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ΘΕΜΑ 1ο
α. Τι απεικονίζεται στο έργο του Εδουάρδου Μανέ «Το
γεύµα στη χλόη», και γιατί προκάλεσε αρνητικές
αντιδράσεις.
Μονάδες 6
β. Ποια έργα προγενέστερων ζωγράφων θεωρούνται ως
πρότυπα του πίνακα «Το γεύµα στη χλόη».
Μονάδες 7
γ. Με ποιο τρόπο έγινε η φωτογράφηση της Μona Paiva
από τη Nelly’s στην Ακρόπολη και ποια τεχνική
εκτύπωσης χρησιµοποίησε.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 2ο
α. Να περιγράψετε και να αναλύσετε το έργο του Σεζάν οι
«µεγάλες λουόµενες».
Μονάδες 11
β. Να περιγράψετε και να αναλύσετε το έργο του Πικάσο
«οι ∆εσποινίδες της Αβινιόν».
Μονάδες 11
γ.

Με την αφορµή ποιου γεγονότος δηµιούργησε ο Πικάσο
το έργο του «Γκερνίκα»;
Mονάδες 3
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ΘΕΜΑ 3ο
α. Να περιγράψετε το κτίριο του Πειραµατικού Σχολείου
της Θεσσαλονίκης, έργο του αρχιτέκτονα ∆ηµήτρη
Πικιώνη.
Mονάδες 10
β. Σε ποιο περιστατικό επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ο
Αϊζενστάιν στη ταινία του «Το Θωρηκτό Ποτέµκιν» και
ποιες
σκηνές
της
θεωρούνται
αποτέλεσµα
αριστουργηµατικού µοντάζ.
Mονάδες 8
γ. Τι γνωρίζετε για την
«Μοντέρνοι καιροί».

ταινία

του

Τσάρλι

Τσάπλιν

Mονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
α. Τι απεικονίζει το έργο του Γύζη «∆όξα» και από πού το
εµπνεύστηκε ο ζωγράφος.
Μονάδες 8
β. Να περιγράψετε το έργο του Γιαννούλη Χαλεπά
«Κοιµωµένη» και να αναφέρετε ποιο αρχαίο µοτίβο
επαναλαµβάνει.
Μονάδες 8
γ. Να περιγράψετε και να αναλύσετε το έργο του Τάρνερ η
«Ακρόπολη των Αθηνών».
Μονάδες 9
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10:00
π.µ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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