Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που έχουν αφήσει το
αποτύπωμά τους στην παγκόσμια τέχνη, μία από αυτές
είναι αναμφίβολα η Φρίντα Κάλο.
Το βιβλίο Φρίντα Κάλο της σειράς Πορτρέτα Ζωγράφων εστιάζει στη ζωή και τη βιογραφία της ζωγράφου. Με λόγια απλά περιγράφονται τα σημαντικότερα
στοιχεία της ζωής της και της πορείας της ενώ στο
τέλος του βιβλίου, περιλαμβάνεται ένα παράρτημα με
πίνακές της το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να εμβαθύνουν στο έργο της.
Το βιβλίο δίνει πολλαπλές αφορμές για να γνωρίσουμε εις βάθος την ιδιαίτερη αυτή ζωγράφο αλλά και να
έρθουμε σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό της
πόλης του Μεξικό.

Ηλικίες: 7+
Διάρκεια: 40-50 λεπτά

Δράση για το σχολείο:
1. Αφήγηση της βιογραφίας
2. Δράση ανάλογα με την θεματική:
• Δημιούργησε σε μία εποχή που θεωρούνταν
πως μόνο οι άντρες μπορούν να κάνουν «σοβαρή
τέχνη». Τι σημαίνει αυτό για μία γυναίκα και πώς
μπορεί το περιβάλλον να επιδράσει αρνητικά σε μία
γυναίκα για αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή της;
• Ζωγράφιζε συχνά τον εαυτό της. Μαθαίνουμε τι
είναι οι αυτοπροσωπογραφίες και γιατί ήταν τόσο
σύνηθες για τους καλλιτέχνες να τις ζωγραφίζουν.
• Ζωγράφιζε ενώ ήταν ξαπλωμένη. Πώς ένας καλλιτέχνες μπορεί να εκφραστεί παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει; Εμείς μπορούμε να ζωγραφίσουμε ξαπλωμένοι;
• Η Φρίντα ζωγράφιζε με φωτεινά χρώματα όταν
ένιωθε στην κορυφή του κόσμου ενώ όταν απογοητευόταν, σκοτεινά χρώματα κατέκλυζαν τις ζωγραφιές της. Μαθαίνουμε για το χρώμα και πώς
αυτό επιδράει στην ψυχολογία ενός καλλιτέχνη
αλλά και ενός ανθρώπου. Τι θα ζωγραφίζαμε αν είμασταν πολύ χαρούμενοι και τι αν νιώθαμε λύπη και
στεναχώρια; Ζωγραφίζουμε 2 εκδοχές της ίδιας
ζωγραφιάς.
• Οι πίνακες της Φρίντα Κάλο είχαν ρεαλιστικά
στοιχεία ωστόσο πολλοί έλεγαν ότι μοιάζουν με
σκηνές από όνειρα ή εφιάλτες. Μαθαίνουμε για
την ρεαλιστική και την σουρεαλιστική ζωγραφική.
• Η Φρίντα Κάλο έζησε στο Μεξικό το οποίο και
λάτρευε. Μαθαίνουμε για τον πολιτισμό και την τέχνη της πόλης του Μεξικό.

O Βίνσεντ βαν Γκογκ είναι ένας από τους γνωστότερους
καλλιτέχνες. Τα έργα του έχουν συγκινήσει εκατομύρια
κόσμου ενώ αντίγραφα των έργων του συναντούμε πολύ
συχνά γύρω μας.
Η βιογραφία του Βίνσεντ βαν Γκογκ με τις πολύχρωμες, ολοζώντανες εικόνες, θα ταξιδέψει τα παιδιά
στο παρελθόν και θα τους διηγηθεί την ιστορία του
σπουδαίου αυτού και ιδιότροπου καλλιτέχνη.

Ηλικίες: 7+
Διάρκεια: 40-50 λεπτά

Δράση για το σχολείο:
1. Αφήγηση της βιογραφίας
2. Ξεκινάμε με μία εισαγωγή στον ιμπρεσιονισμό,
τη ζωγραφική στην ύπαιθρο και την έκφραση
των προσωπικών συναισθημάτων.Θα μιλήσουμε
για τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε ο Βαν Γκογκ:
κύκλοι, δίνες, καμπυλωτές και πλάγιες γραμμές.
έντονες πινελιές με πηχτή μπογιά, κίνηση στην
εικόνα, προοπτική.
3. Μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε σαν τον Βαν
Γκογκ: Παρατηρούμε την Έναστρη Νύχτα και
σχολιάζουμε την εικόνα. Μπορούμε να
καταλάβουμε τι είναι αυτό το μαύρο που δεσπόζει
στον πίνακα; Ετοιμάζουμε τη δική μας ζωγραφιά
με χρήση ασημόχαρτου και τέμπερες
ή δαχτυλομπογιές ή σε χαρτί ζωγραφικής με
τέμπερες και χρήση κολάζ.

