ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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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 6ος
Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
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ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Α. Τζιακομέτι, Πλατεία μεγαλούπολης (18481949), μπρούντζος, Ιδιωτική Συλλογή.
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ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα οι εικαστικές τέχνες στην Αμερική εξακολουθούσαν να είναι
προσκολλημένες στην ακαδημαϊκή αισθητική του παρελθόντος.
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1919-1939) η
αμερικάνικη λαϊκή μουσική, ο κινηματογράφος και η
λογοτεχνία ασκούσαν κάποια επίδραση σε πολλές χώρες. Οι εικαστικές τέχνες όμως παρέμεναν στο επίπεδο
ενός τοπικού επαρχιωτισμού. Οι επιρροές που έφταναν
από τα ευρωπαϊκά κέντρα δεν είχαν ακόμη μετασχηματιστεί σε κάτι αυτόνομο και πρωτότυπο. Ήδη από το
1913 η ευρωπαϊκή πρωτοπορία ήταν γνωστή στο αμερικανικό κοινό. Οι καθοριστικές όμως εκθέσεις έγιναν
το 1936 (“Κυβισμός και Αφηρημένη Τέχνη” και “Φανταστική Τέχνη, Ντανταϊσμός και Σουρεαλισμός”). Η ίδρυση του Μουσείου Γκουγκενχάιμ, το 1937 (Solomon P.
Guggenheim Museum), στο οποίο εκτέθηκαν έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών και το αφιέρωμα, στο ίδιο Μουσείο, το 1939, στον Πικάσο ενίσχυσαν την παρουσίαση
των Ευρωπαίων δημιουργών. Oι Αμερικανοί καλλιτέχνες ήταν φυσικό να μην μείνουν ανεπηρέαστοι.
Επίδραση επίσης είχαν ασκήσει και όλοι εκείνοι οι
επιστήμονες, λόγιοι, καλλιτέχνες που είχαν καταφύγει
στην ελεύθερη Αμερική κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, όταν οι Ναζί είχαν εισβάλει σε ολόκληρη σχεδόν
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την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ έγιναν τότε ο θεματοφύλακας της
γνώσης και της κουλτούρας, στο όνομα της δημοκρατίας, αλλά και της πρωτοπορίας, η οποία εκεί δε βρήκε
αντίσταση, αφού συμβάδιζε με την τεχνολογική πρόοδο.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν φτάσει στη Νέα
Υόρκη ζωγράφοι κυβιστές, εξπρεσιονιστές, σουρεαλιστές κ.ά. Ήδη, ο Μαρσέλ Ντυσάν ήταν εκεί από το 1915.
Μαζί με το σουρεαλιστή Πικάμπια ένιωθαν πως όλη η
ευρωπαϊκή τέχνη είχε γεράσει και επιθυμούσαν να αρχίσουν πάλι από την αρχή με μια τέχνη όχι των μορφών, των σχημάτων και των χρωμάτων, αλλά της δράσης και των πράξεων. Αυτή η μετανάστευση πολλών
καλλιτεχνών πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένας από τους κυριότερους
λόγους που μετακινήθηκε το ίδιο το πολιτιστικό βάρος
από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη.
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η αμερικανική οικονομία, αντίθετα από την ευρωπαϊκή, αναδύθηκε ισχυρή. Μετά το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκαν
ως ένα από τα ισχυρότερα έθνη, τόσο από στρατιωτική όσο και από οικονομική άποψη. Η μοντέρνα κοινωνία της Αμερικής δε δεσμευόταν από ιστορικές παραδόσεις. Παράλληλα, διψούσε για πολιτιστική ταυτότητα. Η Αφαίρεση, μία πρωτοπορία που δεν είχε ακόμα
εκτιμηθεί στην Ευρώπη παρά από λίγους, υιοθετήθηκε
απρόσκοπτα στην Αμερική, αφού οι ανεικονικές τάσεις
δεν έχουν εθνικά περιεχόμενα και χαρακτηριστικά, και
επιβλήθηκε ως η κατ’ εξοχήν μορφή τέχνης. Η αμοιβαία
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δυσπιστία και καχυποψία που είχε επιφέρει τον Ψυχρό
Πόλεμο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, Αμερικής και
Ρωσίας, είχε επιπτώσεις και στον πολιτιστικό τομέα.
Την ίδια στιγμή που στη Σοβιετική Ένωση η τέχνη
έμπαινε ως προπαγανδιστικό όργανο στην υπηρεσία
του καθεστώτος και διακηρυσσόταν ο Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός, στην Αμερική, εκφραστής του αντίθετου πόλου και της Δημοκρατίας γινόταν η Αφηρημένη Τέχνη.
Για να αποδοθούν τα ρεύματα της Αφαίρεσης, έχουν
χρησιμοποιηθεί, τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, όροι όπως Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός, Λυρική Αφαίρεση, Χειρονομιακή Τέχνη, όλοι δόκιμοι για να
αποδώσουν αυτές τις νέες κατευθύνσεις στην Τέχνη.
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Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός
Ο όρος “αφηρημένος εξπρεσιονισμός” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1919, για να περιγραφούν
κάποια έργα του Καντίνσκυ. Η άλλη ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους καλλιτέχνες που
έδρασαν ανάμεσα στις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 είναι “Σχολή της Νέας Υόρκης”. Δύο εκθέσεις που οργάνωσε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η πρώτη το 1951
με τίτλο “Αφηρημένη ζωγραφική και γλυπτική στην
Αμερική” και η δεύτερη “Η νέα αμερικανική ζωγραφική”, περιόδευσαν (1957-58) σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες
καθιερώνοντας αλλά και αποθεώνοντας διεθνώς το νέο
στιλ.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στις δημιουργίες των Αμερικανών καλλιτεχνών είναι τα μεγάλα μεγέθη
των πινάκων, που περιβάλλουν σχεδόν ολοκληρωτικά
τον παρατηρητή και τον εγκλωβίζουν μέσα στον κόσμο
του έργου. Η σύνθεση είναι κυρίαρχη (over-all), καθώς
το έργο υπερβαίνει σχεδόν τα όρια του πίνακα, και δεν
υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο εστίασης.
Στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό ξεχωρίζουν δύο κύριες τάσεις. Η πρώτη είναι η Ζωγραφική της Δράσης, η
δεύτερη είναι η Ζωγραφική του Χρωματικού πεδίου.
Ζωγραφική της Δράσης
Ο κριτικός Χάρολντ Ρόζενμπεργκ, που πρότεινε τον
όρο Δυναμική Ζωγραφική, έγραφε το 1952: “Ο μουσαμάς άρχισε πια να αντιμετωπίζεται από τον ένα ζωγρά10 / 312 - 313
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φο μετά τον άλλο ως πεδίο δράσης και όχι ως ένας χώρος όπου αναπαράγεται, αναλύεται ή “εκφράζεται” ένα
αντικείμενο, υπαρκτό ή φανταστικό. Αυτό που θα φιλοξενούσε πια ο μουσαμάς δεν ήταν μια εικόνα αλλά
ένα γεγονός. Ο ζωγράφος δεν πλησίαζε πια το καβαλέτο του με μια εικόνα στο μυαλό του, η εικόνα τώρα θα
ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης των υλικών που
είχε στα χέρια του με ένα άλλο υλικό που είχε μπροστά
του”. Το αντικείμενο από τη ζωγραφική εξοβελίζεται,
“για να μην υπάρχει τίποτα που να παρεμποδίζει την
πράξη της ζωγραφικής ... αυτό που έχει σημασία είναι
πάντοτε η αποκάλυψη που εμπεριέχει η πράξη της ζωγραφικής”. Για τους ζωγράφους της “action painting”
αυτό που είχε σημασία ήταν η ίδια η πράξη της τοποθέτησης του χρώματος στο μουσαμά. Τα αισθήματα και τα
συναισθήματά τους δεν απεικονίζονταν πια, αλλά “διαδραματίζονταν” επάνω στο μουσαμά.
Ο κυριότερος εισηγητής της Ζωγραφικής της Δράσης, ο Τζάκσον Πόλλοκ, ο οποίος θεωρείται και πατέρας της αμερικανικής ζωγραφικής, δεν εντάχθηκε ποτέ
σε καμιά ομάδα ούτε άφησε επιγόνους. Παρ’ όλα αυτά,
και κυρίως από άποψη ιδιοσυγκρασίας, συνηθίζεται να
αναφέρεται μαζί με τους Ντε Κούνινγκ, Φ. Κλάιν, τον ελληνικής καταγωγής Μπαζιώτη (W. Baziotes, 1912-1963)
κ.ά., που θεωρούνται κύριοι εκπρόσωποι της Ζωγραφικής της Δράσης.
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1
Εικ. 1. Φραντς Κλάιν (Franz Kline, 1910-1962), Χωρίς τίτλο (1960), καμβάς, 1,50 x 0,80 μ., Βαρέζε, Ιδιωτική Συλλογή.

Οι μεγάλες ασπρόμαυρες συνθέσεις του Κλάιν χαρακτηρίζονται από τις τραχιές, μεγάλες πινελιές - ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε κοινά πινέλα και χρώματα ελαιοχρωματιστή - και την τολμηρή ισορροπία ανάμεσα στο
λευκό και στο μαύρο.
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2
Εικ. 2. Β. Ντε Κούνινγκ (Willem De Kooning, 19041997), “Γυναίκα” (1949), λάδι, σμάλτο και κάρβουνο
σε μουσαμά, 1,53 x 1,21 μ. Ανόβερο, Ιδ. Συλλογή.

Ο Ντε Κούνινγκ δεν αποδέχτηκε εντελώς τις αρχές της
καθαρής και απόλυτης αφαίρεσης και δεν έπαψε ποτέ
να υποδηλώνει με διάφορα σχήματα στο έργο του ανθρώπινες ή άλλες μορφές. Οι πίνακές του είναι επιθετικοί και βίαιοι, κυριαρχούνται από ψυχρά χρώματα, και
η υφή τους, παχιά και βαριά, δείχνει σαν να έχουν δουλευτεί ξανά και ξανά.
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Ζωγραφική του Χρωματικού Πεδίου
Το άλλο τμήμα του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού
αντιπροσώπευαν οι ζωγράφοι του Χρωματικού Πεδίου.
Ανάμεσα στους εκπροσώπους του ήταν ο Μαρκ Ρόθκο
(Mark Rothko, 1903-1970). Όπως ο Ντε Κούνινγκ έφερε
στην Αμερική τον Εξπρεσιονισμό, ο Μαρκ Ρόθκο έφερε
τον Ιμπρεσιονισμό. Η προπαιδεία του ήταν το έργο των
σουρεαλιστών και του Ματίς. Ένας πίνακας του Ρόθκο
με τα μεγάλα χρωματικά ορθογώνια που αλληλοκαλύπτονται ή αντιπαρατίθενται, με ένα χρώμα βαθύ και γαλήνιο ακόμα και τραγικό, δεν είναι απλώς μια ζωγραφική επιφάνεια, είναι ΧΩΡΟΣ. Είναι έκταση που δονείται
από χρώμα και φως χωρίς πρόσωπα ή πράγματα. Στόχος του ήταν να περιλάβει, να πάρει μέσα του το θεατή,
να του ανοίξει χώρο στη φαντασία.
Ο Ρόθκο μαζί με άλλους ζωγράφους το 1943 έγραψαν στους Νιου Γιορκ Τάιμς μια περίφημη πια επιστολή, στην οποία ανέφεραν: “Για μας η τέχνη είναι
μία περιπέτεια σε έναν άγνωστο κόσμο, που μόνο
όσοι είναι έτοιμοι να διακινδυνεύσουν μπορούν να
τον εξερευνήσουν. Είμαστε υπέρ της απλής έκφρασης περίπλοκων σκέψεων. Είμαστε υπέρ των μεγάλων διαστάσεων, γιατί είναι λιγότερο διφορούμενες. Είμαστε υπέρ της δισδιάστατης φόρμας, γιατί
καταστρέφει την ψευδαίσθηση και αποκαλύπτει την
αλήθεια... Δηλώνουμε πνευματική συγγένεια με την
πρωτόγονη και την αρχαϊκή τέχνη”.
14 / 313
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3
Εικ. 3. Μαρκ Ρόθκο (Mark Rothko, 1903-1970), “Ζωγραφική αριθ. 26” (1947), καμβάς, Νέα Υόρκη, Ιδιωτική Συλλογή.

Οι πίνακες του ζωγράφου διακρίνονται για τον πνευματικό, σχεδόν θρησκευτικό χαρακτήρα τους, ενώ ένα
στοιχείο κατάθλιψης και ζόφου είναι πάντοτε παρόν.
Απαιτούν από το θεατή σιωπή, περισυλλογή, απόλυτη
απορρόφηση.
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Η Γλυπτική στη Μεταπολεμική Αμερική
Μια από τις κυριότερες κατευθύνσεις που ακολούθησαν οι γλύπτες στην Αμερική ήταν της άμεσης κατεργασίας σφυρήλατου μετάλλου. Μια γλυπτική κονστρουκτιβιστική, που στηρίχθηκε στο συνδυασμό κατασκευασμένων στοιχείων από μέταλλο ή ευρημάτων, έτοιμων
δηλαδή μεταλλικών ή άλλων στοιχείων που αξιοποιούνται για την πλαστικότητά τους, η οποία ήρθε σε πλήρη
αντίθεση με τις μορφές της παραδοσιακής γλυπτικής.

4
Εικ. 4. Ντ. Σμιθ (David Smith, 1906-1965), “Κύβοι”,
ανοξείδωτο ατσάλι (1963), Λονδίνο, Τέιτ Γκάλερι.

Ο Σμιθ, αυτοδίδακτος γλύπτης, από τους σημαντικότερους της μεταπολεμικής Αμερικής, εντελώς ανεπηρέαστος από την ακαδημαϊκή γλυπτική, εργάστηκε στο
μέταλλο ακούραστα και δοκίμασε να δώσει μνημειακές
διαστάσεις στα μεταλλικά γλυπτά του, εκμεταλλευόμενος τις εκφραστικές δυνατότητες των γεωμετρικών
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σχημάτων και των στιλπνών επιφανειών που αντανακλούν το φως, αλλά και απορροφούν το χρώμα του περιβάλλοντος χώρου.

5
Εικ. 5. Τζ. Κορνέλ (Joseph Cornell, 1903-1972), “Ιατρικός Κερματοδέκτης” (1942), κατασκευή, 0,34 x
0,39 x 0,11 μ., Νέα Υόρκη, Ιδιωτική Συλλογή.

Ο Κορνέλ, με στραμμένη την προσοχή του σε όλο το
φάσμα της τέχνης και της λογοτεχνίας του δυτικού κόσμου, συνέθεσε με κολάζ κουτιά - ξύλινες κατασκευές
κλειστές μπροστά με τζάμι - όπου μέσα τοποθετούσε
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αντικείμενα, φωτογραφίες, χάρτες, όλα φορτισμένα από
νοσταλγία και θολές αναμνήσεις.
Η Ζωγραφική και η Γλυπτική στη Μεταπολεμική
Ευρώπη
Ήδη πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Παρίσι ένα κοσμοπολίτικο κλίμα ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είχαν καταφτάσει εκεί από
όλα τα μέρη της Ευρώπης είχε δημιουργήσει αυτό που
ονομάστηκε Σχολή του Παρισιού. Ήταν πιο πολύ ένα
σημείο συνάντησης των νέων ανήσυχων δημιουργών
με τους μεγάλους δασκάλους της τέχνης (Πικάσο, Ματίς, Μπρακ), όπου όλα τα στιλ και όλες οι θεωρίες ήταν
αποδεκτά και όπου η τέχνη είχε αποκτήσει εκείνη την
ελευθερία αναζήτησης που στις άλλες χώρες της Ευρώπης τα αυταρχικά καθεστώτα είχαν περιορίσει. Σαγκάλ,
Τζιακομέτι, Μπρανκούζι, Μοντιλιάνι είναι μόνο λίγα από
τα ονόματα των καλλιτεχνών που είχαν συγκεντρωθεί
στο Παρίσι της εποχής. Το κοσμοπολίτικο κλίμα, αυτό
που εξέθρεψε την ελευθερία της έκφρασης στην τέχνη,
εξέλιπε, όταν το Παρίσι καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του Χίτλερ. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε στο
πέρασμά του την Ευρώπη με ερειπωμένες πόλεις, με
χιλιάδες νεκρούς, ανάπηρους, ξεσπιτωμένους.
Με οικονομία διαλυμένη, η Ευρώπη κατεχόταν από
μια γενική αίσθηση απογοήτευσης και απελπισίας για
αυτή την κολοσσιαία ανθρώπινη τραγωδία που είχε
προκαλέσει ο πόλεμος. Η φιλοσοφία του υπαρξισμού,
18 / 314
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που διακήρυσσε το παράλογο, το άσκοπο της ανθρώπινης ύπαρξης, έγινε ευρέως αποδεκτή. Δεν είχε απομείνει τίποτε για το άτομο παρά μια ελευθερία χωρίς
σκοπό, που παρείχε μεν φαινομενικά τη δυνατότητα
πολλών επιλογών, δεν άφηνε όμως περιθώρια βελτίωσης, αφού καμία αυθεντική αξία δε φαινόταν να έχει
απομείνει, για να στηριχτεί κανείς σ’ αυτήν.
Μοιραία, η καλλιτεχνική έκφραση θα αντανακλούσε
το κλίμα της δυσπραγίας και της αμφισβήτησης της λογικής. Η βαθιά απαξίωση των παραδοσιακών τρόπων
έκφρασης με τη μορφή και το χρώμα οδήγησαν στην
αναζήτηση μιας καινούριας σχέσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη, στα υλικά του, στη δημιουργική χειρονομία και
στο έργο του. Η αναζήτηση του καλλιτέχνη στράφηκε
στη δημιουργία έργου μέσα από την άμεση επαφή του
με το υλικό, την ύλη, μια αναζήτηση που έγινε ο κοινός παρονομαστής εντελώς διαφορετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Οι καινούριες εμπειρίες που αναδύθηκαν συγκεντρώθηκαν κάτω από τον όρο “Άμορφη τέχνη”, (Art Informel), μια τέχνη αφαίρεσης για την
οποία έχει καθιερωθεί, εκτός απο την ονομασία αυτή,
και ο όρος Τασισμός (Tachisme, από την γαλλική λέξη
tache=κηλίδα) ή ακόμα Λυρική Αφαίρεση ή Ζωγραφική
Υλικού, όπου τονίζεται η ύπαρξη του χρώματος ως φυσικής ουσίας. Την υλικότητα του χρώματος καλλιτέχνες
όπως ο Ντυμπυφέ και άλλοι ενίσχυσαν με άμμο, πηλό
ή άλλα υλικά, δημιουργώντας την Ακατέργαστη Τέχνη
(Art Brut), που ανέτρεπε όλους τους συμβατικούς αισθητικούς κανόνες.
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Κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις περιπτώσεις της
Άμορφης Τέχνης εντοπίζονται στην πρόταξη του χρώματος, στον υποκειμενισμό, στην τάση για παραμόρφωση, στην έμφαση στο ένστικτο και στον αυθορμητισμό, στην περιφρόνηση κάθε κανόνα και περιορισμού,
καθώς και “στο ξεπέρασμα των ορίων ανάμεσα στη
σύλληψη και στην εκτέλεση του έργου”. Οι καλλιτέχνες
ακολούθησαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την αφαίρεση, κοινά στοιχεία της οποίας ήταν η επιθυμία άρνησης
κάθε αναφοράς στο παρελθόν και η υπέρβαση κάθε είδους παράδοσης.
Η ευρωπαϊκή Άμορφη Τέχνη, σε αντίθεση με την
αμερικανική ζωγραφική της Δράσης, με την οποία συνέπεσε χρονικά, κράτησε τη χειρονομία, αλλά το σχήμα
που προέκυψε από αυτήν δεν είναι “αυτόματο”, αντίθετα είναι συχνά το αποτέλεσμα μακράς καλλιτεχνικής
προετοιμασίας και σκέψης. Γενικά, εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη μεταπολεμική ευρωπαϊκή τέχνη
είναι ότι χαρακτηρίζεται από δουλειά μεμονωμένων
καλλιτεχνών και όχι από καλλιτεχνικά κινήματα ή ομάδες. Διαφορετικοί καλλιτέχνες, που δεν ανήκαν σε κανένα κίνημα ή σε καμιά ομάδα ανακεφαλαίωσαν τα εικαστικά “ιδιώματα” των πρωτοποριών της τέχνης, τον Εξπρεσιονισμό, τον Κυβισμό, την Αφαίρεση, το Σουρεαλισμό, τα μελέτησαν ξανά, δανείστηκαν ιδέες, τις ενέταξαν στις έρευνές τους σύμφωνα με το προσωπικό τους
ύφος και δημιούργησαν έργα εξαιρετικής εκφραστικής
δύναμης, συμβάλλοντας στη διεύρυνση του πεδίου αναζήτησης της τέχνης.
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Εικ. 6. Κ. Μπρανκούζι (Constantin
Brancusi, 1876-1957), “Πουλί στο διάστημα” (1928), ορείχαλκος, ύψος
1,37.

Στο θέμα αυτό ο γλύπτης επανήλθε περίπου 15 φορές. Στο γλυπτό συμπυκνώνεται η κίνηση και δίνεται η αίσθηση
απελευθέρωσης από τη βαρύτητα με
μια καθαρότητα που χαρακτηρίζει όλο
το έργο του γλύπτη. Η απλή φόρμα, με
την καθαρότητά της, εναρμονίζει την
αεροδυναμική μορφή, την οργανική ζωτικότητα και την αρμονία του πουλιού.
6
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7
Εικ. 7. Μ. Σαγκάλ (Marc Chagall, 1887-1985), “O
πράσινος βιολιστής” (1914), λάδι, Ν. Υόρκη Μουσείο
Γκουγκενχάιμ.

Ο Ρώσος καλλιτέχνης κατάφερε να δώσει μορφή σε
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έναν κόσμο συμβόλων και ονείρων, αναμνήσεων και παραμυθιών, δημιουργώντας έργα γεμάτα αντιφατικά συναισθήματα, που από την ακραία χαρά φτάνουν στην
ακραία απελπισία. Στο έργο του συνδυάζονται εξπρεσιονιστικά, κυβιστικά και φωβιστικά στοιχεία, ενώ παντού
υποφώσκει μια θρησκευτική ατμόσφαιρα που οφείλεται
τόσο στις νεανικές του αναμνήσεις όσο και στις πεποιθήσεις του.

8
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Εικ. 8. Α. Μοντιλιάνι (A. Modigliani 1884-1920),
“Προσωπογραφία του Ζακ Λίπσιτς και της Γυναίκας
του” (1917), λάδι, Σικάγο, Ινστιτούτο Τέχνης.

Ο Ιταλός ζωγράφος θεωρείται από τους μεγαλύτερους
ζωγράφους πορτρέτων στη ζωγραφική του 20ού αιώνα. Οι προσωπογραφίες του παρουσιάζουν μια ομοιότητα μεταξύ τους λόγω της εξαιρετικής επιμήκυνσης των
χαρακτηριστικών, χωρίς να υπάρχει όμως καμία αίσθηση
βίαιης παραμόρφωσης. Στο έργο του είναι συχνή η χρήση μοτίβων από την πρωτόγονη και την αρχαία τέχνη.
Οι προσωπογραφίες του αναλύουν και αντανακλούν με
ακρίβεια την προσωπικότητα, τις εκκεντρικότητες και
τις αδυναμίες των εικονιζόμενων ανώνυμων ή επώνυμων προσώπων. Περιορισμός του εικαστικού χώρου, περιορισμός του χρώματος, επιμήκυνση των μορφών, σβησμένα βλέμματα είναι από τα χαρακτηριστικά στοιχεία
των μορφών του.
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9
Εικ. 9. Μπάρμπαρα Χέπγουορθ (Barbara Hepworth,
1903-1975), Πορθμέωρ: θαλάσσια μορφή (1958),
ύψος 0,77 μ., μπρούντζος, Ιδιωτική Συλλογή.

Το έργο της Αγγλίδας Μπάρμπαρα Χέπγουορθ, ογκώδες και τραχύ, με ένα σχήμα ανοιχτό, φέρνει στο νου
θαλάσσιες αποικίες κοραλλιών ή κοχύλια. Το τρύπημα
της πέτρας έχει μεγάλη σημασία στο έργο της, διότι
άφηνε το χώρο να διαπερνά τις βιόμορφες φόρμες της
και να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο τους. Όπως και στο
έργο του Μουρ, τα κενά έχουν ίση σημασία με τα γεμάτα μέρη του γλυπτού, διότι αφήνουν τον περιβάλλοντα
χώρο να τα διαπερνά και να ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στον όγκο του γλυπτού και στο χώρο που καταλαμβάνει. Η αναζήτηση των μορφικών στοιχείων όπως ο
χώρος, η καλλιγραφία, το βάρος και η υφή, όπως λέει η
ίδια η γλύπτρια, είναι κυρίαρχη στη γλυπτική της.
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10
Εικ. 10. X. Μουρ (Henry Moore, 1898-1986), “Ανακεκλιμένη μορφή” (1939), ξύλο φτελιάς, 0,94 x 0,20 x
0,76 μ., Ντιτρόιτ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας.

H μεγαλοφυΐα του γλύπτη X. Μουρ κυριαρχεί στην Αγγλία. Στο έργο του κεντρικό θέμα είναι η ανακεκλιμένη
ανθρώπινη φιγούρα. Μια από τις αναζητήσεις του ήταν
να αποκαλύψει τον κρυμμένο μέσα στον όγκο χώρο, δημιουργώντας κοιλότητες ή και τρύπες στο γλυπτό και
αφήνοντας τον περιβάλλοντα χώρο να το διαπεράσει.
Μετά τον πόλεμο ο Μουρ διαίρεσε την ξαπλωμένη φιγούρα σε τρία κομμάτια μνημειακών διαστάσεων, αναζητώντας πάντοτε όχι το κλασικό ιδεώδες της ομορφιάς αλλά τη ζωτικότητα, τη συγχώνευση, δηλαδή, φόρμας και συναισθήματος. Η συμβολή του στη παγκόσμια
γλυπτική είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού πρότεινε μια
εναλλακτική αρχή δημιουργίας: αυτή της αναζήτησης
αρχέγονων σχημάτων στα φυσικά αντικείμενα (πέτρες,
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βράχια, όστρακα, κόκαλα). “Υπάρχουν οικουμενικά σχήματα που ασυναίσθητα είναι οικεία στον καθένα μας και
που μπορούμε να τα κατανοήσουμε, αν ο συνειδητός
έλεγχος του νου μας δεν τα αποκλείει”, έλεγε ο ίδιος.

11
Εικ. 11. Ζ. Ντυμπυφέ (Jean Dubuffet, 1905-1985),
“Γυναικείο σώμα” (1966), Ιδιωτική Συλλογή.

Ο καλλιτέχνης είναι ο εισηγητής και θεωρητικός της
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“Ακατέργαστης Τέχνης” (Art Brut). Πνεύμα ανήσυχο και
ανικανοποίητο, μένει μακριά από ρεύματα και τάσεις
και επιβάλλει διάφορα υλικά και διαφορετικές τεχνικές.
Αναμειγνύει καρβουνόσκονη και γύψο, κομμάτια γυαλιά, ρευστή μαστίχα και άμμο, κόλλα και χαλίκια, δημιουργώντας παχιά ανάγλυφα, πάνω στα οποία σχεδιάζει
με τη σπάτουλα, το χέρι, ή με άλλο εργαλείο, μετατρέποντας τη ζωγραφική επιφάνεια από “το ακίνητο υποστήριγμα, το υλικό μέσο για τη μεταφορά ζωγραφικών
ιδεών” σε πεδίο ενέργειας. Στα έργα της σειράς Γυναικεία Σώματα οι υπερτονισμένες γυναικείες φιγούρες με
τα μικρά κεφάλια και τα φουσκωμένα σώματα, που θυμίζουν κάτι από τις πρωτόγονες γυναικείες θεότητες της
γονιμότητας, παραπέμπουν στα λόγια του ίδιου ότι “η
τέχνη απευθύνεται στο πνεύμα και ασφαλώς όχι στα μάτια, όπως πιστεύουν τόσο πολλοί άνθρωποι”.
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12
Εικ. 12. Α. Μπούρι (Alberto Burri, 1915-1995) “Σάκος H8” (1953), μεικτή τεχνική, Ιδιωτική Συλλογή.

Στην Ιταλία, ο Μπούρι χρησιμοποιεί σχισμένα τσουβάλια, κουρέλια, χαρτιά, ξύλα και λαμαρίνες, που τα συγκολλά ή τα ράβει αφήνοντας να φανούν τα σχισίματα
και οι χοντροκομμένες επεμβάσεις, δημιουργώντας με
την ύλη μια εικονογραφία πόνου, ενώ ταυτόχρονα αναζητά νέες δομές στη ζωγραφική επιφάνεια.
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13
Εικ. 13. Φ. Μπέικον (Francis Bacon, 1910-1992),
“Κεφάλι ανάμεσα σε δύο μπριζόλες - μελέτη πάνω
στον Βελάσκεθ”, λάδι, 1954, 1,29 x 1,22 μ., Σικάγο,
Ινστιτούτο Τεχνολογίας.

Για τον Άγγλο ζωγράφο Μπέικον η ζωγραφική είναι τέχνη αυλική και έχει την τάση να κρύβει την ασχήμια της
ζωής. Εκείνος, αντίθετα, θέλει να ξεσκεπάσει αυτή την
ασχήμια με τη ζωγραφική, γι’ αυτό την “καταστρέφει”.
Πρώτα ζωγραφίζει και ύστερα, σχεδόν με σαδισμό, την
αποσυνθέτει. Τη διαλύει, συστρέφει τα σώματα, παραμορφώνει τα πρόσωπα και μεταμορφώνει εικόνες της
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ζωγραφικής του παρελθόντος (όπως στη σειρά Ιννοκέντιος Ι του Βελάσκεθ) σε φρικτές μορφές, που μορφάζουν μέσα σε χώρους ασφυκτικούς, έξω από το χρόνο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΠΟΛΟΚ
Ο κορυφαίος αφηρημένος εξπρεσιονιστής είναι ο Τζάκσον
Πόλοκ, ένας μελαγχολικός, σχεδόν νευρωσικός καλλιτέχνης.
Γεννήθηκε στο Ουαόμινγκ και
μεγάλωσε στην Αριζόνα και στη
νότια Καλιφόρνια, όπου εξοικειώθηκε με την τέχνη των Ινδιάνων και κυρίως με τη ζωγραφική τους πάνω στην άμμο. Το
έργο του έφερε βαθιά τομή στην
ιστορία της ζωγραφικής μετά τον πόλεμο, ανάμεσα στο
1947 και στο 1951. Αφού αναζήτησε στις παραδοσιακές τεχνικές τρόπους να εκφραστεί, ξαφνικά, και σαν
σε αποκάλυψη όπως έλεγε ο ίδιος, ένιωσε ότι μόνο αν
έκανε θέμα του την ίδια την πράξη της ζωγραφικής, θα
εξέφραζε τα άγχη του και τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Εγκατέλειψε λοιπόν το πινέλο και το καβαλέτο,
άπλωσε στο πάτωμα τεράστιους μουσαμάδες και άρχισε να στάζει, να πιτσιλίζει ή να χύνει το χρώμα (ντρίπινγκ) επάνω τους. Γύριζε γύρω από το μουσαμά, πατούσε πάνω του χύνοντας ή στάζοντας ντούκο, χρώμα αλουμινίου ή σμαλτόχρωμα κατευθείαν από τα κουτιά τους. Στις ταινίες όπου τον έχουν απαθανατίσει την
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ώρα που δουλεύει, βλέπουμε ότι δε συμμετέχουν στη
ζωγραφική διαδικασία μόνο τα χέρια και οι βραχίονές
του αλλά ολόκληρο το σώμα του.
Οι θεωρίες του Γιουνγκ για το ασυνείδητο άσκησαν μεγάλη επίδραση στον Πόλοκ: μόνο στο ασυνείδητο βρίσκεται το μεγάλο απόθεμα των ζωτικών ενεργειών μας και μόνο με την τέχνη μπορούμε να φτάσουμε ως εκεί. Το πιστεύω της πουριτανικής Αμερικής είναι ότι υπάρχουμε για να δρούμε. Το αντίθετο όμως είναι η αλήθεια: κάνουμε για να υπάρχουμε, εμείς φτιάχνουμε την ύπαρξη. Πριν από τη δράση δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χώρος για να κινηθούμε ούτε χρόνος για να
διατηρηθούμε· δεν υπάρχει υποκείμενο και αντικείμενο.
Η ζωγραφική του Πόλοκ ξεκινά κυριολεκτικά από το μηδέν: από τη σταγόνα χρώματος που πέφτει πάνω στο
λευκό μουσαμά.
Θέμα και πρωταγωνίστρια της ζωγραφικής του Πόλοκ είναι η δράση, η χειρονομία, η αυτόματη γραφή της
κίνησης του σώματος, έτσι καθώς περνάει πάνω από το
μουσαμά. Η μέθοδος του Πόλοκ επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες κυρίως από τη δεκαετία του 70 και μετά, όταν οι
καλλιτέχνες αναζήτησαν νέες μορφές έκφρασης.
Η μέθοδος ζωγραφικής του Πόλοκ προσδιορίζει και
το έργο του. Άπλωνε το μουσαμά στο πάτωμα ή τον
κάρφωνε στον τοίχο. Προτιμούσε το πάτωμα. Ύστερα,
άρχιζε να στριφογυρίζει γύρω και πάνω στο μουσαμά,
στάζοντας, πετώντας, χύνοντας από τα σωληνάρια ή τα
κουτιά το χρώμα: ντούκο, χρώμα αλουμινίου, σμαλτόχρωμα. Ολόκληρο το σώμα του συμμετέχει. Το χρώμα
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καταγράφει τις κινήσεις του, την ψυχική του ένταση,
καθώς γυρνάει γύρω από το έργο. Το ατέλειωτο κουβάρι από χρώμα και γραμμές είναι οι χειρονομίες του.
Είμαστε μπροστά στη διαδικασία της ζωγραφικής. Ο
σουρεαλιστικός αυτοματισμός φαίνεται ότι εδώ κυριολεκτεί. Παρ’ όλη όμως τη φρενίτιδα, οι κινήσεις του δεν
ήταν ανεξέλεγκτες. Όπως ομολογούσε, όταν ζωγράφιζε είχε μια γενική αίσθηση του τι ήθελε να κάνει. Έλεγχε τη ροή του χρώματος. “Δεν υπάρχουν τυχαία συμβάντα, όπως δεν υπάρχει και αρχή ή τέλος”. Δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Κοιτώντας το έργο, που
έχει σχεδόν 3 μέτρα ύψος και 5 πλάτος, καταλαβαίνουμε πως αν δεν έλεγχε τη ροή και αν δεν ήξερε τι κάνει,
το αποτέλεσμα θα ήταν άλλο. Το τεράστιο μέγεθος του
πίνακα δημιουργεί την αίσθηση στο θεατή ότι περιβάλλεται από το έργο. Το μέγεθος, δηλαδή, έχει άμεση σχέση με τη σύνθεση. Το βλέμμα κινείται από τη μια “συμπλοκή” χρώματος και γραμμών στην άλλη. Τα μαύρα
και τα άσπρα ίχνη μοιράζονται σε όλο το έργο. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι σε βάρος κάποιου άλλου στοιχείου. Διαδοχικές σπείρες, εντάσεις που μας πλησιάζουν,
λεπτές γραμμές που απομακρύνονται κάνουν το θεατή να νιώθει ότι μπροστά του ξετυλίγεται ένας ρυθμός,
ότι βρίσκεται μπροστά σε μια γιορτή ενός γαλαξία που
εκρήγνυται μπροστά στα μάτια του. Το βλέμμα πηγαίνει πίσω, όπου οι γραμμές λεπταίνουν, και ξανάρχεται
μπροστά, όπου το χρώμα πυκνώνει βαρύτερο. Έχουμε
έναν αυτοσχεδιασμό όπως στη μουσική τζαζ.
Όταν τέλειωνε το έργο ο ζωγράφος, αποφάσιζε σε
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ποιο σημείο θα έκοβε τον καμβά. Πολλές φορές, αφού
κοιτούσε το έργο και το αφομοίωνε, επανερχόταν και,
επεμβαίνοντας ξανά, το διόρθωνε.

“Ούτε καν τεντώνω το μουσαμά πριν ζωγραφίσω,
προτιμώ να τον καρφώνω όπως είναι στον τοίχο ή
στο πάτωμα. Έχω ανάγκη από την αντίσταση μιας
σκληρής επιφάνειας. Στο πάτωμα αισθάνομαι πιο
άνετα. Αισθάνομαι πιο κοντά στον πίνακα, μέρος
του, γιατί έτσι μπορώ να περπατάω γύρω του, να
δουλεύω κι από τις τέσσερις πλευρές του, να είμαι κυριολεκτικά μέσα του. Είναι κάτι ανάλογο με
τη ζωγραφική στην άμμο των ινδιάνων της Δύσης.
Όταν ζωγραφίζω, δεν έχω επίγνωση του τι ακριβώς
κάνω. Μόνο ύστερα από μια σύντομη περίοδο εξοικείωσης βλέπω περί τίνος πρόκειται. Δε φοβάμαι
να κάνω αλλαγές, να καταστρέψω μια εικόνα κ.ο.κ.,
γιατί ο πίνακας έχει τη δική του ζωή, την οποία και
προσπαθώ να φέρω στην επιφάνεια, να αναδείξω”.
Τζ. Πόλοκ.
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14
Εικ. 14. Τζάκσον Πόλοκ, “Νούμερο 2” (1949), λάδι,
σμάλτο και χρώμα αλουμινίου σε μουσαμά, 2,24 x
3,02 μ., Ν. Υόρκη, Ιδιωτική Συλλογή.
AΛΜΠΕΡΤΟ ΤΖΙΑΚΟΜΕΤΙ
Αφού πήρε τα πρώτα μαθήματα από τον
καλλιτέχνη πατέρα του, και αφού σπούδασε για λίγο σε σχολές τέχνης στη Γενεύη,
ο Τζιακομέτι, το 1922, πήγε στο Παρίσι και
σπούδασε επί 5 χρόνια στο εργαστήριο του
Μπουρντέλ. Παρ’ όλη την κλασική οργάνωση του εργαστηρίου Μπουρντέλ, ο Τζιακομέτι επηρεάστηκε από
τον Κυβισμό αλλά και από τον Μπρανκούζι.
Από το 1929 ήδη δημιουργούσε κλουβόσχημα έργα
και τοποθετούσε στη σύνθεσή τους στοιχεία από τον
Κονστρουκτιβισμό, αλλά και από το Σουρεαλισμό. Η
σουρεαλιστική περίοδος στο έργο του τέλειωσε περίπου το 1935.
Από το 1940 και μετά οι μορφές του αποκτούν τραχιά υφή, ενώ λεπταίνουν και επιμηκύνονται τόσο, που,
σκελετώδεις πλέον, χάνουν την υλικότητά τους.
Αυτό που είχε αρχίσει ως απλή σπουδή έγινε η περιπέτεια της ζωής του: η φαινομενολογική προσέγγιση
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της πραγματικότητας. Το 1947 οι χωρίς μάζα, χωρίς βάρος εικόνες της πραγματικότητας, εκφράστηκαν σε ένα
σκελετώδες στιλ, με φιγούρες λεπτές “σαν σπίρτα”. Το
1950 έγινε γνωστός, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες,
μέσα από δύο εκθέσεις στην γκαλερί Πιερ Ματίς, στη
Νέα Υόρκη, και μέσω του δοκιμίου που έγραψε για τη
δουλειά του ο Γάλλος φιλόσοφος υπαρξιστής Ζαν Πωλ
Σαρτρ.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του δούλεψε σε μορφές χωρίς περιγράμματα ή επίπεδα. Ένιωθε ότι η
πραγματικότητα δε σχετιζόταν με τον τρόπο που κάποιος την αντιλαμβάνεται. Η πραγματικότητα απλώς
υπήρχε.
Ο Τζιακομέτι ήταν ένας από τους ξεχωριστούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Την ώρα που οι καλλιτέχνες
της πρωτοπορίας είχαν στόχο το μη αναπαραστατικό
ή την έκφραση ποιοτήτων, πέρα από την ομοιότητα με
το πραγματικό, εκείνος δούλευε για τον άπιαστο στόχο να αποδώσει τη μορφή έτσι όπως την αντιλαμβάνεται στην πραγματικότητα ο θεατής. Γι’ αυτό το λόγο εισήγαγε μια νέα έννοια στη γλυπτική, εκείνη της απόδοσης της απόστασης.
Ο Τζιακομέτι, διανοούμενος αφιερωμένος στην τέχνη, εξακολούθησε να ζει στο υγρό στούντιο στο Μονπαρνάς ακόμα και μετά τη φήμη και τα πλούτη που
απέκτησε, γεγονός που τον καθιέρωσε στα μάτια των
συγχρόνων του, ειδικά στη μεταπολεμική γενιά, ως
θρυλική μορφή, ενώ ακόμη βρισκόταν στη ζωή.
Στο έργο “Πλατεία μεγαλούπολης”, οι μορφές αποτελούν μία ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκονται σε
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πλατεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι καθεμιά στρέφεται προς
διαφορετική κατεύθυνση. Ο πηλός, κομμένος σε αδρά
κομμάτια, αρκέστηκε σχεδόν να ντύσει μόνο την αρματούρα (σιδερένιος σκελετός που στηρίζει τον εύπλαστο πηλό όταν χτίζεται μια φιγούρα). Η κάθε μορφή, μόλις άρχισε να αρθρώνεται, έμεινε εκεί, απομακρυσμένη
σε χώρο και χρόνο. Η αίσθηση που δημιουργείται είναι
της μακρινής ματιάς, έτσι καθώς οι μορφές τρεμοπαίζουν στο φως, και νιώθει κανείς πως σε λίγο θα χαθούν
στην αχλή της ατμόσφαιρας. Το φως δεν μπορεί σχεδόν να σταθεί επάνω τους. Είναι σχεδόν διάφανες. Νομίζουμε ότι βλέπουμε την πλατεία και τις μοναχικές φιγούρες από μακριά. Όσο όμως κι αν πλησιάσουμε, αυτές δε μεγαλώνουν. Δεν έρχονται κοντά μας. Έτσι ψηλόλιγνες, και με μια υλικότητα που ίσα τις κάνει ορατές,
παραμένουν μακριά, ακόμα κι αν τις αγγίξουμε.
Η πλοκή της σύνθεσης βρίσκεται ανάμεσα στις κινήσεις της κάθε μορφής, της κατεύθυνσής της, των κενών που δημιουργούν οι φιγούρες μεταξύ τους, του συναθροίσματός τους (ξεκινώντας από δεξιά, διακρίνουμε
δύο, δύο και μία σιλουέτες).
Παρ’ όλο που ο τίτλος παραπέμπει στην οργάνωση
χώρου και η διαφορετικότητα των μεγεθών στην ένταξη
των γλυπτών μέσα στο χώρο, το έργο φαίνεται ότι αφορά κυρίως μια πέραν του πραγματικού αλληγορία της
ανθρώπινης μοίρας, του απομονωμένου ανθρώπου,
και ότι θέτει θέματα υπαρξιακά για την αγωνία του και
την αποξένωσή του.
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15
Εικ. 15. Α. Τζιακομέτι, “Πλατεία μεγαλούπολης”
(1948-1949), μπρούντζος, ύψος 0,56 μ., Ιδιωτική
Συλλογή.
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Εικ. 16. Α. Τζιακομέτι, “Το ανάκτορο στις 4 το πρωί”
(1932-1933), ξύλο, γυαλί, σύρμα, σπάγκος, 0,23
x 0,72 x 0,40 μ., Ν. Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης.

17
Εικ. 17. Α. Τζιακομέτι, “Άνθρωπος που δείχνει”
(1947), μπρούντζος, ύψος 1,79 μ., Ν. Υόρκη, Ιδιωτική Συλλογή.
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.	Δοκιμάστε να ζωγραφίσετε αφήνοντας ρευστό
χρώμα να πέφτει από ψηλά σε χαρτί που έχετε
τοποθετήσει στο πάτωμα. Φροντίστε να είναι
μεγάλων διαστάσεων (χαρτί του μέτρου), ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος να λερωθεί το πάτωμα. Γυρίστε γύρω από το χαρτί και απλώστε το
χρώμα ακολουθώντας με τα χέρια τη φορά του
σώματος. Πόσο μοιάζει το έργο σας με το έργο
του Πόλοκ; Τι έχετε να παρατηρήσετε;
2.	Συγκρίνετε ένα έργο του Πόλοκ και ένα του Ντυμπυφέ. Τι διαφορές και τι ομοιότητες εντοπίζετε;
3.	Συγκρίνετε ένα έργο του Μουρ με ένα έργο του
Τζιακομέτι. Βρείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές.
4.	Ως κριτικός τέχνης, διαλέξτε έναν από τους γλύπτες που εξετάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.
Πώς θα υπερασπιστείτε το έργο του;
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19

Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΤΟΥ 1960, 1970,
ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
1980-1990
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Λιχτενστάιν (Roy Lichtenstein, 1923-1997), Ουάαμ!, μάγνα* σε μουσαμά σε δύο πίνακες, Λονδίνο, Τέιτ Γκάλερι, λεπτομέρεια.
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19

Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960
Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970
ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1980-1990
● ΠΟΠ ΑΡΤ
● ΟΠ ΑΡΤ
● ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
● ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ
● ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ
● ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Η Δεκαετία του 1960
Η δεκαετία του ‘60 ήταν η δεκαετία της βιομηχανικής
ανάπτυξης, της υπερκατανάλωσης, της αύξησης των
μέσων επικοινωνίας, του μαγνητοφώνου και της τηλεόρασης. Το 1961 εκτοξεύτηκε από τη Σοβιετική Ένωση ο
πρώτος επανδρωμένος δορυφόρος με τον Γιούρι Γκαγκάριν, και το 1969 οι Αμερικανοί Ώλντριν, Άρμστρονγκ
και Κόλινς, με το διαστημόπλοιο Απόλλων 11, προσεδαφίστηκαν και περπάτησαν στο φεγγάρι. Το 1963 ξεκίνησε στην Αμερική ο πόλεμος του Βιετνάμ (19631975) με ολέθριες συνέπειες. Την ίδια χρονιά δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Αμερικής Τζων Φ. Κένεντυ. Το
1967 σκοτώνεται ο επαναστάτης Κουβανός Τσε Γκεβάρα (1928-1967), στου οποίου το πρόσωπο χιλιάδες νέοι
σε όλο τον κόσμο έβλεπαν το ρομαντικό αγωνιστή που
διεκδικούσε, με αντάλλαγμα τη ζωή του, έναν καλύτερο
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κόσμο. Το Μάιο του 1968 ξέσπασε στη Γαλλία το φοιτητικό κίνημα. Ολόκληρη η γενιά του ‘68 χαρακτηρίστηκε από τη μαχητική αμφισβήτηση του κατεστημένου
και άνισου κόσμου στον οποίο δεν ήθελε να συμμετέχει. Την ίδια χρονιά στην Αμερική δολοφονήθηκε ο ειρηνιστής πάστορας Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα για καλύτερες συνθήκες
ζωής των καταπιεσμένων μαύρων. Οι νέοι Αμερικανοί
επαναστατούσαν, με ογκώδεις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, σε ένα γενικό κλίμα δυσανεξίας για μια Αμερική που επέβαλλε στυγνά δικτατορικά καθεστώτα σε
άλλα κράτη, που έστελνε τους νέους της σε έναν παράλογο αλλά και ολέθριο πόλεμο στο Βιετνάμ, που αντιμετώπιζε άνισα και ρατσιστικά τις μειονότητες μέσα στη
χώρα.
Οι δεκαετίες 1960-1970 ήταν τα χρόνια των κινημάτων της αμφισβήτησης. Το φεμινιστικό κίνημα έθεσε σε
νέα βάση το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία και διεκδίκησε ίσους όρους εργασίας. Οι πράσινοι, οι οικολόγοι, οργανώθηκαν και άρχισαν να πιέζουν τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την αλόγιστη καταστροφή της
φύσης. Εμφανίστηκαν οι χίπις, νέοι αντικομφορμιστές
που ζούσαν ομαδικά, άφηναν μακριά μαλλιά, ντύνονταν ιδιόρρυθμα, τραγουδούσαν την ειρήνη και αυτοαποκαλούνταν “παιδιά των λουλουδιών”.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο καλλιτέχνης ένιωσε την
ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του τόσο με
το έργο του όσο και με το κοινό του. Αμφισβήτησε όλο
και περισσότερο την ανάγκη επίδειξης καλλιτεχνικών
46 / 327 - 328
22-0135_l_c_istexnhs_bm_309-367_18b.indd 46

20/07/2017 15:18

δεξιοτήτων και ανέτρεξε σε αντικείμενα και υλικά της βιομηχανικής παραγωγής. Η ιδέα απέκτησε τον κυρίαρχο λόγο, ενώ η εκτέλεση του έργου είχε πια όλο και λιγότερη σημασία. Μέσα σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία, αμφισβήτησε τη μονιμότητα του έργου τέχνης,
το οποίο, όλο και πιο εφήμερο και γι’ αυτό “λαϊκότερο”,
το ήθελε να απευθύνεται σε περισσότερους ανθρώπους. Φτώχυνε λοιπόν τα υλικά του, που τα απέσπασε από την καθημερινή ζωή, σε μία προσπάθεια ταύτισης της τέχνης με τη ζωή. Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε την
εμπορευματοποίηση του έργου τέχνης και δημιούργησε
έργα που όλο και λιγότερο μπορούσαν να αγοραστούν,
ενώ όλο και περισσότερο επέμενε να τα δει ο θεατής
και να τα βιώσει σαν αισθητική εμπειρία.
Ποπ Αρτ
Αντίδραση στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό και
στην Αφαίρεση, η Ποπ Αρτ (pop=popular =λαϊκός) ήταν
μια επιστροφή στον κόσμο της αναπαράστασης. Μία
επιστροφή στον κόσμο των αντικειμένων που περιστοιχίζουν το σύγχρονο άνθρωπο των μεγαλουπόλεων και στη γύρω του πραγματικότητα, που απαρτίζεται από καταναλωτικά προϊόντα, διάσημους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου, φωτογραφίες, τηλεόραση,
έντυπα, κόμικς και όλα όσα συνθέτουν την καταναλωτική κοινωνία. Τόσο στη ζωγραφική όσο και στη γλυπτική (στο βαθμό που μπορούμε πια να μιλάμε για τις δύο
αυτές τέχνες χωριστά, αφού τα όριά τους αμβλύνονται),
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επανήλθαν προς εξέταση το κολάζ και οι δυνατότητες
που παρείχαν στους καλλιτέχνες τα ready mades, η αξιοποίηση δηλαδή των έτοιμων αντικειμένων της μαζικής παραγωγής, στο πνεύμα κυρίως του δασκάλου του
Ντανταϊσμού Μ. Ντυσάν, χωρίς τον οποίο άλλωστε θα
ήταν αδιανόητες πολλές μορφές της μεταπολεμικής τέχνης μέχρι σήμερα.
Η Ποπ Αρτ εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του
1950 στη Μεγάλη Βρετανία με μια ομάδα νέων καλλιτεχνών (κυρίως με τον Τζ. Χάμιλτον και τον Ε. Παολότσι),
αρχιτεκτόνων και συγγραφέων, που πραγματοποιούσαν συναντήσεις στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης του
Λονδίνου. Εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι διαφημίσεις διαμορφώνουν συμπεριφορές, πρότειναν
μια “λαϊκή” τέχνη, με την έννοια ότι δεν ήθελαν μια τέχνη “υψηλή”, αλλά μια τέχνη που να απευθύνεται στα
πλατιά στρώματα του λαού και να αξιοποιεί εικόνες και
αντικείμενα της μαζικής κουλτούρας και του σύγχρονου
αστικού περιβάλλοντος, όπως διαφημίσεις, φωτογραφίες, πρωταγωνιστές της μουσικής και του κινηματογράφου, κόμικς και άλλα.
Στη δεκαετία 1956-1966, η Ποπ Αρτ διαδόθηκε γρήγορα από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και σε ολόκληρο
τον κόσμο. Στην Νέα Υόρκη η Ποπ βρήκε απρόσκοπτα
το “φυσικό της χώρο”. Δεν είναι τυχαίο που σε αυτά τα
κέντρα της βιομηχανοποίησης και της εμπορευματοποίησης των πάντων, μέσα στην κυριαρχία των μαζικών μέσων ενημέρωσης, αναπτύχθηκε αυτή η έκφραση, που αξιοποίησε το περιβάλλον για τη δημιουργία
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νέων θεμάτων. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην αγγλική Ποπ και την αμερικανική εντοπίζεται στο ότι η πρώτη στέκεται πιο κριτικά απέναντι στα μέσα που χρησιμοποιεί. Η αμερικανική χρησιμοποιεί αδιακρίτως
“μπουκάλια κόκα κόλας και κουτιά τσιγάρων, επιστολικές κάρτες και υλικά περιτυλίγματος, διαφημίσεις αυτοκινήτων και σωληνάρια του κέτσαπ, ψυγεία, αυτοκίνητα, έπιπλα, και φρυγανιέρες...”, χωρίς περιορισμούς,
χωρίς συναισθηματική ή κριτική διάθεση.
“Το έργο πρέπει να είναι λαϊκό (να έχει γίνει για τις
μάζες), να είναι εφήμερο (να μην μπορεί να διατηρηθεί πολύ), αναλώσιμο (να ξεχνιέται γρήγορα),
φτηνό, να παράγεται μαζικά, να είναι νέο (προσανατολισμένο στη νεολαία), χωρατατζίδικο, σέξι, παιχνιδιάρικο, δελεαστικό και, τέλος, χωρίς αυτό να
είναι λιγότερο σημαντικό, να είναι εμπορικό και επιχειρηματικό”. Είναι ο περίφημος ορισμός που έδωσε το 1957 ο Χάμιλτον για τα στοιχεία που ορίζουν
ένα έργο ως Ποπ Αρτ.
Νεορεαλισμός
Στη Γαλλία προτιμήθηκε ο όρος Νεορεαλισμός από
τον όρο Ποπ Αρτ. Εκπροσωπήθηκε από τον Αρμάν,
που άδειασε στο χώρο της γκαλερί ένα σωρό παλιόχαρτα, τον Μαντζόνι, που πουλούσε κονσερβοποιημένη την αναπνοή του ως “αναπνοή του καλλιτέχνη”,
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τον Κλάιν, που χρησιμοποιούσε στις “ανθρωπομετρίες” του αντί για πινέλο γυμνά μοντέλα βουτηγμένα στο
χρώμα, τον Σεζάρ, που αξιοποιούσε τα συμπιεσμένα
μέταλλα από τα νεκροταφεία αυτοκινήτων, τον Τίνγκελυ, που κατασκεύαζε θορυβώδεις μηχανές οι οποίες αυτοκαταστρέφονταν.
Όλοι, με τα έργα τους, τόνισαν την προσωπικότητα του καλλιτέχνη επισημαίνοντας ακριβώς ότι ο καλλιτέχνης έχει τη δύναμη να αναγορεύει σε τέχνη ό,τι εκείνος επιλέγει.

Χάπενινγκς και Καλλιτεχνικά Περιβάλλοντα
Μια από τις καθοριστικές ιδέες της Ποπ Αρτ, αλλά
και γενικά της τέχνης των δεκαετιών 1960-1970, ήταν η
ιδέα της κατάργησης των ορίων ανάμεσα στην “τέχνη”
και τη “ζωή”. Το έργο της τέχνης έπρεπε να είναι ένα
συμβάν, μια δράση, ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο
θεατής εισέρχεται και περιβάλλεται. Όπως βιώνει την
πραγματική ζωή, έτσι πρέπει να βιώσει και το έργο τέχνης, με όλες του τις αισθήσεις. Οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν την αντιμετώπιση του έργου τέχνης ως εμπορεύσιμου αντικειμένου και το μετέτρεψαν σε εμπειρία και σε
συμβάν (χάπενινγκ). Ο Άλαν Κάπροου (Allan Kaprow)
υπήρξε ο δημιουργός των χάπενινγκς, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1959 σε γκαλερί της Νέας Υόρκης.
Το 1962 ιδρύθηκε στη Γερμανία από μια ομάδα καλλιτεχνών της ακραίας πρωτοπορίας το κίνημα Fluxus
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(Φλούξους). Το Φλούξους, που στα λατινικά σημαίνει
ρευστός, απέβλεπε στην ανανέωση των ντανταϊστικών
εκφράσεων και προσπάθησε να απαλείψει τα όρια ανάμεσα στο θέατρο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.
Το κίνημα ήταν περισσότερο μια διάθεση και ένα πνεύμα, που έγινε μύθος και που διατηρείται ζωντανός ως
τις μέρες μας.
Για το χάπενινγκ (το συμβάν) ο ζωγράφος Άλαν
Κάπροου δίνει τον εξής ορισμό: “Είναι μια σειρά
γεγονότων που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή
να συλληφθούν ανεξάρτητα από το χώρο ή το χρόνο. Τα υλικά τους μπορεί να κατασκευαστούν, να
ληφθούν άμεσα από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο ή να
τροποποιηθούν ελαφρά. Οι δράσεις μπορεί να επινοηθούν εκείνη τη στιγμή ή να είναι συνηθισμένες
καθημερινές πράξεις.
Σε αντίθεση με ένα θεατρικό έργο ένα χάπενινγκ
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα σούπερ μάρκετ,
σε ένα αυτοκίνητο που τρέχει στον αυτοκινητόδρομο, κάτω από ένα σωρό κουρέλια ή στην κουζίνα
ενός φίλου, μία ή περισσότερες φορές. Ένα πολλαπλό χάπενινγκ μπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από ένα χρόνο. Το χάπενινγκ εκτελείται σύμφωνα
με κάποιο σχέδιο αλλά χωρίς πρόβες, χωρίς κοινό
και χωρίς επαναλήψεις. Είναι τέχνη, αλλά μοιάζει
περισσότερο με πραγματική ζωή”. Με αυτά τα λόγια είναι προφανές ότι στόχος του χάπενινγκ είναι
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το σπάσιμο του τριγώνου “ατελιέ - γκαλερί - μουσείο”, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η τέχνη.
Όμως, την ίδια στιγμή, τόσο το χάπενινγκ όσο και
η τέχνη που αξιοποιεί καθημερινά καταναλωτικά
αντικείμενα δε θα αναγνωρίζονταν ως έργα τέχνης
έξω από αυτό το πλαίσιο (γκαλερί, μουσείο), που τα
καταξιώνει ή τα ερμηνεύει ως τέτοια.

1
Εικ. 1. Ρ. Χάμιλτον (Richard Hamilton, 1922-2011),
“Τι είναι αυτό που κάνει τα σπίτια σήμερα τόσο διαφορετικά, τόσο ακαταμάχητα” (1956), κολάζ, 0,26 x
0,25 μ., Καλιφόρνια, Ιδιωτική Συλλογή.

Χωρίς να γίνεται σατιρικός, ο Χάμιλτον παρουσιάζει το
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εσωτερικό ενός μοντέρνου διαμερίσματος στο οποίο
απεικονίζεται ο μοντέρνος άνθρωπος. Η γυναίκα που
ποζάρει αυτάρεσκα και ο μυώδης άνδρας με τη ρακέτα
που γράφει ΠΟΠ, μοιάζουν να ενσαρκώνουν το πρότυπο της μοντέρνας ζωής, προβάλλοντας τα υλικά αγαθά
που τη χαρακτηρίζουν: τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαφημίσεις.

2
Εικ. 2. Τζάσπερ Τζόουνς (Jasper Johns, 1930-), Ζωγραφική σε μπρούντζο (κουτιά μπίρας) (1960), χρώμα σε μπρούντζο, 0,14 x 0,20 x 0,12 μ.

Ο καλλιτέχνης “παίζει” με τη ζωγραφική ψευδαίσθηση
και την πραγματικότητα, ενώ η χρήση καθημερινών
αντικειμένων, δουλεμένων εξαρχής από τον καλλιτέχνη,
δίνει νέες διαστάσεις στο πραγματικό.
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3
Εικ. 3. Ρ. Ράουσενμπεργκ (Robert Rauschenberg,
1925-2008), “Το κρεβάτι” (1955), κατασκευή, 1,88 x
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0,79 μ., Νέα Υόρκη, Συλλογή Λέο Καστέλι.

Ο καλλιτέχνης εδώ χρησιμοποίησε για μουσαμά το πάπλωμα, το μαξιλάρι και τα σεντόνια του κρεβατιού του,
ζωγράφισε με τη μέθοδο του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού επάνω στο στρώμα και στα σεντόνια και ύστερα,
αφού το κορνίζωσε, το κρέμασε στον τοίχο. Πρόκειται
για τη “συνδυασμένη ζωγραφική” (combine painting),
που προφανώς έχει τις ρίζες της στα κολάζ των ντανταϊστών, ενώ στόχος της είναι η ταύτιση της τέχνης με τη
ζωή.

4
Εικ. 4. Λιχτενστάιν (Roy Lichtenstein, 1923-1997),
“Ουάαμ!”, μάγνα* σε μουσαμά σε δύο πίνακες, 1,73
x 4,06 μ., Λονδίνο, Τέιτ Γκάλερι.

Ο καλλιτέχνης επέλεξε εικόνες από τα πιο κοινά κόμικς,
μεγέθυνε τις εικόνες με απόλυτη πιστότητα σε λάδι ή σε
ακρυλικό και κατέγραψε τους ήρωες και τα πρότυπα της
σύγχρονης Αμερικής. Δεν είχε πρόθεση να σχολιάσει ή
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να επικρίνει τη σκηνή, απλώς, όπως και οι υπόλοιποι Ποπ
καλλιτέχνες, θέλησε να καταγράψει το σύγχρονο κόσμο
και το σύγχρονο αστικό τοπίο.

5
Εικ. 5. Άντυ Γουόρχολ (Andy Warhol, 1928-1987),
“Μαίριλυν Μονρόε” (1962), λάδι, ακρυλικό και μεταξοτυπία σε μουσαμά, 0,51 x 0,41 μ., Νέα Υόρκη, Ιδιωτική Συλλογή.

Ο καλλιτέχνης τον οποίο το κοινό συνέδεσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με την Ποπ Αρτ είναι ο
Άντυ Γουόρχολ. Το έργο του καλλιτέχνη δίνει έμφαση
στα είδωλα της επικαιρότητας ή επαναλαμβάνει μοτίβα
από τη διαφήμιση, με στόχο τη μηχανοποίηση και αυτής
της καλλιτεχνικής διαδικασίας, διατηρώντας απέναντι
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στα πράγματα μια αδιαφορία και έναν τόνο απάθειας.

6
Εικ. 6. Κάπροου (Allan Kaprow, 1927-2006), “Νοικοκυριό” (1964), χάπενινγκ που οργανώθηκε από τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου Cornell.

Ο Κάπροου, στη δεκαετία του ‘60, είναι ο κύριος εισηγητής του χάπενινγκ, του “συμβάντος”, εκείνης δηλαδή
της καλλιτεχνικής έκφρασης στην οποία ο καλλιτέχνης
οργανώνει μια δράση όπου ο θεατής μπορεί να συμμετέχει ή απλώς να παρακολουθεί. Η δράση αποτυπώνεται με τη φωτογράφιση. Αυτή η μορφή καλλιτεχνικής
δράσης, που έχει τις ρίζες της στις ντανταϊστικές και
φουτουριστικές βραδιές, έγινε αναπόσπαστο μέρος της
παγκόσμιας καλλιτεχνικής πρωτοπορίας μέχρι τις μέρες
μας.
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7
Εικ. 7. Τζωρτζ Σίγκαλ (George Segal, 1927-2000),
“Το δείπνο” (1964-1966), γύψος, ξύλο, 2,64 x
2,74 x 2,21 μ., Μινεάπολις, Κέντρο Τέχνης Walker.

Τα γύψινα γλυπτά του καλλιτέχνη, βγαλμένα από καλούπια πάνω σε πραγματικούς ανθρώπους, τοποθετούνται σε φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν αλλόκοτα
σκηνικά που καθρεφτίζουν την υπαρξιακή αποξένωση
και μοναξιά του ανθρώπου των μεγαλουπόλεων.
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8
Εικ. 8. Υβ Κλάιν (Yves Klein, 1928-1962), “Η Δόξα
της Νέας Ανθρωπομετρικής Εποχής” (1960), φωτογραφία.

Από τους πιο ευρηματικούς καλλιτέχνες, ο Κλάιν πειραματίστηκε με ανορθόδοξες μεθόδους για τη δημιουργία
των έργων του όπως με αποτυπώματα της φωτιάς, της
βροχής αλλά και των ανθρώπινων σωμάτων πάνω σε
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χρωματισμένους με μπλε χρώμα καμβάδες. Οι “ανθρωπομετρίες” ήταν συμβάντα μπροστά σε κοινό, μέσα σε
γκαλερί, και συνοδεύονταν από μουσικούς που έπαιζαν
τη “Μονότονη Συμφωνία”, σύνθεση του ίδιου του καλλιτέχνη, μιας μοναδικής νότας που παιζόταν συνεχώς για
δέκα λεπτά και εναλλασσόταν με δέκα λεπτά παύσης.

9
Εικ. 9. Π. Μαντζόνι (Piero Manzoni 1933-1963), “Η
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Ανάσα του Καλλιτέχνη” (1961), φωτογραφία.

Ο καλλιτέχνης παρουσιάζεται την ώρα που αιχμαλωτίζει
την αναπνοή του μέσα σε ένα μπαλόνι. Με πρότυπο τον
Ντυσάν, ο Μαντζόνι δημιούργησε μια σειρά από ειρωνικές χειρονομίες, προβάλλοντας το ρόλο του καλλιτέχνη
και τη δυνατότητά του να αναγορεύει σε έργο τέχνης
οτιδήποτε επιλέγει, ακόμα και αυτό που παράγει το
σώμα του.

Οπ Αρτ και Κινητική Τέχνη
Στη δεκαετία του ‘60 μια γενιά καλλιτεχνών στράφηκε σε μια ζωγραφική που έχει τις ρίζες της στο Μπαουχάους. Πρόκειται για την Οπτική Τέχνη (Op-tical Art),
που εξερεύνησε με τη σειρά της το πρόβλημα της οπτικής πρόσληψης. Η οπτική ζωγραφική στηρίχτηκε στην
ψευδαίσθηση, και τα οπτικά εφέ της δημιουργούν στο
θεατή την εντύπωση της κίνησης. Σύμφωνα με την
τάση που είχε δημιουργήσει η Ποπ Αρτ, της ευρείας δηλαδή διάδοσής της από τα μέσα επικοινωνίας, η Οπ
Αρτ πρωτοπαρουσιάστηκε στο περιοδικό Τάιμ (Time)
της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1964, και ένα χρόνο
αργότερα είχε γίνει μόδα στα ασπρόμαυρα ρούχα, στα
γυαλιά και γενικά στα διακοσμητικά αντικείμενα.
Τα έργα της Οπ Αρτ δημιουργούν την ψευδαίσθηση
της κίνησης. Η Κινητική Τέχνη (Kinetic Art) όμως αναπαράστησε την ίδια την κίνηση. Από τα έργα της Κινητικής Τέχνης υπάρχουν εκείνα που κινούνται χωρίς
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μηχανική δύναμη, τυχαία, από την ώθηση με το χέρι ή
από την πνοή του αέρα, όπως είναι τα έργα του Α. Καλντέρ, και υπάρχουν και εκείνα που κινούνται μηχανικά, που χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια,
το νερό ή το φως. Προφανώς πρόκειται περί μηχανών,
περίπλοκων ή απλών, στο πλαίσιο της ανάγκης της τέχνης να ενσωματώσει την κίνηση όχι ζωγραφισμένη
αλλά ως φυσικό στοιχείο, κάτι που είχε αρχίσει ήδη από
τις αρχές του αιώνα με τα έργα των κονστρουκτιβιστών.
Ο Ελβετός Τινγκελύ, οι Έλληνες Τάκις και Χρύσα είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που, καθένας με τον
τρόπο του, δούλεψαν στο τρίπτυχο χώρος - φως - κίνηση, με μια γλυπτική έξω από κάθε σύμβαση, υιοθετώντας νέους όρους, για να προσδιοριστεί το έργο τους
όπως “φωτοδυναμισμός” ή “χωροδυναμική”. Κοινή χαρακτηριστική τάση των καλλιτεχνών που δημιούργησαν γλυπτά της κίνησης και του φωτός ήταν να συγχωνευθεί η τέχνη με τη σύγχρονη επιστήμη.
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10
Εικ. 10. Βίκτορ Βαζαρέλυ (Victor Vasarely, 19081997), “Μεταγαλαξίας” (1959).

Ο Ούγγρος Βίκτορ Βαζαρέλυ είναι ο βασικός δημιουργός της Οπ Αρτ. Ήδη από το 1935 ζωγράφιζε συνθέσεις με επαναλαμβανόμενους ρυθμούς, που μπορούσαν
να διεγείρουν το οπτικό νεύρο. Με στραμμένο το ενδιαφέρον του πάντα στην κίνηση μέσω των ψευδαισθητικών εφέ, δημιούργησε ασπρόμαυρα ή έγχρωμα έργα, τα
οποία, φαίνονται να πάλλονται μπροστά στα μάτια του
θεατή.
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11
Εικ. 11. Αλεξάντερ Καλντέρ (Alexander Calder,
1898-1976), “Τέσσερα στοιχεία” (1962), σταθερά
κινητά, μεταλλικά φύλλα και κινητήρες, ύψος 9,2 μ.,
Στοκχόλμη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

Από τα “κινητά” (mobiles) της δεκαετίας του ‘60, το
έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, που με ανεξάρτητους
κινητήρες περιστρέφονται και κινούνται ασυνάρτητα,
αλλάζουν μορφή· αυτή η μετατροπή επηρεάζει το αρχιτεκτονικό περιβάλλον.
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12
Εικ. 12. Ζ. Τινγκελύ (Jean Tinguely, 1925-1991),
“Προσφορά στη Νέα Υόρκη” (1960), κινητικό γλυπτό, σίδηρος, Νέα Υόρκη.

Η “αυτοκαταστρεφόμενη” αυτή μηχανή, εκτέθηκε στον
κήπο του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και προκάλεσε σκάνδαλο. Οι μηχανές που δημιουργεί ο καλλιτέχνης κινούνται, κάνουν θόρυβο, βγάζουν
καπνούς, αλλά ως εκεί. Δεν κάνουν τίποτε άλλο. Όπως
τις ορίζει ο ίδιος, είναι “ψευδομηχανές”. Είναι ένα καυστικό σχόλιο για την επικράτηση των μηχανών και για
τους ανθρώπους που εξαρτώνται όλο και περισσότερο
από αυτές. Το έργο του πλησιάζει, γι’ αυτό το λόγο, το
ντανταϊσμό.
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Μινιμαλισμός
Μια άλλη τάση της δεκαετίας του ‘60 ήταν να αποκλειστούν από την τέχνη η αυτο-έκφραση, η υποκειμενικότητα και ο συναισθηματισμός που είχαν κυριαρχήσει στην τέχνη του ‘50 με τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό και τον Τασισμό. Αυτές οι μορφές κατηγορήθηκαν
ότι είχαν προκαλέσει σύγχυση ανάμεσα στη μορφή και
στο περιεχόμενο, καθώς και έναν “ελιτισμό”, μέσα στον
οποίο οι δημιουργοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους
“ήρωες του υπαρξισμού”, τα δε έργα τους - καταγραφές
και της πιο μικρής τους χειρονομίας - “ιερά αντικείμενα”, που εμπεριείχαν μεταφυσικά και υπαρξιακά περιεχόμενα.
Σε όλο αυτόν το “γεμάτο” τέχνη Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό του Πόλοκ και του Ντε Κούνινγκ, οι Μινιμαλιστές αντιπαρέθεσαν έναν καθαρό, αυστηρό, “άδειο”
από εκφραστικά περιεχόμενα κύβο. Στον αυθορμητισμό και στις ιλιγγιώδεις χειρονομίες του αυτοματισμού,
αντέταξαν την τάξη, την ακρίβεια, τη συστηματική μεθοδολογία. Αντέταξαν ορθογώνιες και κυβικές μορφές,
αποκαθαρμένες από κάθε μεταφορά ή συμβολικό περιεχόμενο, πρωταρχικές, δηλαδή, δομές που είχαν κύρια χαρακτηριστικά το ευανάγνωστο, την αναλογία, την
επανάληψη και την ουδετερότητα των επιφανειών.
Οι καλλιτέχνες που συνέδεσαν το όνομά τους με τη
Μινιμαλιστική ή ABC τέχνη δημιούργησαν γλυπτικά ή
“τρισδιάστατα” έργα δηλαδή τελάρα, σε πρωτόγνωρα
σχήματα, στις μορφές των οποίων ήταν δύσκολο πάλι
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να διακρίνει κανείς τα όρια μεταξύ γλυπτικής και ζωγραφικής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Μινιμαλισμού
ήταν η αυστηρή μαθηματική δομή, τα απλά πρωτογενή
σχήματα από βιομηχανικά υλικά (ανοξείδωτο ατσάλι,
γαλβανισμένο σίδηρο, υαλοβάμβακα, πλαστικό, φύλλα
μολύβδου ή χάλυβα), η κατάργηση του βάθρου και η τοποθέτηση του έργου στο ίδιο οπτικό επίπεδο με το θεατή.
Ο Μινιμαλισμός βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στους
αρχιτέκτονες και στους πολεοδόμους, που συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι μεγάλης κλίμακας γλυπτικές κατασκευές ήταν η καταλληλότερη διακόσμηση του νέου
αστικού τοπίου, και στους γλύπτες όπως ο Καλντέρ, ο
Κάρο κ.ά., που διαμόρφωσαν με το έργο τους κήπους,
πλατείες, εισόδους κτιρίων.
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13
Εικ. 13. Ντόναλτ Τζαντ (Donald Judd, 1928-1994),
Άτιτλο (1965), γαλβανισμένος σίδηρος, 0,23 x 1,02 x
0,79 μ., Μινεάπολις, Ιδιωτική Συλλογή.

Τα σειραϊκά έργα μπορεί να είναι μια σειρά από επαναλαμβανόμενα όμοια στοιχεία, πρέπει όμως να γίνουν
αντιληπτά ως ένα μοναδικό “πράγμα”. Η “ολότητα” έχει
μεγάλη σημασία στο μινιμαλιστικό έργο και όχι το μικρό
στοιχείο που επαναλαμβάνεται.
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14
Εικ. 14. Άντονι Κάρο (Anthony Caro, 1924-), “Μεσημέρι” (1960), βαμμένο ατσάλι, 2,39 x 3,91 x 0,96 μ.,
Λονδίνο, Ιδιωτική Συλλογή.

Το έργο του Κάρο, άμεσα συνδεδεμένο με τον κονστρουκτιβισμό και το μινιμαλισμό, εκτείνεται στο χώρο
σχεδόν οριζόντια χωρίς βάθρο, κατευθείαν στο έδαφος,
ενώ τα μεγάλα, συχνά ατσάλινα βιομηχανικά στοιχεία
που το συνθέτουν είναι πολλές φορές βαμμένα με φωτεινά χρώματα, που ελαφραίνουν οπτικά το βάρος τους.
Θεωρήθηκε συνεχιστής του Αμερικανού κονστρουκτιβιστή Σμιθ και κυριάρχησε στις δεκαετίες 1960-1970.
Εκείνο που πρέπει να προσέξει κανείς στο έργο του είναι η διεύρυνση της γλυπτικής, διότι γλυπτική μπορεί
να είναι και μια ανοιχτή δομή στο χώρο, μια αναπτυγμένη οριζόντια σύνθεση ή ακόμα και μια συμπαγής μάζα,
όπως ένας τοίχος.
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Η Δεκαετία του 1970: μετά το Μινιμαλισμό Εννοιακή
Τέχνη
Ο Μινιμαλισμός γέννησε πολλές αντιδράσεις. Η
τάση του για πλήρη παραίτηση από κάθε περιεχόμενο τον έκανε να φαίνεται σαν μια απόπειρα απόδρασης
από την πραγματικότητα και τη ζωή, η οποία ήταν γεμάτη από πολιτικά σκάνδαλα (υπόθεση Γουώτεργκέιτ),
κοινωνικές ανισότητες και καταπίεση, πορείες ειρήνης και διαμαρτυρίες για την αλόγιστη μόλυνση της φύσης.
Η πρώτη αντίδραση αφορούσε την ίδια τη φύση του
έργου τέχνης ως αντικειμένου που υπόκειται, όπως όλα
τα άλλα αντικείμενα του καταναλωτισμού, στην αγορά
και στην πώληση. Η αναζήτηση στράφηκε προς μια περιοχή όπου η τέχνη δε θα ήταν περιορισμένη μορφολογικά, απομονωμένη και εμπορευματοποιημένη, και η
αντίδραση στράφηκε κατά της μηχανοποιημένης και βιομηχανοποιημένης κοινωνίας, που δεν έχει χώρο να
ενσωματώσει τον καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες άρχισαν
να αξιοποιούν “φτωχά” υλικά, όπως φύλλα, άμμο, ξύλα,
σχοινιά, κάρβουνα, άχυρα, ακόμη έννοιες και διαδικασίες ή και τον ίδιο τον εαυτό τους, παράγοντας μορφές
τέχνης που δεν αποθηκεύονται εύκολα στους χώρους
των μουσείων ή των γκαλερί και που στηρίζονται κατά
κύριο λόγο στις ιδέες, “στις σκέψεις που βρίσκονται
πίσω από τα πράγματα”. Η τέχνη αυτή ονομάστηκε Εννοιακή (conceptual art, από τη λέξη concept=έννοια).
Κάτω από αυτό το γενικό όρο μπορεί να περιληφθούν
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οι καλλιτέχνες της Arte Povera (Φτωχή Τέχνη), Land Art
(Τέχνη της Γης), Process-Art (Τέχνη της Διαδικασίας),
Performance (Τέχνη της Δράσης), Body Art (Τέχνη του
Σώματος), Junk Art (Τέχνη από Σκουπίδια).
Οι καλλιτέχνες είχαν εγκαταλείψει τα ατελιέ και παρουσίαζαν τα “μετα-αντικείμενά” τους σε “εναλλακτικούς” χώρους, όπως σχολεία, άδειες αποθήκες, εγκαταλειμμένα εργοστάσια, πεζόδρομους πόλεων.
Το κύριο χαρακτηριστικό της εννοιακής τέχνης βρίσκεται στην “εξαΰλωση” του αντικειμένου της τέχνης
και στην είσοδο της τέχνης “στο βασίλειο της γλώσσας, της γνώσης, της επιστήμης και των λεκτικών δεδομένων, που αρχικά περιγράφουν και βαθμιαία γίνονται τα ίδια το περιεχόμενο της τέχνης”.
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες της Τέχνης της Δράσης,
ο Γερμανός γλύπτης Μπόυς υπήρξε ο χαρισματικότερος και αντιφατικότερος· αποφασισμένος να μειώσει το
χάσμα ανάμεσα στην τέχνη και στη ζωή χρησιμοποίησε
κάθε μέσο και κάθε διαδικασία, αξιοποιώντας ακόμη και
τον εαυτό του.
Η εννοιακή τέχνη, ενώ είχε ως στόχο τη “δημοκρατικοποίησή” της μέσα από τα φτωχότερα υλικά και την
αμεσότερη επαφή της με το κοινό, δε διαδόθηκε πλατύτερα ούτε συγκέντρωσε περισσότερους απλούς ανθρώπους γύρω από αυτήν. Μπορεί να πει κανείς ότι όσο
πιο πολύ απλοποίησε τα υλικά της, τόσο περισσότερο
απευθύνθηκε σε ένα ειδικότερο κοινό μυημένων περί
την τέχνη και τόσο περισσότερο απομακρύνθηκε από
τον απλό άνθρωπο, ο οποίος έμενε με αναπάντητο το
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ερώτημα αν αυτό που έβλεπε ήταν τέχνη και γιατί.
Από την άλλη μεριά, οι συλλέκτες, οι γκαλερίστες
και τα μουσεία γρήγορα συμμορφώθηκαν προς στις
καινούριες δραστηριότητες των καλλιτεχνών και άρχισαν να μαζεύουν φωτογραφίες, χαρτάκια σημειώσεων,
δηλώσεις και άλλα εννοιακά υπο-προϊόντα. Η αγορά
της τέχνης μάλλον διευρύνθηκε, αφού οι αίθουσες τέχνης συμπεριέλαβαν τώρα βιβλία καλλιτεχνών, δημοσιεύσεις φωτογραφιών, αρχιτεκτονικά σχέδια, ακόμα και
μουσικές παρτιτούρες.
“Σήμερα χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από σιωπηλούς κύβους, λευκούς μουσαμάδες και λαμπερούς,
κενούς τοίχους. Μας αρρωσταίνουν οι παγωμένες πλατείες, οι μονότονοι ουρανοξύστες- κουρτίνες, που κρύβουν τον ήλιο... και οι εσωτερικοί χώροι, που μοιάζουν
περισσότερο με άδειες κρεαταποθήκες παρά με ανθρώπινα δωμάτια”, έγραφε από τη Νέα Υόρκη ο κριτικός
Περώ στα 1970.
“Στην Εννοιακή Τέχνη η ιδέα ή η έννοια είναι το
σπουδαιότερο μέρος της δουλειάς... Όλος ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις πραγματοποιούνται προκαταβολικά, και η εκτέλεση είναι μια βαρετή αγγαρεία. Η ιδέα είναι ο μηχανισμός που δημιουργεί την
τέχνη”.
Λε Βιτ, (LeWitt), “Παράγραφοι για την Εννοιακή Τέχνη”, περιοδικό Artforum, 1967.
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15
Εικ. 15. Τζ. Κόσουθ (J. Kosuth 1945-), “Μία και τρεις
καρέκλες” (1965), μεικτά υλικά, Ν. Υόρκη, Μουσείο
Μοντέρνας τέχνης.

Ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα σημειολογικό ισοδύναμο
ανάμεσα σε μια πραγματική καρέκλα, τη φωτογραφία
της και τη φωτογραφική μεγέθυνση του ορισμού της
όπως προσδιορίζεται στο λεξικό. Το κοινό καλείται να
σκεφτεί σε ποια μορφή από τις τρεις βρίσκεται η ταυτότητα του αντικειμένου. Στο αντικείμενο το ίδιο, στην
αναπαράστασή του ή στη λεκτική περιγραφή του.
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16
Εικ. 16. Μ. Χάιτσερ (M. Heizer, 1944-), “Απομονωμένη Μάζα/Circumflex” (Σεπτέμβριος 1968), φωτογραφία, 36,5 μ., Νεβάδα.

Μερικοί καλλιτέχνες, στο πλαίσιο της προσπάθειας να
απομακρύνουν το έργο από την αγορά της τέχνης, αρνήθηκαν να παράγουν πλέον έργα άμεσα εμπορεύσιμα,
επιδιώκοντας να σπάσουν τη σχέση γκαλερί-μουσείοσυλλέκτης με το έργο. Θέλησαν να δημιουργήσουν
έργα πάνω στη γη, επιλέγοντας κυρίως παρθένες εκτάσεις του Καναδά ή της Καλιφόρνιας, όπου τους δινόταν
η δυνατότητα να επεκταθούν χωρίς περιορισμούς. Το
έργο αποτυπώνεται με φωτογραφία.
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17
Εικ. 17. Κρίστο (Christo, 1935-), “Πακεταρισμένο
Reichstag” (1995), Βερολίνο, ύφασμα από πολυπροπυλένιο και σχοινί.

Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε κρύβοντας τα αντικείμενα, τυλίγοντάς τα, αποξενώνοντας τα από την καθημερινή
χρήση τους και προχώρησε “κρύβοντας” και περιτυλίγοντας με πολλά μέτρα πανί δημόσια κτίρια, ένα κομμάτι μιας ακτής ή τη θέα σε μια κοιλάδα, όπως στη περίπτωση του πακεταρισμένου κοινοβουλίου που βλέπουμε στην εικόνα. Ο θεατής χάνει την εξοικείωσή του με
τα κρυμμένα πράγματα και καλείται να ξανασκεφτεί γι’
αυτά. Οι επεμβάσεις του Κρίστο στη γη φωτογραφίζονται, αφού η επέμβαση αυτή είναι από τη φύση της εφήμερη.
75 / 337
22-0135_l_c_istexnhs_bm_309-367_18b.indd 75

20/07/2017 15:18

18
Εικ. 18. Τζίλμπερτ και Τζορτζ (Gilbert, 1943- και
George, 1942-), “Γλυπτική που τραγουδάει” (1970),
Performance. “Περφόρμανς” είναι μια δράση, ένα είδος παράστασης.

Οι καλλιτέχνες αξιοποιούν τον ίδιο τον εαυτό τους.
Έργο τέχνης στην Τέχνη της Δράσης γίνεται ο ίδιος
ο καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει αντικείμενο τέχνης για να
αγοραστεί ή να γίνει μέρος μιας συλλογής. Είναι μια
εμπειρία που βιώνει ο θεατής και διαρκεί μόνο στη μνήμη του.
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Φωτογραφικός Ρεαλισμός
Ενώ οι εννοιολογικοί ζωγράφοι είχαν εγκαταλείψει
τα ατελιέ τους, κάποιοι άλλοι επέστρεφαν στη ζωγραφική αλλά και στη γλυπτική αναπαράσταση με μια περιγραφική τέχνη ενός ρεαλισμού που ονομάστηκε Φωτογραφικός Ρεαλισμός. Δε στάθηκαν όμως μπροστά
στο φυσικό μοντέλο όπως οι ρεαλιστές ζωγράφοι του
παρελθόντος, αλλά αξιοποίησαν τη φωτογραφία, για να
τη μιμηθούν με έναν άκρως ψευδαισθητικό (ιλλουζιονιστικό) τρόπο, κρύβοντας κάθε ίχνος πινελιάς και διαμεσολάβησης του “χεριού” τους, με αποτέλεσμα μια παγωμένη αναπαραγωγή της φωτογραφικής αναπαράστασης, η οποία στο τέλος οδηγούσε σε μια άλλη αφαίρεση, εκείνη του συναισθήματος και της συμμετοχής
του καλλιτέχνη. Βεβαίως, ήταν αναπαραστατική και έδινε στο θεατή αυτό που αρκετό καιρό τώρα ζητούσε, την
απόδειξη δηλαδή της επιδεξιότητας του καλλιτέχνη, η
οποία τόσο είχε αμφισβητηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.
Όπως η ζωγραφική αντέγραψε φωτογραφίες, η γλυπτική αντέγραψε το ανθρώπινο σώμα, βγάζοντας εκμαγεία από πραγματικά μοντέλα και, χύνοντάς τα όχι σε
μπρούντζο αλλά σε πολυεστερικές ρητίνες· έτσι μπορούσε να τους δώσει το χρώμα και τις λεπτομέρειες της
πραγματικής σάρκας. Μπροστά σε αυτά τα τέλεια ομοιώματα του ανθρώπου ο θεατής παγώνει, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μορφές που πήγαν να γίνουν ζωή,
αλλά δεν έγιναν, με άψυχα κουφάρια - καθρέφτες της δικής του οντότητας και του δικού του τρόπου ζωής.
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19
Εικ. 19. Τσακ Κλόουζ (Chuck Close, 1940-), “Λίντα”
(1975-1976), ακρυλικό σε λινό, 2,74 x 2,14 μ.

Το έργο αντιγράφεται, μεγεθύνοντας με κάναβο την
πραγματική φωτογραφία. Ένας ψυχρός ιλλουζιονισμός
και μια αλάνθαστη τεχνική αφαιρούν από το έργο οποιοδήποτε σχόλιο εκ μέρους του καλλιτέχνη, που κοιτά το
θέμα του με το ψυχρό βλέμμα του επιστήμονα. Η προσωπική του συμμετοχή φαίνεται μόνο στην επιλογή των
μοντέλων του: είναι οι φίλοι του και ο εαυτός του.
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20
Εικ. 20. Ντουάν Χάνσον (Duane Chanson, 19251996), “Οι τουρίστες” (1970), πολυεστερική ρητίνη
και χρωματιστός υαλοβάμβακας σε φυσικό ανθρώπινο μέγεθος.

Η τέλεια αληθοφάνεια οφείλεται στα καλούπια από
πραγματικούς ανθρώπους και στο υλικό που χρωματίζεται, αποτυπώνοντας όλες τις λεπτομέρειες της αληθινής σάρκας. Ο καλλιτέχνης ντύνει τα έργα του με πραγματικά ρούχα. Το αποτέλεσμα δημιουργεί στο θεατή
συναισθήματα θαυμασμού και έκπληξης, αφού στο έργο
τίποτα δε μένει για τη φαντασία του, και η πραγματικότητα εμφανίζεται ψυχρή και άψυχη.
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21
Εικ. 21. Τζων Ντε Αντρέα (John de Andrea, 1941-),
“Γυναίκα πάνω σε σκαμνί” (1976), πλαστικό, ρητίνη,
υαλοβάμβακας και πραγματικά μαλλιά, σε φυσικό μέγεθος.

Ο καλλιτέχνης υπερτονίζει τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου και δημιουργεί τα έργα του με τα ίδια
υλικά με τα οποία φτιάχνονται οι κούκλες στις βιτρίνες
των καταστημάτων.
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Η Τέχνη στην Ελλάδα μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα προβλήματα που
πριν από τον πόλεμο προκαλούσαν καθυστέρηση ως
προς την αφομοίωση αλλά και την παρακολούθηση
ακόμα των ευρωπαϊκών ρευμάτων παύουν να υπάρχουν. Οι δημιουργοί συντονίζονται με ευχέρεια με τις
τάσεις της παγκόσμιας τέχνης, αφού πια οι κοινωνίες της Ευρώπης και της Αμερικής είναι ανάλογες και τα
προβλήματα παγκόσμια.
Μέσα σε αυτό το κλίμα μέχρι και σήμερα οι Έλληνες
καλλιτέχνες δεν αφομοιώνουν μόνο, αλλά και ισότιμα
προσφέρουν ιδέες στην παγκόσμια τέχνη. Πολλοί Έλληνες που δημιουργούν στο εξωτερικό διαπρέπουν και
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της Τέχνης· αλλά και εκείνοι που δημιουργούν στον ελλαδικό χώρο έχουν διαρκή δράση και επαφή με παγκόσμιες
εκθέσεις, διεθνείς συμμετοχές ή παρουσιάσεις των έργων τους διεθνώς.
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22
Εικ. 22. Άρης Κωνσταντινίδης (1913-1993), Σπίτι διακοπών (1961-1962), Ανάβυσσος, Αττική.

Ο Κωνσταντινίδης σπούδασε στη Γερμανία και προσπάθησε να παντρέψει τον ορθολογισμό του μοντέρνου με
την κατασκευαστική λογική και την αλήθεια των υλικών.
Στο έργο του κυριαρχούν η απλή παραλληλόγραμμη
οργάνωση του χώρου, η χρησιμοποίηση του εμφανούς
μπετόν αλλά και της πέτρας, συνδυασμένων σε οριζόντιους όγκους.
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23
Εικ. 23. Τάκης Ζενέτος (1926-77), Γυμνάσιο-Λύκειο
στον Άγιο Δημήτριο (1970-1976), Αθήνα.

Η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Ζενέτος στη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας τον οδήγησαν να διαμορφώσει μια τολμηρή αρχιτεκτονική, η οποία είχε ως κύριους
άξονες την ένταξη του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο
(είτε επρόκειτο για εξοχικές κατοικίες είτε για το θέατρο στο Λυκαβηττό), τη χρήση υλικών όπως το μέταλλο, το μπετόν, το γυαλί, και τη μεγάλη διαθεσιμότητα
στην οργάνωση του εσωτερικού χώρου. Στο σχολικό
συγκρότημα στον Άγιο Δημήτριο η χρησιμοποίηση των
δυνατοτήτων του μπετόν επέτρεψαν τη διαμόρφωση
ενός ευέλικτου συστήματος δόμησης. Αυτό οδήγησε
στην κυκλική οργάνωση του χώρου, η οποία απαντά σε
νέες αντιλήψεις για ένα ελεύθερο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ τα μεγάλα κυκλικά στέγαστρα εξασφαλίζουν τη
μεγαλύτερη ηλιοπροστασία των αιθουσών.
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24
Εικ. 24. Κυριάκος Κρόκος (1941-1998), Κατοικία
Βέττα (1989-1991), Αθήνα.

Στο έργο του Κρόκου η παράδοση συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης (για τη μορφή, για τη λειτουργική οργάνωση του κτιρίου, αλλά και για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες), ενώ ο σχεδιασμός, στο σύνολό
του, οδηγείται στα ίχνη των τάσεων της διεθνούς σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Στην κατοικία Βέττα οι όγκοι
εμφανίζονται σε ανεξάρτητους συνδυασμούς, επιτρέποντας στο εσωτερικό μια οριζόντια και κάθετη συνέχεια του χώρου (ιδίωμα του μοντέρνου), και οι λεπτομέρειες πιστοποιούν το ενδιαφέρον του αρχιτέκτονα να
τονίσει τη σημασία της ανθρώπινης λογικής στην επαφή
της με το υλικό.
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25
Εικ. 25. Λουκάς Σαμαράς (1936-), “Κουτί No 134”
(1989), 0,20 x 0,33 x 0,26 μ., μεικτά μέσα, Ιδιωτική
Συλλογή.

Χρησιμοποιώντας απλά, καθημερινά αντικείμενα όπως
καρέκλες, κουτιά, βιβλία, στα οποία προσαρμόζει μαχαίρια, καρφιά, ξυράφια, όλα με τις αιχμές στραμμένες
προς το θεατή, ο καλλιτέχνης δημιουργεί από τα άψυχα
αντικείμενα διαλόγους που αγγίζουν τα όρια του τρομακτικού. Περισσότερο εξπρεσιονιστικά ή σουρεαλιστικά,
τα εξαιρετικά προσεγμένα έργα του αποπνέουν αλλόκοτη και ανησυχητική γοητεία.
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26
Εικ. 26. Τάκης (Βασιλάκης) (1925-), “Φωτεινά σινιάλα (Βίδα Αρχιμήδη)” (1985), επτά σινιάλα από ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, ηλεκτρικό σύστημα, ύψος 2,5-3
μ., Παρίσι, Ιδιωτική Συλλογή.

Ο ΄Ελληνας καλλιτέχνης, για να δημιουργήσει κινητικά
έργα, χρησιμοποίησε τους ηλεκτρομαγνήτες. Οι κινήσεις στο έργο του προκαλούνται από τις ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μαγνητών. Δούλεψε επίσης και με
το φωτοβολταϊκό τόξο· σ’ αυτή την περίπτωση η κίνηση
δημιουργείται με τη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια και της ηλεκτρικής σε μηχανική (κινητική)
ενέργεια, μέσω κινητήρα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι
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μορφές στο έργο του καλλιτέχνη δεν είναι αυτοσκοπός.
Οι κινήσεις των μορφών είναι η ουσία του έργου του.

27
Εικ. 27. Χρύσα (1933-), & No 3 (1966), φωτεινά σώματα νέον σε πλεξιγκλάς, ύψος 0,77 μ., Ιδιωτική
Συλλογή.

Η γλύπτρια Χρύσα αξιοποίησε τμήματα φωτεινών επιγραφών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε μεμονωμένα γράμματα και, με τις δυνατότητες των φωτεινών σωλήνων “νέον”, κατασκεύασε πολύπλοκα φωτεινά
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γλυπτά που θυμίζουν τη λαμπερότητα των βιομηχανικών προϊόντων της σύγχρονης εποχής.

28
Εικ. 28. Κλέαρχος Λουκόπουλος (1908-1995), “Τίρυνς” (1965), ανοξείδωτο σίδερο, μήκος 1 μ., Αθήνα,
Συλλογή καλλιτέχνη.

Το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη στρέφεται προς τους γεωμετρικούς όγκους και στην πλοκή τους. Αφαιρεί όλα
τα διακοσμητικά στοιχεία και μελετάει τις σχέσεις των
βασικών όγκων στη σύνθεση, που είναι πρωταρχικής
σημασίας στην τέχνη της γλυπτικής, όποια κι αν είναι η
τελική μορφή της. Ο οριζόντιος άξονας και το ξετύλιγμα των ισορροπημένων όγκων δίνουν το ερέθισμα στο
θεατή να δει με άλλο τρόπο το τοπίο στο οποίο παραπέμπει ο τίτλος του έργου.
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29
Εικ. 29. Γεράσιμος Σκλάβος (1927-1967), “Δελφικό
φως” (1965-1966), πεντελικό μάρμαρο, ύψος 6 μ.,
Δελφοί.

Ο Σκλάβος, ακαταπόνητος δουλευτής της σκληρής πέτρας και των μεγάλων όγκων - που του στοίχισαν την
ίδια του τη ζωή -, γνώστης των κανόνων της σύνθεσης, της κλίμακας και των αναλογιών, οργανώνει τους
όγκους, τα επίπεδα και τις γραμμές αλλού πυκνά αλλού
αραιά, δημιουργώντας τη μνημειακή αυτή σύνθεση. Το
παιχνίδια των όγκων και των γραμμών με το φως του
ήλιου δίνει μορφή σε μια αφηρημένη ιδέα, όπως δηλώνει
ο τίτλος του έργου.
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30
Εικ. 30. Γ. Κουνέλλης (1936-), Χωρίς Τίτλο (1969),
Δώδεκα ζωντανά άλογα, φωτογραφία, Ρώμη.

Αντιδρώντας στην τέχνη που “υποτάχθηκε” στην καταναλωτική κοινωνία, η Arte Povera, η Φτωχή Τέχνη, επεδίωξε να εκφραστεί με φυσικά υλικά - πηλό, κάρβουνο,
πέτρα, υφάσματα, ζώα - ή με το περιβάλλον ή ακόμα
και με τον ίδιο τον άνθρωπο. Στόχος της είναι μια τέχνη
που να εκφράζεται με το παρόν, με την εμπειρία του θεατή, με το “βίωμα” της τέχνης. Ο Κουνέλλης “βγάζει” το
έργο από το κάδρο. Το στήνει στο χώρο της έκθεσης,
και ο θεατής καλείται να μπει μέσα σ’ αυτό “...Ήθελα
απλώς να δείξω ολόκληρο το χώρο, με τα άλογα τοποθετημένα σε συγκεκριμένες αποστάσεις στην περίμετρο της γκαλερί”, περιγράφει ο ίδιος. Χρησιμοποιώντας
άλογα, παπαγάλους, το ίδιο το ανθρώπινο σώμα, ο καλλιτέχνης καταργεί τη διάκριση ανάμεσα στην τέχνη και
στη ζωή.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΟΖΕΦ ΜΠΟΫΣ
Αεροπόρος του γερμανικού στρατού κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
ο Μπόυς τραυματίστηκε στον πόλεμο της
Κριμαίας, το 1943. Τον περιέθαλψαν, βαριά
τραυματισμένο, Τάταροι νομάδες, οι οποίοι
τον θεράπευσαν τυλίγοντας τα τραύματά του με λίπος
και τσόχα. Αυτό το βιογραφικό γεγονός δε γνωρίζουμε
αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Η τσόχα όμως και το
λίπος είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιεί σε πολλά έργα του με συμβολικό, πάντα, χαρακτήρα.
Η δουλειά του Μπόυς καθρεφτίζει την υλική και διανοητική ενέργεια του ανθρώπου και της συνείδησής
του. Τα υλικά και οι φόρμες που χρησιμοποιεί σηματοδοτούν τις δικές του προσωπικές συμβάσεις.
Έτσι, χρησιμοποιεί το χαλκό, επειδή είναι καλός
αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού, και την
τσόχα, επειδή είναι μονωτική. Ακόμα χρησιμοποιεί το
μέλι και τη μαργαρίνη, επειδή είναι αγνά και θρεπτικά υλικά, πλούσια σε βιταμίνες. Όλα αυτά όμως έχουν
“πλαστικότητα” και επίσης μπορούν να μετασχηματίζονται με τη ζέστη της ατμόσφαιρας.
Ο Μπόυς δεν ενδιαφέρεται για την κομψότητα των
έργων του, αλλά επικεντρώνει την προσοχή του στη
δύναμη των πραγμάτων. Τα γλυπτά, οι εγκαταστάσεις
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(installations), οι δράσεις (actions) και τα συμβάντα του
(happenings) μοιάζουν με αντιτέχνη. Παίρνει το λόγο,
δίνει συνεντεύξεις, συναλλάσσεται σαν δάσκαλος, δημιουργεί συνειρμούς.
Από το 1960 διδάσκει στην Ακαδημία τέχνης του
Ντίσελντορφ μνημειακή γλυπτική. Συνεργάζεται με καλλιτέχνες που προέρχονται και αυτοί από το κίνημα
Φλούξους, όπως τον Πάικ. Αντιπροσωπεύει τη Γερμανία το 1976 στη Μπιενάλε της Βενετίας και παράλληλα
εντάσσεται στην πολιτική με το κόμμα των Πρασίνων.
Πεθαίνει το 1986 άρρωστος, χωρίς να έχει σταματήσει
καθόλου μέχρι τότε να δουλεύει.
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31
Εικ. 31. Γιόζεφ Μπόυς, “Plight, Εγκατάσταση”
(1985), 3,10 x 8,90 μ.

Το έργο παρουσιάζει δύο αίθουσες με καλυμμένους τοίχους από φανέλα και ένα πιάνο με ουρά, επάνω στο
οποίο βρίσκονται ένας μαύρος πίνακας και ένα θερμόμετρο. Το εσωτερικό αυτού του χώρου φωτίζεται με ψυχρό φωτισμό που υποβάλλει το θεατή σε μια ατμόσφαιρα όπου τα πάντα αποκτούν μια συμβολική σημασία. Σε
αυτό το χώρο ο θεατής καλείται να μπει και να τον βιώσει ως καταφύγιο, ως χώρο μέγιστης προστασίας.
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32
Εικ. 32. Γιόζεφ Μπόυς (Joseph Beuys, 1921-1986),
“Το Τσόχινο σακάκι” (1984), ραμμένη τσόχα, 1,00 x
1,52 x 2,40 μ., Ιδιωτική Συλλογή.

Στο έργο αυτό η τσόχα είναι ένα υλικό που μας προστατεύει από το κρύο, αλλά εκφράζει και το αίσθημα της
ανθρώπινης ζεστασιάς. Για τον Μπόυς είναι το σύμβολο
της ασφάλειας και της προστασίας. Το έργο τέχνης σ’
αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο
πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Ο Μπόυς θεωρούσε
το ρόλο του καλλιτέχνη αντίστοιχο με εκείνον του σαμάν, που διοχετεύει ενέργεια από τα αντικείμενα και τα
κάνει να αποκτούν καινούρια νοήματα.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Μάγνα: Σταθερά χρώματα με βάση την ακρυλική
ρητίνη. Διαλύονται με νέφτι και στεγνώνουν γρήγορα αφήνοντας μια ματ επιφάνεια. Αν χρησιμοποιηθούν με άλλα χρώματα, όπως τα ελαιοχρώματα, οι
ζωγράφοι προετοιμάζουν τις χρωματισμένες με λάδι
επιφάνειες με ένα ειδικό μονωτικό βερνίκι μάγνα.

EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.	Επηρέασε η Ποπ Αρτ τον τρόπο ζωής μας;
2.	Δέχεστε σήμερα ως έργο τέχνης ένα καθημερινό
βιομηχανικό προϊόν; Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τη θέση σας.
3.	Οργανώστε σε αίθουσα του σχολείου σας μια
έκθεση μινιμαλιστικής τέχνης. Τι έργα θα βάζατε
και από τι υλικό;
4.	Οργανώστε σε αίθουσα του σχολείου σας ή στο
Δήμο της περιοχής σας έκθεση Εννοιακής Τέχνης. Γράψτε κείμενα και κυκλοφορήστε τα, για
να κατευθύνετε το θεατή.
5.	Η Άρτε Πόβερα και οι Εγκαταστάσεις αξιοποιούν
χώρους και τους μεταμορφώνουν σε εικαστικά έργα. Αξιοποιήστε χώρους της περιοχής σας
ζητώντας από τους αρμόδιους την απαιτούμενη
άδεια. Ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο μπορεί να μετατραπεί σε έργο τέχνης. Καλέστε τον
Τύπο. Κυκλοφορήστε έντυπα. Φτιάξτε αφίσες.
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20

ΜΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
- Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
1990
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Μπάζελιτς (Georg Baselitz, 1938-), Ζωγραφική
με τα δάχτυλα “Αετός-a la” (1971-72), λάδι σε
μουσαμά, Ιδιωτική Συλλογή, λεπτομέρεια.
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20

ΜΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ:
● ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
VIDEO - ART H ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990:
● ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το 1982 ο Ιταλός κριτικός Μπονίτο Ολίβα έγραφε
στο βιβλίο του με τίτλο Διεθνής Μετα-μοντερνισμός: “Η
αποϋλοποίηση του έργου τέχνης και το απρόσωπο της
εκτέλεσης που χαρακτήρισαν την τέχνη του ‘70, σύμφωνα με το δρόμο που είχε χαράξει ο Ντυσάν, ξεπεράστηκαν με την αποκατάσταση της επιδεξιότητας, μέσα
από την ευχαρίστηση της εκτέλεσης που φέρνει την
παράδοση της ζωγραφικής πίσω στην τέχνη”.
Ο Μεταμοντερνισμός ή κυριολεκτικά η Δια-Πρωτοπορία (Transavanguardia) εισήγαγε ένα πνεύμα ελευθερίας. Την ελευθερία του καλλιτέχνη να παίρνει στοιχεία
από όποια εποχή και από όποια τάση από τον κόσμο
της Τέχνης του αρέσει. Μπορεί να αντλήσει έμπνευση
από παντού και δεν πιέζεται να αναλάβει τη σκυτάλη
στο γρήγορο δρόμο της εναλλαγής των πρωτοποριών.
Η καινοτομία δεν είναι πια ούτε ζητούμενο ούτε κριτήριο για την αξιολόγηση του έργου. Αφού όλα έχουν γίνει και έχουν λεχθεί στην Τέχνη, “αυτό που είχε απομείνει για μας ήταν να πάρουμε ψήγματα από ό,τι ήταν βολετό και να τα συνδυάσουμε και να τα ανασυνδυάσουμε
με έναν τρόπο που να έχει νόημα”.
99 / 349
22-0135_l_c_istexnhs_bm_309-367_18b.indd 99

20/07/2017 15:18

Η τέχνη της Δια-Πρωτοπορίας ήταν χρωματισμένη από νοσταλγία. Άλλωστε, θεωρήθηκε πιο πολύ σαν
οπισθοδρόμηση παρά σαν εμπροσθοφυλακή νέων τάσεων. Κατηγορήθηκε για ρηχότητα και “επιφανειακότητα”, διότι με “ανιστόρητο” τρόπο δανειζόταν στοιχεία της τέχνης του παρελθόντος όχι για το περιεχόμενο αλλά για τη μορφή τους. Όπως όμως κι αν ήταν τα
πράγματα, η ζωγραφική είχε επιστρέψει, και το κοινό,
ύστερα από δύο δεκαετίες, διψούσε να ξαναδεί πινελιές
και χρώματα και ζωγραφισμένους καμβάδες.
Πολύ συχνά η τέχνη του ‘80 ονομάστηκε και Νέο-εξπρεσιονισμός, αν και κανείς από τους καλλιτέχνες δε
δέχτηκε αυτό το χαρακτηρισμό.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, το Μεταμοντέρνο
εξαπλώθηκε ως νέο ύφος, δίνοντας άλλη μια φορά στη
Γηραιά Ήπειρο την πρωτοπορία έναντι της Αμερικής, η
οποία την είχε μονοπωλήσει μετά τον πόλεμο.
Οι καλλιτέχνες που ανήκουν στο μεταμοντέρνο είναι
πολύ δύσκολο να θεωρηθούν ως ομάδα με όμοια χαρακτηριστικά. Ο ίδιος άλλωστε ο πλουραλισμός της μεταμοντέρνας τέχνης δε θα το επέτρεπε, ενώ, ταυτόχρονα,
πάλι ο πλουραλισμός της συνέδεσε ετερογενείς καλλιτέχνες κάτω από το ίδιο ρεύμα.
Η επιστροφή στην αναπαράσταση αγκάλιασε και
άλλες μορφές τέχνης όπως το γκράφιτι, που ήταν ανεπιτήδευτο αλλά και επιθετικό. Οι “παράνομοι” αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες, που έβαφαν με σπρέι τα βαγόνια των σιδηροδρόμων και τις γέφυρες της πόλης, “νομιμοποιήθηκαν”, και οι γκαλερίστες τούς προσέφεραν
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τους λευκούς τοίχους των γκαλερί για τις περίπλοκες
και με εκρηκτικά χρώματα επιδόσεις τους.

1
Εικ. 1. Μπάζελιτς (Georg Baselitz, 1938-), Ζωγραφική με τα δάχτυλα “Αετός-a la” (1971-72), λάδι σε
μουσαμά, Ιδιωτική Συλλογή.

Ο αετός του καλλιτέχνη είναι ζωγραφισμένος ανάποδα.
Το να ζωγραφίζει αφηρημένα δεν προκαλούσε το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη. Χρειαζόταν μια εικόνα που να
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παρέχει μια διαφορετική λογική. Ζωγραφίζοντας ανάποδα, η εικόνα υπάρχει σαν μια αφορμή για το χρώμα, και
το χρώμα παραμένει αυτοσκοπός.

2
Εικ. 2. Σνάμπελ (Julian Schnabel, 1951-), “Η επιστροφή στο σπίτι”, 1984, μεικτά υλικά, Ν. Υόρκη,
Πέις Γκάλερι.

Ο καλλιτέχνης έγινε διάσημος για τα τεράστια έργα
του, τα οποία δημιουργούνται από σπασμένα κομμάτια
κεραμικού κολλημένα στην επιφάνεια του πίνακα. Αυτή
η τακτική διασπά την εικόνα, και είναι πολύ δύσκολο για
το θεατή να τη διακρίνει όσο και για τον καλλιτέχνη να
τη δημιουργήσει.
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3
Εικ. 3. Χάρινγκ (Keith Haring, 1958-1989), Άτιτλο,
1983, ακρυλικό, Ιδιωτική Συλλογή.

Μέσα σε ένα λαβύρινθο από γραμμές ο θεατής ανακαλύπτει τις μορφές ανθρώπων ή ζώων σαν να πρόκειται
για έναν οπτικό γρίφο. Τα έργα του καλλιτέχνη έγιναν
πολύ γνωστά, και μπορεί να τα συναντήσει κανείς τόσο
στις γνωστές γκαλερί της Νέας Υόρκης όσο και στα
φτηνά πόστερς που πωλούνται στα υπόγεια των σταθμών, αλλά ακόμη και πάνω σε μπλουζάκια και σε αυτοκόλλητα.
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Οι Αναζητήσεις της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
H συνύπαρξη διαφορετικών κατευθύνσεων είναι το
κύριο γνώρισμα της αρχιτεκτονικής από τις αρχές της
δεκαετίας του 1970. H περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται
από την οικονομική κρίση και από την αύξηση των παροχών υπηρεσιών σε σύγκριση με τη συρρίκνωση της
βιομηχανικής παραγωγής.
H χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εμφάνιση του μικρο-τσίπ, το 1971, επιτρέπουν την άμεση διάδοση των πληροφοριών. Εμφανίζεται, λοιπόν,
στην κοινωνία της πληροφορικής η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή και κατανάλωση “άυλων” πληροφοριών
και υπηρεσιών. Έτσι, ενώ η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής
τα προηγούμενα πενήντα χρόνια είχε ακολουθήσει τη
βιομηχανική ανάπτυξη, τώρα η αρχιτεκτονική πρέπει
να αναμετρηθεί με την αυξανόμενη παραγωγή των εικόνων, μέσα από τους ηλεκτρονικούς επεξεργαστές, με
τη δυνατότητα “ανάμειξής” τους και τη γρήγορη εναλλαγή τους.
Οι αρχιτέκτονες προτείνουν ποικίλες και συνεχώς
νέες κατευθύνσεις, ενώ δε διστάζουν να ασπαστούν
αμέσως και με ευκολία τον κάθε νεωτερισμό που θα εμφανιστεί. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι νέες κατευθύνσεις της αρχιτεκτονικής δε βασίζονται στην προσπάθεια επίλυσης νέων προβλημάτων, αλλά ίσως
στους κανόνες της αγοράς, η οποία συνεχώς επεκτείνεται και η οποία κυριαρχεί, όλο και περισσότερο, στην
αρχιτεκτονική παραγωγή. Η αρχιτεκτονική της “Υψηλής
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Τεχνολογίας”, οι απόψεις των “Ορθολογιστών αρχιτεκτόνων” και η Μεταμοντέρνα Αρχιτεκτονική αποτελούν
μερικές από τις εκφράσεις των τελευταίων δεκαετιών
του 20ού αιώνα.
Για την αρχιτεκτονική της “Υψηλής Τεχνολογίας” η
τεχνολογία είναι ένα μέσο για να επιδειχθούν η πολυπλοκότητα στην άρθρωση επιφανειών και όγκων, ο μεγάλος τονισμός του κατασκευαστικού στοιχείου ή η έκθεση σε κοινή θέα του μηχανολογικού εξοπλισμού. Για
τους “ορθολογιστές” η αρχιτεκτονική πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλές μορφές, να χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά υλικά, ώστε να αναβιώσουν οι αξίες της
προβιομηχανικής πόλης και να καταργηθεί το δόγμα
“Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία”, που αποτέλεσε τη
βάση της αρχιτεκτονικής των πρώτων δεκαετιών του
20ού αιώνα.
To 1966 ο Ρόμπερτ Βεντούρι δημοσίευσε τη μελέτη που αποτελεί τη θεωρητική βάση του νέου εκλεκτικισμού, με τίτλο Περιπλοκότητα και Αντίφαση στην Αρχιτεκτονική - Ένα ήπιο Μανιφέστο. Στο βιβλίο αυτό η περιπλοκότητα και η αντίφαση θεωρούνται ως αισθητικά
επιτρεπτές. Ο κόσμος μπορεί να γίνει συναρπαστικός
μέσα από την περιπλοκότητα και την αντιφατικότητά
του και ο κάθε αρχιτέκτονας μπορεί να αναζητήσει και
να βασιστεί σ’ αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, για να
ξαναβρεί τις χαμένες αξίες της αρχιτεκτονικής.
Το 1971 ο Τζαρλς Τζενκς στο βιβλίο του H γλώσσα
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της μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής γράφει ότι η αρχιτε-

κτονική του Μεταμοντέρνου είναι πλουραλιστική, περιεκτική και χαρακτηρίζεται από ένα ριζικό εκλεκτικισμό.
To “πλουραλιστικό” σημαίνει ότι ένα πρόβλημα μπορεί
να λυθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, και
μάλιστα από το ίδιο πρόσωπο. To “εμπεριεκτικό” σημαίνει ότι το μεταμοντέρνο αρχιτεκτόνημα είναι φτιαγμένο για όλους τους χρήστες, για να εξυπηρετεί όλες
τις ανάγκες και όλα τα γούστα. Ο “ριζικός εκλεκτικισμός” σημαίνει ότι η μορφολογική έκφραση ενός έργου
εξαρτάται από το κριτήριο επιλογής του αρχιτέκτονα,
την επιθυμία του να συγκινεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερες μάζες χρηστών και θεατών, καθώς επίσης τη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί όπως αυτός επιθυμεί διαφορετικά και προγενέστερα “στιλ”, ανάλογα με τη διάθεσή του ή με τις επιταγές του αρχιτεκτονικού προβλήματος που προσπαθεί να λύσει κάθε φορά.
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4
Εικ. 4. Ρέντσο Πιάνο (Renzo Piano, 1937-) και Ρίτσαρντ Ρότζερς (Richard Rogers, 1933-).

Το πολιτιστικό κέντρο Pompidou, 1975, Παρίσι. Το κέντρο Πομπιντού βασίζεται στην “αισθητική της υψηλής
τεχνολογίας” (High-Tech) βρίσκεται στην καρδιά του
Παρισιού και είναι ένα ορθογώνιο κτίριο με διαστάσεις
166 μ. μήκος, 60 μ. πλάτος και 42 μ. ύψος. Το κτίριο
δεν είναι παρά ένα “δοχείο παραγωγής πνευματικών
αγαθών”. Έξω από το κεντρικό “δοχείο” ανεβαίνουν οι
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κυλιόμενες σκάλες και υψώνονται οι πύργοι, που περιέχουν τους ανελκυστήρες, τα κλιμακοστάσια, τις τουαλέτες, το δίκτυο του κλιματισμού και τους αεραγωγούς.
Είναι ένα από τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής
της υψηλής τεχνολογίας. Παρουσιάζει μια εικόνα τεχνολογικής τελειότητας, επιτρέποντας την εύκολη αναπροσαρμογή του εσωτερικού του κτιρίου στις συνεχείς
απαιτήσεις για νέους και διαφορετικούς χώρους.

5
Εικ. 5. Ρίτσαρντ Μέγιερ (Richard Meier, 1934),
“Atheneum”, (1975-79), Ινδιάνα Νιου Άρμονι.

Ο Μέγιερ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργικότητα,
στην τοποθεσία, στην πρόσβαση στο κτίριο και στην κυκλοφορία μέσα σ’ αυτό. Η αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από σχήματα απλά γεωμετρικά στερεά, όπως οι
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κύκλοι, οι κύλινδροι, τα τετράγωνα, και από το λευκό
χρώμα.

6
Εικ. 6. Άλντο Ρόσι (Aldo Rossi, 1931-1997), “Θέατρο
του Κόσμου”, 1981, Βενετία.

Ο Ιταλός αρχιτέκτονας Άλντο Ρόσι έγραφε το 1966:
“Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον αφηρημένο φονξιοναλισμό που, όπως στην αρχιτεκτονική του “μοντέρνου
κινήματος”, υποβαθμίζει με αφηρημένο και μηχανιστικό
τρόπο τη μορφή και την υποτάσσει στη λειτουργία.
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Ουσιαστικά, η σχέση μορφής και λειτουργίας δεν είναι
μια σχέση αφηρημένη και μηχανιστική: είναι μια σχέση
διαλεκτική. Είναι φανερό, π.χ., ότι αν μου χρειάζεται
ένα τραπέζι, αυτό το τραπέζι θα πρέπει να με εξυπηρετεί ή για να τρώγω ή για να γράφω ή για να σχεδιάζω.
Όμως, αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν και ούτε συμπληρώνουν ολόκληρη την αρχιτεκτονική του τραπεζιού. Υπάρχει επίσης και το πρόβλημα της αισθητικής
και της στατικής του τραπεζιού, δηλαδή όλα τα στοιχεία που συμπληρώνουν την αρχιτεκτονική του”. Ο Ρόσι
επιμένει πολύ σε μια μορφολογική απλοποίηση και στην
άρνηση κάθε είδους πολυπλοκότητας, περιοριζόμενος
στη χρήση “λιγοστών” μορφών και τυπολογικών στοιχείων. Αυτή η απλότητά του πάντως φορτίζεται με την
προσωπική και τη συλλογική μνήμη και παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις και επεξηγήσεις, μέσα στις οποίες διαρθρώνονται τα “κομμάτια” της αρχιτεκτονικής του.
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7
Εικ. 7. Άλντο Ρόσσι, Κατοικίες στο Βερολίνο, 198188.

Αργότερα, ο Ρόσι πειραματίστηκε πάνω στα χρώματα
και τα υλικά, στο πλαίσιο μιας αρχιτεκτονικής, όμως,
που συνεχίζει να βασίζεται στην επανάληψη λίγων αλλά
βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα οποία μεταφέρουν τις μνήμες από την ιστορία της πόλης.
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8
Εικ. 8. Ρικάρντο Μποφίλ (Ricardo Bofill) (1939-), Κατοικίες στην περιοχή Μαρν Λα Βαλέ, 1979-82, Παρίσι.

Ο Ισπανός Ricardo Bofill (Ρικάρντο Μποφίλ) κατά την
περίοδο 1962-64 ασχολήθηκε έντονα με την έρευνα
γύρω από το χώρο κατοικίας, αλλά αργότερα, αλλάζοντας πορεία, πρότεινε ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο βασισμένο στα μεσογειακά χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας έτσι περισσότερο τις τοπικές αξίες σε αντίθεση
με το μοντέρνο κίνημα και το διεθνισμό της αρχιτεκτονικής. H προσπάθειά του χαρακτηρίζεται από την επιθυμία του να αναζητήσει τη χαμένη αρχιτεκτονική της
υψηλής ποιότητας διάφορων ιστορικών περιόδων και
να τη μεταφέρει στις σημερινές συνθήκες των μεγάλων
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τεχνολογικών δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια προσπαθεί
να χρησιμοποιήσει το σχέδιο μιας πόλης της εποχής του
Μπαρόκ ή να αναπαραγά-γει με προκατασκευασμένο
τρόπο τα κτίρια της Αναγέννησης. H αρχιτεκτονική του
παίρνει και κοινωνικές προεκτάσεις: τα παλάτια πρέπει
να χτίζονται όχι πια για τους άρχοντες αλλά για την
εργατική τάξη, στα μεγάλα κενά των πόλεων δημιουργούνται πλατείες-καθιστικά που φιλοδοξούν να φέρουν
τους ανθρώπους σε επικοινωνία με την πόλη τους, με
την κουλτούρα της εποχής, με τη γειτονιά.

9
Εικ. 9. Φρανκ Ο. Γκέρι (Frank O. Gehry, 1929-),
Ισπανία, Μπιλμπάο, Μουσείο Γκουγκενχάιμ.

Η ιδιαιτερότητα των υλικών (επένδυση με φύλλα τιτανίου) αλλά και των μορφών, η εικόνα της διάλυσης και της
αποδόμησης, οι αντανακλάσεις του φωτός πάνω στις
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τεμνόμενες επιφάνειες δημιουργούν την εντύπωση ότι
το κτίριο αυτό είναι ένα “λουλούδι” που κατασκευάστηκε στο εργαστήρι ενός σύγχρονου εφευρέτη. Σαν ένα
μεταλλικό τριαντάφυλλο, δεσπόζει μέσα στη βιομηχανική πόλη της Βόρειας Ισπανίας, εντείνοντας έτσι τις
αντιπαραθέσεις της σύγχρονης πόλης. Στο εσωτερικό
του, όπου φιλοξενούνται σύγχρονα έργα της τέχνης,
όλα κινούνται σε μια συνεχή ροή, σε ένα στροβίλισμα
που φέρνει ζάλη, σε μια κίνηση που συνεχώς συναντά
την αντίθετή της.

Video - Art
Η τέχνη του βίντεο θα μπορούσε να εξεταστεί στο
κεφάλαιο όπου αναφέρθηκε η Εννοιακή Τέχνη. Εξετάζεται όμως εδώ, διότι στη δεκαετία του 1990 οι πολλές
δυνατότητες της τέχνης του βίντεο την έκαναν μια από
τις πιο διαδεδομένες τάσεις. Βίντεο-προβολές ή βίντεοεγκαταστάσεις είναι σήμερα από τα πιο “πρωτοποριακά” μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης.
Ιδεολογικά προέρχεται από τις αναζητήσεις της Εννοιακής Τέχνης και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της
προσπάθειας του καλλιτέχνη να καταργήσει τα όρια
ανάμεσα στις τέχνες αλλά κυρίως ανάμεσα στο έργο
της τέχνης και στον καλλιτέχνη. Δημιουργήθηκε επίσης
στο πλαίσιο της άρνησης του καλλιτέχνη να δεχτεί το
έργο του (γλυπτικό ή ζωγραφικό) ως ένα ακόμα προϊόν
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αγοράς και πώλησης. Η Βίντεο - Αρτ ήταν ακόμα ένας
τρόπος απο-υλοποίησης του έργου τέχνης.
Το βίντεο ως τρόπος έκφρασης είχε πολλές δυνατότητες. Αφ’ ενός εξυπηρέτησε μορφές της Εννοιακής
Τέχνης (όπως τα χάπενιγνκς, τις περφόρμανς, την τέχνη του σώματος), στις οποίες ο καλλιτέχνης παρουσιάζεται στο κοινό μία και μόνο φορά στο συγκεκριμένο
χώρο και χρόνο. 'Οσο κι αν το εφήμερο ήταν το ζητούμενο του καλλιτέχνη, η καταγραφή των δρωμένων φάνηκε να εξυπηρετεί πολλές ανάγκες, και το βίντεο έδινε
τη λύση. Αφ’ ετέρου προσφέρθηκε ως καινούριο μέσο
δημιουργίας έργου τέχνης, το οποίο σχολίαζε, αλλά κυρίως άλλαζε το ρόλο της τηλεόρασης, ανάγοντάς την
σε ένα μέσον που απέδιδε αισθητικό αποτέλεσμα, το
οποίο τώρα ήλεγχε ο καλλιτέχνης. Ο εικαστικός καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τη βιντεοκάμερα, όπως ο σκηνοθέτης, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
Η μετάδοση του μαγνητοσκοπημένου έργου έκανε, όσο ήταν δυνατό, άμεση την επαφή ανάμεσα στον
καλλιτέχνη και το κοινό του. Ο θεατής δεν είχε μπροστά του πια το έργο - γλυπτό ή ζωγραφικό πίνακα - χωρίς τον καλλιτέχνη. Τώρα έβλεπε σε εικόνα την ίδια την
ιδέα του καλλιτέχνη αλλά και τον ίδιο να την εκφράζει
σε μια συμπεριφορά ή σε μία απλή χειρονομία (όταν
εκφραστής της ιδέας του στο βίντεο ήταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης).
Στόχος των καλλιτεχνών της Βίντεο - Αρτ είναι η
ενεργοποίηση διαδικασιών σκέψης. Η απομόνωση
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της εικόνας - μιας στιγμής που επαναλαμβάνεται διαρκώς - και η απόσπαση της οθόνης της τηλεόρασης από
το σαλόνι στην γκαλερί ή στο μουσείο ενεργοποιούν
το θεατή να σκεφτεί μπροστά σε ένα μέσο που εκ των
πραγμάτων έχει δεχτεί παθητικά.
Υπάρχουν έργα, όπως αυτά του πρωτοπόρου της
Τέχνης του Βίντεο Κορεάτη Ναμ Τζουν Πάικ, στα οποία
ο ίδιος ο θεατής μπορεί να επέμβει και να αλλάξει τις εικόνες είτε πατώντας ένα διακόπτη είτε μιλώντας σε ένα
μικρόφωνο. “Η τηλεόραση μας επιτίθεται μια ζωή, τώρα
ήρθε η ώρα της αντεπίθεσης” έλεγε ο ίδιος.
Στο έργο βίντεο ο χώρος παρουσίασης παίζει σημαντικό ρόλο. Οι βίντεο-εγκαταστάσεις ή τα βίντεο γλυπτά εκμεταλλεύονται το χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένες οι οθόνες. Επειδή η πηγή φωτός είναι η οθόνη,
το περιβάλλον γύρω από αυτήν είναι σχεδόν στη σκιά.
Η ακτινοβολία της οθόνης καθοδηγεί την προσοχή του
θεατή. Με γλυπτικά στοιχεία ή με προβολές πάνω σε
ολόκληρο τοίχο σκοτεινής αίθουσας ο θεατής βιώνει το
χώρο ως πραγματική εμπειρία.
Ο χρόνος στη Βίντεο - Αρτ είναι συμβατικός και δεν
αντιγράφει το χρόνο του κινηματογραφικού έργου, που
δημιουργεί την ψευδαίσθηση του πραγματικού χρόνου.
Τέλος, στη Βίντεο - Αρτ, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο ήχος. Η μοντέρνα τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα για μετατροπές και συνδυασμούς εικόνας και ήχου,
καθώς οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο βίντεο συνθεσάιζερ, που είχε τη δυνατότητα να δίνει επεξεργασμένους σχεδιασμούς χρωμάτων, σχημάτων και ήχου. Το
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αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερη ένταση, και ο θεατής περιβάλλεται τόσο από την εικόνα όσο και από τον ήχο,
που προεκτείνονται σε χώρο και χρόνο.

10
Εικ. 10. Πάικ (Nam June Paik, 1932-2006), “Σταθμοί”, 1994, Εγκατάσταση, Παρίσι, Αμερικάνικο Κέντρο.

Οι βίντεο εγκαταστάσεις του Πάικ έχουν όλες γλυπτικό
χαρακτήρα. Ο Πάικ δανείστηκε το διακεκομμένο ρυθμό
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των εκπομπών και το “μικροχρόνο” του MTV και των διαφημιστικών μηνυμάτων της τηλεόρασης και δημιούργησε ένα “γλυπτό” με πολλές οθόνες, στις οποίες οι εικόνες εναλλάσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Εκπλήσσεται
κανείς μπροστά στο αποτέλεσμα: παρά τη φρενίτιδα
των εναλλασσόμενων εικόνων, το έργο δημιουργεί στο
θεατή περιθώριο για στοχασμό.

11
Εικ. 11. Πάικ, “Η Πύλη του Βρανδεμβούργου”, Βίντεο
Εγκατάσταση, 1992.

Για τον Πάικ οι συσκευές τηλεοράσεων είναι αντικείμε118 / 356
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να και θα έπρεπε να γίνονται αντιληπτά ως τέτοια. Με
τις βίντεο εγκαταστάσεις του μας εφιστά την προσοχή
στους κινδύνους της καθημερινής παθητικής αφομοίωσης της τηλεοπτικής εικόνας. Η συνεχής της ροή ισοπεδώνει κάθε περιεχόμενο, από το πιο τραγικό ως το
πιο δευτερεύον, και στον παθητικό θεατή αλλοιώνεται η
κρίση και χάνεται η ευαισθησία του.

Η Δεκαετία του 1990: Υποκειμενισμός και Διεθνο
ποίηση
Τα δορυφορικά μέσα επικοινωνίας, οι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές και το Διαδίκτυο κυριαρχούν στη δεκαετία του ‘90, και η Διεθνοποίηση είναι το επικρατέστερο
θέμα της εποχής. Παρ’ όλα αυτά, η τέχνη μοιάζει να εκφράζει έναν υποκειμενισμό που αξίζει να παρατηρήσει
κανείς. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρουσιάζεται ετερογενής και πολλές φορές, αντιφατική.
Από τη μια μεριά οι τεχνικές, τα μέσα έκφρασης,
ποικίλλουν από τα πιο παραδοσιακά γλυπτά, ζωγραφικά, χαρακτικά έργα έως τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά: από την ψηφιακή φωτογραφία και το βίντεο ως τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή και την τέχνη της ιστοσελίδας.
(Αν και το Διαδίκτυο, με τις δυνατότητές του δε φαίνεται
να έχει ακόμα τραβήξει την προσοχή των καλλιτεχνών,
όχι τουλάχιστον στο βαθμό που η Εννοιακή Τέχνη της
δεκαετίας του 1960 χρησιμοποίησε, και μάλιστα πρωτοποριακά, το βίντεο).
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Δε φαίνεται να υπάρχουν θεωρίες που να αγκαλιάζουν μορφές τέχνης, ούτε καλλιτέχνες που να πρόσκεινται σε θεωρίες. Δε διακρίνονται πρωτοπορίες, και, αν
εμφανίζονται κάποιες ομάδες, δεν έχουν τη μαχητικότητα των προηγούμενων πρωτοποριών, που αγωνίζονταν για καινούριες μορφές στην τέχνη και για καινούριες δομές στην κοινωνία. Διακρίνονται άτομα, μεμονωμένοι καλλιτέχνες σε μοναχικές πορείες, σε έναν αγώνα
επιβίωσης μέσω της υποκειμενικής έκφρασης, χωρίς
αναζητήσεις αντικειμενικής γλώσσας για την τέχνη (και
επομένως και για τη ζωή).
Η υποκειμενική αυτοέκφραση μοιάζει να είναι αυτοσκοπός στην ανάγκη του καλλιτέχνη να επικοινωνήσει
(και υπαρξιακά να επιβιώσει) μέσω της τέχνης του. Το
γεγονός αυτό αποτελεί αντίφαση (ίσως και αντίδραση)
μπροστά στην έννοια της Διεθνοποίησης, που φαίνεται να δυναμώνει ολοένα. Υπάρχουν ιστορικοί που διαβλέπουν την απομάκρυνση από τον ευρωκεντρισμό και
τη διεύρυνση, τον επηρεασμό αλλά και την αναζωογόνηση του δυτικού πολιτισμού από την τέχνη του τρίτου
κόσμου, στο πλαίσιο της πολιτισμικής διάχυσης.
Όπως κι αν είναι, η τέχνη σήμερα μοιάζει να είναι η
τελευταία έπαλξη ατομικών επιλογών, και η επιθυμία
προσωπικής έκφρασης μέσω της τέχνης η τελευταία διέξοδος στο προσωπικό αδιέξοδο του καθενός.
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Τα documenta ξεπήδησαν από την ιδέα του καλλιτέχνη και καθηγητή Πανεπιστημίου από το Κάσελ,
Άρνολντ Μπόντε. Η “Παρουσίαση της Τέχνης του
20ού αιώνα” ιδρύθηκε λίγα χρόνια μετά τη λήξη του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σε μια προσπάθεια
να αναπληρώσει την πολιτιστική φτώχεια της εποχής και να επαναφέρει τη Γερμανία στο κύριο ρεύμα της διεθνούς τέχνης. Το 1955, με τη βοήθεια μιας
επιτροπής, ο Μπόντε οργάνωσε την πρώτη και
σημαντικότερη μεταπολεμική παρουσίαση της διεθνούς πρωτοπορίας.
Τα πρώτα documenta ήταν μία αναδρομική έκθεση
που συμπεριλάμβανε έργα από όλα τα σημαντικά
κινήματα του 20ού αιώνα (Φοβισμός, Εξπρεσιονισμός, Κυβισμός, Μπλε Καβαλάρης, Φουτουρισμός)
και καλλιτέχνες από τους σημαντικότερους όπως
τον Πικάσο, τον Ματίς, τον Καντίνσκυ, τον Μουρ
και άλλους. Μία έκθεση που επισκέφθηκαν 130.000
επισκέπτες και που δημιούργησε ένα forum για
την σύγχρονη τέχνη. Ενθαρρυμένος από την επιτυχία της έκθεσης, ο Μπόντε αποφάσισε να στήσει
μία δεύτερη έκθεση στα 1959, διαμορφώνοντας έτσι
την παράδοση να παρουσιάζεται στο Kassel κάθε
τέσσερα χρόνια. Ως τα documenta 4, το 1968, η έκθεση διευθυνόταν από τον ιδρυτή της ο οποίος σε
συνεργασία και με άλλους σημαντικούς ιστορικούς
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της τέχνης, κατέστησαν τα documenta ένα σεισμογράφο που κατέγραφε τις σύγχρονες τάσεις στην
τέχνη. Από το 1972, μία διεθνής επιτροπή ορίζει
ένα διευθυντή διεθνούς κύρους για κάθε διοργάνωση. Το 1997, η Κατρίν Ντέηβιντ ήταν η πρώτη γυναίκα που επελέγη για αυτή τη θέση. Κάθε documenta
χρωματίζεται από την προσωπικότητα του διοργανωτή και τις προσωπικές του αντιλήψεις. Αυτό κάνει τα documenta όχι μόνο ένα τόπο συγκέντρωσης
έργων που ανήκουν στις σύγχρονες τάσεις της τέχνης αλλά και μία ευκαιρία πραγματοποίησης νεωτεριστικών ιδεών που επηρέαζε τη διεθνή τέχνη.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, τα documenta έγιναν ένας θεσμός που πηγαίνει πολύ πιο πέρα από την απλή παρουσίαση σύγχρονων έργων. Κάθε 5 χρόνια, ένας διάλογος για
τη διεθνή τέχνη αναπτύσσεται στο “Μουσείο των
100 ημερών” στο Κάσελ. Οι δυναμικές του διαλόγου αντανακλούν τις προσδοκίες που και η κοινωνία έχει για την τέχνη.
Αποσπάσματα από το περιοδικό ARTI, η Τέχνη σήμερα, τεύχος 10, 1992.
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12
Εικ. 12. Τζόναθαν Μπορόφσκι, “Άνθρωπος που περπατάει προς τον ουρανό”, fiberglass, αλουμίνιο, βαμμένο ατσάλι, Κάσελ, 1992.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

13
Εικ. 13. Τζέιμς Στέρλινγκ (James Stirling, 19261992), Νέα πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης στη
Στουτγάρδη.
ΤΖΕΪΜΣ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ
Ο Τζέιμς Στέρλινγκ θεωρείται ένας από τους “τελευταίους δασκάλους” της αρχιτεκτονικής.
Το έργο του η “Νέα πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης” στη Στουτγάρδη, αποτέλεσμα ενός διεθνούς διαγωνισμού το 1977, συγκεκριμενοποιεί ίσως τα κυριό124 / 360
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τερα σημεία του αρχιτεκτονικού προβληματισμού του
Στέρλινγκ.
Το κτίριο, που κατασκευάστηκε την περίοδο 198083, περιλαμβάνει τους εκθεσιακούς χώρους της Νέας
πτέρυγας της Πινακοθήκης, ένα Θέατρο, μια Σχολή
Μουσικής, χώρους γραφείων, βιβλιοθήκη και ένα αναψυκτήριο.
Μερικές κατευθύνσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης,
σε σχέση με την ένταξη του κτιρίου στο χώρο, ήταν: 1)
η ελεύθερη διαδρομή των κατοίκων της περιοχής μέσα
από το χώρο του νέου Μουσείου, μια που το Μουσείο
θεωρείται δημόσιος χώρος, 2) η συνέχεια του δημόσιου
πεζόδρομου μπροστά από το κτίριο, έτσι ώστε να μην
εμποδίζει το νέο κτίριο το γύρω χώρο όπως αυτός είχε
διαμορφωθεί από το 19ο αιώνα, 3) η διατήρηση της
σχέσης κτιρίων - δρόμου με τα προϋπάρχοντα κτίρια,
4) η παράλληλη τοποθέτηση του κτιρίου προς την κεντρική οδική αρτηρία που περνά ακριβώς μπροστά.
Οι προσπάθειες του Στέρλινγκ να δημιουργήσει
μια σχέση ανάμεσα στα κτίρια και στον περιβάλλοντα
χώρο καθορίζουν το βασικό οργανωτικό στοιχείο της
κάτοψης του κτιρίου. Το Μουσείο οργανώνεται γύρω
από ένα κυκλικό αίθριο, που λειτουργεί και ως δημόσιος δρόμος, επιτρέποντας στους κατοίκους της διπλανής γειτονιάς να χρησιμοποιούν το Μουσείο ως καθημερινό πέρασμα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για την
απόδοση της μορφής του κτιρίου βασίζονται και αυτά
στη σχέση τους με τα κτίρια που βρίσκονται γύρω του.
Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική η οποία αντανακλά
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και διαλέγεται με το προϋπάρχον, η οποία παραπέμπει
το θεατή συνεχώς στην ανάγνωση αυτού που ήδη βρίσκεται εκεί, σαν να θέλει να τονίσει τη σημερινή αδυναμία της να βρει τις μορφές που χρειάζεται. Για παράδειγμα, οι υπερβολικές και έντονα χρωματισμένες κουπαστές από τις ράμπες όχι μόνο τονίζουν τον άξονα
πρόσβασης, αλλά διατηρούν το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό τους, που είναι “να προφυλάσσουν το κτίριο, την αρχιτεκτονική, το Μουσείο”, από το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας: από την τεράστια οδική αρτηρία
που κόβει στα δύο την καρδιά της πόλης της Στουτγάρδης.
Πώς θα μπορούσε εδώ να τοποθετηθεί ένα απλό
στοιχείο προσποιούμενο μια ειρηνική αποδοχή της
έκρηξης, του θορύβου και της ταχύτητας που συντελείται ακριβώς δίπλα;
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14
Εικ. 14. Τζέιμς Στέρλινγκ (James Stirling, 19261992), Νέα πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης στη
Στουτγάρδη.
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15
Εικ. 15. Τζέιμς Στέρλινγκ (James Stirling, 19261992), Νέα πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης στη
Στουτγάρδη.

16
Εικ. 16. Τζέιμς Στέρλινγκ (James Stirling, 19261992), Νέα πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης στη
Στουτγάρδη.
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ΜΠΙΛ ΒΑΪΟΛΑ
Ο Βαϊόλα είναι Αμερικανός καλλιτέχνης της Βίντεο Αρτ γεννημένος στη Ν. Υόρκη. Σήμερα ζει και εργάζεται
στην Καλιφόρνια. Με το βίντεο και τα ηλεκτρονικά μέσα
άρχισε να ασχολείται από το 1972. Από την πρώτη του
ήδη ατομική έκθεση παρουσιάζει εγκαταστάσεις με οθόνες βίντεο. Εκθέτει σχεδόν κάθε χρόνο στα μεγαλύτερα
μουσεία μοντέρνας τέχνης τόσο στην Αμερική όσο και
στην Ευρώπη.
Στα έργα του πειραματίζεται μεθοδικά με τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής εικόνας. Μέσα από την επανάληψη της προβολής της εικόνας και την υπνωτιστική
της δράση προσπαθεί να αφυπνίσει στο θεατή εικόνες
κρυμμένες στο ασυνείδητο (μοναξιά, κούραση, λήθη
κ.ά.). Η οθόνη έτσι γίνεται ο νοητός καθρέφτης των συναισθημάτων του.
Ο Βαϊόλα αλλοιώνει την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος στη βίντεο εγκατάσταση δεν είναι ο πραγματικός ή
έστω ο συμβατικός χρόνος της τηλεόρασης, αλλά έχει
μια άλλη έκταση, μέσα στην οποία ο θεατής πρέπει να
θεμελιώσει τη σχέση του τόσο με την εικόνα όσο με τα
διάφορα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η εγκατάσταση.
Στο έργο του “Ακατάπαυστη Ικεσία” ο Βαϊόλα παρουσιάζει έναν κύκλο ζωής (γέννηση-θάνατο, σύμπαν
-σκοτάδι), κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου. Οι
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εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη κάνουν έναν κύκλο δώδεκα ωρών και είναι προγραμματισμένες να
επαναλαμβάνονται δύο φορές την ημέρα, εφτά μέρες
την εβδομάδα και να συνοδεύονται από αποσπάσματα
του ποιήματος “Τραγούδι του εαυτού μου”. Οι εικόνες
εμφανίζονται ισχυρές τη νύχτα, ενώ την ημέρα ατονούν,
και ακούγεται μόνο η απαγγελία. Η κάθε εικόνα αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, και έτσι
το έργο καθίσταται ένα σχεδόν σύγχρονο Βιβλίο των
Ωρών, το βιβλίο προσευχών του 15ου αιώνα, το οποίο
συνήθως ήταν εικονογραφημένο με αναπαραστάσεις
των εποχών του χρόνου.

17
Εικ. 17. Μπιλ Βαϊόλα (Bill Viola, 1951-), “Η Ακατάπαυστη Ικεσία”, 1992, προβολή βίντεο, διάρκεια 12
ώρες.
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18
Εικ. 18. Ποντόρμο (Pontormo), “Η Επίσκεψη”,
(1528), λάδι σε μουσαμά, 2,02 x 1,56 μ., Καρμινιάνο,
εκκλησία Αγίου Μιχαήλ.
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19
Εικ. 19. Μπιλ Βαϊόλα, “Ο Χαιρετισμός”, (1995), Βίντεο εγκατάσταση, προβολή 2,82 x 2,41 μ.

Με αφορμή το έργο του Ποντόρμο ο Βαϊόλα δημιούργησε, με ηθοποιούς και σε ανάλογο σκηνικό, μια συνάντηση συγχρόνων γυναικών. Η αργή κίνηση της ταινίας και
το μέγεθος της προβολής δημιουργούν μια σύνθεση
που στέκεται πέρα από το χρόνο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.	Με τη βοήθεια της φωτοτυπίας μεγεθύνετε φωτογραφίες των συμμαθητών σας και γεμίστε
τους τοίχους του σχολείου. Γράψτε άρθρο στην
τοπική εφημερίδα για το Φωτογραφικό Ρεαλισμό.
2.	Ζητήστε άδεια από τους αρμοδίους για να ζωγραφίσετε κάποιους τοίχους της πόλης με
γκράφιτι.
3.	Χρησιμοποιήστε μία βιντεοκάμερα - αν υπάρχει - και δημιουργήστε Βίντεο - Αρτ. Οργανώστε πολιτιστική εκδήλωση και εξηγήστε στο
κοινό τι είναι αυτή η μορφή τέχνης, την ώρα
που θα παίζεται η ταινία σε οθόνη τηλεοράσεως.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μ. C. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, μετ.
Δ. Κούρτοβικ, Π. Χριστοδουλίδης, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα,
1989.
Χ., Χρήστου, Εισαγωγή στην Τέχνη, 2 τόμοι, εκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1991.
Ε. H. Gombrich, Ιστορία της Τέχνης, μετ. Λ. Κάσδαγλη,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1994.
Κ. Τζ. Αργκάν, Ιστορία της Τέχνης, μετ. Λίνα Παπαδημήτρη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,
1999.
Η. Η. Arnanson, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995.
Τζ., Φλέμινγκ, Χ., Χόνορ, Ιστορία της Τέχνης, μετ. Α.
Παππάς, εκδ. Υποδομή, Αθήνα, 1991.
Μ., Χολινγκσγουόρθ, Η τέχνη στην ιστορία του ανθρώπου, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1998.
Μ. ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορίες της Τέχνης του 20ού αιώνα, μετ. Λ. Παπαματθεάκη, εκδ. Οδυσέας, Αθήνα, 1983.
Α., Χάουζερ, Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, 4 τόμοι,
εκδ. Κάλβος, Αθήνα.
Χ., Ρηντ, Λεξικό Εικαστικών Τεχνών, εκδ. Υποδομή,
Αθήνα 1986.
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Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Λεξικό Τέχνης και Καλλιτεχνών, 2 τόμοι, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1997.
Μαθιόπουλος (επιμ.) Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, εκδ.
Μέλισσα, Αθήνα 1999.
Χ. Ρηντ, Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα, 1974.
Χ. Ρηντ, Ιστορία της Μοντέρνας Γλυπτικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα, 1979.
Γ., Σακελλαράκης, Χ. Ντούμας κ.ά., Η αυγή της ελληνικής τέχνης, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.
Ν. Πανσελήνου, Βυζαντινή Ζωγραφική, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2000.
Α. Κωτίδης, Ελληνική Τέχνη, Ζωγραφική 19ου αιώνα,
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.
Ν. Μισιρλή, Ελληνική Ζωγραφική 18ος-19ος αιώνας,
εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1993.
Χ., Χρήστου, Ελληνική Τέχνη, Ζωγραφική 20ού αιώνα,
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.
Η. Μυκονιάτης, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική,
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.
Τ. Σπητέρης, Τρεις αιώνες νεοελληνικής τέχνης, 16601967, 3 τόμοι, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα
1979.
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Π. Τουρνικιώτη (επιμ.), Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1994.
Χ. Μπούρα, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής,
εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1991.
Χ. Μπούρας, Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2001.
Χ. Μπούρα, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τόμος Β’ Αρχι-

τεκτονική στο Βυζάντιο, το Ισλάμ και τη Δυτική Ευρώπη
κατά το Μεσαίωνα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1994.
Richard Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή
Αρχιτεκτονική, μετ. Φ. Μαλλούχου-Τούφανο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1991.
Μ. Μπίρης, Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Νεοκλασική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2001.
Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1984.
Ε. Φεσσά - Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική
Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
Κ. Frampton, Μοντέρνα Αρχιτεκτονική, Ιστορία και Κριτική, μετ. Θ. Ανδρουλάκης, Μ. Παγκάλου, εκδ. Θεμέλιο,
Αθήνα 1987.
Bill Reisebero, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, εκδ.
Φόρμα, Αθήνα.
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Ρ. Φυρντώ - Τζόρνταν, Ιστορία της αρχιτεκτονικής, εκδ.
Υποδομή, Αθήνα 1981.
Ου. Κόνραντς, Μανιφέστα και προγράμματα της αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα, εκδ. Επίκουρος, Αθήνα 1977.
Ουίτφορντ Φ., Μπαουχάους, εκδ. Υποδομή, 1993.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το φωτογραφικό υλικό του βιβλίου προέρχεται από εκδόσεις διάφορων εκδοτικών οίκων. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τούς ευχαριστεί θερμά.

● S.Bottari, Michelangelo, La Cappella Sistina, Fratelli
Fabri-Albert Skira, Milano, 1968. ● A.Antolini, Bosch,
Gruppo editoriale Fabbri, Milano, 1991 ● R. Toman,
Baroque, Architecture, Sculpture, Painting, Koneman,
Cologne, 1998 ● Gemaldegalerie, Berlin, Prestel
Museum Guide, Munich, 1998 ● H.Marx, G.IM Weber,
The Old Masters Picture Gallery in Dresden,
Deutscher Kunstverlag, Munich, 1997P. ● Quoniam,
II Louvro, Editions des Musees Nationaux, Paris,
1977 ● A.C.Krausse, The story of painting, from the
Renaissance to the present, Koneman, Cologne,
1995 ● M.Aston,(dir), Panorama de la Renaissance,
Editions de la Chene, Paris 1997 ● M.Praz, G.Pavanello,
Canova, Rizzoli, Milano, 1976 ● A Pingeot, La sculpture
francaise au XIXe siecle, Editions de la Reunion des
musees nationaux, Paris, 1986 ● J. Glancey, 20th
Century Architecture, Carlton, London, 1998 ● F.Dal
Co, T. Muirhead, I Musei di James Stirling Michael
Wilford and associates, Electa, Milano, 1990 ● Schinkel,
I’architetto del principe, 1781-1841, Albrizzi editore,
Venezia, 1982 ● J.Mordaunt, The Greek Revival,
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J.Murray, London, 1972 ● G.C.Argan, Storia dell’
arte italiana, Sansoni, Milano, 1973 ● P.Portoghesi,
Francesco Borromini, Electa, Milano, 1984 ● Οι Μεγάλοι
Ζωγράφοι, από τον 19ο αιώνα στον 20ο, Μέλισσα,
Αθήνα, 1997 ● Ν.Μισιρλή, Ελληνική Ζωγραφική, 18ος19ος αιώνας, Εκδόσεις ΑΔΑΜ, Αθήνα, 1993
● Σ.Κονταράτος. W.Wang, Αρχιτεκτονική του 20ου
αιώνα Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
Prestel, DAM, Μόναχο, 1999 ● Ο. Κονραντς, Μανιφέστα
και προγράμματα της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα,
Επίκουρος, Αθήνα. 1977 ● Ο. Δουμάνης, (εκ), Τάκης
Ζενέτος, 1926-1977, Αρχιτεκτονικά θέματα, Αθήνα, 1978
● Α. Γιακουμακάτος, Κυριάκος Κρόκος, 4η Διεθνής
Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Βενετία, 1996 ● Α.Αντωνιάδη,
Σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, Καραγκούνη, Αθήνα,
1979 ● Δ.Φιλιππίδης, Νεοελληνική αρχιτεκτονική,
Μέλισσα, Αθήνα, 1984 ● Ν. Έργουϊν, Νεοκλασικισμός,
Καστανιώτη, Αθήνα, 1999 ● Τζ. Κ. Αργκάν, Η Μοντέρνα
Τέχνη, απόδοση από τα ιταλικά: Λίνα Παπαδημήτρη,
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1995.
● Γ. Παπαθανασόπουλος, Νεολιθικά-Κυκλαδικά, εκδ.
Μέλισσα, Αθήνα, 1981. ● Ιστορία της Τέχνης Larousse,
εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα, 1990. ● Η. Η. Arnason, Ιστορία
της σύγχρονης τέχνης, εκδ. Παρατηρητής. ● X. Χόνορ,
Τζ. Φλέμινγκ, Ιστορία της τέχνης, εκδ. Υποδομή, Αθήνα,
1993. ● Παγκόσμια Ιστορία Αρχαίων Πολιτισμών, Time
Life Books, εκδ. Καπόπουλος, Αθήνα.
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● Ε. L.Smith, Παγκόσμια Ιστορία Τέχνης και Πολιτισμού,
εκδ. Άλμπατρος, Αθήνα, 1992. ● X. Ρηντ, Ιστορία
Μοντέρνας Ζωγραφικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα,
1978. ● Μ. Παπανικολάου, Ιστορία της Τέχνης στην
Ελλάδα, εκδ. Αδάμ, Αθήνα, 1999. ● Η. Μυκονιάτης,
Νεοελληνική Γλυπτική, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα,
1996. ● D.Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford
History of Art, Oxford University Press, 2000. ● M.
Archer, Art Since 1960, Thames and Hudson, London,
1997. ● M. Hollingsworth, Η τέχνη στην Ιστορία του
Ανθρώπου, εκδ. Adam, Firenze, 1989. ● Η. W.Janson,
A. F. Janson, History of Art, Thames and Hudson,
sixth edition, London, 2001 ● H. W. Müller, S. Lloyd,
R.Martin, Architecture de l' Antiquité, Berger-Levrault,
Paris, 1980. ● S. Gardiner, Introduction a l' architecture,
ed. Aimery Somogy, 1984. ● Raffaello architetto, ed.
Electa, Milano, 1984. ● Renato de Fusco, Storia dell’
arredamento, ed. Utet, Torino, 1993. ● Gillian Maylor,
ed., William Morris by himself, London, 1988. ● John
Boardman, Ελληνική πλαστική, Αρχαϊκή περίοδος, εκδ.
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1982. ● Concepts of Modern art,
ed. Thames and Hudson, London, 1988. ● Γ. Μπέκετ,
Ο κόσμος της Ζωγραφικής, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,
1994. ● Η. W. Sanson, Nineteenth-Century Sculpture,
ed. Thames and Hudson, London, 1985. ● D. Piper,
The Illustrated History of Art, ed. Chancellor press,
London, 2000. ● 20th Century Art, ed. Taschen, 1996.
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● Α. Κωτίδης, Ζωγραφική 19ου αιώνα, εκδ. Εκδοτική
Αθηνών, Αθήνα, 1995. ● Χ. Χρήστου, Μ. ΚουμβακάληΑναστασιάδη, Νεοελληνική Γλυπτική 1800-1940, εκδ.
Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα, 1982.
● Σ. Λυδάκης, Η νεοελληνική γλυπτική, εκδ. Μέλισσα,
Αθήνα, 1981. ● Οι Έλληνες ζωγράφοι, η Ιστορία της
Νεοελληνικής Ζωγραφικής, εκδ.Μέλισσα, Αθήνα, 1976.
● Ν. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, εκδ. Εκδοτική Αθηνών,
Αθήνα, 1994. ● Μ. Τιβέριος, Αρχαία Αγγεία, εκδ.
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996. ● Γ. Σακελλαράκη, X.
Ντούμα, Ε. Σαπουνά Σακελλαράκη, Σ. Ιακωβίδης, Η
Αυγή της Ελληνικής Τέχνης, εκδ. Εκδοτική Αθηνών,
Αθήνα, 1994. ● ARTI, "H Τέχνη Σήμερα", τεύχος 10,
Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος, 1992. ● Ε. Γκόμπριτς, Το
Χρονικό της Τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, 2η ελληνική έκδοση, Αθήνα, 1998 ● The Art
Book, ΤΕΡΖΟ-Βιβλια, 1996 ● P. Murray, The architecture
of the Italian Renaissance, Thames amd Hudson,
London, 1986 ● Dizionario Enciclopedico di architettura
e Urbanistica, Istituto Editoriale Romano, Roma, 1968
Giulio Romano, Electa, Milano, 1989 ● F.Borsi, Leon
Battsiata Alberti, L’ opera completa, Electa, Milano,
1996 ● R. Potterton, The National Gallery ● London,
Thames amd Hudson, London, 1977 ● Fraser, D.,
Primitive Art, Thames & Hudson, London, 1996
● Dawson W. Carr & Mark Leonard, Looking at
Paintings, The J. Paul Getty Museum, 1992
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● Η. N. Abrams, Art of the Byzantine Word, INC, N. York,
1969 ● Πανσελήνου Ναυσικά, Βυζαντινή Ζωγραφική,
Καστανιώτης, Αθήνα, 1999 ● Μπέκετ Γ.Ο Κόσμος της
Ζωγραφικής, Πατάκης, Αθήνα, 1996 ● Ιστορία της
Τέχνης, (5 τόμοι), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 1990 ● X. Χόνορ,
Τ. Φλέμινγκ, Ιστορία της Τέχνης, (4 τόμοι), Υποδομή,
Αθήνα, 1991 ● Αρχαία Αίγυπτος, Πατάκης, Αθήνα, 1998
Κτίρια, Πατάκης, Αθήνα, 1998 ● Κανελλόπουλος Π.,
Mistra, Knorr & Hirth Verlag GMBH, Hanover, 1963
● Winkler A., Giotto, Flammarion, Paris, 1968
● Marnat ● M., Klee, Fernand Hazan, Paris, 1968
● Altilio Claudio, Les Etrusques Marabout Universite,
1969 ● Encyclopedie des Grands Civilisations, TDS/
Litteral, 1994 ● Η Ιστορία της Δυτικής Ζωγραφικής,
Πατάκης, Αθήνα, 1995 ● Η Ιστορία της Δυτικής
Γλυπτικής, Πατάκης, Αθήνα, 1995 ● Παγκόσμιος Ιστορία
της Τέχνης, Χρυσός Τύπος, Αθήνα, 1975 ● Turhan Can,
Istanbul, Orient LTD. Co, Istanbul, 2002 ● Γ. ΚοκκόρουΑλευρά, Η τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας, εκδ.
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1995. ● Ν. Σπάιβυ, Αρχαιοελληνική
τέχνη, μετάφραση Γ. Τζήμας, εκδ. Καστανιώτη,
Αθήνα, 1999. ● X. Θ. Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας
Αρχιτεκτονικής, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1980.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6ου ΤΟΜΟΥ
18.	Μεταπολεμική τέχνη στην Αμερική
και στην Ευρώπη.
Η Σχολή της Νέας Υόρκης Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός................................ 5
19.	Η Δεκαετία του 60, η Δεκαετία του 70,
οι Δεκαετίες 80-90: Ποπ Αρτ, Οπ Αρτ,
Κινητική τέχνη, Μινιμαλισμός,
Εννοιακή τέχνη, Φωτογραφικός Ρεαλισμός........ 43
20.	Μετα-Μοντερνισμός. Η δεκαετία του 1990:
Υποκειμενισμός και Διεθνοποίηση
Οι αναζητήσεις της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής. Βίντεο - Αρτ . .............................. 97
Βιβλιογραφία................................................................ 134
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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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