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Το χαρτί και οι τεχνικές του 

 

 Η ιστορία του χαρτιού 

Η πιο συνηθισμένη επιφάνεια ζωγραφικής είναι το χαρτί, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως 
επιφάνεια γραφής. Το χαρτί, όπως το ξέρουμε σήμερα, εφευρέθηκε στην Κίνα το 2ο μ.Χ. αιώνα από 
ίνες λιναριού: το λινάρι μουσκευόταν για να ξεχωρίσουν οι ίνες του, οι οποίες στη συνέχεια 
πλένονταν, πολτοποιούνταν και αναμειγνύονταν με νερό και άμυλο. Από τους Κινέζους, η μέθοδος 
αυτή πέρασε στους Ιάπωνες και στους Άραβες εμπόρους, οι οποίοι έφεραν το χαρτί στην Ισπανία. 
Έτσι, το 13ο αιώνα δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη σημαντικά εργοστάσια χαρτιού. Το χαρτί σήμερα 
κατασκευάζεται κυρίως από πολτό ξύλου και βαμβάκι. Υπάρχουν σε πολλές ποιότητες, από το απλό 
χαρτί των εφημερίδων μέχρι το υψηλής ποιότητας χειροποίητο χαρτί. Τα χαρτιά είναι λεία ή ματ, 
λεπτά ή χοντρά, κατάλληλα για κάθε υλικό ζωγραφικής αλλά και για γραφιστικές κατασκευές ή 
καλλιτεχνικές δημιουργίες.   

 Το χαρτί στα καλλιτεχνικά έργα 

Οι καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, μέσα από τα διάφορα κινήματα της τέχνης, δημιούργησαν 
καινούριες μορφές στη ζωγραφική και τη γλυπτική, χρησιμοποιώντας πολλές φορές διάφορα υλικά με 
νέους τρόπους. Έτσι, βλέπουμε κομμάτια χαρτιών από εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες κ.ά. να 
ενσωματώνονται στο ζωγραφικό έργο , το χαρτί να κόβεται σε σχήματα και να δημιουργεί τη 
ζωγραφική επιφάνεια που αποτελείται ολόκληρη από χαρτί. 

Ακολουθούν προτάσεις για κατασκευή εργασίας: 

  

1. Κόβουμε τετράγωνα χαρτόνια 5x5 cm και τα 
διαμορφώνουμε, διπλώνοντάς τα επάνω στη 
διαγώνιό τους ή καμπυλώνοντας το μισό τους 
μέρος διαγώνια με τη βοήθεια ενός μολυβιού. 
Στη συνέχεια, κολλάμε το ένα μέρος τους επάνω 
σε χοντρό χαρτόνι (βάση), ενώ το άλλο 

προεξέχει. Το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον, αφού οι 
προεξοχές αυτές δημιουργούν σκιές και χώρο 
(Εικ.21,22). 

2. Χρωματίζουμε ένα χαρτόνι με διάφορες κόκκινες 



αποχρώσεις και ένα με μπλε αποχρώσεις ή χρησιμοποιούμε χρωματιστά χαρτιά σε αυτές τις 
αποχρώσεις. Κόβουμε το χαρτόνι σε λωρίδες και σε μικρές ψηφίδες. Σε κάποιες λωρίδες 
δημιουργούμε πτυχώσεις, σε άλλες καμπυλώσεις και κάποιες άλλες τις τυλίγουμε σε ροδέλες. Στη 
συνέχεια χρησιμοποιούμε διάφορα από αυτά τα επεξεργασμένα χαρτονάκια συνθέτοντας και 
κολλώντας τα επάνω στη βάση μας (Εικ.23,24).  

 

3 Κάνουμε μια σύνθεση παίζοντας με τις σκιές που αφήνει το άσπρο χαρτί κομμένο και διπλωμένο 
πάνω στο επίπεδο χαρτί (Εικ.39) 

 

  

   4 Χαράσσουμε με κοπίδι παράλληλες γραμμές επάνω σε χαρτόνι, που το έχουμε 
προηγουμένως ζωγραφίσει (από τη μια ή και από τις δυο πλευρές του), αφήνοντας όμως άκοπες τις 
άκρες του. Με αυτό το υλικό μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες συνθέσεις τοποθετώντας το 
επάνω σε μια βάση και στηρίζοντάς το με κόλλα και συρραπτικό. Συμπληρώνουμε τις συνθέσεις μας 
με λωρίδες περνώντας τις μέσα ή επάνω από τις άλλες λωρίδες δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 
επιτοίχια γλυπτά  

 



 
 

Εργασία:  

Να συγκεντρώσετε να μαζέψετε υλικά από διάφορα χάρτινα είδη συσκευασίας και να πειραματιστείτε 
σε δικά σας έργα. Δημιουργήστε τουλάχιστον 6 έργα  με όλους τους παραπάνω τρόπους  
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