
Ταξίδια στον φανταστικό κόσμο 
των δημιουργών 

ΠΑΟΥΛ ΚΛΕΕ 



Πάουλ Κλέε  
• Ο Πάουλ Κλέε (Paul Klee, 18 Δεκεμβρίου 1879 - 29 

Ιουνίου 1940) ήταν Γερμανο-Ελβετός ζωγράφος. 
Μολονότι δεν εντάχθηκε επισήμως σε καμία σχολή 
ή κίνημα, το έργο του είχε σημαντική συμβολή στη 
διαμόρφωση των περισσοτέρων καλλιτεχνικών 
τάσεων της μοντέρνας τέχνης, ενώ υπήρξε και 
δάσκαλος στη σχολή Μπαουχάους (Bauhaus). 
Άφησε συνολικά περισσότερα από 9.000 έργα, 
μεταξύ αυτών υδατογραφίες, χαρακτικά και σχέδια, 
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων φιλοξενείται 
σήμερα στο Κέντρο Πάουλ Κλέε της Βέρνης. 



Ο Πάουλ Κλεε μιλάει με ένα παιδί 

Συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε στον φανταστικό 
κόσμο των δημιουργών και αυτή τη φορά θα 
ταξιδέψουμε με τον Πάουλ Κλεε στον κόσμο 
των ονείρων. Στα όνειρά μας όλα είναι πιθανά, 
τα πάντα μπορούν να τύχουν. Ο Πάουλ Κλεε 
συνομιλεί με ένα παιδί και μας βοηθάνε να 
βρούμε και εμείς τα δικά μας όνειρα και να τα 
ζωγραφίσουμε.   



Ένας πίνακας μπορεί να είναι και ένα 
όνειρο; 

• Π: Ένα πανέμορφο 
δάσος με 
φανταστικά 
χρώματα! 

• Κ: Και μέσα του 
επτά πουλιά. 
Μπορείς να τα 
βρεις; 

• Π: Ένα πουλί 
περπατάει 
ανάποδα στα 
σύννεφα. Γιατί; 

• Κ: Μα ένας πίνακας 
μπορεί να είναι ένα 
όνειρο! 



• Π: Ένα 
νυχτολούλουδο με 
τις ρίζες του στον 
ουρανό, σαν το 
πουλί που 
περπατάει 
ανάποδα. Το 
μισοφέγγαρο και 
ένας μαύρος ήλιος 
στο κέντρο. 

• Κ: Ένα όνειρο 
κρυμμένο μέσα 
στο σκοτάδι που 
μπορείς να το δεις 
και ανάποδα! 



ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 

Μέσα από αυτά που είπαν ο Κλεε και το παιδί 
για τα όνειρα του ζωγράφου θα μπορούσες 
άραγε και εσύ να σκεφτείς ένα δικό σου όνειρο; 
Σκέψου και εσύ ένα δικό σου όνειρο, ένα όνειρο 
που σου άρεσε τόσο πολύ που το θυμάσαι 
ακόμα, όταν φέρεις τις εικόνες στο μυαλό σου 
τότε προσπάθησε να το ζωγραφίσεις στο χαρτί 
σου. 



Υλικά που θα χρειαστούμε 

• Χαρτί απλό η Α4 εκτύπωσης 
• Μολύβι 
• Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, 

κυρομπογιές 
 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
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