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Περιγραφή έργου τέχνης 

Αναφέρουμε:  

Τον τίτλο  ( Αναγράφεται συνήθως κάτω ή δίπλα από το έργο ) 

Το όνομα του καλλιτέχνη που το δημιούργησε Υπάρχει πάντα η 

υπογραφή του πάνω στο έργο και ολόκληρο το όνομά του δίπλα ή 

κάτω από αυτό 

Το θέμα του πίνακα Μπορεί να δηλώνεται και με τον τίτλο Π.χ. σε 

ένα μουσείο, σ’ ένα σπίτι, σ’ ένα βιβλίο... 

Το είδος ζωγραφικής  (θαλασσογραφία, νεκρή φύση, πορτρέτο , 

τοπίο … ) 

Από τι υλικό είναι φτιαγμένος (.. ζωγραφική σε χαρτί, σε καμβά,λάδι 

σε μουσαμά, κολάζ από χαρτί, κάρβουνο...)  

Το μέγεθος του πίνακα Π.χ. μεγάλος, μικρός... 

Πού είδα τον πίνακα σε μουσείο , σε έκθεση … 

Η γενική εικόνα . (.. απεικονίζει ένα εκφραστικό , χαμογεκαστό 

πρόσωπο … ένα  μυθικό πρόσωπο … ένα λιβάδι με πολύχρωμα 

λουλούδια …) 

Τι εμφανίζεται στον πίνακα ( Περιγράφω αναλυτικά το χώρο, τα 

πρόσωπα, τα αντικείμενα και ό,τι άλλο βλέπω ) 

Τα σχήματα και τις γραμμές  (.. γεωμετρικά σχήματα, απαλές 

γραμμές...) 

Τα χρώματα που κυριαρχούν   (.. αποχρώσεις του μπλε, του 

κίτρινου, του πράσινου , ζωηρά – μουντά χρώματα..)  
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Κυρίαρχο σημείο  (Το σημείο του πίνακα που ξεχωρίζει με την 

πρώτη ματιά και μας κινεί το ενδιαφέρον ) 

Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια  (Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη 

εντύπωση, π.χ. ένα θλιμμένο πρόσωπο ανάμεσα σε άλλες, 

χαρούμενες μορφές) 
 

Γιατί έγινε το έργο και ποιος ο σκοπός του καλλιτέχνη; (για να 

αποτυπώσει μια ιστορία, μια ιστορική στιγμή ή μια προσωπική 

στιγμή, ένα σημαντικό γεγονός, ένα φανταστικό γεγονός, το 

μεγαλείο της φύσης, να προβληματίσει το θεατή σε σχέση με κάποιο 

θέμα ή κάποιες σκέψεις και ιδέες του κτλ) 

Ο καλλιτέχνης δημιούργησε βασιζόμενος σε κάτι που είδε και 

παρατήρησε, σε κάτι που θυμόταν ή σε κάτι που φαντάστηκε; 
 

Αν γνωρίζουµε, συµπληρώνουµε την περιγραφή µας µε στοιχεία 

για: 

Την εποχή στην οποία ανήκει το έργο (Π.χ. Αναγέννηση...) 

Τη ζωή του καλλιτέχνη  (κατάγεται από τη Χίο και τα έργα του 

απεικονίζουν τοπία της περιοχής ) 

 

Αξιολόγηση του έργου (Γράψε τις δικές σου σκέψεις για το έργο 

… μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, ο καλλιτέχνης κατά τη γνώμη μου 

πέτυχε ή δεν πέτυχε το σκοπό του ..) 

Σκέψεις και συναισθήματα που μου προκαλεί   ( …ένιωσα να 

ταξιδεύω... με γέμισε θλίψη , χαρά ... θα ήθελα να γνωρίσω το 

εικονιζόμενο πρόσωπο … ) 

Ποιο είναι το πιο πετυχημένο σημείο του έργου; 

Αν ήσουν στη θέση του καλλιτέχνη θα άλλαζες κάτι στο έργο αυτό; 

Γιατί; 
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Η αγαπημένη της γιαγιάς»  

είναι ελαιογραφία σε μουσαμά (1893) του 

Έλληνα ζωγράφου Γιώργου Ιακωβίδη (1853-

1932), που είναι ένας από τους εκπροσώπους 

της Σχολής του Μονάχου. Ο πίνακας έχει 

διαστάσεις 78,5Χ60,3 εκ. και βρίσκεται στην 

Εθνική Πινακοθήκη. 

Στον πίνακα απεικονίζεται μια γυναίκα της 

τρίτης ηλικίας που κρατά στοργικά στην 

αγκαλιά της το εγγονάκι της. Το φόντο δεν 

είναι ιδιαίτερα φωτεινό και δίνει την εντύπωση πως η εικόνα είναι 

μιας παλιότερης εποχής. Η γυναίκα είναι ντυμένη, με απλά και 

παραδοσιακά ρούχα σε σκούρες αποχρώσεις. Στα χέρια της έχει ένα 

δίσκο με φρούτα τον οποίο γέρνει προς το μέρος του μικρού παιδιού. 

Εκείνο με τη σειρά του φορά ρούχα με έντονα χρώματα και 

κατακόκκινες κάλτσες στα μικροσκοπικά του πόδια. Τα ροδοκόκκινα 

μαγουλάκια του φανερώνουν ότι είναι υγιές και ενεργητικό. Αυτό το 

διαπιστώνουμε και από το παιχνιδιάρικο ύφος με το οποίο κοιτά τα 

φρούτα του δίσκου. Έτσι στον πίνακα απεικονίζονται δύο μορφές 

διαφορετικής ηλικίας, όπου όμως δένουν αρμονικά χαρίζοντάς μας 

μια αίσθηση γαλήνης, ηρεμίας και απόλυτης ευτυχίας. 

Φαίνεται πως η αντίθεση ανάμεσα στους γέροντες και τα παιδιά 

γοητεύει το ζωγράφο.  
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Μόνα Λίζα 

Θεωρείται το πιο διάσημο έργο ζωγραφικής. 

Είναι ο πίνακας που εκατομμύρια άνθρωποι 

ταξιδεύουν από όλα τα μήκη και πλάτη του 

κόσμου για να τον θαυμάσουν από κοντά.  

Είναι προσωπογραφία που ζωγράφισε ο Ιταλός 

καλλιτέχνης , της Ανγέννησης ,  Λεονάρντο ντα 

Βίντσι. Πρόκειται για ελαιογραφία σε ξύλο 

λεύκης, που ολοκληρώθηκε μέσα στη χρονική 

περίοδο 1503-1519. Αποτελεί ιδιοκτησία του 

Γαλλικού Κράτους, και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο 

Παρίσι. 

Ο πίνακας, διαστάσεων 77 εκ.χ 53 εκ., απεικονίζει μία γυναίκα, τη 

Λίζα ντελ Τζιοκόντο.  Υπάρχουν και πολλές άλλες προτάσεις για την 

ταυτότητα της εικονιζόμενης γυναίκας μεταξύ των οποίων ότι 

πρόκειται για τη μητέρα του Λεονάρντο Κατερίνα ή ακόμη και για  τον 

ίδιο το Λεονάρντο. 

Η Μόνα Λίζα κάθεται με τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά κι 

ακουμπούν στο μπράτσο μιας καρέκλας ενώ στο πίσω μέρος 

ξεδιπλώνεται ένα ολόκληρο τοπίο. 

Πρόκειται για μια γυναίκα με καστανά μάτια, μεγάλο μέτωπο και 

στρογγυλό σαγόνι. Φορά ένα κομψό πλισέ πέπλο και τα χέρια της 

ακουμπούν στο μπράτσο μιας καρέκλας. Το μπαλκόνι όπου κάθεται 

έχει μια υπέροχη θέα, ενός τοπίου γεμάτο με δρόμους, ποταμούς, 

λόφους και κοιλάδες. Όμως δεν κοιτάζει το υπέροχο τοπίο αλλά τον 

θεατή. 

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η προσωπογραφία αυτή είναι τόσο 

διάσημη, είναι το μυστηριώδες ύφος του προσώπου της. Τα μάτια της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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έχουν ένα αινιγματικό βλέμμα και σε συνδυασμό με το παράξενο 

χαμόγελό της δίνει την εντύπωση της ταυτόχρονης χαράς και λύπης 

και δημιουργεί ερωτήματα για τα συναισθήματά της. Κάποιοι βλέπουν 

χαρά, κάποιοι βαθειά θλίψη, άλλοι κάτι ανάμικτο, άλλοι μυστήριο ,  

άλλοι φόβο ή ακόμα και κρυμμένο θυμό και άλλοι… τίποτα! 

Νομίζω ότι το παράξενο χαμόγελο της Τζοκόντας σημαίνει για τον 

καθένα μας κάτι ξεχωριστό, και έχουμε όλοι το δικαίωμα να 

διαλέξουμε ό,τι μας εκφράζει περισσότερο. 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο του  πίνακα, είναι ότι η γυναίκα  δεν 

έχει φρύδια. Μερικοί λένε ότι ο Ντα Βίντσι δεν ολοκλήρωσε ποτέ τον 

πίνακά του. 

Είναι κατά κοινή ομολογία, ένα υπέροχο έργο! Αν κάποιος θέλει να 

μιλήσει για τέχνη, φέρνει στο μυαλό του την Μόνα Λίζα. 


