
Μαγικά 

τετράγωνα...



1η Δραστηριότητα

α) «Βλέπω»
Στις ομάδες σας καταγράψτε όσα βλέπετε στο έργο τέχνης
ομαδοποιώντας τις παρατηρήσεις σας.

Αριστερά Δεξιά 

Τι τίτλο θα του δίνατε;



β) «Σκέφτομαι»

Καταγράψτε τα μαθηματικά αντικείμενα,
έννοιες που παρατηρήσατε στον πίνακα.

Ποιες κυρίαρχες σκέψεις σάς δημιουργεί ο πίνακας αυτός;
(π.χ. τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση, τι σας άρεσε και τι
όχι, σας φάνηκε κάτι παράξενο...)



2η Δραστηριότητα

Πληροφορίες για τον πίνακα «Μελαγχολία»

Η νυχτερίδα – ένα πλάσμα που έρχεται στο νυχτερινό ουρανό - δηλώνει το
αντικείμενο αυτού του διάσημου χαρακτικού: Melancolia I. Η σκοτεινή
ιδιοσυγκρασία που προσωποποιείται στη γυναικεία μορφή που κάθεται στο
πρώτο πλάνο. Το φτερωτό βρέφος δίπλα της είναι μία « ιδιοφυΐα »

(με την αρχαία έννοια του όρου, «ένα συνοδευτικό πνεύμα»).

Η Μελαγχολία έχει φτερά κι από τη ζώνη της κρέμονται κλειδιά και μια
τσάντα με χρήματα, που συμβολίζει τη δύναμη και τον πλούτο.
Είναι περιτριγυρισμένη από όργανα μέτρησης. Πάνω από το κεφάλι της είναι
ένας «μαγικός» τετράγωνος πίνακας με αριθμούς. Στα πόδια της είναι τα
εργαλεία που μπορούν να διαμορφώσουν τον υλικό κόσμο. Ωστόσο, η ίδια δεν
κάνει τίποτα: «χάθηκε στις σκέψεις της, γυρίζει μακριά από το φως».



Πληροφορίες για τον ζωγράφο…

Ο Albrecht Dürer (1471 – 1528) θεωρείται ο μεγαλύτερος αναγεννησιακός

ζωγράφος, χαράκτης και θεωρητικός της Γερμανίας. Υπήρξε σημαντικός

καλλιτέχνης της εποχής του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση των

ιδεωδών της Ιταλικής Αναγέννησης. Έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής

του στη Νυρεμβέργη, που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά

κέντρα της Γερμανίας, αλλά ταξίδεψε αρκετά κι επισκέφτηκε την Ιταλία δυο

φορές, γεγονός που επηρέασε βαθιά το έργο του, από το οποίο ξεχωρίζουν οι

ξυλογραφίες και τα χαρακτικά. Τα έργα του διαδόθηκαν σ’ όλη την Ευρώπη κι

αργότερα απέκτησαν παγκόσμια φήμη. Το 1525 εξέδωσε ένα βιβλίο με θέμα

τη γεωμετρία και την προοπτική. Από πολλές απόψεις, ο Ντυρέρ αποτέλεσε

πρωτοπόρο καλλιτέχνη της εποχής του. Εκτός από το καλλιτεχνικό του έργο,

σημαντική συμβολή είχε επίσης στα μαθηματικά και τη γεωμετρία.

Οι αναγεννησιακοί φιλόσοφοι είχαν προτείνει μια νέα ερμηνεία για την

«Μελαγχολία», την ιδιοσυγκρασία μιας ιδιοφυΐας (με τη σύγχρονη έννοια). Η

Μελαγχολία κατέχεται από τους καλλιτέχνες, στους οποίους η φαντασία

κυριαρχεί. Εάν αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, ο Dürer μας παρουσίασε μ’ ένα

πορτρέτο τη δική του ιδιοσυγκρασία ως καλλιτέχνη.



3η δραστηριότητα...
Η γκραβούρα με τον τίτλο «Μελαγχολία» έχει συμπεριλάβει ένα μαγικό
τετράγωνο! Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι γραμμές, οι στήλες και οι
διαγώνιες έχουν το ίδιο άθροισμα;

(στα δύο κεντρικά τετράγωνα της τελευταίας σειράς σχηματίζεται η ημερομηνία δημιουργίας της γκραβουρας:
1514)



•Έχει σημασία η σειρά με την οποία θα προσθέσουμε τους αριθμούς της
κάθε γραμμής,στήλης ή διαγωνίου; (με ποια ιδιότητα αιτιολογείται αυτό;)

Αγαπημένη προσεταιριστική ιδιότητα!



4η δραστηριότητα…

7 ? 11 ?

? 9 ? 3

12 15 2 ?

1 ? ? 16

Με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, …, 16 μπορεί κανείς να σχηματίσει 880 μαγικά
τετράγωνα διαστάσεων 4x4, τα οποία είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους και
δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά από τον Φρένιχ (Frenicle) το 1639.
Ας συμπληρώσουμε ένα:



Λύση:

7 6 11 10

14 9 8 3

12 15 2 5

1 4 13 16

Με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, …, 16 μπορεί κανείς να σχηματίσει 880 μαγικά
τετράγωνα διαστάσεων 4x4, τα οποία είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους και
δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά από τον Φρένιχ (Frenicle) το 1639.
Ας συμπληρώσουμε ένα:


