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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΟΛΓΑ ΖΙΡΩ, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., Μ.Α. Ιστορίας της
Τέχνης, ΠΕ8
ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΤΖΑΝΗ, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8
Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Αν. καθηγήτρια Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου
Πατρών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
Π.Ι.
Δρ ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., σύμβουλος Καλλιτεχνικών του Π.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ
Δρ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ομότιμος καθηγητής
Α.Σ.Κ.Τ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΜΑΙΡΙΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ, φιλόλογος
ΛΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ-ΓΚΕΣΟΥΡΑ, φιλόλογος
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΟΕΔΒ
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Η αξιολόγηση, η κρίση των προσαρµογών και
η επιστηµονική επιµέλεια του προσαρµοσµένου
βιβλίου πραγµατοποιείται από τη Μονάδα Ειδικής
Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρµογή του βιβλίου για µαθητές µε µειωµένη
όραση από το ΙΤΥΕ – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγµατοποιείται
µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί
από ειδικούς εµπειρογνώµονες για το ΙΕΠ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Tόμος 4ος
Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ
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Αντόνιο Κανόβα, “Έρωτας και Ψυχή”
(1787-1793), μάρμαρο, Παρίσι, Λούβρο.
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12

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ

Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στην Ευρώπη η
φιλοσοφία του Διαφωτισμού οδήγησε στη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων για τον κόσμο, οι οποίες στηρίχτηκαν στη λογική και στην πίστη για τη διαρκή ανθρώπινη
πρόοδο. Η επιστημονική έρευνα ανοίγει νέους δρόμους,
ενώ οι αλλαγές στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές των κρατών είναι πολύ μεγάλες. Η εξέλιξη της
τεχνολογίας και οι εφευρέσεις στοχεύουν στην ευτυχία
του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας.
Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ο δυτικός κόσμος
γνωρίζει μια σειρά από ριζικές ανακατατάξεις. H Γαλλική Επανάσταση (1789-1796) θέτει νέες βάσεις στην
οργάνωση της κοινωνίας, της πολιτείας και του κράτους, καθώς και στη σχέση του ανθρώπου με το κοινωνικό σύνολο. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, η ατομική
ελευθερία, η έννοια του έθνους και του ελεύθερου πολίτη, η πολιτική αρετή και η συλλογική πρόοδος χαρακτηρίζουν το τέλος του 18ου και την αρχή του 19ου αιώνα. Η ραγδαία εκβιομηχάνιση, που ξεκίνησε από την Αγγλία και στηριζόταν στις συνεχείς προόδους της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και η ανάπτυξη του εμπορίου οδήγησαν σε μια νέα κατανομή του κέρδους και στην
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κοινωνική άνοδο της αστικής τάξης. Πλήθη κόσμου συγκεντρώνονται στις πόλεις, οι οποίες γνωρίζουν τεράστια ανάπτυξη. Νέοι κόσμοι ανακαλύπτονται και καινούριες αποικίες προστίθενται στα κράτη της Ευρώπης.
Με τον όρο “Νεοκλασικισμός” εννοούμε το ρεύμα της τέχνης που επικράτησε από το 1750 περίπου
έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και εξέφρασε το θεωρητικό προβληματισμό της εποχής, την επαναστατική ορμή και τα υψηλά οράματα της κοινωνίας.
Σύμφωνα με τις αρχές του Διαφωτισμού, κάθε επιστημονική εξέλιξη θα έπρεπε να οδηγεί τον άνθρωπο στην
αθωότητα που χαρακτήριζε τα πρωτόγονα όντα και
στη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο θα κυβερνά
ο νόμος της λογικής και της ισότητας. Τα έργα τέχνης
της κλασικής αρχαιότητας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία
της εποχής, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρότυπο αυτής της θεωρητικής σκέψης. Η μίμηση της αρχαιότητας θα οδηγούσε έτσι στο πλησίασμα της απλότητας της φύσης, όπου κυριαρχεί το αληθινό, το μέτρο και
ο κανόνας, με αποτέλεσμα την ηθική και την πολιτική
αναγέννηση της ανθρωπότητας. H ελληνική τέχνη αναγνωρίζεται ως ο “ιδανικός τύπος” και, μέσα από τη μίμησή της, ο καλλιτέχνης του Νεοκλασικισμού στοχεύει
στη μίμηση της φύσης και συνεπώς του ιδεώδους. Ως
εκ τούτου, η μίμηση αυτού του “ιδανικού τύπου” μπορεί να διαφυλάξει τις αισθητικές και τις ηθικές αξίες που
δε χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Το μεγαλείο της
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ψυχής, η ομορφιά των σωμάτων, οι ηθικές αξίες, η πολιτική αρετή, η μελωδικότητα της γλώσσας, το κλίμα είναι τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η τελειότητα των
έργων της ελληνικής τέχνης κατά το Βίνκελμαν (J.J.
Winckelmann, 1717-1768), τον κυριότερο θεωρητικό του
Νεοκλασικισμού. Τα έργα των καλλιτεχνών θα έπρεπε να διαποτίζονται από την “ευγενική απλότητα και το
ήρεμο μεγαλείο” των έργων της κλασικής αρχαιότητας.
H ελληνική αλλά και η ρωμαϊκή αρχαιότητα αποτέλεσαν αισθητικά αλλά και ηθικά πρότυπα, και οδήγησαν
σε πολλές θεωρητικές διαμάχες, διεκδικώντας πότε η
μία και πότε η άλλη τα πρωτεία της τέχνης. Τα κριτήρια
εξαρτιόνταν κάθε φορά από τις ιστορικές επιλογές των
κοινωνιών. Για παράδειγμα, η δημοκρατική περίοδος
της ρωμαϊκής ιστορίας θεωρήθηκε πρότυπο για τη Γαλλική Επανάσταση, ενώ η αυτοκρατορική Ρώμη υπήρξε
το πρότυπο της ναπολεόντειας Γαλλίας.
Για τους νέους καλλιτέχνες της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας το ταξίδι στη Νότια Ευρώπη αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσής τους. Αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, γλύπτες ταξίδευαν στις κοιτίδες των αρχαίων
πολιτισμών και τροφοδοτούσαν τη φαντασία τους, ενώ
ταυτόχρονα επιδίδονταν σε μια λεπτομερή μελέτη των
αρχαιοτήτων. Παράλληλα, οι αρχαιολογικές ανασκαφές
στην Ηράκλεια και την Πομπηία έφεραν στην επιφάνεια
νέα ευρήματα και συνεπώς νέες ευκαιρίες μελέτης των
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αρχαιότερων πολιτισμών. Η προσέγγιση της κλασικής
αρχαιότητας συνοδευόταν από την πίστη στα σύγχρονα
ιδανικά και στη σύγχρονη πραγματικότητα των εθνών,
που διαμορφώθηκαν στην αρχή του 19ου αιώνα.
Ο Νεοκλασικισμός αντιτίθεται στον υπερβολικό χαρακτήρα και στην πολύπλοκη έκφραση της τέχνης του
Μπαρόκ, καθώς και στην ελαφρότητα και τη διάσπαση
της μορφής του Ροκοκό. Επιδιώκει τη μετάδοση των αισθητικών αρχών που πηγάζουν από την πίστη στην
αρμονία της φύσης, στη λογική και στην αντανάκλαση
της ηθικής διαύγειας, της απλότητας, της κάθαρσης.

H Αισθητική, ως ένας ιδιαίτερος τομέας της φιλοσοφίας, μελετά την τέχνη αναπτύσσοντας το θεωρητικό προβληματισμό της. Διαμορφώθηκε στα μέσα
περίπου του 18ου αιώνα από τον Α. Μπαουμγκάρτεν (1714-1762) και συνδέει την καλλιτεχνική έκφραση με την ανθρώπινη σκέψη. Η Αισθητική ασχολείται με τη θεωρία του “ωραίου” και τα συναισθήματα
που αυτό γεννά στον άνθρωπο. Έτσι, η τέχνη εμφανίζεται ως ένας τομέας της πνευματικής αναζήτησης του ανθρώπου, ξεχωριστός από την επιστήμη
και την ηθική. Αν λοιπόν στόχος της καλλιτεχνικής
δημιουργίας είναι η πραγμάτωση του ωραίου, η
Αισθητική μελετά το ωραίο εκεί όπου εμφανίζεται,
δηλαδή στα έργα τέχνης.
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Αρχιτεκτονική
Ολόκληρη η μορφή του ελληνικού ναού αντιγράφεται στις αρχιτεκτονικές δημιουργίες του Νεοκλασικισμού. Οι ρυθμοί της κλασικής αρχαιότητας, μετά την
αμφισβήτησή τους από το Μπαρόκ, χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις αρχές της συμμετρίας και της αναλογίας των μερών. Τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής
του Νεοκλασικισμού είναι η σταθερότητα, η στιβαρότητα και η μεγαλοπρέπεια και πηγάζουν από την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας κόσμος αγνός, απλός και μεγαλειώδης, αντίστοιχος με τον κλασικό. Τα κτίρια διακρίνονται για τις μονόχρωμες, καθαρές επιφάνειες με
τις γραμμικές διακοσμήσεις και τα ελάχιστα ανάγλυφα
στοιχεία, για τα αετώματα, τις ελεύθερες κιονοστοιχίες
και τις άλλες λεπτομέρειες που απαντούν στους αρχαίους κλασικούς ναούς.
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1
Εικ. 1. Αβά Λοζιέ (Laugier), Προμετωπίδα από το βιβλίο του “Δοκίμιο για την Αρχιτεκτονική” (1753).

Μια γυναικεία μορφή που παριστάνει την Αρχιτεκτονική
δείχνει με το χέρι της μια πρωτόγονη καλύβα. Αυτό το
απλό ανθρώπινο κατασκεύασμα, με τα απέριττα στοιχεία του, τις κατακόρυφες κολόνες και τα οριζόντια δοκάρια, αντιπροσωπεύει το λογικό τρόπο γέννησης της
αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με τον Αβά Λοζιέ, η μορφή
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των ελληνικών ναών πηγάζει από τη μορφή της καλύβας και συνεπώς η μίμηση ενός ελληνικού ναού δεν είναι τίποτα άλλο από τη μίμηση απλών κατασκευών που
βασίζονται στους θεμελιώδεις κανόνες οργάνωσης της
φύσης.

2
Εικ. 2. Τζιοβάνι Μπατίστα Πιρανέζι (Giovanni Battista
Piranesi, 1720-1778), Το Κολοσσαίο της Ρώμης, από
τη συλλογή των χαλκογραφιών με θέμα “Όψεις” της
Ρώμης.

O Ιταλός χαράκτης και αρχιτέκτονας Πιρανέζι υποστήριζε το μεγαλείο της ρωμαϊκής τέχνης, σε αντίθεση με
13 / 185
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 13

29/06/2017 10:50

το Γερμανό ιστορικό της τέχνης Γιόχαν Γιόακιμ Βίνκελμαν ο οποίος πρέσβευε την υπεροχή της ελληνικής. Για
τον Πιρανέζι το μεγαλείο της ρωμαϊκής τέχνης και της
αρχιτεκτονικής εκφράστηκε στα δημόσια έργα και στα
μεγαλοπρεπή κτίρια της δημοκρατικής Ρώμης. Κατά
την άποψή του, οι Ρωμαίοι, απόγονοι των Ετρούσκων,
κληρονόμησαν από αυτούς τον απλό τρόπο κατασκευής των οικοδομημάτων, αποφεύγοντας την πολυπλοκότητα και τη διακόσμηση της ελληνικής τέχνης. Από τις
χαλκογραφίες του Πιρανέζι - διάσημες ακόμα και στην
εποχή του - μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε η “λατρεία”
και η μελέτη των αρχαίων ερειπίων που χαρακτήρισε το
δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
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3
Εικ. 3. Ετιέν-Λουί Μπουλέ (Etienne-Louis Boullée,
1728-1799), “Κενοτάφιο του Νεύτωνα” (17801790), πενάκι, 0,73 x 0,49 μ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη.

Ένα από τα μεγάλα ουτοπικά σχέδια του Μπουλέ, όπου
παρουσιάζεται η δύναμη την οποία εκπέμπει μια απλή
μορφή που περικλείει μια μεγάλη ιδέα. H τελειότητα της
κενής σφαίρας περικλείει στο εσωτερικό της την τελειότητα της σκέψης του Νεύτωνα. To κενοτάφιο του Νεύτωνα βρίσκεται στο κέντρο, ενώ στην περιφέρεια της
σφαίρας μικρές τρύπες επιτρέπουν στο φως να μπει και
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να δώσει την εντύπωση του ουρανού. Στην αρχιτεκτονική του Μπουλέ θριαμβεύουν οι καθαρές μορφές (κύβος,
κύλινδρος, σφαίρα, κώνος, πυραμίδα), ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εντύπωση που δημιουργεί ο όγκος
του κτιρίου σε συνδυασμό με τη σκιά και το φως.

4
Εικ. 4. Τζέιμς Στούαρτ, Νίκολας Ρέβετ (James Stuart,
1713-1788, Nicholas Revett, 1720-1804), σχέδιο
αναπαράστασης του Πύργου των Ανέμων της Αθήνας
(1762).
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Επηρεασμένοι από την αρχιτεκτονική του Παλάντιο
αλλά και από την κλασική αρχαιότητα, οι Άγγλοι στρέφονται πια προς την Ελλάδα. Έτσι, όλο το 18ο αιώνα
στην αρχιτεκτονική τους κυριαρχούν οι κλασικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, η ομοιογένεια και η μεγαλοπρέπεια.
Από τους πρώτους που κάνουν γνωστές στην Αγγλία
τις ελληνικές αρχαιότητες ήταν οι Στούαρτ και Ρέβετ,
οι οποίοι, μετά το ταξίδι τους στην Ελλάδα το 1751,
δημοσίευσαν το βιβλίο τους με τίτλο: Οι αρχαιότητες
των Αθηνών μετρημένες και αποτυπωμένες από τον
Τζέιμς Στούαρτ και τον Νίκολας Ρέβετ, ζωγράφους και

αρχιτέκτονες. H επιτυχία του βιβλίου ήταν άμεση. H
επίδραση της κλασικής τέχνης είναι εμφανής στην εξωτερική διαμόρφωση των κτιρίων, αλλά και στις διακοσμήσεις των εσωτερικών χώρων, στα έπιπλα, στα υφάσματα, στα κοσμήματα, ακόμα και στα χτενίσματα και
στις ενδυμασίες.
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5
Εικ. 5. Τζέιμς Γουάιατ (James Wyatt), Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης (1773).

Ο Πύργος των Ανέμων αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα του Νεοκλασικισμού. Χρησιμοποιήθηκε σε
πολλά δημόσια κτίρια, ακόμα και σε εκκλησίες.
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6
Εικ. 6. Λέο φον Κλέντσε (L. von Klenze, 1784-1864),
Βαλχάλα (Walhalla) (1830-1842).

Στο τέλος του 18ου και στην αρχή του 19ου αιώνα η
Γερμανία γίνεται κέντρο πολιτικών ταραχών. Καθώς
αφυπνίζεται η εθνική συνείδηση των Γερμανών ενάντια
στη Γαλλία και αναπτύσσεται ένα εθνικό πολιτιστικό
συναίσθημα, οι Γερμανοί αρχιτέκτονες ασπάζονται το
κίνημα του Νεοκλασικισμού. O Βαυαρός αρχιτέκτονας
Κλέντσε, μετά το ταξίδι του στην Ελλάδα, κατασκευάζει στο Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg) το κτίριο Βαλχάλα, το οποίο είναι μνημείο των Γερμανών ηρώων. H
ανοικοδόμηση του μεγαλοπρεπούς αυτού κτιρίου στην
κορυφή ενός λόφου που βρέχεται από το Δούναβη, η
αυστηρότητα του δωρικού ρυθμού, ο πλούσιος εσωτερικός διάκοσμος στοχεύουν στην εξύψωση της εθνικής
συνείδησης των Γερμανών. Το κτίριο αυτό χτίστηκε ως
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ηρώο και αφιερώθηκε στη μνήμη του γερμανικού πνεύματος. “H επίσκεψη στη Βαλχάλα”, έλεγε ο πρίγκιπας
Λουδοβίκος της Βαυαρίας, κατ’ επιθυμία του οποίου δημιουργήθηκε το κτίριο, “πρέπει να βοηθά κάθε Γερμανό
να γίνεται καλύτερος και πιο Γερμανός από πριν”.

7
Εικ. 7. Τόμας Τζέφερσον (Thomas Jefferson, 17431826), Η κατοικία του στο Μοντιτσέλο της Βιρτζίνια
(1796-1806).

Στην Αμερική τα στοιχεία του ευρωπαϊκού Νεοκλασικισμού εμφανίζονται στην αρχιτεκτονική σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους. Στην περίοδο της αποικιοκρατίας
κυριαρχούν στοιχεία από τις γαλλικές μιμήσεις της αρχαιότητας και τον αγγλικό νεο-παλαντιανισμό. Στη συνέχεια, με την Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας, οι κίονες
και τα αετώματα συνδυάζονται με την αναζήτηση δημοκρατικών συμβόλων, αναγκαίων για τη νέα πολιτική και
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διοικητική δομή των Ηνωμένων Πολιτειών. To αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη άνθηση του Νεοκλασικισμού στην
Αμερική, η οποία ποικίλλει από την πιστή αναπαραγωγή του Παρθενώνα μέχρι τη χρησιμοποίηση διάφορων
ελληνικών και ρωμαϊκών στοιχείων στα δημόσια κτίρια
αλλά και στις ιδιωτικές κατοικίες. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η κατοικία του Τόμας Τζέφερσον
στο Μοντιτσέλο της Βιρτζίνια. O Τζέφερσον ήταν αρχιτέκτονας και είχε σπουδάσει στη Γαλλία, πριν να γίνει
ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επηρεάστηκε από τον Παλάντιο αλλά και από το
Νεοκλασικισμό της Γαλλίας και χρησιμοποίησε ρωμαϊκά
στοιχεία στα κτίρια που έχτισε στην πατρίδα του, για να
τονίσει τις δημοκρατικές βάσεις της πολιτικής του.
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Ζωγραφική
Ο Νεοκλασικισμός ήταν αντίθετος με την πολυπλοκότητα των μορφών και την έξαρση της φαντασίας στη
ζωγραφική του Μπαρόκ και του Ροκοκό. Η ζωγραφική
του Νεοκλασικισμού χαρακτηρίζεται από την εξιδανίκευση των μορφών, τη σαφήνεια και την έμφαση στα
περιγράμματα, την υπεροχή της γραμμής σε σχέση
με το χρώμα, την ακρίβεια και την περιορισμένη χρήση των λεπτομερειών, την αποφυγή της απόδοσης του
βάθους. Οι μορφές γίνονται αυστηρά περιγραφικές και
λόγω της σαφήνειας των περιγραμμάτων ξεπροβάλλουν από τον πίνακα σαν γλυπτά. Οι σκιές και οι διακυμάνσεις του φωτισμού - έντονο στοιχείο της ζωγραφικής του Μπαρόκ - συνεχώς μετριάζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις εκλείπουν εντελώς. Ο θεατής υποχρεώνεται να εστιάσει την προσοχή του στο πρώτο επίπεδο του έργου και συνήθως στο κέντρο, όπου βρίσκεται και το σημαντικότερο κομμάτι της σύνθεσης. Με την
απεικόνιση του γυμνού σώματος εκφράζονται με αλληγορικό τρόπο αξίες όπως η αλήθεια, η αρετή, ακόμα και η φύση στην τελειότερη και αψεγάδιαστη μορφή
της. H ζωγραφική του Νεοκλασικισμού αντλεί τα θέματά της από την ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία, καθώς και από την ιστορία, εξυμνώντας τον ηρωισμό και
την υπέρτατη αφοσίωση στα ιδανικά του έθνους και της
πατρίδας.
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8
Εικ. 8. Ζαν-Ογκύστ-Ντομινίκ Ενγκρ (Jean-AugusteDominique Ingres, 1780-1867), “Η αποθέωση του
Ομήρου” (1827), λάδι σε μουσαμά, 3,80 x 5,07 μ.,
Παρίσι, Λούβρο.

O Όμηρος περιστοιχίζεται από φιλοσόφους, καλλιτέχνες και “κλασικούς και μοντέρνους” συγγραφείς.
Στους κλασικούς ο ζωγράφος τοποθετεί το Ραφαήλ και
το Δάντη, ενώ στα σκαλιά, καθιστές, βρίσκονται η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Η μορφή του Ομήρου ακολουθεί τις
περιγραφές που αφορούσαν το άγαλμα του Ολυμπίου
Διός στην Ολυμπία και εκείνη την εποχή είχαν ευρεία διάδοση στη Γαλλία.
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9
Εικ. 9. Ζακ-Λουί Νταβίντ (Jacques-Louis David, 17431825) “Ο θάνατος του Μαρά” (1793), λάδι, 1,65 x
1,26 μ., Βρυξέλλες, Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών.

Σ’ αυτό το έργο ο Νταβίντ δεν απεικονίζει μονάχα το θάνατο του ήρωα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά το θάνατο ενός ανθρώπου που πεθαίνει υποστηρίζοντας τις
ιδέες του. O Μαρά αφήνει την τελευταία του πνοή με
την πένα ακριβώς δίπλα του, σύμβολο της ελευθεροτυπίας και της υπεράσπισης των ανθρώπινων ελευθεριών.
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Στην απόδοση του θέματος δεν υπάρχουν περιττές λεπτομέρειες, η προοπτική απουσιάζει και τα αντικείμενα
είναι λιτά, ενώ το βλέμμα του θεατή συγκεντρώνεται
στο φωτισμένο, γαλήνιο πρόσωπο του Μαρά. Κανένα
ίχνος πόνου ή αγωνίας δε σκιάζει το πρόσωπο του ήρωα,
που πεθαίνει για τα ιδανικά της πατρίδας του.

10
Εικ. 10. Ζακ-Λουί Νταβίντ, “Ο έρωτας του Πάρη και
της Ελένης” (1788), λάδι, 1,46 x 1,81 μ., Παρίσι,
Λούβρο.

Η καθαρότητα των κορμιών, η χάρη της κίνησης και ο
πλούτος των υφασμάτων του Πάρη και της Ελένης, οι
οποίοι βρίσκονται στο κέντρο του πίνακα και αποτελούν
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ένα σύμπλεγμα, δίνουν την εντύπωση ενός γλυπτού.
Σκόπιμα ο καλλιτέχνης έχει αποκόψει κάθε φυγή προς
το βάθος του πίνακα. Η διάρθρωση του εσωτερικού χώρου, οι διακοσμητικές λεπτομέρειες, η στοά με τις Καρυάτιδες, τα έπιπλα φανερώνουν την επίδραση της κλασικής αρχαιότητας και τις πηγές του Νεοκλασικισμού.

11
26 / 189
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 26

29/06/2017 10:50

Εικ. 11. Ζαν-Ογκύστ-Ντομινίκ Ενγκρ, “Η λουόμενη”
(1808), λάδι σε μουσαμά, 1,40 x 0,95 μ., Παρίσι,
Λούβρο.

O Ενγκρ υπήρξε μαθητής του Νταβίντ. Ταξίδεψε στην
Ιταλία (1806-1810) και μελέτησε την ιταλική Αναγέννηση και το Ραφαήλ, αλλά και τα έργα της κλασικής αρχαιότητας. Υποστήριξε με ζήλο τις αρχές της κλασικής
αρμονίας, της ισορροπίας και της καλλιτεχνικής πειθαρχίας. Απέδιδε την ηρεμία των ευγενών συναισθημάτων
χωρίς χρωματικές εξάρσεις, αποφεύγοντας και αυτός
τις πολλές και περιττές λεπτομέρειες. Στη “Λουόμενη”,
καθώς από το έργο αυτό απουσιάζει κάθε υλική λεπτομέρεια, το γυμνό γυναικείο κορμί εξιδανικεύεται. Οι
χρωματικές επιφάνειες των υφασμάτων που πλαισιώνουν το γυμνό κορμί, το φως, οι όγκοι των αντικειμένων
και το κεντρικό θέμα είναι όλα ισορροπημένα και το καθένα τοποθετημένο σε άμεση σχέση με τη γενική εικόνα
του έργου. To μέρος αποτελεί τμήμα ενός συνόλου και
με αυτή τη σχέση ορίζεται η αρμονία.
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Γλυπτική
Οι μεγάλοι δάσκαλοι της γλυπτικής του 18ου αιώνα επηρεάστηκαν από την ερμηνεία που έδωσε για την
αρχαία τέχνη ο Βίνκελμαν. Σύμφωνα με το Βίνκελμαν,
η γλυπτική πρέπει να μιμείται την ιδεατή φύση, όπως
αυτή αποδόθηκε στα γλυπτά των αρχαίων Ελλήνων. Με
αυτό τον τρόπο μπορούν να εκφραστούν οι ηθικές αξίες, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα των
καλλιτεχνών. Τα έργα της κλασικής γλυπτικής που διαμόρφωναν μέχρι την αρχή του 19ου αιώνα τις κατευθύνσεις των καλλιτεχνών ήταν αυτά της ελληνιστικής εποχής ή ρωμαϊκά αντίγραφα. Όμως με τη μεταφορά των
μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αγγλία από το Λόρδο Έλγιν, το 1806, για πρώτη φορά οι καλλιτέχνες των
ευρωπαϊκών χωρών μπόρεσαν να δουν και να θαυμάσουν από κοντά έργα της ακμής της ελληνικής γλυπτικής.
Τα γλυπτά του Νεοκλασικισμού χαρακτηρίζονται
από τη συγκροτημένη κίνηση, τη γεωμετρική οργάνωση και την πυραμιδοειδή ιεράρχηση των όγκων, τη συμμετρία και τις σωστές αναλογίες. Στόχος των γλυπτών
είναι να μεταφέρουν στο υλικό, με τη βοήθεια της τεχνικής, την “ιδέα”. Για παράδειγμα, το γυμνό παραπέμπει
στον άνθρωπο τον απελευθερωμένο από όλα τα εξωτερικά στοιχεία και απαλλαγμένο από τα σημάδια του
χρόνου, σχεδόν αιώνιο. Έτσι, δεν αποτυπώνονται επάνω στα σώματα οι λεπτομέρειες του δέρματος ούτε άλλα
χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποδώσουν τη
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φυσική υπόσταση της ύλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι καλλιτέχνες για την προτομή, όπως επίσης
και για τις επιτοίχιες παραστάσεις.

12
Εικ. 12. Αντόνιο Κανόβα (Antonio Canova, 17571822), “Έρωτας και Ψυχή” (1787), πηλός, 0,16 x
29,5 x 13,5 μ., Ποσάνιο, Γλυπτoθήκη.

Αυτό το πρόπλασμα από πηλό αποτελεί ίσως την πρώτη
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σπουδή του καλλιτέχνη για το έργο “Έρωτας και Ψυχή”.
Σ’ αυτές τις σπουδές ο καλλιτέχνης αποτύπωνε με μεγάλη ελευθερία και αμεσότητα τις σκέψεις του στο μαλακό υλικό, πριν να καταλήξει στην τελική λύση.

13
Εικ. 13. Αντόνιο Κανόβα, “Έρωτας και Ψυχή” (17871793), μάρμαρο, 1,55 x 1,68 μ., Παρίσι, Λούβρο.

To έργο αναπαριστά το φτερωτό Έρωτα να ασπάζεται
την Ψυχή, για να της ξαναδώσει ζωή. H εικόνα της Ψυχής, που συγκροτείται από τον Έρωτα με ανάλαφρες
κινήσεις, γίνεται το σύμβολο της ανάτασης προς το
ιδανικό. Ο όγκος του μαρμάρου ισορροπεί με μεγάλη
ακρίβεια και το υλικό έχει δουλευτεί μέχρι να γίνει “διάφανο”.
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14
Εικ. 14. Αντόνιο Κανόβα, “Έρωτας και Ψυχή” (1787),
προσχέδια, Ποσάνιο, Γλυπτοθήκη.
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15
Εικ. 15. Αντόνιο Κανόβα, “Ήβη” (1816-1817), μάρμαρο και επιχρυσωμένος μπρούντζος, 1,58 x 0,74 x
0,82 μ., Φορλί, Δημοτική Πινακοθήκη.

To ανάλαφρο βήμα της νεαρής κόρης, η χάρη της κίνησης και η συγκροτημένη έκφραση αναπαριστούν σ’ αυτό
το έργο την ιδεατή ομορφιά. Χρωματίζοντας ελαφρά τα
χείλη και τα μάγουλα, ο Κανόβα ακολουθεί την τεχνική των αρχαίων Ελλήνων, για να δώσει στη μορφή της
Ήβης ζωντάνια.
32 / 191
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 32

29/06/2017 10:50

16
Εικ. 16. Μπ. Α. Τόρβαλσεν (B. A. Thorwaldsen, 17701844), “Ο Γανυμήδης και ο αετός” (1817), μάρμαρο,
Κοπεγχάγη, Μουσείο Τόρβαλσεν.

Εμπνευσμένος από την ελληνική κλασική τέχνη, ο Τόρβαλσεν αποδίδει τις μορφές με μετωπικότητα ανάγλυφου. Στην τριγωνική αυτή σύνθεση τα πάντα είναι οργανωμένα σύμφωνα με την κλασική καθαρότητα, ισορροπία και συμμετρία και δημιουργούν μια ολότητα στην
οποία τίποτε δε θα μπορούσε να προστεθεί ή να αφαιρεθεί, χωρίς να ζημιωθεί το σύνολο.
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17
Εικ. 17. Ζ. Α. Ουντόν (J. A. Houdon, 1741 -1828),
“Ναπολέοντας ο Α’, αυτοκράτορας της Γαλλίας”
(1806), τερακότα, 0,51 x 0,28 x 0,20 μ., Ντιζόν,
Μουσείο Καλών Τεχνών.

Ακολουθώντας το πρότυπο των προτομών της αρχαιότητας (μετωπικότητα, ευθυγραμμισμένο κόψιμο των
ώμων), ο καλλιτέχνης παρουσιάζει το Ναπολέοντα ως
ένδοξο ηγεμόνα, με την ήρεμη μεγαλοπρέπεια αλλά και
το οξυδερκές βλέμμα που ταιριάζει σε έναν απόλυτο
άρχοντα.
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Η τέχνη στην Ελλάδα
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
Σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας η
καλλιτεχνική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζει ιδιομορφίες οι οποίες άλλοτε σχετίζονται με
τη λαϊκή και άλλοτε με τη μεταβυζαντινή τέχνη, που χρονικά εκτείνεται από την Άλωση μέχρι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τόσο στη ζωγραφική (τέμπλα εκκλησιών, τοιχογραφίες και διακοσμητικές λεπτομέρειες) όσο και στην αρχιτεκτονική (αρχοντικά του Πηλίου και της Βόρειας Ελλάδας, οικοδομήματα των νησιών
του Αιγαίου, εκκλησίες) συνεχίζεται μια δημιουργία που
πολύ απέχει από τα καλλιτεχνικά κινήματα της Ευρώπης. Στην αγιογραφία, η οποία συνεχίζει την ανάπτυξή
της στο πλαίσιο της μεταβυζαντινής δημιουργίας, εμφανίζονται ήδη από το 16ο αιώνα οι πρώτες επιρροές από
τη δυτική ζωγραφική, οι οποίες διαμορφώνουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της κοσμικής τέχνης. Η επίδραση της δυτικής τέχνης εντοπίζεται κυρίως, λόγω της βενετσιάνικης κατοχής, σε έργα της Κρητικής Σχολής, για
να κορυφωθεί στα Επτάνησα, στα οποία, μετά την πτώση της Κρήτης στους Τούρκους το 1669, κατέφυγαν οι
Κρήτες αγιογράφοι (κυρίως στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο). Έτσι στα Επτάνησα, στις αρχές του 18ου αιώνα,
με τη συμβολή της εύπορης αστικής τάξης και λόγω των
επαφών με τα πανεπιστήμια και την τέχνη της Ιταλίας
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καρποφορούν η δυτική παιδεία και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ο οποίος προβάλλει τα ιδανικά της ελληνικής αρχαιότητας με στόχο να συνδεθούν αυτά με το νέο
ανερχόμενο ελληνισμό. Εμφανίζεται έτσι άνθηση της
ζωγραφικής, που ξεκινά με την εκκοσμίκευση (ο άνθρωπος γίνεται το κέντρο του σύμπαντος) και το Νατουραλισμό* (φυσικότερη απόδοση των ανθρώπων και του χώρου) στα θρησκευτικά θέματα, για να προχωρήσει στην
κοσμική ζωγραφική, και κυρίως στην προσωπογραφία,
στα πρότυπα της δυτικής τέχνης. Οι μελετητές μιλούν
για πραγματική αναγέννηση. Τα έργα των Επτανήσιων
καλλιτεχνών συνδέονται άμεσα με τη δυτική τέχνη και
αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση στην ιστορία της
ελληνικής τέχνης του 18ου αιώνα, παράλληλα όμως θέτουν τις βάσεις της τέχνης του νεοελληνικού κράτους, η
οποία με το Νεοκλασικισμό θα ολοκληρώσει τις προσδοκίες των διαφωτιστών ενώνοντας το αρχαίο παρελθόν με το παρόν της ελεύθερης πλέον Ελλάδας.
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18
Εικ. 18. Παναγιώτης Δοξαράς (1622-1729), “Παναγία”, λάδι σε καμβά, 0,43 x 0,32 μ., Αθήνα, Εθνική
Πινακοθήκη.

“...καλλίτερον από κάθε άλλο είναι να δουλεύεσε από το
φυσικόν και αληθινόν...”, έγραφε το 1726 στο θεωρητικό του βιβλίο Περί ζωγραφίας ο Π. Δοξαράς, ο εισηγητής της ζωγραφικής “στο νατουράλε”. Γνώστης της
ιταλικής τέχνης, απομακρύνεται από την αλληγορία και
τον υπερβατικό χαρακτήρα της βυζαντινής τέχνης και
χρησιμοποιεί το φυσικό μοντέλο για να ζωγραφίσει τα
θρησκευτικά του θέματα: “...το οποίον τυχαίνει να το
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έχης αενάως κατ’ έμπροσθεν εις τα όμματα ωσάν υπόδειγμα πρωτότυπον και βέβαιον διδάσκαλον...”. Σ’ αυτό
τον πίνακα συγκεντρώνονται τα στοιχεία της αναγεννησιακής ζωγραφικής όπως η προοπτική, το κιαροσκούρο, η φυσικότητα των μορφών και η αντικατάσταση της
αυγοτέμπερας από το λάδι. Είναι προφανής η ρήξη με
τη βυζαντινή τεχνοτροπία και ο προσανατολισμός της
επτανησιακής τέχνης στη Δύση.

19
Εικ. 19. Νικόλαος Κουτούζης (1741-1813), “Προσωπογραφία λογίου”, λάδι σε καμβά, 0,76 x 0,60 μ.,
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

Ο Κουτούζης ήταν ιερωμένος, με ιδιόμορφο ατίθασο
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χαρακτήρα και οξύτατος κριτής της κοινωνίας της Ζακύνθου, όπως φαίνεται από τα σατιρικά του ποιήματα.
Με την ίδια κριτική ματιά ζωγράφισε προσωπογραφίες,
διεισδύοντας στην ψυχολογία και στο χαρακτήρα του
εικονιζομένου, τον οποίο φέρνει σε άμεση επαφή με το
θεατή, χωρίς καμία διάθεση εξωραϊσμού ή εξιδανίκευσης.

20
Εικ. 20. Νικόλαος Καντούνης (1767-1834),“Αυτοπροσωπογραφία”, λάδι σε καμβά, 1,00 x 0,84 μ., Αθήνα,
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Εθνική Πινακοθήκη.

Συνεχιστής και θαυμαστής του Κουτούζη, ο Ν. Καντούνης, ιερωμένος και αυτός, είναι ένας συνειδητός καλλιτέχνης. Στην αυτοπροσωπογραφία του ο καλλιτέχνης
δείχνει με το χέρι του την επιγραφή που δηλώνει ότι
είναι αυτοδίδακτος, τονίζοντας τον κόπο που απαιτείται για την απόκτηση της καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας.
Ο μόχθος και ο χρόνος είναι οι δάσκαλοι “και ουδείς άλλος”. Η αλληγορική παράσταση στο επάνω δεξιό μέρος
του πίνακα απεικονίζει το Χρόνο φτερωτό, όπως τον παρουσίασαν η Αναγέννηση και το Μπαρόκ, για να φανεί
ότι μόνο χρόνος απαιτείται για την απόκτηση της δεξιότητας του ζωγράφου, που θα του φέρει ως ανταμοιβή
τη δόξα.
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Ο Νεοκλασικισμός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος
Το 1830, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδας κάτω από βασιλική διακυβέρνηση. Το 1834 πρωτεύουσα του ελληνικού
κράτους ανακηρύσσεται η Αθήνα, μια επαρχιακή πόλη
με 10.000 περίπου κατοίκους και κατεστραμμένα κτίρια,
η οποία δεν έχασε όμως ποτέ την αίγλη της στα μάτια
των φιλελλήνων της Ευρώπης, που με ιδεαλιστικό ενθουσιασμό θέλησαν να την αναστήσουν με ένα παρόν
αντάξιο του παρελθόντος της. Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι
και ο Λουδοβίκος ο Α’ της Βαυαρίας, του οποίου ο γιος,
ο Όθωνας, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του νέου βασιλείου. Στο νεοσύστατο κράτος, με τα πολλά προς επίλυση προβλήματα, το όραμα της Μεγάλης Ιδέας είναι
κοινό και το μοιράζονται όλα τα στρώματα της κοινωνικής πυραμίδας. Ο Ελληνισμός είναι ιδεολογικά ενωμένος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι
επιδιώξεις είναι κοινές και έχουν στόχο την οικονομική ανόρθωση και την πολιτισμική και ιστορική σύνδεση με την αρχαιότητα. Η ίδρυση του Σχολείου των Τεχνών το 1837, που από το 1844 λειτουργούσε ως Σχολή
Καλών Τεχνών, δείχνει τη μέριμνα του κράτους για την
καλλιτεχνική εκπαίδευση. Μέσα στο γενικό κλίμα, που
επιδίωκε από τη μια μεριά τη σύνδεση με το παρελθόν
και από την άλλη την ένταξη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο,
ο Νεοκλασικισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος να ανθήσει. Ευρωπαίοι καλλιτέχνες καλούνται σχεδιάσουν κτίρια, να φιλοτεχνήσουν ζωγραφικές παραστάσεις της
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επικαιρότητας, να διδάξουν στο Σχολείο των Τεχνών.
Αυτοί, αλλά και αμέσως μετά Έλληνες που σπούδασαν
στις Ακαδημίες της Ευρώπης (όπως ο αρχιτέκτονας Λύσανδρος Καυταντζόγλου, ο γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης,
ο ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας κ.ά.) μεταφέρουν στην
Ελλάδα τα στοιχεία της δυτικής τέχνης, που θα ενσωματωθούν σε μια τέχνη με τα δικά της χαρακτηριστικά.
Η καλλιτεχνική δημιουργία επικεντρώθηκε κατ’ αρχάς στα ιστορικά θέματα, με κεντρικό άξονα τον απελευθερωτικό αγώνα. Οι μορφές των αγωνιστών του
1821, οι μάχες, σκηνές έμμεσα ή άμεσα συνδεδεμένες
με τον Αγώνα γίνονται το κυρίαρχο θέμα της τέχνης των
πρώτων δεκαετιών μετά την απελευθέρωση. Οι αγωνιστές, πριν να γίνουν ήρωες των μαχών, ήταν απόγονοι των αρχαίων, με κοινωνική οντότητα όπως εκείνη
των Ευρωπαίων, ανώτεροι σαφώς πολιτισμικά των δυναστών τους. Στη γλυπτική αυτός ο ιδεολογικός προσανατολισμός του κράτους και η σύνδεση με την αρχαιότητα βρίσκουν το κατάλληλο μέσο για να αποτυπωθούν σε ανδριάντες, προτομές, κοιμητηριακά μνημεία,
με τις ανάλογες στάσεις των σωμάτων, την πτυχολογία των ενδυμάτων, την ιδεαλιστική έκφραση των προσώπων. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, στην οποία
το καθεστώς του Όθωνα έριξε το μεγαλύτερο βάρος, τα
κλασικά πρότυπα βρίσκονται στον ίδιο τόπο, λίγα μόνο
βήματα μακριά από το χώρο όπου χτίζονται τα νέα κτίρια, όμως αυτά αντλούν τη μορφολογία τους από τη νεοκλασική Ευρώπη. Η αρχαία τέχνη, με τη νεοκλασική
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της μορφή, δε συνέδεε μόνο το παρόν με το παρελθόν,
έδινε κύρος και αίγλη στο πολιτικό καθεστώς του νέου
ελληνικού κράτους.

21
Εικ. 21. Παύλος Προσαλέντης (1784-1837), ανδριάντας του αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ (1832), χαλκός,
ύψος 5,5 μ., Κέρκυρα, αυλή των ανακτόρων των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.
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Ο Κερκυραίος Παύλος Προσαλέντης είναι ο πρώτος με
ακαδημαϊκή παιδεία γλύπτης στη νεοελληνική ιστορία
της τέχνης. Σπούδασε στη Ρώμη, στην Ακαδημία του
Αγίου Λουκά, και υπήρξε μαθητής του Κανόβα. Είναι ο
πρώτος Έλληνας γλύπτης που μετέφερε στην πατρίδα
τα χαρακτηριστικά της νεοκλασικής γλυπτικής και ο
πρώτος που χύτευσε ορειχάλκινα έργα. Έργο - σταθμός στη νεοελληνική γλυπτική, ο ανδριάντας αυτός, με
μέγεθος μεγαλύτερο του φυσικού, εμφανίζει τον άνδρα
σαν Ρωμαίο αυτοκράτορα, με αυστηρότητα και επιβλητικότητα στο παράστημα, ιδεαλιστική έκφραση και φυσιοκρατική απόδοση, στα πρότυπα ακριβώς που είχε επιβάλλει ο Νεοκλασικισμός.

22
Εικ. 22. Φρειδερίκος φον Γκέρτνερ (Friedrich von
Gaertner, 1792-1847), Τα Παλαιά Ανάκτορα της Αθήνας (σημ. Βουλή) (1836-1848).
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Έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Γκέρτνερ, είναι ένα
από τα πρώτα νεοκλασικά κτίρια της πόλης. Είναι επιβλητικό και συγχρόνως απλά διακοσμημένο με δωρικούς
κίονες, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετρία. Τα σχέδια
του έργου αυτού έγιναν υπό την επίβλεψη του βασιλιά
Λουδοβίκου της Βαυαρίας, πατέρα του νεαρού Όθωνα.

23
Εικ. 23. Χανς Κρίστιαν Χάνσεν (Hans Christian
Hansen, 1803-1883), Το Πανεπιστήμιο (1839-1849),
Αθήνα.

Από τα πιο σημαντικά έργα της αρχιτεκτονικής κατά
την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα ήταν η “αθηναϊκή τριλογία”. Πρόκειται για τρία οικοδομήματα, έργα
των αδελφών Χάνσεν, δηλαδή το Πανεπιστήμιο, έργο
του Κρίστιαν Χάνσεν, και η Ακαδημία (1859) και η Βιβλιοθήκη (1888), έργα του Θεόφιλου Χάνσεν. Το Πανεπιστήμιο, με το ιωνικού ρυθμού πρόπυλο και με την
απλότητα στη διάρθρωση των όγκων του, είναι ένα από
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τα πιο αρμονικά δείγματα της νεοκλασικής Αθήνας. Οι
κεντρικοί χώροι του κτιρίου έχουν οργανωθεί σύμφωνα
με μια τετράγωνη κάτοψη, με δύο αυλές, προκειμένου
να ικανοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες που επέβαλλε
η χρήση του.

24
Εικ. 24. Θεόφιλος Χάνσεν (Theophil Hansen, 18131891), Ακαδημία Αθηνών (1859).
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Αυτό το έργο του Δανού αρχιτέκτονα, ο οποίος έχτισε
στην Αθήνα μερικά από τα ωραιότερα οικοδομήματα
της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, είναι επηρεασμένο
από το Ερέχθειο και από το ναό του Απόλλωνα στις
Βάσσες.

25
Εικ. 25. Λύσανδρος Καυταντζόγλου (1811-1885),
Αρσάκειο (1845-1852), Αθήνα.

H συμμετρία, τα περιορισμένα διακοσμητικά στοιχεία, η
έμφαση στην πρόσοψη του δεύτερου ορόφου, η προβολή των δύο ακραίων τμημάτων, ο ιωνικός ρυθμός, τα
αυστηρά ανοίγματα αποτελούν μερικά χαρακτηριστικά
του έργου του Καυταντζόγλου, τα οποία στη συνέχεια
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θα εξελιχθούν. Ένα από τα κυριότερα έργα του, στο
οποίο φαίνεται η επίδραση από την αρχιτεκτονική της
Ευρώπης, είναι και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
στην Αθήνα (1862-1876).

26
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Εικ. 26. Λεωνίδας Δρόσης (1834-1882), “Απόλλων”
(1870 περίπου), μάρμαρο, ύψος 3,60 μ., Ακαδημία
Αθηνών.

Ο Δρόσης επηρεάστηκε από τα κλασικά πρότυπα της
αρχαιότητας και με τη δεξιοτεχνία του δημιούργησε
γλυπτά όπως αυτά που βρίσκονται στην Ακαδημία Αθηνών, από τα σημαντικότερα του είδους. Το άγαλμα του
Απόλλωνα, καθώς και αυτό της Αθηνάς, είναι στημένα
επάνω σε ψηλούς κίονες ιωνικού ρυθμού. Τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους το 1881. Η γνώση των αρχαίων
προτύπων και η άριστη δεξιοτεχνία του γλύπτη κάνουν
το έργο που είναι βασισμένο στον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε (ρωμαϊκό αντίγραφο, έργο πιθανόν του Λεωχάρη) ένα νέο έργο.
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27
Εικ. 27. Δημήτρης Κόσσος (1817-;), Προτομή Ιωάννη Κωλέττη (1846), πατιναρισμένος γύψος, ύψος
0,72 μ., Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Ο Κόσσος χρησιμοποιεί τα στοιχεία του νεοκλασικού
προτύπου της προτομής: την κοφτή απόδοση του σώματος, τη μετωπική οργάνωση του προσώπου, την εξιδανίκευση των ατομικών χαρακτηριστικών. Όμως η ηρωοποίηση της μορφής του πρωθυπουργού δεν έχει σχέση
με τις μορφές της αρχαιότητας, όπως στο δυτικό Νεοκλασικισμό (Κανόβα, Τόρβαλσεν), αλλά με το πρόσφατο
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παρελθόν του ήρωα του 1821.

28
Εικ. 28. Δημήτριος Ζωγράφος - Μακρυγιάννης, “Η δικαία απόφασις του Θεού διά την απελευθέρωσιν της
Ελλάδος” (1836), αυγοτέμπερα σε ξύλο, 0,39 x 0,55
μ., Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Με την καθοδήγηση του Μακρυγιάννη, ο Δ. Ζωγράφος
δημιούργησε μια σειρά έργων με θέμα τον απελευθερωτικό ελληνικό αγώνα. Ο Μακρυγιάννης επέλεξε το
ζωγράφο λόγω των βυζαντινών καταβολών της τεχνοτροπίας του, για να δηλώσει την αντίδρασή του στη
“φράγκικη” ζωγραφική, που, κατά την άποψή του, δεν
απέδιδε τα ιδανικά του Αγώνα, αλλά και γιατί έτσι θα
μπορούσε να αφηγηθεί καλύτερα τα πολεμικά γεγονότα όπως τα είχε ο ίδιος ζήσει. Το θέμα, επεξεργασμένο
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σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, αναφέρεται σε όλους
τους παράγοντες που συνέβαλαν στην απελευθέρωση
της Ελλάδας. Αριστερά στη σύνθεση αναπαριστάνονται
οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία,
ενώ δεξιά ο βασιλιάς Όθωνας και η βασίλισσα Αμαλία
πλαισιώνουν την Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται ντυμένη
με αρχαίο ένδυμα.

29
52 / 198
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 52

29/06/2017 10:50

Εικ. 29. Φίλιππος Μαργαρίτης, “Η Σαπφώ προσεύχεται στην Αφροδίτη” (1845 περίπου), λάδι σε μουσαμά, 1,45 x 1,13 μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

Ο Φ. Μαργαρίτης υπήρξε ο πρώτος Έλληνας καθηγητής ζωγραφικής στο Σχολείο των Τεχνών. Στη ζωγραφική του μετέφερε αυτούσια σχεδόν, τους τύπους και
τα χαρακτηριστικά του Νεοκλασικισμού, τον οποίο διδάχτηκε στη Ρώμη. Τόσο το σχέδιο όσο και το άψογο τελείωμα του έργου μάς παραπέμπουν στη ζωγραφική του
μεγάλου Γάλλου κλασικιστή Ντ. Ενγκρ. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα η ανθογραφία φανερώνει τη διακοσμητική διάθεση του καλλιτέχνη, ενώ η διακοσμημένη λύρα
γεμίζει το κάτω δεξιό μέρος της σύνθεσης. Ο βράχος
αριστερά και το άγαλμα της θεάς δεξιά πλαισιώνουν
με δύο κάθετους άξονες τη σύνθεση, κάνοντας ακόμα
εντονότερο το φως που φωτίζει την κεντρική μορφή.
Στο βάθος φωτίζεται και ο ουρανός, σαν σημάδι ανταπόκρισης της θεάς.
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30
Εικ. 30. Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878), “Η Έξοδος του Μεσολογγίου” (1853), λάδι σε μουσαμά,
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1,69 x 1,27 μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

Τριάντα χρόνια μετά το ιστορικό γεγονός ο Βρυζάκης
εικονογραφεί την Έξοδο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
κυκλοφορίας έργων με ιστορικά θέματα στην ελληνική και στην ξένη αγορά. Το έργο του χωρίζεται σε δύο
τμήματα, στο γήινο και στο ουράνιο, στο πρότυπο μιας
μακραίωνης παράδοσης της δυτικής τέχνης. Το φως
κλιμακώνεται διαδοχικά: από το ημίφως στο κάτω τμήμα, όπου κείτονται οι νεκροί, στο άπλετο φως στην
κεντρική σκηνή της μάχης, για να γίνει, τέλος, διάχυτο στο ουράνιο τμήμα, εξαϋλώνοντας τις μορφές των
Αγγέλων και του Χριστού. Από τα χαρακτηριστικά της
τέχνης του ζωγράφου, ο οποίος πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τον Αγώνα, είναι η γενική σκηνοθεσία του έργου, η ωραιοποίηση των ηρώων με τις
ατσαλάκωτες στολές και τον πολυποίκιλτο οπλισμό, η
εξιδανίκευση ακόμα και των ζοφερών σκηνών. Οι ήρωες
της Επανάστασης, ως απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων,
κοινωνικά ισότιμοι των Ευρωπαίων και πολιτισμικά ανώτεροι των δυναστών τους, είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός του έργου, εικόνα την οποία δημιούργησαν
πρώτοι οι φιλέλληνες καλλιτέχνες και μετά διατήρησαν
οι Έλληνες.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΖΑΚ ΛΟΥΪ ΝΤΑΒΙΝΤ - ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΑΝΟΒΑ
O Νταβίντ έζησε στη Ρώμη από το 1775 και για περίπου πέντε χρόνια, προσπαθώντας να ανακαλύψει τα
μυστικά που έκρυβαν τα έργα της κλασικής αρχαιότητας. Με την επιστροφή του στη Γαλλία συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες της πολιτιστικής αναδιοργάνωσης της Γαλλικής Επανάστασης. Στη συνέχεια θα γίνει
ο επίσημος ζωγράφος του Ναπολέοντα, για να καταλήξει, μετά την πτώση του τελευταίου, εξόριστος στις Βρυξέλλες, όπου και πέθανε. Στα έργα του Νταβίντ υπάρχει
μια έντονη φωτεινότητα, που μαρτυρεί την ικανότητά
του να συλλαμβάνει τις χρωματικές διαφοροποιήσεις
του φωτός και των αντικειμένων.
Ο Αντόνιο Κανόβα θεωρείται ο κυριότερος γλύπτης
του Νεοκλασικισμού. Προσπάθησε να αποδώσει στα
έργα του τη γαλήνη και την ηρεμία των ελληνικών γλυπτών και να απαλλάξει το ανθρώπινο κορμί από τις
ατέλειες της φύσης. Μέσα από τις τέλειες αναλογίες και
την αρμονία ο καλλιτέχνης εξιδανικεύει την ανθρώπινη φύση. H επιμελημένη απαλλαγή των ανθρώπινων
σωμάτων απο τις φυσικές τους ατέλειες τα οδηγεί στην
απομόνωση από τον περιβάλλοντα χώρο και στην τοποθέτησή τους στη σφαίρα του ιδανικού. Κάθε ιδέα
ενός έργου περνούσε από διάφορα στάδια επεξεργασίας: το σκίτσο, το πρόπλασμα από πηλό και τέλος το
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μεγάλο γύψινο εκμαγείο. Σ’ αυτή την πορεία ο καλλιτέχνης δοκίμαζε και έλεγχε διαρκώς την αρχική ιδέα του,
μέχρι να μεταφέρει στο τελικό υλικό την τελειότερη μορφή της.
Ο Κανόβα καταγόταν από φτωχική οικογένεια. Ξεκίνησε σπουδές γλυπτικής στη Βενετία. Αργότερα πήγε
στη Ρώμη, για να μελετήσει από κοντά τις αρχαιότητες.
Από το 1802 φιλοτέχνησε πολλά έργα για το Ναπολέοντα, ύστερα από πρόσκληση του ίδιου.

31
Εικ. 31. Ζακ-Λουί Νταβίντ (Jacques - Louis David,
1743-1825), “Ο όρκος των Ορατίων” (1784-1785),
λάδι, 3,30 x 4,27 μ., Παρίσι, Λούβρο.
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Ο Νταβίντ εξυμνεί στο έργο αυτό την πολιτική αρετή
και τον πατριωτισμό των Ορατίων, οι οποίοι ορκίζονται
να πεθάνουν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Ο
καλλιτέχνης έχει αποδώσει με εύγλωττο τρόπο την αποφασιστικότητα των τριών Ρωμαίων αδελφών να θυσιαστούν για την πατρίδα, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς
αμφιβολία κατανοητή από όλους και σε όλες τις εποχές.
Το θάρρος και η αποφασιστικότητα των ανδρών αντιτίθενται στην περισυλλογή των γυναικών. Οι συγκροτημένες κινήσεις, τα ρούχα, η απλότητα του χώρου και οι
χρωματικές επιλογές μάς παραπέμπουν στα ανάγλυφα
έργα της ελληνικής τέχνης. Η ένταση των ανδρικών σωμάτων, αλλά και των γυναικείων, θυμίζει εκείνη των κλασικών αγαλμάτων. Το κεντρικό σημείο του πίνακα είναι
τα σπαθιά και τα ενωμένα χέρια των αδελφών. Το έργο
χαρακτηρίζεται από μια ισορροπημένη οργάνωση των
μορφών, τον περιορισμό της οπτικής φυγής προς το βάθος του πίνακα και τα έντονα θερμά χρώματα.

32
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Εικ. 32. Ζακ-Λουί Νταβίντ, “Ο όρκος των Ορατίων”
(1784-1785), κάρβουνο, προσχέδιο, Ανζέρ (Αngers),
Μουσείο Καλών Τεχνών.

33
Εικ. 33. Αντόνιο Κανόβα (Antonio Canova, 17571822), Ταφικό μνημείο της Μαρίας Χριστίνας της Αυστρίας (1798-1805), μάρμαρο, ύψος 5,74 μ., Βιέννη,
εκκλησία των Αυγουστινιανών.

Το μνημείο της Μαρίας Χριστίνας έγινε ύστερα από παραγγελία του συζύγου της, πρίγκιπα Αλμπέρτο της Σαξονίας. Το έργο αναπαριστά μια πομπή ανθρώπων την
ώρα που μεταφέρουν τη στάχτη της νεκρής στον τάφο.
59 / 201
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 59

29/06/2017 10:50

Η πυραμίδα είναι το σύμβολο του θανάτου. Η αργή κίνηση της πομπής και η ανοιχτή πόρτα του τάφου διαγράφουν ένα χώρο που κυριαρχείται από μια αυστηρή
γεωμετρία. Tα μέλη της πομπής, τοποθετημένα ανάλογα
με την ηλικία τους, τα παιδιά μπροστά και οι πιο ηλικιωμένοι πίσω, τονίζουν την αντίθεση μεταξύ της ζωής και
του θανάτου. Οι τρεις γυναικείες μορφές είναι η Αγάπη,
που οδηγεί τον τυφλό, η Αρετή, που κρατά το αγγείο
με τη στάχτη, και η Ευτυχία, που κρατά την ανάγλυφη
προτομή της Μαρίας Χριστίνας περιτριγυρισμένη από
το φίδι, σύμβολο της αιωνιότητας. Στην αντίθετη πλευρά από την πομπή βρίσκεται ο Άγγελος του θανάτου και
ένα λιοντάρι. H στατικότητα της πυραμίδας έρχεται σε
αντίθεση με την κίνηση του χαλιού που πέφτει επάνω
στα σκαλιά και συνδέει νοητά τον εξωτερικό χώρο με το
σκοτεινό εσωτερικό του τάφου. Κάθε ανθρώπινη φιγούρα κινείται ελεύθερα στο χώρο, συμμετέχοντας στη συνολική σύνθεση του έργου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΡΛ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΝΚΕΛ
Ο Σίνκελ θεωρείται ο μεγαλύτερος Γερμανός αρχιτέκτονας του 19ου αιώνα, ο οποίος μεταφύτευσε τις αξίες
της ελληνικής κλασικής αρχιτεκτονικής στη γερμανική,
ασχολήθηκε όμως πρώτα με τη ζωγραφική. Από τα αρχιτεκτονικά του έργα εκείνο που θεωρείται αναντίρρητα
ως αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της χρήσης ελληνικών στοιχείων σε αρμονικό συνδυασμό με ρωμαϊκά
είναι το Παλαιό Μουσείο (Altes Museum) στο Βερολίνο,
το οποίο χτίστηκε για να στεγάσει τη βασιλική συλλογή
έργων τέχνης.

34
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Εικ. 34. Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ (K.F. Schinkel, 17811841), Παλαιό Μουσείο (Altes Museum) (1823), Βερολίνο.

Οι δεκαοκτώ ιωνικοί κίονες της πρόσοψης προσδίδουν
στο κτίριο την εικόνα μιας ελληνικής στοάς, ενοποιώντας τους δύο ορόφους του κτιρίου και προσκαλώντας
συγχρόνως τον επισκέπτη να μπει στο Μουσείο. H μεγάλη διπλή σκάλα πίσω από την κιονοστοιχία οδηγεί
στον όροφο, αλλά κυρίως επιτρέπει την οπτική ένωση
του εξωτερικού με τον εσωτερικό χώρο. Από τον όροφο
η θέα προς την πλατεία, που βρίσκεται μπροστά από το
κτίριο, είναι εντυπωσιακή. Στο ισόγειο διαμορφώνεται
μια κυκλική αίθουσα, όπως στο Πάνθεον της Ρώμης. H
αίθουσα αυτή αποτελεί το κέντρο όλης της κάτοψης,
ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει περιμετρικά μια κιονοστοιχία 20 κορινθιακών κιόνων. Ανάμεσα στους κίονες,
στα ανοίγματα και στις κόγχες εκτίθενται τα έργα της
κλασικής αρχαιότητας. Σ’ αυτό το κτίριο ο Σίνκελ μπόρεσε να εφαρμόσει τις αντιλήψεις του για την αρχιτεκτονική, σύμφωνα με τις οποίες η αρχιτεκτονική πρέπει
να εκπαιδεύει και να ξυπνά τους ανθρώπους, ώστε αυτοί να κατανοήσουν τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Νατουραλισμός: Το έργο της τέχνης είναι καθρέφτης της φύσης χωρίς εξιδανίκευση.

EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.	Αναζητήστε στην περιοχή σας κάποιο νεοκλασικό κτίριο και φωτογραφίστε το ή βρείτε κάποιο
σε φωτογραφία. Σχεδιάστε την όψη του, προσέχοντας τους άξονες της συμμετρίας και τα διακοσμητικά του στοιχεία.
2.	Ποια θέματα από την ελληνική μυθολογία θα
μπορούσαν να είναι πηγές έμπνευσης για τους
καλλιτέχνες του Νεοκλασικισμού;
3.	Η έννοια του “ιδανικού πολίτη” αποτέλεσε πρότυπο για την τέχνη του Νεοκλασικισμού. Με
ποια χαρακτηριστικά στοιχεία προβάλλεται
αυτό το πρότυπο;
4.	Παρατηρήστε τα έργα των Δ. Ζωγράφου - Μακρυγιάννη και του Θ. Βρυζάκη (εικ. 28 και εικ.
30). Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές τους;
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13

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ
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Ε. Ντελακρουά (E. Delacroix, 1718-1863), “H
Ελευθερία οδηγεί το λαό” (1830), λάδι σε μουσαμά, Λούβρο, λεπτομέρεια.
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13

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Νέα Ζηλανδία, η Βόρειος Αμερική, η Λατινική Αμερική προσέφεραν νέες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους με επακόλουθο η
μετακίνηση προς αυτούς τους τόπους από την Ευρώπη να απλώνεται ολοένα και περισσότερο. Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις συνεχώς πολλαπλασιάζονταν και η
μαζική παραγωγή στις νέες βιομηχανικές μονάδες εντατικοποιήθηκε. H “βιομηχανική επανάσταση” εδραιώθηκε στα κράτη της Ευρώπης σε διαφορετικούς χρόνους.
O σιδηρόδρομος ένωσε τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα
της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ τα μεγάλα αγγλικά και γερμανικά ατμόπλοια από το 1838 συνέδεσαν τις
δύο ηπείρους.
Ο όρος “ρομαντισμός” και τα παράγωγά του πρωτοεμφανίζονται στην Αγγλία το 17ο αιώνα σε διηγήματα με ιππότες και περιπέτειες σε αφηγήσεις γύρω από
τις αντιξοότητες της ζωής, σε διηγήσεις ιστοριών που
βασίζονται στην ανεκπλήρωτη αγάπη και στο πάθος. H
συναισθηματική έξαρση, το μεγαλειώδες που αντικατοπτρίζεται στο άπειρο, η απεγνωσμένη επιθυμία για κατάκτηση των υψηλότερων ιδανικών αλλά και η μελαγχολία και το πάθος είναι μερικές από τις έννοιες που εκφράζονται με τον όρο “ρομαντισμός”.
H επιθυμία απομάκρυνσης από τις αυστηρές προδιαγραφές της κλασικής παράδοσης, η αναζήτηση του
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τοπικού χρώματος και η έξαρση του εθνικισμού οδήγησαν τους καλλιτέχνες στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα
να αναζητήσουν μια μορφή έκφρασης που να προσαρμόζεται στην προσωπική αισθητική τους.
O Νεοκλασικισμός είχε υπερτονίσει τη λογική και
είχε τυποποιήσει την καλλιτεχνική έκφραση. To αυθόρμητο και η παρόρμηση του καλλιτέχνη δεν είχαν πεδίο
έκφρασης στο Νεοκλασικισμό. Στο Ρομαντισμό η πνευματική και καλλιτεχνική ευαισθησία αλλάζει, ενώ κυριαρχούν η διεκδίκηση της ελευθερίας της έκφρασης και
η επικράτηση της ιδέας του ατομικισμού.
Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι ρομαντικοί εκφράζονται
με ιδιαίτερους τρόπους μέσα στο πλαίσιο του Ρομαντισμού. Όμως η απαίτηση για ελευθερία της δημιουργικής φαντασίας και του ατομικού συναισθήματος ήταν
κοινό χαρακτηριστικό και έδωσε νέες εκφραστικές δυνατότητες σε όλους τους τομείς της τέχνης.
Με το Ρομαντισμό ανανεώνεται η σημασία της θρησκευτικής πίστης στην καλλιτεχνική παραγωγή, εκδηλώνονται η αντίθεση και η αποδέσμευση από τα κλασικά πρότυπα, ενισχύεται η αναζήτηση του εξωτικού στοιχείου, αλλά και η επαφή με τη φύση ως αντίδραση στην
αυξανόμενη αστικοποίηση. H τέχνη γίνεται μέσο έκφρασης των ατομικών ανησυχιών του καλλιτέχνη, της φαντασίας του, των παρορμήσεών του, των ονείρων του.
To pittoresque, δηλαδή το γραφικό, το αναπάντεχο, το
εξωτικό, αλλά και το sublime, που δηλώνει το ύψιστο,
το άπειρο και το έντονο και φοβερό μαζί, αποτελούν τις
πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του Ρομαντισμού.
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Αρχιτεκτονική
Στον ορθολογισμό των αρχών του 19ου αιώνα αντιτίθεται τώρα μια ατελείωτη ποικιλία από αρχιτεκτονικά στιλ, που μπορούν να συνυπάρχουν στο μυαλό του
ίδιου καλλιτέχνη. To απόλυτα ωραίο, που ήταν ο στόχος του Νεοκλασικισμού, δεν υφίσταται πια. Οι αρχιτεκτονικές επιλογές εξαρτώνται από την προτίμηση του
κάθε αρχιτέκτονα για κάποιο συγκεκριμένο στιλ, από
την επιθυμία να τονιστεί μέσα από την τέχνη, ή ακόμα
και από την ιδιαίτερη χρήση του κάθε κτιρίου, κάποιο
εθνικό συναίσθημα. Γενικά, μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όχι μόνο από την κλασική αρχιτεκτονική αλλά και
από την αρχιτεκτονική του Μεσαίωνα. Αυτή η ελεύθερη μεταφορά στοιχείων από τις προηγούμενες αρχιτεκτονικές εκφράσεις και η χρησιμοποίησή τους με στόχο
το νεωτερισμό οδηγούν στα μέσα του 19ου αιώνα στο
αρχιτεκτονικό στιλ που ονομάζεται εκλεκτικισμός. Επίσης, την ίδια περίοδο εμφανίζεται και η μέριμνα για την
αποκατάσταση και τη διατήρηση των κτισμάτων της
αρχαιότητας αλλά και του Μεσαίωνα, η οποία συνδυάζεται με την έξαρση της αναζήτησης μιας εθνικής ταυτότητας.
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1
Εικ. 1. Ζακ-Ινιάς Ιτόρφ (Jacques-Ignace Hittorff,
1792-1867), Εθνικό Τσίρκο (1851), λεπτομέρεια της
πρόσοψης, Παρίσι.

Το 1830 οι έρευνες του Ιτόρφ σχετικά με την πολυχρωμία των ελληνικών ναών άνοιξαν νέους εκφραστικούς
δρόμους. Οδήγησαν στη χρησιμοποίηση χρωμάτων
και πλούσιων διακοσμητικών στοιχείων σε αντίθεση με
το απόλυτο λευκό της αρχιτεκτονικής του Νεοκλασικισμού. Οι ναοί της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας,
σύμφωνα με τη θεωρία της πολυχρωμίας του Ιτόρφ,
ήταν διακοσμημένοι με έντονα χρώματα όπως κόκκινο,
κίτρινο, μπλε.
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2
Εικ. 2. Σαρλ Γκαρνιέ (Ch. Garnier, 1869-1948), Όπερα (1861-1875), Παρίσι.

O αρχιτέκτονας αυτού του επιβλητικού κτιρίου είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ως τεταρτοετής φοιτητής και
ασχολήθηκε με τη μελέτη του ναού της Αφαίας στην
Αίγινα. Λίγα χρόνια μετά την επιστροφή του στο Παρίσι
σχεδίασε την Όπερα. Τα στοιχεία που δανείστηκε από
την ελληνική κλασική αρχιτεκτονική δεν ακολουθούν
τους αυστηρούς κανόνες αλλά την απελευθερωμένη
έμπνευση του αρχιτέκτονα.
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3
Εικ. 3. Τσαρλς Μπέρι (Ch. Barry, 1795-1860) και Α. Γ.
Πούτζιν (A.W.N. Pugin, 1812-52), Βουλή (18361860), Λονδίνο.

H απεικόνιση των ερειπίων, και κυρίως των γοτθικών εκκλησιών, είναι χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού στην
αρχιτεκτονική. To νεογοτθικό στιλ κυριάρχησε στην
Αγγλία και σιγά-σιγά οδήγησε σε εμβάθυνση στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική του Μεσαίωνα. Μετά την
καταστροφή του παλιού κτιρίου του Κοινοβουλίου στο
Λονδίνο το σχέδιο που πρότειναν οι Μπέρι και Πούτζιν
δεν επιδιώκει μόνο να μεταφέρει τις διακοσμητικές λεπτομέρειες των γοτθικών κτιρίων, αλλά και γενικότερες
οικοδομικές αρχές. To συνολικό μέγεθος, η υπερβολή
στο ύψος και η οξυμμένη καθετότητα, οι πυργίσκοι και
7272
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οι οβελίσκοι κάνουν ευδιάκριτο το κτίριο στο όλο πανόραμα της πόλης. Τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία και
όλα τα διακοσμητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου μεταφέρονται ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη των
μεσαιωνικών εκκλησιών. H κάτοψη του κτιρίου μπορεί
να έχει στοιχεία της κλασικής συμμετρίας, αλλά αναμφίβολα η τελική εικόνα κυριαρχείται από την τάση για συνύπαρξη του γοτθικού και του κλασικού στοιχείου. Στο
εσωτερικό, οι αίθουσες του Κοινοβουλίου είναι έντονα
διακοσμημένες με λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την
επιβλητικότητα και τον πλούτο του κτιρίου.

Ζωγραφική
H ζωγραφική του Ρομαντισμού στηρίζεται στην εκφραστική ελευθερία. Οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να
αποδώσουν την έκφραση των ψυχικών καταστάσεων
και να προκαλέσουν την έξαρση των συναισθημάτων
του θεατή. To φανταστικό είναι πηγή έμπνευσης για το
δημιουργό, ο οποίος έχει στόχο την απεικόνιση μιας
συναισθηματικής ανταπόκρισης που προκαλείται από
κάποια συγκίνηση.
Φως και σκιά θα επαναπροσδιοριστούν μέσα από
τη σχέση τους με το χρώμα, το οποίο θα κατακλύσει τον
πίνακα, για να αποδώσει την ένταση των συγκινήσεων.
Οι σκιερές επιφάνειες αυξάνονται, η κίνηση, το χρώμα
γίνονται όλο και πιο έντονα. H έμφαση στη γραμμή, που
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χαρακτήριζε το Νεοκλασικισμό, αποδυναμώνεται όλο
και περισσότερο. Tα καθορισμένα περιγράμματα δεν είναι πλέον δυνατόν να υπάρχουν εκεί όπου κυριαρχεί
η ένταση των συναισθημάτων και όπου οι καταστάσεις
περιπλέκονται από τη συναισθηματική φόρτιση.
H ιστορία, οι μύθοι και οι λαϊκοί θρύλοι, οι διάφορες
στιγμές της ημέρας όπως η ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα,
ο καθημερινός μόχθος των ανθρώπων, όλα αυτά αποτελούν μερικά από τα θέματα των ρομαντικών ζωγράφων.

4
Εικ. 4. Τ. Ζερικό (Theodore Gericault, 1791-1824),
“H σχεδία της Μέδουσας” (1818), λάδι και πένα σε
μουσαμά, 0,65 x 0,83 μ., Παρίσι, Λούβρο.
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Ο Τεοντόρ Ζερικό ήταν ένας από τους πρωτοπόρους
του ρομαντισμού. Στα ταξίδια του στην Ιταλία μελέτησε
τον Μιχαήλ Άγγελο και τον Καραβάτζιο. Από τη μελέτη
του έργου τους πηγάζουν η δυναμική απόδοση των σωμάτων και η δραματική ένταση των χρωμάτων και στα
δικά του έργα. To έργο “Η σχεδία της Μέδουσας” υπήρξε για τους ρομαντικούς ζωγράφους ό,τι ήταν για την
περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης “Ο όρκος των Ορατίων” του Νταβίντ. Δεν εξυμνούνται πια ο ηρωισμός και
τα υψηλά ιδανικά, αλλά απεικονίζονται ο ανθρώπινος
πόνος και ο αγώνας της επιβίωσης. Ο Ζερικό ήθελε να
εντυπωσιάσει τον κόσμο χρησιμοποιώντας ένα θέμα από
τη σύγχρονη επικαιρότητα. H “Μέδουσα”, πολεμικό καράβι που ταξίδευε προς τη Σενεγάλη, αποικία της Γαλλίας, ναυάγησε στις 2 Ιουλίου 1816. To γεγονός είχε
συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Γαλλίας και είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις. To έργο του Ζερικό παρουσιάζει τους ναυαγούς τη στιγμή που βλέπουν στον
ορίζοντα ένα καράβι και αναπτερώνονται οι ελπίδες
τους για τη σωτηρία. Ο ζωγράφος αποτυπώνει στα πρόσωπα των ναυαγών την κούραση και την απεγνωσμένη
προσπάθεια για επιβίωση αλλά συγχρόνως την ελπίδα
στην εμφάνιση του καραβιού, το οποίο μπορεί να τους
σώσει. Ολόκληρη η σύνθεση εκφράζει μια συνεχώς αυξανόμενη ένταση, που κορυφώνεται στο επάνω τμήμα
του πίνακα. Κάθε μορφή αποτελεί σχεδόν μια αυτόνομη ενότητα με πολύπλοκες κινήσεις και αντιθέσεις. To
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φως, πέφτοντας πάνω στα σώματα των ναυαγών, πολλαπλασιάζει τη δραματικότητα στις εκφράσεις των προσώπων και στις κινήσεις των σωμάτων. To θέμα αποκτά
ένταση προς το βάθος, χάρη στην προοπτική, και συγχρόνως ανοίγεται προς τα δεξιά και προς τα αριστερά,
με την έκταση της σχεδίας, δημιουργώντας μεγαλύτερη
συγκίνηση στο θεατή. Ο Ζερικό έκανε πενήντα περίπου
προσχέδια γι’ αυτό το έργο.

5
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Εικ. 5. Ε. Ντελακρουά (Ε. Delacroix, 1718-1863), “H
Ελευθερία οδηγεί το λαό” (1830), λάδι σε μουσαμά,
2,60 x 3,25 μ., Παρίσι, Λούβρο.

Ta περισσότερα έργα του Ντελακρουά έχουν θέματα
από την ιστορία, από τη λογοτεχνία αλλά και από τα
γεγονότα της εποχής του. Η συμμετοχή στα γεγονότα
της επικαιρότητας και η επιδίωξη να αποτυπώσουν στο
έργο τους την εποχή τους είναι από τα χαρακτηριστικά των ρομαντικών καλλιτεχνών. Οι έντονοι χρωματικοί
νεωτερισμοί του Ντελακρουά, η ελευθερία και η ένταση
της πινελιάς του άνοιξαν νέους δρόμους στη ζωγραφική. Ανεξαρτητοποιείται από τους κλασικούς τρόπους
του Νταβίντ και των μαθητών του και μεταφέρει στον
πίνακα την εσωτερική ζωή των πραγμάτων, των ανθρώπων και των καταστάσεων. Από τα ταξίδια του στις χώρες της Μεσογείου κουβαλά τα χρώματα, τις ζωηρές
αντιθέσεις και την ευαισθησία της εσωτερικής ατμόσφαιρας. Οι δυνάμεις της φύσης και τα ένστικτα του
ανθρώπου δονούν την επιφάνεια των έργων του και δείχνουν στο θεατή τις πιο αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ψυχής. Ο Ντελακρουά, θέλοντας να μάθει όλα τα
μυστικά της ζωγραφικής, αντέγραψε με επιμονή έργα
μεγάλων καλλιτεχνών, για να μπορέσει να φτάσει σε
υψηλή τεχνική τελειότητα.
To έργο “Η Ελευθερία οδηγεί το λαό”, είναι σημαντικό,
διότι σ’ αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά η θριαμβική σκηνή μιας επανάστασης του λαού (η επανάσταση
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του 1830, που έφερε στην εξουσία το βασιλιά Λουδοβίκο - Φίλιππο). Ο λαός που συνοδεύει την Ελευθερία
ανήκει στην κατώτερη κοινωνική τάξη, γεγονός που
ενόχλησε την αστική τάξη της Γαλλίας. Ο καλλιτέχνης
συμμετέχει στη δράση του πίνακα, μια που ο άντρας με
το καπέλο δεν είναι άλλος από τον ίδιο το ζωγράφο. Ο
ενθουσιασμός για την ελευθερία, το ένοπλο πλήθος, η
ένταση στην ατμόσφαιρα, η κυματίζουσα τρίχρωμη σημαία δημιουργούν συναισθήματα έξαρσης και πάθους
στο θεατή.
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6
Εικ. 6. Ντελακρουά, “H καταστροφή της Χίου”
(1824), 4,22 x 3,52 μ., Παρίσι, Λούβρο.

Για μια ακόμη φορά τα θέματα της επικαιρότητας αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. H συναισθηματική φόρτιση που εκπέμπει το πρόσωπο της
γυναικείας μορφής στο κέντρο του πίνακα έρχεται σε
αντίθεση με το σκληρό πρόσωπο του Τούρκου καβαλάρη. H έλλειψη της συμμετρίας του πίνακα, τα λαμπερά
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χρώματα, η απόγνωση εξαιτίας της καταστροφής, τα
πυρπολημένα χωριά στο βάθος συγκλονίζουν το θεατή.
Στο έργο αυτό προβάλλεται η έντονη συγκίνηση που
θέλει να μεταφέρει ο καλλιτέχνης, εμπνεόμενος από το
φιλελληνισμό και την ελληνική επανάσταση.

7
Εικ. 7. Γουίλιαμ Τέρνερ (William Turner, 1775-1851),
“H παραλία του Καλέ, η άμπωτη και οι ψαράδες που
μαζεύουν πεταλίδες” (1830), λάδι, 0,73 x 1,07 μ.,
Μπέρι, Μουσείο Καλών Τεχνών.

Στο πλαίσιο του αγγλικού Ρομαντισμού ο Τέρνερ απέδωσε με μεγάλη φυσικότητα τις διαφορετικές στιγμές της
φύσης. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του πέρασαν γεμάτα στερήσεις, και το έργο του αντιμετωπίστηκε με
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αδιαφορία, ακόμα και με εχθρότητα. Η αναγνώριση ήρθε
αργά στη ζωή του, μόλις το 1889, μετά από μια κοινή έκθεση με τον Ροντέν (βλ. κεφ. 15 εικ. 11). Ο Τέρνερ μέχρι τα βαθιά του γεράματα αφιερώθηκε στη μελέτη του
φωτός και της φύσης καθώς μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μέρας και των εποχών. Μελετητής προηγούμενων τοπιογράφων (Κλωντ Λορέν και άλλων) απέδωσε στα έργα του τη φύση με τα στοιχεία του μεγαλειώδους και του “υψηλού”. Όταν πέθανε, άφησε περίπου
300 έργα και 20.000 σκίτσα, τα οποία βρίσκονται σήμερα
στην Τέιτ Γκάλερι του Λονδίνου. Στα τοπία που ζωγράφισε ο χώρος αποκτά υπόσταση μέσα από το χρώμα και
το φως, ενώ οι μορφές χάνουν κάθε ίχνος περιγράμματος και γίνονται σχεδόν άυλες. Στην ατμόσφαιρα κυριαρχεί το συναίσθημα. Το φως διαλύει τις μορφές, και το
θέμα γίνεται αντιληπτό με την ενεργοποίηση της φαντασίας του θεατή.
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Γλυπτική
H γλυπτική σιγά-σιγά απομακρύνεται από την επίδραση του Κανόβα και, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις δυσκολίες που προέρχονται από την ίδια της
τη φύση, αναζητά νέους τρόπους για να εκφράσει το
άπειρο. Στα γλυπτά τους οι καλλιτέχνες, περιορισμένοι από τη φύση του υλικού, θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν το συναισθηματισμό του ρομαντισμού με την
επιλογή θεμάτων στα οποία μπορούν να τονιστούν η
ζωντάνια, η κίνηση αλλά και η υφή του υλικού. H γλυπτική θα αργήσει να ακολουθήσει το Ρομαντισμό. Τα
πρώτα έργα που δείχνουν τη διάθεση να απομακρυνθούν από το Νεοκλασικισμό εκτίθενται το 1831 στην
ετήσια Έκθεση των Καλών Τεχνών στο Παρίσι. Τα νέα
χαρακτηριστικά είναι η προσπάθεια απόδοσης των
φυσικών στοιχείων, των εσωτερικών εκφράσεων και
των καταστάσεων της ψυχής. Τα θέματα των έργων είναι παρμένα από το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, αλλά,
όπως στη ζωγραφική, και από σύγχρονα γεγονότα.
Οι γλύπτες του Ρομαντισμού παρουσιάζουν τους ανθρώπους με τα ρούχα της εποχής τους και αντιτίθενται
στον ιδεαλισμό του γυμνού του Νεοκλασικισμού. H
φύση, λοιπόν, “η φύση και η αλήθεια”, όπως έγραφε ο
Βίκτωρ Ουγκό στην εισαγωγή του έργου του Κρόμγουελ, το 1827, είναι η κεντρική ιδέα του Ρομαντισμού στη
γλυπτική.
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8
Εικ. 8. Ζαν Μπατίστ Καρπό (Jean Baptiste Carpeaux,
1827-1875), “O χορός” (1868), πρόπλασμα, γύψος, 2,32 x 1,48 x 1,15 μ., Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.

Ο Καρπό απέδωσε με δυναμισμό το πνεύμα του Ρομαντισμού στη γλυπτική. Σ’ αυτό το έργο επιτυγχάνει να
μεταφέρει τη χαρά της κίνησης, της διασκέδασης και
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τον αυθορμητισμό σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι σύγχρονοί
του το θεώρησαν άσεμνο για να στηθεί στην Όπερα του
Παρισιού. Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό στη μεγάλη
προσπάθεια για την ανανέωση της γλυπτικής. H δίψα
για χαρά, ο ρεαλισμός, η έκφραση περιλαμβάνονται στις
βασικές επιδιώξεις της γλυπτικής κατά το τέλος του
19ου αιώνα.
Η τέχνη στην Ελλάδα
Στην Αθήνα οι ανάγκες συνεχώς μεγαλώνουν, και
τα δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα πολλαπλασιάζονται.
Ευρωπαίοι και Έλληνες αρχιτέκτονες, ύστερα από τις
πρώτες νεοκλασικές δημιουργίες, γρήγορα θα περάσουν σε μια πιο σύνθετη έκφραση, επηρεασμένη από
διάφορα στοιχεία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Τα
αυστηρά νεοκλασικά στοιχεία θα εμπλουτιστούν με
αναφορές στην αναγεννησιακή, στη γοτθική, στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, και θα εμφανιστεί και εδώ μια αμφιταλάντευση ανάμεσα στο κλασικό και στο “ρομαντικό”.
Στην ελληνική ζωγραφική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάποια περίοδος ως καθαρά ρομαντική. Μετά το
1860 η δημιουργία έργων με ιστορικά θέματα ατόνησε,
οι προσωπογραφίες εξακολουθούσαν να κυριαρχούν,
και πλήθυνε η δημιουργία θαλασσογραφιών, τοπογραφιών και ηθογραφιών. Στην τοπιογραφία, που είχε μακρά παράδοση από τις υδατογραφίες των περιηγητών,
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Ευρωπαίων δηλαδή ζωγράφων του 18ου αιώνα που κατέγραφαν τις αρχαιότητες στην κατακτημένη από τους
Τούρκους Ελλάδα, απεικονίζονται με ειδυλλιακό τρόπο
τα ελληνικά ερείπια, και το παρελθόν και το παρόν εμφανίζονται σε μία σύζευξη που φαίνεται να αναφέρεται
στην ειδυλλιακή τοπιογραφία του 17ου αιώνα (βλ. Κλ.
Λοραίν, σελ. 169 / Γ, 138, εικ. 11). Στην ηθογραφία αντανακλάται η στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς την
αστικοποίηση, με την οποία φαίνεται να απολαμβάνει
την ελευθερία και τις οικονομικές δυνατότητες που παρέχει. Η ηθογραφία καταγράφει τα ασήμαντα ή σημαντικά στιγμιότυπα της ζωής τόσο του αστού όσο και του
αγρότη, δημιουργεί μια άλλοτε εύθυμη και άλλοτε μελαγχολική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε είναι η ζωγραφική
που εξιδανικεύει την ιδιωτική ζωή χωρίς να εκφράζει
κοινωνικούς προβληματισμούς ή υπονοούμενα. Πολλές
φορές ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα διάφορα στιγμιότυπα είναι περισσότερο ευρωπαϊκός και λιγότερο ελληνικός, πράγμα που ταίριαζε στον ιδεολογικό προσανατολισμό των αστικών κοινωνικών στρωμάτων της νεοσύστατης Ελλάδας, η οποία επιζητούσε την ταυτότητά της και την ιδεολογική της συγγένεια με την Ευρώπη.
Κορυφαίοι ζωγράφοι της Σχολής του Μονάχου δημιουργούν σε αυτή την περίοδο, με κυριότερους τον Νικηφόρο Λύτρα και τον Νικόλαο Γύζη, καθηγητές στο Σχολείο
των Τεχνών του Πολυτεχνείου στην Αθήνα ο πρώτος,
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Μόναχο ο δεύτερος,
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δίδαξαν τους Έλληνες ζωγράφους και στήριξαν την ελληνική ζωγραφική στην προσπάθειά της να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή τέχνη. Με την τοπιογραφία και
την ηθογραφία η ελληνική τέχνη θα οδηγηθεί από το νεοκλασικισμό και το ρομαντισμό στον 20ό αιώνα και στο
συντονισμό της με τα ευρωπαϊκά ρεύματα της πρωτοπορίας.

9
Εικ. 9. Σταμάτης Κλεάνθης (1802-1862), Μέγαρο
Ιλίσια, σήμερα Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών (18401848), Αθήνα.

Το κτίριο αυτό χαρακτηρίζεται από οξυκόρυφα ανοίγματα, από τη χρησιμοποίηση της πέτρας και του τούβλου
αλλά και από τη συμμετρία του συνόλου.
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10
Εικ. 10. Χριστιανός Χάνσεν, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, To Οφθαλμιατρείο (1847), Αθήνα.

Οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες μελετούν τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και μεταφέρουν στα έργα τους πολλά στοιχεία της. Τα δίλοβα παράθυρα αλλά και οι διακοσμητικές ταινίες αυτού του κτιρίου το πιστοποιούν.
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11
Εικ. 11. Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller, 1837-1923),
Έπαυλη Καλαμάρα (1893-1900), Αθήνα, Κηφισιά.

Ο Ε. Τσίλλερ ήρθε στην Ελλάδα το 1861 και έμεινε εδώ
μέχρι το θάνατό του. Παραγωγικότατος αρχιτέκτων,
ασχολήθηκε με ανασκαφές, δίδαξε στο Σχολείο των Τεχνών από το 1872 και διετέλεσε Διευθυντής Δημοσίων
Έργων. Στα πολυάριθμα έργα του χρησιμοποίησε τα
στοιχεία του Νεοκλασικισμού που διδάχτηκε στη Γερμανία και προσπάθησε να τα συνδυάσει με νέα, τα οποία θα
ταίριαζαν με τις απαιτήσεις της αθηναϊκής αστικής τάξης. Στην έπαυλη Καλαμάρα ο αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί κλασικά στοιχεία, όπως είναι η συμμετρία, η απλότητα
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του όγκου του κτιρίου, το μεγάλο γείσο με τις διακοσμητικές σταγόνες, και τα συνδυάζει με τα τοξωτά ανοίγματα του προστώου και την εμφανή λιθοδομή, στοιχεία που
ταιριάζουν σε μια εξοχική κατοικία.

12
Εικ. 12. Κωνσταντίνος Βολανάκης (1839-1907), “Η
Έξοδος του Άρεως” (1868), λάδι σε καμβά, 1,10 x
1,91 μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

Το έργο απεικονίζει ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη
τον Απρίλιο του 1826. Η σύνθεση στηρίζεται σε καλά
υπολογισμένη οργάνωση, που κατευθύνει την προσοχή
του θεατή στο κέντρο. Εκεί εικονίζεται το ελληνικό καράβι “Άρης” να έχει μόλις νικήσει σε ναυμαχία με τουρκικά πλοία. Τον καλλιτέχνη δεν τον ενδιαφέρει τόσο η
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περιγραφή της μάχης όσο η μνημειακή παρουσίαση των
ιστιοφόρων πέρα από το πραγματικό γεγονός.

13
Εικ. 13. Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904), “Το Φίλημα”, λάδι σε καμβά, 0,79 x 0,69 μ., Αθήνα, Εθνική
Πινακοθήκη.

Το έργο αυτό παρουσιάστηκε το 1878 στην Έκθεση του
Παρισιού και αποδίδει μια τρυφερή σκηνή από την ελληνική ύπαιθρο. Η αφέλεια και η αγνότητα του νεαρού κοριτσιού παρουσιάζονται με απαράμιλλη ομορφιά, καθώς
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η κόρη δέχεται στα κρυφά το φιλί του νέου που ξενυχτά
κάτω από το παράθυρό της. Το φως στο δωμάτιο αφήνει να δούμε τις λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τη
λιτότητα του απλού λαϊκού σπιτιού.

14
Εικ. 14. Νικόλαος Γύζης (1842-1901), “Η Αποστήθιση” (1883), λάδι σε ξύλο, 0,74 x 0,63 μ., Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.

Από τους μεγάλους δασκάλους των κανόνων της σύνθεσης ο Γύζης δίδαξε στην Ακαδημία του Μονάχου την
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περίοδο 1882-1901. Έχοντας ιδεαλιστικό προσανατολισμό ζωγράφισε θέματα με αλληγορικό περιεχόμενο,
ηθογραφίες και προσωπογραφίες. Στο έργο αυτό καταφέρνει με λιτά μέσα να συγκρατήσει το βλέμμα του θεατή στο πρόσωπο της μικρούλας, που, συγκεντρωμένη,
προσπαθεί να επαναλάβει νοερά το μάθημά της. Γνώστης του υλικού, αποδίδει με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα ρούχα, τα μαλλιά, την επιδερμίδα, τα υγρά μάτια.

15
Εικ. 15. Γεώργιος Ιακωβίδης, “Η παιδική Συναυλία”
(1900), λάδι σε μουσαμά, 1,76 x 2,50 μ., Αθήνα,
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Εθνική Πινακοθήκη.

Από τα πιο γνωστά έργα της ελληνικής ηθογραφίας,
αποτελεί το αποκορύφωμα της άνθησης του είδους,
την οποία άνθηση θα ακολουθήσει η παρακμή. Ο Ιακωβίδης απεικονίζει στο έργο αυτό μια σκηνή που αντανακλά όχι μόνο το γούστο του αθηναϊκού κοινού αλλά
και του ευρωπαϊκού, αφού το 1900, ύστερα από μικρές
τροποποιήσεις, το έργο εστάλη στην παγκόσμια έκθεση
του Παρισιού και βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο. Είναι
προφανής η προσκόλληση του καλλιτέχνη στη φυσική
αναπαράσταση και χαρακτηριστική η φυσική και άνετη
πινελιά με την οποία περιγράφει τους ανθρώπους, τις
κινήσεις, το διάχυτο φως.

16
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Εικ. 16. Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938), “Η Κοιμωμένη” (1878), μάρμαρο, μήκος 1,70 μ., Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Χαλεπάς αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη
στην ελληνική τέχνη. Το έργο και η ζωή του απέκτησαν διαστάσεις μύθου ο οποίος περιβάλλει το όνομά
του μέχρι σήμερα. “Η Κοιμωμένη”, για την οποία τόσα
γράφτηκαν, είναι το τελευταίο έργο που σμίλεψε ο καλλιτέχνης πριν αρρωστήσει και νοσηλευτεί στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Έργο δομημένο με τις αρχές της
κλασικής τέχνης, φανερώνει και ρομαντικές επιδράσεις.
Το καλοδουλεμένο μάρμαρο χάνει τη βαρύτητά του, και
μορφή και πτυχώσεις πλάθονται ανάλαφρες. Η κοπέλα
που κοιμάται κρατάει στο στήθος ένα σταυρό, τελευταίο ίσως δεσμό με τον υλικό κόσμο. Το ανασηκωμένο
σώμα, το σφίξιμο του σταυρού στο χέρι αφήνουν τη
μορφή να αιωρείται ανάμεσα σε έναν ταραγμένο ύπνο
και στο θάνατο.
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17
Εικ. 17. Δημήτριος Φιλιππότης (1834-1919), “Ξυλοθραύστης” (1875), μάρμαρο, ύψος 1,10 μ., Κήπος
Ζαππείου, Αθήνα.

Ο Φιλιππότης, από τις μεγάλες μορφές της ελληνικής
γλυπτικής, απέδωσε στη μορφή του νέου άντρα την
ένταση στην κίνηση, τη σύσπαση των μυών, που δηλώνουν τη μεγάλη προσπάθεια. Ο γλύπτης αιχμαλωτίζει τη
στιγμή της μεγάλης έντασης, δίνοντας ένα έργο, που
για την ελληνική γλυπτική σημαίνει την απομάκρυνση
από το γαλήνιο και συγκρατημένο χαρακτήρα των κλασικών προτύπων.
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ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ ΓΚΟΓΙΑ

18
Εικ. 18. Φραντζίσκο Γκόγια (Francisco Goya,
1746-1828), “Οι τουφεκισμοί της 3ης Μαΐου”
(1814), λάδι σε μουσαμά, 2,66 x 3,45 μ., Μαδρίτη, Μουσείο Πράντο.

O Φραντζίσκο Γκόγια ζούσε στην Ισπανία, σε μια
χώρα εξαντλημένη από τους πολέμους με τους Γάλλους, όπου επικρατούσαν η καταπίεση, η μιζέρια,
αλλά και η καχυποψία. Ως ζωγράφος της βασιλικής
αυλής της Ισπανίας απέδωσε με λεπτή ειρωνεία τις
ανησυχίες της εποχής του. Βασιλείς και απλοί άνθρωποι γίνονται στα έργα του αντικείμενο της ίδιας
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αμείλικτης κριτικής του. Στους πίνακές του καταγγέλλει με δραματικό τρόπο την αγριότητα, τη μισαλλοδοξία, τη βιαιότητα, αλλά και τις ταλαιπωρίες
του ισπανικού λαού. Το έργο του Γκόγια συμπίπτει
χρονικά με την περίοδο του Νεοκλασικισμού, αλλά
περιέχει έντονα στοιχεία κριτικής των ιδανικών του
Διαφωτισμού. Τα έργα του, με τη μεγάλη εκφραστική ελευθερία, την αποδέσμευση από τους αυστηρούς κανόνες και από τον ακαδημαϊσμό του Νεοκλασικισμού, παρουσιάζουν τη δραματική πολυπλοκότητα της εποχής του καλλιτέχνη και άνοιξαν το
δρόμο για τις νέες αναζητήσεις του 19ου αιώνα.
Στο έργο “Οι τουφεκισμοί της 3ης Μαΐου”, παρουσιάζεται η εξέγερση των Ισπανών κατά των Γάλλων
κατακτητών, μια εξέγερση της ανθρωπότητας ενάντια στη βία, στην καταπίεση, στον τρόμο, που οδηγεί άδικα στο θάνατο. Στα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν εκφράζεται ηρωισμός όπως στον Μαρά του
Νταβίντ αλλά αγανάκτηση. Οι άνθρωποι πεθαίνουν
καταγγέλλοντας τον παραλογισμό του πολέμου. Η
μορφή με το λευκό πουκάμισο αντιστέκεται ακόμα
και την τελευταία στιγμή, σηκώνοντας τα χέρια σε
ένδειξη διαμαρτυρίας και οργής.
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19
Εικ. 19. Γκόγια, “H Συνέλευση των Μαγισσών”,
λεπτομέρεια, 1819-1820, λάδι σε μουσαμά, 1,40
x 4,38 μ., Μαδρίτη, Μουσείο Πράντο.

Οι σκοτεινοί δαίδαλοι της μαγείας αλλά και της παραφροσύνης αποδίδονται με τα ψυχρά και σκοτεινά
χρώματα, με τις βίαιες πινελιές, που είναι έκφραση των πιο κρυφών και ανεξέλεγκτων συναισθημάτων. Ο Γκόγια με αυτά τα έργα του άνοιξε τους
δρόμους προς το Ρομαντισμό και προς την έντονη
έκφραση των συναισθημάτων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΣΠΑΡ ΝΤΑΒΙΝΤ ΦΡΗΝΤΡΙΧ
Ο Φρήντριχ άλλαξε την αντίληψη για το τοπίο που
υπήρχε κατά το 18ο αιώνα, παρασύροντας το βλέμμα
του θεατή προς το άπειρο. Εστίασε την προσοχή του
στις αξίες της πατρίδος του, της Γερμανίας, ενώ ο θρησκευτικός συμβολισμός είναι διάχυτος στο έργο του.
Για τον Φρήντριχ η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η θεία
πίστη, και ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται καθημερινά για το τελευταίο μεγάλο ταξίδι του. Πράγματι, η θάλασσα, τα πλοία και τα ταξίδια, συνδεδεμένα με
βαθιά θρησκευτικά συναισθήματα, είναι από τα θέματα
που επανέρχονται συχνά στο έργο του. “Πολλές φορές
με ρώτησαν”, είχε πει, “γιατί διαλέγω για θέμα της ζωγραφικής μου τόσο συχνά το θάνατο, τη φθορά και τον
τάφο. Γιατί, για να ζήση κανείς κάποτε αιώνια, πρέπει
να παραδοθεί στο θάνατο”.
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20
Εικ. 20. Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ (Gaspar David
Friedrich, 1774-1840), “To φεγγάρι καθώς γεννιέται
από την θάλασσα” (1822), λάδι σε μουσαμά, 55 x 71
εκ., Βερολίνο, Εθνική Πινακοθήκη.

Τα βράχια, στο πρώτο επίπεδο αυτού του έργου, συμβολίζουν την πίστη. Τα καράβια, ιδίως αυτό με τ’ ανοιχτά πανιά, συμβολίζουν τη ζωή που φεύγει, ενώ το φεγγάρι που ανατέλλει συμβολίζει τον Χριστό. H συμμετρία
του πίνακα και η στατικότητα των στοιχείων στοχεύουν
στην έξαρση των θρησκευτικών συναισθημάτων. Για
τον Φρήντριχ το πέρασμα του χρόνου μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από τον πόνο της καθημερινότητας.
Στο συγκεκριμένο έργο τα διάφορα οριζόντια επίπεδα
απεικονίζουν, από το πρώτο πλάνο, προς το βάθος του
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πίνακα, ακριβώς αυτή την ιδιότητα του χρόνου που περνά. H ελπίδα πηγάζει μέσα από τη μελαγχολία όπως η
μέρα μέσα από τη νύχτα. Ο ουρανός, που καταλαμβάνει
το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του έργου, ενισχύει την απόγνωση και την αίσθηση του κενού. Ο παρατηρητής αιωρείται ανάμεσα στο πρώτο πλάνο και στο
βάθος, που είναι μακρινό και άπιαστο. Έτσι, μεγαλώνει
ακόμα περισσότερο η απόσταση ανάμεσα στην μικρότητα του ανθρώπου και στη μεγαλοσύνη του σύμπαντος.
Ο ζωγράφος αποτυπώνει αυτό που έχει μέσα στην ψυχή
του και όχι αυτό που αντικρίζουν τα μάτια του.

21
Εικ. 21. Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ, “Ο μοναχικός περιπατητής στα σύννεφα” (1817-1818), λάδι σε
μουσαμά, 0,74 x 0,94 μ., Αμβούργο, Πινακοθήκη.
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Στο έργο αυτό ο καλλιτέχνης μεταφέρει συγκεκριμένα
στοιχεία από το τοπίο των Ελβετικών Άλπεων. Στον πίνακα η μορφή του περιπατητή συμβολίζει έναν άνθρωπο
που έχει πεθάνει. Κοιτάζει προς τον γκρεμό, αναλογιζόμενος τα λάθη της επίγειας ζωής. Από την ομίχλη, που
όλα τα σκεπάζει, ξεπροβάλλουν μόνο οι βουνοκορφές,
σταθερά στοιχεία του τοπίου, που συμβολίζουν την
ακλόνητη χριστιανική πίστη, η οποία οδηγεί στην επουράνια ζωή. H τέχνη του Φρήντριχ βασίζεται σε βαθιά
γνώση της φύσης. Σε όλη του τη ζωή ήταν ένας παρατηρητής, και στα έργα του στοιχεία από τη φύση χρησιμοποιούνται ως θρησκευτικές αλληγορίες.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΥΝΤ
Ένας από τους πιο σημαντικούς γλύπτες του Ρομαντισμού στη Γαλλία είναι ο Φρανσουά Ρυντ. Σε όλη
του τη ζωή ήταν θαυμαστής της κλασικής αρχαιότητας,
αλλά στην εποχή του Ρομαντισμού ήταν δύσκολο να
αντισταθεί στο νέο ρεύμα. Οδηγήθηκε λοιπόν στη δραματική απόδοση των εκφράσεων. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι τα ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία
της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι και ιδιαίτερα η Εκκίνηση των Εθελοντών το 1792, που είναι γνωστό ως
“Η Μασσαλιώτιδα”.
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22
Εικ. 22. Φρανσουά Ρυντ (Francois Rude, 17841855), “H Μασσαλιώτιδα” (1833-1836).

Η σύσπαση των μυών, οι αντίθετες κατευθύνσεις των
κινήσεων και των βλεμμάτων των ανθρώπων, η μετακίνηση ακόμα και της αέρινης μάζας, αλλά και των σκιών,
δημιουργούν τέτοια κινητικότητα, που μπορεί να παρασύρει ακόμα και τον πιο απαθή θεατή. Στην κορυφή της
πυραμίδας μια γυναικεία μορφή, το πνεύμα του πολέ103 / 221
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μου, με τα φτερά ανοιγμένα, καλεί με δυνατή φωνή τους
εθελοντές, δείχνοντας με το σπαθί τον τόπο της μάχης.
Ο αρχηγός της ομάδας, στο κέντρο της εικόνας, με το
χέρι σηκωμένο κουνά το κράνος, για να τραβήξει την
προσοχή των εθελοντών και επιτυγχάνει την ισορροπία
της σύνθεσης. Δίπλα του ένας έφηβος, κρατώντας το
σπαθί, είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον αρχηγό. Πίσω
τους ένας μεσήλικας ετοιμάζεται φορώντας την μπέρτα του, και, πιο πίσω ακόμα, ένας ηλικιωμένος ψιθυρίζει
συμβουλές προς τον αρχηγό, ο οποίος δεν τον ακούει
πια. Από την άλλη μεριά, η σύνθεση ολοκληρώνεται με
δύο ακόμα στρατιώτες, ο ένας από τους οποίους στρέφεται προς το κέντρο, για να καλέσει με την τρομπέτα,
ενώ ο άλλος ετοιμάζει το τόξο του. H μορφή του αλόγου
και η σημαία ολοκληρώνουν τη σύνθεση και προσφέρουν
μεγαλύτερη ένταση και δραματικότητα.

23
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Εικ. 23. Φ. Ρυντ, “H Μασσαλιώτιδα” (1833), πρόπλασμα, γύψος, 1,07 x 0,51 μ., Παρίσι, Μουσείο Καρναβαλέτ.

24
Εικ. 24. Φ. Ρυντ, “H Μασσαλιώτιδα” (1836), λεπτομέρεια, πέτρα, Παρίσι, Αψίδα του Θριάμβου.
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.	Με τη βοήθεια του/της φιλολόγου σας διαβάστε
αποσπάσματα από ρομαντικά διηγήματα και
αναγνωρίστε τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Προσπαθήστε να τα συνδέσετε με τη ζωγραφική
του Ρομαντισμού.
2.	Συγκρίνετε το έργο “Η Ελευθερία οδηγεί το
λαό”, του Ντελακρουά, με το έργο. Ο ΄Ορκος
των Ορατίων”, του Νταβίντ. Τι συμπεράσματα
βγάζετε από τη σύγκριση των δύο έργων τόσο
ιδεολογικά όσο και μορφολογικά;
3.	Βρείτε ένα μουσικό κομμάτι που να ταιριάζει σ’
ένα έργο του Ρομαντισμού.
4.	Μπορείτε να συσχετίσετε το έργο του Ντελακρουά “Καταστροφή της Χίου” με τον απόηχο
του ελληνικού αγώνα του 1821 στην Ευρώπη.

106 / 222
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 106

29/06/2017 10:50

14

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ
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Κλ. Μονέ, “Εντύπωση, ανατολή του ήλιου”
(1872), λάδι σε μουσαμά 0,50 x 0,65 μ., Παρίσι,
Μουσείο Marmottan.
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14

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μεγάλες κοινωνικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους, σε προοδευτικούς και συντηρητικούς, σε εκείνους
που έμεναν προσκολλημένοι στο παρελθόν και σε εκείνους που αναζητούσαν νέες διεξόδους. Ο πληθυσμός
στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική διπλασιάστηκε
μετά το 1850, ενώ η αύξηση της γεωργικής παραγωγής,
που οφειλόταν στην τεχνολογική ανάπτυξη, δημιούργησε το μεταναστευτικό ρεύμα των αγροτών προς τις
πόλεις σε αναζήτηση εργασίας.
O φιλελευθερισμός της αστικής τάξης στηρίχτηκε
στην ατομική πρωτοβουλία και προώθησε την άσκηση
και τον έλεγχο της εξουσίας από τα εύρωστα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας χωρίς την παρέμβαση του
κράτους. H ελευθερία του τύπου και η διάδοση των ιδεών σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού,
η ενίσχυση της εθνικής συνείδησης, η αναζήτηση του
ιστορικού παρελθόντος ως μέσου διαφοροποίησης χαρακτηρίζουν την περίοδο από το 1840 μέχρι το 1870
περίπου. Σε όλα τα επίπεδα, στη θρησκεία, στην πολιτική, στην επιστήμη, στην τέχνη, η διάσταση των απόψεων είχε πάρει τον χαρακτήρα αντιμαχόμενων στρατοπέδων. Η αναζήτηση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για τις καταπιεσμένες εργατικές τάξεις προώθησε τις σοσιαλιστικές ιδέες - όπως φάνηκε στο έργο των
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πρωτοπόρων κοινωνιολόγων Σαιν Σιμόν (1760-1825),
Ογκίστ Κοντ (1798-1857) και άλλων - που κορυφώθηκαν
στο Μανιφέστο των Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς. Ο Καρλ
Μαρξ και ο Φρήντριχ Ένγκελς δημοσίευσαν το 1848 το
Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όπου η πάλη των τάξεων
αναλύεται μέσα από την ιστορική της εξέλιξη, και ερμηνεύονται έτσι οι κοινωνικές ταραχές που εμφανίστηκαν
στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ευρώπης κατά την
τρίτη και την τέταρτη δεκαετία του αιώνα.
Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης - Γαλλία,
Αυστρία, Πρωσία, Ουγγαρία, Βοημία, Ιταλία - οι επαναστατικές κινητοποιήσεις κατά του αυταρχισμού διαδέχονταν η μία την άλλη.
Στο Παρίσι, η πίεση του αυταρχισμού της μοναρχίας και η οικονομική ύφεση του 1846-47 οδήγησαν
την εργατική τάξη σε επανάσταση (Φεβρουάριος του
1848), που κατέληξε στην πτώση της μοναρχίας και την
ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Η διαμάχη όμως ανάμεσα στους επικρατήσαντες, που κατέληξε σε αιματηρές
οδομαχίες τον Ιούνιο του ίδιου έτους, έφερε στο προσκήνιο τον Λουδοβίκο Ναπολέοντα, ο οποίος το 1852
αυτοανακηρύχθηκε σε Ναπολέοντα 3ο και επέβαλε τη
Δεύτερη Αυτοκρατορία. Στην Αγγλία το τραπεζικό σύστημα εξελίχθηκε, και το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα κυριάρχησε, οδηγώντας στην εδραίωση των κανόνων της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς με βάση
την προσφορά και τη ζήτηση.
Την ίδια περίοδο, η τεχνολογική έκρηξη, η βιομηχανική επανάσταση, η εφεύρεση της φωτογραφίας,
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η χρήση του τηλέγραφου και οι κάθε είδους εφευρέσεις και ανακαλύψεις σήμαναν βαθιά αλλαγή στη δομή
της κοινωνίας, αλλά και στον τρόπο σκέψης. Το 1859 ο
Δαρβίνος δημοσίευσε το έργο του “Η καταγωγή των ειδών”, που επηρέασε τις πεποιθήσεις του ανθρώπου
για την ίδια την προέλευσή του. Ο σύγχρονος άνθρωπος και τα προβλήματά του ήρθαν στο προσκήνιο και
έγιναν το θέμα της ποίησης, της πεζογραφίας, της τέχνης.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όλα τα πολιτικά,
κοινωνικά, οικονομικά γεγονότα οδήγησαν τους καλλιτέχνες να συνδεθούν άμεσα με τις καθημερινές απλές
όψεις της ζωής, να απομακρυνθούν από τον υποκειμενισμό του ρομαντισμού και να δουν τη ζωγραφική ως
μέσο καταγραφής της πραγματικότητας.

Ο όρος Ακαδημαϊκή Τέχνη σημαίνει την επίσημη
ή την κοινώς αποδεκτή τέχνη. Απαντά συχνά κατά
το 19ο αιώνα στις συζητήσεις περί τέχνης, όταν
πλάι στην επίσημη τέχνη εμφανίστηκαν αντιτιθέμενες τάσεις.
Παίρνοντας τον όρο αλλά και τη σημασία από
την Ακαδημία του Πλάτωνος (4ος αι. π.Χ.), ο όρος
“Ακαδημία” σημαίνει μια Σχολή στην οποία εντάσσονται κοινοί στόχοι και κοινά πιστεύω στους τομείς της Τέχνης, των Γραμμάτων, της Φιλοσοφίας ή
των Επιστημών.
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Όταν τα ελληνικά γράμματα αναβίωσαν στην
αναγεννησιακή Ιταλία (15ος αι.), αναβίωσε και ο
όρος Ακαδημία. Από τον 16ο αιώνα και μετά δημιουργήθηκαν οι Ακαδημίες (το 1561 ιδρύθηκε στη
Φλωρεντία η Ακαδημία του Σχεδίου “Accademia
del Disegno”), και οι καλλιτέχνες μάθαιναν πια την
τέχνη τους όχι ως μαθητευόμενοι στα εργαστήρια
των φτασμένων καλλιτεχνών του τόπου τους αλλά
σε οργανωμένα προγράμματα μάθησης, που ήταν
ακριβώς οι Ακαδημίες των γραμμάτων, των τεχνών
και των επιστημών.
Η Γαλλική Ακαδημία Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το
1648. Προστατευόταν από το βασιλιά και διδασκόταν σ’ αυτήν η τέχνη όπως έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τους κλασικούς κανόνες της σαφήνειας,
της τάξης, της αρμονίας, της ομορφιάς, της συμμετρίας, της ευπρέπειας. Παράλληλα, τα κυριότερα
θέματα της υψηλής Τέχνης ήταν τα θρησκευτικά, τα
ιστορικά και τα μυθολογικά, ενώ θέματα όπως τα
τοπία και οι νεκρές φύσεις θεωρούνταν υποδεέστερα και ανάξια λόγου. Ο άνθρωπος και οι σπουδαίες
πράξεις του έπρεπε να απεικονίζονται στην Τέχνη,
η οποία όφειλε να εξιδανικεύει, να ωραιοποιεί, αλλά
και να αναπαριστά μόνο το Υψηλό και το Μεγαλοπρεπές της ανθρώπινης φύσης.
Από το 1737 κάθε δύο χρόνια η Ακαδημία οργάνωνε επίσημες Εκθέσεις, τα Salon, όπου εξέθεταν οι
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καλλιτέχνες τα έργα τους, η αποδοχή των οποίων
από το κοινό όριζε την τύχη τους. Από το 1789 και
μετά τα Σαλόν έγιναν ετήσια.
Κατά το 19ο αιώνα η συμμετοχή των καλλιτε
χνών αυξήθηκε, ενώ η κριτική επιτροπή - που
απαρτιζόταν από διακεκριμένα άτομα της κοινωνίας - επέλεγε όλο και αυστηρότερα εκείνα μόνο τα
έργα που ανταποκρίνονταν στο γούστο του φιλότεχνου κοινού, που δεν ήταν άλλο από τους μεγαλοαστούς της παρισινής κοινωνίας. Τα αρεστά έργα
ήταν τα κλασικίζοντα ιδεαλιστικά τοπία ή οι μυθολογικές σκηνές μελοδραματικού συναισθηματισμού.
Σ’ αυτό το άκαμπτο σύστημα του ακαδημαϊσμού
εναντιώνονταν κάθε φορά οι πρωτοπορίες της τέχνης, αρχής γενομένης από το 1855, έτος της Έκθεσης κατά την οποία ο Κουρμπέ εξέθεσε στο δικό
του “Περίπτερo του Ρεαλισμού”, το πολυσυζητημένο έργο του, “το Ατελιέ”. Το 1863, ο Ναπολέων
ο 3ος, λόγω της έντονης αντίδρασης των καλλιτεχνών για το μεγάλο αριθμό των απορριφθέντων
έργων, επέτρεψε την οργάνωση του “Salon de
Refuses”, δηλαδή την Έκθεση των Απορριφθέντων. Γεγονός μεγάλης σημασίας, η Έκθεση κίνησε
πολύ τόσο το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ώστε
καθιερώθηκε ως θεσμός.
“Ελπίζω να κερδίζω πάντα το ψωμί μου με
την τέχνη μου, χωρίς ποτέ να απομακρυνθώ ούτε
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μία τρίχα από τις αρχές μου, χωρίς να πω ψέματα στη συνείδησή μου ούτε για μία στιγμή, χωρίς
να ζωγραφίσω ούτε καν όσο μπορεί να σκεπάσει
η παλάμη μου μόνο και μόνο για να ευχαριστήσω οποιονδήποτε ή για να πουλήσω πιο εύκολα”,
έγραφε σε ένα γράμμα του, το 1854, ο Κουρμπέ.
Από το βιβλίο του Ε.Η. Gombrich, Το Χρονικό της
Τέχνης, μετάφραση Λ. Κάσδαγλη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, β’ έκδοση, Αθήνα 1998, σ.
511
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Ρεαλισμός
Ο όρος Ρεαλισμός, τον οποίον συναντήσαμε στο κεφάλαιο “Η Τέχνη του Μπαρόκ” σχετικά με τον τρόπο
απόδοσης των φυσικών αντικειμένων χωρίς προσπάθεια εξιδανίκευσης, εισάγεται στα μέσα του 19ου αιώνα
τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στη λογοτεχνία. Αν
ο Ρομαντισμός ήταν μια διάθεση της ψυχής απέναντι
στην πραγματικότητα, ο Ρεαλισμός στάθηκε απέναντι
στην πραγματικότητα, για να τη δει όπως είναι, χωρίς
συναισθηματισμούς. Ο Ρεαλισμός έφερε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της τέχνης. Διάλεξε θέματα
που δεν ήταν ούτε ιστορικά ούτε μυθολογικά ή αλληγορικά. Δεν επεδίωξε να αναδείξει εντυπωσιακές ή ρητορικές χειρονομίες ηρώων. Ο ήρωας στο ρεαλισμό είναι
ο συνηθισμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος του μόχθου, ο
εργάτης, ο αγρότης, σε σκηνές της καθημερινής ζωής.
Ο ζωγράφος Γκ. Κουρμπέ (Gustave Courbet, 18101877) εισήγαγε επίσημα τον όρο “Ρεαλισμός” στη ζωγραφική το 1855. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιλογές της συντηρητικής επιτροπής επιλογής έργων στη
Διεθνή Έκθεση του Παρισιού (Σαλόν) εξέθεσε τα έργα
του σε ατομική έκθεση δίπλα στο κτίριο της επίσημης
έκθεσης, σε αυτοσχέδιο χώρο που ονόμασε “Περίπτερο του Ρεαλισμού”. Η πράξη του αυτή προκάλεσε κύμα
αντιδράσεων από το φιλότεχνο κοινό. Η πρόθεση του
Κουρμπέ ήταν πραγματικά να ενοχλήσει την αστική
τάξη που το αποτελούσε, με την πρόταξη της ελευθερίας του καλλιτέχνη και της δημιουργίας, που ερχόταν σε
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αντίθεση με τα πρότυπα και τους κανόνες που επέβαλλε η ακαδημαϊκή τέχνη.
Στις κυριότερες προσωπικότητες του Ρεαλισμού συγκαταλέγονται επίσης ο Μιλέ (Jean-Francois Millet), ο
οποίος με τη ζωγραφική του ύμνησε την ευγένεια των
ταπεινών ανθρώπων που ζουν κοντά στη φύση, και
ο ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης Ντωμιέ, o οποίος
τόσο στην πολιτική γελοιογραφία όσο και στη ζωγραφική και τη γλυπτική, με στόχο πάντα το καυστικό σχόλιο απέναντι στην εξουσία, αποτύπωσε τις βαθύτερες
αλήθειες όσον αφορά την προσωπικότητα μέσα από
την υπερβολή και το σαρκασμό.

1
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Εικ. 1. Λουί Νταγκέρ (L. Daguer, 1787-1851), “Η λεωφόρος Μπουλβάρ ντυ Ταν στο Παρίσι” (1838 περίπου), Μόναχο, Εθνικό Μουσείο.

Η Νταγκεροτυπία* αναγγέλθηκε το 1839 από το ζωγράφο Λουί Νταγκέρ. Η φωτογραφική τέχνη, ενώ φάνηκε
προς στιγμήν να απειλεί τη ζωγραφική, έπαιξε μεγάλο
ρόλο στη διαμόρφωση τόσο του Ρεαλισμού όσο και του
Ιμπρεσιονισμού. Συνέβαλε κυρίως στην αποτύπωση της
πραγματικότητας, στο πάγωμα της κίνησης, στο σταμάτημα της ζωής σε ορισμένες στιγμές, στο στιγμιότυπο
(instantané). Και η φωτογραφική όμως ματιά επηρεάστηκε από τη ζωγραφική, και πολλοί φωτογράφοι δημιούργησαν με τη φιλοδοξία να δουν τα έργα τους να
αναγνωρίζονται ως προϊόντα καθαρής εικαστικής δημιουργίας και όχι στείρας μηχανιστικής αναπαραγωγής.
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Εικ. 2. Γκ. Κουρμπέ (Gustave Courbet, 1810-1877),
“Το Ατελιέ” (1854-1855), λάδι σε μουσαμά, 3,61 x
5,97 μ., Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.

Πίνακας ορόσημο για την έναρξη της εποχής της σύγχρονης Τέχνης. Πιστεύοντας ότι ο ζωγράφος πρέπει να
ζωγραφίζει μόνο ό,τι βλέπει “πραγματικά”, ο Κουρμπέ
ζωγράφισε τον εαυτό του ανάμεσα σε πορτρέτα συλλεκτών και φίλων, αντιπροσωπευτικών μελών όλων των
κοινωνικών τάξεων. Στον πίνακα, που είχε τον υπότιτλο
“Μια πραγματική αλληγορία που προσδιορίζει επτά χρόνια της καλλιτεχνικής μου ζωής”, συνοψίζει τις θεωρίες
του για το Ρεαλισμό αλλά και την άποψή του ότι ο καλλιτέχνης, κυρίαρχος στο κέντρο του σύγχρονου κόσμου
συμμετέχει και δρα ενεργά στις κοινωνικές ανακατατάξεις.
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3
Εικ. 3. Κ. Μενιέ (Constantin Meunier, 1831-1905),
“Έκρηξη στο Ορυχείο” (1890), μπρούντζος, Βρυξέλλες, Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών.

Ο Ρεαλισμός στη γλυπτική εμφανίζεται μετά το 1880. Η
γλυπτική, εξαρτημένη από τις επίσημες κρατικές παραγγελίες για μνημεία δημόσιων χώρων, ήταν δύσκολο
να ακολουθήσει με τον ίδιο ρυθμό τις καινοτομίες που
εισήγαγε η ζωγραφική. Στο έργο του Βέλγου Μενιέ
προβάλλεται η εργατική τάξη. Η ακριβής αναπαράσταση του ανθρώπου που πάσχει, του ανθρώπου που μοχθεί
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την ώρα της δουλειάς του, δε χωρά παρερμηνείες. Τον
σκοτωμένο από ατύχημα εργάτη θρηνεί η συντρόφισσά
του συντετριμμένη από θλίψη. Το έργο παρουσιάζεται
ως ένας “σύγχρονος επιτάφιος” θρήνος.

4
Εικ. 4. Φ. Μιλέ (Jean-Francois Millet, 1814-75), “Οι
σταχομαζώχτρες” (1857), λάδι σε μουσαμά, 0,84 x
1,12 μ., Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.

Ένας ύμνος προς την απλότητα, τη φτώχεια και την ευγένεια της αγροτικής ζωής, ο πίνακας εκπροσωπεί έως
τις μέρες μας τον άνθρωπο του μόχθου. Οι μορφές των
γεωργών είναι μνημειακές, γεγονός πρωτόγνωρο για
την τέχνη, που ως τότε απεικόνιζε τη ζωή του χωριού
για την απλοϊκότητα και την αφέλειά της, και δείχνουν
τις πεποιθήσεις του Μιλέ, σύμφωνα με τις οποίες ο αυθεντικός άνθρωπος της φύσης ήταν ο άνθρωπος της
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αγροτικής ζωής και όχι ο αλλοτριωμένος άνθρωπος της
πόλης.

5
Εικ. 5. Καμίλ Κορό (C. Corot, 1796-1875), Βιλ ντ’
Αβρέ, (1867-1870), 0,40 x 0,60 μ., Ν. Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Από το 1830 έως το 1870 ο Κορό μαζί με άλλους ζωγράφους (Θ. Ρουσώ, Φ. Μιλλέ) αποτραβήχτηκαν στο
χωριό Μπαρμπιζόν, στο δάσος του Φοντενεμπλό, κοντά
στο Παρίσι, και άρχισαν να ζωγραφίζουν τοπία επικεντρώνοντας τη ματιά τους στην απλή και καθημερινή
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όψη της φύσης και όχι στη μνημειακή ή αλληγορική
πλευρά της. Ζωγράφιζαν έξω από τα ατελιέ τους, στον
ανοιχτό χώρο (“en plain air”), φροντίζοντας όλο και λιγότερο να επεξεργάζονται με λεπτομέρειες την επιφάνεια του χρώματος. Η αδρή πραγμάτευση του θέματος
άνοιξε το δρόμο στη ζωγραφική του Ιμπρεσιονισμού,
που ακολούθησε.

6
Εικ. 6. Ο. Ντωμιέ (Honore Daumier 1808-79), “Σαρλ
Φιλιπόν ή Άντρας χωρίς δόντια που γελά” (18321833), τερακότα, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.
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Τα πορτρέτα του Ντωμιέ σηματοδότησαν την πλήρη
ρήξη με τη νεοκλασική εξιδανίκευση. Η οξυμμένη δύναμη παρατήρησης τον οδήγησε στην αποκάλυψη της
προσωπικότητας πέρα από τα φαινόμενα.
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Ο ΕΝΤΟΥΑΡ MANE (1832-1883)
Ο Ε. Μανέ διαδέχτηκε τον Κουρμπέ στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας. Η τέχνη του δημιούργησε απίστευτες αντιδράσεις και σχόλια. Άνοιξε ένα διάλογο ανάμεσα στην κλασική τέχνη και τη
σύγχρονη εποχή, τόσο ως προς τα θέματα, όσο και
ως προς την πραγμάτευση του χρώματος. Το έργο
“Πρόγευμα στη Χλόη”, του 1863, θεωρήθηκε προκλητικό και απορρίφθηκε από το επίσημο Σαλόν
του ίδιου έτους αλλά εκτέθηκε στο Σαλόν των Απορριφθέντων. Αντιτάχθηκε σε ό,τι πρέσβευε η ακαδη
μαϊκή ζωγραφική, δηλαδή στην προσκόλληση στο
ιστορικό ή στο μυθολογικό θέμα, στην πραγμάτευση του θέματος με κιαροσκούρο, στην κλασική
προοπτική, στην άψογη εκτέλεση. Αντί γι’ αυτά ο
Μανέ, σε ένα θέμα κλασικό όπως ήταν το “Βουκολικό Κοντσέρτο” (“Le Concert Champetre”, 1510 περίπου), που αποδίδεται στο Τιτσιάνο, εισάγει ανθρώπους σύγχρονους και επίκαιρους, καθώς, τόσο
οι άντρες όσο και οι γυναίκες, ζωγραφίστηκαν χωρίς μυθολογικές ή αλληγορικές παραπομπές. Δύο
άντρες και μια γυναίκα παριστάνονται να γευματίζουν καθισμένοι στη χλόη, σ’ ένα ξέφωτο. Οι μορφές έχουν οργανωθεί σε τριγωνική σύνθεση. Στο
πρώτο επίπεδο οι άνδρες εμφανίζονται ντυμένοι με
ρούχα σύγχρονα. Αντίθετα η γυναίκα, πλάι τους, είναι γυμνή. Στην κορυφή της τριγωνικής σύνθεσης

125 / 231
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 125

29/06/2017 10:50

μια δεύτερη γυναίκα μαζεύει λουλούδια. Μια νεκρή
φύση γεμίζει το κάτω αριστερά κομμάτι του έργου.
Το χρώμα εμφανίζεται προκλητικά πρόχειρο, απλωμένο με γρήγορη πινελιά, όχι με τα λεπτά περάσματα από το φως στη σκιά αλλά σε πλατιές επίπεδες
επιφάνειες, γεγονός που καταργεί την αίσθηση του
βάθους έτσι όπως έκανε από αιώνες η ζωγραφική
με τη γραμμική ή ατμοσφαιρική προοπτική, μέσα
δηλαδή από τη βαθμιαία σμίκρυνση (συνίζηση) των
μορφών, που απομακρύνονται στο φόντο, και την
εξασθένηση του χρώματος. Για παράδειγμα, η γυναικεία μορφή στην κορυφή της τριγωνικής σύνθεσης, απλουστευμένη χρωματικά και σχεδόν επίπεδη, δεν πείθει ότι απομακρύνεται στο βάθος.
Αντίδραση, επίσης, προκάλεσε η γυναίκα στο
πρώτο επίπεδο (πρόκειται για το αγαπημένο μοντέλο του καλλιτέχνη), η οποία, εντελώς γυμνή, χωρίς
την πρόφαση της μυθολογίας ή της ιστορίας, θεωρήθηκε ότι κοιτούσε με αναίδεια προς το μέρος του
θεατή, προσκαλώντας τον στον πίνακα. Για τις καινοτομίες αυτές θεωρείται έργο σταθμός, που προαναγγέλλει τον Ιμπρεσιονισμό, αλλά και την απαρχή
άλλων αναζητήσεων της μοντέρνας τέχνης.
“Είναι η ειλικρίνεια που προσδίδει στα έργα
ένα χαρακτήρα διαμαρτυρίας, ενώ αυτό που στην
πραγματικότητα ο ζωγράφος προσπάθησε να κάνει
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ήταν μόνο να εκφράσει την εντύπωσή του. Δεν επεδίωξε να ανατρέψει την παράδοση ούτε να δημιουργήσει μια καινούρια ζωγραφική. Θέλησε απλούστατα να είναι ο εαυτός του και όχι ένας άλλος”.
Ε. Μανέ.

7
Εικ. 7. Ε. Μανέ (E. Manet), “Πρόγευμα στη Χλόη”
(1863), λάδι σε μουσαμά, 2,06 x 2,70 μ., Παρίσι,
Μουσείο Ορσέ.
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8
Εικ. 8. “Βουκολικό Κοντσέρτο” (Le Concert
Champetre) (1510 περίπου), αποδίδεται στον
Τιτσιάνο, Παρίσι, Λούβρο.
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Ιμπρεσιονισμός
Ο Ιμπρεσιονισμός είναι το κίνημα που σημάδεψε
την οριστική στροφή στην ιστορία της ζωγραφικής από
την τέχνη της εποχής της Αναγέννησης. Το κίνημα δημιούργησαν ζωγράφοι (μια γενιά καλλιτεχνών που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1830 και στο 1853), οι οποίοι συγκέντρωσαν την προσοχή τους στην προσπάθεια να
μεταδώσουν στο θεατή των έργων τους τις εντυπώσεις
που οι ίδιοι είχαν μπροστά στην πραγματικότητα. Μοιράζονταν τον ίδιο ενθουσιασμό της νιότης, το ίδιο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική του Κουρμπέ και των ζωγράφων της Μπαρμπιζόν και την ίδια αντιπάθεια προς την
ακαδημαϊκή ζωγραφική. Στον Εντουάρντ Μανέ έβλεπαν
τον πρωτεργάτη, που είχε προχωρήσει ακόμα παραπέρα το Ρεαλισμό. Η συμβολή της ιαπωνικής τέχνης ήταν
καθοριστική στον Ιμπρεσιονισμό, καθώς, με τις ξυλογραφίες και τις μεταξοτυπίες της, είχε προσφέρει στη
ζωγραφική αναπαράσταση ένα καινούριο “λεξιλόγιο”.
Νέες δυνατότητες σύνθεσης, τολμηρές αφαιρέσεις, διαφορετική απόδοση του βάθους, απλά περιγράμματα, απουσία πλασίματος των μορφών, επίπεδες επιφάνειες. O ρεαλισμός, η φωτογραφία, η ιαπωνική ξυλογραφία, η ζωγραφική του Μανέ είχαν ανοίξει το δρόμο για τις καινούριες αναζητήσεις των Ιμπρεσιονιστών.
Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Σεζάν, ο Μονέ, ο Ρενουάρ, ο
Ντεγκά και άλλοι.
Τυπικά το κίνημα εμφανίστηκε το 1874, όταν ο Ντεγκά οργάνωσε στο στούντιο του φωτογράφου Ναντάρ
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την πρώτη έκθεση των Ιμπρεσιονιστών με έργα που είχαν απορριφθεί από το επίσημο Σαλόν. Έλαβαν μέρος
σ’ αυτήν 30 καλλιτέχνες. Στην έκθεση, ο κριτικός τέχνης
Λερουά (Louis Leroy), παρατηρώντας έναν από τους πίνακες του Μονέ με τίτλο “Ιμπρεσσιόν (=Εντύπωση), η
Ανατολή του ήλιου”, βάφτισε το κίνημα ειρωνικά Ιμπρεσιονισμό, ονομασία όμως που ο Μονέ και οι φίλοι του
υιοθέτησαν. Οι μορφές στα ιμπρεσιονιστικά έργα πλάθονται με το φως και το χρώμα. Η εντύπωση του φωτός,
έτσι όπως πέφτει πάνω στα πράγματα, μελετάται επί τόπου, έξω στη φύση, στο άπλετο φως ή, όπως έλεγαν οι
υπαιθριστές της Μπαρμπιζόν, “en plein air” (στο ύπαιθρο). Τα πράγματα φαίνονται μέσα από το τρεμόπαιγμα
της ατμόσφαιρας. Αέρας, νερό, φως μοιάζουν να συντίθενται μόνο από χρώματα. Ακόμα και οι σκιές είναι χρωματιστές, και όλα δονούνται από ένα ρυθμό που συλλαμβάνεται εκεί, επί τόπου, στην προσπάθεια να αιχμαλωτιστεί το εφήμερο, το φευγαλέο, το στιγμιαίο.
Το θέμα του πίνακα, που μπορούσε πλέον να είναι
οποιοδήποτε - οι πολυσύχναστες πλατείες, άνθρωποι
απροετοίμαστοι και χωρίς πόζα ή μία θημωνιά στην
ύπαιθρο - γίνεται αντιληπτό ως τυχαίο φαινόμενο.
H άμεση παρατήρηση μεταφέρεται τέλεια μέσω της
τεχνικής που θέλει την αντιπαράθεση συμπληρωματικών χρωμάτων με πινελιά ελαφριά, τη μια πλάι στην
άλλη, την παλέτα καθαρή και φωτεινή και την εξάλειψη
του μαύρου. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα έργα έχουν τη φρεσκάδα και τον
αυθορμητισμό των σκίτσων, είτε δουλεύονταν με λάδι
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είτε με ελαφρότερα υλικά όπως το παστέλ.
Ο Ιμπρεσιονισμός δεν έφερε μόνο τον καλλιτέχνη
σε άμεση επαφή με την πραγματικότητα, αλλά κυρίως
απελευθέρωσε από κάθε ακαδημαϊκή προκατάληψη τη
δύναμη του χρώματος, ανοίγοντας το δρόμο για τη μοντέρνα τέχνη.
Μέσα από τον Ιμπρεσιονισμό καλλιτέχνες όπως ο
Ζωρζ Σερά, ο Πωλ Γκωγκέν, ο Βαν Γκογκ, ο Πωλ Σεζάν,
ο Τουλούζ Λωτρέκ έστρεψαν την εικαστική τους αναζήτηση σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτοί οι καλλιτέχνες ονομάστηκαν Μετα-ιμπρεσιονιστές και οδήγησαν
την τέχνη στις πρωτοπορίες του 20ού αιώνα όταν, ο καθένας με τη σειρά του, απέρριψαν το κυριότερο χαρακτηριστικό του Ιμπρεσιονισμού, που ήταν η άμεση καταγραφή της οπτικής εντύπωσης, αρνήθηκαν να δεχτούν την “εντύπωση” της στιγμής ως πρωταρχικό
στοιχείο του έργου και στράφηκαν προς το μόνιμο των
πραγμάτων και, κυρίως, στις δομές των στοιχείων που
το συνθέτουν.
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9
Εικ. 9. Ε. Ντεγκά (E. Degas, 1834-1917), “Το Λουτρό”
(1886), παστέλ σε χαρτόνι, 0,60 x 0,83 μ., Παρίσι,
Μουσείο Λούβρου.

H αναπάντεχη οπτική γωνία, η κρυμμένη πηγή φωτός, το
ενδιαφέρον για τη χαρακτηριστική κίνηση είναι προσδιοριστικά του έργου του Ντεγκά. Στο έργο αυτό η απλή
γυμνή γυναικεία φιγούρα εντάσσεται στο περιβάλλον με
εκπληκτική ευκολία. Τα καθημερινά μικρά αντικείμενα
που βρίσκονται γύρω από τη γυμνή γυναίκα αφαιρούν
κάθε είδος ερωτικού στοιχείου. Ο καλλιτέχνης παρατηρεί με παγερό βλέμμα μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή και απο132 / 232
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τυπώνει το φαινόμενο, όχι το περιεχόμενο.

10
Εικ. 10. Α. Ρενουάρ (P. A. Renoir, 1841-1919), “Ο
μύλος της Γκαλέτ” (1876), 1,31 x 1,75 μ., Λούβρο,
Παρίσι.

Ο Ρενουάρ, από τους σπουδαιότερους χρωματογράφους (κολορίστες), εφάρμοσε τις αρχές του Ιμπρεσιονισμού με συνέπεια, καθώς δούλεψε χωρίς περιγράμματα, με αντιπαραθέσεις χρωμάτων, προσπαθώντας να
συλλάβει το φως έτσι όπως πέφτει σαν σε κηλίδες πάνω
στις φιγούρες του, που τις παρατηρεί στο άπλετο φως
της μέρας.
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11
Εικ. 11. Α. Ροντέν (A. Rodin, 1840-1917), “Οι αστοί
του Καλέ” (1886), μπρούντζος, 2,10 x 2,41 x 1,98 μ.,
Ουάσιγκτον, Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν.

Οι προεστοί της πόλης του Καλέ δίνουν τα κλειδιά της
στους κατακτητές και με αυτοθυσία παραδίδονται οι
ίδιοι, προκειμένου να σωθούν οι κάτοικοι. Πρόκειται για
ένα γεγονός από τη μεσαιωνική ιστορία της πόλης, για
την οποία ο γλύπτης εκλήθη να ανεγείρει το μνημείο.
Με βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης η σύνθεση
αναπαράγει την τραγικότητα της στιγμής. Το χαρακτηριστικό της γλυπτικής σύνθεσης είναι ότι δεν είναι
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τοποθετημένη όπως συνηθίζεται, ακόμα και σήμερα, σε
ψηλό βάθρο, αλλά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το θεατή, κάνοντάς τον να συμμετέχει σ’ αυτήν. Ο Ροντέν
θεωρείται πατέρας της σύγχρονης γλυπτικής. Είναι ο
γλύπτης του οποίου η επίδραση ήταν τόσο μεγάλη όσο
μεγάλες ήταν και οι αντιρρήσεις που ξεσήκωσε με τα
έργα του. Μελετητής και βαθύς γνώστης της αρχαίας
ελληνικής γλυπτικής και της γλυπτικής του Μιχαήλ Αγγέλου, συνδύασε την παράδοση με τις αναζητήσεις των
άλλων καλλιτεχνών πάνω στη μορφή και στο φως. Παρακολουθεί τις καινούριες αναζητήσεις χωρίς όμως να
εντάσσεται στον Ιμπρεσιονισμό.

12
Εικ. 12. Μεντάρντο Ρόσσο (M. Rosso, 1858-1929),
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“Ο Εκδότης” (1894), κερί πάνω σε γύψο, Ν. Υόρκη,
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

Ο κατ’ εξοχήν ιμπρεσιονιστής γλύπτης, είναι ο Ιταλός
Μεντάρντο Ρόσσο. Προσπάθησε να αιχμαλωτίσει το
εφήμερο της καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας τις
ιδιότητες του εύπλαστου κεριού, για να δημιουργήσει
την εντύπωση ότι οι μορφές ρέουν, είναι ακαθόριστες
και διαλύονται κάτω από το τρεμόπαιγμα του φωτός
πάνω στις απροσδιόριστες επιφάνειες.

13
Εικ. 13. Ζ. Σερά (Georges Seurat, 1859-91), “Λα
Γκραν Ζατ” (La Grand Jatte) (1884-1886), λάδι σε
καμβά, Σικάγο, Ινστιτούτο Τέχνης.

Ο Σερά εισάγει την επιστημονική αυστηρότητα στη ζωγραφική. Ενώ το θέμα του είναι ιμπρεσιονιστικό, όλες οι
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μορφές είναι στατικές, οι αποστάσεις μεταξύ τους υπολογισμένες σχεδόν μαθηματικά, και ο χώρος είναι οργανωμένος σε μια αυστηρή διάταξη οριζόντιων και κατακόρυφων αξόνων. Ο ζωγράφος, λάτρης του σχεδίου
αλλά και επηρεασμένος από τις ιμπρεσιονιστικές εμπειρίες σχετικά με την παρατήρηση του φωτός, εισήγαγε
την τεχνική που είναι γνωστή με ονόματα όπως Νεοιμπρεσιονισμός, Διαιρετισμός ή Πουαντιγισμός. Πρόκειται για μια τεχνική που στηρίζεται στην ανακάλυψη του
Γάλλου χημικού Σεβρέλ (M. E. ChevreuI), για το νόμο
των σύγχρονων αντιθέσεων. Ο Σερά ανέλυσε το καθαρό φως στα βασικά χρώματα που το συνθέτουν (κόκκινο, κίτρινο, μπλε), τα παρέθεσε με τη μορφή στιγμάτων
το ένα πλάι στο άλλο (point = σημείο, στίγμα, τελεία) και
άφησε να αναπαραχθούν με την όσμωση σχήματα και
χρωματικές αποχρώσεις στο μάτι του θεατή, όταν αυτός κοιτάξει τον πίνακα από μια ορισμένη απόσταση.

137 / 235
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 137

29/06/2017 10:50

14
Εικ. 14. Βαν Γκόγκ (Vincent van Gogh, 1853-90),
“Νυχτερινό καφενείο” (1888), λάδι σε μουσαμά, 0,70
x 0,89 μ., Κονέκτικατ, Γκαλερί Τέχνης του Πανεπιστημίου Γέηλ.

Ο Βαν Γκογκ, ένας καλλιτέχνης θρύλος, θα ανακαλύψει
το όριο πέρα από το οποίο το πάθος για την τέχνη μετατρέπεται σε τρόπο ζωής, μιας ζωής γεμάτης άγχος και
μοναξιά, που θα τελειώσει με την τρέλα και την αυτοχειρία. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης περιέγραφε έτσι το έργο
του: “..αντί να προσπαθώ να αναπαράγω αυτό που έχω
μπροστά στα μάτια μου, χρησιμοποιώ το χρώμα με κάποια αυθαιρεσία, για να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου.
Προσπαθώ να υπερτονίσω το ουσιαστικό, αφήνοντας
τα τετριμμένα στην αοριστία. Στο “Νυχτερινό καφενείο”
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προσπάθησα να εκφράσω τα τρομερά πάθη της ανθρωπότητας μέσα από το πράσινο και το κόκκινο”. Η ζωγραφική του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τέχνη του
20ού αιώνα, κυρίως τους Φωβ, με την ένταση των χρωμάτων της, και τους εξπρεσιονιστές με την εκφραστική
της δύναμη.

15
Εικ. 15. Π. Γκωγκέν (P. Gauguin, 1848-1903), “Η
μέρα του Θεού” (Mahana No Atua) (1894), λάδι σε
μουσαμά, 0,70 x 0,90 μ., Σικάγο, Ινστιτούτο Τέχνης.

Ένα τοπίο απομακρυσμένο από τις επιδράσεις της δυτικής ζωγραφικής, οργανωμένο σε πολλαπλά επίπεδα
διαφορετικής διάστασης, ανοίγεται μπροστά μας, μεταφέροντάς μας στον εξωτικό κόσμο που κέντρισε τη
φαντασία του καλλιτέχνη, στην Ταϊτή. Το έργο, με την
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καθαρότητα των χρωμάτων του, άνοιξε νέους δρόμους
για τη μοντέρνα τέχνη. Ο Γκωγκέν υπήρξε η θρυλική
μορφή του καλλιτέχνη που εγκατέλειψε τη ζωή της πόλης για χάρη της ζωγραφικής. Αναζήτησε στην ομορφιά
της Ταϊτής την πηγή της έμπνευσής του και την επιστροφή στη φύση ενός κόσμου μυθικού. Στη ζωγραφική
του το χρώμα, καθαρό, έντονο σχεδόν αποσυνδέεται
από το αντικείμενο που εικονίζει. Επηρεασμένος από
την ιαπωνική ξυλογραφία, διατήρησε τον επίπεδο χαρακτήρα του πίνακα χωρίς ατμοσφαιρική προοπτική, με
διαδοχή απλών χρωματικών επιπέδων με περίπλοκα περιγράμματα.
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16
Εικ. 16. Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ (H. ToulouseLautrec, 1864-1901), Αμπασαντέρ, Αριστίντ Μπρυάν
(1892), αφίσα, 1.50 x 1.00 μ., Παρίσι, Cabinet des
Estampes.

Αν και ο ζωγράφος πολλές φορές έχει χρησιμοποιήσει
την πλούσια παλέτα των Ιμπρεσιονιστών, τις περισσότερες φορές το χρώμα αξιοποιείται μόνο για να ενισχύσει
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το δυναμικό σχέδιο και τη ρωμαλέα σύνθεση των έργων
του. Η εκφραστικότητα της δουλειάς του εμφανίζεται
κυρίως στις “αφίσες” του.

“..Μην αντιγράφεις υπερβολικά τη φύση. Η τέχνη
είναι μια αφαίρεση. Για να δημιουργήσεις την αφαίρεση αυτή, μπορείς να ονειρεύεσαι μπροστά στη
φύση, αλλά να σκέφτεσαι το τελικό αποτέλεσμα ως
δικό σου δημιούργημα”. Στις φράσεις αυτές του
Γκωγκέν και στις ίδιες έννοιες στηρίχτηκαν πολλά
από τα σύγχρονα κινήματα της ζωγραφικής.
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ΠΟΛ ΣΕΖΑΝ
Ο Σεζάν δούλεψε μόνος, αποτραβηγμένος, απογοητευμένος από την ισχνή αποδοχή που έτυχε το
έργο του, αδιαφορώντας για φήμη ή αναγνώριση,
που, παρ’ όλ’ αυτά, ήρθε πολύ γρήγορα από τους
ίδιους τους καλλιτέχνες. Στην αρχή εξέθετε τα έργα
του μαζί με τους Ιμπρεσιονιστές και μετά το 1886
εγκαταστάθηκε στην πατρίδα του, την Προβηγκία.
Το 1906, λίγο μετά το θάνατό του, στο Φθινοπωρινό
Σαλόν στο Παρίσι οργανώθηκε μια αναδρομική έκθεση των έργων του. Η ζωγραφική του πέρασε διάφορες φάσεις όλες όμως χαρακτηρίζονταν από πυρετώδη αναζήτηση των βασικών αρχών της ζωγραφικής έκφρασης, από επίμονη και ακούραστη αναζήτηση των δομικών σχημάτων των μορφών. Δούλεψε με προσήλωση μελετώντας τη φύση, τα πρόσωπα και τα αντικείμενα.
Ο Σεζάν ήθελε, όπως έλεγε ο ίδιος, να “στερεοποιήσει” τον Ιμπρεσιονισμό. Σε αντίθεση με τους
Ιμπρεσιονιστές, που επεδίωκαν την εντύπωση του
στιγμιαίου και το φευγαλέο φως, αναζήτησε ό,τι
στη φύση παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο. Επεδίωξε να δαμάσει το θέμα του, να το υποτάξει στο
ουσιώδες και να παραλείψει ό,τι το τυχαίο ή το διακοσμητικό, αποκαλύπτοντας πως όλα τα πράγματα στη φύση αποτελούνται από τη “σφαίρα, τον κύλινδρο και τον κώνο”. Είναι αυτός που με το έργο
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του επηρέασε βαθύτατα τους ζωγράφους των αρχών του 20ού αιώνα και άνοιξε το δρόμο για το ρεύμα του Κυβισμού.

17
Εικ. 17. Πωλ Σεζάν (Paul Cezanne, 1839-1906), “Το
βουνό Σεν Βικτουάρ” (1904-1906), λάδι σε μουσαμά,
0,65 x 0,81 μ., Γκλάντγουϊν, Πενσυλβάνια.

Στο έργο “Το βουνό Σεν Βικτουάρ” παρουσιάζεται το
τοπίο που έβλεπε καθημερινά από το παράθυρο του σπιτιού του. Στο θέμα αυτό επανήλθε πολλές φορές δουλεύοντάς το με διαφορετικά υλικά (ακουαρέλα, λάδι),
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αναζητώντας όμως πάντοτε να απογυμνώσει τα αντικείμενα και τον “κόσμο” από το περιττό, το συναισθηματικό, το επιπλέον. Το τοπίο χτίζεται ζωγραφικά με μικρές
και πλατιές πινελιές, ώστε μοιάζει να έχει συντεθεί από
μικρά και απλά στερεά σώματα.

18
Εικ. 18. Πωλ Σεζάν, “Οι μεγάλοι λουόμενοι” (18981905), λάδι σε μουσαμά, 2,08 x 2,49 μ., Η.Π.Α.,
Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας.

Ο πίνακας αυτός, από τα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, είναι καρπός μακράς ζωγραφικής πείρας. Ζωγραφιζόταν, με την επιμονή που χαρακτήριζε το ζωγράφο,
για επτά ολόκληρα χρόνια. Είναι από τα έργα που επηρέασαν βαθύτατα και υπήρξε πρότυπο για τον επερχόμενο Φωβισμό του Ματίς και για τον Κυβισμό του
Πικάσο. Παρουσιάζει ένα σύνολο μορφών και στοιχείων
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της φύσης δουλεμένο με αρχιτεκτονική επιμέλεια. Οι
δυναμικές των τόξων που δημιουργούν τα δέντρα, η
πυραμιδική σύνθεση, ο αισθησιασμός του χρώματος, οι
σφιχτοδεμένες μορφές, όλα χτισμένα ζωγραφικά στις
μεγάλες διαστάσεις του πίνακα, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα απαράμιλλης δύναμης. Η αναφορά στις έννοιες
αρχιτεκτονική, δομή και χτίσιμο του έργου γίνεται, διότι
αυτά τα στοιχεία στο έργο του Σεζάν επηρέασαν τη μοντέρνα τέχνη.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΛΟΝΤ ΜΟΝΕ
Ο Κλοντ Μονέ (Claude Monet, 1840-1926) ήταν γιος
παντοπώλη. Από πολύ νωρίς έδειξε την κλίση του στη
ζωγραφική. Το 1858 γνωρίστηκε με τους Παρισινούς
καλλιτέχνες Πισαρό, Μπαζίλ, Σισλέ, με τους οποίους
μοιράστηκε τον ενθουσιασμό για το σκανδαλώδες έργο
του Μανέ “Πρόγευμα στη Χλόη”.
Οι πρώτες του επιρροές ήταν από το έργο των ζωγράφων της Μπαρμπιζόν. Αργότερα, το 1870, κατά την
παραμονή του στο Λονδίνο, γνώρισε το έργο των νατουραλιστών τοπιογράφων και εντυπωσιάστηκε κυρίως
από το έργο του Τέρνερ.
Ο κήπος του ζωγράφου στο Ζιβερνί, με τη βοήθεια
κηπουρών, είχε διαμορφωθεί σε ιμπρεσιονιστικό έργο
τέχνης. Ιτιές κλαίουσες, εξωτικά φυτά και δέντρα, λίμνες
με νούφαρα, πάπιες και φασιανοί.
Η φύση, διαμορφωμένη από τον καλλιτέχνη, έμοιαζε με το έργο του. Στον κήπο αυτό ο καλλιτέχνης ζωγράφιζε ακούραστα. “Αυτά τα τοπία με το νερό και τις αντανακλάσεις μού έγιναν έμμονη ιδέα” έγράφε ο ίδιος το
1908. Ο Ιμπρεσιονισμός στα έργα που ζωγράφισε εδώ
ο ζωγράφος φτάνει στο αποκορύφωμά του. Ο καλλιτέχνης καταγράφει το εφήμερο, την εντύπωση. Το έργο
είναι μια λεπτομέρεια της πραγματικότητας. Η εικόνα
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πλησιάζει σε ένα σημείο, και ο καλλιτέχνης δεν ενδιαφέρεται να αποδώσει καμία πληροφορία για το περιβάλλον της λίμνης. Το τοπίο εκτείνεται πέρα από τα όρια
του πίνακα. Κάθε έννοια του βάθους καταργείται. Μια
οθόνη από χρώματα απλώνεται κάθετα. Ο όγκος χάνει
την υλική του υπόσταση και το έργο δεν είναι πια ένα
θέμα που περιγράφεται σε ένα φόντο, αλλά μια επίπεδη
οργάνωση χρωμάτων.
Ο Μονέ δεν περιγράφει, δεν ολοκληρώνει, αλλά και
δεν προσθέτει τίποτε από ό,τι ξέρει για τη φύση του
πράγματος που παρατηρεί. Τα νερά της λίμνης και τα
νούφαρα φαίνονται λίγο. Πού και πού εμφανίζονται μερικές συγκεκριμένες μορφές, οι οποίες πολύ γρήγορα
ξαναπερνούν στο ακαθόριστο. Το έργο βρίσκεται ανάμεσα στο συγκεκριμένο και στο αφηρημένο.
Οι πιο εξαχνωμένες αντανακλάσεις του ουρανού
μέσα στο νερό, των δέντρων από τις όχθες της λίμνης,
η κίνηση των νούφαρων, με τη γρήγορη πινελιά, δεν
περιγράφονται, δεν ολοκληρώνονται. Αποκορυφώνονται σε μια χρωματική πανδαισία. Κάθε είδους περιγραφή καταργείται και καταγράφεται μόνο ό,τι εντυπώνεται στον αμφιβληστροειδή. Τελικά, η ίδια η πινελιά
γίνεται το θέμα και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που φαίνεται να ανοίγεται ήδη ο δρόμος για την Αφηρημένη ζωγραφική του 20ού αιώνα.
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19
Εικ. 19. Γ. Τέρνερ, “Βροχή, υγρασία και ταχύτητα”
(1840), λάδι σε μουσαμά, Λονδίνο, Εθνικό Μουσείο.

Η ζωγραφική του Τέρνερ επηρέασε το έργο του Μονέ.
Πολλά χρόνια πριν και στο πλαίσιο του Ρομαντισμού ο
Τέρνερ είχε ζωγραφίσει σειρές έργων με θέματα από τη
φύση και τις μεταβολές της σε σχέση με τις εποχές και
τη χρονική στιγμή.
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20
Εικ. 20. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα” (1904), λάδι σε μουσαμά, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.

Μετά το 1883 ο Μονέ αποτραβήχτηκε στο Ζιβερνί. Εκεί,
στον κήπο του σπιτιού του, ζωγράφισε τη σειρά των έργων του με θέμα τα νούφαρα. Δούλεψε το θέμα αυτό
ακούραστα. Τα πρώτα έργα με αυτό το θέμα αποτελούν
ένα σύνολο από 25 καμβάδες, που εκτέθηκαν για πρώτη
φορά στην γκαλερί Ντυράν Ρυέλ, το 1900. Εννιά χρόνια αργότερα άρχισε μια δεύτερη σειρά με το ίδιο θέμα
και ως το 1926 είχε δημιουργήσει άλλους 48 μεγάλους
καμβάδες. Τα έργα βρίσκονται σήμερα στο Παρίσι, στα
Μουσεία της πόλης Ορανζερί και στο Μουσείο Ζε ντε
Πομ. Δωρίστηκαν σ’ αυτά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη
το 1921.
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21
Εικ. 21. Ο Κλ. Μονέ στο Μουσείο Ορανζερί, μπροστά
στους πίνακές του με τα “Νούφαρα”, φωτογραφία.

Στο Μουσείο της Ορανζερί εκτίθενται 19 μεγάλου μεγέθους έργα σε δύο αίθουσες με μια διάταξη που έκανε ο
ίδιος ο καλλιτέχνης. Σ’ αυτό το “περιβάλλον” ο επισκέπτης νιώθει να κυκλώνεται από αυτές τις “εντυπώσεις”,
σαν να πνίγεται στη σιωπή ενός μυστηριώδους βυθού
από χρώματα. “Για μένα, το θέμα είναι επουσιώδες.
Αυτό που επιδιώκω να αναπαραστήσω είναι αυτό που
υπάρχει ανάμεσα στο θέμα και στον εαυτό μου”, έλεγε
ο ίδιος ο Μονέ.

151 / 239
22-0135_l_c_istexnhs_bm_181-242_18b.indd 151

29/06/2017 10:50

22

23

Εικ. 22. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα” (1908), λάδι σε μουσαμά, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.
Εικ. 23. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα” (1916), λάδι σε μουσαμά, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.
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24
Εικ. 24. Ο κήπος του Μονέ στο Ζιβερνί, φωτογραφία.

25
Εικ. 25. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα” (1919), Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.

Η τεχνική του Μονέ είναι γρήγορη. Αφού καταγράφει το
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στιγμιαίο, δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Οι πινελιές είναι φορτωμένες χρώμα και κοφτές, ακουμπάνε
γρήγορα στο μουσαμά. Το αποτύπωμα που αφήνουν είναι κοφτά κόμματα, παύλες, χοντρές τελείες.

26
Εικ. 26. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα”, ηλιοβασίλεμα (19141918), λάδι σε μουσαμά, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.

Τα χρώματα δε διαβαθμίζονται. Δηλαδή, δεν αναμειγνύονται με μαύρο, για να σκουρύνουν, ή με άσπρο, για
να ανοίξουν. Οι αναμείξεις γίνονται με καθαρά χρώματα πάνω στο μουσαμά. Άλλωστε, το μαύρο - από όλους
σχεδόν τους Ιμπρεσιονιστές - αποφεύγεται. Γι’ αυτό οι
σκιές δεν είναι απλώς γκρίζοι ή ουδέτεροι τόνοι. Σχεδόν δεν παράγονται ούτε από αναμείξεις. Περισσότερο
δημιουργούνται από την επικάλυψη και την εναπόθεση
παχιάς μάζας καθαρών χρωμάτων, που επηρεάζονται
αμοιβαία. Από αυτή τη διαστρωμάτωση των χρωμάτων
προκύπτει η υλικότητα, δηλαδή ένα στρώμα χρώματος
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πάνω στον καμβά, που δονείται, όπως στην πραγματικότητα δονούνται και πάλλονται το νερό και οι αντανακλάσεις του. Η υλικότητα του χρώματος γίνεται αισθητική
αξία, ανεξάρτητα από το τι περιγράφει αυτό το χρώμα.
Η φόρμα, η μορφή, αποδεσμευμένη από οποιοδήποτε
περίγραμμα, προσδιορίζεται από τη γωνία πρόσπτωσης
του φωτός.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Νταγκεροτυπία: Πάνω σε μια μεταλλική πλάκα με
επίχρισμα αργύρου αποτυπώνεται η εικόνα των
αντικειμένων, η οποία προβάλλεται πάνω της μέσα
από το φακό ενός σκοτεινού θαλάμου. Η τεχνική
αυτή, με την οποία παρήχθησαν οι πρώτες φωτογραφίες, το 1837, ονομάστηκε Νταγκεροτυπία, από
το όνομα του εφευρέτη της, Λουί Νταγκέρ.

EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.	Το έργο του Μανέ “Πρόγευμα στη Χλόη” σκανδάλισε τόσο για το θέμα του όσο και για τη διαπραγμάτευση του χρώματος το κοινό του Παρισιού το 1863. Σήμερα προκαλεί τέτοιες αντιδράσεις η τέχνη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
2.	Σχολιάστε τον αντίκτυπο που είχε η εφεύρεση
της φωτογραφίας στην τέχνη, ειδικά στη ζωγραφική. Τη δέσμευσε ή την απελευθέρωσε;
3.	Ποια ήταν η εναντίωση της επίσημης τέχνης α.
στο Ρεαλισμό β. στον Ιμπρεσιονισμό.
4.	Θα μπορούσε η ιμπρεσιονιστική ζωγραφική
(καθημερινά θέματα, ζωγραφική στην ύπαιθρο,
γρήγορη πινελιά) να είχε δημιουργηθεί το 15ο
αιώνα;
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5.	Μπορείτε να ανακαλύψτε σε εικόνες σύγχρονης τεχνολογίας τη μέθοδο της καθαρής χρωματικής κουκκίδας (κόκκινο, κίτρινο, μπλε),
που δίνει στο μάτι την εντύπωση του σύνθετου
χρώματος;
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ου ΤΟΜΟΥ
12.

Nεοκλασικισμός....................................................... 5

13.

Ρομαντισμός.......................................................... 65

14.

Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός .............................. 107
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού,
του Γυµνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.
τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέµονται
δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να
διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω
γωνία του εµπροσθόφυλλου ένδειξη «∆IΑΤΙΘΕΤΑΙ 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 οποιουδήποτε τµήµατος
αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς
τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων / IΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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