

Συνεργάστηκαν: Αμαλία Καρίπογλου, Στράτος Προύσαλης 

 



 

 

 

 

 

 

 

Αρλεκίνος - Pablo Picasso 

Ο Πάμπλο Πικάσο ήταν Ισπανός ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και 

δραματουργός. Είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ού 

αιώνα, συνιδρυτής μαζί με τον Ζωρζ Μπρακ του κυβισμού και με σημαντική συνεισφορά στη 

διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης. Υπήρξε υποστηρικτής του 

Κομμουνισμού, καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Από το 1944 ήταν ενταγμένος στο Γαλλικό 

Κομμουνιστικό Κόμμα και ήταν αντιφρανκικός. 

Σε αυτήν την εικόνα απεικονίζεται ένας άνδρας που κάθεται σε έναν καναπέ και δίπλα του 

βρίσκεται ένα τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχει ένα φλιτζάνι. Επίσης, πίσω του υπάρχουν 

ζωγραφισμένα λουλούδια στον τοίχο. Στη ζωγραφιά υπάρχει ένας αρλεκίνος σκεφτικός. 

Ακουμπάει με το αριστερό του χέρι πάνω στο τραπέζι. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι: κίτρινο, 

κόκκινο, μπλε, μαύρο, άσπρο και γκρι. 

Εργασία: Χάρης Καρίπογλου 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μικρός Πιερότος με τα λουλούδια - Pablo Picasso 

Ο Πάμπλο Ρουίθ  γνωστός ως Πικάσο γεννήθηκε στις  25  Οκτωβρίου   1821  και  πέθανε στις 8 

Απριλίου 1973. Ήταν Ισπανός ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και 

δραματουργός. Είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του  20ού 

αιώνα. 

Ο πίνακας μας δείχνει ένα πολύ χαρούμενο άτομο. Αυτό μας και από τα χρώματα που έχει  

χρησιμοποιήσει ο ζωγράφος.  

Στον πίνακα ο ήρωας απεικονίζεται  με ανοιχτόχρωμα  ρούχα  και με ένα εντυπωσιακό  καπέλο.  

Στο ένα του  χέρι κρατάει μια πανέμορφη ανθοδέσμη με πολλά και πολύχρωμα  λουλούδια  και 

στο άλλο ένα κοντάρι. 

Ο πίνακας μου δημιουργεί πολύ χαρούμενες σκέψεις και μου αφήνει συναισθήματα χαράς 

ευτυχίας. 

Εργασία: Κωνσταντίνος Μαντζιούρης 

 



 

 

 

 

 

 

Το καρναβάλι στην Αθήνα - Ζαΐρης Εμμανουήλ 

Εμμανουήλ Ζαΐρης (1876, Αλικαρνασσός - 1948, Μύκονος) 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου το 1894. Μετά το πέρας 

των σπουδών του εγκαταστάθηκε στη βαυαρική πρωτεύουσα και ανέπτυξε σημαντική 

καλλιτεχνική και πλούσια εκθεσιακή δραστηριότητα, μετέχοντας σε είκοσι δύο εκθέσεις του 

Glaspalast από το 1904 έως το 1930, ενώ το 1913 τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο. Επέστρεψε 

οριστικά στην Ελλάδα το 1932 και διορίστηκε διευθυντής του παραρτήματος της Σχολής Καλών 

Τεχνών στη Μύκονο. Το 1921 πραγματοποιήθηκε αναδρομική του έκθεση στο Μόναχο και το 

1934 στο Ζάππειο με περισσότερα από διακόσια πενήντα έργα.  Στα έργα του απεικονίζει κατά 

κύριο λόγο ανθρώπους του μόχθου. 

Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ένα καρναβάλι που διοργανώνεται από κάποιους ανθρώπους στην 

Αθήνα. Οι άνθρωποι χορεύουνε και τραγουδάνε όλοι μαζί κάτω από την σκιά ενός δέντρου μία 

ηλιόλουστη μέρα. Οι άνθρωποι φαίνονται  αγαπημένοι και μονιασμένοι. Κάποιοι άλλοι απλά 

παρακολουθούνε όσους χορεύουνε. 

Ο πίνακας μας προκαλεί χαρά και θετικά συναισθήματα, γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι περνάνε 

καλά και είναι αγαπημένοι. 

Συνεργάστηκαν: Δημήτρης Βογιατζής , Χρήστος Μποζακτσόγλου 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Το καρναβάλι του Αρλεκίνου του Joan Miro 

Ο Τζοάν Μιρό ήταν Καταλανός (Η Καταλονία είναι περιφέρεια της Ισπανίας) ζωγράφος και 

γλύπτης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους υπερρεαλιστές καλλιτέχνες του 20ού 

αιώνα.    

Στον πίνακα «Το καρναβάλι του Αρλεκίνου» αντικρίζω πολλά χρώματα και σχέδια. Ο πίνακας 

αυτός απεικονίζει πολλά σχήματα. Ρίχνοντας μια προσεχτική ματιά, παρατηρώ πως υπάρχουν 

τόξα και βέλη κρεμασμένα παντού. Επίσης, υπάρχουν πολλά γεωμετρικά σχήματα, όπως ένα 

τραπεζάκι στα δεξιά κάτω και από πάνω του ένα χρωματιστό κουτί. Απ' ότι καταλαβαίνω 

υπάρχουν και μερικά ζώα, και συγκεκριμένα κρεμασμένα φίδια παντού. Έχω και μια δεύτερη 

σκέψη, ότι είναι μιας και πρόκειται για αφηρημένη τέχνη ίσως να μην έχουν κάποιο νόημα. 

Αν και πιστεύω ότι είναι μια αφηρημένη τέχνη, «Το καρναβάλι του Αρλεκίνου» μου προκαλεί 

μοναξιά. Μου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει πόλεμος εκεί, γιατί ο χώρος είναι σκοτεινός και 

γεμάτος όπλα όπως φαίνεται στα δικά μου μάτια. 

Εργασία: Ευαγγελία Σιβιτανίδου 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Αρλεκίνος και Κολομπίνα, του Marcel Dyf 

Ο Marcel Dyf, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν ο Marcel Dreyfus, γεννήθηκε στο Παρίσι 

στις 7 Οκτωβρίου 1899. Ενώ έδειξε ταλέντο για την τέχνη από νεαρή ηλικία, ξεκίνησε την ενήλικη 

ζωή του ως μηχανικός. Όμως, από την ηλικία των 23 έγινε επαγγελματίας καλλιτέχνης. Ένας 

αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, η επιρροή και η έμπνευση του Dyf προήλθαν από τους καλλιτέχνες 

των Ιμπρεσιονιστών και των μετα-Ιμπρεσιονιστών. Μεταξύ των αγαπημένων του ζωγράφων ήταν 

ο Pierre A. Renoir. 

Ο πίνακας αυτός απεικονίζει έναν αρλεκίνο και μια μπαλαρίνα.  Ο αρλεκίνος με μία ιδιαίτερη 

κίνηση ζητάει από την μπαλαρίνα να χορέψουν. Στο βάθος θεατές παρακολουθούν την 

μπαλαρίνα και τον αρλεκίνο. Πίσω βρίσκεται ένας ζογκλέρ που παίζει μουσική. Τα συναισθήματα 

που μας δημιουργεί ο πίνακας είναι χαρά, καθώς είναι ένας ωραίος πίνακας. 

Συνεργάστηκαν: Έρικα Λυκίδου, Ελένη Ελματζίδου  

Αυτή η εικόνα παρουσιάζει τον Αρλεκίνο και την Κολομπίνα να χορεύουν σε ένα αποκριάτικο 

πάρτι. Γύρω τους υπάρχουν μουσικοί και  πολλοί θεατές που τους κοιτούν θαμπωμένοι από τον 

υπέροχο χορό τους. Θεωρώ ότι το έργο αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ αισθηματικό.                

Εργασία: Στέλλα Μαργιούλα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Η δασκάλα του τμήματος, Αγγίδου Χρυσή 

 


