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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν 
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» 
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία 
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά 
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

To πλαίσιο αυξομειώνεται

Η αξιολόγηση, η κρίση των 
προσαρμογών και η επιστημονική 
επιμέλεια του προσαρμοσμένου  
βιβλίου πραγματοποιείται από 
τη Μονάδα Ειδικής Aγωγής 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν 
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» 
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία 
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά 
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

To πλαίσιο αυξομειώνεται

Η προσαρμογή του βιβλίου για 
μαθητές με μειωμένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

 Η συγγραφή και 
η επιστημονική επιμέλεια 

του βιβλίου πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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16
ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 
1900-1930  
(Α' ΜΕΡΟΣ)

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   5 6/12/2016   3:43:52 µµ



6 / 258

Α. Ματίς (H. Matisse, 1869-
1954), “Ο Χορός” (1910-
1911), λάδι σε μουσαμά, 
Αγ. Πετρούπολη, Ερμιτάζ, 
λεπτομέρεια.
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ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1900-1930 
(Α' ΜΕΡΟΣ)

● ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ
● ΦΩΒΙΣΜΟΣ
● Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
● ΚΥΒΙΣΜΟΣ
● ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

16

Με την έναρξη του Πρώτου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, το 1914, τελεί-
ωσε η περίοδος της σταθερότητας 
και άρχισε η περίοδος των μεγά-
λων ρήξεων. Η επιτάχυνση των γε-
γονότων ήταν ραγδαία. Ο Ευρω-
παίος είχε μπει στην περίοδο της 
αβεβαιότητας, τα σύνορα του πολι-
τικού χάρτη της Ευρώπης μεταβάλ-
λονταν, η οικονομική ισορροπία και 
τα μεγάλα κανάλια της διεθνούς επι-
κοινωνίας καταστρέφονταν. Η διάρ-
κεια και η σκληρότητα του πολέμου 
ήταν πρωτοφανής και αβάσταχτη. 
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Ο πόλεμος αυτός, που είχε αρχίσει 
με την προοπτική ότι θα τελείωνε 
σε λίγες μόνο εβδομάδες, διήρκεσε 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια και πα-
ρέσυρε στη δίνη του σχεδόν όλες 
τις χώρες της Ευρώπης, την Ιαπω-
νία και τις ΗΠΑ.

Παράλληλα με την “κοινωνία της 
μάζας” και τα εθνικιστικά και απο-
λυταρχικά συστήματα, που εδραιώ-
νονταν όλο και περισσότερο, με την 
Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 
στη Ρωσία των Σοβιέτ άρχισε να 
αναπτύσσεται η σοσιαλιστική ιδεο-
λογία, που επηρέασε για πολλές δε-
καετίες το παγκόσμιο πολιτικό και 
κοινωνικοοικονομικό σκηνικό.

Στο τέλος του πολέμου δεν υπήρ-
χε πλέον επιστροφή στην προπο-
λεμική κατάσταση. Δε γεννήθηκε 
ένας ειρηνικός και αδελφοποιημέ-
νος κόσμος αλλά, ξαφνικά, ένας   
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κόσμος καινούριος. Το τοπίο του 
πολιτισμού είχε αλλάξει ανεπιστρε-
πτί, καθώς προχωρούσε η κατάρ-
ρευση των αξιών του 19ου αιώνα. 
Ήταν η εποχή του τρένου και του 
αυτοκινήτου. Το 1919 η παραγωγή 
της αυτοκινητοβιομηχανίας Φορντ 
είχε ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο 
αυτοκίνητα. Το 1920 έγινε η πρώτη 
αεροπορική σύνδεση Ρώμης - Τό-
κιο. Η ανακάλυψη της θεωρίας της 
σχετικότητας από τον Αϊνστάιν, η 
γέννηση της ψυχανάλυσης και η ερ-
μηνεία των ονείρων από τον Φρόιντ 
ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, 
η ερμηνεία της κρίσης της δυτικής 
κοινωνίας από τον Νίτσε, αλλά και 
οι θεωρίες για τις νέες μορφές ορ-
γάνωσης της κοινωνίας του Μαρξ 
θεμελίωσαν τις νέες σχέσεις του 
ατόμου με την κοινωνική ομάδα και 
με την πραγματικότητα γενικότερα.
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Στην τέχνη, από τα τελευταία χρό-
νια του 19ου αιώνα και μετά τον 
Ιμπρεσιονισμό, δημιουργήθηκαν 
οι προϋποθέσεις για την τέχνη του 
20ού αιώνα.

Γύρω στο 1910, τον ενθουσιασμό
για τη βιομηχανική πρόοδο διαδέ-
χτηκε η συνειδητοποίηση της αλλα-
γής που προκαλούσε στις κοινωνι-
κές δομές και στη ζωή η εντατικο-
ποίηση της παραγωγής, και άρχι-
σαν να δημιουργούνται τα διάφορα 
κινήματα της καλλιτεχνικής πρω-
τοπορίας, που σκόπευαν στην αλ-
λαγή των στόχων της τέχνης. Σιγά 
- σιγά οι καλλιτέχνες προσπάθη-
σαν να μεταφέρουν με παρορμητικό 
ή και με επιθετικό τρόπο τη σχέση 
της πραγματικότητας και του ατό-
μου. Στην προσπάθειά τους να επι-
κοινωνήσουν μέσα από την τέχνη 
και να μεταφέρουν την αναζήτηση 
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της αλήθειας στα έργα τους πειρα-
ματίστηκαν με την έκρηξη του χρώ-
ματος (Φωβισμός) και με τη δύναμη 
της έκφρασης (Εξπρεσιονισμός), με 
την αναζήτηση της συν - θετικής τά-
ξης πέρα από την αναπαραστατική 
πιστότητα (Κυβισμός), με την ελευ-
θερία του καλλιτέχνη να υιοθετήσει 
μια εντελώς προσωπική γραφή και 
το δικαίωμα να ανακαλύπτει μορ-
φές, που, αποδεσμευμένες από την 
αναπαράσταση, να απευθύνονται 
στο νου και στη φαντασία του θεατή 
(Αφαίρεση).

Για την ιστορία της Μοντέρνας Τέ-
χνης πρέπει πρώτα από όλα να κα-
τανοήσουμε ότι ο καλλιτέχνης του 
20ού αιώνα τείνει όλο και περισσό-
τερο προς το λιγότερο προφανές, 
προς το λιγότερο ευδιάκριτο. Ανα-
τρέχοντας για πρότυπα όχι πια στη 
δυτική τέχνη αλλά στην πρωτόγονη 

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   11 6/12/2016   3:43:53 µµ



12 / 260

ή στην ανεπιτήδευτη τέχνη των παι-
διών, αναζητά δυνατότερες συγκι-
νήσεις και νέους τρόπους έκφρα-
σης, έξω από τις σταθερές αξίες και 
τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δυ-
τικού πολιτισμού. Δεν είναι εύκο-
λο για ένα ζωγράφο να αποποιηθεί 
τη σχεδιαστική του δεινότητα ή να 
αντισταθεί στην επιθυμία να ζωγρα-
φίσει τα πράγματα “όμορφα”. Η πε-
ρίπτωση του Πικάσο, ενός ζωγρά-
φου που από παιδί μπορούσε με 
μεγάλη ευχέρεια να ζωγραφίζει οτι-
δήποτε, είναι χαρακτηριστική: ανα-
ζήτησε στην αφρικανική τέχνη τη 
σχεδιαστική τραχύτητα, αφαίρεσε 
από τη ζωγραφική του κάθε ίχνος 
συναισθηματισμού, ώσπου έφτασε 
στον Κυβισμό, έναν τρόπο έκφρα-
σης που, σαν οπτικός γρίφος, ανα-
παριστά τα πράγματα σπασμένα σε 
χίλια κομμάτια.
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“Από τα τριάντα τελευταία χρόνια
του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές 
του 20ού, ...τα επιστημονικά συνέ-
δρια, η τεράστια βιομηχανική ώθη-
ση, οι μεγάλες παγκόσμιες εκθέ-
σεις, οι σήραγγες, οι εξερευνήσεις 
ήταν σημαίες που τις αναστάτωνε 
ο ορμητικός άνεμος της προόδου. 
Η κατάκτηση της ευτυχίας διά μέ-
σου της τεχνικής έγινε έτσι το πιο 
σίγουρο σύνθημα, που σκόρπισε 
πάνω στη λαϊκή δυσαρέσκεια την 
ευφορία μιας προοπτικής ευημερί-
ας και ειρήνης.... Αλλά ούτε και το 
θετικιστικό κίνημα κατόρθωσε να 
σκεπάσει τις αντιθέσεις που φώ-
λιαζαν στους κόλπους της ευρω-
παϊκής κοινωνίας και που σύντομα 
θα οδηγούσαν στην αιματοχυσία 
του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου. 
Φιλόσοφοι, συγγραφείς, 
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Είναι σημαντικό να γίνει αντιλη-
πτό ότι ο καλλιτέχνης κάνει συνειδη-
τές επιλογές και είναι ένας άνθρω-
πος που ξέρει καλά τη δουλειά του. 
Μέσα από αυτήν εκφράζει τις ανη-
συχίες, τις προσδοκίες και τις ελπί-
δες, θέτει ερωτήματα και αναπτύσσει 
τους προβληματισμούς που αντι-
λαμβάνεται ως δέκτης του ευρύτε-
ρου κοινωνικού συνόλου στο οποίο 
ανήκει. Για να κατανοήσουμε τη   

καλλιτέχνες αισθάνονταν ήδη, με 
την ευαισθησία της ψυχής τους, 
την ηχώ των πρώτων υπόγειων 
κλονισμών που προανέκρουαν 
την ανθρώπινη καταστροφή”.

Μάριο Ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορίες 
της Τέχνης του 20ού αιώνα,
Αθήνα, χ.χ σελ. 72-73 μετ. Λένα 
Παπαματθεάκη.
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Μοντέρνα Τέχνη, πρέπει να εμπι-
στευτούμε τον καλλιτέχνη και να 
αφήσουμε να μας δείξει τα πράγμα-
τα με το δικό του τρόπο.

Στην Έκθεση του Παρισιού, το 
Φθινόπωρο του 1905, σε μια από τις 
αίθουσες εκθέτει μια ομάδα πρωτο-
εμφανιζόμενων ζωγράφων. Ανάμε-
σά τους είναι ο Ματίς (Α. Ma-tisse), o 
Ντεραίν (A.Derain) και άλλοι. Τα έργα 
τους είναι ένα χρωματικό πυροτέ-
χνημα και όλα μαζί μοιάζουν με μια 
λαμπερή πρόκληση απέναντι σε ό,τι 
ήταν ακόμη κατεστημένο στην τέχνη.

Στην ίδια αίθουσα, ένα κλασικού 
ύφους γλυπτό, με μια ευαισθησία 
που θύμιζε το γλύπτη της Αναγέννη-
σης Ντονατέλλο, κάνει τον κριτικό 
Λ. Βωξέλ να αναφωνήσει “ο Ντονα-
τέλλο ανάμεσα στα θηρία (fauves
=θηρία)”. Έτσι επικράτησε ο όρος 
“Φωβισμός”.
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Τον Οκτώβριο του 1903, μετά την 
είδηση του θανάτου του Γκωγκέν, 
ο ζωγράφος Μωρίς Ντενί δημοσί-
ευσε ένα άρθρο με τίτλο: “Η επί-
δραση του Πωλ Γκωγκέν”. Σ’ αυτό 
το άρθρο, ανάμεσα στ’ άλλα, έγρα-
φε ότι το 1888, ο Γκωγκέν, καθώς 
καθοδηγούσε το φωβιστή ζωγρά-
φο Σερυζιέ να ζωγραφίσει ένα τμή-
μα του Δάσους της Αγάπης (Bois d’ 
Amour) πάνω στο κουτί των πού-
ρων του - το έργο αυτό συμβολικά 
θα ονομαστεί αργότερα “Το Φυλα-
κτό” - έλεγε: “...πώς βλέπετε αυτό 
το δέντρο; Πράσινο; Ε, λοιπόν, 
να βάλετε πράσινο, το ωραιότε-
ρο πράσινο της παλέτας σας. Και 
αυτή τη σκιά; Μάλλον μπλε; Μη δι-
στάσετε λοιπόν να τη ζωγραφίσε-
τε με το πιο έντονο μπλε...” Έτσι, 
“συνεχίζει ο Ντενί, μάθαμε ότι κάθε 
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έργο είναι μια μετατόπιση... το 
εμπνευσμένο ισοδύναμο μιας συ-
γκινησιακής εντύπωσης... Απελευ-
θερωθήκαμε από όλα τα εμπόδια 
που δημιουργούσε η ιδέα της αντι-
γραφής... Αν ήταν επιτρεπτό να 
ζωγραφίσουμε με βερμιγιόν εκείνο 
το δέντρο, που μια στιγμή μας φά-
νηκε ότι είχε ζωηρή κόκκινη από-
χρωση, γιατί να μην ερμηνεύσουμε 
με κάποια υπερβολή, τις εντυπώ-
σεις που δικαιώνουν τις ποιητικές 
μεταφορές;”
Μάριο Ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορί-
ες της τέχνης του εικοστού αιώνα, 
Αθήνά, 1983, σελ. 76.
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Οι Φωβ αντιτάχθηκαν στην ιμπρε-
σιονιστική ζωγραφική του στιγμι-
αίου και του παροδικού και στρά-
φηκαν προς μια ζωγραφική που 
αποδίδει ό,τι μένει σταθερό και 
αναλλοίωτο στη φύση, απελευθε-
ρώνοντας το χρώμα από την πι-
στή απόδοσή της (τα δέντρα μπο-
ρεί να είναι κόκκινα και η θάλασσα 
κίτρινη), με μια ελευθερία όμως που 
δεν είναι ούτε άναρχη ούτε αφελής. 
Αντίθετα, είναι πεποίθησή τους ότι 
οι ζωγράφοι προβαίνουν σε νεωτε-
ρισμούς, όταν έχουν πλήρη συνεί-
δηση των μέσων της δουλειάς τους 
(σχέδιο, χρώμα) και όταν έχουν 
δουλέψει πολύ για να μάθουν την 
τεχνική τους. Ο περιορισμός της 
μορφής στο ουσιώδες έχει στόχο 
την εκφραστικότητα, όχι την πιστή 
αναπαράσταση.

Εκείνο που οδήγησε τους νέους 
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ζωγράφους και γλύπτες να διαρρή-
ξουν κάθε δεσμό με τους κανόνες 
της Δυτικής Τέχνης ήταν η ανακάλυ-
ψη της τέχνης των “πρωτόγονων” 
λαών στις αποικίες της Ωκεανίας 
και της Αφρικής. Ήταν η πρώτη φο-
ρά που η τέχνη αυτή δεν αντιμε-
τωπίστηκε ως εξωτικά παράδοξη 
ή ως τέχνη που είναι ακόμα παιδι-
κή, αλλά ως μια τέχνη δημιουργική, 
άξια να εκτιμηθεί και να αποτιμηθεί 
αισθητικά ισότιμα με την “Αφροδίτη 
της Μήλου”. Αυτή η επανεκτίμηση 
προωθήθηκε από τους πρωτοπό-
ρους καλλιτέχνες τόσο στο Παρίσι 
όσο και στη Γερμανία (Δρέσδη, Βε-
ρολίνο και Μόναχο) μετά το 1905.
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“Η ακρίβεια δεν είναι η αλήθεια” 
δήλωνε ο Ματίς (Henri-Emile Ma-
tisse, 1869-1954), ο σπουδαιότε-
ρος εκπρόσωπος του κινήματος 
των Φωβ· η άποψη αυτή, διατυ-
πωμένη για πρώτη φορά έτσι ξε-
κάθαρα, υπήρξε και η θέση ολό-
κληρης της μοντέρνας τέχνης.
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Εικ. 1. Α. Ντερέν (Α. Derain, 1880-
1954), Προσωπογραφία του Α. Μα-
τίς, λάδι σε μουσαμά, Λονδίνο, Τέιτ 
Γκάλερι.
Η ελεύθερη και χαρούμενη χρήση 
του χρώματος στην προσωπογραφία 
ενός φώβ από έναν άλλο δείχνει χα-
ρακτηριστικά το χρωματικό πλούτο 

1
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και το ελεύθερο πνεύμα με το οποίο 
δημιούργησαν οι ζωγράφοι του 
κινήματος.

Εικ. 2. Α. Ματίς (Η. Matisse, 1869-
1954), “Ο Χορός” (1910-1911), 
λάδι σε μουσαμά, 2,60 x 3,19 μ., 
Αγ. Πετρούπολη, Ερμιτάζ.
Το έργο δείχνει μορφές που χορεύουν 

2
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σε σχήμα κύκλου. Το φόντο, έντονα 
χρωματισμένο και απλοποιημένο, ανα-
δεικνύει τις μορφές, που παραπέμπουν 
ως προς τη διάθεση στους ταϊτινούς 
πίνακες του Γκωγκέν. “Η σύνθεση εί-
ναι η τέχνη του να τακτοποιείς με δι-
ακοσμητικό τρόπο τα διάφορα στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή του ένας 
ζωγράφος, για να εκφράσει τα αισθή-
ματά του”, έλεγε ο Ματίς. Ο ενθου-
σιώδης αυθορμητισμός στο έργο του 
Ματίς είναι φαινομενικά επιφανειακός. 
Στην πραγματικότητα το έργο του εί-
ναι προϊόν μακράς σπουδής, αναζήτη-
σης και επεξεργασίας.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η πρωτόγονη τέχνη ήταν γνω-

στή ήδη από καιρό στην Ευρώπη, 
όμως μόνο μετά το 1900 οι καλλι-
τέχνες άρχισαν να επισκέπτονται 
τα εθνολογικά μουσεία και να γίνο-
νται οι ίδιοι συλλέκτες αυτών των 
εισαγόμενων έργων. Η επιρροή 
της «νέγρικης τέχνης» στη σύγ-
χρονη ζωγραφική και στη σύγχρο-
νη γλυπτική άρχισε να γίνεται εμ-
φανής στο Παρίσι μετά το 1907, 
ενώ στο Βερολίνο, στη Δρέσδη και 
στο Λονδίνο μετά το 1911. Γύρω 
στο 1920 είχε απλωθεί παντού, και 
μετά το 1930 η τέχνη της Ωκεανί-
ας, της Ινδίας και των Εσκιμώων 
έγινε η κύρια πηγή έμπνευσης των 
σουρεαλιστών.

Οι πρώτοι καλλιτέχνες που μελέ-
τησαν την τέχνη της Ωκεανίας και 
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της Αφρικής ήταν κυρίως ζωγρά-
φοι: Ματίς, Πικάσο, Ντερέν, Κίρ-
χνερ. Ήδη ο Γκωγκέν είχε εκθέσει 
το 1906 στο Παρίσι, στην αναδρο-
μική του έκθεση στο Σαλόν του Φθι-
νοπώρου, το έργο «Όβιρι», αποδει-
κνύοντας ότι υπήρχαν εναλλακτικές 
λύσεις στους ακαδημαϊκούς κανό-
νες της γλυπτικής, και αυτές προ-
έρχονταν από εξωευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς.

Οι εξπρεσιονιστές γοητεύτηκαν 
από την τέχνη των Νότιων Θαλασ-
σών και υιοθέτησαν ένα πρόγραμ-
μα για να ελευθερώσουν την τέχνη 
τους από τους παραδοσιακούς κα-
νόνες. Γι’ αυτούς οι μορφές της τέ-
χνης των πρωτόγονων λαών ήταν 
τρόπος έκφρασης αισθησιακών και 
μαζί αθώων υπάρξεων όπως των 
πρωτοπλάστων στην Εδέμ. Η πρω-
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Εικ. 3. Μάσκα από την Ακτή του 
Ελεφαντοστού, ξύλο και ίνες.

τόγονη τέχνη έδινε ακόμα μια επι-
βεβαίωση για την αυτονομία της 
εικόνας, κάτι που είχε ήδη προβά-
λει ο Σεζάν. Ο Πικάσο πήγε ακόμα 
παραπέρα, βλέποντας το έργο τέ-
χνης όχι ως αναπαράσταση ή δια-
κόσμηση αλλά ως μια μαγική αντίρ-
ροπη δύναμη ανεξάρτητη από την 
πραγματικότητα.
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Εικ. 4. Π Γκογκέν (Paul Gauguin, 
(1848-1903), Όβιρι, “Η ΄Αγρια 
Γυναίκα” (1891-1893), αμμόλι-
θος, Ιδιωτική Συλλογή.
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Εικ. 5. Μπάνγκουα μάσκα από  
το Καμερούν, ξύλο.
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Εξπρεσιονισμός
Την ίδια χρονιά που οι Φωβ εμ-

φανίστηκαν στο Παρίσι, το 1905, 
στη Δρέσδη μια μικρή ομάδα ζω-
γράφων και σπουδαστών της Αρ-
χιτεκτονικής ίδρυσε το κίνημα “Η 
Γέφυρα”, (Die Brucke). Το ονόμα-
σαν έτσι, γιατί ήθελαν να λειτουρ-
γήσει ως γέφυρα που θα ένωνε όλα 
τα “επαναστατικά και ανήσυχα στοι-
χεία”, τα οποία θα μοιράζονταν μαζί 
τους την εναντίωσή τους στον “επι-
φανειακό Ιμπρεσιονισμό”, όπως 
χαρακτηριστικά τον ονόμαζαν.

Εμφανίστηκε λοιπόν η ομάδα ως 
ανατροπή του Ιμπρεσιονισμού και 
με την τέχνη της αναζήτησε όχι την 
εξωτερική αλήθεια των πραγμάτων 
αλλά την εσωτερική. Αυτό που επι-
δίωξαν οι ζωγράφοι του Εξπρεσιο-
νισμού ήταν η άμεση και αυθόρμητη 
έκφραση του εσωτερικού βιώματος. 
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Γι’ αυτό, έλεγαν, έπρεπε να επι-
στρέψουν στη γένεση της καλλιτε-
χνικής δημιουργίας με μια γραφή 
πρωτόγονη, σαν να μην είχαν ποτέ 
ξανά σχεδιάσει. Η αδρότητα της 
γραφής βρήκε στην ξυλογραφία την 
καλύτερη έκφρασή της. Στη ζωγρα-
φική εκφράστηκε με έντονα χρώ-
ματα και τονισμένα περιγράμματα, 
που διαστρεβλώνουν πολλές φο-
ρές τη μορφή και φτάνουν μέχρι την 
παραμόρφωση.

H ομάδα “Η Γέφυρα” διαλύθηκε 
το 1913, όταν πια η καινούρια ομά-
δα “Γαλάζιος Καβαλάρης” είχε 
στραφεί προς την ανεικονική ανα-
παράσταση.

Προάγγελοι του Εξπρεσιονισμού 
θεωρούνται ο Βαν Γκογκ, για την 
ένταση στο χρώμα και στο σχέδιο, ο 
Βέλγος ζωγράφος Ένσορ, για τα γε-
μάτα εφιαλτικά πρόσωπα έργα του 
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και ο Νορβηγός Μουνκ, για τη βα-
θιά υπαρξιακή αγωνία που διαπότι-
σε τις μορφές του. Πηγή έμπνευσης 
των εξπρεσιονιστών ήταν η αφρι-
κάνικη και η πρωτόγονη τέχνη, για 
το τραχύ και συμπυκνωμένο περί-
γραμμα των μορφών τους.

6

Εικ. 6. Ε. Μουνκ (E. Munch, 1863-
1944), “Αγωνία” (1894), λάδι σε 
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μουσαμά, Όσλο, Μουσείο Μουνκ.
Κύριος προάγγελος του Εξπρεσιονι-
σμού αλλά και εκπρόσωπός του, προ-
βάλλει στο έργο του το υπαρξιακό 
δράμα του ανθρώπου, όπου η μόνη 
βεβαιότητα είναι η αγωνία και ο θά-
νατος. Η μορφή που φωνάζει προ-
βάλλει σε έναν απειλητικό ουρανό 
και γίνεται εικόνα ενός εφιάλτη, που 
τα λόγια δε θα μπορούσαν να τον 
περιγράψουν.
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Εικ. 7. Ένσορ (J. Ensor, 1860-
1949), “Ο θάνατος και οι μάσκες” 
Λιέγη, Μουσείο Καλών Τεχνών.
Ο Βέλγος ζωγράφος χρησιμοποιεί 
στη βασική θεματολογία του σύμβο-
λα όπως μάσκες, σκελετούς, μορφές 
δαιμονικές, με τα οποία υπαινίσσε-
ται και σαρκάζει την υποκριτική αν-
θρώπινη κοινωνία. Η πινελιά του είναι 
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8

Εικ. 8. Ερνστ Μπάρλαχ (E. Barlach, 
1870-1938), “Άγγελος”, Μνημείο 

“παστώδης και πυκνή”. Οι τόνοι βίαι-
οι. Οι μάσκες είναι σύμβολα ενός κό-
σμου που υποκρίνεται και αποφεύγει 
να δει το παράλογο της καθημερινής 
ζωής.
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για τους νεκρούς του πολέμου στο 
Gustrow (1927), μπρούντζος.
Ο Μπάρλαχ, αναζητώντας πίσω από 
τα φαινόμενα την αληθινή ουσία του 
ανθρώπου, συνδύασε το πάθος και 
την τραγωδία σε έναν κοινωνικά συ-
νειδητοποιημένο Εξπρεσιονισμό. Το 
γλυπτό, με γωνιώδη και στερεομε-
τρική σχηματοποίηση, μαρτυρεί τη 
γνώση της γλυπτικής του ξύλου. Οι 
φυσικές φόρμες αποδίδονται ως συ-
μπαγείς μάζες, με ένα συγκρατημέ-
νο στιλιζάρισμα.
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Εικ. 9. Καίτε Κόλβιτς (K. Kollwitz, 
1867-1945), Αυτοπροσωπογρα-
φία (1926-1936), μπρούντζος.
Τα θέματα που πραγματεύθηκε η 
Κόλβιτς είναι η αθλιότητα των ανέρ-
γων, των εργατών, ο πόνος των μα-
νάδων που έχασαν τα παιδιά τους 
στον πόλεμο. Ο χαμός του γιου της 
γλύπτριας στον πόλεμο τη δίδαξε

9
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10

άμεσα τον ανθρώπινο πόνο. Στο 
έργο της φαίνεται να συμπυκνώνο-
νται ο προσωπικός και ο πανανθρώπι-
νος πόνος, άλλα και η δύναμη να τον 
υπομένει.

Εικ. 10. Κίρχνερ (E. Kirchner, 
1880-1938), Προσωπογραφία του 
Χ. Βαν Ντε Βέλντε (1917), ξυλο-
γραφία*, Μόναχο, Κρατική Σχολή 
Γραφικών Τεχνών.
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Οι ζωγράφοι της “Γέφυρας” αξιοποί-
ησαν την ξυλογραφία, γιατί με αυτό 
το μέσο μπορούσαν να αποδώσουν 
το αδρό και το ακατέργαστο της 
μορφής που επεδίωκαν, ενώ το έργο 
γινόταν “δημοκρατικότερο”, αφού η 
δυνατότητα αναπαραγωγής του το 
έκανε προσιτό σε περισσότερο κό-
σμο. Σύμφωνα με το μανιφέστο τους, 
η τέχνη είναι χειρωνακτική δουλειά, 
υπόθεση του χεριού, και ο ζωγρά-
φος, για να ξαναβρεί τις χαμένες 
άξιες της ζωγραφικής του, πρέπει να 
γυρίσει πίσω στην αρχή, στο ακατέρ-
γαστο, στο αδρό των μορφών, “σαν 
να μην ήξερε ποτέ να ζωγραφίζει”.
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Ο Γάλαζιος Καβαλάρης  
(Der Blaue Reiter)

Την ίδια εποχή που στο Παρίσι κα-
θιερωνόταν ο Κυβισμός, στο Μο-
νάχο ο Βασίλι Καντίνσκυ (Vassily 
Kandinsky, 1866-1944) ίδρυε το “Γα-
λάζιο Καβαλάρη”. Μαζί του οι ζω-
γράφοι Φρανς Μαρκ (Franz Marc, 
1880-1916) και ο Α. Μάκε (August 
Macke,1887- 1914). Η επινόηση του 
ονόματος ήταν του ίδιου του Καντίν-
σκυ, που αγαπούσε ιδιαίτερα το γα-
λάζιο χρώμα, και του Μαρκ, που 
χρησιμοποιούσε συχνά το άλογο ως 
θέμα στη ζωγραφική του.

To κίνημα αρνήθηκε κάθε αναπα-
ραστατικό ή ορθολογιστικό στοι-
χείο στην τέχνη. H τέχνη έπρεπε να 
πηγάζει από την καθαρή πνευμα-
τικότητα και να γεννιέται από την 
εσωτερική παρόρμηση του δημιουρ-
γού. Αντιτάχθηκε στον Κυβισμό, του 
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οποίου, ενώ ενέκρινε την ανανεω-
τική δράση, αμφισβητούσε τον ορ-
θολογισμό και τους ρεαλιστικούς 
υπαινιγμούς.

Η ομάδα εξέδωσε το 1912 το Αλ-
μανάκ του Γαλάζιου Καβαλάρη, πε-
ριοδικό με το οποίο συνεργάστηκαν 
πολλές σύγχρονες προσωπικότη-
τες, μεταξύ των οποίων και ο ιστορι-
κός Νόριγκερ - που είναι και  θεωρη-
τικός υποστηριχτής της ομάδας - ο 
αρχιτέκτονας Μέντελσον και διάφο-
ροι ζωγράφοι. Στο περιοδικό συνυ-
πήρχαν θέματα σύγχρονης, λαϊκής, 
πρωτόγονης και παιδικής τέχνης. 
Πάντοτε όμως η κεντρική ιδέα αφο-
ρούσε στη νοητική σύλληψη μέσω 
της αφηρημένης φόρμας, που το-
νίζει τις συμβολικές και ψυχολογι-
κές πλευρές του χρώματος και της 
γραμμής.
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Όταν μιλάμε για αφηρημένη ζω-
γραφική (=αφαιρώ από τη ζωγρα-
φική τα πράγματα και κρατώ τα 
πρωταρχικά της στοιχεία, που εί-
ναι τα χρώματα, τα σχήματα, οι 
γραμμές), αναφερόμαστε σ’ εκεί-
νη τη ζωγραφική που δεν αναπα-
ριστά πιστά την πραγματικότητα, 
που συνειδητά αρνείται να απει-
κονίζει στοιχεία αναγνωρίσιμα στο 
περιβάλλον.
Αντίθετα, δημιουργεί οπτικά ισο-
δύναμα εσωτερικών καταστάσε-
ων.
Προσπαθεί να προσεγγίσει το θε-
ατή άμεσα με το σχήμα και το 
χρώμα.
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11

Εικ. 11. Φ. Μαρκ ( F. Marc 1880-
1916), Μπλε Άλογα (1911), λάδι 
σε μουσαμά, 1,12 x 84,5 μ., 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη.
Στις περισσότερες συνθέσεις του 
Φρανς Μαρκ απεικονίζονται ζώα, 
γιατί τρέφει γι’ αυτά ιδιαίτερη αγάπη 
και τα θεωρεί ομορφότερα από τον 
άνθρωπο και απαραίτητους διάμε-
σους στη σχέση του με τη φύση. 
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Εικ. 12. Β. Καντίνσκυ (W. Kandi-
nskij, 1866-1944), Σύνθεση No 2, 
λάδι σε μουσαμά, 0,97 x 1,31 μ., 
Νέα Υόρκη, Μουσείο Γκούγκενχάιμ.
Ο Καντίνσκυ από τη χρωματική έντα-
ση γρήγορα πέρασε σε μια ζωγραφική 
στην οποία οι χρωματικές κηλίδες εί-
χαν πάρει τη θέση των αντικειμένων. 
Οι τίτλοι που άρχισε να χρησιμοποιεί 
για τα έργα του σκόπιμα παρέπεμπαν 
στη μουσική, η οποία, ως μορφή τέ-
χνης, είναι εκείνη που κατ’ εξοχήν δεν 
επικοινωνεί μέσω του ορατού κόσμου.
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Κυβισμός
Ο Κυβισμός γεννήθηκε με το έργο 

του Πικάσο “Δεσποινίδες της Αβι-
νιόν”, που ζωγράφισε ανάμεσα στο 
1906 και στο 1907.

Αναζητώντας καινούριες σχέσεις 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και 
στην ψευδαισθητική της αναπαρά-
σταση, οι κυβιστές ζωγράφοι αρ-
νούνται να “εξαπατήσουν” το μάτι 
(trompe I’oeil) και να παρουσιάσουν 
τα πράγματα “σαν πραγματικά”. 
Αφού η ζωγραφική επιφάνειά είναι 
δισδιάστατη, κάθε ψευδαισθητική 
παράσταση του βάθους είναι ψευ-
δής. Ψευδής όμως ή ελλιπής είναι 
και η παρουσίαση ενός αντικειμένου 
μόνο από τη μία του όψη. Το αντικεί-
μενο έχει ταυτόχρονα μπρος, πίσω, 
μέσα και έξω. Γι’ αυτό, το αντικείμενο 
στον Κυβισμό παρουσιάζεται από 
τις περισσότερο χαρακτηριστικές 
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οπτικές γωνίες του και αντιμετωπίζε-
ται από διαφορετικές πλευρές “συγ-
χρόνως”. Ο θεατής έχει την εντύπω-
ση ότι το βλέπει την ίδια στιγμή από 
πολλές διαφορετικές όψεις.

Στην κυβιστική πρακτική το αντι-
κείμενο, διαλυμένο στο επίπεδο του 
πίνακα και αναλυμένο σε μικρά λε-
πτότατα κομμάτια όμοια με θραύ-
σματα κρυστάλλου, (Αναλυτικός Κυ-
βισμός, 1910-12) επιδιώκεται να 
εμφανιστεί όπως είναι στην πραγμα-
τικότητα και όχι όπως φαίνεται.

Η ενσωμάτωση ξένων προς τη ζω-
γραφική υλικών - χαρτί ταπετσαρίας, 
ύφασμα, εφημερίδες, τραπουλόχαρ-
τα - μετέτρεψε την αναπαράστα-
ση του αντικειμένου σε παράστασή 
του. Τα κολλημένα πάνω στον πίνα-
κα κομμάτιά από την ψάθα μιας κα-
ρέκλας δηλώνουν την ίδια την κα-
ρέκλα, που ξαναδημιουργείται στο 
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μυαλό του θεατή. Αυτή η φάση του 
Κυβισμού ονομάστηκε Συνθετικός 
Κυβισμός (1912-14). 

Ο καλλιτέχνης στον Κυβισμό εί-
ναι ελεύθερος να παίξει ανάμε-
σα στο πραγματικό και το ψευδαι-
σθητικό (πλαστό). Μπορεί, για να 
παραστήσει ένα χαρτί ταπετσα-
ρίας, να κολλήσει ένα χαρτί ταπε-
τσαρίας πάνω στον πίνακα και να 
το αφήσει να παραστήσει το ίδιο 
τον εαυτό του. Μπορεί όμως και 
να ζωγραφίσει, με τον πιο ψευδαι-
σθητικό τρόπο, ένα χαρτί ταπε-
τσαρίας. Μπορεί ακόμα να κόψει 
το χαρτί ταπετσαρίας στο σχήμα 
ενός μπουκαλιού, και τότε το χαρτί 
αντί να παριστά τον εαυτό του, να 
παριστά ένα άλλο αντικείμενο.
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Εικ. 13. Π. Πικάσο, “Νεκρή φύση 
με ψάθινη καρέκλα” (1912), λάδι 
και χαρτί ταπετσαρίας που παρι-
στάνει ψάθα καρέκλας κολλημένο 
σε μουσαμά, ωοειδές, 0,27 x 0,35 
μ., Παρίσι Μουσείο Πικάσο.
Η χρήση των papiers colles (=επικολλη-
μένα χαρτιά) στον Κυβισμό, αξιοποιή-
θηκε πρώτα από τον Πικάσο. Το επι-
κολλημένο στοιχείο μπορεί να 

13
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Εικ. 14. Ζ. Μπρακ (George Braque, 
1882-1963), “Βιολί και κανάτα” 
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αναπαριστά ένα αντικείμενο ή μπορεί 
να λειτουργεί ως διακοσμητικό στοι-
χείο της σύνθεσης. Το κολάζ, η εν-
σωμάτωση ξένων προς τη ζωγραφική 
υλικών πάνω στον πίνακα, επρόκειτο 
να είναι ένα καταλυτικό γεγονός για 
την εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης.

14
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(1910), λάδι σε μουσαμά, Βασι-
λεία, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
Στον Κυβισμό οι μορφές αναλύονται 
σε επίπεδα, κατακερματίζοντας τα 
αντικείμενα και τον περιβάλλοντα 
χώρο. Το χρώμα, απλωμένο με μι-
κρές πινελιές και περάσματα, είναι 
περιορισμένο σε ώχρες και γκρίζα, 
ενώ δε διαφοροποιείται το ένα αντι-
κείμενο από το άλλο. Αυτό δημιουρ-
γεί ένα είδος σύγχυσης στην εικόνα, 
γιατί τα αντικείμενα “δε διαβάζονται” 
από το θεατή, ο οποίος δεν μπορεί 
να ξεχωρίσει τα επίπεδα που ανή-
κουν σε κάθε αντικείμενο. Το πρό-
βλημα λύθηκε με την προσθήκη ειδι-
κών συμβόλων-χαρακτηριστικών του 
κάθε αντικειμένου. Στο έργο αυτό 
τα κλειδιά και οι χορδές του βιολιού, 
το χερούλι και το στόμιο της κανά-
τας, “εξηγούν” στο θεατή ότι αυτές 
οι φόρμες ανήκουν σ’ εκείνο το 
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αντικείμενο. Αργότερα, προς αυτή 
την κατεύθυνση θα συνδράμει και το 
κολάζ, που θα εισαγάγει στοιχεία της 
πραγματικότητας.

Εικ. 15. Π. Πικάσο (Pablo Picasso,
1881-1973), “Ποτήρι με αψέντι” 
(1913-1914), βαμμένος μπρούν-
τζος, Ιδιωτική Συλλογή. 
Η κυριότερη επίδραση στη γλυπτική 
του 20ού αιώνα ασκήθηκε με το έργο 
του Πικάσο, ο οποίος την απελευθέ-
ρωσε από τις παραδοσιακές τεχνικές 

15
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και τα παραδοσιακά θέματα, χρησι-
μοποιώντας ένα συνονθύλευμα υλι-
κών, όπως ξύλο, μέταλλο, σύρμα, 
σπάγκο ή κάποια έτοιμα αντικείμενα 
και δημιούργησε τις “συναρμογές” 
(assemblage). Το έργο χυτεύτηκε σε 
μπρούντζο από ένα πρόπλασμα στου 
οποίου την κορυφή χρησιμοποιήθη-
κε μια πραγματική σπάτουλα με τον 
κύβο της ζάχαρης που χρησιμοποι-
ούν οι πότες του αψεντιού, δίνοντας 
στο σύνολο τη μορφή ενός φαντα-
στικού ποτηριού. Οι “συναρμογές”, 
όπου για πρώτη φορά νοείται γλυ-
πτικό αντικείμενο που δεν είναι ούτε 
λαξευμένο, ούτε χυτευμένο ή πλα-
σμένο αλλά συναρμολογημένο από 
ξένα προς την τελική μορφή του υλι-
κά προέρχονται από την τεχνική του 
Κολάζ, η οποία έμελλε να επηρεάσει 
όλη την τέχνη του εικοστού αιώνα 
μέχρι τις μέρες μας.
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Φουτουρισμός 
Ο Φουτουρισμός είναι ένα κίνημα 

του οποίου οι αρχές διατυπώνονται 
στο Μιλάνο το 1908 από τον ποιητή 
Μαρινέτι (F. T. Marinetti,1876-1944), 
ενώ το Φουτουριστικό Μανιφέστο 
δημοσιεύεται το 1909 στο Παρίσι. 
Στις εξαγγελίες του ο Μαρινέτι κήρυ-
ξε το τέλος της τέχνης του παρελθό-
ντος (Le Passisme) και τη γέννη-
ση μιας τέχνης του μέλλοντος (Le 
Futurisme). Επιδίωξη των Ιταλών 
καλλιτεχνών είναι η δέσμευση της 
κίνησης πάνω στον πίνακα. Όπως 
ο Κυβισμός “κατακερμάτιζε” το 
αντικείμενο, για να το αποδώσει 
από όλες τις όψεις του, ο Φουτουρι-
σμός κατατεμάχισε την κίνηση, πα-
ρουσιάζοντας στην εικονιστική επι-
φάνεια τις διάφορες φάσεις της. Η 
κίνηση για τους Φουτουριστές σή-
μαινε την έκφραση μιας νέας  
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ευαισθησίας, μιας νέας εποχής, της 
εποχής της μηχανής, της τρελής τα-
χύτητας και του δυναμισμού. Στό-
χος του κινήματος ήταν μια “αληθι-
νή επανάσταση της ευαισθησίας”, 
η ρήξη με οτιδήποτε παλαιό, οτιδή-
ποτε παραδοσιακό στην τέχνη. Τα 
αντικείμενα δεν υπάρχουν μεμονω-
μένα, όπως τίποτε δεν υπάρχει με-
μονωμένο στην πραγματική ζωή. 
Τα αντικείμενα αλληλοτέμνονται και 
τέμνουν ταυτόχρονα το χώρο. Οι 
καλλιτέχνες του Φουτουρισμού χρη-
σιμοποιούν τον όρο “Συγχρονικό-
τητα” για να υποδηλώσουν την αλ-
ληλοδιείσδυση των επιπέδων, του 
χώρου και του χρόνου, της μορ-
φής και της ατμόσφαιρας. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο οργάνωναν και τις “φου-
τουριστικές βραδιές” κυρίως σε θέ-
ατρα, όπου ταυτόχρονες παρου-
σιάσεις αφηγήσεων, απαγγελιών 
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ποιημάτων (“λέξεις ελεύθερες” χω-
ρίς σύνταξη) και φουτουριστικής 
μουσικής (αναμείξεις θορύβων από 
μηχανές, εκρήξεις, τριξίματα, κραυ-
γές κ.ά.) δημιουργούσαν ένα θέαμα 
δρωμένων που συνήθως τελείωνε 
με πολυτάραχες συμπλοκές ανάμε-
σα σε αγανακτισμένους θεατές που 
γιουχάριζαν και καλλιτέχνες που 
επικροτούσαν τις εκδηλώσεις της 
αποδοκιμασίας τους.
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Εικ. 16. Κάρλο Καρά (Carlo Carra, 
1881-1966), “Ο κόκκινος καβαλά-
ρης”, λάδι σε μουσαμά, Ιδιωτική 
Συλλογή.
Η σύλληψη της κίνησης και των πολ-
λαπλών σχέσεων που δημιουργούν 
ταυτόχρονα το θέμα και ο γύρω χώ-
ρος είναι το κέντρο της αναζήτησης 
των Φουτουριστών.
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“Πρέπει να εφεύρουμε και να χτί-
σουμε τη φουτουριστική πόλη, - 
που να μοιάζει με ένα μεγάλο, πο-
λυθόρυβο ναυπηγείο και να είναι 
σε όλα τα μέρη της ευκίνητη, ζω-
ηρή, δυναμική. Το φουτουριστι-
κό σπίτι πρέπει να είναι σαν μια 
τεράστια μηχανή. Ο ανελκυστή-
ρας δεν πρέπει πια να κρύβεται 
σαν σκουλήκι στο φρέαρ της οικο-
δομής, και οι περιττές πια σκάλες 
πρέπει να εξαφανιστούν. Οι νέοι 
ανελκυστήρες θα ελίσσονται προς 
τα πάνω σαν φίδια από σίδερο και 
γυαλί. Το σπίτι από μπετόν, από 
γυαλί και σίδερο, χωρίς ζωγρα-
φική και χωρίς στολίδια, μόνο με 
την ομορφιά των γραμμών του και 
των μορφών του, τρομερά “άσχη-
μο” στη μηχανική του απλότη-
τα, στο ύψος και στο πλάτος του 
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σύμφωνο με τις πολεοδομικές δι-
ατάξεις, θα υψώνεται πάνω από 
τη βουή μιας πολυθόρυβης αβύσ-
σου: πάνω από το δρόμο, που 
δεν απλώνεται πια σαν ποδόμα-
κτρο στο κεφαλόσκαλο, αλλά βυθί-
ζεται αρκετούς ορόφους κάτω από 
την επιφάνεια της γης. οι όροφοι 
αυτοί εξυπηρετούν την αστική κυ-
κλοφορία και συνδέονται μεταξύ 
τους με μεταλλικά γεφυράκια και 
κυλιόμενες σκάλες”.

Αντόνιο Σαν’ Ελία, Τομάζο Μαρινέ-
τι (Tommaso Marinetti, 1876-1944), 
Μανιφέστο της φουτουριστικής 
αρχιτεκτονικής, 1914.
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Αρχιτεκτονική και Φουτουρισμός

Εικ. 17. Αντόνιο Σαντ Ελία (Anto-
nio Sant’Elia, 1888-1916), Μάριο 
Κιατόνε (M. Chiattone, 1891-
1957), “Μοντέρνα Μητρόπολη” 
(1914). 
Οι δύο αρχιτέκτονες παρουσίασαν 
στο Μιλάνο σχέδια και προγράμ-
ματα για μια “νέα πόλη” στην οποία 
τα κυκλοφοριακά προβλήματα 
επιλύονται διοχετεύοντας τις 
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αρτηρίες της κυκλοφορίας σε 
διαφορετικά επίπεδα πάνω και κάτω 
από τα κτίρια. Ο Φουτουρισμός 
εμφανίζεται στην αρχιτεκτονική 
μέσα από τον ασπασμό της υπερ-
κινητικότητας, της ρευστότητας 
και της λειτουργικότητας αλλά και 
της ένταξης των ανακαλύψεων 
της μοντέρνας επιστήμης στη 
σύγχρονη κοινωνία. Στον σχεδι-
ασμό αυτής της “νέας πόλης” κυρι-
αρχούν κτίρια τα οποία διαμορφώ-
νονται σε πολλά επίπεδα, τα μεγάλα 
ύψη, η πλαστική εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων του μπετόν και μια 
νέα αισθητική της τεχνολογίας. Τα 
σκίτσα αυτά ενέπνευσαν αργότερα 
πολλούς αρχιτέκτονες και επηρέ-
ασαν την εξέλιξη της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής.
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Αρχιτεκτονική και Εξπρεσιονισμός 
Από τα μέσα του 19ου αιώνα η δι-

αφάνεια και το φως είναι τα σύμβο-
λα της νέας εποχής. Μεταφέρουν τα 
μηνύματα ενός νέου κόσμου: την 
απελευθέρωση του ανθρώπου από 
το βάρος του υλικού, το τέλος του 
διαχωρισμού ανάμεσα στο μέσα και 
στο έξω, στο διαφανές και στο αδι-
άφανο. Όμως, το γυαλί στην αρχι-
τεκτονική έχει συνδυαστεί, κυρίως 
στο πλαίσιο της “Γυάλινης Αλυσί-
δας” του γερμανικού Εξπρεσιονι-
σμού, με την έννοια της κάθαρσης 
και της ανθρώπινης σωτηρίας. “Η 
επιφάνεια της γης θα έπαιρνε μια 
άλλη εικόνα, εάν το γυαλί αντικα-
θιστούσε το τούβλο στην αρχιτε-
κτονική... θα μπορούσαμε να έχου-
με έναν παράδεισο στη γη και δε θα 
υπήρχε καμιά ανάγκη να ψάχνου-
με νοσταλγικά για άλλους παρα-
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δείσους”, έγραφε ο ποιητής Πάουλ 
Σέερμπαρτ (Paul Scheerbart) στο 
έργο του Η “Γυάλινη Αρχιτεκτονική” 
(Glasarchitektur) το 1914.

To γυαλί σε συνδυασμό με το μέ-
ταλλο, κυρίως με το ατσάλι, δια-
περνά την “μοντέρνα” αντίληψη 
της αρχιτεκτονικής που στόχευε 
στη βελτίωση των συνθηκών της 
ζωής του ανθρώπου. Η διαφάνεια 
της γυάλινης αρχιτεκτονικής μπορεί 
να οδηγήσει, με τη συμμετοχή του 
λαού, σε ένα νέο πολιτισμό. Στοι-
χεία αυτού του πολιτισμού θα είναι 
η επιστροφή σε μια “φυσική” κατά-
σταση του ανθρώπου, σε μια κοι-
νωνία συλλογική και ομοιογενή, ορ-
γανωμένη γύρω από την ελεύθερη 
αρχιτεκτονική έκφραση.

Το 1918 ιδρύθηκε το Arbeitstrat 
fur Kunst (Εργατικό Συμβούλιο για 
την Τέχνη), στόχος του οποίου ήταν 
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η προώθηση μιας νέας αρχιτεκτο-
νικής για όλους τους ανθρώπους 
μέσα από τη συνδρομή όλων των 
τεχνών. Στο πλαίσιο αυτής της ομά-
δας οι αρχιτέκτονες αναπτύσσουν 
μια επαναστατική δράση με στόχο 
την ανοικοδόμηση της κατεστραμ-
μένης από τον πόλεμο κοινωνί-
ας της Γερμανίας. Η αρχιτεκτονική 
θα αποτελούσε το “κατασκευαστικό 
πνεύμα” της δημοκρατικής Γερμα-
νίας. Η ομάδα θα διαλυθεί με τον ερ-
χομό του ναζισμού.
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Εικ. 18. Έριχ Μέντελσον (Erich 
Mendelsohn), “Ο Πύργος του Αϊν-
στάιν” (1919-1923), Πότσνταμ.
Ο Μέντελσον έγινε γνωστός από το 
1919 για τα σκίτσα της φανταστικής 
αρχιτεκτονικής που σχεδίαζε. Όταν 
του δόθηκε η ευκαιρία να σχεδιά-
σει τον πύργο - αστρονομικό παρα-
τηρητήριο και κέντρο επιστημονικής 
έρευνας, τότε θέλησε να πραγμα-
τοποιήσει ένα από αυτά. Η κεντρική 
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ιδέα του έργου ήταν ένα κτίριο από 
τσιμέντο, που γεννιέται μέσα από 
ένα καλούπι. Ένα κτίριο που πλάθε-
ται όπως ένα γλυπτό και όπου η λει-
τουργία συνδυάζεται με τη μορφή. 
Οι πλαστικές δυνατότητες του υλι-
κού θα απελευθέρωναν την αρχιτε-
κτονική, και οι μορφές της θα μπο-
ρούσαν να αναπτυχθούν με πλήρη 
ελευθερία. Όμως, η δυσκολία της 
κατασκευής των καλουπιών και ιδί-
ως των καμπύλων μορφών οδήγη-
σαν στο κτίσιμο του κτιρίου με τού-
βλα που επικαλύφτηκαν με τσιμέντο. 
Αποτελεί μια πραγματοποίηση της 
εξπρεσιονιστικής αρχιτεκτονικής 
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Η Τέχνη στην Ελλάδα
Η ελληνική τέχνη δεν ακλούθη-

σε τις ευρωπαϊκές πρωτοπορίες με 
το ρυθμό που εκείνες εναλλάσσο-
νταν. Ακολούθησε άλλη διαδρομή, 
τουλάχιστον χρονική, και μόνο μετά 
τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώ-
να συντονίστηκε με την ευρωπαϊκή 
τέχνη. Ακριβώς στο γύρισμα του αι-
ώνα πέθαναν οι μεγάλοι δάσκαλοι 
της νεοελληνικής ζωγραφικής. Το 
1901 ο Νικόλαος Γύζης και το 1904 
ο Νικηφόρος Λύτρας. Σε αυτά τα 
πρώτα χρόνια του αιώνα η ελληνική 
τέχνη θέλησε να αποδεσμευτεί από 
την προσκόλληση στα ακαδημαϊ-
κά πρότυπά και εμφάνισε μια αργή 
αλλά σταθερή ανανεωτική πορεία. 
Ακόμα και η συντηρητική κριτική, με 
τις προδιαγεγραμμένες προσδοκίες 
από τον καλλιτέχνη και το έργο του, 
επεσήμανε ότι η τέχνη είχε φτάσει 
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σε αδιέξοδο μέσα από την επανάλη-
ψη των θεμάτων και των εκφραστι-
κών μέσων, και η έμπνευση έμοιαζε 
πια να στερεύει.

Η διάθεση ανανέωσης φάνηκε 
όταν, στη θέση του ακαδημαϊκού ρε-
αλισμού και της ηθογραφίας με τις 
ακαδημαϊκές αρχές (πιστότητα στο 
μοντέλο, καλοδουλεμένο χρώμα, 
επιμονή στις λεπτομέρειες), σταδια-
κά οι ζωγράφοι δούλεψαν την τοπι-
ογραφία με διάθεση να δουν το το-
πίο κάτω από το άπλετο ελληνικό 
φως. Μικρές αλλά σταθερές ανατρο-
πές στην εικαστική έκφραση, η γρή-
γορη πινελιά, ένα σχέδιο λιγότερο 
σφικτό στο περίγραμμά του, η ανα-
ζήτηση της έκφρασης μέσα από την 
επίπεδη παράθεση των χρωμάτων, 
το ρευστό χρώμα προετοίμασαν το 
έδαφος για τον πειραματισμό και 
την αναζήτηση.
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Το 1917, στην καθοριστικής σημα-
σίας έκθεση της “Ομάδας Τέχνης”, 
ανάμεσα σε άλλους αντιφατικούς 
καλλιτέχνες, εκθέτουν οι τρεις πρω-
τοπόροι ζωγράφοι, που θα ανοί-
ξουν οριστικά το δρόμο για τις και-
νούριες τάσεις: ο Κωνσταντίνος 
Παρθένης (1878-1967), ο Κωνστα-
ντίνος Μαλέας (1879-1928) και ο Νι-
κόλαος Λύτρας (1883-1927). Ήταν 
η πρώτη φορά που μια ομάδα καλ-
λιτεχνών, με μόνη επιδίωξη την ει-
καστική ανανέωση, συσπειρώθηκε 
και διαφοροποιήθηκε από το “Σύν-
δεσμο Ελλήνων Καλλιτεχνών”, το 
φορέα στον οποίο ανήκε το μεγά-
λο πλήθος των καλλιτεχνών του τό-
που. Η θεματογραφία τους είναι κυ-
ρίως η τοπιογραφία. Εκείνα που 
τους συνέδεσαν ήταν η διάθεση για 
υποκειμενική έκφραση, ο πειραμα-
τισμός και η τόλμη. Απέφυγαν τα 
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γνωστά μονοπάτια των ακαδημαϊ-
κών συνταγών και αναζήτησαν μια 
ζωγραφική που περισσότερο στη-
ρίχτηκε στο πείραμα σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο θα απέδιδαν 
τον τρισδιάστατο χώρο, το ελληνικό 
φως, το χρώμα.

Οι επαναστατικές προσεγγίσεις 
όμως τόσο των θεμάτων όσο και 
των χρωμάτων ήταν δύσκολο να 
αφομοιωθούν από το αθηναϊκό φι-
λότεχνο κοινό χωρίς αντιρρήσεις.
Όταν αυτό έγινε, συνέπεσε με κοι-
νωνικοπολιτικές συγκυρίες που ευ-
νοούσαν την ανανέωση και την 
αλλαγή με μια τέχνη που θα ήταν 
περισσότερο ελληνική πάρα ευρω-
παϊκή.

Μετά τη δεύτερη δεκαετία του 
20ού αιώνα ζωγράφοι και γλύπτες 
ανέπτυξαν τα δικά τους εικαστικά 
“ιδιώματα”, άλλοτε επηρεασμένοι 
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από τα ευρωπαϊκά κινήματα, άλ-
λοτε από την ελληνική κληρονομιά, 
κάνοντας την ελληνική τέχνη να 
αποκτήσει τη δική της αυτόνομη 
πορεία.

Εικ. 19. Κωνσταντίνος Μαλέας 
(1879-1928), “Τοπίο της Αττικής” 
(1920 περίπου), λάδι σε χαρτόνι, 
0,31 x 0,44 μ., Αθήνα, Μουσείο 
Βούρου-Ευταξία.
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Από τους Έλληνες που επηρεάσθη-
καν από τη ζωγραφική των Φωβ, χω-
ρίς όμως να μπορούν να ταυτιστούν 
εντελώς μαζί τους, είναι ο Μαλέας. 
Από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
δουλειάς του, διακρίνουμε “τη γερή, 
αρχιτεκτονημένη δομή, την έντονη 
τάση προς την απλοποίηση, το γε-
ωμετρισμό, στοιχεία που είχαν ως 
αποτέλεσμα να κατορθώνει να απο-
δίδει δίχως ρητορείες την κρυμμέ-
νη ψυχικότητα του θεατού κόσμου. 
Τις αρετές αυτές έρχεται να ενισχύ-
σει μια πλούσια, έντονη χρωματική 
διάθεση, με βάση καθαρά χρώματα ή 
τονικές διαβαθμίσεις και αντιθέσεις, 
που σχηματίζουν συχνά χρωματικές 
νησίδες”, Τ. Σπητέρης, Τρεις αιώνες 
Νεοελληνικής τέχνης, Αθήνα, 1979, 
σ.62.
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Εικ. 20. Κωνσταντίνος Παρθένης 
(1878-1967), “Το Λιμάνι της Καλα-
μάτας” (1911), λάδι σε μουσαμά, 
0,75 x 0,75 μ., Αθήνα, Πινακοθήκη 
και Μουσείο Αλ. Σούτζου.
Η σχηματοποίηση των μορφών, η 
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αντιπαράθεση θερμών και ψυχρών 
χρωμάτων, απομακρύνουν το έργο 
από τη ρεαλιστική απόδοση. Ο ου-
ρανός αποδίδεται ιμπρεσιονιστικά. 
Από τους πρωτοπόρους της ελληνι-
κής ζωγραφικής, ο Παρθένης, άνοι-
ξε το δρόμο για νέες εικαστικές προ-
τάσεις, αφήνοντας πίσω οριστικά τον 
ακαδημαϊκό συντηρητισμό, δημιουρ-
γώντας τις προϋποθέσεις να απο-
κτήσει η ελληνική ζωγραφική τη δική 
της φυσιογνωμία.
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Εικ. 21. Νικόλαος Λύτρας (1883-
1927), “Το ψάθινο καπέλο”, λάδι 
σε μουσαμά, 0,86 x 0,66μ., Αθήνα, 
Εθνική Πινακοθήκη. 
Από τους τελευταίους εγγραφέντες 
στην Ακαδημία του Μονάχου μετά 
την αποφοίτησή του από τη Σχολή 
Καλών Τεχνών, ταλαντούχος καλλι-
τέχνης ο Λύτρας, έζησε λίγο, 

21
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δημιούργησε όμως τέτοιο έργο ώστε 
να κατατάσσεται στους πρωτοπό-
ρους της νεοελληνικής τέχνης. Από 
τους πρωτοστάτες της “Ομάδας Τέ-
χνης”, επηρεάστηκε από τον εξπρε-
σιονισμό χωρίς να παραμορφώνει 
στο σχέδιο τις μορφές, αλλά δουλεύ-
οντας με ένταση το χρώμα. Στο “ψά-
θινο καπέλο”, εκείνα που εκπλήσσουν 
είναι η καθαρότητα, η πυκνότητα 
του υλικού και η ένταση του χρώμα-
τος, που δεν μπορεί παρά να συνδε-
θεί με τη φωτεινότητα του ελληνικού 
καλοκαιρινού ήλιου. Το χρώμα απλώ-
νεται σε καθαρά χρωματικά διαζώμα-
τα στο φόντο, και το έργο βασίζεται 
στη χρωματική σχέση του βασικού 
κίτρινου με το συμπληρωματικό μωβ 
που χρωματίζει τη φιγούρα.
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Εικ. 22. Γιώργος Μπουζιάνης 
(1885-1959), “Καθιστό κορίτσι” 
(1914), υδατογραφία, 0,22 x 15,5 
μ., Μόναχο, Ιδιωτική Συλλογή.
Ο Μπουζιάνης καθιέρωσε τον Εξπρε-
σιονισμό στην Ελλάδα. Οι αντιδρά-
σεις που ξεσήκωσε το έργο του στο 
συντηρητικό αθηναϊκό κοινό υπήρξαν 
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πρωτοφανείς. Κύριες ιδέες στα θέμα-
τά του είναι η απαισιοδοξία και ο πό-
νος, που εκφράζονται μέσα από την 
παραμόρφωση και, πολλές φορές, την 
ασχήμια. Το μέσο της υδατογραφίας, 
που επιτρέπει το ακαθόριστο άπλω-
μα του χρώματος, καθώς διαλύεται 
πάνω στην υγρή επιφάνεια του χαρ-
τιού, αφήνει αδιευκρίνιστα τα περι-
γράμματα και τα χαρακτηριστικά της 
μορφής. Ο θεατής συμπληρώνει τη 
μορφή με τη φαντασία του, παρακο-
λουθώντας τα σημεία που τονίζει ο 
καλλιτέχνης, καθώς μπλέκει το χρώμα 
με τα ελικοειδή ίχνη της πένας του.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ

Ο Πικάσο γεννήθηκε στις 25 
Οκτωβρίου του 1881 στη Μά-
λαγα της Ανδαλουσίας. Ο πα-

τέρας του ήταν ζωγράφος, και ο μι-
κρός Πάμπλο από πολύ νωρίς επέ-
δειξε εξαιρετική ικανότητα στο σχέ-
διο και στη ζωγραφική. Το 1904 
εγκαταστάθηκε οριστικά στο Παρί-
σι, και από κει και πέρα ακολούθη-
σε μια μακριά πορεία στο χώρο της 
ζωγραφικής, της γλυπτικής και της 
κεραμικής, με άσβεστη δημιουργι-
κότητα, που τον κρατούσε πάντο-
τε στο κέντρο της διεθνούς πρωτο-
πορίας. Πέθανε στις 8 Απριλίου του 
1973, ενώ προς το τέλος πια της 
ζωής του επαναλάμβανε συνεχώς 
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“δεν έχω πει ό,τι έχω να πω και δε 
μου μένει πολύς χρόνος”.

Από τους πιο επινοητικούς καλλι-
τέχνες, άλλαξε πολλές φορές τεχνο-
τροπία και δε δίστασε να περάσει 
από τις πιο ανατρεπτικές εκφρά-
σεις στο χώρο της αναπαράστασης 
στις πιο συμβατικές. Εκατοντάδες 
είναι τα έργα που δημιούργησε κατά 
τη διάρκεια της ζωής του.

Το 1906 παύει να ικανοποιείται 
από την τέλεια ισορροπία των έρ-
γων που χαρακτηρίζουν τις λεγόμε-
νες “γαλάζια” και “ροζ” περιόδους, 
(ονομάστηκαν έτσι εξαιτίας της επι-
κράτησης του μπλε και του ρόδι-
νου χρώματος αντίστοιχα, στα έργα 
του). Απλούστευσε τα σχήματά του, 
απλοποίησε τα επίπεδα, κατάργη-
σε την προοπτική και έψαξε, επηρε-
ασμένος από τη ζωγραφική του Σε-
ζάν, πίσω από τη φαινομενική όψη 
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των πραγμάτων, στην εσωτερική 
δομή τους.

Τόσο το έργο του Σεζάν όσο και η 
ιβηρική γλυπτική και η αφρικανική 
τέχνη, αλλά και οι μεγάλοι δάσκαλοι 
της ζωγραφικής, όπως ο Γκρέκο και 
ο Βελάσκεθ, φαίνεται πως είναι οι 
πηγές της έμπνευσής του.

Το έργο “Οι Δεσποινίδες της Αβι-
νιόν” το ζωγράφισε ο καλλιτέχνης 
ανάμεσα στο 1906 και στο1907. 
Όσοι από τους φίλους του ζωγρά-
φου το είδαν έμειναν έκπληκτοι και 
μπερδεμένοι, όχι μόνο για τη κατάρ-
γηση του χώρου αλλά και για την 
έλλειψη ομορφιάς στις φιγούρες, 
γεγονός που έκανε σαφές ότι η πα-
ραδοσιακή ομορφιά στην τέχνη, η 
ομορφιά και η ελκυστικότητα του θέ-
ματος, αλλά και η πειστικότητα της 
αντιγραφής του προτύπου ήταν τώ-
ρα, τουλάχιστον για τον Πικάσο, 
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πράγματα επουσιώδη. Η εντύπω-
ση που άσκησε στους φίλους του 
ζωγράφους Ματίς και Μπρακ ήταν 
μεγάλη.

Το έργο ονόμασε έτσι ο Μαξ Τζά-
κομπ, φίλος του Πικάσο, από την 
οδό Αβινιόν στη Βαρκελώνη, ένα 
δρόμο του λιμανιού. Είχαν προη-
γηθεί πλήθος προσχέδια και μήνες 
προετοιμασίας. Τα σώματα των γυ-
ναικών είναι τεράστια και τέμνονται 
σε γεωμετρικά σχήματα, που προ-
μηνύουν τον Κυβισμό στον οποίο 
θα οδηγήσουν. Δεν υπάρχουν σκιά-
σεις, ούτε προοπτικό σχέδιο, για να 
αποδοθούν οι όγκοι και ο χώρος. Οι 
τρεις μορφές δεξιά είναι επηρεασμέ-
νες από την ιβηρική γλυπτική. Τα 
δύο πρόσωπα δεξιά από τις νέγρι-
κες μάσκες. Οι μύτες είναι κολλημέ-
νες πάνω στα πρόσωπα, μια άγρια 
πινελιά δημιουργεί την αίσθηση του 
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χρωματισμένου σχεδίου. Η αφρι-
κανική γλυπτική επηρεάζει με τον 
“ορθολογισμό” της τον καλλιτέχνη. 
Είναι μια τέχνη που καταγράφει ό,τι 
ξέρει από τα πράγματα και όχι αυτό 
που φαίνεται, φτάνοντας έτσι σε μια 
οριακή απλοποίηση και σχηματο-
ποίηση. Κάτω, στο πρώτο επίπεδο, 
μια νεκρή φύση με φρούτα, γνωστό 
μοτίβο στη ζωγραφική, αποδίδεται 
τώρα και αυτό χωρίς σκιάσεις, επί-
πεδο, καθόλου ανάγλυφο.

Όπως στη ζωγραφική του Σεζάν, 
η προοπτική έχει αποδοθεί μέσω 
των χρωμάτων: τα ζεστά κόκκινα 
καφέ φαίνεται να έρχονται μπροστά 
και τα ψυχρά μπλε να απομακρύνο-
νται. Ο χώρος έχει καταργηθεί, δεν 
υπάρχει προοπτικό βάθος, και τα 
πράγματα είναι σαν να φαίνονται 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες 
ταυτόχρονα: η φιγούρα δεξιά  
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φαίνεται από μπροστά και από πί-
σω.

Παντού στο έργο φαίνεται η άρ-
νηση των κανόνων, η άρνηση των 
ζωγραφικών συμβάσεων, που από 
την Αναγέννηση και μετά ήσαν κάτι 
απαράβατο.

Το ζωγράφο ενδιαφέρει τόσο ο 
χώρος όσο και ο χρόνος. “Οπτικός 
συγχρονισμός” είναι η έννοια που 
εισάγει, αφού προσπαθεί στην ίδια 
εικόνα να συγκεράσει περισσότε-
ρες πλευρές της πραγματικότητας, 
το μπροστά, το πίσω, το πλάι. Αρ-
γότερα ο κυβισμός θα εντάξει και το 
μέσα, “σπάζοντας” το αντικείμενο 
σε μικρά γεωμετρικά κομμάτια, προ-
σπαθώντας να αποδώσει το “όλο”. 
Ο Μπρακ θα επηρεαστεί τόσο πολύ 
από τις “Δεσποινίδες της Αβινιόν”, 
που θα αρχίσει μαζί με τον Πικάσο 
την αναζήτηση της κυβιστικής 
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ζωγραφικής, της ζωγραφικής που 
μοιάζει να εφαρμόζει κατά γράμμα 
την προτροπή του Σεζάν, “κάνε τη 
φύση σαν τον κύλινδρο, τη σφαίρα 
και τον κώνο”.

Ο καλλιτέχνης ψάχνει και κατα-
γράφει: “η επιτυχία είναι αποτέ-
λεσμα της απόρριψης των ευρη-
μάτων. Ο δικός μου ζωγραφικός 
πίνακας είναι ένα άθροισμα κατα-
στροφών”, έλεγε ο Πικάσο.
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Εικ. 23. Πάμπλο Πικάσο,  
“Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν” 
(1907), 2,44 x 2,33 μ., λάδι σε 
μουσαμά, Νέα Υόρκη, Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης.
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ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΣΙΟΝΙ

Ο Ουμπέρτο Μποτσιόνι (Umberto 
Boccioni, 1882-1916) ήταν ζωγρά-
φος, γλύπτης και συγγραφέας. Γεν-
νήθηκε το 1882 στην Κάτω Ιταλία. 
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου κατατάχτηκε εθελοντικά 
στο στρατό και σκοτώθηκε το 1916. 
Από το 1909, μετά την καθοριστι-
κή γνωριμία του με τον Μαρινέττι, 
εντάχθηκε στο φουτουριστικό κίνη-
μα και έδωσε τα κυριότερα μανιφέ-
στα της φουτουριστικής ζωγραφι-
κής και γλυπτικής.

Η φουτουριστική γλυπτική - όπως 
και όλη η τέχνη του κινήματος - πρέ-
πει να γίνει αντιληπτή σαν μια μορ-
φή τέχνης που διακηρύσσει την 
πλήρη ρήξη της με το παρελθόν. Οι 
αρχές της φουτουριστικής γλυπτι-
κής δόθηκαν από τον καλλιτέχνη 
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στο Τεχνικό Μανιφέστο της Φουτου-
ριστικής Γλυπτικής, που εκδόθη-
κε το 1912. Για να καταλάβουμε 
την ανανέωση της γλυπτικής μορ-
φής, είναι καλύτερα να αναφερθού-
με στα ίδια τα λόγια του καλλιτέχνη: 
“Οι παραδοσιακοί γλύπτες φτιά-
χνουν τα αγάλματά τους να ορθώνο-
νται μπροστά στο θεατή ή ο θεατής 
πρέπει να γυρίζει γύρω τους. Έτσι, 
κάθε δυνατή οπτική γωνία περιορί-
ζεται στη μία πλευρά του αγάλματος 
ή του γλυπτικού συνόλου μια ορι-
σμένη στιγμή. Αυτή η πορεία εξυπη-
ρετεί μονάχα την αύξηση της ακινη-
σίας του έργου. Το δικό μου σπιράλ 
της αρχιτεκτονικής δομής, αντίθε-
τα, δημιουργεί μπροστά στο θεατή 
μια συνέχεια μορφών που του επι-
τρέπουν να ακολουθήσει ιδεατά (με 
τη δύναμη της φόρμας που ξεπη-
δά από την πραγματική φόρμα) μια                  
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καινούρια αφηρημένη περίμετρο, 
που εκφράζει το σώμα στις υλικές 
του κινήσεις”. Και συνεχίζει: “Εξ αιτί-
ας της παραμονής της εικόνας στον 
αμφιβληστροειδή, τα αντικείμενα 
που κινούνται πολλαπλασιάζονται 
και παραμορφώνονται. Οι εικόνες 
τους ακολουθούν η μία την άλλη σαν 
κύματα στο χώρο. Έτσι, ένα καλπά-
ζον άλογο δεν έχει 4 πόδια, έχει 20”. 
Η Σύγχρονη Τέχνη, Έκδοση καλλι-
τεχνών καλλιτεχνικών μαθημάτων, 
σ.59.

Με αυτή την αναλογία, το γλυ-
πτό, παρουσιάζοντας έναν άνθρω-
πο που κινείται με ένταση σαν να 
σπάει με δύναμη το φράγμα του 
χώρου, μοιάζει να έχει χίλιους μυς. 
Μυς που δεν εμφανίζονται σε διάτα-
ση, για να κάνουν το σώμα να κινη-
θεί προς τα εμπρός, αλλά μυς που 
τούτη τη στιγμή, μπροστά στα μάτια 
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μας, εκρήγνυνται κάτω από την πίε-
ση της ίδιας της κίνησης.

Το γλυπτό βασίζεται στη σπεί-
ρα. Συστρέφεται και αποκαλύπτε-
ται σταδιακά στο θεατή, καθώς γυ-
ρίζει γύρω του. Μια τάση δείχνει να 
σπρώχνει τους όγκους από μέσα 
προς τα έξω, καθώς ξεχειλίζει η 
μορφή στο περιβάλλον της. Η μορ-
φή εξαπλώνεται, διακόπτεται, τε-
μαχίζεται σε επίπεδα. Δεν υπάρ-
χει περίγραμμα. Το μάτι διακόπτεται 
ολοένα, καθώς προσπαθεί να περι-
γράψει τη σιλουέτα του έργου.

Το γλυπτό εκτέθηκε το 1913 στη 
Ρώμη και στο Παρίσι. Αντίγραφα 
του έργου υπάρχουν στην Ιταλία 
και στη Νέα Υόρκη. Το γύψινο πρω-
τότυπο βρίσκεται στο Μουσείο Μο-
ντέρνας τέχνης στο Σάο Πάολο. 
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“Ανοίγουμε βίαια τη μορφή και την 
εντάσσουμε μέσα στο περιβάλ-
λον” διακηρύσσει ο Μποτσιόνι και 
συνεχίζει “το πεζοδρόμιο μπορεί 
να σκαρφαλώσει στο τραπέζι σας 
και το κεφάλι σας, μπορεί να δια-
σχίσει το δρόμο, ενώ η λάμπα σας 
υφαίνει το λευκό ιστό της ανάμεσα 
στο ένα σπίτι και στο άλλο”.

24

Εικ. 24. Ουμπέρτο Μποτσιόνι, 
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25

Εικ. 25. Ουμπέρτο Μποτσιόνι,“Άλο-
γο+Αναβάτης+Σπίτια” (1914), λά-
δι, ξύλο, κοντραπλακέ, Νέα Υόρκη, 
Μουσείο Γκούγκενχάιμ.
Η έννοια της κίνησης διαπερνά όλη 
τη φουτουριστική τέχνη και ολο-
κληρώνεται με τη γλυπτική, όπου η     

“Μοναδικές μορφές συνέχειας 
στο χώρο” (1913), μπρούντζος, 
Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης.
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26

Εικ. 26. Ουμπέρτο Μποτσιόνι, 
“Προσχέδια για δυναμικές μορφές 
στο χώρο” (1912).

αλληλοδιείσδυση των επιπέδων, του 
μέσα και του έξω, παίρνει μια απρό-
βλεπτη εικαστική μορφή.
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ΒΑΣΙΛΥ ΚΑΝΤΙΝΣΚΥ

Ο Βασίλυ Καντίνσκυ (1866-1944) 
γεννήθηκε στη Ρωσία, και οι πρώ-
τες του σπουδές ήταν στα Νομικά. 
Με τη ζωγραφική άρχισε να ασχο-
λείται πολύ αργά, σε ηλικία τριά-
ντα χρόνων. Σπούδασε στο Μόνα-
χο, όπου και εγκαταστάθηκε στη 
συνέχεια.

Κατ’ αρχήν η ζωγραφική του είναι 
επηρεασμένη από τους Φωβ ζω-
γράφους και συνδέεται με την ομά-
δα της “Γέφυρας”. Η γενέτειρά του 
όμως επηρεάζει επίσης το έργο του 
και τον συνδέει με τη ρωσική πρω-
τοπορία. Το 1911 ιδρύει μαζί με άλ-
λους καλλιτέχνες την ομάδα του 
“Γαλάζιου Καβαλάρη” και κυκλοφο-
ρεί το καθοριστικής σημασίας για 
τη μοντέρνα τέχνη βιβλίο του, Για 
το Πνευματικό στην Τέχνη. Το 1920 
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περίπου από τους πίνακές του εξα-
φανίζεται κάθε ρεαλιστικό στοιχείο. 
Στους πίνακές του έδωσε μουσι-
κούς τίτλους (Συνθέσεις, Εντυπώ-
σεις, Αυτοσχεδιασμοί), γιατί παρο-
μοίαζε τα χρώματα με μουσικούς 
ήχους. Πεποίθησή του ήταν ότι τα 
χρώματα, τα σχήματα και οι γραμ-
μές μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν ως ερεθίσματα των αισθήσεων 
και η σύνδεση με τους μουσικούς 
τίτλους τόνιζε περισσότερο το ανει-
κονικό περιεχόμενο των έργων του.

Όταν ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος, ο Καντίνσκυ επέστρεψε 
στη Ρωσία, όπου, μετά την Οκτω-
βριανή επανάσταση, συμμετείχε 
στο εικαστικό πρόγραμμα της κυ-
βέρνησης. Ένα χρόνο μετά επα-
νήλθε στη Γερμανία, για να διδάξει 
στη σχολή του Μπαουχάους, στην 
οποία έμεινε μέχρι το κλείσιμό της 
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από τους Ναζί. Στη ζωγραφική του 
εισάγει τότε καθαρές, γεωμετρικές 
φόρμες. Τα τελευταία του χρόνια τα 
περνά στο Παρίσι και στο έργο του 
παρουσιάζει μια πιο σουρεαλιστική 
φόρμα.

Ο Καντίνσκυ θεωρείται ο θεμελιω-
τής της αφηρημένης ζωγραφικής.

Εικ. 27. Βασίλυ Καντίνσκυ, “Αυτο-
σχεδιασμός No 30” (πυροβόλα) 
(1913), λάδι σε μουσαμά, 1,10 x 

27
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1,10 μ., Σικάγο, Ινστιτούτο Τέχνης.
Αυτό το έργο είναι ένα από τα έργα 
της ενότητας “Αυτοσχεδιασμοί” που 
περιλάμβανε περίπου σαράντα πίνα-
κες, “ασύνειδες, αυθόρμητες εκφρά-
σεις εσωτερικού χαρακτήρα”, όπως 
έλεγε ο ίδιος ο Καντίνσκυ. Ο πίνα-
κας αποτελείται από μη αναγνωρίσι-
μα σχήματα διάφορων χρωμάτων και 
μεγεθών, χωρίς να υπάρχει μέσα στη 
σύνθεση ένα κεντρικό σημείο. Ολό-
κληρη η επιφάνεια είναι καλυμμένη με 
γραμμές και χρώματα. Είναι ένας νευ-
ρικός χώρος γεμάτος κίνηση. Αν πα-
ρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά τον 
πίνακα, θα δούμε στην κάτω δεξιά 
γωνία του δύο πυροβόλα. Όταν όμως 
ρωτήθηκε ο ίδιος σχετικά με αυτά, 
απάντησε ότι δεν είχε την πρόθεση 
να τα ζωγραφίσει, αλλά αυτά εμφανί-
στηκαν αυθόρμητα στο τελάρο του, 
και ότι δεν είναι καθόλου ο στόχος 
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του να τα δει και ο θεατής του έργου. 
Δήλωσε ότι “...περιεχόμενο δεν είναι 
παρά μόνον αυτό που ο θεατής ζει 
ή αισθάνεται, κάτω από την επήρεια 
της φόρμας και των χρωμάτων του 
πίνακα...τον οποίο ζωγράφισα σχεδόν 
ασυνείδητα, σε μια κατάσταση μεγά-
λης εσωτερικής έντασης”. Με αυτά 
τα λόγια ο Καντίνσκυ υπαινίσσεται ότι 
όπως αυτός παρασύρεται από ένα αυ-
θόρμητο συναίσθημα όταν ζωγραφί-
ζει, το οποίο είναι και μια “εσωτερική 
αναγκαιότητα”, έτσι πρέπει να παρα-
συρθεί και ο θεατής σε ένα αυθόρμη-
το παιχνίδι του υποσυνείδητου, όταν 
κοιτάζει ένα έργο.
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Εικ. 28. Βασίλυ Καντίνσκυ, “Αυτο-
σχεδιασμός 31” (ναυμαχία)(1913),
1,40 x 1,20 μ.
Παρόλο που δεν είναι καθαρή και
άμεσα αντιληπτή η αναπαράσταση 
δύο πλοίων που ανταλλάσσουν πυρά, 
αυτό που μπορούμε να αντιληφτούμε 
αμέσως είναι μια βίαιη κίνηση και μια 
αναταραχή.

28
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Εικ. 29. Βασίλυ Καντίνσκυ, Η 
πρώτη αφηρημένη υδατογραφία 
(1910), υδατογραφία, 0,50 x 0,65 
μ., Παρίσι, Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης.
Τα χρώματα και τα σχήματα αιωρού-
νται γεμάτα κίνηση, με στόχο να διε-
γείρουν τα συναισθήματα και τη φα-
ντασία του θεατή. Ο Καντίσκυ σ’ 

29

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   98 6/12/2016   3:43:59 µµ



99 / 281

αυτό το έργο δημιουργεί μια σύν-
θεση με χρώματα και γραμμές που 
έχουν στόχο την απευθείας επικοι-
νωνία με το θεατή. Κανένα αντικεί-
μενο ή αναφορά στον κόσμο που γί-
νεται αντιληπτός με τις αισθήσεις 
δεν έπρεπε να παρεμβάλλεται ανά-
μεσα στο έργο και στο θεατή, γιατί η 
επικοινωνία τους έπρεπε να γίνεται 
μόνο στο επίπεδο του πνεύματος ή 
του εσωτερικού κόσμου.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ξυλογραφία: Τεχνική τυπώματος 
που επιτυγχάνεται με τη χάραξη 
πάνω σε πλάκα από ξύλο. Τα μέ-
ρη που ο χαράκτης επιθυμεί να 
μείνουν λευκά “σκαλίζονται” με 
σκαρπέλο ή μαχαίρι και αφαι-
ρούνται. Εκείνα που μένουν ανά-
γλυφα συγκρατούν το μελάνι 
που περνιέται πάνω στην πλάκα. 
Ειδικό τυπογραφικό χαρτί πιέζε-
ται πάνω στο ξύλο και τα μελα-
νωμένα μέρη τυπώνονται.

1. Συγκρίνετε ένα έργο φωβ και 
ένα έργο εξπρεσιονιστικό. Ποιες 
διαφορές και ποιες ομοιότητες 
παρατηρείτε;
2. Το κοινό αντέδρασε απέναντι 
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στον Κυβισμό αρνητικά. Σχεδόν 
έναν αιώνα αργότερα, σήμερα δη-
λαδή, η κυβιστική ζωγραφική εξα-
κολουθεί να εγείρει σχόλια, ενώ 
έχει συνδεθεί με την έννοια της
μοντέρνας τέχνης. Καταγράψτε τα 
δικά σας σχόλια μπροστά σε ένα 
κυβιστικό έργο.
3. Τι θα γράφατε σε άρθρο εφημε-
ρίδας, αν έπρεπε να υποστηρίξετε 
τον Κυβισμό ως κίνημα της πρω-
τοπορίας.
4. Οργανώστε εικαστικά δρώμενα 
στο σχολείο με επάλληλες δρά-
σεις που γίνονται ταυτόχρονα: 
απαγγελία ποιημάτων, χορός, 
ήχοι, θεατρικό απόσπασμα (παρα-
πομπή στις φουτουριστικές βρα-
διές). 
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17
ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 
1900-1930  
(Β' ΜΕΡΟΣ) 
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Καζιμίρ Μάλεβιτς (Casimir 
Malevich, 1878-1935), 
“Σουπρεματιστική Σύνθεση” 
(1916), λάδι σε μουσαμά, 
Άμστερνταμ, λεπτομέρεια.
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17 ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1900-1930 
(Β΄ ΜΕΡΟΣ)
● ΝΤΕ ΣΤΙΛ
● ΣΟΥΠΡΕΜΑΤΙΣΜΟΣ
● ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
● ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΣ
● ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
● Η ΣΧΟΛΗ 
 ΤΟΥ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΖ
● ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
 ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Η εφευρετικότητα και η παρα-
γωγικότητα ήταν τα μόνα αντίδο-
τα στην απόγνωση και στα μεγάλα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
αμέσως μετά τον πόλεμο. Για τους 
καλλιτέχνες, οι κατευθύνσεις ήταν 
δύο: ή θα αναζητούσαν την επικοι-
νωνία με τον κόσμο και θα προσπα-
θούσαν να βρουν τις βάσεις που θα 
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θεμελίωναν μια νέα “λειτουργική” 
κοινωνία, ή θα ακολουθούσαν μια 
πορεία άρνησης και φυγής, οδη-
γούμενοι στην υποτίμηση κάθε θεω-
ρητικής αρχής, στην υποτίμηση της 
ιστορίας αλλά και στην απομόνω-
ση. Και στις δύο περιπτώσεις η τέ-
χνη αναζητά με διάφορες ενέργειες 
να κινητοποιήσει αποτελεσματικά 
το θεατή, είτε ως άτομο είτε ως μέ-
λος κοινωνικών ομάδων, μέσα από 
διάφορα καλλιτεχνικά μέσα όπως 
με τα μανιφέστα, τις δημόσιες συ-
ναντήσεις και τους νέους τρόπους 
επικοινωνίας, δηλαδή την αφίσα, 
τη φωτογραφία και τα μαζικά μέσα 
επικοινωνιών.

Οι καλλιτέχνες που ασπάστηκαν 
το “λειτουργικό” τρόπο έκφρασης 
οδηγήθηκαν στην αναζήτηση στα-
θερών και αντικειμενικών εκφράσε-
ων, με στόχο ένα νέο ορθολογικό 
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λεξιλόγιο. Οι καλλιτεχνικές ομάδες 
που βασίστηκαν σ’ αυτή την αρχή 
είχαν ένα κοινό σημείο: την επιθυ-
μία για μια καινούρια αισθητική, 
που θα στηριζόταν στη λειτουργική 
και απλή μορφή του αντικειμένου. 
Η μορφή που ανταποκρίνεται στη 
λειτουργία θα είναι το πρώτο βήμα 
για την ανανέωση της ανθρώπινης 
κοινωνίας.

 Η Ομάδα Ντε Στιλ
Ο Κυβισμός είχε δημιουργήσει πα-

ράλληλες αναζητήσεις στην Ιταλία, 
τη Ρωσία, την Ολλανδία. Στην Ολ-
λανδία, το 1917, εκδόθηκε το περιοδι-
κό De Stijl (To Στιλ) από τους Π. Μο-
ντριάν (Piet Mondrian) και Τέο Βαν 
Ντέσμπουργκ (Theo van Doesburg, 
1883-1931), το οποίο έδωσε το όνο-
μα στην ομάδα, η τέχνη της οποίας 
άσκησε μακροχρόνια επιρροή στην 
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αρχιτεκτονική και στο βιομηχανικό 
σχεδιασμό. Η τέχνη έπρεπε να βα-
σίζεται στα καθαρά ορθογώνια σχή-
ματα (κύβοι, ευθείες κάθετες και ορι-
ζόντιες γραμμές) και στο καθαρό 
χρώμα. Το 1920 ο Μοντριάν αφιέρω-
σε το φυλλάδιο “Le Neo-plasticisme” 
(ο Νεοπλαστικισμός) στο “μελλοντι-
κό άνθρωπο”, του οποίου οι πνευμα-
τικές αξίες θα εκφράζονταν καλύτερα 
με την τέχνη της απόλυτης καθαρότη-
τας των καθαρών γεωμετρικών μορ-
φών και χρωμάτων.
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1

Εικ.1. Πιτ Μοντριάν (Piet Mond-
rian, 1872-1944), Σύνθεση (1929), 
0,50 x 0,40 μ., λάδι σε καμβά, 
Βελιγράδι, Εθνικό μουσείο.
Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από 
τα πολλά αφηρημένα έργα του Μο-
ντριάν που αποτελούνται από ίσιες 
μαύρες γραμμές και καθαρά 
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χρώματα, τα οποία αποδίδουν την 
απόλυτη καθαρότητα. Στο έργο του, 
το ωραίο βρίσκεται ακριβώς στην κα-
θαρότητα των σχημάτων, που πα-
ραπέμπουν στην επιδίωξη μιας ζωής 
καθαρής και υγιούς. Ήταν μια ένδει-
ξη ότι η τέχνη μπορεί να γίνει οδη-
γός της ανθρωπότητας, ότι η τέχνη 
μπορεί να οδηγήσει στην αρμονία, 
πέρα από τον υποκειμενισμό του 
ατόμου και τα τυχαία φαινόμενα.

2
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Εικ. 2. Γκέρι Τόμας Ρίτβελντ (Ger-
rit Thomas Rietveld, 1888- 1964), 
Οικία Σρόντερ (1924), Ουτρέχτη.
Σ’ αυτό το κτίριο χρησιμοποιείται μια 
σαφής και καθαρή σύνθεση, που χα-
ρακτηρίζεται από κυβιστικά σχήμα-
τα, από μεγάλα παράθυρα σε οριζό-
ντιες ζώνες, από λευκές επιφάνειες 
και από πλήρη απουσία κάθε διακο-
σμητικού στοιχείου. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να αποκτούν ελαφρότη-
τα οι όγκοι, και να επιτυγχάνεται ένα 
αίσθημα άνετων και ανοιχτών χώρων.
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Ο Σουπρεματισμός 

Πρόκειται για το πρώτο κίνημα 
καθαρής γεωμετρικής αφαίρεσης 
στη ζωγραφική. Γεννήθηκε στη Ρω-
σία από το ζωγράφο Καζιμίρ Μά-
λεβιτς. Το πρώτο σουπρεματιστι-
κό έργο του χρονολογείται από 
το 1913, και περιέχει ήδη τα στοι-
χεία που χαρακτήρισαν αργότερα 
το έργο του, ένα μαύρο τετράγωνο 
πάνω σε λευκό φόντο. Υποστήρι-
ζε ότι η οικεία όψη των πραγμάτων 
δεν έπρεπε να είναι το ζητούμενο 
στην αναπαράσταση, η οποία έπρε-
πε να δίνει τη μεγαλύτερη δυνατό-
τητα έκφρασης του συναισθήματος 
(την υπεροχή (=supremacy) του κα-
θαρού αισθήματος). Τα σουπρεματι-
στικά στοιχεία των έργων του ήταν 
απλές γεωμετρικές φόρμες όπως 
τετράγωνα, κύκλοι και σταυροί, ενώ 
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τα χρώματά του ήταν το μαύρο, το 
άσπρο, το κόκκινο, το πράσινο και 
το μπλε.

Το 1915 εξέδωσε το σουπρεματι-
στικό μανιφέστο, το οποίο συνυπέ-
γραφαν και λογοτέχνες, ανάμεσα 
στους οποίους ο ποιητής Β.Μαγια-
κόσφκι.

Το 1919 ο ίδιος ο Μάλεβιτς ανα-
κοίνωσε το τέλος του Σουπρεμα-
τισμού.

Η αφαίρεση του Σουπρεματισμού 
και του Κονστρουκτιβισμού, των 
αφαιρετικών τάσεων της ρωσικής 
τέχνης, μέσω του Καντίνσκυ και άλ-
λων θα επηρέαζε αργότερα, στις 
αρχές του 1920, το Μπαουχάους.
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“Όταν το 1913, στην πορεία των 
απεγνωσμένων μου προσπαθει-
ών να απελευθερώσω την τέχνη 
από τη σαβούρα της αντικειμενικό-
τητας, κατέφυγα στη φόρμα του τε-
τραγώνου και εξέθεσα ένα ζωγρα-
φικό πίνακα που δεν παρίστανε 
τίποτα άλλο από ένα μαύρο τετρά-
γωνο σ’ ένα φόντο άσπρο, οι κριτι-
κοί και το κοινό θρηνούσαν: “Χάθη-
κε ό,τι αγαπήσαμε. Είμαστε σε μια 
έρημο. ‘Έχουμε μπροστά μας μόνο 
ένα μαύρο τετράγωνο σε άσπρο 
φόντο!” Και έψαχναν λόγια “συ-
ντριπτικά”, για να απομακρύνουν 
το σύμβολο της ερήμου και για να 
ξαναβρούν στο “νεκρό τετράγωνο” 
την αγαπημένη εικόνα της “πραγ-
ματικότητας”, “την πραγματική 
αντικειμενικότητα” και την “ηθική 
ευαισθησία”.
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Με τον όρο “σουπρεματισμός” εν-
νοώ την υπεροχή της καθαρής αί-
σθησης στις εικαστικές τέχνες.
Τα φαινόμενα της αντικειμενικής 
φύσης αυτά καθ’ εαυτά δεν έχουν 
καμιά σημασία· για τους σου-
πρεματιστές η καθαρή αίσθηση, 
στην πραγματικότητα, είναι εντε-
λώς ανεξάρτητη από το περιβάλ-
λον στο οποίο γεννήθηκε”. Καζιμίρ 
Μάλεβιτς.

Μάριο Ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορίες 
της Τέχνης του 20ού αιώνα, 
Αθήνα, χ.χ. σ. 404-5, μετ. Λένα 
Παπαματθεάκη
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Εικ. 3. Καζιμίρ Μάλεβιτς (Casimir 
Malevich, 1878-1935), “Σουπρε-
ματιστική Σύνθεση” (1916), λάδι 
σε μουσαμά, 0,88 x 0,70, μ., 
Άμστερνταμ.
Ο πίνακας αυτός ανήκει σε μια σειρά 
έργων με τον ίδιο τίτλο, έτσι ώστε 
δεν προσφέρεται κανένα στοιχείο 
σχετικά με το θέμα του έργου. Απει-
κονίζει τετράγωνα και παραλληλό-
γραμμα που μοιάζουν “να γλιστράνε” 
σε ένα χώρο χωρίς όρια.

3
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Εικ. 4. K. Μάλεβιτς, “Λευκό πάνω 
σε λευκό” (1918).
Οι αναζητήσεις του Μάλεβιτς κορυ-
φώθηκαν με το έργο αυτό, στο οποίο 
το χρώμα έχει εγκαταλειφθεί ολότελα. 
Το άσπρο τετράγωνο μόλις διαγράφε-
ται πάνω στο λευκό φόντο. Το τετρά-
γωνο χάνει κάθε ίχνος υλικότητας και 
γίνεται ένα με το άπειρο. Κάθε αναφο-
ρά στην πραγματικότητα έχει εξαλει-
φθεί. Η αφαίρεση ήταν σχεδόν αδύνα-
τον να προχωρήσει παραπέρα, και έτσι 
ο Μάλεβιτς επέστρεψε στην παραστα-
τική ζωγραφική.

4
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Κονστρουκτιβισμός

Ο προβληματισμός γύρω από τη 
σχέση της τέχνης και της πολιτικής 
άρχισε στη Σοβιετική Ένωση αμέσως 
μετά την επανάσταση του 1917 και 
εντατικοποιήθηκε μέχρι το 1922, όταν 
έγινε δυνατή η πρώτη ανασύνταξη 
του νέου κράτους.

Την εποχή της Επανάστασης η 
κυριότερη καλλιτεχνική τάση αντι-
προσωπεύτηκε από το σοβιετικό 
Κονστρουκτιβισμό. Η ομάδα του Βλα-
ντιμίρ Τάτλιν υποστήριξε την κατάρ-
γηση της τέχνης, ενός ξεπερασμέ-
νου αισθητισμού που ανήκε στην 
παιδεία της καπιταλιστικής κοινωνί-
ας, και ζητούσε από τους καλλιτέχνες 
που έκαναν κατασκευές στο χώρο να 
αφήσουν αυτή την “ασχολία” και να 
αρχίσουν να φτιάχνουν πράγματα 
χρήσιμα για τον άνθρωπο, δηλαδή 
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καρέκλες και τραπέζια, να κτίζουν 
φούρνους, σπίτια κτλ. Η τέχνη, σύμ-
φωνα με τους κονστρουκτιβιστές και 
τον Τάτλιν, έπρεπε να καλύπτει κοι-
νωνικές ανάγκες, να είναι ωφελιμι-
στική και λειτουργική. Σκοπός του 
καλλιτέχνη ήταν να βελτιώσει την 
πνευματική κατάσταση της κοινω-
νίας μέσα στην οποία ζει. Αυτό που 
προείχε, λοιπόν, ήταν η κατασκευή 
(=construction) της νέας κοινωνίας 
αλλά και της νέας μορφής της τέχνης, 
ενώ ο καλλιτέχνης δεν ήταν τίποτα 
άλλο από ένα μηχανικό, ένα μελετητή 
της δομής της κατασκευής. 

Μετά το 1932 οι διάφορες πρωτο-
ποριακές τάσεις στη Ρωσία εγκατα-
λείφθηκαν και εμφανίστηκε μια συ-
ντηρητική τέχνη με έμφαση στην 
προπαγάνδα και, όσον αφορά την 
αρχιτεκτονική, στην αναβίωση πα-
λαιότερων αρχιτεκτονικών μορφών.
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Εικ. 5. Βλαδιμίρ Τάτλιν (Vladimir 
Tatlin, 1885-1953), “Περίπτερο 
της 3ης Διεθνούς” (1920).
Οι γιορτές που γίνονταν με αφορμή 
την επέτειο της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης κατέστησαν, τα επόμενα 
χρόνια, κέντρα εφήμερων καλλιτεχνι-
κών εφαρμογών, δίνοντας την ευκαι-
ρία για κατασκευές που απέβλεπαν 
στη σύμπραξη όλων των μορφών της 

5
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τέχνης, στην ενεργό συμμετοχή του 
θεατή και κυρίως στην κινητοποίη-
ση της έμφυτης καλλιτεχνικής ικα-
νότητας του κοινού. Συχνά, η ιδέα 
ήταν ότι το κοινό μπορεί να συμμε-
τέχει στη δημιουργία του έργου τέ-
χνης. Τέλος, ένα μεγάλο μέρος από 
τις προτάσεις που δεν ολοκληρώνο-
νταν παρέμεναν με τη μορφή μακε-
τών, προσχεδιασμάτων, προβολής 
ιδεών πάνω σε ένα κεντρικό θέμα. 
Αυτός ο πύργος που σχεδίασε ο Τάτ-
λιν δεν κατασκευάστηκε ποτέ, αλλά 
παρέμεινε ως σύμβολο της νέας σο-
σιαλιστικής αισιοδοξίας που ακολού-
θησε τη Ρωσική Επανάσταση. Η ερ-
γασία (στο εσωτερικό του υπήρχαν 
τρεις χώροι, οι οποίοι θα χρησίμευ-
αν ως αίθουσες συνάντησης και ερ-
γασίας) και η σοσιαλιστική οργανω-
τική δομή αποτελούν την ιδέα αυτού 
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του έργου. Ένας σκελετός όπου το 
κυρίαρχο στοιχείο είναι η κατασκευ-
αστική του συνοχή, με μια κλίση από 
το έδαφος η οποία τονίζει την ανο-
δική πορεία του νέου σοσιαλιστικού 
συστήματος, συμβόλιζε την σύμπρα-
ξη της τέχνης και της ζωής. Η μηχα-
νή και η βιομηχανία μπορεί έτσι να 
τεθούν στην υπηρεσία κάθε παραγω-
γικού έργου.

Εικ. 6. Λιουμπόβ Πόποβα (Liubov
Popova, 1889-1924), Αρχιτεκτο-
νική ζωγραφική (1917), λάδι σε 

5
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μουσαμά, 0,80 x 0,98 μ., Ν. Υόρκη, 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
Η Πόποβα υπήρξε από τα σημαντικό-
τερα μέλη της ρωσικής πρωτοπο-
ρίας. Ασχολήθηκε με το σχεδιασμό 
υφασμάτων, κοστουμιών, αφισών, 
βιβλίων και σκηνικών θεάτρου. Έν-
θερμη οπαδός της “παραγωγικής τέ-
χνης”, δίδαξε στα “Ελεύθερα Καλλι-
τεχνικά Εργαστήρια”, και το όνομά 
της συνδέεται με το Σουπρεματι-
σμό, το Ρωσικό Φουτουρισμό και τον 
Κονστρουκτιβισμό.

Ντανταϊσμός
Όταν εξετάστηκαν στα προηγού-

μενα κεφάλαια ο Κυβισμός και ο 
Φουτουρισμός, για τις αναζητή-
σεις τους χρησιμοποιήθηκαν οι λέ-
ξεις “κατακερματισμός” και “αλλη-
λοδιείσδυση” αντίστοιχα. Για τον 
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Ντανταϊσμό η κατάλληλη λέξη είναι 
“αυτοματισμός”.

Η λέξη Νταντά (όνομα που βρέ-
θηκε τυχαία “ενώ ξεφύλλιζαν με μια 
οδοντογλυφίδα” το λεξικό Λαρούς, 
που στη γλώσσα των νηπίων ση-
μαίνει αλογάκι) είναι μια λέξη χωρίς 
νόημα. Επιλέχτηκε, όπως εξήγησαν 
οι εισηγητές του κινήματος, μηδενι-
στικά, αναρχικά, ανατρεπτικά, για 
να δηλώσει το τέλος της τέχνης. Το 
1916, κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, οι ντανταϊ-
στές ίδρυσαν το κίνημα στο “Κα-
μπαρέ Βολταίρ”, στη Ζυρίχη, μια 
πόλη στην οποία κατέφευγαν όλοι 
οι πολιτικοί εξόριστοι - Λένιν, Τζόυς, 
Στραβίνσκι.

Οι ντανταϊστές ήταν ζωγράφοι, 
αλλά και ποιητές όπως ο Τριστάν 
Τζαρά (T. Tzara, 1896-1963) και ο Ού-
γκο Μπαλ (H. Ball, 1886-1927). Στο 
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καμπαρέ, που ήταν μαζί και γκαλερί, 
θέατρο, αίθουσα χορού και πειραμα-
τικό εργαστήριο, σε μια μικρή σκη-
νή, στήνονταν θεατρικά σκετς και 
αυτοσχέδιες παραστάσεις. “Ενώ οι 
κεραυνοί του πυροβολικού μούγκρι-
ζαν από μακριά, εμείς απαγγέλλαμε, 
φτιάχναμε στίχους, τραγουδούσαμε 
με όλη μας την ψυχή” περιέγραφε 
αργότερα ο Αρπ. Ο ποιητής Μπαλ, 
καταγγέλλοντας τη δημοσιογραφία 
ότι είχε αχρηστεύσει τη γλώσσα, δη-
μιούργησε την ηχητική ποίηση, που 
δε βασιζόταν απλώς στον αυτοματι-
σμό ή στο τυχαίο, αλλά έμοιαζε σχε-
δόν με κολάζ απλών ήχων. Κατό-
πιν, απήγγειλε με στόμφο το ποίημα 
με δυνατή φωνή, ντυμένος επίσημα, 
μπροστά σε ένα κοινό που φώναζε, 
χειροκροτούσε, γιουχάιζε.

Το Νταντά είχε εισαγάγει το ά-λο-
γο, την ειρωνεία, την κοροϊδία, τη
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χειρονομία, το τυχαίο, τον “Αυτομα-
τισμό”.

Οι ντανταϊστές, αποφασισμένοι 
να δώσουν στην αστική τάξη, που 
είχε προκαλέσει τον πόλεμο, και σε 
ό,τι είχε απομείνει από τις αξίες της 
τη χαριστική βολή, εισήγαγαν την 
αντιτέχνη, διακήρυξαν την ανοη-
σία, αναζήτησαν στο ασυνείδητο τις 
πηγές της έμπνευσής τους. Για να 
σκανδαλίσουν το φίνο γούστο της 
αστικής τάξης, δε δίστασαν να χρη-
σιμοποιήσουν κάθε είδους εκφρα-
στικό μέσο: έκαναν πίνακες από 
κουρέλια και σκουπίδια, από τυχαία 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα 
“ready mades” (=έτοιμα (αντικείμε-
να), συνήθως μαζικής παραγωγής).
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Εικ. 7. Χανς Αρπ (Hans Arp, 1888-
1960), “Το πορτρέτο του Τζαρά” 
(1916), ντανταϊστικό ανάγλυφο 
σε βαμμένο ξύλο, Γενεύη, Μουσείο 
Τέχνης και Ιστορίας.
Στα ανάγλυφα του καλλιτέχνη αξιο-
ποιούνται καθαρά πλαστικές αξίες 
με την αντιπαράθεση των καμπύλων 
επιπέδων, αν και δε χάνεται η αίσθη-
ση της τυχαίας συνεύρεσής τους.

7
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Εικ. 8. Ράουλ Χάουσμαν (Raoul 
Hausmann, 1886-1971), “To 
Πνεύμα του Καιρού μας” (1919), 
ξύλο, μέταλλο, δέρμα, κόντρα 
πλακέ. Παρίσι, Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης Ζωρζ Πομπιντού.
Έργο κατ’ εξοχήν ντανταϊστικό, συ-
γκεντρώνει σε ένα ξύλινο κεφάλι τα 
χαρακτηριστικά του επαγγέλματος 

8
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ενός ραδιοτηλεγραφητή ή ενός πιλό-
του του μέλλοντος σε ένα αποτέλε-
σμα ανησυχητικό και μαζί σκωπτικό.

Πώς να φτιάχνετε ένα ντανταϊστικό 
ποίημα.
Πάρτε μια εφημερίδα. Πάρτε ένα 
ψαλίδι. Διαλέξτε από την εφημε-
ρίδα ένα άρθρο στο μέγεθος του 
ποιήματος που θέλετε να κάνετε. 
Κόψτε με το ψαλίδι το άρθρο. Κα-
τόπιν κόψτε προσεχτικά τις λέξεις 
που αποτελούν το άρθρο και βάλ-
τε τες μέσα σε μια τσάντα. Ταρα-
κουνήστε μαλακά την τσάντα. Κα-
τόπιν αρχίστε να βγάζετε από την 
τσάντα τη μια λέξη μετά την άλλη. 
Αντιγράψτε τις ευσυνείδητα με τη 
σειρά που βγήκαν από την τσά-
ντα. Το ποίημα θα σας μοιάζει. 
Και να που γίνατε ένας άπειρα 
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πρωτότυπος συγγραφέας με μια 
χαριτωμένη ευαισθησία, έστω κι 
αν δε σας καταλαβαίνει το κοπάδι.
Από τα Μανιφέστα του Ντανταϊ-
σμού του Τριστάν Τζαρά, 1920, Μά-
ριο Ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορίες της 
Τέχνης του 20ού αιώνα, Αθήνα, χ.χ 
σελ.168 μετ. Λένα Παπαματθεάκη.
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Σουρεαλισμός

Μεταξύ Ντανταϊσμού και Σουρε-
αλισμού υπάρχει μια φυσική συνέ-
χεια και σύνδεση. Ο σουρεαλισμός 
άντλησε τα θέματά του από το Τυ-
χαίο και τον Αυτοματισμό. Ο σουρε-
αλισμός θέλησε να καταγράψει τις 
ψυχικές διαδικασίες έτσι όπως έρ-
χονται, αυτόματα, χωρίς τον έλεγ-
χο της λογικής. Το 1924, δύο χρόνια 
μετά τη διάλυση της ντανταϊστι-
κής ομάδας του Παρισιού, ο Αντρέ 
Μπρετόν (A.Breton,1896-1966), ο 
θεωρητικός του κινήματος, δημοσί-
ευσε το “Σουρεαλιστικό Μανιφέστο” 
και διακήρυξε ότι δεν υπάρχει αντί-
θεση ανάμεσα στο όνειρο και στην 
πραγματικότητα. Έτσι, η συγχώνευ-
ση συνειδητού και υποσυνείδητου, 
η φανταστική πραγματικότητα με 
“σάρκα και οστά”, παρουσιάστηκε 
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στα έργα της Μέρετ Οπενχάϊμ, του 
Μαν Ρέι, αλλά και στη ζωγραφική 
των Μαγκρίτ, Σαλβατόρ Νταλί κ.ά.

Οι Σουρεαλιστές, που ήθελαν να 
είναι σουρεαλιστική όχι μόνο η τέ-
χνη τους αλλά και η ίδια η ζωή τους, 
βούτηξαν στα βάθη του ασυνειδή-
του, για να ανασύρουν εικόνες χω-
ρίς τη λογοκρισία της λογικής, και 
κατέγραψαν το αλλόκοτο, το παρά-
δοξο ή το αδύνατο, με μια φωτογρα-
φικά ρεαλιστική ζωγραφική που δε 
χωράει παρερμηνείες, ενώ ταυτό-
χρονα κάνει ορατό ό,τι είναι πέρα 
και έξω από το πραγματικό.
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ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ 
ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γραπτή σουρεαλιστική σύνθεση ή 
το πρώτο και τελευταίο διάγραμμα.

Συγκεντρωθείτε σ’ αυτό που έχε-
τε να γράψετε, αφού εγκαταστα-
θείτε σε ένα μέρος όσο το δυνατόν 
ευνοϊκότερο γι’ αυτό το σκοπό. Πε-
ράστε στην πιο παθητική ή στην 
πιο δεκτική κατάσταση που σας εί-
ναι δυνατόν. Αφαιρέστε το μυαλό 
σας, τα ταλέντα σας, κι όλων των 
άλλων. Πείτε στον εαυτό σας ότι 
η λογοτεχνία είναι ένας από τους 
πιο θλιβερούς δρόμους που οδη-
γούν παντού. Γράψτε γρήγορα χω-
ρίς προσχεδιασμένο θέμα, αρκετά 
γρήγορα, ώστε να μη συγκροτήσε-
τε και να μη βρεθείτε στον πειρα-
σμό να ξαναδιαβάσετε αυτά που 
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έχετε γράψει. Η πρώτη φράση θα 
έρθει τελείως μόνη, αφού αληθεύ-
ει πως κάθε δευτερόλεπτο υπάρχει 
στη συνειδητή σκέψη μας μια πα-
ράξενη φράση, που δεν επιδιώκει 
παρά να εξωτερικευθεί.
Από το Α’ Σουρεαλιστικό 
Μανιφέστο, Αντρέ Μπρετόν, 1924.
Μάριο Ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορίες 
της Τέχνης του 20ού αιώνα, 
Αθήνα, χ.χ. σ.404-5, μετ. Λένα 
Παπαματθεάκη.
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Εικ. 9. Μαν Ρέι (Man Ray, 1890-
1976), “Cadeau” (=δώρο) (1921), 
συναρμογή, αντίγραφο χαμένου 
πρωτοτύπου, καρφιά σε σίδερο, 
ύψος 0,17 μ., Σικάγο, Ιδιωτική 
Συλλογή.
Το ανομοιογενές, το ά-λογο το παρά-
λογο, είχαν αποφασιστική σημασία 

9
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Εικ. 10. Μέρετ Οπενχάιμ (M. Op-
penheim, 1913-1985), Αντικεί-
μενο, “Γούνινο πρόγευμα” (1936), 
φλιτζάνι καλυμμένο με γούνα, πιά-

10

για τους σουρεαλιστές. Η “φανταστι-
κή πραγματικότητα” έχει μεγαλύτερη 
επίδραση στο θεατή όταν του παρου-
σιάζεται τρισδιάστατη και τον αιφνι-
διάζει, γιατί τον φέρνει αντιμέτωπο 
με αντικείμενα οικεία και ταυτόχρονα 
εξωπραγματικά.
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το και κουτάλι, Γενεύη, Μουσείο 
Τέχνης και Ιστορίας.
Όπως σε όλα τα σουρεαλιστικά 
έργα, τα φροϋδικά σύμβολα κατέ-
χουν σημαντική θέση στην εικονο-
πλασία. Εδώ, αυτό που περιμένει κα-
νείς να δει στη γνώριμη εικόνα του 
πορσελάνινου φλιτζανιού με τη λεία 
επιφάνεια ανατρέπεται, το φλιτζά-
νι γούνινο και δασύτριχο, δημιουρ-
γεί μια πραγματικότητα εντελώς 
παράλογη.
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Εικ. 11. Σαλβατόρ Νταλί (Salvador 
Dali, 1904-1989), “Η αντοχή της 
μνήμης” (1931), λάδι σε μουσαμά, 
Ν. Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης.
Ο Νταλί απέδωσε με τη ζωγραφική 
του εικόνες του υποσυνείδητου και 
των ονείρων. Σκοπός του, έλεγε, 
ήταν να υλοποιήσει εικόνες παρα-
λογισμού με σκοπό να αποδοθεί 
ο κόσμος του υποσυνείδητου και 
της φαντασίας τόσο αντικειμενικά 
όσο και ο κόσμος της φαινομενικής 
πραγματικότητας.

11
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Εικ. 12. Ρενέ Μαγκρίτ (Rene 
Magritte, 1898-1967), Ο ψεύτικος 
καθρέφτης (1928), λάδι σε μουσα-
μά, 0,54 x 0,96 μ., Ν. Υόρκη, Μου-
σείο Μοντέρνας Τέχνης.
Ο Βέλγος ζωγράφος αναμειγνύει βί-
αια εικόνες και ιδέες που είναι από-
λυτα αντικρουόμενες, αντίθετες, δι-
αφορετικές. Σκοπός του είναι να 
κλονίσει τις συμβατικές προσδοκίες 
του θεατή. Μέσα από τις φανταστι-
κές του συνθέσεις δημιούργησε ένα 
κλάδο του Ρεαλισμού που ονομάστη-
κε “μαγικός ρεαλισμός”.

12
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“ΕΞΑΙΣΙΟ ΠΤΩΜΑ: Παιχνίδι με δι-
πλωμένο χαρτί για πολλά άτο-
μα, που γράφουν μια πρόταση 
ή σχεδιάζουν κάτι χωρίς να βλέ-
πει κανείς την προηγούμενη συ-
νεργασία ή τις προηγούμενες 
συνεργασίες. Το κλασικό πια πα-
ράδειγμα, που έδωσε στο παιχνί-
δι το όνομά του, είναι αποτέλεσμα 
της πρώτης φράσης που βγήκε με 
αυτό τον τρόπο: το εξαίσιο - πτώ-
μα - θα πιει - καινούριο κρασί”.
Αντρέ Μπρετόν, Le Cadavre Ex-
quis: Son Exaltation, 1948. Παρίσι, 
κατάλογος έκθεσης Γκαλερί Νίνα 
Ντωσέ.

Ο ορισμός του Υπερρεαλισμού 
“ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ον. ουσ. Γνή-
σιος ψυχικός αυτοματισμός με τον 
οποίο εκφράζει κανείς, είτε γραπτά 
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είτε προφορικά ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο, την αληθινή λειτουρ-
γία της σκέψης. Υπαγόρευση της 
σκέψης χωρίς κανένα λογικό έλεγ-
χο, πέρα από κάθε αισθητική ή ηθι-
κή έρευνα.
ΕΓΚΥΚΛ. Φιλοσ. Ο υπερρεαλι-
σμός στηρίζεται στην επίγνωση 
της ανώτερης πραγματικότητας 
ορισμένων μορφών συσχετίσεων 
(συνειρμών) που παραμελήθηκαν 
πριν από αυτόν, στην παντοδυνα-
μία του ονείρου, στο ανιδιοτελές 
παιχνίδισμα της σκέψης.

Από το Μανιφέστο του Σουρεαλι-
σμού, Α. Μπρετόν, 1924.
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Μεταφυσική Ζωγραφική 
Ανάμεσα στο 1911 και στο 1920, 

στην Ιταλία, οι ζωγράφοι Τζιόρτζιο 
Ντε Κίρικο και Κάρλο Καρά ζωγρά-
φισαν με έναν τρόπο κλασικό, ψευ-
δαισθησιακό, παράδοξες σκηνές, 
τοπία αλλόκοτα και μυστηριακά, γε-
μάτα αγωνία και υπονοούμενα. Η 
ανθρώπινη παρουσία υποδηλώνε-
ται με το ανδρείκελο ή το άγαλμα, 
ενώ η αντίστροφη προοπτική επι-
τείνει τον ονειρικό χαρακτήρα των 
θεμάτων. Η μεταφυσική ζωγραφική 
άντλησε τα θέματά της από την πε-
ριοχή του ασυνείδητου, στο οποίο 
τελικά καταδύθηκε ο σουρεαλισμός.
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Εικ. 13. Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο 
(Giorgio de Chirico,1888- 1978), 
“Οι Ανησυχαστικές Μούσες” 
(1916), λάδι σε μουσαμά, Μιλάνο.
Τον όρο “μεταφυσική ζωγραφική” 
έδωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης στο 
έργο του, για να προσδιορίσει την 
αναπαράσταση μιας πραγματικότη-
τας παράδοξης και φανταστικής, που 

13
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καταγγέλλει την απώλεια των βα-
σικών αξιών της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης. Τα θέματα της μεταφυσικής 
του ζωγράφου είναι οι άνθρωποι-αν-
δρείκελα, σύμβολα του σύγχρονου 
ανθρώπου-μηχανής, ενώ η πραγμά-
τευσή τους είναι εκείνη της κλασι-
κής αναπαραστατικής ζωγραφικής. 
Ο χώρος ανοίγει με αντίστροφη προ-
οπτική, οι σκιές βαριές και απειλητι-
κές, συντείνουν στη δημιουργία μιας 
υπαινικτικής ατμόσφαιρας γεμάτης 
διφορούμενα.
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Εικ. 14. Κάρλο Καρά (Carlo Carra, 
1881-1966), “Η ερωμένη του μη-
χανικού” (1921), λάδι σε μουσαμά, 
Μιλάνο, Συλλογή Ματιόλι.
Η ποιητική του Καρά είναι μεταφυσι-
κή. Η γεωμετρία αποκτά διαστάσεις 
εξιδανικευμένες, γίνεται ιδέα, και 
χτίζονται με αυτήν οι μορφές. 

14
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Η δεινότητα του καλλιτέχνη να αφη-
γείται χρωματίζει το έργο με μια αί-
σθηση αναμονής και αμφιβολίας. Ο 
Καρά εντάχθηκε το 1910 στο φου-
τουριστικό κίνημα. Υπήρξε δάσκα-
λος, το 1941, στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Μιλάνου. Το έργο του 
από την έξαρση της κίνησης πέρασε 
στην τέλεια ποιητική ακινησία.
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Η Σχολή του Μπαουχάους 
(Bauhaus)

Η αναδιοργάνωση στην καλλιτε-
χνική εκπαίδευση

H Σχολή του Μπαουχάους ιδρύθη-
κε το 1919 στη Βαϊμάρη από τον αρ-
χιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους, μέσα 
σε ένα κλίμα γενικής οικονομικής 
ανασυγκρότησης και εντατικοποί-
ησης της βιομηχανικής παραγω-
γής στη Γερμανία. Ήταν μια Σχολή 
εφαρμοσμένων τεχνών που ήθελε 
να ενώσει τις εικαστικές τέχνες με 
την αρχιτεκτονική και τους άλλους 
επιμέρους κλάδους της καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας και να τους συν-
δέσει με την κατασκευή. Στόχος δη-
λαδή της Σχολής ήταν η άρση της 
διάκρισης ανάμεσα σε “ελεύθερη” 
και “εφαρμοσμένη” τέχνη και η 

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   147 6/12/2016   3:44:02 µµ



148 / 293 - 294

γόνιμη αλληλεπίδραση των δύο το-
μέων. Ο καλλιτέχνης έπρεπε να αι-
σθανθεί συνειδητά την κοινωνική 
του ευθύνη απέναντι στο σύνολο. 
Το αποτέλεσμα της εργασίας του, 
το καλλιτεχνικό προϊόν, έπρεπε να 
είναι άρτιο τόσο τεχνικά όσο και 
αισθητικά.

Στη Σχολή δίδαξαν καλλιτέχνες 
πρώτου μεγέθους (Καντίνσκυ, Κλέε, 
Φαίνινγκερ και άλλοι), ενώ τον 
Γκρόπιους διαδέχθηκε το 1928 ο 
Μις βαν ντερ Ρόε. Το 1933, όταν οι 
Ναζί έκλεισαν τη Σχολή χαρακτηρί-
ζοντάς την ως “άντρο του πολιτιστι-
κού μπολσεβικισμού”, πολλοί από 
τους συνεργάτες της μετανάστευ-
σαν στις ΗΠΑ και το 1937 ίδρυσαν 
το Νέο Μπαουχάους στο Σικάγο με 
επικεφαλής το Μοχόλυ Νάγκυ.

Καθοριστική ήταν η σημασία του 
Μπαουχάους για τις εξελίξεις στην 
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αρχιτεκτονική και στις εικαστικές τέ-
χνες του 20ού αιώνα.

Το Μπαουχάους ήταν μια απάντη-
ση στο ερώτημα: πώς πρέπει να 
έχει εκπαιδευτεί ο καλλιτέχνης για 
να μπορεί να πάρει τη θέση του μέ-
σα στην εποχή των μηχανών. Πριν 
ακόμα από τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο η βιομηχανία της Γερμανί-
ας, θέλοντας να εντατικοποιήσει την 
παραγωγή της και να συναγωνιστεί 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είχε 
αναζητήσει νέους τρόπους σύμπρα-
ξης της παραγωγής και της δημι-
ουργικής έκφρασης. Η Σχολή του 
Γερμανικού Βέρκμπουντ (Deutcher 
Werkbund), που ιδρύθηκε το 1907, 
προσπάθησε να μεταφέρει τον καλ-
λιτεχνικό προβληματισμό στη βιο-
μηχανική παραγωγή.

Όμως, το κυριότερο πρόβλημα 
που εμφανίστηκε ήταν: μέχρι πού 
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μπορεί να φτάσει η εκφραστική 
ελευθερία του καλλιτέχνη, όταν αυ-
τός θα συμπράττει με τη γραμμή 
παραγωγής της μηχανής. Μετά τον 
πόλεμο η προσπάθεια επίλυσης 
αυτού του προβλήματος επανήλθε 
εντονότερα, και η εκπαίδευση προ-
σφέρθηκε να συμβάλει στη λύση. Η 
ολοκληρωτική εισδοχή της τέχνης 
στη βιομηχανική παραγωγή ήταν ο 
νέος στόχος.

Πρώτο και στοιχειώδες μάθημα 
στη Σχολή του Μπαουχάους ήταν η 
εισαγωγή στη σύνθεση της μορφής, 
στο χρώμα και στην τεχνική επεξερ-
γασία των υλικών. Βασική αρχή της 
θεωρητικής και πρακτικής προσέγ-
γισης ήταν η αντίληψη πως η μορφή 
ακολουθεί τη λειτουργία. Οι απλές 
γεωμετρικές μορφές, σε συνδυασμό 
με τα σύγχρονα υλικά, χαρακτηρί-
ζουν τα προϊόντα της σχολής. Στην 
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εκπαίδευση κύριο λόγο είχε η δου-
λειά στα εργαστήρια, αφού η εξα-
σφάλιση βασικών  χειροτεχνικών 
γνώσεων ήταν παράγοντας εκπαί-
δευσης, αλλά και πρακτικός σκοπός.

Το 1925 η σχολή του Μπαουχά-
ους μεταφέρεται από τη Βαϊμάρη 
στην πόλη Ντεσάου (Dessau) όπου 
παρέμεινε μέχρι το 1932, οπότε και 
μεταφέρεται στο Βερολίνο. Εκεί, για 
λιγότερο από ένα χρόνο, λειτούργη-
σε ως ιδιωτικό ινστιτούτο και έκλει-
σε τελικά το 1933.

Παρά τη σύντομη λειτουργία της 
και τις κριτικές που δέχτηκε, η απή-
χηση και τα αποτελέσματα της Σχο-
λής είχαν διεθνή αντίκτυπο. Σ’ 
αυτήν τέθηκαν τα θεμέλια του βιομη-
χανικού σχεδιασμού και ακόμα και 
σήμερα πολλά προγράμματα σχο-
λών των εφαρμοσμένων τεχνών 
ακολουθούν τη μεθοδολογία της   
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διδασκαλίας που εφαρμόστηκε εκεί. 
Τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν 
από τους μαθητές της Σχολής πα-
ράγονται και χρησιμοποιούνται μέ-
χρι σήμερα, ενώ έχουν επίδραση 
στην αντίληψή μας για το σύγχρονο 
σχεδιασμό.
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“Ο τελικός σκοπός όλης της εικα-
στικής δουλειάς είναι το κτίσμα. 
Αρχιτέκτονες, ζωγράφοι και γλύ-
πτες καλούνται να ξαναγνωρίσουν 
και να ξανακαταλάβουν την πολύ-
πτυχη μορφή του κτίσματος στην 
ολότητά του και στα μέρη του και 
τότε θα ξαναγεμίσουν από μόνα 
τους τα έργα τους από αρχιτεκτο-
νικό πνεύμα, που το έχασαν με τη 
τέχνη του σαλονιού. Αρχιτέκτονες, 
ζωγράφοι, γλύπτες, όλοι μας πρέ-
πει να ξαναγίνουμε τεχνίτες”.
Από το Πρόγραμμα του κρατικού 
Μπαουχάους στη Βαΐμάρη, του 
Βάλτερ Γκρόπιους.
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15

Εικ. 15. Λυονέλ Φάινιγκερ (Lyonel 
Feininger, 1871 -1956), “O Καθε-
δρικός Ναός”, προμετωπίδα της
ιδρυτικής διακήρυξης του Μπαου-
χάους (1919), ξυλογραφία.
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Εικ. 16. Μαρσέλ Μπρόιερ (Μarcel 
Breuer), “Καρέκλα Βασίλι” (Was-
sily) (1928).
Σχεδόν όλα τα έπιπλα που σχεδίαζαν 
οι σπουδαστές της Σχολής ήταν
πτυσσόμενα. Καρέκλες και τραπέζια 
κατασκευάζονται από μέταλλο, ύφα-
σμα, πλαστικό, δέρμα, κόντρα πλακέ, 
υλικά με φτηνό κόστος και πολύ εύ-
καμπτα, κατάλληλα για μικρά  

16
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διαμερίσματα. Ο Μπρόιερ, διευθυ-
ντής του εργαστηρίου της επιπλο-
ποιίας, σχεδίαζε έπιπλα, ελαττώνο-
ντας τον όγκο τους και εισήγαγε τη 
χρήση του χαλύβδινου σωλήνα, ενός 
υλικού που το δανείστηκε από τη βι-
ομηχανία και ιδιαίτερα από την κατα-
σκευή των ποδηλάτων.

Εικ. 17. Επιτραπέζια λάμπα από 
μέταλλο και γυαλί (1923- 1924).

17
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18

Τα αντικείμενα που σχεδίαζαν οι 
σπουδαστές της σχολής έπρεπε να 
είναι βιομηχανικά προϊόντα, δηλαδή 
να παράγονται με βιομηχανικό τρόπο 
και να τα χαρακτηρίζει η υψηλή αι-
σθητική ποιότητα. Τα οικονομικά και 
κοινωνικά δεδομένα της εποχής και 
οι νέες καλλιτεχνικές τάσεις πρέπει 
να συμβαδίζουν. Η επιτυχία αυτών 
των αντικειμένων οφείλεται στην 
απλότητα του σχεδιασμού, η οποία 
επέτρεπε τη μαζική παραγωγή τους.

Εικ. 18. Βάλτερ Γκρόπιους (Walter 
Gropius, 1883-1969), Κτίριο του 
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Μπαουχάους (1925-1926), Ντε-
σάου.
Το καινούριο κτίριο της Σχολής, που 
σχεδίασε ο Γκρόπιους στη βιομηχα-
νική πόλη του Ντεσάου, 150 χιλιόμε-
τρα νότια του Βερολίνου, αποτελού-
νταν από τις αίθουσες, τα γραφεία, 
τις κατοικίες για τους καθηγητές και 
για τους μαθητές. Το κτίριο αυτό 
έγινε το έμβλημα της Σχολής και πα-
ρουσίασε με συγκεκριμένο τρόπο 
την αντίληψη για τη λειτουργικότη-
τα και την αισθητική σε συνδυασμό 
με τη χρησιμοποίηση των τεχνολο-
γικών εξελίξεων. Η διακόσμηση και 
η επίπλωση του εσωτερικού του κτι-
ρίου έγιναν από τα εργαστήρια του 
Μπαουχάους. Με τη διάταξη των χώ-
ρων η Σχολή ήταν ένα σύμβολο μιας 
μικρής μονάδας κοινωνικής οργά-
νωσης. Ο ορθολογισμός του σχε-
διασμού των αντικειμένων και της 
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Οι Μεγάλοι Δάσκαλοι 
Της Αρχιτεκτονικής 

Φρανκ Λόιντ Ράιτ (Frank Lloyd 
Wright, 1869-1959)

Την εποχή κατά την οποία οι νέοι 
ευρωπαϊκοί προβληματισμοί αρχί-
ζουν να διαδίδονται στην Αμερική, 
μετά την πολιτική κρίση της Ευρώ-
πης, γύρω στο 1930, ο Αμερικανός 
αρχιτέκτονας Φράνκ Λόιντ Ράιτ βρί-
σκεται στη μέση της καριέρας του. 

αρχιτεκτονικής προεκτείνεται στο 
σχεδιασμό όλης της κοινωνίας. Μέσα 
από ένα νέο τρόπο επίλυσης των 
σχεδιαστικών προβλημάτων το Μπα-
ουχάους φιλοδοξούσε να επιλύσει τα 
κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που 
αποδείχτηκε ουτοπικό.
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Από το 1900 περίπου κατασκευά-
ζει ένα μεγάλο αριθμό μονοκατοικι-
ών και επιδιώκει να δημιουργήσει 
μια νέα αρχιτεκτονική, ανεξάρτη-
τη από τα παλιά στιλ, κοντά στο μο-
ντέρνο τρόπο ζωής, κατάλληλη για 
το “μέσο Αμερικανό”. Χρησιμοποι-
εί τα σύγχρονα υλικά, το μπετόν 
και το γυαλί, για να δημιουργήσει 
κτίρια με καθαρούς πρισματικούς 
όγκους εναρμονισμένους με το φυ-
σικό περιβάλλον. Πιστεύει ότι ο άν-
θρωπος πρέπει να είναι δεμένος με 
τη γη και τη φύση, μακριά από τις 
μεγαλουπόλεις και τα προβλήμα-
τά της. Ο Ράιτ επηρεάζεται επίσης 
από την αρχιτεκτονική της Ιαπωνί-
ας, όπου έμεινε από το 1916 ως το 
1922. Τα χαρακτηριστικά της γιαπω-
νέζικης αρχιτεκτονικής, δηλαδή η 
αρμονία με τη φύση, η ελεύθερη ορ-
γάνωση της κάτοψης, το επίπεδο, 
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που προεκτείνεται σε μεγάλη έκτα-
ση από την περίμετρο του σπιτιού, 
η ένταξη του κήπου στο εσωτερικό 
του κτιρίου συμπίπτουν με τις αντι-
λήψεις του για τη σύγχρονη αμερι-
κανική αρχιτεκτονική.

Ο Ράιτ έδινε μεγάλη βαρύτητα 
στην οργάνωση του εσωτερικού χώ-
ρου, στην πλαστικότητα των διακο-
σμητικών στοιχείων και στη διατή-
ρηση του παραδοσιακού τρόπου της 
αμερικανικής ζωής. Κάτω από τη με-
γάλη σκεπή η κάτοψη των κτιρίων 
εξελίσσεται γύρω από το τζάκι, που 
συμβολίζει την οικογένεια. O χώρος 
είναι ανοικτός σε μια συνεχή κίνη-
ση από επίπεδο σε επίπεδο, και το 
παιχνίδι των οριζόντιων και των κά-
θετων γραμμών της σκεπής και των 
παραθύρων επαναλαμβάνεται συνε-
χώς, για να αναμειχτεί τελικά το τε-
χνητό με το φυσικό περιβάλλον.
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19

Εικ. 19. Φρανκ Λόιντ Ράιτ, 
Σπίτι στον Καταρράκτη (1936), 
Πενσυλβανία.
Το κτίριο είναι κτισμένο πάνω σε μια 
τεχνητή εξέδρα, στην άκρη ενός βρά-
χου, πάνω από έναν καταρράκτη. Η 
αρχιτεκτονική των καθαρών γεωμε-
τρικών όγκων γίνεται αναπόσπαστο 
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στοιχείο της φύσης. Η κατοικία συγ-
χωνεύεται με τη φύση και γίνεται “ορ-
γανικό” τμήμα της. Τα νέα υλικά σέ-
βονται το φυσικό περιβάλλον, και το 
κτίριο επιτρέπει στον καταρράκτη να 
κυλά ακόμα και στο εσωτερικό του. 
Ο βράχος και η τοπική πέτρα ενσω-
ματώνονται με το μπετόν και το διά-
κοσμο του σπιτιού, που είναι απλός, 
γραμμικός. Τα μεγάλα ανοίγματα επι-
τρέπουν στο μεγαλείο της φύσης να 
αποτελέσει το κυριότερο “διακοσμητι-
κό” στοιχείο του σπιτιού.
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Εικ. 20. Μις Βαν Ντερ Ρόε, Περίπτε-
ρο της Γερμανίας στη Διεθνή έκθε-
ση της Βαρκελώνης (1929), Βαρκε-
λώνη.
Η ελεύθερη οργάνωση της κάτοψης, η 
αποφυγή κάθε περιττού στοιχείου, η 
σχέση του κτιρίου με τις ήρεμες υδάτι-
νες επιφάνειες που το περιβάλλουν πι-
στοποιούν τη θεωρητική αρχή “το απλό 
και το λίγο είναι πάντα πολύ”. Οι ανα-
λογίες, η αρμονία και η απλότητα του 
κτιρίου συμβαδίζουν με την επιλογή 
των υλικών, τη λεπτότητα των λεπτο-
μερειών και την ισορροπία των ανοιγ-
μάτων. Το περίπτερο ήταν από μόνο 

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   164 6/12/2016   3:44:03 µµ



165 / 297

Λούντβιχ Μις βαν ντερ Ρόε  
(Ludwig Mies Van Der Rohe, 
1886-1969)

O Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε ή-
ταν ο τελευταίος διευθυντής του 
Μπαουχάους. Στα πρώτα του έργα 
είχε επηρεαστεί από τον ορθολογι-
σμό και την απλότητα του Νεοκλα-
σικισμού, ενώ προς το 1918 από 
την εκφραστική ελευθερία του εξ-
πρεσιονισμού. Ήταν από τους 
πρώτους που χρησιμοποίησε τον 
ατσάλινο σκελετό με επένδυση από 
γυαλί.

O πρώτος ουρανοξύστης που 

του ένα εκθεσιακό αντικείμενο και έγι-
νε ένα από τα σύμβολα της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής. Με αυτό το έργο η αρ-
χιτεκτονική άγγιξε τα όρια της απλότη-
τας, απέβαλε καθετί το υλικό και μετα-
μορφώθηκε σε άυλη τελειότητα.
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σχεδίασε, το 1919-20, αποτελεί έναν 
πειραματισμό πάνω στη “διαφά-
νεια” της αρχιτεκτονικής έκφρασης. 
Ένα “διαφανές σπίτι” που φτάνει 
μέχρι τον ουρανό, για έναν άνθρω-
πο που δεν έχει μυστικά, που εκ-
φράζεται ελεύθερα, που δε φοβάται 
να κρύψει τίποτα. O ουρανοξύστης 
υψώνεται, για να μεταφέρει το μή-
νυμα της διαύγειας της μορφής και 
της καθαρότητας του ανθρώπου 
που θα ξαναγεννηθεί από τα συ-
ντρίμμια. Στο εσωτερικό των κτιρί-
ων που σχεδιάζει οι χώροι διαδέχο-
νται ο ένας τον άλλον σε μια ήρεμη 
συνέχεια μέχρι να εκμηδενίσουν 
τους κάθετους διαχωριστικούς τοί-
χους και να επιτρέψουν στο επίπε-
δο να αναπτυχθεί.

“Το λιγότερο είναι το περισσό-
τερο” (“Less is more”) ήταν ένα 
από τα αποφθέγματα που έλεγε           
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συχνά ο Μις Βαν Ντερ Ρόε. Λειτουρ-
γική αλλά και αισθητική επίλυση 
ενός αρχιτεκτονικού προβλήματος 
σήμαινε γι’ αυτόν αναγωγή των διά-
φορων μορφολογικών δυνατοτήτων 
στον απλούστερο παρονομαστή: 
“η σαφέστερη και πιο άμεση λύση 
ενός προβλήματος είναι η καλύτερη 
αρχιτεκτονική”.

Λε Κορμπιζιέ  
(Le Corbusier, 1887-1965)

Στα χρόνια 1908-1911, μαζί με 
τον Gropius και τον Μις Βαν Ντερ 
Ρόε, σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο 
της Γερμανίας βρισκόταν ως μαθη-
τευόμενος για μερικούς μήνες και 
ο Ελβετός Λε Κορμπιζιέ. Εκεί είχε 
την ευκαιρία να γνωρίσει τις κατευ-
θύνσεις της σχολής του γερμανι-
κού Βέρκμπουντ, που καταπιανό-
ταν ήδη με την τυποποίηση και με 
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τα προβλήματα της βιομηχανικής 
μορφής. Μέχρι το 1917 ταξιδεύει σε 
όλη την Ευρώπη. Από το 1920 ανα-
πτύσσει τις βάσεις μιας αισθητικής 
της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής 
και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου 
συμμετέχει στα κινήματα της καλλι-
τεχνικής πρωτοπορίας.

Η σκέψη του αντικατοπτρίζεται 
στα “Πέντε σημεία για μια νέα αρχι-
τεκτονική” όπου προσδιορίζει τις 
βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής, 
που είναι: 1) η ελεύθερη χρησιμο-
ποίηση των κάθετων στηριγμάτων 
(κολόνες) και η αποδέσμευση από 
αυτά της εσωτερικής οργάνωσης 
του κτιρίου 2) η δημιουργία κήπων 
και καθιστικών στις επίπεδες ταρά-
τσες των κτιρίων 3) η ελεύθερη ορ-
γάνωση των εσωτερικών χώρων 
ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες 
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Εικ. 21. Λε Κορμπιζιέ, Βίλα Σαβουά 
(1928-1931), Πουασύ.
Σ’ αυτή τη μονοκατοικία ο Λε Κορμπι-
ζιέ παρουσίασε τις απόψεις του 

των κατοίκων, 4) η χρησιμοποίη-
ση συνεχών οριζόντιων ανοιγμά-
των στην πρόσοψη των κτιρίων, για 
να μπαίνουν μέσα στο σπίτι ο ήλιος 
και το φως και 5) η ελεύθερη διαμόρ-
φωση της πρόσοψης, αποδεσμευμέ-
νης από τα στατικά εμπόδια, δηλαδή 
από τις κολόνες.

20

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   169 6/12/2016   3:44:03 µµ



170 / 298

σχετικά με την καθαρότητα της 
αρχιτεκτονικής μορφής και τον ορ-
θολογισμό στην κατασκευή. Βρίσκε-
ται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Παρί-
σι και είναι ένας καθαρός κύβος πάνω 
σε ελεύθερες κολόνες. H περίμετρος 
του κτιρίου διαπερνάται από τα μεγά-
λα οριζόντια παράθυρα, η εσωτερική 
οργάνωση ακολουθεί τις λειτουργι-
κές απαιτήσεις, και η ταράτσα μετα-
μορφώνεται, από άχρηστος χώρος, 
σε ένα ηλιόλουστο καθιστικό. H αρ-
χιτεκτονική είναι το σοφό, σωστό και 
υπέροχο παιχνίδι των σχημάτων που 
ενώνονται κάτω από το φως έλεγε. H 
φύση και το τοπίο συμμετέχουν στην 
καθημερινή ζωή των κατοίκων. Η αρ-
χιτεκτονική γεννιέται από τον κύβο, 
και η πλαστικότητα από το παιχνίδι 
του φωτός και της σκιάς πάνω στους 
κυκλικούς τοίχους, στις κολόνες, στις 
σκάλες. Οι τοίχοι ακολουθούν τη
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λειτουργικότητα, καθώς διαχωρίζουν 
τα διάφορα δωμάτια και διαμορφώ-
νονται σε ντουλάπια, βιβλιοθήκες, 
ράφια, πόρτες. Η Βίλα Σαβουά είναι 
ένα κτίριο-αντικείμενο που αντανα-
κλά την κατασκευαστική λογική της 
αρχιτεκτονικής.

Η Τέχνη στην Ελλάδα

Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ‘30 
Την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώ-

να η πολιτική και κοινωνική κατά-
σταση της χώρας οδηγεί του καλλι-
τέχνες στην αναζήτηση προτύπων 
που θα συνδράμουν στην ενίσχυ-
ση του εθνικού πνεύματος μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή. Οι Έλ-
ληνες δημιουργοί αντιμετώπισαν 
το πρόβλημα του προσδιορισμού 
μιας τέχνης ελληνικής με το συγκε-
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ρασμό της ελληνικής παράδοσης 
(κλασική, βυζαντινή, λαϊκή) με τις 
ευρωπαϊκές διατυπώσεις όχι μόνο 
στα εξωτερικά γνωρίσματα αλλά 
και στα εσωτερικά, τα πνευματικά. 
Κάθε καλλιτέχνης που αντιμετώπισε 
το πρόβλημα οδηγήθηκε σε λύσεις 
ατομικές, στις οποίες οι επιρρο-
ές άλλοτε είναι φανερές και άλλο-
τε όχι. Για παράδειγμα, αυτή την 
περίοδο η συγκυρία θέλει ο Γ. Χα-
λεπάς να επανακτά την ψυχική του 
ισορροπία και να εμφανίζεται με 
μια γλυπτική άμεση και υποκειμενι-
κά εκφραστική. Το έργο του γίνεται 
αμέσως αποδεκτό ως έργο μεγάλου 
Ευρωπαίου γλύπτη.

Ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική η 
οικονομική λιτότητα μαζί με την έμ-
φαση στη λειτουργικότητα και στη 
χρονική στενότητα, αλλά και την 
ανάδειξη χαρακτηριστικών της 
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ελληνικής γης, όπως το έντονο 
φως, η γεωμετρικότητα των απλών 
λαϊκών σπιτιών, η σχέση ανάμεσα 
στο κτίσμα και το περιβάλλον, θα 
οδηγήσουν τους Έλληνες αρχιτέ-
κτονες σε συνδυασμούς που κυμαί-
νονται ανάμεσα στη διατήρηση των 
ιστορικών και παραδοσιακών στοι-
χείων και στη συσχέτισή τους με τη 
μοντέρνα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών συστάθηκε στο Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο, το αρχικό Σχολείο των 
Τεχνών, το 1917 με πρώτους απο-
φοιτήσαντες το 1921. Τις τρεις πρώ-
τες δεκαετίες του 20ού αιώνα η 
νεοκλασική αρχιτεκτονική είναι πά-
ντοτε παρούσα με διαφορετικές εκ-
φάνσεις, κυρίως στην αρχιτεκτο-
νική των δημόσιων κτιρίων, ενώ 
συγχρόνως κάνει αναφορές σε βυ-
ζαντινά πρότυπα. Την ίδια περίοδο 

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   173 6/12/2016   3:44:03 µµ



174 / 300, 298 - 299

22

Εικ. 22. Αριστοτέλης Ζάχος, Οικία 
Χατζημιχάλη (1924- 1927), Αθήνα.
Το κοινό ενδιαφέρον του αρχιτέκτο-
να και της ιδιοκτήτριας για τη λαϊκή 

θα εμφανιστούν και τα πρώτα δείγ-
ματα του Μοντέρνου, που φτάνουν 
στην Ελλάδα μαζί με τους Έλληνες 
αρχιτέκτονες που έχουν σπουδάσει 
σε χώρες της Ευρώπης.
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τέχνη αποτελούν το σημείο εκκίνη-
σης αυτής της αρχιτεκτονικής πρό-
τασης. Στο εξωτερικό της κατοικίας 
υπάρχουν τρίλοβα παράθυρα, στοι-
χεία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 
αλλά και “σαχνισιά” (σκεπασμένες 
προεξοχές στον εξωτερικό όγκο του 
κτιρίου) που πλησιάζουν τα χαρακτη-
ριστικά της αρχιτεκτονικής της επο-
χής της τουρκοκρατίας. Στο εσωτε-
ρικό οι διακοσμήσεις, τα έπιπλα, τα 
αντικείμενα, θα μπορούσαμε να πού-
με ακόμα και η ατμόσφαιρα, επηρε-
άζονται από τα παραδοσιακά σπίτια 
της Σκύρου, της Μακεδονίας και άλ-
λων περιοχών της Ελλάδας.
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Εικ. 23. Κυριάκος Παναγιωτάκος, 
Συγκρότημα δημοτικών σχολείων, 
Λιοσίων και Μιχ. Βόδα (1932-
1933), Αθήνα.
Το σχολείο αυτό, όπως και εκείνα άλ-
λων αρχιτεκτόνων της ίδιας εποχής, 
χαρακτηρίζεται από τη λιτότητα των 
μορφών, (απλά κυβικά στερεά, με-
γάλα παραλληλόγραμμα παράθυρα, 
απουσία διακόσμου) με έμφαση στη 
λειτουργικότητα και στον προσανατο-
λισμό. Το παράδειγμα αυτό είναι ένα 
από τα πολλά σχολικά κτίρια που κα-
τασκευάστηκαν σύμφωνα με το πρό-
γραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

23
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που επεδίωκε να καλύψει τις ανάγκες 
για διδακτικά κτίρια σε όλη την Ελλά-
δα. 

Εικ. 24. Δημήτρης Πικιώνης (1887-
1968), Πειραματικό σχολείο 
(1935), Θεσσαλονίκη.
Το έργο του Πικιώνη είναι από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά αυτής της περι-
όδου. Από τη μια προσπαθεί να κα-
τανοήσει τα στοιχεία της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής της κεντρικής Ευρώ-
πης και από την άλλη να διατηρήσει 
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τους δεσμούς με τα στοιχεία της ελ-
ληνικής γης και ιστορίας. Το 1935, 
ο Πικιώνης στο Πειραματικό σχο-
λείο στη Θεσσαλονίκη θα πάρει ως 
πρότυπο τη μοναστηριακή οργάνω-
ση αλλά και τη δομή του μακεδονίτι-
κου σπιτιού με τα ξύλινα στοιχεία και 
τις μεγάλες κεραμοσκεπές. Το κτίριο 
χαρακτηρίζεται από το παιχνίδι των 
όγκων και τη λεπτομέρεια των παρα-
δοσιακών στοιχείων, απηχει όμως και 
τη λιτότητα του μοντέρνου.
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Εικ. 25. Θουκιδίδης Βαλεντής, 
Πολύβιος Μιχαηλίδης, Πολυκατοι-
κία στις οδούς Ζαΐμη και Στουρνά-
ρη (1933- 1934), Αθήνα.
Οι ιδιωτικές κατοικίες (γύρω στο 
1930 εμφανίζονται και οι πρώτες πο-
λυκατοικίες) θα ακολουθήσουν το 
μοντερνισμό της Ευρώπης. Χρησι-
μοποιείται στην κατασκευή τους το 
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Εικ. 26. Νίκος Χατζηκυριάκος Γκί-
κας (1906-1994), “Ανατολή στην 
Ύδρα” (1948-1976), ακρυλικό 

26

οπλισμένο σκυρόδεμα, οι γραμμές 
τους είναι λιτές και τα ανοίγματά 
τους ορθογώνια, ενώ τονίζονται και 
λειτουργικά στοιχεία τους όπως τα 
μεγάλα κλιμακοστάσια.
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σε χαρτί, 1,30 x 2,11 μ., Aθήνα, 
Εθνική Πινακοθήκη.
Συνδυασμός των κατακτήσεων του 
Κυβισμού και του παιχνιδιού των 
όγκων της νησιώτικης αρχιτεκτονι-
κής το έργο αυτό παρουσιάζει μια 
οργάνωση γραμμών και επιπέδων 
μέσα από την οποία εμφανίζονται λε-
πτομέρειες από τα όμορφα σοκάκια 
του νησιού. Γραμμές, καμπύλες, ορ-
θογώνια σχήματα οργανώνουν τη 
σύνθεση, που χρωματικά συγκροτεί-
ται στους ραδινούς τόνους της ανα-
τολής του ήλιου.

22-0135_l_c_istexnhs_259-308_28b.indd   181 6/12/2016   3:44:04 µµ



182 / 301

Εικ. 27. Φώτης Κόντογλου (1895-
1965), “Η κοιλάδα του Κλαυθ-
μώνος” (Πρόσφυγες/ Έλληνες, 
Όμηροι/Αιχμάλωτοι (1930 περί-
που), κερί και νέφτι σε μουσαμά, 
1,47 x 1,67 μ., Αθήνα, Ιδιωτική 
Συλλογή.
Ο Κόντογλου, από τις ηγετικές μορ-
φές της Γενιάς του ‘30, στο πλαίσιο 
του προβλήματος της ελληνικότητας 

27
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της τέχνης αναζήτησε ένα εικαστι-
κό ιδίωμα που είχε τις ρίζες του στην 
αγιογραφία και στη γνήσια ελληνική 
λαϊκή παράδοση. Το έργο του, επη-
ρεασμένο από τη βυζαντινή αγιογρα-
φία, δημιουργεί την αίσθηση του πό-
νου ανθρώπων χτυπημένων από τη 
μοίρα. Η λιτότητα των χρωμάτων, οι 
επιμήκεις μορφές, οι ενεργητικές κι-
νήσεις σε μια οργανωμένη σύνθεση 
δίνουν στο περιεχόμενο εκφραστική 
ποιότητα.
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Εικ. 28. Νίκος Εγγονόπουλος 
(1910 -1985), “Ερμής εν αναμονή” 
(1939), λάδι σε μουσαμά, 1,21 
x 1,01 μ., Αθήνα, Συλλογή 
οικογένειας Εγγονοπούλου.
Ο Εγγονόπουλος, ζωγράφος και 

28
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ποιητής, συνδύασε την εμπειρία της 
αγιογραφίας και της ζωγραφικής του 
Κόντογλου σε μια “ζωγραφική εθνο-
κεντρική”, όπου μορφές και σύμβολα 
διαφορετικών εποχών της ελληνικής 
ιστορίας συμπλέκονται σε παράδοξα 
περιβάλλοντα με κυρίαρχο πρωταγω-
νιστή το ανδρείκελο, απρόσωπη κού-
κλα που μεταμορφώνεται σε ήρωα-
φορέα της ελληνικότητας. Το έργο 
του, γεμάτο συμβολικά στοιχεία, βρί-
σκεται ανάμεσα στο σουρεαλισμό και 
στη μεταφυσική ζωγραφική και συν-
δυάζει το ονειρικό με το πραγματι-
κό, το παράδοξο με το ρεαλιστικό σε 
μια ατμόσφαιρα αινιγματικής αναμο-
νής, που μοιάζει ότι θα αποκαλύψει 
τα μυστικά της στο θεατή, αν αυτός 
μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει τα 
κρυφά της νοήματα.
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Εικ. 29. Γιάννης Μόραλης (1916), 
“Επιτύμβια Σύνθεση” (1958-
1963), λάδι σε μουσαμά, Εθνική 
Πινακοθήκη και Μουσείο Αλ. 
Σούτζου.
Ο καλλιτέχνης, που σφράγισε με το 
έργο του την τέχνη μετά τον πόλε-
μο στην Ελλάδα, δημιούργησε έργα 
με μεγάλο εικαστικό πλούτο. Ο συ-
γκεκριμένος πίνακας ανήκει σε μια 
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σειρά έργων στα οποία πραγματεύ-
τηκε το θέμα του επιτυμβίου. Οι γυ-
ναικείες μορφές, που συνδέονται 
συνθετικά και νοηματικά μεταξύ 
τους, τα πλαστικά στοιχεία που γε-
μίζουν και οργανώνουν το χώρο, η 
αρμονία των γήινων χρωμάτων κά-
νουν το θέμα του θανάτου να χάσει 
τη θλιβερή του διάσταση και το έργο 
να δημιουργεί στο θεατή μια αίσθη-
ση μεγαλοπρέπειας, η οποία μοιά-
ζει να αφορά την ίδια την τέχνη της 
ζωγραφικής.
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Εικ. 30. Γιάννης Σπυρόπουλος 
(1912-1990), “Σελίδα No 7” 
(1968), μεικτή τεχνική σε μουσα-
μά, Θεσσαλονίκη, Συλλογή Γ. Μιχα-
ηλίδη.
Στη ζωγραφική του Σπυρόπουλου 
δεσπόζουν οι σκούρες επιφάνειες, 
πάνω στις οποίες γεωμετρικά 

30
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σχήματα και διαφορετικά υλικά συν-
δυάζονται με την υφή κάθε υλι-
κού και τα φώτα, που δημιουργούν 
μια ατμόσφαιρα χαρακτηριστική. Τα 
σπουδαιότερα στοιχεία στο έργο 
του είναι η δομή και η μελετημένη 
σύνθεση.

Εικ. 31. Γιάννης Τσαρούχης (1910-
1989), “Οι τέσσερις εποχές”
(1969), λάδι σε πανί, 1,56 x 2,95 
μ., Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.
Ο Τσαρούχης, επηρεασμένος από 

31
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τις αναζητήσεις των ζωγράφων της 
γενιάς του ‘30 στην οποία ανήκει, 
με άξονα την ελληνικότητα αντλεί 
την έμπνευσή του από πολλές πη-
γές όπως οι φιγούρες του Καραγκιό-
ζη, οι αγιογραφίες, η ζωγραφική του 
Κόντογλου, οι προσωπογραφίες του 
Φαγιούμ αλλά και τα έργα των δυ-
τικών ζωγράφων όπως του Καραβά-
τζιο. Το αποτέλεσμα είναι μια μονα-
δική ζωγραφική ποιότητα στα έργα 
του, όπου όλα τα στοιχεία αφομοι-
ώνονται και μετασχηματίζονται στο 
εντελώς προσωπικό του ύφος.
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Εικ. 32. Μιχάλης Τόμπρος (1889-
1974), “Οι δύο φίλες” (1929), μάρ-
μαρο, ύψος 0,61 μ., Αθήνα, Εθνική 
Πινακοθήκη.
Δάσκαλος της Ανωτάτης Σχολής 
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Καλών Τεχνών, ο Τόμπρος δούλεψε 
τα έργα του τόσο παραστατικά όσο 
και αφαιρετικά. Στο έργο αυτό, η 
κλασική σύνθεση χαρακτηρίζεται 
από την πλοκή των επιπέδων και των 
αξόνων. Με την αφαίρεση των ατομι-
κών χαρακτηριστικών οι δύο μορφές 
δεν εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα 
από τη στάση και την ελαφριά στρο-
φή των σωμάτων.
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Εικ. 33. Λάζαρος Λαμέρας (1913-), 
“Δύο κοπέλες” (1950), μάρμαρο, 
ύψος 1,72 μ., Αθήνα, Εθνική Πινα-
κοθήκη.
Προσανατολισμένος προς την αφαίρε-
ση, ο γλύπτης δημιουργεί το πρώτο 

33
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αφηρημένο γλυπτό στη νεοελληνική 
γλυπτική. Από τις δύο μορφές κρατά-
ει μόνο το ουσιώδες. Γνώστης των ιδι-
οτήτων του μαρμάρου αξιοποιεί το 
χρώμα του υλικού, για να επιτείνει την 
αδιόρατη κίνηση και την αρμονία των 
λιτών σχημάτων.
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ΠΩΛ ΚΛΕΕ

Ο Κλέε, γιος μουσικού, ήταν Ελ-
βετός στην καταγωγή, αλλά πέρα-
σε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
στη Γερμανία (σπούδασε ζωγραφι-
κή στο Μόναχο), μέχρι την απέλασή 
του από τους Ναζί, το 1933. Το έργο 
του είναι πληθωρικό και πολύπλευρο 
με εξαιρετική ευαισθησία στο χρώ-
μα, στην υφή και στη γραμμή. Πολλές 
φορές διακρίνουμε σ’ αυτό χιούμορ 
και πλούσιες μορφικές επινοήσεις, 
που έγιναν η αφορμή να θεωρείται 
ένας από τους μεγάλους πρωτοπό-
ρους της τέχνης του εικοστού αιώ-
να. Δίδαξε στο Μπαουχάους της Βα-
ϊμάρης και του Ντεσάου και κατόπιν 
στην Ακαδημία του Ντίσελντορφ. Το 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
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βιβλίο του “Παιδαγωγικό Λεύκωμα” 
(1925), που έγινε το εγχειρίδιο διδα-
σκαλίας του Μπαουχάους, είναι μια 
παρουσίαση των αρχών του σχεδίου. 
Τονίζει το ρόλο του αυτοσχεδιασμού, 
που μπορεί να κάνει το έργο τέχνης 
να ακολουθήσει τη δική του εξέλιξη, 
οδηγούμενο από το υποσυνείδητο 
του καλλιτέχνη χωρίς να υποστεί κα-
μία λογική επεξεργασία από αυτόν. 
Ο Κλέε έκανε πάρα πολλά ταξίδια και 
ήρθε σε επαφή με όλες τις πρωτοπο-
ριακές τάσεις της εποχής του.

Το έργο “Η ΄Αρτεμη στο φθινοπω-
ρινό άνεμο” απεικονίζει μια φιγούρα 
που προκαλεί στο θεατή την αίσθηση 
της κίνησης και του αέρα που φυσά. 
Τα αχνά χρώματα - που είναι ασυ-
νήθιστα στο έργο του Κλέε - συμβο-
λίζουν τη διάλυση της θεάς Άρτεμης 
κάτω από τη δύναμη της φθινοπω-
ρινής γονιμότητας. Η φιγούρα όμως 
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μπορεί να μεταφραστεί και ως μια 
σύγχρονη γυναίκα που συμβολίζει το 
χρόνο, ο οποίος φθίνει. Το συγκεκρι-
μένο έργο αντικατοπτρίζει τις από-
ψεις του Κλέε που διατυπώνονται 
στο “Παιδαγωγικό Λεύκωμα” όπου 
εξηγεί τους μετασχηματισμούς (ή 
τις παραμορφώσεις) στους οποίους 
υπόκειται η οπτική εικόνα, πριν γίνει 
σημαίνον σύμβολο, και το ρόλο που 
παίζουν σ’ αυτή τη διαδικασία μετά-
πλασης η γραμμή, η αναλογία και το 
χρώμα.

Ο Κλέε συμμετείχε στις εκθέσεις 
της ομάδας του Μπαουχάους έχοντας 
όμως μια κατεύθυνση εντελώς διαφο-
ρετική από αυτήν των υπολοίπων. 
Το έργο του συντίθεται από αναρίθ-
μητα κομμάτια, ενώ εμπνέεται από 
την παιδική ζωγραφική, την πρωτό-
γονη τέχνη και τους εξωευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς.
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Εικ. 34. Πάουλ Κλέε (Paul Klee, 
1879-1940), Η ΄Αρτεμη στο φθι-
νοπωρινό άνεμο (1934), 0,63 x 
0, 48 μ.
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ΜΑΡΣΕΛ ΝΤΥΣΑΝ  

Ο Μαρσέλ Ντυσάν γεννήθηκε το 
1887 στην Μπλενβίλ της Γαλλίας 
και πέθανε στο Παρίσι το 1968. Ο 
Ντυσάν συγκεντρώνει στο πρόσω-
πό του το μοναδικό ρόλο του καλ-
λιτέχνη στον 20ό αιώνα, γιατί ήταν 
δημιουργός, ερευνητής, ανανεωτής 
και μαζί σχολιαστής της τέχνης. Εί-
ναι από τους καλλιτέχνες που επη-
ρέασαν ιδιαίτερα την εποχή μας και 
εισήγαγε την επαναστατική άποψη 
ότι τέχνη μπορεί να γίνει από οτι-
δήποτε. Υπήρξε κορυφαία μορφή 
στη μοντέρνα τέχνη. Το 1913 το ζω-
γραφικό του έργο “Γυμνό που κατε-
βαίνει μια σκάλα”, δημιούργησε τε-
ράστια εντύπωση στην περίφημη 
έκθεση της Νέας Υόρκης, που ονο-
μάστηκε “Έκθεση του Οπλοστα-
σίου”.
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Τα πρώτα του έργα υπέστησαν 
τις επιρροές του Κυβισμού και του 
Φουτουρισμού, καθώς τον απασχο-
λούσε το πρόβλημα της απεικόνι-
σης της κίνησης των μορφών μέσα 
στο χώρο.

Ακολούθησε η κυριότερη ανατρε-
πτική κίνηση του καλλιτέχνη, που 
επηρέασε όλη τη σύγχρονη τέχνη.

Το 1913, πήρε απλώς μια ρόδα 
ποδηλάτου, τη στήριξε ανάποδα 
πάνω σε ένα σκαμνί αντί για βάθρο 
και υπέγραψε αυτή την κατασκευή 
ως έργο τέχνης. Έκτοτε, τέτοιες συ-
ναρμογές “πέρασαν” ως έργα τέ-
χνης, όχι γιατί ήσαν έργα με την πα-
ραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά 
γιατί τα αντικείμενα, αποξενωμένα 
από την κοινή χρήση τους, βρίσκο-
νται εκεί, για να τα δούμε και να τα 
εκτιμήσουμε ως τέχνη. Είναι τέχνη, 
γιατί στεκόμαστε μπροστά τους 
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όπως στεκόμαστε μπροστά στα άλ-
λα έργα τέχνης, εμείς, το κοινό, οι 
ιστορικοί, οι συλλέκτες, οι κριτικοί.

Τα καθημερινά αντικείμενα, ασή-
μαντα, έτοιμα από τη βιομηχανική 
παραγωγή, τα ready mades, έγιναν 
οι εκφραστές της μηδενιστικής, 
αντικαλλιτεχνικής φιλοσοφίας του 
Ντυσάν.

Αυτό που ήθελε ο Ντυσάν με τα 
βιομηχανοποιημένα αντικείμενα 
ήταν να κηρύξει άχρηστα και κενά 
περιεχομένου τα παραδοσιακά αι-
σθητικά κριτήρια της τέχνης. Η Τέ-
χνη δεν κρίνεται πια από τη δεξιό-
τητα του καλλιτέχνη, το έργο δεν 
είναι το αποτέλεσμα της δεξιοτε-
χνίας του δημιουργού. Οποιοδή-
ποτε αντικείμενο ορίζεται ως έργο 
τέχνης, όταν ο καλλιτέχνης αποφα-
σίσει να το αναγορεύσει σε έργο 
τέχνης. Τελικά, αυτό που έχει 
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αισθητική αξία είναι η χειρονομία 
του καλλιτέχνη. 

Με το έργο του άνοιξε τόσους 
δρόμους καλλιτεχνικής έρευνας, 
που ακόμη οι δυνατότητές τους δεν 
έχουν εξαντληθεί.

Η “Ρόδα ποδηλάτου” είναι το 
πρώτο έργο ready made που δημι-
ούργησε ο Ντυσάν.

Δύο μαζικής παραγωγής αντικεί-
μενα, ένα σκαμνί κουζίνας στηρίζει 
μια ρόδα από ποδήλατο. Αποξενω-
μένα από το καθημερινό τους περι-
βάλλον, ξαφνιάζουν στην καινούρια 
θέση τους: έγιναν τέχνη. Αποσπώ-
ντας ένα συνηθισμένο αντικείμενο 
από την καθημερινή του χρήση, το-
ποθετώντας το με τρόπο που να χα-
θεί η χρηστική του λειτουργικότητα, 
βάζοντάς του νέο τίτλο και παρου-
σιάζοντάς το από νέα οπτική γωνία, 
δημιουργούνται νέες σκέψεις για 
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το αντικείμενο αυτό. Δηλαδή, βρί-
σκεται κανείς μπροστά στο ορατό 
στοιχείο μιας ιδέας. Δεν αναλύει κα-
νείς αισθητικά τη ρόδα του ποδηλά-
του αλλά την πρόθεση, τη χειρονο-
μία, τη διαδικασία της σκέψης του 
καλλιτέχνη.

Παρ’ όλα αυτά ο Ντυσάν επέμενε 
ότι το έργο αυτό δεν το δημιούργη-
σε με αισθητικό κίνητρο. Μάλλον το 
έφτιαξε από “αναισθησία” τόνιζε.

Η υπόθεση του γούστου αφορού-
σε τη δυτική κοινωνία και τον πολι-
τισμό της, που για τους ντανταϊστές, 
όπως ήταν ο ίδιος, είχε χρεοκοπή-
σει.
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Εικ. 35. Στεγνωτήρι μπουκαλιών 
(1914).
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Εικ. 36. Μαρσέλ Ντυσάν (M. Du-
champ, 1887-1968), Η ρόδα του 
ποδηλάτου (1913), ρόδα ποδηλά-
του πάνω σε σκαμνί, ύψ. 1,26 μ., 
αντίγραφο No 7 στα 8, Κολωνία, 
Μουσείο Λούντβιχ.
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37

Εικ. 37. Φωτογραφία του ίδιου.
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Εικ. 38. Γυμνό που κατεβαίνει μια 
σκάλα (1912).

38
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39

Εικ. 39. Η Βρύση (1917).
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1. Αναζητήστε καθαρά σχήματα 
στο περιβάλλον σας. Αντιστοιχί-
στε αντικείμενα με γεωμετρικά 
σχήματα στα οποία υπάγονται. 
Ποια συμπεράσματα βγάλατε;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προ-
σπαθούσατε να πείσετε κάποιον 
να διακοσμήσει το σπίτι του σύμ-
φωνα με την αισθητική του Μπα-
ουχάους;
3. Αναγνωρίστε επιρροές της σχο
λής του Μπαουχάους στη σύγχρο-
νη διακόσμηση και αρχιτεκτονική.
4. Οργανώστε μια έκθεση 
αντι-τέχνης.
5. Συγκεντρώστε σουρεαλιστικό 
υλικό, ποιήματα, κείμενα κτλ. 
Γράψτε τα δικά σας σουρεαλι-
στικά ποιήματα και δείξετέ τα ή 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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απαγγείλετέ τα. Παρουσιάστε σε
κοινό το κίνημα του σουρεαλι-
σμού.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6ου ΤΟΜΟΥ
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(α’μέρος).
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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