
Ιμπρεσσιονισμός



� Ο Claude  γεννήθηκε στις 14 Νοεµβρίου 1840 στο 
Παρίσι,στη Γαλλία.

� Όταν ήταν 5 ετών, µε την οικογένειά του  µετακόµισαν 
λόγω του πατέρα του που ήταν έµπορος , στη Νορµανδία, 
στη Χάβρη.

� Εκεί γνώρισε το φίλο του ζωγράφο και µέντορά � Εκεί γνώρισε το φίλο του ζωγράφο και µέντορά 
του,Ευγένιο Μπουντέν .

� Όταν ήταν νέος,µε παρότρυνση της θείας του  
παρακολούθησε για λίγο καιρό  µια επίσηµη Σχολή 
τέχνης.



� Εγκατέλειψε  όµως σύντοµα τη Σχολή ,και ακολούθησε 
τις νέες ιδέες για τη ζωγραφική  που µοιράζονταν µε  τους 
φίλους του ζωγράφους  Ρενουάρ, Μανέ και Σίσλευ

� Στην αρχή δεν άρεσε  στο κόσµο η ζωγραφική τους. Αφού 
πέρασε ο καιρός όµως, έγιναν οι πιο γνωστοί και 
αγαπηµένοι ζωγράφοι.αγαπηµένοι ζωγράφοι.

� Ονοµάζονται: ιµπρεσσιονιστές ,και …

� Η σηµαντικότερη συνεισφορά του Μonet στη τέχνη ήταν 
το κίνηµα που έφερε: o ιµπρεσσιονισµός.





� Είναι πολύ δύσκολο να ορίσεις 
τον Ιμπρεσιονισμό χωρίς να 
χρησιμοποιήσεις  τη λέξη 

«impression» δηλαδή, 
«εντύπωση»

� Το φως ήταν πολύ σημαντικό 
για τους  ιμπρεσιονιστές.

� Ήθελαν να «συλλάβουν»  στη 
ζωγραφική τους 

το φως της στιγμής





..ένα πραγματικό μεγάλο κήπο 
με πολύχρωμα  λουλούδια

…εκεί υπήρχε και  μία μικρή  
λίμνη γεμάτη νούφαρα



Claude Monet, Νούφαρα

Εκεί ζωγράφισε 

κάποια από τα πιο 

γνωστά του έργα, 

όπως  τους « κήπους 

με τα λουλούδια» 

και τις  “Λίμνες με τα 

νούφαρα “



Claude Monet, Νούφαρα Claude Monet, Νούφαρα



«Οφείλω

το ότι έγινα ζωγράφος

στα λουλούδια..»

-Claude Monet



� Ιµπρεσσιονισµός: 

� Ο Ιµπρεσσιονισµός ήταν ένα κίνηµα ζωγραφικής που απεικονίζει 
το φώς και το χρώµα στα πράγµατα   µε « αθώο µάτι»…

� δηλαδή πώς φαίνονται «πραγµατικά» τα πράγµατα στο φυσικό 
τους περιβάλλον  χρωµάτων και του φωτός.τους περιβάλλον  χρωµάτων και του φωτός.

� Οι ιµπρεσσιονιστές ζωγράφοι δε ζωγραφίζουν στο εργαστήριό 
τους, βγαίνουν στη φύση και τελειώνουν το έργο τους εκεί.

�

� Τα χρώµατα δεν αναµιγνύονται πάνω στην παλέτα αλλά 
µπαίνουν καθαρά πάνω στον πίνακα σε µικρές πινελιές σα 
κουκίδες.





� Olga’s Gallery “ Claude Monet” 
http://www.abcgallery.com/M/monet/monet-3.html

http://www.wikiart.org/en/claude-monet/mode/all-� http://www.wikiart.org/en/claude-monet/mode/all-
paintings

http://www.wikiart.org/en/ claude-monet/mode/all-
paintings



Σχεδιασμός:Φωτεινή Καφίδα, Εικαστικός,Εκπαιδευτικός ΠΕ08

πάνω στη :

Μεθοδολογία διδακτικής Ιστορίας της τέχνης με  βιογραφική προσέγγιση:

‘Ολγας Ζιρώ, Ζωγράφου-Γλύπτριας ,Σχολικής Συμβούλου ΠΕ08

(e-class,  α’  ομάδα διαδικτυακού σεμιναρίου, Νοέμβριος 2014)

Βόλος ,  29/11/2014


