
Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

«… μ΄ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα 
χέρια του, επέτυχε … να μετατρέψει 
την ομιλία των πραγμάτων κατά 

τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη 
ελληνική τέχνη.»

Οδυσσέας Ελύτης

Μορφή, 1949



Στόχοι του προγράμματος:
1. Μία εξερεύνηση της τέχνης του σχεδίου: τι είναι σχέδιο, σε τι χρησιμεύει,

τι σηματοδοτεί, ποια η σχέση του με τη ζωγραφική.
2. Η καταγραφή, μέσα από τα σχέδιά του, της πορείας του Γιάννη Μόραλη

«από τη μνημειακή ζωγραφική στη ζωγραφική της αφαίρεσης, της
αλήθειας και της απεικόνισης του μυστηρίου του έρωτα.»

Τρόπος:
Το πρόγραμμα βασίστηκε στην επιλογή συγκεκριμένων σχεδίων και στη

δημιουργία ενοτήτων οι οποίες επέτρεψαν στο κοινό να ταξιδέψει στον
κόσμο του ΓιάννηΜόραλη.

Μέσα από ερωτήσεις προέκυψε διάλογος. Με τον τρόπο αυτό
ευαισθητοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες (από 4‐75 ετών σε σύνολο 650
ατόμων) και προχώρησαν στην καταγραφή των σκέψεών τους και στη
δημιουργία δικών τους έργων.



Μύκονος, 1935

Ο κόσμος του σχεδίου είναι μια εικαστική περιπέτεια που επιτρέπει στον
καλλιτέχνη την αποτύπωση ενός φευγαλέου συναισθήματος, μιας σκέψης, μιας
στιγμής, μιας εικόνας, ενός ονείρου.
Του παρέχει ελευθερία και απόλαυση αλλά ταυτόχρονα τον βοηθάει να
εξασκηθεί στους κανόνες της ζωγραφικής και της γεωμετρίας που βρίσκονται
πίσω από μία σύνθεση.



«…από μικρός ήρθα σε επαφή 
με τη ζωγραφική διότι μια 
αδελφή της μητέρας μου 
ζωγράφιζε … ανέβαινα στο 
δωμάτιό της, μύριζα τις 
μπογιές,
το μουσαμά και μου άρεσαν 
πάρα πολύ. Μια μέρα πήρα 
ένα σωληνάριο, πήγα σ’ ένα 
άλλο δωμάτιο και εκεί 
σχεδίασα τα δικά μου.»

Μνήμες από την Αίγινα

Η αφορμή: Μια ωραία
αίσθηση, ένα άρωμα
από το δωμάτιο ενός
αγαπημένου
ανθρώπου…



Οι ζωγραφικές του σημειώσεις
σαν μια μορφή ημερολογίου.

Μαρία Ρουσσέν, 1942



Ένα όνειρο μέσα στον χρόνο

«Το έργο Σύνθεση το είδα στον 
ύπνο μου …Αλλά έπρεπε να το 
διατυπώσω ζωγραφικά … 
Δηλαδή δεν έβρισκα αυτό που 
αισθανόμουν…»

Σύνθεση Α΄, 1949‐1958



Μια διαρκής αναζήτηση μέχρι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του
αλήθεια. Το σχέδιο σαν πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας σύνθεσης μέσα
από την αφαίρεση του περιττού.



Μια διαρκής αναζήτηση μέχρι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του
αλήθεια. Το σχέδιο σαν πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας σύνθεσης μέσα
από την αφαίρεση του περιττού.



Μια διαρκής αναζήτηση μέχρι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του
αλήθεια. Το σχέδιο σαν πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας σύνθεσης μέσα
από την αφαίρεση του περιττού.



Μια διαρκής αναζήτηση μέχρι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του
αλήθεια. Το σχέδιο σαν πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας σύνθεσης μέσα
από την αφαίρεση του περιττού.





Γεωμετρία, αφαίρεση, ελευθερία

«Δεν είναι ακριβώς γεωμετρία αλλά η ανάγκη μου να 
πιάσω τη ζωγραφική από την αρχή … η ανάγκη μου να 
κρατήσω το ουσιαστικό …Το ιδανικό έργο είναι αυτό από 
το οποίο δεν μπορείς ούτε να πετάξεις κάτι ούτε να 
προσθέσεις κάτι … πρέπει  να βρεις τη δική σου γλώσσα …. 
Θέλω τα έργα μου να είναι όπως και εγώ, ελεύθερα …»



Η διαδρομή του Μόραλη σηματοδοτήθηκε από τη διαρκή αναζήτηση της
αλήθειας και της ελευθερίας και τον συνεχή διάλογο με τις φόρμες και τα
χρώματα. Στο Νησί το μπλε θα πάρει τελικά τη θέση του καφέ και το νησί θα
προβάλει με τη μορφή ενός γυναικείου σώματος. Ο θεατής θα το ερμηνεύσει
και με το δικό του τρόπο.



Η διαδρομή του Μόραλη σηματοδοτήθηκε από τη διαρκή αναζήτηση της
αλήθειας και της ελευθερίας και τον συνεχή διάλογο με τις φόρμες και τα
χρώματα. Στο Νησί το μπλε θα πάρει τελικά τη θέση του καφέ και το νησί θα
προβάλει με τη μορφή ενός γυναικείου σώματος. Ο θεατής θα το ερμηνεύσει
και με το δικό του τρόπο.



Η διαδρομή του Μόραλη σηματοδοτήθηκε από τη διαρκή αναζήτηση της
αλήθειας και της ελευθερίας και τον συνεχή διάλογο με τις φόρμες και τα
χρώματα. Στο Νησί το μπλε θα πάρει τελικά τη θέση του καφέ και το νησί θα
προβάλει με τη μορφή ενός γυναικείου σώματος. Ο θεατής θα το ερμηνεύσει
και με το δικό του τρόπο.





Επιθαλάμια, Έλξη , Έρωτας

Τα Επιθαλάμια ήξερα ότι είναι 
τραγούδια ερωτικά, δηλαδή 
αυτά που τραγουδούν συγγενείς 
και φίλοι έξω από το δωμάτιο 
των νεονύμφων

Η εξέλιξη των σχεδίων του Μόραλη από τη δεκαετία του 1970 μας επιτρέπει να
διαπιστώσουμε πως ο ζωγράφος αναπλάθει την ανθρώπινη μορφή δίνοντας έμφαση
στην αρμονία της σύνθεσης και στην αίσθηση της κίνησης και του ρυθμού. Μέσα
από αυτή την πορεία οι μορφές χάνουν τα τυπικά χαρακτηριστικά τους, τα σχήματα
και οι μορφές απλοποιούνται.



Με αυτή τη ζωγραφική έκφραση αναδεικνύει το ουσιαστικό και την αλήθεια, υμνεί το 
συναίσθημα, ερμηνεύει και καταγράφει το μυστήριο της ύπαρξης και του κόσμου.



Ερωτήματα για περαιτέρω σκέψεις

• Μπορείς να καταγράψεις μερικές από τις πηγές έμπνευσης του καλλιτέχνη;
…………………………………………………………………………………….

• Μπορείς να θυμηθείς δικές σου στιγμές που θα ήθελες να τις
χρησιμοποιήσεις για μια καλλιτεχνική σου δημιουργία;
………………………………………………………………………………………

• Παρατηρώντας το έργο Σύνθεση και διαβάζοντας τα λόγια του Μόραλη, τί
είναι αυτό που σε συγκινεί περισσότερο, το τελικό αποτέλεσμα ή η πορεία
του σε αυτό;
…………………………………………………………………………………………

• Εσύ ως θεατής, ποια συμπεράσματα θα μπορούσες να βγάλεις
παρατηρώντας τα προσχέδια για το έργο Νησί σε σχέση με τον πίνακα; Ποια
συναισθήματα σου μεταδίδουν και πού σε ταξιδεύουν;
…………………………………………………………………………………………

• Πώς αντιλαμβάνεσαι τα λόγια του Μόραλη για την ανάγκη του να κρατήσει
το ουσιαστικό και να αφαιρέσει τυχόν στολίδια;
…………………………………………………………………………………………..

• Έχοντας περιηγηθεί στα μονοπάτια της σκέψης του Μόραλη μέσα από τα
σχέδιά του, τί είναι αυτό που σου έδειξε μια καινούργια οπτική του κόσμου;
…………………………………………………………………………………………



Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης  
Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  

Γιάννης Μόραλης - Σχέδια 1934-1994

Ημερομηνία:…………………………………………………………………..………
Σχολείο:……………………………………………………………………………......
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………….

• Μπορείς να καταγράψεις ένα συναίσθημα ή μια σκέψη σου βλέποντας την 
έκθεση των σχεδίων του Μόραλη ή να φτιάξεις μια δική σου ιστορία από 
ένα ή και περισσότερα σχέδια;
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