
ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΕΛΗ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 
"Είναι ιμπρεσιονιστές γιατί δεν αποδίδουν ένα τοπίο, αλλά την 
αίσθηση που δημιουργείται από το τοπίο. Έτσι, ξεφεύγουν από την 
πραγματικότητα και μπαίνουν στο βασίλειο του ιδεαλισμού" Jules-
Antoine Castagnary 
 
Ο ιμπρεσιονισμός είναι καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αν και αρχικά καλλιεργήθηκε στο χώρο 
της ζωγραφικής, επηρέασε τόσο τη λογοτεχνία όσο και τη μουσική. Ο 
όρος ιμπρεσιονισμός (Impressionism) πιθανόν προήλθε από το έργο 
του Κλωντ Μονέ Impression, Sunrise. Κύριο χαρακτηριστικό του 
ιμπρεσιονισμού στη ζωγραφική είναι τα ζωντανά χρώματα (κυρίως με 
χρήση των βασικών χρωμάτων), οι συνθέσεις σε εξωτερικούς χώρους, 
συχνά υπό ασυνήθιστες οπτικές γωνίες και η έμφαση στην 
αναπαράσταση του φωτός. Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι θέλησαν να 
αποτυπώσουν την άμεση εντύπωση (impression) που προκαλεί ένα 
αντικείμενο ή μια καθημερινή εικόνα. 
Μέσα στο e-class στις υπερσυνδέσεις υπάρχει βίντεο για τον 
Ιμπρεσιονισμό. 

http://zografi-yannisstavrou.blogspot.com/2009/09/blog-post_4608.html


• Μονέ 
• Ρενουάρ 
• Σεζάν  
• Ντεγκά 

 



Τεχνικές του Ιμπρεσιονισμού 
Ο ιμπρεσιονισμός στη ζωγραφική χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω βασικές 
τεχνικές: 
• Μικρές και συχνά εμφανείς πινελιές που δημιουργούν ένα χαρακτηριστικά 

παχύ στρώμα μπογιάς στον καμβά. Με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να 
αποτυπωθούν πολλές λεπτομέρειες του θέματος αλλά γενικά 
χαρακτηριστικά του. 

• Χρήση κυρίως των βασικών χρωμάτων, με μικρή ανάμειξη μεταξύ τους (η 
διαδικασία της ανάμειξης αυτής γίνεται από τον ίδιο τον θεατή του έργου). 

• Σπάνια χρήση του μαύρου χρώματος, μόνο στις περιπτώσεις που αποτελεί 
μέρος του θέματος. Οι ιμπρεσιονιστές δεν χρησιμοποιούσαν το μαύρο 
χρώμα προκειμένου να επιτύχουν σκιάσεις ούτε το αναμείγνυαν με τα 
βασικά χρώματα. 

• Απουσία διαδοχικών επιστρώσεων χρώματος. Οι ιμπρεσιονιστές 
ζωγράφιζαν πιο γρήγορα, χωρίς να περιμένουν απαραίτητα το χρώμα να 
στεγνώσει. 

• Έμφαση στον τρόπο που το φως ανακλάται πάνω στα αντικείμενα, 
αποτύπωση του θέματος με ένα είδος επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

• Ζωγραφική κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, συνήθως με φωτεινά και έντονα 
χρώματα. 



α. Παιχνίδια φωτός 

• Μισοκλείστε 
τα μάτια σας, 
κοιτάξτε τη 
φωτογραφία 
και 
περιγράψτε 
τα στοιχεία 
που 
ξεχωρίζουμε. 



 Παρατηρήστε τα 
περιγράμματα 
των φρούτων στις 
εικόνες 1,2 και 
περιγράψτε 
πώς τα βλέπετε; 
 



Παρατηρήστε 
την εικόνα. 
Περιγράψτε τα 
χρώματα και 
πού θεωρείτε 
ότι οφείλονται; 



Δημιουργούμε το δικό μας 
Ιμπρεσιονιστικό έργο  

• Δημιουργώντας 
με τα παστέλ. 
Δείτε τα 
παραδείγματα 
στη σελίδα 73 
του βιβλίου σας. 



Δημιουργούμε το δικό μας 
Ιμπρεσιονιστικό έργο  

• Δημιουργώντ
ας με τις 
νερομπογιές. 
Δείτε τα 
παραδείγματ
α στη σελίδα 
74 του 
βιβλίου σας.  



Καλές δημιουργίες, θα 
περιμένω να μου 
στείλετε τα έργα σας 
με μήνυμα στο e-class 
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