ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΜΟΣ 3ος
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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.
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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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To πλαίσιο αυξομειώνεται
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών
& Εκδόσεων «Διόφαντος»
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».
Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η αξιολόγηση,
η κρίση
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ των
ΒΙΒΛΙΟΥ
προσαρμογών
και η επιστημονική
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
επιμέλεια
του προσαρμοσμένου
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΟΡΑΣΗ
βιβλίου πραγματοποιείται από
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
τη Μονάδα Ειδικής Αγωγής
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
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μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από
το ΕΣΠΑ / ΕΠτου
«Εκπαίδευση
Η προσαρμογή
βιβλίου για& Διά
Βίου
Μάθηση»
/ Πράξη όραση
«ΣΤΗΡΙΖΩ».
μαθητές
με μειωμένη
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγματοποιείται με βάση
Οι
πραγματοποιήθηκαν
τιςδιορθώσεις
προδιαγραφές
που έχουν
κατόπιν
έγκρισης
του Δ.Σ. του
αναπτυχθεί
από ειδικούς
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
εμπειρογνώμονες
για το ΙΕΠ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Η συγγραφή και
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
η επιστημονική
επιμέλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ
ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
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Άγιοι, καθεδρικός ναός
της Σαρτρ (1200 περίπου).
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
● Η ΡΟΜΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
● Η ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Μετά το τέλος της ύστερης αρχαιότητας στη Δυτική Ευρώπη παρουσιάστηκε μια κινητικότητα των πληθυσμών, που χαρακτηρίστηκε από
επιδρομές λαών οι οποίοι έρχονταν
από βορειοανατολικά, όπως ήταν οι
Γότθοι, οι Βησιγότθοι, οι Βάνδαλοι,
οι Σάξονες και οι Δανοί. Η περίοδος αυτή των μεγάλων αναταραχών
που αρχίζει μετά την κατάλυση του
δυτικού ρωμαϊκού κράτους και φτάνει έως την Αναγέννηση ονομάζεται
Μεσαίωνας. Ο Καρλομάγνος, η σημαντικότερη πολιτική φυσιογνωμία
7 / 109
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της Δυτικής Ευρώπης στο Μεσαίωνα, επέβαλε το Χριστιανισμό στο
βορρά και έγινε ο μεγάλος προστάτης των τεχνών. Πίστευε βαθιά στο
διδακτικό χαρακτήρα της τέχνης,
που θα διέδιδε το Χριστιανισμό και
θα εξιστορούσε το μεγαλείο της αυτοκρατορίας του παντού. Τα ιστορημένα χειρόγραφα* που γράφτηκαν
στην Αυλή του ήταν ένας συγκερασμός βυζαντινών, παλαιοχριστιανικών, αγγλοσαξονικών και γερμανικών παραδόσεων. Τα πρώτα καρολίγγεια χειρόγραφα εξιστορούσαν
την Αγία Γραφή και ήταν διακοσμημένα με τις μορφές του Χριστού και
των Ευαγγελιστών. Οι τεχνικές αυτής της περιόδου ποικίλλουν. Άλλοτε χρησιμοποιείται η τέμπερα και
η χρυσή διακόσμηση, και άλλοτε το
μελάνι και η πένα.
8 / 109
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Η ρομανική τέχνη
Οι δύο βασικές μορφές τέχνης το
Μεσαίωνα είναι η ρομανική και η
γοτθική. H ονομασία ρομανική αναφέρεται στην τέχνη της Δυτικής Ευρώπης τον 11ο και το 12ο αιώνα η
οποία βασίζεται σε μια ελεύθερη μεταφορά των αρχών της ρωμαϊκής
τέχνης. Χρονικά συμπίπτει με τη
δημιουργία των διάφορων λατινογενών γλωσσών της Ευρώπης. Οι
επιδράσεις της βυζαντινής και της
αραβικής τέχνης μέσα από εμπορικές και άλλες συναλλαγές εμφανίστηκαν στην καλλιτεχνική παραγωγή της Δύσης από τον 5ο αιώνα και
μετά και επεκτάθηκαν σε όλη την
Ευρώπη τον 11ο και το 12ο αιώνα.
Την ίδια εποχή εξάλλου οι σταυροφόροι μετέφεραν στη Δύση πολλά
στοιχεία από την τέχνη των Βυζαντινών. Όμως είναι πολύ δύσκολο
9 / 111
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να περιγράψει κανείς τα καθαρά
στοιχεία ενός ρομανικού έργου,
όπως επίσης και τις επιδράσεις
που αυτό δέχτηκε από την τέχνη
άλλων λαών.
Ένα εξαιρετικό δείγμα διακοσμητικής τέχνης που αναπτύχθηκε την
εποχή αυτή είναι οι τοιχοτάπητες.
Σημαντικές πληροφορίες αποκομίζουμε από τον τοιχοτάπητα Μπαγιέ που εξιστορεί την κατάκτηση της
Νορμανδίας.
Μετά το 13ο αιώνα στη ρομανική ζωγραφική εμφανίστηκε η τάση
να αποδίδονται τα φυσικά χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες μορφές.
Για παράδειγμα, οι πτυχώσεις χαλάρωσαν και άρχισε να διαφαίνεται
η προσπάθεια να αποδοθεί ο όγκος
των σωμάτων κάτω από τα ρούχα.
Η ρομανική αρχιτεκτονική έδωσε
μεγάλη βαρύτητα στην κατασκευή
10 / 111
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των ναών. Η χριστιανική βασιλική
αποκτά νέα δομή, με χαρακτηριστικά στοιχεία τη συνεχή τοιχοποιία,
τις καμάρες και μια νέα οργάνωση
των εσωτερικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ο κεντρικός χώρος του κυρίως ναού, ως το
σημαντικότερο μέρος της εκκλησίας, ο οποίος εξελίσσεται σε βάθος
και διαιρείται σε κλίτη. Αναπτύσσεται έτσι ο χώρος του “εγκάρσιου”,
αυτός δηλαδή που βρίσκεται ανάμεσα στον κυρίως ναό και στην αψίδα του ιερού. Κάνουν την εμφάνισή
τους και οι εξωτερικοί πύργοι, δεξιά και αριστερά του κεντρικού τμήματος, εντείνοντας έτσι την όψη του
φρουρίου. Για να αντιμετωπιστούν
οι καταστροφές των ξύλινων σκεπών από τις πυρκαγιές, διαμορφώνεται μια νέα δομή σκεπής, οι ημικυκλικοί θόλοι, που ενοποιούν τις
11 / 111 - 112
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κάθετες επιφάνειες των τοίχων και
μετατρέπουν τη χριστιανική βασιλική σε ένα σύνθετο και θολοσκεπή
οργανισμό.

1

Εικ. 1. Καρολίγγεια γραφή (800
μ.Χ.).
Σε αυτή την καθαρή και απλή γραφή
οφείλεται το γεγονός της επιβίωσης
των κειμένων της αρχαιότητας. Οι
12 / 110, 112
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μοναχοί αντέγραφαν τα κλασικά κείμενα ανεξάρτητα από το θέμα τους.
Ο Καρλομάγνος επέμενε να έχουν
όλα τα μοναστήρια και οι καθεδρικοί
ναοί σχολεία, μέσα από τα οποία καθιερώθηκε η καρολίγγεια γραφή.
2

Εικ. 2. Σελίδα από το Βιβλίο του
Κελς (9ος αιώνας περίπου), 0,33 x
0,24 μ., Δουβλίνο, Τρίνιτι Κόλετζ.
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Αυτή τη σελίδα τη διακόσμησαν Σκοτσέζοι μοναχοί με εντυπωσιακά κεφαλαία γράμματα και μικροσκοπικές
εικόνες ανάμεσά τους (ανθρώπινες
μορφές και ζώα), χωρίς να ενδιαφέρονται για τη νατουραλιστική απεικόνιση αλλά για την πολύπλοκη διακοσμητική δυνατότητα της γραμμής.
Είναι σχεδόν αδύνατον να παρακολουθήσει κανείς πώς διαπλέκονται
μεταξύ τους τα συστρεφόμενα μοτίβα, τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα μια αρμονία στο σχέδιο και στο
χρώμα.

14 / 110
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3

Εικ. 3. Σελίδα από τη Σύνοψη του
Σαιντ-Ντενί (14ος αιώνας), Παρίσι,
Αβαείο Σαιντ - Ντενί.
Στο κείμενο, που αναφέρεται στην
ημέρα της γιορτής του Αγίου Διονυσίου, περιλαμβάνεται μια θαυμάσια εικονογράφηση του γράμματος
“Ο”, μέσα στο οποίο περιγράφεται
μια ιστορία με ένα ελάφι που τρέχει
15 / 110
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να κρυφτεί στην εκκλησία, κυνηγημένο από ένα στρατιώτη. Ο θρύλος
που εξιστορείται δεν είναι γνωστός,
αλλά η διακόσμηση της σελίδας είναι
εντυπωσιακή.
4

Εικ. 4. “Ο θάνατος των αδελφών
Χάρολντ” (1066-1077 περίπου),
λεπτομέρεια, τοιχοτάπητας
Μπαγιέ.
Η αφηγηματική εικόνα χαρακτηρίζεται από απλότητα και οικονομία. Εί16 / 110 - 111
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ναι ένα μακρύ κομμάτι υφάσματος,
με πλαίσια στο επάνω και στο κάτω
μέρος του, τα οποία περιλαμβάνουν
σχόλια για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο κυρίως μέρος του έργου. Το επάνω μέρος διακοσμείται
με συμβολικά ζώα, ενώ το κάτω μέρος παρουσιάζει νεκρούς στρατιώτες, όπλα και πανοπλίες.

Η γοτθική τέχνη
Η ανάπτυξη του εμπορίου κατά
το τέλος του 11ου αιώνα οδήγησε
σε μια οικονομική αλλαγή που αφορούσε κυρίως τις μεσαίες τάξεις. Η
ανάγκη επίδειξης των ανερχόμενων
εύπορων και ισχυρών αρχόντων είναι παράλληλη με την παγίωση της
θρησκευτικής ηγεσίας. Καθ’ όλη τη
17 / 111, 112
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διάρκεια του Μεσαίωνα η αρχιτεκτονική καταλαμβάνει κύρια θέση και
συχνά παρουσιάζεται ως οπτική
απόδοση της απόλυτης και αρμονικής αναλογίας του σύμπαντος. Η
γοτθική τέχνη ανανεώνει εκ βάθρων
την αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Η
νέα αυτή θεώρηση της τέχνης ξεκίνησε από τη Γαλλία στα μέσα του
12ου αιώνα και πέτυχε μια μεγάλη τομή στον τρόπο κατασκευής
των ναών. Οι τεράστιες διαστάσεις
των γοτθικών ναών - που θα μπορούσαν εύκολα να στεγάσουν όλο
τον πληθυσμό της πόλης - συμβόλιζαν τη δύναμη της Εκκλησίας μέσα
στην αστική κοινωνία και, τείνοντας
να εκμηδενίσουν ό,τι είναι ανθρώπινο, στόχευαν να παρουσιάσουν μια
αυστηρή ιεράρχηση και κλιμάκωση
των πραγμάτων (ουρανός, γήινος
κόσμος, κόλαση).
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Η γοτθική αρχιτεκτονική διαφέρει
από τη ρομανική ως προς την ελαφρότητα και την εξαΰλωση της μάζας, η οποία επιτυγχάνεται με τα μεγάλα παράθυρα που καλύπτονται
με γυαλί, καθώς και ως προς την
προτίμησή της στο άπλετο φως, σε
αντίθεση με το ημίφως που είναι
το χαρακτηριστικό του ρομανικού
ναού.
Η δομή του γοτθικού ναού ήταν
ένας πέτρινος σκελετός με μεγάλα ανοίγματα όπου τοποθετούνταν
τα μεγάλα παράθυρα τα οποία κατασκευάζονταν με χρωματιστά κομμάτια γυαλιού, ενωμένα μεταξύ τους
με λωρίδες μολυβιού (βιτρό). Τα βιτρό έπαιζαν και συμβολικό ρόλο,
αυτόν της ταύτισης του Χριστού
με το “Φως του Κόσμου”. Η πολυχρωμία των βιτρό, σε συνδυασμό
με τις λεπτές πέτρινες κολόνες που
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αποτελούνταν από πάρα πολλές
νευρώσεις, πετύχαινε μια αίσθηση
ανάτασης. Η επιθυμία για φως και η
τάση προς το ουράνιο απαιτούσαν
όλο και μεγαλύτερο ύψος. Έτσι, τα
παράθυρα ψήλωναν συνέχεια και
το ύψος του κεντρικού κλίτους ξεπερνούσε, στους περισσότερους
καθεδρικούς ναούς, τα 30 μέτρα.
Τα τόξα και τα σταυροθόλια άρχισαν να απαιτούν και εξωτερική στήριξη, πράγμα που οδήγησε σε μια
άλλη καινοτομία, την αντηρίδα*. Οι
επίστεγες αντηρίδες, τα οξυκόρυφα
τόξα και τα σταυροθόλια με τις νευρώσεις* ήταν ένα εντελώς νέο κατασκευαστικό σύστημα, που χαρακτηρίζει τη γοτθική αρχιτεκτονική.
Η οικοδόμηση των ναών έγινε, για
πολύ μεγάλο διάστημα, η κυριότερη απασχόληση των κατοίκων των
αστικών κέντρων. Οι τεχνίτες οργα20 / 113 - 114
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νώθηκαν σε συντεχνίες, στις οποίες αποκτούσαν ειδικές γνώσεις και
τεχνικές.
Στη γλυπτική, άρχισε να διαφαίνεται μια έντονη σχέση με την αρχαιότητα, καθώς και μια ανθρωποκεντρική αντίληψη, με αποτέλεσμα
τη νατουραλιστική απεικόνιση των
μορφών. Οι μορφές που διακοσμούσαν τους καθεδρικούς ναούς
ήταν στην αρχή ανάγλυφες, αλλά
σιγά σιγά αποσπάστηκαν από το
κτίσμα και έγιναν σχεδόν περίοπτες. Κάθε διαθέσιμος χώρος στον
καθεδρικό ναό καλυπτόταν από
γλυπτά και γεμάτα λεπτομέρειες
αγάλματα. Ανάμεσα στα γλυπτά της
Παναγίας, του Χριστού ή των Αγίων υπήρχαν διάφορα είδη φυτών
σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα που
γέμιζαν ή συνέδεαν αρχιτεκτονικά
μέρη. Τα φυτικά αυτά μοτίβα ήταν
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πολύ δημοφιλή, γιατί ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένα με την ιδέα της Δημιουργίας στη χριστιανική θρησκεία.
Στη Γαλλία, κατά τα μέσα του
13ου αιώνα, εμφανίστηκε ένας πολύ
μεγάλος αριθμός εργαστηρίων παραγωγής ιστορημένων χειρογράφων, στα οποία δούλευαν λαϊκοί
καλλιτέχνες. Σ’ αυτά τα χειρόγραφα
βλέπουμε θαυμάσια έργα, που μερικές φορές αναπτύσσουν ένα τρισδιάστατο αρχιτεκτονικό περιβάλλον
και κάνουν ρεαλιστική χρήση του
φωτός, προκειμένου να αποδοθούν
οι σκηνές με περισσότερη αληθοφάνεια. Εκτός από τις μικρογραφίες σε λατρευτικά κείμενα, στα ψαλτήρια, στα βιβλία των Ωρών, έχουμε
και μικρογραφίες σε επικά ποιήματα και χρονικά που σχετίζονται με
ιπποτικές ιστορίες.
Στη ρομανική τέχνη πολλά από
22 / 114
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τα έργα είχαν διδακτικό περιεχόμενο και στόχο να εντείνουν το στοχασμό και την προσευχή. Αντίθετα,
οι καλλιτέχνες της ύστερης γοτθικής περιόδου δημιούργησαν εικόνες με πολλά νέα στοιχεία: ρεαλιστικές μορφές, κομψές γραμμές και
προοπτική που κάνει το χώρο να
μοιάζει με πραγματικό (για παράδειγμα, οι περίφημες φορητές εικόνες της Φλωρεντίας και της Σιένας).
Στη νωπογραφία, υπό την επίδραση του μοναχισμού και κυρίως του
τάγματος των Φραγκισκανών, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο “πάθος
του Κυρίου” και σε παραστάσεις
συναισθηματικών σκηνών, εμπνευσμένων από θρησκευτικές παραδόσεις. Τις περισσότερες φορές ο
θόλος της Αγίας Τράπεζας παρουσιάζει εικόνες που προσωποποιούν την Πενία, την Αγνότητα ή την
23 / 114
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Υπακοή, έννοιες που αποτελούσαν
τους συνήθεις όρκους των μοναχών. Κατά το 10ο και τον 11ο αιώνα
οι περισσότερες αγιογραφίες φιλοτεχνούνταν σύμφωνα με την παράδοση των φορητών εικόνων του Βυζαντίου και της Ανατολής. Αργότερα
όμως φάνηκε μια τάση να ξεφύγουν
από αυτό το “ελληνικό ιδίωμα”
(maniera greca), όπως το ονόμασαν. Η τάση αυτή εμφανίστηκε αρχικά στην Ιταλία, με κύριο εισηγητή
τον Τζιότο, στο τέλος του 13ου αιώνα. Μετά την καθοριστική αλλαγή
που έφερε η ζωγραφική του άνοιξε
ο δρόμος για την Αναγέννηση.
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Εικ. 5. O ρομανικός ναός του Αγίου
Μιχαήλ (1001-1033), Γερμανία,
Χίλντεσαϊμ (Hildesheim): α) τομή,
β) κάτοψη.
Τα πέτρινα τόξα και οι πέτρινες καμάρες στηρίζονται σε τεράστιους πεσσούς*. Τα πλαϊνά κλίτη εξάλλου είναι αυτά που δέχονται τα φορτία του
κυρίως ναού και στηρίζουν ολόκληρη την κατασκευή, διοχετεύοντας το
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βάρος στο έδαφος. Αυτή η δομή συνεπάγεται την αλληλουχία και την
εξάρτηση όλων των κατά μήκος στοιχείων της τοιχοποιίας του κτιρίου, σε
συνδυασμό με τα κατά πλάτος στοιχεία (όπως είναι τα τόξα) και με τα διαγώνια (όπως είναι οι αψίδες).
6

Εικ. 6. O καθεδρικός ναός του Οτύν (Autun) (12ος αιώνας), Γαλλία.
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H κάτοψη ακολουθεί το λατινικό σχήμα του σταυρού, προσανατολισμένη
σχεδόν πάντα προς την ανατολή, και
υπακούει στις λατρευτικές ανάγκες
όπως στη μεγάλη συνάθροιση των
πιστών και των προσκυνητών, στην
περιφορά και το προσκύνημα των πιστών στην κρύπτη και γύρω από το
ιερό. Τα παράθυρα μακραίνουν και
αυτά, ιδίως στο ιερό, ενώ προστίθενται παράθυρα και πόρτες στα πλευρικά κλίτη και στοές στα μοναστηριακά συγκροτήματα. Τώρα ο κυρίως
ναός επιμηκύνεται και στενεύει, το
εσωτερικό γίνεται πιο απέριττο και η
προοπτική του βάθους κυριαρχεί μέχρι την ημικυκλική κόγχη του ιερού.
Στο εσωτερικό των εκκλησιών εντυπωσιάζουν οι λείες, συμπαγείς επιφάνειες των τοίχων και η σχεδόν
ανύπαρκτη διακόσμηση, που περιορίζεται μόνο στα κυριότερα και πιο
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επιφανή σημεία, όπως στα κιονόκρανα ή στα τύμπανα της πόρτας της
κεντρικής εισόδου. Τέλος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ρομανικής
αρχιτεκτονικής είναι η οικονομία των
υλικών.
7

Εικ. 7. Παναγία των Παρισίων
(Notre-Dame) (1163-1250
περίπου), Παρίσι, δυτική όψη.
Το γνωστότερο ίσως μνημείο της
γοτθικής αρχιτεκτονικής. Εντυπωσι28 / 112 - 113
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ακά στοιχεία του ναού είναι ο ρόδακας, οι δύο επιβλητικοί πύργοι και η
περίτεχνη γλυπτική διακόσμηση στις
τρεις πόρτες της πρόσοψης.
8

Εικ. 8. Ο ρόδακας της Παναγίας
των Παρισίων.
Πρόκειται για ένα κυκλικό παράθυρο
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με σκελετό από πέτρινες νευρώσεις
που έχουν ακτινωτή διάταξη. Το βιτρό είναι φτιαγμένο με πολλές γυάλινες χρωματιστές επιφάνειες σε φόντο μπλε.
9

Εικ. 9. Παναγία των Παρισίων.
Οι πλάγιες αντηρίδες, που είναι ένα
καταπληκτικό σύστημα στατικής
υποστήριξης του βασικού χώρου του
ναού, λειτουργούν και ως θαυμάσια
διακοσμητικά στοιχεία.
30 / 113 - 114
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 30

5/12/2016 3:10:39 µµ

10

Εικ. 10. Άγιοι, καθεδρικός ναός της
Σαρτρ (1200 περίπου).
Οι φιγούρες αυτές είναι κομψές και
η καθεμία έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι λεπτομέρειες είναι πολύ
ενδιαφέρουσες και δείχνουν τη σχέση της γοτθικής γλυπτικής με την
κλασική.
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Εικ. 11. Ντούτσιο, “Η ένθρονη Παναγία” (1308-1311), κεντρικό εμπρόσθιο φύλλο, 2,13 x 3,96 μ., Σιένα, Μουσείο του Καθεδρικού Ναού.
Γύρω στο 13ο με 14ο αιώνα η σχολή
της Σιένας με τον Τζιότο συναγωνιζόταν την πρωτοτυπία και τη λαμπρότητα της σχολής της Φλωρεντίας. Ο
Ντούτσιο ήταν η επανάσταση στην εκκλησιαστική εικονογραφία της Κεντρικής Ιταλίας. Το συγκεκριμένο έργο
ήταν ζωγραφισμένο και από τις δύο
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πλευρές. Η μπροστινή πλευρά ήταν
τρίπτυχο, με το μεσαίο φύλλο να παρουσιάζει την ένθρονη Παναγία βρεφοκρατούσα και περιστοιχισμένη από
Αγίους και Αγγέλους. Στο επάνω μέρος της παράστασης υπήρχε μια ταινία που απεικόνιζε σκηνές από την παιδική ηλικία του Χριστού, ενώ στο κάτω
μέρος - σε μια άλλη ταινία - υπήρχαν
ζωγραφισμένες σκηνές από την τελευταία περίοδο της ζωής της Παναγίας.
(Αυτές οι ταινίες δεν υπάρχουν σήμερα). Ο χώρος μάς παραπέμπει στη βυζαντινή αγιογραφία, γιατί ο “κάμπος”
είναι χρυσός. Σ’ αυτή την εικόνα επίσης βλέπουμε την αντίστροφη προοπτική*. Οι μορφές στο έργο έχουν
όγκο, σκύβουν τρυφερά η μία κοντά
στην άλλη, με στόχο να απεικονιστεί
ο εσωτερικός κόσμος τους. Όλα αυτά
είναι στοιχεία εντελώς νέα για την εκκλησιαστική ζωγραφική.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΖΙΟΤΟ ΝΤΙ ΜΠΟΝΤΟΝΕ
(GIOTTO)
Ο Τζιότο (Giotto) (1267-1337) ήταν
Ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας.
Τα πρώτα του έργα συνδέονται με
τα ψηφιδωτά του βαπτιστηρίου της
Φλωρεντίας, ενώ στη συνέχεια φαίνεται ότι δούλεψε στην Ασίζη (εκεί
αμφισβητείται αν τα έργα είναι εντελώς δικά του). Οι σπουδαιότερες
νωπογραφίες του όμως βρίσκονται
στο Παρεκκλήσι της Αρένας στην
Πάντοβα. Αργότερα, το 1320, πήγε
στη Φλωρεντία, όπου έζησε αρκετά χρόνια και ζωγράφισε τις περίφημες νωπογραφίες της Σάντα Κρότσε. Ορίστηκε αρχιτέκτονας του
καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας
και υπεύθυνος για τα οχυρωματι34 / 116
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κά έργα της πόλης. Ξεκίνησε το περίφημο καμπαναριό, το οποίο φέρει
το όνομά του, το οποίο όμως δεν
ολοκλήρωσε ο ίδιος. Βλέποντας κανείς ένα έργο του Τζιότo έχει την
εντύπωση ότι το γεγονός που περιγράφει εκτυλίσσεται μπροστά στα
μάτια του. Από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του είναι και η “αφήγηση”
που υπάρχει μέσα στην εικόνα, καθώς και το σχέδιό της, που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους επάνω στην επίπεδη επιφάνεια.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου του είναι ότι μέσα από τα θρησκευτικά θέματα απεικονίζει τον
πραγματικό κόσμο με γλυπτική στερεότητα και ανθρωπισμό. Τα εξατομικευμένα πρόσωπα που παρουσιάζονται στα έργα του είναι απαλλαγμένα από τη σχηματοποίηση
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της βυζαντινής παράδοσης, γεγονός που προσδίδει σ’ αυτά μια ανθρώπινη υπόσταση. Ο Τζιότο έχει
μια ιδιαίτερη ικανότητα να εκφράζει
πολύπλοκα συναισθήματα με έναν
εντυπωσιακά απλό τρόπο. Αναφορές στην ιδιοφυΐα του υπάρχουν
στο έργο όλων των συγγραφέων
του 14ου αιώνα όπως του Δάντη,
του Βοκάκιου, του Πετράρχη κ.ά.
Θεωρείται ο πρόδρομος της ιταλικής Αναγέννησης και από τους λίγους καλλιτέχνες που πέτυχε την
αναγνώριση και την οικονομική ευμάρεια όσο ακόμα ζούσε.
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Εικ. 12. Τζιότο, Παρεκκλήσι Αρένας
(1303-1306), εσωτερικό, Πάντοβα.
Το παρεκκλήσι αυτό χτίστηκε επάνω
στα ερείπια μιας ρωμαϊκής αρένας,
από όπου πήρε το όνομά του. Η παραγγελία δόθηκε από έναν πολύ
πλούσιο πολίτη, τον Ερίκο Σκροβένι, που ήθελε να τιμήσει την Παρθένο Μαρία. Η μορφή του Σκροβένι διακρίνεται στην εικόνα της Δευτέρας
Παρουσίας (επάνω από την κύρια είσοδο) να δίνει ένα πρόπλασμα της
εκκλησίας στην Παναγία. Στην άλλη
37 / 116 - 117
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πλευρά της εικόνας βλέπουμε αμαρτωλούς και τοκογλύφους στην κόλαση. Στους δύο πλαϊνούς τοίχους
υπάρχουν τρεις ζώνες νωπογραφιών, που παρουσιάζουν εικόνες από
τη ζωή της Παναγίας και του Χριστού. Κάτω από την τελευταία ζώνη
υπάρχει μια σειρά από εικόνες των
αρετών και των αμαρτημάτων ζωγραφισμένες μονοχρωματικά. Στις
νωπογραφίες αυτές οι φιγούρες
απεικονίζονται με σαφήνεια, απλότητα και φυσικότητα, εμφανίζονται
στέρεες, με φυσικές κινήσεις που τις
κάνουν ανθρώπινες και “ευανάγνωστες” στο θεατή.
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Εικ. 13. Τζιότο, “Ο επιτάφιος θρήνος” (1304-1313), 2,30 x 2,00 μ.,
νωπογραφία Πάντοβα, Παρεκκλήσι
Αρένας.
Σ’ αυτή την εικόνα ο καλλιτέχνης μεταφέρει τη δράση χαμηλά, στο επίπεδο του ανθρώπινου ματιού, με
στόχο να μετουσιώσει το θεϊκό γεγονός σε ένα ρεαλιστικό, ανθρώπινο, συγκινησιακό δράμα. Κάθε πρόσωπο φαίνεται να ζει τη δική του
αγωνία. Η Παναγία μοιάζει να είναι
η μόνη συγκρατημένη, αλλά συνάμα
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και τραγική. Ο Άγιος Ιωάννης κάνει
μια απελπισμένη κίνηση, ενώ η Μαρία
Μαγδαληνή κρατά τα πόδια του Χριστού με ταπείνωση και τρυφερότητα. Το απογυμνωμένο δέντρο υπαινίσσεται το θάνατο και η γη μοιάζει
αιματοβαμμένη. Οι Άγγελοι που
έχουν κατακλύσει τον ουρανό θρηνούν. Με τη συμβολή του Τζιότο οι
συνθέσεις στη ζωγραφική άρχισαν
να γίνονται πιο περίπλοκες, οι μορφές πιο ρεαλιστικές και εκφραστικές,
ενώ ο χώρος στον οποίο κινούνται
έγινε πιο φυσικός.
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Εικ. 14. Τζιότο, “Η πίστη” λεπτομέρεια από τη σειρά των αρετών,
Πάντοβα, Παρεκκλήσι Αρένας.
Η επιβλητική αυτή μορφή, που κρατά
στο ένα χέρι το σταυρό και στο άλλο
ένα χειρόγραφο, δημιουργεί την
ψευδαίσθηση του αγάλματος.
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Εικ. 15. Τζιότο, “Τέσσερα περιστατικά από το Ευαγγέλιο”, νωπογραφία, Πάντοβα, Παρεκκλήσι Αρένας.
Σε όλες τις εικόνες υπάρχει απόλυτη
φυσικότητα, που τις κάνει πολύ εκφραστικές. Αυτό ισχύει ακόμα και για
τις φιγούρες που έχουν γυρισμένη
την πλάτη τους προς το θεατή.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Σταυροθόλιο με νευρώσεις:
Σταυροθόλιο στο οποίο οι ακμές
των αλληλοτεμνόμενων επιφανειών τονίζονται από προεξέχουσες σειρές λίθων (νευρώσεις)
που σχηματίζουν τόξα.
Πεσσός: Στύλος τετράγωνης διατομής.
Αντηρίδα: Δομικό στοιχείο που
αποτελεί εξωτερικό ενισχυτικό
στήριγμα ενός θόλου, μιας στέγης
ή ενός τοίχου.
Ιστορημένα χειρόγραφα:
Εικονογραφημένα χειρόγραφα
κείμενα του Μεσαίωνα με θρησκευτικό περιεχόμενο, τα οποία
γράφονταν κυρίως από μοναχούς. Η εικονογράφησή τους γινόταν άλλοτε με διακοσμητικά
σχήματα στα πλαίσια των
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κειμένων, στο αρχικό γράμμα
μιας σελίδας ή μιας παραγράφου
και άλλοτε με μικρογραφικά ζωγραφισμένες παραστάσεις, οι
οποίες μπορεί να κάλυπταν μία
ολόκληρη σελίδα. Χαρακτηριστικό
τους είναι τα πλούσια χρώματα,
με έμφαση στη χρήση του χρυσού
και του ασημένιου χρώματος. Η
δημιουργία των χειρογράφων
αυτών σταμάτησε μετά την εμφάνιση της τυπογραφίας και της
τυπογραφικής εικονογράφησης
(16ος αιώνας).
Αντίστροφη προοπτική:
Η απεικόνιση του τρισδιάστατου
χώρου με τρόπο που αντιτίθεται
στους κανόνες της “σωστής”
προοπτικής. Τα αντικείμενα που
απομακρύνονται από το θεατή
δε μικραίνουν, οι παράλληλες
γραμμές δε δίνουν την εντύπω44 / 118
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ση ότι συγκλίνουν στο βάθος.
Αντίθετα, τα αντικείμενα φαίνεται
να ανοίγουν όσο απομακρύνονται στο βάθος και να μην κρύβουν καμία πλευρά τους. Ο χώρος δε γίνεται αισθητός σαν να
τον κοιτάζει ο θεατής από απέναντι, αλλά περιγράφεται σαν
να τον κοιτάζει “από μέσα”. Η
αντίστροφη προοπτική γίνεται
περισσότερο αντιληπτή αν συγκριθεί με τη γραμμική προοπτική,
όπως αυτή θα εφαρμοστεί κατά
την περίοδο της Αναγέννησης.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συγκρίνετε μία βυζαντινή με
μία ρομανική εικόνα ναού από το
βιβλίο σας. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές που παρατηρείτε;
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2. Συγκρίνετε την πρόσοψη ενός
ρομανικού με αυτήν ενός γοτθικού ναού. Τι παρατηρείτε;
3. Συγκρίνετε μια εικόνα του
Τζιότο με μια βυζαντινή και συζητήστε σχετικά με τις ομοιότητες
και τις διαφορές τους.
4. Αναφέρετε τα αποτελέσματα
της χρήσης του οξυκόρυφου τόξου στη διαμόρφωση μιας γοτθικής εκκλησίας και συγκρίνετε
τη μορφή της με τη μορφή μιας
ρομανικής εκκλησίας.
5. Συγκρίνετε την εικόνα του
Ντούτσιο με αυτήν του Τζιότο και
συζητήστε για τον τρόπο με τον
οποίο αποδίδεται ο χώρος στις
δύο αυτές εικόνες.
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ΟΙ ΕΞΩΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
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Κήπος Ζεν, τέλη 15ου αιώνα,
Κιότο μοναστήρι Ριοάντι.
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ΟΙ ΕΞΩΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

● Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
● Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ
● Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
● Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
● Η ΤΕΧΝΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
● Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Παράλληλα με τους πολιτισμούς
που αναπτύχθηκαν γύρω από τη
λεκάνη της Μεσογείου - από τους
αρχαίους χρόνους μέχρι το 14ο μ.Χ.
αιώνα- αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, υπάρχει μια σημαντική πολιτισμική άνθηση στις περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της
Κεντρικής Αμερικής. Οι Κινέζοι και
οι Ινδοί, από τους αρχαιότερους
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λαούς αυτών των περιοχών, ανέπτυξαν το δικό τους φιλοσοφικό
στοχασμό την ίδια περίπου περίοδο με την ανάπτυξη του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Η τέχνη των
εξωευρωπαϊκών πολιτισμών και η
δυτική τέχνη αλληλοεπηρεάστηκαν
σε κάποια φάση της ιστορίας τους.
Η τέχνη της Κίνας
Οι Κινέζοι είναι ένας πανάρχαιος
λαός. Οι πρώτες πόλεις που αναπτύχθηκαν στην Κίνα είναι οι πρωτεύουσες της δυναστείας των Σανγκ
(1766-1122 π.Χ.). Τα κυριότερα θρησκευτικά δόγματα είναι ο Ταοϊσμός,
ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός. Ο Ταοϊσμός έδωσε τα βασικά
στοιχεία του κινεζικού πολιτισμού,
όπως είναι η υποταγή, η ιεραρχία,
ο αμοιβαίος σεβασμός, και επέβαλε
τη διάδοση της λόγιας παιδείας σε
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ένα ευρύ φάσμα ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων. Το 500 π.Χ. περίπου ο Κομφουκιανισμός συνδέθηκε
με την προσωπική έκφραση στην
καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ ο
Βουδισμός έθεσε ως αξία της ζωής
και της τέχνης το βαθύ διαλογισμό.
Το 221 π.Χ. ο Τσενγκ ανακηρύχθηκε
“πρώτος αυτοκράτορας”. Υπήρξε
διώκτης του Κομφουκιανισμού, δημιουργός του Σινικού Τείχους (1.200
χλμ. περίπου), γνωστός και από
τον περίφημο “πήλινο στρατό” που
θα τον συνόδευε στη μεταθανάτια
ζωή του.
Ακολούθησαν διάφορες αυτοκρατορικές δυναστείες. Το Πεκίνο, ως
αυτοκρατορική πρωτεύουσα, χτίστηκε από το Μογγόλο κατακτητή
της Κίνας Κουμπλάι Χαν (1280-1368
μ.Χ.), επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια
της δυναστείας των Μινγκ (136851 / 121 - 122
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1644 μ.Χ.) και πήρε την τελική μορφή του κατά την τελευταία δυναστεία των Τσινγκ (1644-1912 μ.Χ.).
Κάτω από την επιρροή του Βουδισμού ο καλλιτέχνης εξισώνεται με
τον εμπνευσμένο ποιητή. Οι εικόνες ζωγραφίζονται επάνω σε μετάξι
και τυλίγονται σε κυλίνδρους, που
οι παρατηρητές τους ξετυλίγουν σε
στιγμές ηρεμίας, για να τις απολαύσουν και να στοχαστούν.
Οι Κινέζοι καλλιτέχνες δεν προσπάθησαν να αντιγράψουν τη φύση, αλλά τη μελέτησαν μέσα από
έργα μεγάλων δασκάλων. Κοντά
στη φύση πήγαιναν όταν πια είχαν
γίνει άριστοι τεχνίτες. Ο στοχασμός
ήταν η βασική αρχή της κινεζικής
τέχνης.
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική,
στην Κίνα υπάρχει πληθώρα ναών
και μοναστηριών. Τα γνωρίσματά
52 / 122, 124
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τους είναι η απλή παραλληλόγραμμη κάτοψη, οι διάτρητοι τοίχοι που
κλείνουν με ξύλινα παραπέτα, οι κίονες, η έντονη διακόσμησή τους,
αλλά και η οργάνωσή τους στο χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από
μια σειρά αυλών και κήπων που
επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τη
βοήθεια στοών.
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Εικ. 1. “Πήλινος στρατός”, λεπτομέρεια, τερακότα, Ξιάν, Κίνα.
Ο τάφος απλώνεται σε μια έκταση
12.000 τετραγωνικών μέτρων και
απαρτίζεται από ψηλά κτίρια που περιβάλλονται από σκεπαστές στοές, διακοσμημένες με ανάγλυφα. Οι παράπλευροι τάφοι έχουν κατασκευαστεί
με πλίνθινα δάπεδα και στέγες που
στηρίζονται σε ξυλοδεσιές. Στεγάζουν έναν πήλινο στρατό, που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες (7.300) έν54 / 122
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στολους άνδρες, σε φυσικό μέγεθος,
οι οποίοι κρατούν πραγματικά ή ψεύτικα όπλα, ενώ μερικοί απ’ αυτούς έχουν
το άρμα ή το άλογό τους. Ο στρατός
αυτός ανακαλύφθηκε το 1974. Ο ρεαλισμός που χαρακτηρίζει αυτές τις
πήλινες φιγούρες μάς βοηθά να πληροφορηθούμε σχετικά με το στρατιωτικό εξοπλισμό της εποχής, την ενδυμασία ή την κόμμωση. Το καθένα από
αυτά τα αγάλματα είναι διαφορετικό
ως προς τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Οι όρθιοι πολεμιστές υπακούουν σε μια αυστηρή μετωπικότητα,
ενώ οι γονατισμένοι τοξότες έχουν μια
στάση σαν να ετοιμάζονται να ρίξουν
βέλη με το τόξο τους.

55 / 122
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 55

5/12/2016 3:10:41 µµ

2

Εικ. 2. Νι Τσαν, Τοπιογραφία (1362
μ.Χ. περίπου), μελάνι σε χαρτί,
Ουάσιγκτον.
Ο Νι Τσαν (1301-1374) ήταν λόγιος
της ανώτερης τάξης, ο οποίος αποτραβήχτηκε στο αγρόκτημά του και
ασχολήθηκε με τις διανοητικές αναζητήσεις μέσω της τοπιογραφίας.
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Εικ. 3. Φενγκ Τσου-Κεν, Καλλιγραφία, κάθετος κύλινδρος, μελάνι σε
χαρτί, 0,32 x 1,02 μ.
Το έργο είναι μαυρόασπρο και διακρίνεται για τις ελεύθερες και ευέλικτες πινελιές του.

57 / 123
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 57

5/12/2016 3:10:41 µµ

4

Εικ. 4. Βάζο με κλωνάρια δαμασκηνιάς, ύψος 0,34 μ., σελαντόν.
Τα μικρά κεραμικά σκεύη που ψήνονται σε υψηλή φωτιά προαναγγέλλουν την ανάπτυξη του “σελαντόν”,
ενός είδους πορσελάνης διακοσμημένης με το λεγόμενο “μυστικό χρώμα” που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τα αγγεία των βασιλικών
οικογενειών. “Σελαντόν” είναι αυτό
το αχνοπράσινο χρώμα.
58 / 123
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Εικ. 5. Σεντούκι (12ος αιώνας
μ.Χ.), ξύλο περασμένο με λάκα,
Τόκυο, Εθνικό Μουσείο.
Η λάκα είναι μια πράσινη μολυβδούχα βαφή, με την οποία οι Κινέζοι έβαφαν το ξύλο και την οποία παρασκεύαζαν μέσα σε μεγάλους “φούρνους
- δράκους” που έχτιζαν στις πλαγιές
των λόφων. Τα σκεύη από λάκα αντικατέστησαν τα κεραμικά.
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Εικ 6. Παγόδα Γιακουσί-τζι (700
μ.Χ. περίπου), περίοδος Νάρα.
Η μεγάλη καινοτομία της κινεζικής
αρχιτεκτονικής είναι η κατασκευή
της παγόδας. Η παγόδα είναι ένα πολυώροφο και πολυπλευρικό κτίριο, με
μονό αριθμό ορόφων. Κάθε όροφος
έχει μια διακοσμημένη προεξέχουσα
στέγη. Οι πρώτες παγόδες ήταν ξύλινες, αλλά στη συνέχεια κατασκευάζονταν με τούβλο (και σώζονται
μόνον αυτές). Το ύψος της αυτοκρατορικής παγόδας είναι εντυπωσιακό
και φτάνει τα 90 μέτρα, σχεδόν όσο
το ύψος ενός ουρανοξύστη.
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Η τέχνη της Ινδίας
Ο ινδικός πολιτισμός είναι πανάρχαιος, αναπτύχθηκε στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού και άκμασε γύρω στο 2000 π.Χ. Από το τέλος
της 2ης π.Χ. χιλιετίας εμφανίστηκε ένας νέος πολιτισμός, ο βεδικός.
Η βεδική θρησκεία εξελίχθηκε στο
Βραχμανισμό και στις πολυάριθμες
θρησκευτικές δοξασίες που συνθέτουν τον Ινδουισμό. Τον 5ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε και ο Βουδισμός. Η
καθαυτό ιστορία της Ινδίας εγκαινιάστηκε με την ίδρυση της δυναστείας των Μαουρία. Με τις πολιτισμικές
προσμείξεις και την ύπαρξη διαφορετικών θρησκειών ο ινδικός πολιτισμός απέκτησε τη δική του φυσιογνωμία. Η ινδική τέχνη υπάρχει ως
φαινόμενο αδιαχώριστο από τη ζωή
και ο ρόλος της είναι να συνδέσει
την παράδοση με τους κανόνες που
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ρυθμίζουν τη ζωή. Η κοινωνική συγκρότηση της Ινδίας στηρίχτηκε σε
ένα αυστηρά θρησκευτικό σύστημα,
το οποίο περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύστημα χειρονομιών (μούντρα),
που μεταφέρει το θρησκευτικό τελετουργικό τόσο στο θέατρο όσο και
τις πλαστικές τέχνες. Οι χειρονομίες
αυτές στη ζωγραφική ήταν ταξινομημένες λεπτομερέστατα, και ο καλλιτέχνης, προκειμένου να δημιουργήσει ένα έργο, έπρεπε να υπακούει σε
έναν αυστηρό κώδικα.
Ο ναός, κατά τη βουδιστική αλλά
και την ινδουιστική περίοδο, αντιμετωπίζεται ως μικρογραφία του σύμπαντος, με το ιερό στο κέντρο του
(έδρα της θεότητας), στο οποίο συναντιούνται ο ουράνιος κόσμος με
το γήινο ή με αυτόν που βρίσκεται κάτω από τη γη. Οι στέρνες που
υπάρχουν γύρω από το ναό συμ62 / 124, 126
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βολίζουν τον ωκεανό ο οποίος περιβάλλει τον κόσμο. Σε τέσσερα κεντρικά σημεία υπάρχουν πύλες οι
οποίες συμβολίζουν τα ανοίγματα
του ουράνιου θόλου και την επικοινωνία του θεού με τον άνθρωπο. Οι
ινδικοί ναοί συχνά λαξεύονταν σε
βράχο.
Η γλυπτική κατέχει πολύ σημαντική θέση στην ινδική τέχνη. Αναπαριστά την καθημερινή και τη θρησκευτική ζωή, μύθους και έπη. Η
ζωγραφική δε φτιάχνει εικόνες που
είναι μόνο αντικείμενα λατρείας, αλλά είναι και αφορμή για στοχασμό.
Τα έργα φιλοτεχνούνται σε παπύρους, σε πίνακες ή στους τοίχους
και έχουν διδακτικό ρόλο. Η χρήση του ξύλου την περίοδο του Βουδισμού δε μας επιτρέπει να μελετήσουμε τα πρώτα δείγματα της
ινδικής τέχνης, αλλά από ορισμένα
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κείμενα που διασώθηκαν γνωρίζουμε ότι οι ναοί και τα ανάκτορα, ήδη
από τη 2η χιλιετία π.Χ., είχαν πλούσια διακόσμηση. Από τον 3ο αιώνα
π.Χ. διασώζονται μονολιθικοί κίονες
που έχουν επάνω τους χαραγμένα
τα βουδιστικά διατάγματα.
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Εικ. 7. Ναός του Λινγκαράτζα
(1100 μ.Χ. περίπου), Μπουβανεσβάρ.
Η εντύπωση που δίνει ο ναός είναι
αυτή ενός ορεινού τοπίου. Η γενική
αίσθηση του κατακόρυφου διακόπτεται από λιοντάρια που υποβαστάζουν
τους τρούλους. Ο ναός είναι
65 / 124 - 125
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χαρακτηριστικό δείγμα της τάσης
της ινδικής τέχνης για επαναλαμβανόμενους ρυθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν στα επαναλαμβανόμενα
κομμάτια που συναντάμε στα ιερά
κείμενα.
8

Εικ. 8. Μεγάλη στούπα
(2ος-1ος αιώνας π.Χ.), Σανσί.
Οι στούπες, χαρακτηριστικοί τύμβοι
που περιέχουν τα λείψανα σημαντικών βουδιστών, αποτελούν ένα συμβολικό διάγραμμα του σύμπαντος.
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Η πιο γνωστή στούπα είναι αυτή
που βρίσκεται στο Σανσί. Έχει μορφή ημισφαιρίου, με επίπεδη κορυφή,
επάνω στην οποία βρίσκεται μια τετράγωνη κατασκευή, ενώ στη μέση
της υπάρχει ένας άξονας που αναπαριστά τον άξονα της γης. Η τριώροφη ομπρέλα στην οποία καταλήγει
το κτίριο συμβολίζει τα τρία “κοσμήματα” του Βουδισμού: τον ίδιο το
Βούδα, το νόμο και τις μοναστικές
κοινότητες. Η μορφή της στούπας
εκφράζει την πορεία του Βούδα
προς τη φώτιση.
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Εικ. 9. Βούδας σε διαλογισμό
(7ος-8ος αιώνας μ.Χ.),
Μπανγκόκ, Εθνικό Μουσείο.
Ο ίδιος ο Βούδας αρχικά δεν αναπαρίσταται, μόνο συμβολίζεται, για παράδειγμα, ως τροχός (που σημαίνει τη
γέννηση, την ωρίμανση, το θάνατο και
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τον ηλιακό δίσκο) επάνω στο θρόνο
του. Ο Βουδισμός Μαχαγιάνα έδωσε
έμφαση στο πρόσωπο του Βούδα, το
οποίο φαίνεται να έχει δεχτεί επιρροές από ελληνικά και ρωμαϊκά πρότυπα, με πτυχώσεις στα ρούχα και
πλάσιμο της μορφής που θυμίζει ρωμαϊκά αγάλματα. Τις περισσότερες
φορές ο Βούδας παρουσιάζεται στη
στάση του λωτού.
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Η τέχνη της Ιαπωνίας
Το 538 μ.Χ. είναι η χρονολογία σταθμός της ιαπωνικής ιστορίας.
Είναι η χρονιά που κάποιος Κορεάτης ηγεμόνας χάρισε στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας ένα αγαλματάκι το οποίο συνόδευε μια επιστολή
που αναφερόταν στο “Νόμο του
Βούδα”. Μαζί με το Βουδισμό η Ιαπωνία υιοθέτησε όλο σχεδόν τον κινεζικό πολιτισμό. Μετά από λίγα
χρόνια άρχιζε στην Ιαπωνία η ανέγερση του βουδιστικού μοναστηριού “Χοκόσι”, το οποίο καταστράφηκε, ενώ επάνω στα ερείπιά του
χτίστηκε το πολύ μεγαλύτερό του
“Χοριούτζι”, το οποίο διατηρείται
μέχρι σήμερα.
Στη βουδιστική αρχιτεκτονική οι
ναοί έχουν περίτεχνη διακόσμηση,
οι κίονες στηρίζονται σε πέτρινες
βάσεις (στυλοβάτες), ενώ οι στέ70 / 126 - 127
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γες καμπυλώνουν και έχουν προεξοχές που κατασκευάζονται από
κεραμίδια.
Μέχρι τον 9ο αιώνα η γιαπωνέζικη αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από
λιτότητα και μια μεγαλοπρέπεια που
δεν είναι πομπώδης, αλλά δημιουργεί ατμόσφαιρα ηρεμίας. Τον 9ο αιώνα δύο μοναχοί φέρνουν από την
Κίνα ορισμένα δόγματα τα οποία είναι μια ιδιάζουσα μορφή Βουδισμού
και θα δημιουργήσουν μια νέα τεχνοτροπία. Το πρώτο χαρακτηριστικό
αυτής της τεχνοτροπίας είναι ότι τα
μοναστήρια χτίζονται πια επάνω στο
βουνό, ενώ πριν ήταν αναπόσπαστο
κομμάτι της πόλης. Έτσι, εγκαταλείπεται ο γεωμετρικός σχεδιασμός
(που απαιτούσε επίπεδο έδαφος) και
τα κτίρια διαμορφώνονται ανάλογα
με τη μορφολογία του εδάφους, με
αποτέλεσμα να εκλείπει η συμμετρία.
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Επίσης, τα κεραμίδια αντικαθίστανται
με σανίδες, ενώ τα πέτρινα δάπεδα γίνονται ξύλινα. Η άνθηση του πολιτισμού της Αυλής επεκτείνεται και
στη διακόσμηση των μοναστηριών,
τα οποία τώρα αποκτούν μια πολυτέλεια, σε αντίθεση με την προηγούμενη λιτότητα που τα χαρακτήριζε.
Όσον αφορά τη ζωγραφική, πολλά έργα έχουν χαθεί, γιατί είχαν ζωγραφιστεί επάνω σε μετάξι. Οι περισσότερες ζωγραφιές είναι αφηγηματικές και ιστορούν παλαιότερες
ζωές του Βούδα.
Τον 9ο αιώνα διαμορφώνεται μια
καθαρά κοσμική ζωγραφική. Οι ζωγράφοι δανείζονται τα θέματά τους
από τη λογοτεχνία και τα φιλοτεχνούν επάνω σε κυλίνδρους. Τα
πρόσωπα σ’ αυτές τις εικόνες είναι τελείως σχηματοποιημένα, ενώ
τα χρώματα είναι τέτοια, που δημι72 / 127
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ουργούν ατμόσφαιρα (όπως, για
παράδειγμα, μερικά κλαδιά που
φαίνεται να τα έχει σκορπίσει ο
άνεμος υποβάλλουν το συναίσθημα της μελαγχολίας). Ο κύλινδρος
ξετυλίγεται σιγά σιγά, ανάλογα με
τον τρόπο που τον προσεγγίζει ο θεατής. Έτσι, στην επιφάνεια του έργου, μαζί με την απόδοση του χώρου εισάγεται και η έννοια του
χρόνου. Ο ζωγραφισμένος κύλινδρος είναι, με μια έννοια, ένα είδος
κινηματογραφικής ζωγραφικής.
Η χαρακτική γνωρίζει μεγάλη άνθηση στην ιαπωνική τέχνη. Τα χαρακτικά αποκαλούνται “απεικονίσεις
του ρευστού κόσμου” και παρουσιάζουν εικόνες της καθημερινής ζωής.
Η ιαπωνική ξυλογραφία και η ζωγραφική επάνω σε μετάξι επηρέασαν καθοριστικά την ευρωπαϊκή τέχνη του 19ου αιώνα.
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10

Εικ. 10. Χοριούτζι (670 μ.Χ.),
Νάρα.
Σ’ αυτό το ναό παρουσιάζεται η πολύ
ενδιαφέρουσα συνολική διάταξη και
σύνθεση όγκων, που είναι χαρακτηριστικό της γιαπωνέζικης αισθητικής.

11
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Εικ. 11. Χοκουσάι, ξυλογραφίες.
Ο Χοκουσάι (1760-1849) παρουσιάζει μια σειρά τοπίων με τίτλο “Τριάντα έξι απόψεις του όρους Φούτζι”, στην οποία πραγματεύεται - με
πολύ μεγάλη χρωματική και συνθετική τόλμη και από διάφορες οπτικές γωνίες - το ηφαίστειο του όρους
Φούτζι.

12

Εικ. 12. “Το περίπτερο με τους
φοίνικες” (1053 μ.Χ.), Μπιοντοΐν,
Κιότο.
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Το περίπτερο διακοσμείται με μπρούντζινες φιγούρες στη στέγη και έχει
σχήμα που θυμίζει πουλί με ανοικτά
φτερά. Ήταν αυτοκρατορικό θερινό ανάκτορο, το οποίο μετατράπηκε σε μοναστήρι. Το εσωτερικό του
είναι πολυτελές, ενώ το άγαλμα του
Βούδα έχει κατασκευαστεί από επιχρυσωμένο ξύλο και στηρίζεται επάνω σε βάθρο. Όλα τα γείσα, οι κίονες
και η οροφή έχουν πλούσια και πολύχρωμη διακόσμηση, ενώ οι τοίχοι καλύπτονται από ζωγραφικές παραστάσεις και ανάγλυφα.
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Η τέχνη του Ισλάμ
Οι Άραβες, λαός νομαδικός που
οργανώθηκε από το Μωάμεθ και
τους διαδόχους του, εξαπλώθηκαν
με τις κατακτήσεις τους σε περιοχές
της Ασίας, της Αφρικής, ακόμη και
της Ευρώπης (Ισπανία). Πολιτισμικά στοιχεία των Αράβων μεταδόθηκαν στην Περσία, την Ανατολία, την
Αίγυπτο και την Ισπανία, με έντονες
βέβαια διαφοροποιήσεις.
Οι αναπαραστατικές εικόνες δεν
επιτρέπονταν στην τέχνη του Ισλάμ
(κάτι που ισχύει ακόμη και σήμερα)
και οι καλλιτέχνες επιδίδονταν σε
λεπτές δαντελωτές διακοσμήσεις,
βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο
των έργων που ονομάζονται αραβουργήματα. Οι λίγες εικόνες στις
οποίες παρουσιάζονταν και επεισόδια δεν είχαν σχέση με τη θρησκεία
και ήταν αφηγηματικές. Η απόδοση
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της πραγματικότητας δεν ενδιαφέρει καθόλου την ισλαμική τέχνη: δεν
υπάρχει δομή σώματος, προοπτική
ή φωτοσκίαση.
Η τέχνη του Ισλάμ έγινε γνωστή
και μέσα από τα περίφημα ανατολίτικα χαλιά. Σ’ αυτά απεικονίζονται
φυτικά και γεωμετρικά θέματα.
Η μεγαλύτερη άνθηση της ισλαμικής τέχνης παρατηρείται στην
Ισπανία με το πολυτελέστερο ίσως
κτίσμα ολόκληρης της Ευρώπης,
το παλάτι της Αλάμπρα στη Γρανάδα. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον 11ο αιώνα (το κτίσμα
προοριζόταν για εξοχική κατοικία
ενός βεζίρη) και ολοκληρώθηκε το
14ο αιώνα, όταν η Γρανάδα έγινε η
πρωτεύουσα ενός ισχυρού εμιράτου (τότε η Αλάμπρα έγινε ανάκτορο). Εξωτερικά μοιάζει σαν ένα αυστηρό οχυρό, αλλά το εσωτερικό του
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αποτελείται από ηλιόλουστα δωμάτια, χτισμένα γύρω από εσωτερικές αυλές, με κομψή διακόσμηση
και εμφανή πολυτέλεια. Μ’ αυτή την
έννοια η ισλαμική αρχιτεκτονική εμφανίζει μια τάση εσωστρέφειας.
Το χαρακτηριστικότερο οικοδόμημα της ισλαμικής τέχνης είναι το τέμενος. Τα τεμένη είναι οι τόποι λατρείας των μουσουλμάνων, ναοί
με θόλους, φωτεινούς και άνετους
εσωτερικούς χώρους και ψηλούς μιναρέδες. Τα τεμένη στο εσωτερικό
τους είναι διακοσμημένα με πλακάκια που έχουν πλούσια χρώματα,
φυτικά μοτίβα, γεωμετρικά σχέδια
και φράσεις από το Κοράνι.
Οι μουσουλμάνοι ανέπτυξαν ιδιαίτερα την τέχνη του ψηφιδωτού,
την οποία υιοθέτησαν από τη ρωμαιοβυζαντινή παράδοση, αλλά τη
χρησιμοποίησαν ως μέσο επίδειξης
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πλούτου και δύναμης. Η καλλιγραφία
ήταν η διακοσμητική τέχνη που προτιμούσαν οι μουσουλμάνοι. Τα κουφικά ήταν η πρώτη επίσημη μορφή
αραβικής γραφής. Οι επιγραφές με
κουφικούς χαρακτήρες είναι μια διαδεδομένη μορφή διακόσμησης σε
πολύτιμα αντικείμενα όπως σε κασετίνες από ελεφαντόδοντο και σε
πήλινα πιάτα.
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Εικ. 13. Η “Αυλή των Λεόντων”
(14ος μ.Χ. αιώνας), Αλάμπρα,
Γρανάδα, Ισπανία.
Το ανάκτορο των σουλτάνων της
Γρανάδας είναι περίκλειστο από τείχη που έχουν κόκκινο χρώμα (αραβικά al- hamra=κόκκιvo χρώμα). Στο
εσωτερικό μέρος οι τοίχοι φέρουν
επιγραφές που δοξάζουν τον Αλλάχ
και αναφέρονται στη ματαιότητα της
επίγειας ζωής. Είναι διακοσμημένοι
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με κεραμικά πλακάκια που παρουσιάζουν αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο
σχέδιο, χωρίς να ξεχωρίζει το θέμα ή
το φόντο. Η “Αυλή των Λεόντων” περιβάλλεται από κίονες που δεν έχουν
κανονική συμμετρία: η διάταξή τους
είναι άλλοτε διπλή και άλλοτε μονή.
Στο κέντρο της αυλής βρίσκεται η
κεντρική κρήνη την οποία περιμετρικά στηρίζουν λιοντάρια. Το νερό που
αναβλύζει από εκεί διοχετεύεται σε
τέσσερα ρυάκια που συμβολίζουν
τον Παράδεισο, ο οποίος, σύμφωνα με ένα εδάφιο του Κορανίου, είναι
κήπος στον οποίο κυλούν ποτάμια.
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14

Εικ. 14. Χαλί από το Χεράτ (16ος
μ.Χ. αιώνας), 7,3 x 3μ., Νέα Υόρκη,
Μητροπολιτικό Μουσείο.
Είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα χαλιά του Χεράτ. Συνδυάζει
αφηρημένα διακοσμητικά μοτίβα με
παραστάσεις ζώων στα πλάγια.
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Εικ. 15. Εσωτερικό του Μεγάλου
Τεμένους και τρούλος επάνω από
το “μιχράμπ” (το χώρο που δείχνει
προς τη Μέκκα) (961-976 μ.Χ.),
Ισπανία, Κόρδοβα.
Η παλαιά ρωμαϊκή πόλη της Κόρδοβας είχε επιλεγεί ως πρωτεύουσα
της ισλαμικής Ισπανίας. Αυτό το τέμενος ήταν το ισλαμικό ισοδύναμο
των μεγάλων χριστιανικών ναών των
αυτοκρατορικών χρόνων. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 581
κορινθιακοί και σύνθετοι κίονες από
παλαιότερα ρωμαϊκά οικοδομήματα.
Το τέμενος επεκτάθηκε τρεις φορές,
καλύπτοντας ένα χώρο 180 x 130 μ.

85 / 129
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 85

5/12/2016 3:10:44 µµ

Η τέχνη της προκολομβιανής
Αμερικής
Όταν οι Ισπανοί άρχισαν να κατακτούν την αμερικανική ήπειρο, διαπίστωσαν ότι, εκτός από τις σκόρπιες φυλές ιθαγενών που είχαν
πρωτοσυναντήσει, σε ορισμένες
περιοχές υπήρχαν και οργανωμένες κοινωνίες με προηγμένο πολιτισμό και αξιοθαύμαστες πρωτεύουσες. Στο Μεξικό, όπου έφτασε το
1519 ο Κορτές, συνάντησε τον πολιτισμό των Αζτέκων. Στο Περού ο
πολιτισμός των Ίνκας είχε εξαπλωθεί σε μια τεράστια περιοχή από
τη Βόρεια Κολομβία έως τη Βόρεια
Χιλή. Ωστόσο μεγαλοπρεπή ερείπια
σε εγκαταλελειμμένες πόλεις μαρτυρούσαν πως είχαν ακμάσει και
άλλοι, αρχαιότεροι πολιτισμοί. Παλαιότερος από όλους είναι ο πολιτισμός των Ολμέκων (1500-200 π.Χ.)
86
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κοντά στον Κόλπο του Μεξικού. Δείγματα αυτού του πολιτισμού είναι
η ιερογλυφική γραφή, το σύστημα
αρίθμησης, το ημερολόγιο και τα τελετουργικά κέντρα με τις μεγάλες
πλατείες και την αξονική διάταξη.
Οι Μάγια, που ανέπτυξαν τον πολιτισμό τους από τον 4ο π.Χ. έως το
17ο μ.Χ. αιώνα, δημιούργησαν μνημειακά έργα από λαξευμένο λίθο,
περισσότερο περίτεχνα από αυτά
των Ολμέκων. Η εξέλιξη κορυφώθηκε στα τελετουργικά κέντρα της κλασικής περιόδου (200 π.Χ.-900 μ.Χ.).
Στα μέσα του 9ου μ.Χ. αιώνα στην
κοιλάδα του Μεξικού έφτασαν από
το βορρά οι Τολτέκοι και αργότερα οι Αζτέκοι, οι οποίοι το 1370 άρχισαν να χτίζουν την πρωτεύουσά τους, Τενοχτιτλάν. Σύμφωνα με
τις μαρτυρίες των Ισπανών που την
κατέλαβαν το 1521, επρόκειτο για
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μια εντυπωσιακή, τεράστια μητρόπολη, με λιθόστρωτους δρόμους, με
αγορές και μεγαλόπρεπα ανάκτορα.
Ανάλογη ήταν και η πολιτισμική εξέλιξη στην περιοχή του Περού.

16

Εικ. 16. Παραστάσεις χαραγμένες
στο έδαφος (1η χιλιετία μ.Χ.),
Περού, περιοχή ποταμού Πάλπα.
Στο Νότιο Περού υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα χαράξεων στο έδαφος,
το οποίο φαίνεται μόνο από πολύ ψη88 / 130 - 131
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λά και σχηματίζει σχέδια ζώων που
καλύπτουν μια τεράστια έκταση.
Για τη δημιουργία των παραστάσεων αφαιρούνταν οι πέτρες από το
έδαφος, ώστε να αποκαλύπτεται
το χώμα από κάτω στο επιθυμητό
σχήμα.
17

Εικ. 17. Παλάτι Παλένκ (Palenque),
Μεξικό.
Από τα μεγαλύτερα κέντρα του πολιτισμού των Μάγια, το Παλένκ επιδεικνύει ακόμα τα μεγάλα παλάτια και
τους μεγάλους ναούς του. Οι
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τεράστιες διαστάσεις αυτού του παλατιού αντανακλούν τη δύναμη των
ηγετών που το έχτισαν.
18

Εικ.18. Όρθια φιγούρα, Ρώμη,
Μουσείο Λουίτζι Πιγκορίνι.
Από τις χαρακτηριστικότερες μορφές τέχνης των Μάγια είναι τα αγαλματίδια από τερακότα. Στο μικρό
αυτό αγαλματίδιο τα πλούσια διακο90 /131
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σμητικά στοιχεία, τα οποία κάποτε
ήταν ζωγραφισμένα με έντονα χρώματα, φανερώνουν τη διακεκριμένη,
κοινωνικά, θέση του αναπαριστάμενου άντρα.
Η τέχνη της Αφρικής
Επειδή το φυσικό περιβάλλον της
Αφρικής παρουσιάζει μεγάλες διαφορές (τροπικά δάση, έρημοι, βουνά, σαβάνες κ.ά.), αναπτύχθηκαν
πολλοί και διαφορετικοί πολιτισμοί.
Όταν το 15ο αιώνα οι Ευρωπαίοι
άρχισαν να εξερευνούν την αφρικανική ενδοχώρα, ήρθαν αντιμέτωποι
με μια τεράστια ήπειρο, της οποίας
οι λαοί είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο πολιτισμό. Η ποικιλία της αφρικανικής τέχνης, συνέπεια των διαφορετικών συνθηκών ζωής, δεν
παρουσιάζει σχεδόν καθόλου κοινά
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στοιχεία, παρά μόνο την προσήλωση στις παραδόσεις. Τα περισσότερα έργα τέχνης σχετίζονται με τη
γλυπτική. Αγαλματίδια, μάσκες, τελετουργικά κύπελλα, θρόνοι, κεφάλια και άλλα έργα τέχνης κατασκευάζονται από τα κατά τόπους υλικά,
όπως είναι το ελεφαντόδοντο, το
ξύλο, οι φυτικές ίνες, ο μπρούντζος,
ο χαλκός, ο χρυσός και ο άργιλος.

19
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Εικ. 19. Κεφάλι ενός Όνι (12ος15ος αιώνας), κράμα χαλκού, Ίφε,
Μουσείο Αρχαιοτήτων Ίφε.
Στην πρωτεύουσα της φυλής των Γιορούμπα, στο ‘Ιφε, στη Νότια Νιγηρία, φυλάσσεται μια σειρά από εικονιστικά κεφάλια με νατουραλιστικά
χαρακτηριστικά. ‘Εργα σαν και αυτό
αναγνωρίστηκαν από τους Δυτικοευρωπαίους ως σπουδαία δείγματα
αφρικανικής γλυπτικής, αφού ταίριαζαν στην ευρωπαϊκή αισθητική. Η νατουραλιστική γλυπτική αναπτύχθηκε
κυρίως στις βασιλικές αυλές του ‘Ιφε
και του Μπενίν και ερχόταν σε πλήρη
αντίθεση με τα αφρικανικά έργα των
μικρότερων κοινοτήτων, στα οποία
εκφράζονταν, στο πλαίσιο των παραδόσεών τους, οι υπερφυσικές δυνάμεις της φύσης.
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Εικ. 20. Μάσκα, ξύλο, Ακτή του
Ελεφαντοστού, Νέα Υόρκη,
Μητροπολιτικό Μουσείο.
Οι αφρικανικές μάσκες έγιναν αρχικά
για τελετουργικούς σκοπούς, ως
μέσο επικοινωνίας μεταξύ ορατού και
αόρατου κόσμου, και απέχουν πολύ
από την απεικόνιση των πραγματικών
94
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χαρακτηριστικών ενός προσώπου,
γιατί έχουν ως στόχο την απόδοση
αφηρημένων εννοιών όπως του φόβου, του σεβασμού, της εκδίκησης.
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιες μορφές τέχνης από τους
πολιτισμούς που εξετάσαμε παραπάνω έχουν επηρεαστεί από
την ελληνορωμαϊκή τέχνη;
2. Συγκροτήστε τα μορφικά χαρακτηριστικά των εξωευρωπαϊκών
πολιτισμών προκειμένου να αναφερθείτε σ’ αυτά, όταν εξετάσουμε
την τέχνη κατά το τέλος του 19ου
και του 20ού αιώνα.
3. Η τέχνη των εξωευρωπαϊκών
πολιτισμών καθυστερεί πολύ (μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα) να
αναγνωριστεί από τους Ευρωπαίους ως μια αξιόλογη μορφή τέχνης. Μπορείτε να αιτιολογήσετε
τη στάση αυτή;
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Η ΤΕΧΝΗ
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

10

97 / 133
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 97

5/12/2016 3:10:45 µµ

Ραφαήλ, “Η Σχολή των
Αθηνών” (1509-1510),
τοιχογραφία, Βατικανό,
λεπτομέρεια.
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10

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Με τον όρο “Αναγέννηση” εννοούμε το σύνθετο πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο που
εμφανίστηκε κατά το 15ο και το 16ο
αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Η οικονομική άνθηση και η πολιτική οργάνωση της Φλωρεντίας αποτέλεσαν
πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν εκεί τα πρώτα και βασικά χαρακτηριστικά της Αναγέννησης.
Βασικά γνωρίσματα της Αναγέννησης είναι η εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητα του ανθρώπου, η διεύρυνση των γνώσεων, η εμφάνιση
μεγάλων κοινωνικών αλλαγών και
νέων αντιλήψεων σε σχέση με εκείνες που επικρατούσαν την προηγούμενη εποχή, δηλαδή το Μεσαίωνα. Η φεουδαρχία εξασθένησε και
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ισχυροί μονάρχες με νέες πολιτικές
αντιλήψεις πέτυχαν ενότητα ανάμεσα στα διάσπαρτα κρατίδια της Ευρώπης. Διαμορφώθηκαν νέες οικονομικές και κοινωνικές τάξεις.
Αναπτύχθηκαν η βιομηχανία, το
εμπόριο και η αγροτική οικονομία.
Οι πόλεις εκσυγχρονίστηκαν και η
οικονομία οργανώθηκε σε νέες βάσεις όσον αφορά τους φόρους, τις
τράπεζες, τα τελωνεία, τα δημόσια
δάνεια. Ήταν, σε γενικές γραμμές,
“η νοοτροπία του πρώτου, ακόμη
διατακτικού, καπιταλισμού της Δύσης, ένα σύνολο από κανόνες, από
ευκαιρίες, από υπολογισμούς, η τέχνη τού να πλουτίζεις και συγχρόνως να ζεις”, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός Φερνάρντ Μπροντέλ
(Fernand Braudel). Ήταν μια εποχή
μεγάλων ανακαλύψεων και αναζητήσεων. Η εξέλιξη των φυσικών επι100 / 135
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στημών αλλά και η ανακάλυψη των
νέων ηπείρων διεύρυναν τους ορίζοντες του ανθρώπου. Η εφεύρεση
της τυπογραφίας έδωσε τη δυνατότητα της ενημέρωσης και της διάδοσης των νέων θεωρητικών προβληματισμών. Κατασκευάστηκαν
τα πρώτα ρολόγια, οι γυάλινοι φακοί και οι διόπτρες. Η εφεύρεση της
πυξίδας και της πυρίτιδας επέφερε
σημαντικές αλλαγές. Οι σχέσεις του
ανθρώπου με την Εκκλησία επανεξετάστηκαν, καθώς ο θρησκευτικός φανατισμός του Μεσαίωνα
σιγά σιγά υποχώρησε και η ισχύς
της Καθολικής Εκκλησίας άρχισε να
εξασθενεί. Ο “αναγεννησιακός άνθρωπος” πίστευε πια ότι μπορούσε
να διαμορφώσει μόνος του τις συνθήκες διαβίωσής του, καθώς η γνώση του εμπλουτιζόταν με τη συνεχή
μελέτη της φύσης, την παρατήρηση
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και το πείραμα. Επικράτησε το ιδανικό του homo universalis (του οικουμενικού ανθρώπου), ο οποίος είναι ταυτόχρονα λόγιος, καλλιτέχνης
και επιστήμονας.
Η τέχνη αποδεσμεύτηκε από το
θρησκευτικό δογματισμό, και η
ομορφιά του πραγματικού κόσμου
ήταν πλέον το νέο πεδίο της καλλιτεχνικής αναζήτησης. Ο άνθρωπος
και ο χώρος γύρω από αυτόν αποτέλεσαν το κεντρικό σημείο αναφοράς
των καλλιτεχνικών μελετών της Αναγέννησης. Ο καλλιτέχνης επιδίωκε
να αναβιώσει, μέσα από την τέχνη,
το μεγαλείο της αρχαιότητας, και ο
στόχος αυτός εξαπλώθηκε σιγά σιγά
από τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας
στην υπόλοιπη Δυτική και Κεντρική
Ευρώπη. Η στροφή στην αρχαιότητα
έμεινε γνωστή με τον όρο “Ανθρωπισμός” (Ουμανισμός).
102 / 137
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Την εποχή της Αναγέννησης οι
καλλιτέχνες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν με αντικειμενικό τρόπο το
ωραίο, την αρμονία και τη χάρη. Θεωρούσαν ότι οι ιδιότητες αυτές αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του
πραγματικού κόσμου και του τελειότερου δημιουργήματος της φύσης,
δηλαδή του ανθρώπου. Ο καλλιτέχνης θα έπρεπε να μελετήσει προσεκτικά τα χαρακτηριστικά της φύσης και στη συνέχεια να προχωρήσει στην επιλογή των στοιχείων που
θα του επέτρεπαν να συνθέσει μια
ιδανική εικόνα της πραγματικότητας. Το καλλιτεχνικό έργο θα στηριζόταν έτσι σε μια γενικευμένη αλήθεια της φύσης, θα ισορροπούσε
ανάμεσα στο ιδανικό και το πραγματικό, ανάμεσα στο γενικό και το μερικό, χωρίς όμως να απομακρύνεται
από την πραγματικότητα. Ωστόσο,
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δεδομένου ότι οι αρχαίοι είχαν μελετήσει τη φύση και γνώριζαν τους νόμους της, μέσα από την αναβίωση
του αρχαίου πνεύματος μπορούσαν
να εξασφαλιστούν η αρμονία με τη
φύση και η ζητούμενη οικουμενική
τάξη. Έτσι, η προσήλωση στις ιδέες,
τις μορφές και τις αξίες της κλασικής
αρχαιότητας, η μελέτη των αρχαίων
φιλοσόφων, και κυρίως του Πλάτωνα, ο θαυμασμός των αρχαίων ερειπίων συνόδευσαν την αναζήτηση
των λογίων και των καλλιτεχνών την
περίοδο αυτή, που θεωρείται μεταβατική (από το Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή). Το ενδιαφέρον για
την κλασική αρχαιότητα εμφανίστηκε σε διάφορες χρονικές στιγμές:
στα μέσα του 15ου αιώνα αποτέλεσε
μία από τις συνιστώσες του Ουμανισμού (Ανθρωπισμού), ενώ από τα
πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα απέ104 / 138
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κτησε πιο πολύ την αξία ενός κανόνα οργάνωσης της πνευματικής
παραγωγής και της καλλιτεχνικής
δημιουργίας.
Ο καλλιτέχνης-διανοούμενος
απομακρύνθηκε από τη συντεχνιακή παραγωγή του Μεσαίωνα και,
απαιτώντας την αυτονομία του ρόλου του, τοποθετήθηκε στην πρωτοπορία των νέων κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων. H ζωγραφική, η
γλυπτική και η αρχιτεκτονική ανακηρύχθηκαν “ελευθέριες τέχνες”,
δραστηριότητες δηλαδή για “ελεύθερα πνεύματα και για ευγενείς ψυχές”, όπως έγραψε ο Αλμπέρτι, ο
δε καλλιτέχνης αμειβόταν γι’ αυτή
ακριβώς την ενασχόλησή του με
την καλλιτεχνική-πνευματική παραγωγή. Ο καλλιτέχνης της Αναγέννησης μελετούσε τις φυσικές επιστήμες, την ιατρική και την κλασική
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φιλολογία, ανέπτυσσε ένα θεωρητικό προβληματισμό και επιδίωκε να
καθορίσει τις αρχές και τις αξίες της
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα
από αυτή τη γενική παιδεία αλλά
και την πρόοδο των φυσικών επιστημών άρχισε να εφαρμόζει την
προοπτική σχεδίαση και τη θεωρία
των αναλογιών στην απεικόνιση
της πραγματικότητας. Η τάξη και η
αρμονία του κόσμου απεικονίζονταν
στην επιφάνεια του πίνακα σύμφωνα με τους κανόνες της κεντρικής
προοπτικής. Μέσω της προοπτικής
και των βραχύνσεων επιτεύχθηκε η
απόδοση της τρίτης διάστασης (δηλαδή του βάθους) των αντικειμένων και του χώρου στην επίπεδη
επιφάνεια.
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1

Εικ. 1. “Ιδανική πόλη” (δεύτερο
μισό του 15ου αιώνα), Ουρμπίνο.
Η προοπτική, η απεικόνιση δηλαδή
των αντικειμένων ανάλογα με τη θέση
τους στο χώρο, η οποία τονίζει την
αίσθηση του βάθους, αναπτύχθηκε
ιδιαίτερα την εποχή της Αναγέννησης. Ο καλλιτέχνης επιλέγει τα “σημεία φυγής” του σχεδίου και οργανώνει σύμφωνα με τους κανόνες της
προοπτικής την παρουσίαση του θέματός του. Έτσι, τοποθετεί τα αντικείμενα στο χώρο ανάλογα με τη
σπουδαιότητα που αυτός επιθυμεί να
τους δώσει, πετυχαίνοντας μια εκλογικευμένη οργάνωση της φύσης και
τον έλεγχο του χώρου.
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2

Εικ. 2. Φραντσέσκο ντι Τζιόρτζιο
Μαρτίνι (Francesco di Giorgio
Martini, 1439-1502), Μελέτη
των αναλογιών του ανθρώπινου
σώματος σε συνδυασμό με την
κάτοψη εκκλησίας, Φλωρεντία,
Εθνική Πινακοθήκη.
Ο αρχιτέκτονας προσπάθησε να ορίσει το χώρο σε συνάρτηση με τις
αναλογίες του ανθρώπινου σώματος,
επιβεβαιώνοντας έτσι την αντιστοι108 / 136
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χία της εικόνας του κόσμου με αυτήν
του οικοδομήματος. Για το σχεδιασμό ενός κιονόκρανου, ενός κτιρίου
ή ακόμα και μιας ολόκληρης πόλης η
μορφή του ανθρώπινου σώματος θεωρήθηκε ιδανικό πρότυπο.
3

Εικ. 3. Φίλιππο Μπρουνελέσκι
(Filippo Brunelleschi, 1377-1446),
Καθεδρικός ναός της Φλωρεντίας,
(1418- 1436) τρούλος, αξονομετρικό.
109 / 136
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O Φίλιππο Μπρουνελέσκι είναι ο
πρωταγωνιστής της ιταλικής Αναγέννησης, γιατί θεωρείται ότι όρισε πρώτος τους μαθηματικούς κανόνες της προοπτικής, την οποία
εφάρμοσε ως έναν τρόπο αναπαράστασης του χώρου αλλά και καθορισμού του ίδιου του κτιρίου. Στις κατασκευές του προτιμούσε πάντα τις
πιο απλές μορφές, δηλαδή το τετράγωνο, τον κύβο, τον κύκλο και το
ημισφαίριο. Μελετώντας τα ρωμαϊκά ερείπια επιδίωξε να απαλλάξει τη
γοτθική αρχιτεκτονική από τις βαριές κατασκευές και δημιούργησε
ένα νέο κατασκευαστικό σύστημα.
Αυτός ο νεωτερισμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον τρούλο του
καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας.
Επάνω από το σημείο συνάντησης
των κεραιών του σταυρού της γοτθικής εκκλησίας ο Μπρουνελέσκι ύψω110 / 136
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 110

5/12/2016 3:10:46 µµ

σε μια οκταγωνική βάση, από την
οποία ξεκινούσαν οι οκτώ νευρώσεις
του τρούλου. Ανάμεσα σ’ αυτές και
επάνω σε διπλή στεφάνη διαμορφώθηκε ένας σκελετός, με μικρότερα
κάθετα και οριζόντια τόξα, ο οποίος διασφάλιζε τη σταθερότητα της
κατασκευής. Ανάμεσα στις δύο επικαλύψεις, μια προς το εξωτερικό και
μια προς το εσωτερικό του ναού, μια
σκάλα οδηγούσε μέχρι την κορυφή
του τρούλου. Μ’ αυτό τον τρόπο το
πάχος αλλά και το βάρος της κατασκευής ελαττώθηκαν σημαντικά, ενώ
όλος ο τρούλος (όπως οι κατασκευές των Ρωμαίων) ήταν αυτοφερόμενος και δε χρειαζόταν άλλα εξωτερικά στηρίγματα.
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4

Εικ. 4. Λέον Μπατίστα Αλμπέρτι
(Leon Battista Alberti, 14041472), Μέγαρο Ρουτσελάι (1446),
Φλωρεντία.
O Αλμπέρτι αντιπροσωπεύει τον
τύπο του καλλιτέχνη-ουμανιστή. Αρχιτέκτονας, πολεοδόμος αλλά και θεωρητικός της τέχνης, ποιητής και
μελετητής της αρχαιότητας, καθόρι112 / 137
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σε με το θεωρητικό του έργο και τις
επιστημονικές ιστορικές μελέτες των
ρωμαϊκών κτιρίων τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης της Αναγέννησης, αλλά και την επαγγελματική
και κοινωνική θέση του καλλιτέχνη.
H ομορφιά υπάρχει για τον Αλμπέρτι
σε ένα μαθηματικό σύστημα αρμονικών αναλογιών και ορίζεται ως η “αρμονία και συμφωνία των μερών μεταξύ τους, έτσι ώστε τίποτα να μην
μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί,
χωρίς να οδηγεί σε χειρότερο αποτέλεσμα”. O Αλμπέρτι συνέβαλε στην
αποδέσμευση από τη μεσαιωνική τέχνη (ως έκφραση θεολογικών αξιών)
και στη συστηματοποίηση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της τέχνης
σύμφωνα με τη φύση, το πνεύμα
και τις μορφές της κλασικής αρχαιότητας. Στο μέγαρο της οικογένειας Ρουτσελάι ο Αλμπέρτι έκανε για
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πρώτη φορά χρήση τριών επάλληλων
ρυθμών στην πρόσοψη μιας αρχοντικής κατοικίας. Επηρεασμένος από το
Κολοσσαίο, χρησιμοποίησε στο ισόγειο τον τοσκανικό ρυθμό, στον κυρίως όροφο τον κορινθιακό και στον
τελευταίο έναν απλοποιημένο κορινθιακό. Η πρόσοψη χωρίζεται επίσης σε τρία οριζόντια επίπεδα από
τα επιστύλια πάνω από τους κίονες.
Η αλληλουχία των ρυθμών, η διαμόρφωση της επιφάνειας σύμφωνα με το
ψευτοϊσόδομο σύστημα*, αλλά και το
γείσο στην επίστεψη του κτιρίου είναι στοιχεία που προέρχονται από τη
ρωμαϊκή αρχιτεκτονική.
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Αρχιτεκτονική
H αναφορά στην ελληνορωμαϊκή
αρχιτεκτονική και τους ρυθμούς της,
το ενδιαφέρον για τα αρχαιολογικά ευρήματα, η σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τη φύση και τον άνθρωπο, οι κατασκευαστικές εξελίξεις και
η νέα αντίληψη του χώρου, μέσα
από τον ορθολογισμό της προοπτικής, αποτέλεσαν τις βάσεις της αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης.
Τα ερείπια των ρωμαϊκών κτιρίων δημιούργησαν στους αρχιτέκτονες μια μεγάλη περιέργεια για το
παρελθόν και την επιθυμία να το ξεπεράσουν, πράγμα που συνέβαλε
στην ανάπτυξη ενός έντονου πνεύματος συναγωνισμού. H χρησιμοποίηση των ρυθμών της ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής ήταν βασικό
γνώρισμα της αρχιτεκτονικής της
Αναγέννησης. Χρησιμοποιώντας
115 / 138, 140
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οι αρχιτέκτονες τις μαθηματικές
αναλογίες που παρατηρούσαν στα
μέλη των ρυθμών ήθελαν να αποδείξουν ότι υπάρχει μια αρμονική
αναλογία ανάμεσα στο έργο του ανθρώπου και στον κόσμο. Η πιο σημαντική πηγή πληροφοριών για την
αρχιτεκτονική της αρχαιότητας ήταν
τα Δέκα βιβλία για την αρχιτεκτονική
του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου, ο οποίος τον 1ο αιώνα μ.Χ.
κατέγραψε πολύτιμες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική της εποχής του. Οι διάφορες πραγματείες
περί αρχιτεκτονικής που δημοσιεύτηκαν την εποχή της Αναγέννησης
έπαιρναν τη θεωρία του Βιτρούβιου
ως βάση ιστορικής αντικειμενικής
επαλήθευσης.
H έμφαση στο κέντρο του αρχιτεκτονικού χώρου, ως βασική αρχή
της οργάνωσής του, θεωρήθηκε ερ116 / 140
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γαλείο κατασκευαστικής αλλά και
οπτικής ενοποίησης. Την εποχή της
Αναγέννησης η σημασία που έχει η
έννοια του “κέντρου” συνδυάζεται
με έναν κοσμολογικό συμβολισμό
και οδηγεί τους αρχιτέκτονες στο να
σχεδιάζουν κτίρια στα οποία η έμφαση δίνεται στο κέντρο. Αργότερα,
στο Μανιερισμό, αυτή η πρωταρχική έννοια της ενότητας του χώρου
θα αρχίσει να αμφισβητείται.
Η ζωγραφική, λόγω της στενής
σχέσης της με την αρχιτεκτονική, δε
θεωρήθηκε μονάχα ως ένα συμπλήρωμα της εσωτερικής διακόσμησης των κτιρίων, αλλά αποτέλεσε
ένα βασικό πεδίο έρευνας της προοπτικής. Πολλές φορές, στις ζωγραφικές παραστάσεις που βρίσκονταν
στο εσωτερικό των κτιρίων, οι καλλιτέχνες παρουσίαζαν διάφορες ουτοπικές προτάσεις και υποθέσεις
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για νέες επεμβάσεις στην πόλη ή
ακόμα πιστές αναπαραστάσεις αρχιτεκτονικών λεπτομερειών.
Μεγάλη σημασία δόθηκε και στην
ένταξη του κτιρίου στη φύση. Οι κήποι σχεδιάζονταν σύμφωνα με γεωμετρικά σχήματα, ενώ τα παρτέρια
υπάκουαν στη γενικότερη επιθυμία
για τάξη. H εναρμόνιση της αρχιτεκτονικής με τη φύση αποδεικνύεται με ιδιαίτερο τρόπο στο σχεδιασμό των εξοχικών επαύλεων των
αρχόντων.
Οι αρχιτέκτονες της Αναγέννησης (όπως και οι αρχαίοι Έλληνες)
επεξεργάστηκαν με μεγάλη ακρίβεια και χρησιμοποίησαν στις κατασκευές τους το άσπρο μάρμαρο της
Καράρας, το κίτρινο και το άσπρο
μάρμαρο της Σιένας, το πολύχρωμο
μάρμαρο της Γένοβας και τον τραβερτίνο λίθο του Τίβολι.
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5

Εικ. 5. Ντονάτο Μπραμάντε
(Donato Bramante, 1444-1514),
Ναΐσκος του Αγίου Πέτρου στο
Μοντόριο (1502), Ρώμη.
O Μπραμάντε ήταν ζωγράφος, πριν
γίνει αρχιτέκτονας, και αντιλαμβανόταν την αρχιτεκτονική, όπως και
τη ζωγραφική, μέσα από την τρισδιάστατη έννοια του χώρου και την
119 / 138 - 139
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 119

5/12/2016 3:10:46 µµ

οργάνωση μιας κάτοψης. Στη μικρή
εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Μοντόριο, στη Ρώμη, ο Μπραμάντε επαναφέρει την κυκλική μορφή, η οποία
είχε χρησιμοποιηθεί πολύ στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, και εγκαινιάζει έτσι ένα νέο τύπο εκκλησιαστικής
αρχιτεκτονικής. Χρησιμοποιώντας
τους κανόνες της προοπτικής εντάσσει το κτίριο οπτικά και φυσικά στο
κέντρο του χώρου.
6
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Εικ. 6. Αλμπέρτι, Εκκλησία της
Σάντα Μαρία Νοβέλα (1458),
Φλωρεντία.

7

Εικ. 7. Αλμπέρτι, Εκκλησία της
Σάντα Μαρία Νοβέλα, γεωμετρικές
χαράξεις της πρόσοψης.
Σχεδιάζοντας την πρόσοψη της Σάντα Μαρία Νοβέλα στη Φλωρεντία
ο Αλμπέρτι έπρεπε να σκεπάσει το
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προϋπάρχον γοτθικό κτίσμα. Όλη η
σκέψη του βασίστηκε σε ένα μαθηματικό ορθολογισμό, με αφετηρία το
σχήμα του τετραγώνου. Ο Αλμπέρτι
σχεδίασε το ύψος του κτιρίου ίσο με
το πλάτος του και στη συνέχεια διαίρεσε το κάτω τμήμα της πρόσοψης
σε τρία μέρη, ώστε τα δύο τμήμα τα
που πλαισιώνουν το κεντρικό, όπου
βρίσκεται η είσοδος, να είναι με τη
σειρά τους δύο ίσα τετράγωνα. Το
επάνω κεντρικό τμήμα της πρόσοψης έχει ίδιες διαστάσεις με τα δύο
τετράγωνα της βάσης. Οι μαθηματικές αναλογίες καθορίζουν όλες τις
διαστάσεις της πρόσοψης και πιστοποιούν ότι, “αν αλλάξει κανείς κάτι,
τότε θα καταστραφεί όλη η αρμονία”
του κτιρίου, όπως έλεγε ο Αλμπέρτι.
Χαρακτηριστικό στοιχείο - το οποίο
χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια αρκετές φορές σε ανάλογες περιστάσεις
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- είναι οι δύο έλικες που κοσμούν το
επάνω τμήμα της πρόσοψης, δίπλα
στο αέτωμα.
8

Εικ. 8. Αντρέα Παλάντιο (Andrea
Palladio, 1508-1580), Βίλα
Ροτόντα (1566), Βιτσέντζα.
Στη Βενετία τα στοιχεία της Αναγέννησης εμφανίζονται στα μέσα του
16ου αιώνα, την εποχή που στην Κεντρική Ιταλία τα επιτεύγματά της
έχουν ήδη οδηγήσει σε νέους προβληματισμούς. Ο Παλάντιο συνδυάζει τις απόψεις των μεγάλων
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αρχιτεκτόνων της Αναγέννησης και,
εμπνεόμενος και αυτός από τα ρωμαϊκά οικοδομήματα, αφοσιώνεται
στη θεωρητική οργάνωση της αρχιτεκτονικής. Έτσι, για την ανοικοδόμηση των εκκλησιών και των αναγεννησιακών επαύλεων επιχειρεί να
χρησιμοποιήσει ως πρότυπο το ναό
της αρχαιότητας και την κατοικία
των αρχαίων αντίστοιχα. H εξοχική
κατοικία των πλούσιων ευγενών της
Αναγέννησης αποτελούσε χώρο αναψυχής και πνευματικής αναζήτησης,
κοινωνικής προβολής και ελέγχου
της γεωργικής παραγωγής. Έπρεπε
λοιπόν να επιδεικνύει την κοινωνική
ισχύ του άρχοντα και την πνευματική
του υπεροχή, προβάλλοντας τα ουμανιστικά στοιχεία και τη δύναμη του
πλούτου που πηγάζει από την καλλιέργεια της γης. Όσον αφορά τη βίλα
Ροτόντα, ο Παλάντιο αντιλαμβάνεται
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τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους ως μια ενότητα. Εξετάζοντας την κάτοψη βλέπουμε ότι το
πρόπυλο επαναλαμβάνεται στις τέσσερις πλευρές του κτιρίου, ότι το τετράγωνο είναι η βάση του κύβου,
που αποτελεί το γενικό σχήμα του
κτιρίου, και ότι ο κύκλος στο κέντρο
υψώνεται μέχρι να διαμορφώσει το
θόλο της σκεπής. Όλα αυτά συντείνουν στην απλότητα και τη συμμετρία ολόκληρου του έργου. Αυτή η
αρμονία ανάμεσα στα τμήματα του
κτιρίου και στο σύνολο ολοκληρώνεται με την αρμονική ένταξη του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον, αντανακλώντας έτσι τη σημασία που έχει
η πνευματική αναζήτηση για την κοινωνία της Αναγέννησης. H επίδραση
των έργων αλλά και του βιβλίου Τα
τέσσερα βιβλία της αρχιτεκτονικής
του Αντρέα Παλάντιο θα συνεχιστεί
125125
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και μετά το 16ο αιώνα και θα απλωθεί σε όλη την Ευρώπη.
9

Εικ. 9. A. Παλάντιο, Θέατρο
Ολίμπικο (1580), Βιτσέντζα,
κάτοψη, εσωτερική όψη.
Ο εσωτερικός σχεδιασμός αυτού του
θεάτρου επηρεάστηκε από το ρωμαϊκό θέατρο. Οι κερκίδες ακολουθούν
ένα ελλειπτικό σχήμα. Η σκηνή, με
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τη χρήση της προοπτικής, δίνει την
εντύπωση ότι μπροστά μας βρίσκεται ολόκληρη η πόλη. Μια σειρά από
κολόνες πλαισιώνει την τελευταία
σειρά του διαζώματος, ενώ η οροφή
είναι ζωγραφισμένη σαν ένας καταγάλανος ουρανός. Όλα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι είμαστε σε ένα υπαίθριο
ρωμαϊκό θέατρο, ενώ η πόλη απλώνεται μπροστά μας μέσα από την
υπερτονισμένη προοπτική της σκηνής. Αυτή η “σκηνογραφική” οργάνωση του χώρου δεν παρατηρείται
μονάχα στο Θέατρο της της Βιντσέντζας, αλλά, πολλές φορές, και στις
προσόψεις των κτιρίων του Παλάντιο
και αποτελεί κύριο παράγοντα του
γενικότερου αρχιτεκτονικού “λεξιλογίου” του.
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Ζωγραφική
Ο αναγεννησιακός καλλιτέχνης
απέβαλε τη θεοκρατική αντίληψη
του Μεσαίωνα για το ωραίο και την
αντικατέστησε με την έννοια του
εμπειρικά ωραίου. Ο ζωγραφικός πίνακας, σύμφωνα με τον Αλμπέρτι,
γίνεται ένα παράθυρο μέσα από το
οποίο ο θεατής παρατηρεί τον κόσμο που κατασκεύασε ο καλλιτέχνης
με βάση την προοπτική. Η προοπτική είναι ένας μαθηματικός τρόπος
για την ψευδαισθητική απόδοση του
βάθους, της τρίτης δηλαδή διάστασης, που λείπει από τη δισδιάστατη
ζωγραφική επιφάνεια. Για να το επιτύχει αυτό, ο ζωγράφος τοποθετεί το
“σημείο φυγής” στο κέντρο του πίνακα, επάνω στη γραμμή του ορίζοντα, που αντιστοιχεί στο ύψος των
ματιών του θεατή και προς το οποίο
συγκλίνουν όλες οι παράλληλες ευ128 / 141
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θείες. Αυτή ο οργάνωση ενός επιπέδου ονομάζεται κεντρική προοπτική.
Έτσι, ένας νέος τρόπος κατανόησης
του κόσμου εμφανίζεται και οδηγεί
το χέρι και το μυαλό του καλλιτέχνη
της Αναγέννησης. H αναφορά στην
ελληνορωμαϊκή τέχνη και μελέτη της
φύσης συμβαδίζει με την προοπτική, τη μελέτη του προτύπου και την
επιλογή θεμάτων από τη μυθολογία.
Ας σημειωθεί ότι οι πληροφορίες
που είχαν οι αναγεννησιακοί καλλιτέχνες για τη ζωγραφική της ρωμαϊκής εποχής προέρχονταν μόνο από
φιλολογικές πηγές, μια που μέχρι το
τέλος περίπου του 15ου αιώνα δεν
είχαν βρεθεί ακόμα δείγματα ζωγραφικών έργων.
H ψευδαίσθηση του βάθους που
δημιουργείται με τον προοπτικό
σχεδιασμό, η ισορροπία της σύνθεσης και η χρήση των αναλογιών
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οδηγούσαν το ζωγράφο στη μαθηματική οργάνωση της εικόνας, αλλά
και στη μελέτη της ανατομίας του
ανθρώπινου σώματος, καθώς το
ενέτασσαν στην προσδιορισμένη
διάταξη των σχημάτων και των
χρωμάτων.
H καλλιτεχνική αναπαράσταση
συνέβαλε στη μετάδοση της γνώσης, και ο καλλιτέχνης, ως διαμεσολαβητής, έπρεπε να διαθέτει βαθιά
και ευρεία εξοικείωση με την πραγματικότητα που τον περιέβαλε. Η ζωγραφική έγινε μια διαδικασία με συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις
που μπορούσαν να επαληθευτούν.
H τεχνική της ζωγραφικής εξελίχτηκε μαζί με την επιστημονική αναζήτηση και εναρμονίστηκε μαζί της
στην ανακάλυψη των νόμων της φύσης και του σύμπαντος. H ανάμειξη
των χρωμάτων με λάδι - θεωρείται
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ότι ο Ολλανδός ζωγράφος Γιαν Βαν
Άυκ (1390-1441) “εφεύρε” την τεχνική της ελαιογραφίας, η οποία μέσω
του μαθητή του Πέτρους Κρίστους
πέρασε στην Ιταλία - έδωσε τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να μπορέσουν να επιμεληθούν περισσότερο
τη λεπτομέρεια επάνω στη ζωγραφική επιφάνεια, να αυξήσουν την ένταση των χρωμάτων και να αποδώσουν με μεγαλύτερη δύναμη το φως
και την ατμόσφαιρα που διαχέονται
επάνω στην επιφάνεια του έργου. Οι
αρχές της ιταλικής Αναγέννησης εξαπλώθηκαν βόρεια των Άλπεων κατά
τη διάρκεια του 16ου αιώνα και επηρεάστηκαν από τα ντόπια χαρακτηριστικά της τέχνης, παράλληλα με τα
πρώτα σημάδια του Μανιερισμού.
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10

Εικ. 10. Τομάζο Μαζάτσιο (Tommaso Masaccio, 1401-1428), “H Αγία
Τριάδα” (1424-1428), νωπογραφία,
Φλωρεντία, εκκλησία Σάντα Μαρία
Νοβέλα. Προοπτική ανάλυση της
σύνθεσης.
O Μαζάτσιο (μαζί με τον Μπρουνελέσκι και το γλύπτη Ντονατέλο) ήταν
από τις κυριότερες μορφές της ιταλικής Αναγέννησης, παρ’ ότι πέθανε
132
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πολύ νέος και άφησε ελάχιστα δείγματα της τέχνης του. Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της ιταλικής αναγεννησιακής
τέχνης του 15ου αιώνα. Ο χώρος εμφανίζεται για πρώτη φορά καθορισμένος από τους αυστηρούς κανόνες της
προοπτικής, που τονίζουν το βάθος
του πίνακα, ενώ το φως διοχετεύεται
από μια προκαθορισμένη πηγή που βρίσκεται μπροστά από το έργο, με αποτέλεσμα την ανάδειξη του ανάγλυφου
και της σκιάς των ανθρώπινων όγκων
και τη συγκροτημένη έκφραση των συναισθημάτων. Το θρησκευτικό θέμα
έχει έρθει στο ανθρώπινο επίπεδο, και
ο θεατής νιώθει ότι είναι μάρτυρας
του θειου δράματος που εκτυλίσσεται
μπροστά του. Χαρακτηριστικό τηςσύνθεσης είναι η απεικόνιση των δωρητών
του πίνακα στο πρώτο εικονιστικό επίπεδο.
133 / 142
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 133

5/12/2016 3:10:48 µµ

11

Εικ. 11. Πιέρο ντελά Φραντσέσκα
(Piero della Francesca, 14201492), “Φεντερίγκο ντα Μοντεφέλτρο” (1465 περίπου), 0,47 x
0,33 μ., Φλωρεντία, Πινακοθήκη
Ουφίτσι.
Από τους μεγαλύτερους ζωγράφους
της φλωρεντινής ζωγραφικής του
15ου αιώνα, ο ντελά Φραντσέσκα
συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά
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του homo universalis. Όταν βρισκόταν υπό την προστασία του δούκα
του Ουρμπίνο, Φεντερίγκο ντα Μοντεφέλτρο, ζωγράφισε αυτό τον πίνακα διπλής όψης, που από την άλλη
πλευρά απεικόνιζε τη σύζυγο του
δούκα. Ο σκληρός ηγεμόνας, αδυσώπητος στην άσκηση της εξουσίας, ήταν ταυτόχρονα μεγάλος προστάτης των τεχνών, διέθετε λεπτό
γούστο και είχε συγκεντρώσει στην
Αυλή του λόγιους, ποιητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Αυτή την προσωπικότητα κλήθηκε να απαθανατίσει ο ζωγράφος. Κατόρθωσε να
απεικονίσει το μεγαλείο και τη δύναμή της, αποδίδοντάς τη σε κατατομή
(προφίλ), από την οποία δεν παρέλειψε τη χαρακτηριστικά αλλοιωμένη
μύτη από χτύπημα σε κονταρομαχία. Το πρόσωπο προβάλλεται σε ένα
τοπίο που εκτείνεται στο βάθος με
135 / 142 - 143
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απόλυτη προοπτική, η οποία δε βασίζεται μόνο στη σύγκλιση των αξόνων και στη διαδοχική σμίκρυνση των
σχημάτων, αλλά και στην τονική εξασθένηση του χρώματος, για να αποδοθεί η αίσθηση της απόστασης.
Στην Αυλή του δούκα ο ζωγράφος
συνέγραψε την πρώτη του πραγματεία περί προοπτικής.
12
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Εικ. 12. Σάντρο Μποτιτσέλι
(Sandro Botticelli, 1445-1510),
“Η γέννηση της Αφροδίτης”
(1484), 1,75 x 2,79 μ., τέμπερα
επάνω σε μουσαμά, Φλωρεντία,
Πινακοθήκη Ουφίτσι.
O Μποτιτσέλι, στα μυθολογικά του
θέματα, εργάστηκε για την ανάδειξη
της γυναικείας χάρης και την απόδοση των συναισθημάτων. Δίνει έμφαση στα διακοσμητικά στοιχεία και
προτιμά τη γραμμή, ενώ τα χρώματα χάνουν την έντασή τους. Στα κυριότερα έργα του, όπως είναι και “Η
γέννηση της Αφροδίτης”, ο Μποτιτσέλι αποδίδει με χάρη τις ήρεμες
κινήσεις και τη λεπτή έκφραση των
προσώπων. Το ξέσπασμα της ανοιξιάτικης φύσης συνοδεύει τη γέννηση της θεάς της ομορφιάς. Η Αφροδίτη γεννήθηκε, σύμφωνα με το
μύθο, στη θάλασσα και, καθώς την
137137
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οδηγούσε προς τη στεριά ο άνεμος,
μια ‘Ωρα, προστάτιδα της ευημερίας,
τη σκέπασε με το μανδύα της φύσης.
Ο Μποτιτσέλι, χρησιμοποιώντας διάφανα χρώματα, καλύπτει τα σημεία
φυγής της προοπτικής, μεγαλώνοντας έτσι την ατμοσφαιρική ένταση
του πίνακα.
13
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Εικ. 13. Λεονάρντο ντα Βίντσι
(Leonardo da Vinci, 14521519), “H Παναγία, η Αγία Άννα,
το θείο βρέφος και ο Ιωάννης
ο Βαπτιστής”, (πιθανόν τέλος
του 15ου αιώνα), 1,41 x 1,04
μ., προσχέδιο, Λονδίνο, Εθνική
Πινακοθήκη.
To έργο αυτό αποτελεί μια σπουδή
για τον ομώνυμο πίνακα που βρίσκεται στο Λούβρο. Η Αγία Άννα απεικονίζεται σχεδόν συνομήλικη με την
κόρη της, ενώ η Παναγία κοιτά προς
τον Ιησού, ο οποίος ευλογεί τον Ιωάννη. Το χέρι της Αγίας Άννας δείχνει τον ουρανό, για να δηλώσει τη
θεία υπόσταση του βρέφους, ενώ η
παρουσία του Ιωάννη προαναγγέλλει ότι ο ερχομός του θείου βρέφους
στη γη θα σώσει το ανθρώπινο γένος. Τα αινιγματικά χαμόγελα και η
ανάγλυφη παρουσίαση των σωμάτων
139 / 144
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είναι χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
14

Εικ. 14. Λεονάρντο ντα Βίντσι, “H
Παναγία, η Αγία Άννα και το θείο
βρέφος” (1510), 1,68 x 1,12 μ.,
Παρίσι, Λούβρο.
Μέσα από τη ζωγραφική ο Λεονάρντο ντα Βίντσι παρουσιάζει έναν κόσμο ιδεατό, φανταστικό, ξεπερνώ140 / 144
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ντας την απλή μίμηση της φύσης.
Όμως αυτό κρύβει ένα θαυμασμό
και μια συνεχή μελέτη και παρατήρηση κάθε φυσικής λεπτομέρειας, καθώς ο ζωγράφος διακατέχεται από
μια έκσταση μπροστά στο μεγαλείο
του κόσμου. Είναι γνωστή η τεχνική που χρησιμοποιούσε ο ντα Βίντσι,
το “σφουμάτο”, για να απομακρύνει
τη σκληρότητα από τις μορφές των
έργων του. Χρησιμοποιούσε για τα
περιγράμματα απαλά χρώματα και,
καθώς τα άφηνε ακαθόριστα, ενεργοποιούσε τη φαντασία του θεατή.
O Λεονάρντο ντα Βίντσι, ζωγράφος,
γλύπτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός
και συγγραφέας, μαθήτευσε στο εργαστήριο του Βερόκιο στη Φλωρεντία. Ακούραστος ερευνητής και παρατηρητής της φύσης, μελέτησε
βοτανική, ιατρική, γεωφυσική, ανατομία, μαθηματικά. Αντιμετώπιζε
141 / 144
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κάθε πρόβλημα παράγοντας συνεχώς νέες ιδέες. Εκτός από τα ζωγραφικά του έργα, που μελετήθηκαν με προσοχή από τις επόμενες
γενιές των καλλιτεχνών, σημαντικές
είναι οι σπουδές και τα σκίτσα του
όπου αποτύπωνε τις επιστημονικές
του αναζητήσεις, τις ανατομικές μελέτες του ανθρώπινου σώματος και
τις παρατηρήσεις του για την αρχιτεκτονική, αλλά και για οχυρωματικά
έργα, για έργα υδραυλικής και μηχανικής, για το φωτισμό, για την προοπτική και το χρώμα, για το πέταγμα των πουλιών. Όλα επιβεβαιώνουν,
παράλληλα με τη συνεχή καλλιτεχνική του δημιουργία, τις πολύπλευρες
προσπάθειές του για την κατανόηση
του κόσμου και της φύσης.
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15

Εικ. 15. Λεονάρντο ντα Βίντσι,
“Μελέτη μυολογίας”, πενάκι σε
χαρτί.
Οι χειρόγραφες σημειώσεις και τα
σκίτσα του ντα Βίντσι πιστοποιούν
την έντονη παρατηρητικότητά του,
την αμεσότητα των προβληματισμών
του και την ανήσυχη δημιουργική
του προσωπικότητα. Είναι γνωστό
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ότι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, για να
κρατήσει μυστικές τις ιδέες του,
έγραφε ανάποδα, και τα χειρόγραφά
του διαβάζονται μόνο με τη βοήθεια
του καθρέφτη.
16

Εικ. 16. Μιχαήλ Άγγελoς
(Michelangelo Buonarroti, 14751564), “H Δελφική Σίβυλλα”, λε144 / 145
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πτομέρεια από την οροφή της Καπέλα Σιστίνα (1508-1512), νωπογραφία, Βατικανό.
Το έργο που δημιούργησε ο Μιχαήλ
Άγγελος στην οροφή της Καπέλα Σιστίνα (που είχε πάρει το όνομά της
από τον Πάπα Σίστο Δ') ολοκληρώθηκε σε τέσσερα χρόνια. Τριακόσιες σαράντα τρεις ανθρώπινες μορφές αποτελούν το μεγαλειώδες αυτό έργο,
στο οποίο απεικονίζονται τα οράματα, η οδύνη, οι ελπίδες, οι προσδοκίες
όλης της ανθρωπότητας. Φιλοτεχνήθηκαν δέκα βασικές σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γένεση μέχρι
και τον Κατακλυσμό. Οι σκηνές αυτές
οργανώνονται σε ορθογώνια τμήματα
πλαισιωμένα από ζωγραφιστές παραστάδες, μπροστά από τις οποίες βρίσκονται, γυμνοί, νέοι άνδρες πλαισιωμένοι από Προφήτες και Σίβυλλες.
Οι εννέα Σίβυλλες, που προφήτευαν
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το μέλλον στην ελληνική μυθολογία,
απεικονίζονται μαζί με τους Προφήτες ως προάγγελοι της έλευσης του
Χριστού, συνδέοντας την κλασική αρχαιότητα με το Χριστιανισμό. Παρ’ ότι
οι Σίβυλλες σπάνια απεικονίζονταν
μεμονωμένες, ο Μιχαήλ Άγγελος το
αποτολμά, δίνοντάς τους υπερφυσικές διαστάσεις και μνημειακότητα,
που χαρακτηρίζουν άλλωστε και όλο
το έργο του, αποκαλύπτοντας τον τιτάνειο τρόπο, όπως φαίνεται εδώ,
με τον οποίο ο καλλιτέχνης αποδίδει
τις ανθρώπινες μορφές (terribilita). Ο
Μιχαήλ Άγγελος ήταν γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής.
Από νεαρή ηλικία παρουσίασε μια ιδιαίτερη έφεση στις τέχνες, ενώ παράλληλα με την καλλιτεχνική του
εκπαίδευση ήρθε σε επαφή με το περιεχόμενο των νεοπλατωνικών θεωριών στην Αυλή του Λορέντσο των Με146 / 145
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δίκων. Αντιλαμβανόταν την τέχνη ως
μια εσωτερική δύναμη, η οποία πηγάζει από την ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος. Στη Φλωρεντία, καθώς μελετούσε την κλασική τέχνη,
αλλά και εκείνη του Ντονατέλο, του
Τζιότο και του Μαζάτσιο, αποκτούσε σταδιακά μια εντυπωσιακή τεχνική, συνοδευόμενη από μεγάλη γνώση της ανατομίας και μια πλούσια
συνθετική ικανότητα. Όταν το 1496
πήγε στη Ρώμη, είχε ήδη αποκτήσει
τη φήμη ενός από τους καλύτερους
καλλιτέχνες της εποχής του. Στη διαμάχη του με το Λεονάρντο ντα Βίντσι
υπερασπιζόταν τα πρωτεία της γλυπτικής έναντι της ζωγραφικής, την
έμπνευση που βασίζεται σε μια πνευματική αναζήτηση και όχι στη μίμηση της φύσης. Έτσι, στη ζωγραφική
του επιδίωξε να φανερώσει το κάλλος
της δύναμης και όχι την απεικόνιση
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των φυσικών λεπτομερειών. Επηρεασμένος από τις νεοπλατωνικές θεωρίες, προσπάθησε να συνδυάσει την
κλασική αρχαιότητα με τη χριστιανική
πνευματικότητα. Από τη Φλωρεντία
έως τους πνευματικούς κύκλους της
Ρώμης εδραίωσε το ουμανιστικό ιδανικό για τον ελεύθερο άνθρωπο, δημιουργό της ίδιας του της τύχης.
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“Θέλω τον ζωγράφο να έχει
σπουδάσει τις ελεύθερες τέχνες
όσο μπορεί καλύτερα, μα πάνω
απ’ όλα τον θέλω να γνωρίζει πολύ καλά γεωμετρία. Συμφωνώ με
τον ξακουστό αρχαίο ζωγράφο
Πάμφιλο, που δίδασκε ζωγραφική στους νέους και συνήθιζε να
λέει πως κανένας δεν μπορούσε να γίνει καλός ζωγράφος χωρίς να ξέρει γεωμετρία. Οι αρχές
που αναπτύξαμε και που αποτελούν τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης ζωγραφικής παιδείας μπορεί να κατανοηθούν εύκολα από
έναν γεωμέτρη· αντίθετα, όσοι είναι ανίδεοι στη γεωμετρία δεν
μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να
καταλάβουν ούτε τις στοιχειώδεις
γνώσεις ούτε οποιεσδήποτε άλλες αρχές της ζωγραφικής.
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Πιστεύω λοιπόν πως ο ζωγράφος οφείλει να μελετήσει τη γεωμετρία.
Ας δούμε τώρα ένα άλλο θέμα.
Η πιο ευχάριστη συντροφιά για
τους ζωγράφους θα έπρεπε να είναι οι ποιητές και οι ρήτορες· γιατί έχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα με τον ζωγράφο. Οι μορφωμένοι άνδρες διαθέτουν γνώσεις
που είναι εξαιρετικά χρήσιμες
όταν προετοιμάζουμε μια σύνθεση· γιατί η έμπνευση μιας ιστορίας είναι η μεγαλύτερη αρετή της.
Η επινόηση, η σύλληψη του θέματος, έχει τόση δύναμη, που
ακόμα και η έκφρασή της, χωρίς
ζωγραφική απεικόνιση, δίνει μεγάλη ευχαρίστηση”.
Απόσπασμα από το 3ο βιβλίο
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Περί ζωγραφικής του Λέον Μπατίστα Αλμπέρτι,
Μ. Λαμπράκη-Πλάκα Περί ζωγραφικής, σελ. 140, Αθήνα 1994.

17

Εικ. 17. Μιχαήλ Άγγελος, Σχέδιο
για το εξωτερικό της εκκλησίας
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του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, κατά
τον Ντυπεράκ (Ε. Dupérac).
Ο μεγάλος καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη αποτέλεσε
αντικείμενο πολλών αρχιτεκτονικών
προτάσεων την περίοδο της Αναγέννησης. Οι σπουδαιότεροι αρχιτέκτονες της εποχής, όπως ο Μπραμάντε,
ο Ραφαήλ και άλλοι, ασχολήθηκαν
με τη μελέτη του. Το 1547 ο Μιχαήλ
Άγγελος ορίστηκε αρχιτέκτονας της
εκκλησίας. Πρότεινε για τη νέα βασιλική μια περίκεντρη κάτοψη, όπως
είχε κάνει και ο Μπραμάντε. Ωστόσο,
το πιο δυναμικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί ο τρούλος, για την κατασκευή του οποίου ο Μιχαήλ Άγγελος εμπνεύστηκε από τον τρούλο
του Μπρουνελέσκι. Η στεφάνη στη
βάση του τρούλου, με τα ζεύγη των
κιόνων, δίνει στο σύνολο την εντύπωση ότι μπορεί να κινηθεί μέσα στο
152
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χώρο. Τα νεύρα συγκλίνουν προς την
κορυφή, όπου συγκρατιούνται από
ένα φανό, από όπου διεισδύει το φως
στο εσωτερικό του ναού. Οι μεγάλες διαστάσεις, η μεγαλόπρεπη αρχιτεκτονική μορφή, αλλά και η τέλεια
σφαιρικότητα του τρούλου στο εσωτερικό δίνουν την εντύπωση ενός
ανθρώπινου έργου που κατασκευάστηκε για να “κλείσει μέσα του” τις
ψυχές και το πνεύμα των χριστιανών
όλης της οικουμένης.
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18

Εικ. 18. Τιτσιάνο (Tiziano, 14901576), “Βακχικό” (1518-1519),
1,75 x 1,93 μ., Μαδρίτη, Πράδο.
Ο Τιτσιάνο είναι ο Βενετός καλλιτέχνης που μαζί με τους Λεονάρντο
ντα Βίντσι, Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο έφερε τις αναζητήσεις της Αναγέννησης στο υψηλότερό τους σημείο. Με αφάνταστη δεξιοτεχνία στο
154154
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πλάσιμο του χρώματος, ο Τιτσιάνο
ζωγράφισε μυθολογικά θέματα που
αποπνέουν αισθητική απόλαυση. Το
ζεστό φως, τα έντονα χρώματα, η
κίνηση των μορφών, η νέα και πιο
ελεύθερη οργάνωση του χώρου χαρακτηρίζουν τη βενετσιάνικη ζωγραφική και την αντιδιαστέλλουν από τη
φλωρεντινή.
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Εικ. 19. Γιαν βαν Άυκ (Jan van
Eyck, 1390-1441), "Ο γάμος
Αρνολφίνι" (1434), Λονδίνο,
Εθνική Πινακοθήκη.
Από τα πιο γνωστά έργα του βαν
Άυκ, απεικονίζει τη γαμήλια τελετή
του πλούσιου εμπόρου Αρνολφίνι.
Ο γάμος τελείται μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο με αντικείμενα συμβολικού περιεχομένου για τη συ156156
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ζυγική πίστη. Άξιος παρατήρησης
είναι ο καθρέφτης πίσω από το ζεύγος, που καθρεφτίζει και δύο άλλους άντρες οι οποίοι βρίσκονται
έξω από τον πίνακα, από την πλευρά του θεατή. Ο ένας είναι ο ίδιος ο
βαν Άυκ, ζωγράφος αλλά και μάρτυρας του μυστηρίου που τελείται στο
δωμάτιο. Με την τεχνική της ελαιογραφίας ο ζωγράφος είχε τη δυνατότητα να αποδώσει με απαράμιλλη
ακρίβεια τις λεπτομέρειες των αντικειμένων, το στραφτάλισμα του φωτός επάνω στον πολυέλαιο, την υφή
των υφασμάτων, το τριχωτό σκυλάκι, το πλάγιο φως που μπαίνει από
το παράθυρο και χρωματίζει όλη
την ατμόσφαιρα. Απέδωσε έτσι την
πραγματικότητα του χώρου μέσα
από τις αντανακλάσεις του φωτός επάνω στις επιφάνειες και τη
157
157//148
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 157

5/12/2016 3:10:50 µµ

λεπτομερή απεικόνιση των αντικειμένων, χωρίς να χρησιμοποιήσει την
προοπτική.

Εικ. 20. Άλμπρεχτ Ντύρερ
(Albrecht Durer, 1471 -1528),
"Μελαγχολία I" (1514),
χαλκογραφία, 0,24 x 0,17 μ.,
Ουάσιγκτον, Εθνική Πινακοθήκη.
Από τους μεγαλύτερους δημιουργούς όλων των εποχών, ο Ντύρερ,
158158
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βασικός εκπρόσωπος της Αναγέννησης, έβαλε τα θεμέλια για την εξάπλωσή της στη Βόρεια Ευρώπη. Αξιοποίησε τις δυνατότητες που του
παρείχε η τεχνική της χαρακτικής,
η οποία αυτή την περίοδο συμβάδιζε με την άνθηση της τυπογραφίας
και επέτρεπε να διαδίδονται τα έργα
με μεγαλύτερη ευκολία και σε πολλά αντίτυπα. Εξαιρετικός χαράκτης,
απέδωσε με ιδιαίτερη προσοχή στις
λεπτομέρειες το θέμα του έργου του
“Μελαγχολία”, ένα από τα βασικά θέματα του αναγεννησιακού φλωρεντινού νεοπλατωνισμού. Τα όργανα των
τεχνών και των επιστημών βρίσκονται ατάκτως πεταμένα γύρω από
την ακίνητη γυναικεία φτερωτή μορφή της Μελαγχολίας. Ακουμπισμένο στο συστραμμένο σώμα, το χέρι
στηρίζει το κεφάλι, χαρακτηριστική
159
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στάση του μελαγχολικού ανθρώπου.
Είναι η προσωποποίηση της γνώσης,
η οποία, αν δε συνοδεύεται από θεϊκή έμπνευση, δε δρα. Ο Πλάτωνας
πίστευε για τον ποιητή ότι γράφει σε
κατάσταση ενθουσιασμού, καθοδηγούμενος από τη θεία έμπνευση, κατειλημμένος από θεϊκή μανία. Η Αναγέννηση ήθελε το δημιουργό, και
κυρίως τον καλλιτέχνη, γεννημένο
κάτω από τον αστερισμό του Κρόνου, μελαγχολικό, με μια μελαγχολία
κάτω από την επιρροή της οποίας
μπορούσε να κυλήσει στην τρέλα ή
να αναδειχθεί σε μεγαλοφυΐα. Όπως
ο Μιχαήλ Άγγελος, έτσι και ο Ντύρερ αντιλαμβάνεται τον καλλιτέχνη
(και τον εαυτό του) ως ον ιδιοφυές,
που προσπαθεί να δώσει, μέσα από
την ύλη, μορφή στο πνεύμα. Το φτερωτό αυτό πνεύμα της Μελαγχολίας
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είναι το σύμβολο της θεϊκής έμπνευσης, που μπορεί όμως να καταβληθεί
από το εύθραυστο της ανθρώπινης
φύσης.

Εικ. 21. Ιερώνυμος Μπος
(Hieronymus Bosch, 14501516), “O εμπαιγμός του
Χριστού”(1502), ελαιογραφία,
0,80 x1,04 μ., Πανεπιστήμιο
Πρίνστον, Μουσείο Τέχνης.
Το έργο του καλλιτέχνη βρίσκεται
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μακριά από τον Ουμανισμό της Αναγέννησης. Είναι κοντά στο δαιμονικό στοιχείο των δοξασιών και των
μύθων του Μεσαίωνα, που φαίνεται ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν στη σκέψη των ανθρώπων. Εκφραστής της κρίσης που περνά η
θρησκευτική πίστη κατά την περίοδο της μετάβασης από το Μεσαίωνα στις νέες αρχές της Αναγέννησης, ζωγραφίζει το Χριστό ανάμεσα
σε άσχημα πρόσωπα, μορφές δαιμονικές, μάσκες των πιο ταπεινών ενστίκτων, σε ένα χώρο κλειστοφοβικό, χωρίς διέξοδο. Το εγκλωβισμένο
πρόσωπο του Χριστού ανάμεσά
τους μοιάζει να δηλώνει το μάταιο
της θυσίας του για τον άνθρωπο,
που αρνείται να δει πέρα από τα
προσωπικά του μίση και πάθη.
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Εικ. 22. Ματίας Γκρύνεβαλντ
(Matthias Grunewald, 14801528), “H Σταύρωση” (1512
περίπου), πολύπτυχο του Ίζεναϊμ
(Isenheim), κεντρικό φύλλο, λάδι,
1,69 x 3,07 μ., Κολμάρ, Μουσείο
Αντερλίντεν.
Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές αποδόσεις του θέματος στην
Ιστορία της Τέχνης. Ο Γκρύνεβαλντ βρίσκεται στο άλλο άκρο της
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ζωγραφικής του Ντύρερ. Δε φαίνεται να τον απασχολούν τα θέματα της Αναγέννησης, αντίθετα χειρίζεται τα θέματά του με έμφαση
στο χρώμα και με μια εσωστρέφεια
που έχει τις ρίζες της στο Μεσαίωνα. Η σκηνή δεν παρουσιάζεται
με την αυτοσυγκράτηση της κλασικής Αναγέννησης αλλά με ένταση και πάθος. Στο σώμα του Χριστού δεν υπάρχει σημείο που να
μην έχει πληγές, ένταση και πόνο,
το μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να
νιώσει άνθρωπος. Ο σταυρός, πρόχειρα στημένος με χοντροκομμένα ξύλα, οι θεατρικές κινήσεις και η
έκφραση αγωνίας των παρευρισκομένων, αλλά και η παρουσία του Ιωάννη του Προδρόμου με τον αμνό,
σύμβολο της θυσίας του Χριστού,
όλα συντείνουν στην απόδοση του
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υπέρτατου δράματος. Το πληγωμένο σώμα του Χριστού ίσως αποδόθηκε έτσι, για να παρηγορήσει τους
αρρώστους στο μοναστηριακό νοσοκομείο του Αγίου Αντωνίου στο
Ίζεναϊμ (Isenheim) - για το οποίο
προοριζόταν - αφού εκείνος είχε
υποφέρει περισσότερο από αυτούς.

Γλυπτική
O Ντονατέλο (Donatello, 13861466), εκπρόσωπος του κλασικού
Ανθρωπισμού στη Φλωρεντία, από
τους σημαντικότερους γλύπτες της
εποχής του, χωρίς να αποβλέπει
στη μίμηση των κλασικών έργων
επιχείρησε την ελεύθερη αναφορά στη γλυπτική της κλασικής αρχαιότητας. Επηρεασμένος από τον
Μπρουνελέσκι, χρησιμοποίησε την
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προοπτική στην οργάνωση των επιτοίχιων γλυπτών του, προσδίδοντας
έτσι στα έργα του πλαστικότητα και
ισορροπία. Απέδωσε στα πρόσωπα
που αναπαρίστανε μια δραματικότητα, κυρίως σ’ αυτά που βρίσκονταν
στο πρώτο επίπεδο.

23

Εικ. 23. Ντονατέλο (Donatello,
1386-1466), “Γκαταμελάτα”
(1446-1450), Πάντοβα.
Το 1443 ο Ντονατέλο προσκλήθηκε
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στην Πάντοβα για να κατασκευάσει
το άγαλμα του στρατηγού Γκαταμελάτα. Ο Ντονατέλο εμπνεύστηκε από
το άγαλμα του Μάρκου Αυρηλίου (που
βρισκόταν στο Καπιτώλιο στη Ρώμη)
και μετέφερε στο έργο του πολλά κλασικά στοιχεία. Το πρότυπο του έφιππου
ήρωα θα χρησιμοποιηθεί στο εξής πολλές φορές στην τέχνη. Ο όγκος του
αγάλματος, όπως στέκεται στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου, είναι σταθερός και ισορροπημένος
και το πρόσωπο του Γκαταμελάτα είναι
ήρεμο και συγκρατημένο. Ο αναβάτης
εμφανίζεται μικρότερος σε αναλογία
από το άλογο και από αυτό συνάγεται
ότι ο ήρωας επιβάλλεται με τις ψυχικές
και τις ηθικές αρετές του και όχι με τη
σωματική του δύναμη. Η σταθερότητα του αγάλματος ενισχύεται από την
ισορρόπηση του ενός ποδιού του αλόγου επάνω σε μια μικρή σφαίρα.
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24

Εικ. 24. Αντρέα ντελ Βερόκιο
(Andrea del Verrocchio), “Μπαρτολομέο Κολεόνι” (1479-1488),
μπρούντζος, Βενετία.
Λίγα μόλις χρόνια αργότερα από το
έργο του Ντονατέλο ο Βερόκιο χρησιμοποιεί το ίδιο πρότυπο, αλλά δίνει
στο έργο του μεγαλύτερη κινητικότητα, δύναμη και έκφραση. Τονίζει
τη ζωτικότητα του αλόγου, αλλά και
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την υπεροχή του αναβάτη, καθώς διαγράφονται από τη μια οι μύες του
ζώου και από την άλλη η κυριαρχία
πάνω σ’ αυτό του Βενετού αξιωματούχου.
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Εικ. 25. Μιχαήλ Άγγελος, “Δαβίδ”
(1501 -1504), μάρμαρο, ύψος
με τη βάση 4,34 μ., Φλωρεντία,
Παλάτσο ντε λα Σινιορία.
Σ’ αυτό το έργο ο καλλιτέχνης αναβιώνει τη στάση χιαστί ή κοντραπόστο
της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Οι
μάζες του σώματος οργανώνονται
έτσι, ώστε να είναι αντίθετες μεταξύ
τους, αλλά συγχρόνως και να ισορροπούν δημιουργώντας την αίσθηση
της κίνησης. Η ανάπτυξη του έργου
ακολουθεί τον κατακόρυφο άξονα από το κεφάλι προς το ένα πόδι
που στηρίζει το σώμα. Από τον άξονα αποκλίνει το άλλο πόδι και το διπλωμένο προς τα επάνω χέρι, ενώ
την αίσθηση της δύναμης συμπληρώνει η κίνηση του κεφαλιού και ο σφιγμένος προς τα μέσα καρπός. Όλη η
δυναμική του σώματος συγκρατείται από τα μέλη, ενώ η έκφραση του
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προσώπου φανερώνει την πνευματική συγκέντρωση πριν από τη βίαιη κίνηση. Ο καλλιτέχνης εδώ αποδίδει τη
μορφή του Δαβίδ (ενόσω αυτός είναι
έτοιμος να καταφέρει στο Γολιάθ τη
χαριστική βολή) με υπερφυσικές διαστάσεις, επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας για άλλη μια φορά την ανθρώπινη δύναμη.
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Εικ. 26. Μιχαήλ Άγγελος, “Θνήσκων δούλος” (1513 περίπου),
μάρμαρο, ύψος 2,29 μ., Παρίσι,
Λούβρο.
H δύναμη των μυών, η κίνηση του
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σώματος, η έκφραση του προσώπου δε στοχεύουν στην απόδοση της
ομορφιάς, αλλά στην προσπάθεια
να εκφραστεί η αίσθηση της απελευθέρωσης από τα δεσμά που αιχμαλωτίζουν την ψυχή στην “επίγεια
φυλακή”. Το σώμα του δούλου περιελίσσεται γύρω από έναν ιδεατό κατακόρυφο άξονα.
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Μανιερισμός
Ήδη από το 1525 διαφαίνεται στα
έργα του Μιχαήλ Αγγέλου και του Ραφαήλ μια τάση κριτικής προς τις αυστηρές μορφές της Αναγέννησης.
Ο όρος “Μανιερισμός” προέρχεται
από τη λέξη “μανιέρα”, που σημαίνει δεξιοτεχνία. Με τον όρο αυτό ο
ιστορικός Βαζάρι χαρακτήριζε εγκωμιαστικά στο βιβλίο του Οι ζωές των
πιο σημαντικών Ιταλών αρχιτεκτόνων, ζωγράφων και γλυπτών, που
εκδόθηκε το 1550, το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Οι αποκλίσεις από τις
παραδεκτές έως τότε αναλογίες των
ρυθμών και η εισαγωγή νέων στοιχείων οδήγησαν στην άρνηση της
αντικειμενικότητας και του αυστηρού
ορθολογισμού. H ποικιλία της φύσης, το υπερβολικό, το αποσπασματικό χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτικές λύσεις για να ξεφύγουν οι
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καλλιτέχνες από την αυστηρή γεωμετρική τελειότητα και τους κανόνες που πηγάζουν από τη μίμηση
των ελληνορωμαϊκών ρυθμών. Αυτά
τα χαρακτηριστικά του Μανιερισμού
συνδέονται τόσο με την κρίση που
εμφανίστηκε στην κοινωνική και την
πολιτική ζωή της εποχής (λεηλασία
της Ρώμης από τους Ισπανούς,
1524) όσο και με την αβεβαιότητα
των νέων καλλιτεχνών που έπρεπε,
για να επιβληθούν, είτε να μιμηθούν
είτε να ξεπεράσουν τους μεγάλους
δημιουργούς που είχαν προηγηθεί.
Αντίθετα με την αυστηρότητα του
κλασικού ύφους της Αναγέννησης,
ο Μανιερισμός ήταν πρόθυμος να
επιτρέψει νέες ερμηνείες της αρχαιότητας, σύμφωνα με νέους τρόπους ανάλυσής της και καινούριους
πειραματισμούς.
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Εικ. 27. Μιχαήλ Άγγελος,
Η είσοδος στη Λαυρεντιανή
ΒιΒλιοθήκη (1524-1557),
Φλωρεντία.
Στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης οι
γιγαντιαίοι κίονες είναι ενσωματωμένοι στο πάχος του τοίχου, “πατούν»
επάνω σε μικρά φουρούσια και ενισχύουν με το μέγεθός τους την αντίθεση ανάμεσα στο ύψος του χώρου
αυτού και στο μήκος της αίθουσας
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της Βιβλιοθήκης. Οι αντιθέσεις των
χρωμάτων (λευκό και γκρι) και η μεγάλη σκάλα προκαλούν ένταση στον
επισκέπτη, που βρίσκεται σε ένα χώρο γεμάτο από κίονες οι οποίοι αναιρούν την έννοια της σταθερότητας.
To έργο του Μιχαήλ Αγγέλου αποτέλεσε την τελευταία δραματική πράξη της τέχνης της Αναγέννησης. Στο
συνολικό του έργο (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, γλυπτική) εμφανίστηκαν τα πρώτα δείγματα ανεξαρτησίας από τους κανόνες της κλασικής
τέχνης.
H αναζήτηση του ανορθόδοξου και
του ασυνήθιστου, καθώς και η δίψα
για ψυχική ένταση και ταραχή στη
θέα των έργων τέχνης άρχισαν να
επικρατούν στους καλλιτεχνικούς
προβληματισμούς προς το τέλος του
16ου αιώνα. O καλλιτέχνης δεν αισθανόταν πια δέσμιος του μοντέλου
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του και, καθώς απομακρυνόταν από
την αρμονία της Αναγέννησης, άρχισε να απελευθερώνεται από τη δέσμευση του πρωτοτύπου.
28

Εικ. 28. Παρμιτζιανίνο (Francesco
Mazzola, ο επονομαζόμενος
Parmigianino, 1503-1540),
“Η Παναγία με το μακρύ λαιμό”
(1535), λάδι σε ξύλο, Φλωρεντία,
Πινακοθήκη Ουφίτσι.
179 / 152 - 153
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Στο έργο αυτό φαίνεται να συνυπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά του Μανιερισμού. Η μορφή της Παναγίας,
με το μακρύ λαιμό, το μικρό κεφάλι
και το κομψό χέρι με τα εκλεπτυσμένα δάχτυλα, συγκεντρώνει όλη τη
χάρη και την κομψότητα του μανιεριστικού γούστου. Ένα πλήθος Αγγέλων συνωστίζεται στην αριστερή
πλευρά του πίνακα, και είναι γεμάτοι
γλυκύτητα. Ο χώρος όπου διαδραματίζεται η σκηνή είναι ασαφής. Δεξιά το τοπίο ανοίγει απροσδιόριστο.
Μια μακριά σειρά από κίονες χωρίς
κιονόκρανα κάνει ακόμα πιο διφορούμενη τη σκηνή, στην οποία βρίσκεται
ένας προφήτης με ειλητάριο*. Το μέγεθός του δε μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την απόστασή του από
τις μορφές που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο. Το έργο του Παρμιτζιανίνο είναι από τα τυπικά μανιεριστικά
180 180
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δείγματα των πρώτων δεκαετιών του
16ου αιώνα.
29

Εικ. 29. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, “Η Ανάσταση” (1610 περίπου), 2,75 x 1,27 μ., Μαδρίτη,
Μουσείο Πράδο.
Ο ΄Ελληνας ζωγράφος, μοναδική περίπτωση στο χώρο της ζωγραφικής,
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παρουσίασε πολλά μανιεριστικά στοιχεία στο έργο του. Η επιμήκυνση
των μορφών και η συμπύκνωσή τους
στα όρια του πίνακα επιτείνονται από
το στενόμακρο σχήμα του έργου. Η
επιμηκυσμένη μορφή του Χριστού
μοιάζει σαν φλόγα που ανεβαίνει
στον ουρανό. Μανιεριστική είναι και
η μορφή στα πόδια του Χριστού, που
με την έντονη προοπτική της σχεδόν
“τρυπάει” προς τα έξω την επιφάνεια
του πίνακα. Όλες όμως οι μορφές,
άυλες σχεδόν, μοιάζουν να αιωρούνται σε έναν ακαθόριστο χώρο. Το
έργο αποπνέει πνευματικότητα και
μια αίσθηση ονειρική.
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30

Εικ. 30. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
(El Greco, 1541 -1614), “Η ταφή
του κόμη Οργκάθ” (1586), Τολέδο,
ναός του Σάντο Τομέ.
Το θέμα αναφέρεται στην παράδοση
για ένα θαύμα του 14ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Άγιος Στέφανος
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εμφανίστηκαν για να δοξάσουν τον
κόμη Οργκάθ, ευεργέτη της εποχής,
κατά την ώρα της ταφής του. Η σύνθεση χωρίζεται σε δύο τμήματα, καθώς η σειρά των ευγενών που εικονογραφούνται με μορφές συγχρόνων
του Γκρέκο χωρίζει τον επίγειο από
τον ουράνιο κόσμο. Στο κάτω μέρος,
το γήινο, στο οποίο οι Άγιοι μπλέκονται με τους ανθρώπους, η ζωγραφική του καλλιτέχνη ακολουθεί
σε μεγάλο βαθμό την αναγεννησιακή παράδοση. Στο επάνω μέρος, το
ουράνιο, κυριαρχεί το μανιεριστικό
στοιχείο, καθώς οι μορφές αποδίδονται επιμηκυσμένες, με έντονες προοπτικές βραχύνσεις, έντονες περιελίξεις σωμάτων, πυκνές ως προς τη
σύνθεση. Ανάμεσα στους ευγενείς
(στο αριστερό μέρος του πίνακα) ο
άνδρας που κοιτά το θεατή θεωρείται ότι έχει τη μορφή του Γκρέκο,
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ενώ το μικρό παιδί στο πρώτο επίπεδο ταυτίζεται με το γιο του. Ο Γκρέκο συνδύασε μοναδικά τη βυζαντινή παράδοση με τη δυτική τέχνη, με
αποτέλεσμα το έργο του να παρουσιάζει μεγάλη εσωτερικότητα και
εκφραστικότητα και γι’ αυτό κατέχει μοναδική θέση στην Ιστορία της
Τέχνης.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ
Ο Ραφαήλ Σάντσιο (Raffaello
Sanzio, 1483-1520) γεννήθηκε στο
Ουρμπίνο το 1483. Ο πατέρας του
ήταν ζωγράφος στην Αυλή του δούκα
του Ουρμπίνο και πιθανόν να μετέδωσε στο γιο του τα πρώτα καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Όταν το 1504 ο Ραφαήλ εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία
και ήρθε σε επαφή με την τέχνη του
Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Μιχαήλ
Αγγέλου, είχε ήδη γνωρίσει τα έργα
του Πιέρο ντε λα Φραντζέσκα και είχε
μαθητεύσει κοντά σε μεγάλους ζωγράφους. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα και το 1508, ύστερα από
πρόσκληση του Πάπα Ιουλίου του
Β’, πήγε στη Ρώμη, όπου ξεκίνησε
τη λαμπρή σταδιοδρομία του με τις
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τοιχογραφίες των παπικών διαμερισμάτων στο Βατικανό. Το 1514, μετά
το θάνατο του Μπραμάντε, ανέλαβε
ως αρχιτέκτονας την ανοικοδόμηση
του ναού του Αγίου Πέτρου. Το ταλέντο του φανερώθηκε σε αρχιτεκτονικά έργα, σε ζωγραφικούς πίνακες και
τοιχογραφίες, αλλά και σε θεωρητικά δοκίμια στα οποία διατύπωνε τους
προβληματισμούς του. Όταν πέθανε,
ενταφιάστηκε στο Πάνθεον της Ρώμης, ενώ είχε θεωρηθεί, όταν ακόμα
ήταν εν ζωή, ως το πρότυπο του καλλιτέχνη που κατάφερε με εκπληκτικό
τρόπο να συνδυάσει την κλασική εξιδανίκευση της μορφής με την απόδοση της θρησκευτικότητας.
Ο Ραφαήλ εκπροσωπεί, μαζί με
το Λεονάρντο ντα Βίντσι και το Μιχαήλ Άγγελο, την ήρεμη ισορροπία της
αναγεννησιακής ζωγραφικής. Πιστεύει ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να μελετά
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τα έργα των μεγάλων δασκάλων και
όχι να παρατηρεί απευθείας τη φύση.
Μέσα από αυτή τη μελέτη οι διαφορές εξομαλύνονται. H πυραμιδοειδής
σύνθεση του θέματος με βάση την
προοπτική, η γλυκύτητα και η συγκρότηση των μορφών στα πρώτα
πλάνα, οι ισορροπημένες εναλλαγές
του φωτός και της σκιάς χαρακτηρίζουν τα έργα του.
Όταν οι καλλιτέχνες το 18ο αιώνα αναζήτησαν σταθερές αξίες για να
εκφράσουν την ομορφιά, τη συμμετρία και την αρμονία, στράφηκαν στο
έργο του Ραφαήλ. Ωστόσο η στείρα
επανάληψη αυτών των χαρακτηριστικών οδήγησε στον ακαδημαϊσμό του
19ου αιώνα.
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31

Εικ. 31. Ραφαήλ, “H Παναγία Σιστίνα” (1512), Δρέσδη, Πινακοθήκη.
Σ’ αυτό το έργο, που φιλοτεχνήθηκε
στη Ρώμη πιθανόν το 1512 (όπως και
στα άλλα θρησκευτικά έργα του Ραφαήλ), κυριαρχεί η ανθρώπινη ζωτικότητα, η ηρεμία της έκφρασης, μια
διάχυτη αίσθηση βαθιάς ενότητας,
στοιχεία τα οποία απομακρύνουν κάθε
αμφιβολία για την αγιότητα του
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θέματος. Όμως η Παναγία και το θείο
βρέφος, καθώς ανυψώνονται στους
ουρανούς μέσα από τα σύννεφα, παραμένουν θριαμβικά ανθρώπινοι. Στις
πολλαπλές εκδοχές της Παναγίας με
το βρέφος ο Ραφαήλ κατόρθωσε να
συνδυάσει το υπερφυσικό στοιχείο
του θέματος με μια βαθύτατη ανθρώπινη ηρεμία και γλυκύτητα στην έκφραση, μεταφέροντας στο θεατή το
εσωτερικό μεγαλείο των μορφών.
32
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Εικ. 32. Ραφαήλ, “Η Σχολή των
Αθηνών” (1509-1510), τοιχογραφία, μήκος 7,70 μ., Βατικανό.
Στο έργο αυτό απεικονίζεται η ισορροπία ανάμεσα στην κλασική σοφία
και την αποκάλυψη της χριστιανοσύνης. Η μεγαλοπρεπέστατη αρχιτεκτονική σύνθεση, όπου δεσπόζει
η προοπτική κατά μήκος του κεντρικού άξονα, αντανακλά την κυριαρχία
της ανθρώπινης λογικής. Ο χώρος
όπου ισορροπούν όλες οι ανθρώπινες αρετές οργανώνεται σύμφωνα
με το σχήμα του σταυρού, αλλά είναι περιορισμένος από τα πλάγια τοιχώματα και από τη θολωτή οροφή.
Το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς τονίζει τις ανθρώπινες μορφές, οι
οποίες παρουσιάζονται αρκετά μεγάλες σε σχέση με το χώρο στον οποίο
βρίσκονται. Όλη η σύνθεση χωρίζεται σε ομάδες ατόμων: στο κέντρο,
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μπροστά στον ουρανό που βρίσκεται
πίσω τους και κάτω από ένα τόξο, ο
Πλάτωνας (με τη μορφή του Λεονάρντο ντα Βίντσι) και ο Αριστοτέλης
συνομιλούν ως ίσοι, χωρίς να προβάλλεται η υπεροχή του ενός από
τους δύο. Ο Πλάτωνας κρατά στο
ένα χέρι ένα αντίτυπο του Τιμαίου,
ενώ με το άλλο χέρι δείχνει τον ουρανό, σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη ο οποίος κρατά ένα αντίτυπο των
Ηθικών και δείχνει τη γη. Τονίζεται
έτσι η συνύπαρξη του πλατωνικού
και του αριστοτελικού στοιχείου, της
μεταφυσικής και της πραγματιστικής
προσέγγισης του κόσμου. Οι υπόλοιπες φιγούρες σχηματίζουν γύρω από
τους δασκάλους μια έλλειψη, ενώ μερικοί από αυτούς απεικονίζονται με
τα χαρακτηριστικά των συγχρόνων
του Ραφαήλ. Κάτω αριστερά ο Πυθαγόρας, ο Επίκουρος, ο Παρμενίδης
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και στο πρώτο επίπεδο ο Ηράκλειτος
με τα χαρακτηριστικά του Μιχαήλ
Αγγέλου. Επάνω αριστερά ο Σωκράτης, ο Ξενοφώντας, ο Αισχύλος και ο
Αλκιβιάδης. Κάτω δεξιά απεικονίζεται ο Ευκλείδης με τα χαρακτηριστικά του Μπραμάντε, καθώς χαράσσει
γεωμετρικές μορφές σε μια πινακίδα,
ο Πτολεμαίος και ο ίδιος ο Ραφαήλ
που είναι ο άνθρωπος ο οποίος κοιτά
το θεατή.
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33

Εικ. 33. Ραφαήλ, “Η Σχολή των
Αθηνών”, λεπτομέρεια.
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Εικ. 34. Ραφαήλ, Βίλα Μαντάμα,
Ρώμη.
Άρχισε να κατασκευάζεται σύμφωνα
με σχέδιο του Ραφαήλ το 1518, για
τον καρδινάλιο Τζούλιο των Μεδίκων, στην πλαγιά ενός λόφου κοντά
στη Ρώμη. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε να κατασκευαστεί δίπλα από
τον εξώστη ένα ανοικτό θέατρο
όμοιο με ελληνικό. Τελικά, η έπαυλη
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κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα
σχέδια του Σαγκάλο του Νεότερου με πιο απλό σχήμα. Η ημικυκλική πρόσοψη του κτιρίου χαρακτηρίζεται από τις ορθογώνιες κόγχες, οι
οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους
από κίονες που υποβαστάζουν επιστύλια με διακοσμημένες ζωφόρους.
Η έπαυλη ανταποκρίνεται στην αρμονία του χώρου της Αναγέννησης.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στην κατασκευή αυτού του κτιρίου (αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, διακοσμητές)
πίστευαν ότι η αρχιτεκτονική δεν περιορίζεται μόνο στο να δώσει μορφή
στο κτίριο, αλλά επεκτείνεται στην
οργάνωση των κήπων και στα στοιχεία του διάκοσμου.
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35

Εικ. 35. Ραφαήλ, Εσωτερικό της
Βίλας Μαντάμα.
Στο εσωτερικό κυριαρχεί η έμπνευση
από τα ρωμαϊκά λουτρά και από άλλα
έργα του Ραφαήλ, πιο συγκεκριμένα
από τους εξώστες που αυτός κατασκεύασε στο Βατικανό. Υπάρχει μια
συνεχής σειρά από αίθουσες με τοξωτές οροφές και κόγχες τοποθετημένες γύρω από μια κυκλική αυλή και
διακοσμημένες με ζωγραφιές του
Τζούλιο Ρομάνο.
197 / 156
22-0135_l_c_istexnhs_107-158_28b.indd 197

5/12/2016 3:10:54 µµ

36

Εικ. 36. Ραφαήλ, Σχέδιο για τους
κήπους της βίλας Μαντάμα,
μελάνι, 5,31 x 3,95 μ., Φλωρεντία,
Πινακοθήκη Ουφίτσι.
Είναι το μοναδικό σχέδιο του Ραφαήλ για τους κήπους της έπαυλης. Το
σχέδιο παρουσιάζει τρεις ταράτσες,
μια τετράγωνη, μια κυκλική και μια
ελλειψοειδή, κατά μήκος ενός άξονα,
οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους
αλλά και με την έπαυλη.
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37

Εικ. 37. Μακέτα της βίλας.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Ψευτοϊσόδομο σύστημα:
Σύστημα τοιχοποιίας, οι στρώσεις
του οποίου δεν είναι όλες ισοϋψείς, αλλά παρεμβάλλονται και
άλλες χαμηλότερες στρώσεις.
Ειλητάριο: Μακρόστενη λωρίδα
περγαμηνής, στις δύο όψεις της
οποίας γραφόταν η Θεία Λειτουργία.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συνδυάστε κύκλους και τετράγωνα, για να σχεδιάσετε κατόψεις κτιρίων της Αναγέννησης.
2. Αναφέρετε τις βασικές διαφορές της μεσαιωνικής και της αναγεννησιακής ζωγραφικής.
3. Ποια σχέση είχε η ουμανιστική
σκέψη με την ανάπτυξη των τεχνών;
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4. Ποια ήταν η σημασία της προοπτικής για τη ζωγραφική της
Αναγέννησης;
5. Συγκρίνετε τους ανδριάντες
των έφιππων ηρώων “Γκαταμελάτα” του Ντονατέλο και “Κολεόνι” του Βερόκιο.
6. Συλλέξτε πληροφορίες για τη
ζωή και το έργο του Γκρέκο και
παρουσιάστε την εργασία σας
στην τάξη.
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου,
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί
να διατίθενται προς πώληση, όταν
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο
που διατίθεται προς πώληση και δεν
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946
(ΦΕΚ 1946,108, Α').
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή 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 - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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