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Ζωγραφικοί πίνακες με σκύλους ή και …από σκύλους!

Αγόρι με τον σκύλο του (έργο της 
««γαλάζιας» περιόδου)

Η Jacqueline με τον σκύλο της από 
την Καμπούλ του Αφγανιστάν (έργο 

της κυβιστικής τεχνοτροπίας, προσέξ-
τε το πρόσωπο της κυρίας είναι κατά 

μέτωπο και συγχρόνως προφίλ)

Γυναίκα και σκύλος κάτω από δέντρο 
(έργο της κυβιστικής περιόδου)

Αγαπημένο θέμα στη ζωγραφική πολλών ζωγράφων υπήρξε η συνύπαρξη ανθρώπου και σκύλου. Είναι πολύ φυσικό αυτό, 
αφού ο σκύλος είναι από τα πιο φιλικά ζώα προς τον άνθρωπο και δημιουργεί στενή σχέση μαζί του, όταν εκείνος τον αγαπά 
και τον φροντίζει.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία οι καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν πίνακες που εικονίζουν σκύλους και μια μικρή επιλογή βλέπουμε 
στο παρόν άρθρο. 

Ίσως όμως να έχετε δει, στο δια-
δίκτυο, και ένα σκύλο που ...ζωγρα-
φίζει! Ο Otto Van Muller είναι κα-
θηγητής καλλιτεχνικών και από ό,τι 
φαίνεται έχει βρει τον καλύτερο μα-
θητή! Ο σκύλος του Jumpy έχει γίνει 
διάσημος. Ο Jumpy κάθεται μπροστά 
από ένα λευκό καμβά και με το πινέ-
λο στο στόμα δημιουργεί πίνακες με 

πολύχρωμα τοπία. Φυσικά όλα γί-
νονται με τη βοήθεια του αφεντικού 
του, που με ένα πινέλο καθοδηγεί τον 
Jumpy ποιο σημείο του καμβά να ζω-
γραφίσει προσφέροντάς του χρώμα. 
Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπω-
σιακό. Το χαριτωμένο σκυλάκι κουνά 
την ουρά του και εξασκεί την τέχνη 
του με ευχαρίστηση!
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Ο Έλληνας ζωγράφος Δημήτρης Μυταράς 
(1934 – 2017) απεικονίζει μια κυρία σε 

δωμάτιο με το σκύλο της.

Ώρα για πρόγευμα

Τρεις πίνακες του πολύ γνωστού Ισπανού ζωγράφου Pablo Picasso (1881 – 1973)

Γυναίκα σκύλος Σκύλος γιατρός!

Arthur John Elsley (1860 – 
1952) ήταν  Άγγλος ζωγράφος 

της  βικτωριανής  εποχής 
και αποτυπώνει με μοναδικό 
τρόπο ειδυλλιακές σκηνές της 
καθημερινής ζωής με παιδιά 
και τα κατοικίδια ζώα τους. 

Ένα  μεγάλο μέρος της δουλειάς 
του, εμφανίστηκε σε περιοδικά, 

ημερολόγια και βιβλία.

Με χιουμοριστική διάθεση φιλοτεχνεί τους σχετικούς πίνακές της η 
Paula Rego (γεννήθηκε το 1935), από την Πορτογαλία:

Και ένα χρωματιστό 
σχέδιο με σκύλους του 
Γερμανο-Ελβετoύ Paul 

Klee (1879 – 1940)

Η Αμερικανίδα ζωγράφος και χαράκτης 
Mary Cassatt (1844 – 1926), που έζησε 
μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γαλλία 

ανήκει στους ιμπρεσιονιστές.

Αγαπημένο θέμα του 
Γερμανού Ζωγράφου Felix 

Schlesinger (1833 – 1910) ήταν 
τα παιδιά και τα ζώα.


