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ΘΕΜΑ Α  

Α1. 
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Α2. 

1. β, 2. γ 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

1.δ, 2.γ, 3.ε, 4.α, 5.στ 

 

Β2. 

α.  Πρόγευμα στη χλόη 

β.  Ψάθινο καπέλο 

γ.  Ναμ Τζουν  Πάικ 

δ.  Συγχρονικότητα 

ε.  Δημήτρης Πικιώνης 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

α.  Το όνομα του Καλλιτέχνη είναι Μοντιλιάνι ( Α.Modigliani ) και η χώρα καταγωγής 

του είναι η Ιταλία 

β.  Οι προσωπογραφίες του παρουσιάζουν μια ομοιότητα μεταξύ τους λόγω της 

εξαιρετικής επιμήκυνσης των χαρακτηριστικών, χωρίς να υπάρχει όμως καμία 

αίσθηση βίαιης παραμόρφωσης. 

γ.  Στο έργο του είναι συχνή η χρήση μοτίβων από την πρωτόγονη και την αρχαία 

τέχνη. 



 

 

 

δ.  Ήδη πριν από το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, στο Παρίσι ένα κοσμοπολίτικο κλίμα 

ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είχαν καταφτάσει εκεί 

από όλα τα μέρη της Ευρώπης είχε δημιουργήσει αυτό που ονομάστηκε σχολή 

του Παρισιού. Ήταν πιο πολύ ένα σημείο συνάντησης των νέων ανήσυχων 

δημιουργών με τους μεγάλους δασκάλους της τέχνης ( Πικάσο, Ματίς, Μπρακ ), 

όπου όλα τα στιλ και όλες οι θεωρίες ήταν αποδεκτά και όπου η τέχνη είχε 

αποκτήσει εκείνη την ελευθερία αναζήτησης που στις άλλες χώρες της Ευρώπης 

τα αυταρχικά καθεστώτα της Ευρώπης είχαν περιορίσει. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

α.  Στόχος της Αρ Νουβό ήταν να δημιουργήσει έργα υψηλής αισθητικής και 

καλλιτεχνικής ποιότητας σε αντίθεση με τα άσχημα προϊόντα της μαζικής 

βιομηχανικής παραγωγής, που είχαν κατακλύσει την αγορά. 

β.  Οι καλλιτέχνες της Αρ Νουβό αποδέχονται εν μέρει τις δυνατότητες της βιομηχα-

νικής παραγωγής και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ιδιότητες των νέων 

υλικών. 

γ. Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από τη γιαπωνέζικη τέχνη και ιδιαίτερα από 

την κινητικότητα των μορφών της. 

δ. Η οφιοειδής κίνηση, ή η χαρακτηριστική κίνηση του μαστιγίου που κτυπά τον 

αέρα, είναι μια βασική μορφή την οποία μιμούνται στα έργα τους οι καλλιτέχνες 

της Αρ Νουβό και τη μεταφέρουν πάνω στα διάφορα υλικά. 

ε.  Τα αντικείμενα της Αρ Νουβό είχαν υψηλό κόστος κατασκευής και διακρίνονται 

για τη λεπτή και επιμελημένη φόρμα τους. 

στ.  Τα φωτιστικά σε σχήμα λουλουδιού, τα χυτοσιδηρά κάγκελα, οι χαρακτηριστικές 

επιγραφές με τα ονόματα των σταθμών, στόλισαν το Παρίσι και απέδειξαν τις 

εκφραστικές δυνατότητες των νέων υλικών της Αρ Νουβό. 

 

 

 

 


