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Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ Vincent Willem van Gogh, (γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1853 –
29 Ιουλίου 1890) ,ήταν Ολλανδός ζωγράφος.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του το έργο του δεν σημείωσε επιτυχία,  ούτε ο ίδιος 
αναγνωρίστηκε ως σημαντικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, η φήμη 
του εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών.  Ο Βαν Γκογκ είναι διάσημος για τις 
πινελιές του οι οποίες πολλές φορές παρουσιάζουν μια έντονη κίνηση.

Συνολικά δημιούργησε σε διάστημα περίπου δέκα ετών περισσότερα από 800 
πίνακες και 1000 μικρότερα σχέδια.  Τα  Ηλιοτρόπια τα ζωγράφισε θέλοντας να 
καλωσορίσει και να εντυπωσιάσει τον φίλο του και ζωγράφο, Γκωγκέν. Δεν έφτιαξε 
όμως μόνο έναν πίνακα, αλλά μια ολόκληρη σειρά από πίνακες με θέμα τα 
Ηλιοτρόπια στο βάζο. Έτσι λοιπόν, και εμείς,  θα εμπνευστούμε από έναν από 
αυτούς τους πίνακες για να φτιάξουμε το δικό μας βάζο με ηλιοτρόπια.





Θα χρειαστούμε : 3 χαρτιά Α4 ή Α 3 
                              μολύβι και γόμα
                              μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές ή κηρομπογιές
                              ψαλίδι και κόλλα



Και ξεκινάμε παρατηρώντας τον πίνακα πάντα, σχεδιάζοντας την γραμμή του 
ορίζοντα με το μολυβάκι μας, και χρωματίζοντας το φόντο μας, το τραπέζι δηλαδή 
στο χρώμα της ώχρας, και γαλάζιο το χρώμα του τοίχου πίσω από το τραπέζι.Τα 
υλικά που χρησιμοποίησα εδώ είναι κηρομπογιές, αλλά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και ξυλομπογιές αν δεν έχετε κηρομπογιές.Το φόντο μας δεν θα 
έχει τόσο έντονα χρώματα όσο το βάζο και τα άνθη, γι αυτό χρωματίστε με το 
κηροπαστέλ κρατώντας το οριζόντια για να χρωματίσετε με την πλατιά του πλευρά 
χωρίς να πιέζετε πολύ.

Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το σχέδιο και τα χρώματα του ζωγράφου όσο 
γίνεται περισσότερο, με τον δικό μας πάντα ξεχωριστό τρόπο να βλέπουμε και να 
ζωγραφίζουμε τα πράγματα. Σημασία δεν έχει η αντιγραφή αυτού που βλέπουμε 
αλλά η δική μας οπτική και καταγραφή αυτών που βλέπουμε



Στη συνέχεια σε ένα δεύτερο χαρτί, αφού το διπλώσουμε ακριβώς στη μέση, 
σχεδιάζουμε το μισό βάζο.  Όταν στη συνέχεια το κόψουμε,  το σχήμα του  είναι 
συμμετρικό δηλαδή το ίδιο και από τις δύο πλευρές του.



Στο δευτερο χαρτί που κόψαμε το βάζο μας, σχεδιάζουμε τη γύρη, τους στημόνες των
λουλουδιών μας, χρησιμοποιώντας το κίτρινο, το καφέ, το πορτοκαλί και το κόκκινο 
και σε μερικά σημεία το πράσινο ή το μαύρο όπου χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με το 
έργο του ζωγράφου.



Το τρίτο χαρτί, θα το διπλώσουμε στα 6 και στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε μερικές 
γραμμές, κάποιες κυματιστές και κάποιες ίσιες, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Θα 
ενώσουμε τις άκρες τους, όπως στη φωτογραφία, σχεδιάζοντας έτσι πολλά 
διαφορετικά πέταλα για να συνθέσουμε τα λουλούδια μας.



Χρωματίζουμε τα πέταλα μας με κίτρινο (πιο ανοιχτό και πιο σκούρο) και πορτοκαλί 
χρώμα









Χρωματίζουμε το βάζο και συνθέτουμε τα ηλιοτρόπια, αφού τα κόψουμε και τα 
κολήσουμε. Δεν ξεχνάμε να ζωγραφίσουμε με πράσινη κηρομπογιά ή ξυλομπογιά 
(ανάλογα με το τι χρησιμοποιήσαμε για το φόντο) τα φύλλα και τον μίσχο τους για 
να δείξουμε και τις διαφορετικές κατευθύνσεις των λουλουδιών στο βάζο μας. 
Δείτε ακόμα 27 πίνακες του Βαν Γκογκ (Van Gogh) με μουσική του Μπετόβεν 
(Beethoven)
https://www.youtube.com/watch?v=wgjsiehIe30 

Καλή επιτυχία !!

https://www.youtube.com/watch?v=wgjsiehIe30

