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Καλημέρα παιδιά εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε δύο έργα του 
Γιάννη Τσαρούχη με το καφενείο Νέον. Ένα έργο ζωγραφισμένο τη μέρα και το άλλο έργο 
ζωγραφισμένο τη νύχτα. Παρακάτω βρήκα ένα πολύ ωραίο έργο του Βινσεντ Βαν Γκογκ αυτού του 
Ολλανδού ζωγράφου που τα έργα του έχουν μια ξεχωριστή ματιά. Σας το δίνω σαν παράδειγμα για 
να περάσουμε και παρακάτω. 

 

ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, Β. ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ 

Ο πίνακας δείχνει ένα πεζοδρόμιο καφενείου μέσα 
στην νύχτα. Το πεζοδρόμιο λουσμένο με ένα θερμό 
φως είναι ζωγραφισμένο με κίτρινο και πορτοκαλί, 
χωρίς να παρουσιάζονται οι πηγές φωτός. Αυτά τα 
ανοιχτά χρώματα δημιουργούν αντίθεση με τα σκούρα 
σπίτια και τον μωβ-μπλε ουρανό που είναι διάσπαρτος 
από αστέρια. Ο δρόμος  έχει περίεργη υφή και αυτός 
φτιαγμένος από κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα, 
ανοιχτά μπλε και μαύρα σημεία. Ελάχιστα φωτισμένα 
παράθυρα εκφράζουν την απομόνωση και την μοναξιά. 

Το τεχνητό φως αντιπαρατίθεται στο αιώνιο φως των 
αστεριών. Έτσι κάθε σημείο αυτού του πίνακα 
διαπερνάται από ένα ρευστό, προερχόμενο από την 
νευρική διαταραγμένη προσωπικότητα του ζωγράφου. 
Το βασικό κίτρινο σχηματίζει, μαζί με το πορτοκαλί του 

πεζοδρομίου, μία ταυτόχρονη αντίθεση σε αναλογία με το μπλε-βιολέ του ουρανού. Η ποσοτική 
αναλογία των σκούρων χρωμάτων με τα ανοιχτά χρώματα είναι δυσαρμονική και η ποσότητα των 
κυρίων-συμπληρωματικών χρωμάτων είναι και αυτή σε όχι σωστές αναλογίες. Το διαπεραστικό 
κίτρινο θα απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη ποσότητα μωβ για να ισορροπήσει. Η ασυμμετρία της 
σύνθεσης στο πίνακα δυναμώνει με το χρωματικό αποτέλεσμα. 

Τα χρώματα, λοιπόν, σε αυτό τον πίνακα, είναι δυσαρμονικά. Παρ όλα αυτά αγαπάμε τον ζωγράφο, 
αγαπάμε και τον πίνακά του. 

ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ, Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

Αυτή τη φορά θα δοκιμάσουμε να κάνουμε μία ζωγραφιά μόνο με άσπρο και μαύρο χρώμα. Στο 
βιβλίο σας στη σελίδα 36 θα δείτε κάποια παραδείγματα πιο αφηρημένα. Εγώ σας δίνω πιο κάτω 
διάφορες ζωγραφιές με άσπρο και μαύρο χρώμα για να έχετε όσα περισσότερα παραδείγματα 
γίνεται. 

 Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε κυρομπογιές η λαδοπαστέλ, νερομπογιές. Χαρτί απλό η 
ακουαρέλα αν χρησιμοποιούμε νερομπογιές  



και τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι μόνο το άσπρο και το μαύρο. Το θέμα μας είναι 
ελεύθερο, δηλαδή θα ζωγραφίσουμε ότι θέλουμε. 
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