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Ελληνικό Τμήμα

Τζούλιο Καΐμης
Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Τζούλιο Καΐμη, ελαιογραφία και κάρβουνο σε καμβά, θαλασσογραφία. Απεικονίζεται το
εκκλησάκι στο Ποντικονήσι στην Κέρκυρα, Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης του Εβραϊκού
Μουσείου της Ελλάδος.

Συμπληρώστε τα κενά με
τις λέξεις “μαγικά” κλειδιά
Ο Τζούλιο Καΐμη ή Καΐμης ήταν Έλληνας _________ζωγράφος. Γεννήθηκε στην
___________ το 1897 σε μια__________ οικογένεια, η οποία έμενε σε ένα σπίτι δίπλα
από τη __________ «Γκρέκα» στην εβραϊκή __________της Κέρκυρας. Εκτός από τη
ζωγραφική ασχολήθηκε και με την συγγραφή, ενώ υπήρξε ένας από τους
σημαντικότερους μελετητές του _____________ και ειδικότερα του __________ και
του γνωστού __________, αλλά και της εβραϊκής παράδοσης. Γονείς του ήταν ο
δάσκαλος Μωυσής Χαΐμης και η Φανή Γιασουλά από τα Ιωάννινα. Ο Τζούλιο ήταν το
μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ενώ είχε άλλα δύο αδέλφια, τον Αιμίλιο, και τη
Ραχήλ. Ο πατέρας του Τζούλιο Καΐμη εξέδιδε στην Κέρκυρα το περιοδικό,
______________ και αργότερα όταν η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το
περιοδικό Ισραηλιτική Επιθεώρησις, έντυπα τα οποία είχαν ως συνεργάτες και
χριστιανούς. Ο Τζούλιο Καΐμη ζωγράφισε πολλούς πίνακες τους οποίους χάριζε και
σπάνια πουλούσε, χρησιμοποιώντας ______________ και ζωγραφίζοντας σε _______
και __________. Ένα από τα αγαπημένα θέματα του καλλιτέχνη ήταν τα τοπία,
δημιουργώντας έντονη την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, ενώ χρησιμοποιούσε συχνά
______ και ________ χρώματα, όπως για παράδειγμα οι χαρακτηριστικές αποχρώσεις
του μπλε χρώματος στην απόδοση των _________τοπίων. Πέθανε το 1982 στην Αθήνα.

Λέξεις – κλειδιά:
συνοικία, ευτελή υλικά, ζωηρά, ρωμανιώτικη, θαλάσσιων, Καραγκιόζη, καφενεία, λαϊκού
πολιτισμού, Εβραίος, Κέρκυρα, έντονα, συναγωγή, θέατρο σκιών, Ο Ισραηλίτης
Χρονογράφος, ταβέρνες.
Για περισσότερη ανάγνωση: Γύρω στο αίσθημα του ωραίου.
Εισαγωγή: Σάββας Μιχαήλ. Επίμετρο: Μισέλ Φάις, Εκδόσεις
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2005.

Ο Τζούλιο Καΐμη καταγόταν από την Κέρκυρα. Μπορείτε να βρείτε
από που κατάγονταν οι παρακάτω διάσημοι Έλληνες ζωγράφοι;
Αντιστοιχίστε τον καλλιτέχνη με τον τόπο καταγωγής του.

Νικηφόρος Λύτρας

Τήνος

Φώτης Κόντογλου

Ηράκλειο

Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Γιάννης Τσαρούχης
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Λέσβος
Πειραιάς

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ

Τήνος

Νικόλαος Γύζης

Αϊβαλί

Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Συχνά οι ζωγράφοι,
όπως ο Τζούλιο Καΐμη
που ζωγράφισε το
εκκλησάκι
Ο Τζούλιο Καΐμηκαταγόταν από την Κέρκυρα. Μπορείτε να βρείτε
από που στο
κατάγονταν
Ποντικονήσι
οι παρακάτω διάσημοι Έλληνες ζωγράφοι; Αντιστοιχίστε τον καλλιτέχνη
μεστον
τον τόπο
παραπάνω
πίνακα,
καταγωγής του.
επηρεάζονταν από τα
τοπία ή από την
καθημερινή τους ζωή.
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Αϊβαλί

1. Έντγκαρ Ντεγκά, Το μάθημα χορού, Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης
2. Νικόλαος Γύζης, Μέγαρα, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα
3. Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Έναστρη Νύχτα, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Νέα Υόρκη
4. Κλώντ Μονέ, Η Λίμνη με τα νούφαρα, Μουσείο Τέχνης Πανεπιστήμιο του Πρίνστον

