
Επιμέλεια: Κατερίνα Μπράβου 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ Ο ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ 
Διαθεματική προσέγγιση του ποιήματος «Βράδυ» του Κ. Καρυωτάκη και του 
πίνακα του Βαν Γκογκ «Υπνοδωμάτιο στην Αρλ».  
 

Α. Ο πίνακας 

 

Υπνοδωμάτιο στην Αρλ, 1888 

Β. Δραστηριότητες 

Λοιπόν παιδιά… Τι λέτε; 

1. Θέλετε για αρχή να επιχειρήσουμε μια περιγραφή του ζωγραφικού πίνακα;   
 
 Ποια χρώματα κυριαρχούν στο έργο; 
 Τα 3 βασικά χρώματα έρχονται σε αντίθεση, αλλά το γαλάζιο-μπλε κυριαρχεί 
στο τέλος στη συνολική μας εντύπωση. 
 Τα θερμά χρώματα: βαθυκόκκινο (Scarlet), κίτρινο του χρωμίου (Chrome 
yellow), γαλάζιο (Ultramarine). 
 Τα ψυχρά χρώματα: βιολετί, τερακότα, γαλάζιο, ανοιχτό πράσινο και σκούρο 
πράσινο. 

 Ποια είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί το έργο και τα προσωπικά σας 
συναισθήματά γι' αυτό; 
 Ένταση λόγω των έντονων χρωμάτων. 
 Ηρεμία και αίσθημα γαλήνης. 
 Τίποτε το ιδιαίτερο. Είναι ένα κανονικό δωμάτιο. 
 Κάτι άλλο;………………………………………………. 
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 Ποια σημεία τραβάνε περισσότερο το βλέμμα σας και γιατί νομίζετε ότι 
συμβαίνει αυτό; 
 Το βλέμμα μου μαγνητίζεται αρχικά από την κόκκινη κουβέρτα. (Cadmium Red Dark)  
 Οι γαλάζιοι τοίχοι τραβούν το βλέμμα μου περισσότερο. (Ultramarine) 
 Το βλέμμα πέφτει πρώτα στο σκούρο πράσινο παράθυρο. (Emerald green) 
 Περίεργο και/ή ξεχωριστό θεωρώ …………………………  

Δικαιολογήστε:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Ο πίνακας αποτελεί μια οικεία απεικόνιση της κρεβατοκάμαρας του Βαν 
Γκογκ, παρέχοντας μια μοναδική ματιά στο πώς έζησε ο καλλιτέχνης. 
Διερευνώντας τον τρόπο που το ζωγράφισε, πώς νομίζετε ότι ένιωθε ο Βαν Γκογκ 
για το δωμάτιό του; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Ας παρατηρήσουμε τον πίνακα και ας εντοπίσουμε μερικά αντικείμενα 
υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο αυτό.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Διαλέξτε ένα, όποιο εσείς θέλετε, φανταστείτε και περιγράψτε την ιδιαίτερη σχέση 
που είχε ο ζωγράφος μαζί του.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Εσείς πώς νιώθετε για το δικό σας δωμάτιο; Γιατί;  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Υπάρχουν σημαντικά αντικείμενα που έχετε τοποθετήσει μέσα στο δωμάτιό 
σας για να αισθανθείτε ότι ο χώρος αυτό είναι πιο προσωπικός; Τι είδους 
αντικείμενα είναι αυτά; Μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία ενός αντικειμένου η 
παρουσία του οποίου κάνει το δωμάτιό σας ξεχωριστό.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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6. Παρατηρήστε και περιγράψτε πώς αλλάζουν τα χρώματα στο δωμάτιό σας 
με το φως της μέρας, το ίδιο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό και στη συνέχεια στο 
μισοσκόταδο.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Ας υποθέσουμε τώρα ότι σε αυτό το δωμάτιο μένει ο ποιητής Καρυωτάκης.  
Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε πού ακριβώς στέκεται μέσα στον πίνακα 
και τι κάνει.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..... 

8. Μπείτε για λίγο στη θέση του ποιητή Καρυωτάκη και συμπληρώστε τις 
προτάσεις όπως τις νιώθετε σα να είστε αυτός που ζει μέσα στο δωμάτιο του 
πίνακα. Αφήστε παρακαλώ, τη φαντασία σας, να σας ταξιδέψει:  

Βλέπω…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Ακούω…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 

Μυρίζω…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Αγγίζω ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Έχω……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Αναρωτιέμαι..........................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Νιώθω…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Θέλω……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Γ. Εικαστική δραστηριότητα 
α. Ζωγραφίστε το δικό σας δωμάτιο, προσπαθώντας να εκφράσετε τα δικά σας 
συναισθήματα γι’ αυτό με λεπτομέρειες και χρώματα. 

β. Αναδημιουργήστε το δωμάτιο του Βαν Γκογκ με βάση το δικό σας γούστο για 
τα χρώματα προσθέτοντας λεπτομέρειες που θα δείχνουν ότι είναι πιο σύγχρονο 
ή πιο κοντά στο δικό σας πραγματικό δωμάτιο. 

γ. Επιλέξτε μια λεπτομέρεια του πίνακα του Βαν Γκογκ και αυτοσχεδιάστε 
ελεύθερα μετασχηματίζοντας την σε μοτίβο, τοπίο, αντικείμενο ή σε μια 
αφαιρετική σύνθεση.  

 

 


