ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΜΟΣ 5ος
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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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ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ
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Ε. Ντελακρουά (E. Delacroix,
1718-1863), “H Ελευθερία
οδηγεί το λαό” (1830), λάδι σε
μουσαμά, Λούβρο, λεπτομέρεια.
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13

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Νέα
Ζηλανδία, η Βόρειος Αμερική, η Λατινική Αμερική προσέφεραν νέες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους
με επακόλουθο η μετακίνηση προς
αυτούς τους τόπους από την Ευρώπη να απλώνεται ολοένα και περισσότερο. Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις συνεχώς πολλαπλασιάζονταν
και η μαζική παραγωγή στις νέες βιομηχανικές μονάδες εντατικοποιήθηκε. H “βιομηχανική επανάσταση”
εδραιώθηκε στα κράτη της Ευρώπης σε διαφορετικούς χρόνους. O
σιδηρόδρομος ένωσε τα μεγαλύτερα
αστικά κέντρα της Ευρώπης και της
Αμερικής, ενώ τα μεγάλα αγγλικά και
γερμανικά ατμόπλοια από το 1838
συνέδεσαν τις δύο ηπείρους.
7 / 207
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Ο όρος “ρομαντισμός” και τα παράγωγά του πρωτοεμφανίζονται
στην Αγγλία το 17ο αιώνα σε διηγήματα με ιππότες και περιπέτειες σε
αφηγήσεις γύρω από τις αντιξοότητες της ζωής, σε διηγήσεις ιστοριών
που βασίζονται στην ανεκπλήρωτη αγάπη και στο πάθος. H συναισθηματική έξαρση, το μεγαλειώδες
που αντικατοπτρίζεται στο άπειρο, η
απεγνωσμένη επιθυμία για κατάκτηση των υψηλότερων ιδανικών αλλά
και η μελαγχολία και το πάθος είναι
μερικές από τις έννοιες που εκφράζονται με τον όρο “ρομαντισμός”.
H επιθυμία απομάκρυνσης από
τις αυστηρές προδιαγραφές της κλασικής παράδοσης, η αναζήτηση του
τοπικού χρώματος και η έξαρση του
εθνικισμού οδήγησαν τους καλλιτέχνες στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα να αναζητήσουν μια μορφή
8 / 207
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έκφρασης που να προσαρμόζεται
στην προσωπική αισθητική τους.
O Νεοκλασικισμός είχε υπερτονίσει τη λογική και είχε τυποποιήσει
την καλλιτεχνική έκφραση. To αυθόρμητο και η παρόρμηση του καλλιτέχνη δεν είχαν πεδίο έκφρασης
στο Νεοκλασικισμό. Στο Ρομαντισμό
η πνευματική και καλλιτεχνική ευαισθησία αλλάζει, ενώ κυριαρχούν
η διεκδίκηση της ελευθερίας της έκφρασης και η επικράτηση της ιδέας
του ατομικισμού.
Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι ρομαντικοί εκφράζονται με ιδιαίτερους
τρόπους μέσα στο πλαίσιο του Ρομαντισμού. Όμως η απαίτηση για
ελευθερία της δημιουργικής φαντασίας και του ατομικού συναισθήματος ήταν κοινό χαρακτηριστικό και
έδωσε νέες εκφραστικές δυνατότητες σε όλους τους τομείς της τέχνης.
9 / 207 - 208
22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 9

5/12/2016 12:10:34 µµ

Με το Ρομαντισμό ανανεώνεται η
σημασία της θρησκευτικής πίστης
στην καλλιτεχνική παραγωγή, εκδηλώνονται η αντίθεση και η αποδέσμευση από τα κλασικά πρότυπα,
ενισχύεται η αναζήτηση του εξωτικού στοιχείου, αλλά και η επαφή με
τη φύση ως αντίδραση στην αυξανόμενη αστικοποίηση. H τέχνη γίνεται
μέσο έκφρασης των ατομικών ανησυχιών του καλλιτέχνη, της φαντασίας του, των παρορμήσεών του, των
ονείρων του. To pittoresque, δηλαδή
το γραφικό, το αναπάντεχο, το εξωτικό, αλλά και το sublime, που δηλώνει το ύψιστο, το άπειρο και το έντονο και φοβερό μαζί, αποτελούν τις
πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του
Ρομαντισμού.
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Εικ. 1. Ζακ-Ινιάς Ιτόρφ (JacquesIgnace Hittorff, 1792-1867), Εθνικό Τσίρκο (1851), λεπτομέρεια της
πρόσοψης, Παρίσι.
Το 1830 οι έρευνες του Ιτόρφ σχετικά με την πολυχρωμία των ελληνικών
ναών άνοιξαν νέους εκφραστικούς
δρόμους. Οδήγησαν στη χρησιμοποίηση χρωμάτων και πλούσιων διακοσμητικών στοιχείων σε αντίθεση με
το απόλυτο λευκό της αρχιτεκτονικής
11 / 208
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του Νεοκλασικισμού. Οι ναοί της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας, σύμφωνα με τη θεωρία της πολυχρωμίας του Ιτόρφ, ήταν διακοσμημένοι με
έντονα χρώματα όπως κόκκινο, κίτρινο, μπλε.
Αρχιτεκτονική
Στον ορθολογισμό των αρχών του
19ου αιώνα αντιτίθεται τώρα μια ατελείωτη ποικιλία από αρχιτεκτονικά
στιλ, που μπορούν να συνυπάρχουν
στο μυαλό του ίδιου καλλιτέχνη. To
απόλυτα ωραίο, που ήταν ο στόχος
του Νεοκλασικισμού, δεν υφίσταται πια. Οι αρχιτεκτονικές επιλογές
εξαρτώνται από την προτίμηση του
κάθε αρχιτέκτονα για κάποιο συγκεκριμένο στιλ, από την επιθυμία να
τονιστεί μέσα από την τέχνη, ή ακόμα και από την ιδιαίτερη χρήση του
12 / 208 - 209
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κάθε κτιρίου, κάποιο εθνικό συναίσθημα. Γενικά, μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όχι μόνο από την κλασική αρχιτεκτονική αλλά και από την
αρχιτεκτονική του Μεσαίωνα. Αυτή
η ελεύθερη μεταφορά στοιχείων
από τις προηγούμενες αρχιτεκτονικές εκφράσεις και η χρησιμοποίησή
τους με στόχο το νεωτερισμό οδηγούν στα μέσα του 19ου αιώνα στο
αρχιτεκτονικό στιλ που ονομάζεται εκλεκτικισμός. Επίσης, την ίδια
περίοδο εμφανίζεται και η μέριμνα
για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των κτισμάτων της αρχαιότητας αλλά και του Μεσαίωνα, η οποία
συνδυάζεται με την έξαρση της αναζήτησης μιας εθνικής ταυτότητας.
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Εικ. 2. Σαρλ Γκαρνιέ (Ch. Garnier,
1869-1948), Όπερα (1861-1875),
Παρίσι.
O αρχιτέκτονας αυτού του επιβλητικού κτιρίου είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ως τεταρτοετής φοιτητής και
ασχολήθηκε με τη μελέτη του ναού
της Αφαίας στην Αίγινα. Λίγα χρόνια
μετά την επιστροφή του στο Παρίσι
σχεδίασε την Όπερα. Τα στοιχεία που
δανείστηκε από την ελληνική κλασική
αρχιτεκτονική δεν ακολουθούν τους
αυστηρούς κανόνες αλλά την απελευθερωμένη έμπνευση του αρχιτέκτονα.
14 / 209
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Εικ. 3. Τσαρλς Μπέρι (Ch. Barry,
1795-1860) και Α. Γ. Πούτζιν
(A.W.N. Pugin, 1812-52), Βουλή
(1836-1860), Λονδίνο.
H απεικόνιση των ερειπίων, και κυρίως των γοτθικών εκκλησιών, είναι
χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού
στην αρχιτεκτονική. To νεογοτθικό
στιλ κυριάρχησε στην Αγγλία και σιγά-σιγά οδήγησε σε εμβάθυνση στην
τέχνη και στην αρχιτεκτονική του
15 /
15209
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Μεσαίωνα. Μετά την καταστροφή
του παλιού κτιρίου του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο το σχέδιο που πρότειναν οι Μπέρι και Πούτζιν δεν
επιδιώκει μόνο να μεταφέρει τις διακοσμητικές λεπτομέρειες των γοτθικών κτιρίων, αλλά και γενικότερες
οικοδομικές αρχές. To συνολικό μέγεθος, η υπερβολή στο ύψος και η
οξυμμένη καθετότητα, οι πυργίσκοι
και οι οβελίσκοι κάνουν ευδιάκριτο το κτίριο στο όλο πανόραμα της
πόλης. Τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία και όλα τα διακοσμητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου μεταφέρονται ύστερα από εμπεριστατωμένη
μελέτη των μεσαιωνικών εκκλησιών.
H κάτοψη του κτιρίου μπορεί να έχει
στοιχεία της κλασικής συμμετρίας,
αλλά αναμφίβολα η τελική εικόνα κυριαρχείται από την τάση για συνύπαρξη του γοτθικού και του κλασικού
16
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στοιχείου. Στο εσωτερικό, οι αίθουσες του Κοινοβουλίου είναι έντονα
διακοσμημένες με λεπτομέρειες που
αναδεικνύουν την επιβλητικότητα και
τον πλούτο του κτιρίου.
Ζωγραφική
H ζωγραφική του Ρομαντισμού
στηρίζεται στην εκφραστική ελευθερία. Οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να αποδώσουν την έκφραση
των ψυχικών καταστάσεων και να
προκαλέσουν την έξαρση των συναισθημάτων του θεατή. To φανταστικό είναι πηγή έμπνευσης για
το δημιουργό, ο οποίος έχει στόχο
την απεικόνιση μιας συναισθηματικής ανταπόκρισης που προκαλείται
από κάποια συγκίνηση.
Φως και σκιά θα επαναπροσδιοριστούν μέσα από τη σχέση τους με
το χρώμα, το οποίο θα κατακλύσει
17 / 209 - 210
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τον πίνακα, για να αποδώσει την
ένταση των συγκινήσεων. Οι σκιερές επιφάνειες αυξάνονται, η κίνηση, το χρώμα γίνονται όλο και
πιο έντονα. H έμφαση στη γραμμή, που χαρακτήριζε το Νεοκλασικισμό, αποδυναμώνεται όλο και
περισσότερο. Tα καθορισμένα περιγράμματα δεν είναι πλέον δυνατόν
να υπάρχουν εκεί όπου κυριαρχεί
η ένταση των συναισθημάτων και
όπου οι καταστάσεις περιπλέκονται
από τη συναισθηματική φόρτιση.
H ιστορία, οι μύθοι και οι λαϊκοί
θρύλοι, οι διάφορες στιγμές της ημέρας όπως η ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα, ο καθημερινός μόχθος των
ανθρώπων, όλα αυτά αποτελούν μερικά από τα θέματα των ρομαντικών
ζωγράφων.
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Εικ. 4. Τ. Ζερικό (Theodore
Gericault, 1791-1824), “H σχεδία
της Μέδουσας” (1818), λάδι και
πένα σε μουσαμά, 0,65 x 0,83 μ.,
Παρίσι, Λούβρο.
Ο Τεοντόρ Ζερικό ήταν ένας από
τους πρωτοπόρους του ρομαντισμού. Στα ταξίδια του στην Ιταλία
μελέτησε τον Μιχαήλ Άγγελο και τον
Καραβάτζιο. Από τη μελέτη του
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22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 19

5/12/2016 12:10:35 µµ

έργου τους πηγάζουν η δυναμική
απόδοση των σωμάτων και η δραματική ένταση των χρωμάτων και στα
δικά του έργα. To έργο “Η σχεδία
της Μέδουσας” υπήρξε για τους ρομαντικούς ζωγράφους ό,τι ήταν για
την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης “Ο όρκος των Ορατίων” του
Νταβίντ. Δεν εξυμνούνται πια ο ηρωισμός και τα υψηλά ιδανικά, αλλά
απεικονίζονται ο ανθρώπινος πόνος
και ο αγώνας της επιβίωσης. Ο Ζερικό ήθελε να εντυπωσιάσει τον κόσμο χρησιμοποιώντας ένα θέμα από
τη σύγχρονη επικαιρότητα. H “Μέδουσα”, πολεμικό καράβι που ταξίδευε προς τη Σενεγάλη, αποικία
της Γαλλίας, ναυάγησε στις 2 Ιουλίου 1816. To γεγονός είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Γαλλίας και
είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις.
To έργο του Ζερικό παρουσιάζει
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τους ναυαγούς τη στιγμή που βλέπουν στον ορίζοντα ένα καράβι και
αναπτερώνονται οι ελπίδες τους για
τη σωτηρία. Ο ζωγράφος αποτυπώνει στα πρόσωπα των ναυαγών την
κούραση και την απεγνωσμένη προσπάθεια για επιβίωση αλλά συγχρόνως την ελπίδα στην εμφάνιση του
καραβιού, το οποίο μπορεί να τους
σώσει. Ολόκληρη η σύνθεση εκφράζει μια συνεχώς αυξανόμενη ένταση,
που κορυφώνεται στο επάνω τμήμα του πίνακα. Κάθε μορφή αποτελεί σχεδόν μια αυτόνομη ενότητα με
πολύπλοκες κινήσεις και αντιθέσεις.
To φως, πέφτοντας πάνω στα σώματα των ναυαγών, πολλαπλασιάζει τη
δραματικότητα στις εκφράσεις των
προσώπων και στις κινήσεις των σωμάτων. To θέμα αποκτά ένταση προς
το βάθος, χάρη στην προοπτική, και
συγχρόνως ανοίγεται προς τα δεξιά
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και προς τα αριστερά, με την έκταση
της σχεδίας, δημιουργώντας μεγαλύτερη συγκίνηση στο θεατή. Ο Ζερικό έκανε πενήντα περίπου προσχέδια γι’ αυτό το έργο.
5

Εικ. 5. Ε. Ντελακρουά (Ε. Delacroix, 1718-1863), “H Ελευθερία
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οδηγεί το λαό” (1830), λάδι σε
μουσαμά, 2,60 x 3,25 μ., Παρίσι,
Λούβρο.
Ta περισσότερα έργα του Ντελακρουά έχουν θέματα από την ιστορία, από τη λογοτεχνία αλλά και από
τα γεγονότα της εποχής του. Η συμμετοχή στα γεγονότα της επικαιρότητας και η επιδίωξη να αποτυπώσουν στο έργο τους την εποχή τους
είναι από τα χαρακτηριστικά των ρομαντικών καλλιτεχνών. Οι έντονοι
χρωματικοί νεωτερισμοί του Ντελακρουά, η ελευθερία και η ένταση της
πινελιάς του άνοιξαν νέους δρόμους
στη ζωγραφική. Ανεξαρτητοποιείται από τους κλασικούς τρόπους του
Νταβίντ και των μαθητών του και μεταφέρει στον πίνακα την εσωτερική
ζωή των πραγμάτων, των ανθρώπων
και των καταστάσεων. Από τα ταξίδια του στις χώρες της Μεσογείου
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κουβαλά τα χρώματα, τις ζωηρές
αντιθέσεις και την ευαισθησία της
εσωτερικής ατμόσφαιρας. Οι δυνάμεις της φύσης και τα ένστικτα του
ανθρώπου δονούν την επιφάνεια των
έργων του και δείχνουν στο θεατή
τις πιο αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ψυχής. Ο Ντελακρουά, θέλοντας να μάθει όλα τα μυστικά της
ζωγραφικής, αντέγραψε με επιμονή
έργα μεγάλων καλλιτεχνών, για να
μπορέσει να φτάσει σε υψηλή τεχνική τελειότητα.
To έργο “Η Ελευθερία οδηγεί το
λαό”, είναι σημαντικό, διότι σ’ αυτό
παρουσιάζεται για πρώτη φορά η
θριαμβική σκηνή μιας επανάστασης
του λαού (η επανάσταση του 1830,
που έφερε στην εξουσία το βασιλιά Λουδοβίκο - Φίλιππο). Ο λαός
που συνοδεύει την Ελευθερία ανήκει στην κατώτερη κοινωνική τάξη,
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γεγονός που ενόχλησε την αστική τάξη της Γαλλίας. Ο καλλιτέχνης
συμμετέχει στη δράση του πίνακα,
μια που ο άντρας με το καπέλο δεν
είναι άλλος από τον ίδιο το ζωγράφο.
Ο ενθουσιασμός για την ελευθερία,
το ένοπλο πλήθος, η ένταση στην
ατμόσφαιρα, η κυματίζουσα τρίχρωμη σημαία δημιουργούν συναισθήματα έξαρσης και πάθους στο θεατή.
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Εικ. 6. Ντελακρουά, “H καταστροφή της Χίου” (1824), 4,22 x 3,52
μ., Παρίσι, Λούβρο.
Για μια ακόμη φορά τα θέματα της
επικαιρότητας αποτελούν πηγή
έμπνευσης για τους καλλιτέχνες.
H συναισθηματική φόρτιση που
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εκπέμπει το πρόσωπο της γυναικείας
μορφής στο κέντρο του πίνακα έρχεται σε αντίθεση με το σκληρό πρόσωπο του Τούρκου καβαλάρη. H έλλειψη της συμμετρίας του πίνακα, τα
λαμπερά χρώματα, η απόγνωση εξαιτίας της καταστροφής, τα πυρπολημένα χωριά στο βάθος συγκλονίζουν
το θεατή. Στο έργο αυτό προβάλλεται η έντονη συγκίνηση που θέλει να
μεταφέρει ο καλλιτέχνης, εμπνεόμενος από το φιλελληνισμό και την ελληνική επανάσταση.
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Εικ. 7. Γουίλιαμ Τέρνερ (William
Turner, 1775-1851), “H παραλία
του Καλέ, η άμπωτη και οι ψαράδες που μαζεύουν πεταλίδες”
(1830), λάδι, 0,73 x 1,07 μ., Μπέρι,
Μουσείο Καλών Τεχνών.
Στο πλαίσιο του αγγλικού Ρομαντισμού ο Τέρνερ απέδωσε με μεγάλη φυσικότητα τις διαφορετικές
στιγμές της φύσης. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του πέρασαν γεμάτα στερήσεις, και το έργο του
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αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, ακόμα και με εχθρότητα. Η αναγνώριση ήρθε αργά στη ζωή του, μόλις
το 1889, μετά από μια κοινή έκθεση
με τον Ροντέν (βλ.κεφ.15 εικ.11). Ο
Τέρνερ μέχρι τα βαθιά του γεράματα αφιερώθηκε στη μελέτη του φωτός και της φύσης καθώς μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μέρας
και των εποχών. Μελετητής προηγούμενων τοπιογράφων (Κλωντ Λορέν και άλλων) απέδωσε στα έργα
του τη φύση με τα στοιχεία του μεγαλειώδους και του “υψηλού”. Όταν
πέθανε, άφησε περίπου 300 έργα και
20.000 σκίτσα, τα οποία βρίσκονται
σήμερα στην Τέιτ Γκάλερι του Λονδίνου. Στα τοπία που ζωγράφισε ο χώρος αποκτά υπόσταση μέσα από το
χρώμα και το φως, ενώ οι μορφές χάνουν κάθε ίχνος περιγράμματος και
γίνονται σχεδόν άυλες.
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Στην ατμόσφαιρα κυριαρχεί το συναίσθημα. Το φως διαλύει τις μορφές, και το θέμα γίνεται αντιληπτό
με την ενεργοποίηση της φαντασίας
του θεατή.
Γλυπτική
H γλυπτική σιγά-σιγά απομακρύνεται από την επίδραση του Κανόβα
και, προσπαθώντας να ξεπεράσει
τις δυσκολίες που προέρχονται από
την ίδια της τη φύση, αναζητά νέους
τρόπους για να εκφράσει το άπειρο. Στα γλυπτά τους οι καλλιτέχνες,
περιορισμένοι από τη φύση του
υλικού, θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν το συναισθηματισμό του ρομαντισμού με την επιλογή θεμάτων
στα οποία μπορούν να τονιστούν η
ζωντάνια, η κίνηση αλλά και η υφή
του υλικού. H γλυπτική θα αργήσει
να ακολουθήσει το Ρομαντισμό. Τα
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πρώτα έργα που δείχνουν τη διάθεση να απομακρυνθούν από το Νεοκλασικισμό εκτίθενται το 1831 στην
ετήσια Έκθεση των Καλών Τεχνών
στο Παρίσι. Τα νέα χαρακτηριστικά
είναι η προσπάθεια απόδοσης των
φυσικών στοιχείων, των εσωτερικών εκφράσεων και των καταστάσεων της ψυχής. Τα θέματα των έργων
είναι παρμένα από το Μεσαίωνα,
την Αναγέννηση, αλλά, όπως στη
ζωγραφική, και από σύγχρονα γεγονότα. Οι γλύπτες του Ρομαντισμού
παρουσιάζουν τους ανθρώπους με
τα ρούχα της εποχής τους και αντιτίθενται στον ιδεαλισμό του γυμνού
του Νεοκλασικισμού. H φύση, λοιπόν, “η φύση και η αλήθεια”, όπως
έγραφε ο Βίκτωρ Ουγκό στην εισαγωγή του έργου του Κρόμγουελ, το
1827, είναι η κεντρική ιδέα του Ρομαντισμού στη γλυπτική.
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Εικ. 8. Ζαν Μπατίστ Καρπό (Jean
Baptiste Carpeaux, 1827-1875),
“O χορός” (1868), πρόπλασμα, γύψος, 2,32 x 1,48 x 1,15 μ., Παρίσι,
Μουσείο Ορσέ.
Ο Καρπό απέδωσε με δυναμισμό το
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πνεύμα του Ρομαντισμού στη γλυπτική. Σ’ αυτό το έργο επιτυγχάνει
να μεταφέρει τη χαρά της κίνησης,
της διασκέδασης και τον αυθορμητισμό σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι
σύγχρονοί του το θεώρησαν άσεμνο
για να στηθεί στην Όπερα του Παρισιού. Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό στη μεγάλη προσπάθεια για την
ανανέωση της γλυπτικής. H δίψα για
χαρά, ο ρεαλισμός, η έκφραση περιλαμβάνονται στις βασικές επιδιώξεις
της γλυπτικής κατά το τέλος του
19ου αιώνα.
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Η τέχνη στην Ελλάδα
Στην Αθήνα οι ανάγκες συνεχώς
μεγαλώνουν, και τα δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα πολλαπλασιάζονται.
Ευρωπαίοι και Έλληνες αρχιτέκτονες, ύστερα από τις πρώτες νεοκλασικές δημιουργίες, γρήγορα θα
περάσουν σε μια πιο σύνθετη έκφραση, επηρεασμένη από διάφορα
στοιχεία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Τα αυστηρά νεοκλασικά στοιχεία θα εμπλουτιστούν με αναφορές
στην αναγεννησιακή, στη γοτθική,
στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, και
θα εμφανιστεί και εδώ μια αμφιταλάντευση ανάμεσα στο κλασικό και
στο “ρομαντικό”.
Στην ελληνική ζωγραφική δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί κάποια
περίοδος ως καθαρά ρομαντική.
Μετά το 1860 η δημιουργία έργων
με ιστορικά θέματα ατόνησε, οι
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προσωπογραφίες εξακολουθούσαν να κυριαρχούν, και πλήθυνε η
δημιουργία θαλασσογραφιών, τοπογραφιών και ηθογραφιών. Στην
τοπιογραφία, που είχε μακρά παράδοση από τις υδατογραφίες των
περιηγητών, Ευρωπαίων δηλαδή
ζωγράφων του 18ου αιώνα που κατέγραφαν τις αρχαιότητες στην κατακτημένη από τους Τούρκους Ελλάδα, απεικονίζονται με ειδυλλιακό
τρόπο τα ελληνικά ερείπια, και το
παρελθόν και το παρόν εμφανίζονται σε μία σύζευξη που φαίνεται να
αναφέρεται στην ειδυλλιακή τοπιογραφία του 17ου αιώνα (βλ. Κλ. Λοραίν, σελ.169 / Δ, 40, εικ. 11). Στην
ηθογραφία αντανακλάται η στροφή
της ελληνικής κοινωνίας προς την
αστικοποίηση, με την οποία φαίνεται να απολαμβάνει την ελευθερία
και τις οικονομικές δυνατότητες που
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παρέχει. Η ηθογραφία καταγράφει
τα ασήμαντα ή σημαντικά στιγμιότυπα της ζωής τόσο του αστού όσο
και του αγρότη, δημιουργεί μια άλλοτε εύθυμη και άλλοτε μελαγχολική
ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε είναι
η ζωγραφική που εξιδανικεύει την
ιδιωτική ζωή χωρίς να εκφράζει κοινωνικούς προβληματισμούς ή υπονοούμενα. Πολλές φορές ο χώρος
όπου διαδραματίζονται τα διάφορα
στιγμιότυπα είναι περισσότερο ευρωπαϊκός και λιγότερο ελληνικός,
πράγμα που ταίριαζε στον ιδεολογικό προσανατολισμό των αστικών
κοινωνικών στρωμάτων της νεοσύστατης Ελλάδας, η οποία επιζητούσε την ταυτότητά της και την ιδεολογική της συγγένεια με την Ευρώπη.
Κορυφαίοι ζωγράφοι της Σχολής
του Μονάχου δημιουργούν σε αυτή
την περίοδο, με κυριότερους τον
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Νικηφόρο Λύτρα και τον Νικόλαο
Γύζη, καθηγητές στο Σχολείο των Τεχνών του Πολυτεχνείου στην Αθήνα ο πρώτος, στην Ακαδημία Καλών
Τεχνών στο Μόναχο ο δεύτερος, δίδαξαν τους Έλληνες ζωγράφους και
στήριξαν την ελληνική ζωγραφική
στην προσπάθειά της να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή τέχνη. Με
την τοπιογραφία και την ηθογραφία
η ελληνική τέχνη θα οδηγηθεί από
το νεοκλασικισμό και το ρομαντισμό
στον 20ό αιώνα και στο συντονισμό
της με τα ευρωπαϊκά ρεύματα της
πρωτοπορίας.
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Εικ. 9. Σταμάτης Κλεάνθης (18021862), Μέγαρο Ιλίσια, σήμερα Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών (18401848), Αθήνα.
Το κτίριο αυτό χαρακτηρίζεται από
οξυκόρυφα ανοίγματα, από τη χρησιμοποίηση της πέτρας και του τούβλου αλλά και από τη συμμετρία του
συνόλου.
Εικ. 10. Χριστιανός Χάνσεν, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, To Οφθαλμιατρείο (1847), Αθήνα.
Οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες μελετούν τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και
μεταφέρουν στα έργα τους πολλά
στοιχεία της. Τα δίλοβα παράθυρα
αλλά και οι διακοσμητικές ταινίες αυτού του κτιρίου το πιστοποιούν.
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Εικ. 11. Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst
Ziller, 1837-1923), Έπαυλη Καλαμάρα (1893-1900), Αθήνα, Κηφισιά.
Ο Ε. Τσίλλερ ήρθε στην Ελλάδα το
1861 και έμεινε εδώ μέχρι το θάνατό του. Παραγωγικότατος αρχιτέκτων, ασχολήθηκε με ανασκαφές,
δίδαξε στο Σχολείο των Τεχνών από
το 1872 και διετέλεσε Διευθυντής
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Δημοσίων Έργων. Στα πολυάριθμα
έργα του χρησιμοποίησε τα στοιχεία
του Νεοκλασικισμού που διδάχτηκε
στη Γερμανία και προσπάθησε να τα
συνδυάσει με νέα, τα οποία θα ταίριαζαν με τις απαιτήσεις της αθηναϊκής αστικής τάξης. Στην έπαυλη Καλαμάρα ο αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί
κλασικά στοιχεία, όπως είναι η συμμετρία, η απλότητα του όγκου του
κτιρίου, το μεγάλο γείσο με τις διακοσμητικές σταγόνες, και τα συνδυάζει με τα τοξωτά ανοίγματα του
προστώου και την εμφανή λιθοδομή,
στοιχεία που ταιριάζουν σε μια εξοχική κατοικία.
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Εικ.12. Κωνσταντίνος Βολανάκης
(1839-1907), “Η Έξοδος του Άρεως” (1868), λάδι σε καμβά, 1,10 x
1,91μ, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.
Το έργο απεικονίζει ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη τον Απρίλιο του
1826. Η σύνθεση στηρίζεται σε καλά
υπολογισμένη οργάνωση, που κατευθύνει την προσοχή του θεατή στο κέντρο. Εκεί εικονίζεται το ελληνικό
42 / 216
22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 42

5/12/2016 12:10:37 µµ

καράβι “Άρης” να έχει μόλις νικήσει
σε ναυμαχία με τουρκικά πλοία. Τον
καλλιτέχνη δεν τον ενδιαφέρει τόσο η
περιγραφή της μάχης όσο η μνημειακή παρουσίαση των ιστιοφόρων πέρα
από το πραγματικό γεγονός.
13

Εικ. 13. Νικηφόρος Λύτρας (18321904), “Το Φίλημα”, λάδι σε καμβά,
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0,79 x 0,69 μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.
Το έργο αυτό παρουσιάστηκε το
1878 στην Έκθεση του Παρισιού και
αποδίδει μια τρυφερή σκηνή από την
ελληνική ύπαιθρο. Η αφέλεια και η
αγνότητα του νεαρού κοριτσιού παρουσιάζονται με απαράμιλλη ομορφιά, καθώς η κόρη δέχεται στα κρυφά
το φιλί του νέου που ξενυχτά κάτω
από το παράθυρό της. Το φως στο
δωμάτιο αφήνει να δούμε τις λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τη λιτότητα του απλού λαϊκού σπιτιού.
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14

Εικ. 14. Νικόλαος Γύζης (18421901), “Η Αποστήθιση” (1883),
λάδι σε ξύλο, 0,74 x 0,63 μ., Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.
Από τους μεγάλους δασκάλους των
κανόνων της σύνθεσης ο Γύζης δίδαξε
στην Ακαδημία του Μονάχου την περίοδο 1882-1901. Έχοντας ιδεαλιστικό
προσανατολισμό ζωγράφισε θέματα
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με αλληγορικό περιεχόμενο, ηθογραφίες και προσωπογραφίες. Στο έργο
αυτό καταφέρνει με λιτά μέσα να συγκρατήσει το βλέμμα του θεατή στο
πρόσωπο της μικρούλας, που, συγκεντρωμένη, προσπαθεί να επαναλάβει
νοερά το μάθημά της. Γνώστης του
υλικού, αποδίδει με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα ρούχα, τα μαλλιά, την
επιδερμίδα, τα υγρά μάτια.
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15

Εικ. 15. Γεώργιος Ιακωβίδης, “Η
παιδική Συναυλία” (1900), λάδι σε
μουσαμά, 1,76 x 2,50 μ., Αθήνα,
Εθνική Πινακοθήκη.
Από τα πιο γνωστά έργα της ελληνικής ηθογραφίας, αποτελεί το αποκορύφωμα της άνθησης του είδους,
την οποία άνθηση θα ακολουθήσει
η παρακμή. Ο Ιακωβίδης απεικονίζει
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στο έργο αυτό μια σκηνή που αντανακλά όχι μόνο το γούστο του αθηναϊκού κοινού αλλά και του ευρωπαϊκού, αφού το 1900, ύστερα από
μικρές τροποποιήσεις, το έργο εστάλη στην παγκόσμια έκθεση του Παρισιού και βραβεύτηκε με χρυσό
μετάλλιο. Είναι προφανής η προσκόλληση του καλλιτέχνη στη φυσική αναπαράσταση και χαρακτηριστική η φυσική και άνετη πινελιά με την
οποία περιγράφει τους ανθρώπους,
τις κινήσεις, το διάχυτο φως.
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16

Εικ. 16. Γιαννούλης Χαλεπάς
(1851-1938), “Η Κοιμωμένη”
(1878), μάρμαρο, μήκος 1,70 μ.,
Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Χαλεπάς αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη στην ελληνική τέχνη. Το έργο και η ζωή του απέκτησαν διαστάσεις μύθου ο οποίος περιβάλλει το όνομά του μέχρι σήμερα.
“Η Κοιμωμένη”, για την οποία τόσα
γράφτηκαν, είναι το τελευταίο έργο
που σμίλεψε ο καλλιτέχνης πριν αρ49 / 218
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ρωστήσει και νοσηλευτεί στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Έργο δομημένο
με τις αρχές της κλασικής τέχνης,
φανερώνει και ρομαντικές επιδράσεις. Το καλοδουλεμένο μάρμαρο
χάνει τη βαρύτητά του, και μορφή
και πτυχώσεις πλάθονται ανάλαφρες.
Η κοπέλα που κοιμάται κρατάει στο
στήθος ένα σταυρό, τελευταίο ίσως
δεσμό με τον υλικό κόσμο. Το ανασηκωμένο σώμα, το σφίξιμο του σταυρού στο χέρι αφήνουν τη μορφή να
αιωρείται ανάμεσα σε έναν ταραγμένο ύπνο και στο θάνατο.
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17

Εικ. 17. Δημήτριος Φιλιππότης
(1834-1919), “Ξυλοθραύστης”
(1875), μάρμαρο, ύψος 1,10 μ.,
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα.
Ο Φιλιππότης, από τις μεγάλες μορφές της ελληνικής γλυπτικής, απέδωσε στη μορφή του νέου άντρα την
ένταση στην κίνηση, τη σύσπαση
των μυών, που δηλώνουν τη μεγάλη
προσπάθεια. Ο γλύπτης αιχμαλωτίζει
τη στιγμή της μεγάλης έντασης, δίνοντας ένα έργο, που για την
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ελληνική γλυπτική σημαίνει την απομάκρυνση από το γαλήνιο και συγκρατημένο χαρακτήρα των κλασικών προτύπων.
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ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ ΓΚΟΓΙΑ

Εικ. 18. Φραντζίσκο Γκόγια
(Francisco Goya, 1746-1828),
“Οι τουφεκισμοί της 3ης Μαΐου”
(1814), λάδι σε μουσαμά, 2,66
x 3,45 μ., Μαδρίτη, Μουσείο
Πράντο.
O Φραντζίσκο Γκόγια ζούσε στην
Ισπανία, σε μια χώρα εξαντλημένη
από τους πολέμους με τους Γάλλους,
53 /
53219
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όπου επικρατούσαν η καταπίεση, η
μιζέρια, αλλά και η καχυποψία. Ως
ζωγράφος της βασιλικής αυλής της
Ισπανίας απέδωσε με λεπτή ειρωνεία τις ανησυχίες της εποχής του.
Βασιλείς και απλοί άνθρωποι γίνονται στα έργα του αντικείμενο της
ίδιας αμείλικτης κριτικής του.
Στους πίνακές του καταγγέλλει με
δραματικό τρόπο την αγριότητα, τη
μισαλλοδοξία, τη βιαιότητα, αλλά
και τις ταλαιπωρίες του ισπανικού
λαού. Το έργο του Γκόγια συμπίπτει
χρονικά με την περίοδο του Νεοκλασικισμού, αλλά περιέχει έντονα
στοιχεία κριτικής των ιδανικών του
Διαφωτισμού. Τα έργα του, με τη
μεγάλη εκφραστική ελευθερία, την
αποδέσμευση από τους αυστηρούς
κανόνες και από τον ακαδημαϊσμό
του Νεοκλασικισμού, παρουσιάζουν
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τη δραματική πολυπλοκότητα της
εποχής του καλλιτέχνη και άνοιξαν
το δρόμο για τις νέες αναζητήσεις
του 19ου αιώνα.
Στο έργο “Οι τουφεκισμοί της 3ης
Μαΐου”, παρουσιάζεται η εξέγερση των Ισπανών κατά των Γάλλων
κατακτητών, μια εξέγερση της ανθρωπότητας ενάντια στη βία, στην
καταπίεση, στον τρόμο, που οδηγεί
άδικα στο θάνατο. Στα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν εκφράζεται ηρωισμός όπως στον Μαρά του Νταβίντ
αλλά αγανάκτηση. Οι άνθρωποι πεθαίνουν καταγγέλλοντας τον παραλογισμό του πολέμου. Η μορφή με
το λευκό πουκάμισο αντιστέκεται
ακόμα και την τελευταία στιγμή,
σηκώνοντας τα χέρια σε ένδειξη διαμαρτυρίας και οργής.
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Εικ. 19. Γκόγια, “H Συνέλευση των
Μαγισσών”, λεπτομέρεια, 18191820, λάδι σε μουσαμά, 1,40 x 4,38
μ., Μαδρίτη, Μουσείο Πράντο.
Οι σκοτεινοί δαίδαλοι της μαγείας αλλά και της παραφροσύνης αποδίδονται
με τα ψυχρά και σκοτεινά χρώματα, με
τις βίαιες πινελιές, που είναι έκφραση των πιο κρυφών και ανεξέλεγκτων
συναισθημάτων. Ο Γκόγια με αυτά τα
έργα του άνοιξε τους δρόμους προς
το Ρομαντισμό και προς την έντονη
έκφραση των συναισθημάτων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΣΠΑΡ ΝΤΑΒΙΝΤ ΦΡΗΝΤΡΙΧ
Ο Φρήντριχ άλλαξε την αντίληψη για το τοπίο που υπήρχε κατά το
18ο αιώνα, παρασύροντας το βλέμμα του θεατή προς το άπειρο. Εστίασε την προσοχή του στις αξίες της
πατρίδος του, της Γερμανίας, ενώ ο
θρησκευτικός συμβολισμός είναι διάχυτος στο έργο του. Για τον Φρήντριχ η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η θεία πίστη, και ο άνθρωπος
πρέπει να προετοιμάζεται καθημερινά για το τελευταίο μεγάλο ταξίδι
του. Πράγματι, η θάλασσα, τα πλοία
και τα ταξίδια, συνδεδεμένα με βαθιά θρησκευτικά συναισθήματα, είναι από τα θέματα που επανέρχονται συχνά στο έργο του. “Πολλές
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φορές με ρώτησαν”, είχε πει, “γιατί διαλέγω για θέμα της ζωγραφικής
μου τόσο συχνά το θάνατο, τη φθορά και τον τάφο. Γιατί, για να ζήση
κανείς κάποτε αιώνια, πρέπει να
παραδοθεί στο θάνατο”.

20

Εικ. 20. Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ
(Gaspar David Friedrich, 17741840), “To φεγγάρι καθώς γεννιέται από την θάλασσα” (1822), λάδι
σε μουσαμά, 55 x 71 εκ., Βερολίνο,
Εθνική Πινακοθήκη.
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Τα βράχια, στο πρώτο επίπεδο αυτού
του έργου, συμβολίζουν την πίστη.
Τα καράβια, ιδίως αυτό με τ’ ανοιχτά πανιά, συμβολίζουν τη ζωή που
φεύγει, ενώ το φεγγάρι που ανατέλλει συμβολίζει τον Χριστό. H συμμετρία του πίνακα και η στατικότητα
των στοιχείων στοχεύουν στην έξαρση των θρησκευτικών συναισθημάτων. Για τον Φρήντριχ το πέρασμα
του χρόνου μπορεί να λυτρώσει τον
άνθρωπο από τον πόνο της καθημερινότητας. Στο συγκεκριμένο έργο τα
διάφορα οριζόντια επίπεδα απεικονίζουν, από το πρώτο πλάνο, προς το
βάθος του πίνακα, ακριβώς αυτή την
ιδιότητα του χρόνου που περνά. H ελπίδα πηγάζει μέσα από τη μελαγχολία όπως η μέρα μέσα από τη νύχτα.
Ο ουρανός, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του
έργου, ενισχύει την απόγνωση και την
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αίσθηση του κενού. Ο παρατηρητής
αιωρείται ανάμεσα στο πρώτο πλάνο
και στο βάθος, που είναι μακρινό και
άπιαστο. Έτσι, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η απόσταση ανάμεσα στην
μικρότητα του ανθρώπου και στη μεγαλοσύνη του σύμπαντος. Ο ζωγράφος αποτυπώνει αυτό που έχει μέσα
στην ψυχή του και όχι αυτό που αντικρίζουν τα μάτια του.
21

Εικ. 21. Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ,
“Ο μοναχικός περιπατητής στα
60 / 220 - 221
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σύννεφα” (1817-1818), λάδι σε
μουσαμά, 0,74 x 0,94 μ., Αμβούργο, Πινακοθήκη.
Στο έργο αυτό ο καλλιτέχνης μεταφέρει συγκεκριμένα στοιχεία από το
τοπίο των Ελβετικών Άλπεων. Στον
πίνακα η μορφή του περιπατητή συμβολίζει έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει. Κοιτάζει προς τον γκρεμό,
αναλογιζόμενος τα λάθη της επίγειας ζωής. Από την ομίχλη, που όλα
τα σκεπάζει, ξεπροβάλλουν μόνο οι
βουνοκορφές, σταθερά στοιχεία του
τοπίου, που συμβολίζουν την ακλόνητη χριστιανική πίστη, η οποία οδηγεί στην επουράνια ζωή. H τέχνη του
Φρήντριχ βασίζεται σε βαθιά γνώση
της φύσης. Σε όλη του τη ζωή ήταν
ένας παρατηρητής, και στα έργα του
στοιχεία από τη φύση χρησιμοποιούνται ως θρησκευτικές αλληγορίες.
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ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΥΝΤ
Ένας από τους πιο σημαντικούς
γλύπτες του Ρομαντισμού στη Γαλλία είναι ο Φρανσουά Ρυντ. Σε όλη
του τη ζωή ήταν θαυμαστής της
κλασικής αρχαιότητας, αλλά στην
εποχή του Ρομαντισμού ήταν δύσκολο να αντισταθεί στο νέο ρεύμα. Οδηγήθηκε λοιπόν στη δραματική απόδοση των εκφράσεων. Ένα
από τα πιο γνωστά έργα του είναι
τα ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία
της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι και ιδιαίτερα η Εκκίνηση των Εθελοντών το 1792, που είναι γνωστό
ως “Η Μασσαλιώτιδα”.
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22

Εικ. 22. Φρανσουά Ρυντ (Francois
Rude, 1784 - 1855), “H Μασσαλιώτιδα” (1833-18361).
Η σύσπαση των μυών, οι αντίθετες
κατευθύνσεις των κινήσεων και των
βλεμμάτων των ανθρώπων, η μετακίνηση ακόμα και της αέρινης μάζας,
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αλλά και των σκιών, δημιουργούν τέτοια κινητικότητα, που μπορεί να παρασύρει ακόμα και τον πιο απαθή θεατή. Στην κορυφή της πυραμίδας μια
γυναικεία μορφή, το πνεύμα του πολέμου, με τα φτερά ανοιγμένα, καλει με δυνατή φωνή τους εθελοντές,
δείχνοντας με το σπαθί τον τόπο της
μάχης. Ο αρχηγός της ομάδας, στο
κέντρο της εικόνας, με το χέρι σηκωμένο κουνά το κράνος, για να τραβήξει την προσοχή των εθελοντών και
επιτυγχάνει την ισορροπία της σύνθεσης. Δίπλα του ένας έφηβος, κρατώντας το σπαθί, είναι έτοιμος να
ακολουθήσει τον αρχηγό. Πίσω τους
ένας μεσήλικας ετοιμάζεται φορώντας την μπέρτα του, και, πιο πίσω
ακόμα, ένας ηλικιωμένος ψιθυρίζει
συμβουλές προς τον αρχηγό, ο οποίος δεν τον ακούει πια. Από την άλλη
μεριά, η σύνθεση ολοκληρώνεται με
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δύο ακόμα στρατιώτες, ο ένας από
τους οποίους στρέφεται προς το κέντρο, για να καλέσει με την τρομπέτα, ενώ ο άλλος ετοιμάζει το τόξο
του. H μορφή του αλόγου και η σημαία ολοκληρώνουν τη σύνθεση και
προσφέρουν μεγαλύτερη ένταση και
δραματικότητα.
23

Εικ. 23. Φ. Ρυντ,
“H Μασσαλιώτιδα” (1833), πρόπλασμα, γύψος, 1,07 x 0,51 μ.,
Παρίσι, Μουσείο Καρναβαλέτ.
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24

Εικ. 24. Φ. Ρυντ, “H Μασσαλιώτιδα” (1836), λεπτομέρεια, πέτρα,
Παρίσι, Αψίδα του Θριάμβου.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Με τη βοήθεια του/της φιλολόγου σας διαβάστε αποσπάσματα
από ρομαντικά διηγήματα και
αναγνωρίστε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Προσπαθήστε να τα
συνδέσετε με τη ζωγραφική του
Ρομαντισμού.
2. Συγκρίνετε το έργο “Η Ελευθερία οδηγεί το λαό”, του Ντελακρουά, με το έργο. Ο ΄Ορκος
των Ορατίων”, του Νταβίντ. Τι
συμπεράσματα βγάζετε από τη
σύγκριση των δύο έργων τόσο
ιδεολογικά όσο και μορφολογικά;
3. Βρείτε ένα μουσικό κομμάτι
που να ταιριάζει σ’ ένα έργο του
Ρομαντισμού.
4. Μπορείτε να συσχετίσετε το έργο του Ντελακρουά “Καταστροφή
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της Χίου” με τον απόηχο του ελληνικού αγώνα του 1821 στην
Ευρώπη.
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ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ
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Κλ. Μονέ, “Εντύπωση,
ανατολή του ήλιου”
(1872), λάδι σε μουσαμά
0,50 x 0,65 μ., Παρίσι,
Μουσείο Marmottan.
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ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται
από μεγάλες κοινωνικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε φτωχούς και
πλούσιους, σε προοδευτικούς και
συντηρητικούς, σε εκείνους που
έμεναν προσκολλημένοι στο παρελθόν και σε εκείνους που αναζητούσαν νέες διεξόδους. Ο πληθυσμός
στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική διπλασιάστηκε μετά το 1850,
ενώ η αύξηση της γεωργικής παραγωγής, που οφειλόταν στην τεχνολογική ανάπτυξη, δημιούργησε
το μεταναστευτικό ρεύμα των αγροτών προς τις πόλεις σε αναζήτηση
εργασίας.
O φιλελευθερισμός της αστικής
τάξης στηρίχτηκε στην ατομική
πρωτοβουλία και προώθησε την
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άσκηση και τον έλεγχο της εξουσίας
από τα εύρωστα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας χωρίς την παρέμβαση του κράτους. H ελευθερία
του τύπου και η διάδοση των ιδεών σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού, η ενίσχυση της
εθνικής συνείδησης, η αναζήτηση
του ιστορικού παρελθόντος ως μέσου διαφοροποίησης χαρακτηρίζουν την περίοδο από το 1840 μέχρι
το 1870 περίπου. Σε όλα τα επίπεδα, στη θρησκεία, στην πολιτική,
στην επιστήμη, στην τέχνη, η διάσταση των απόψεων είχε πάρει τον
χαρακτήρα αντιμαχόμενων στρατοπέδων. Η αναζήτηση ανθρώπινων
συνθηκών εργασίας για τις καταπιεσμένες εργατικές τάξεις προώθησε τις σοσιαλιστικές ιδέες - όπως
φάνηκε στο έργο των πρωτοπόρων
κοινωνιολόγων Σαιν Σιμόν (176072 / 225
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1825), Ογκίστ Κοντ (1798-1857) και
άλλων - που κορυφώθηκαν στο Μανιφέστο των Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς. Ο Καρλ Μαρξ και ο Φρήντριχ
Ένγκελς δημοσίευσαν το 1848 το
Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όπου η
πάλη των τάξεων αναλύεται μέσα
από την ιστορική της εξέλιξη, και
ερμηνεύονται έτσι οι κοινωνικές ταραχές που εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ευρώπης
κατά την τρίτη και την τέταρτη δεκαετία του αιώνα.
Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης - Γαλλία, Αυστρία, Πρωσία,
Ουγγαρία, Βοημία, Ιταλία - οι επαναστατικές κινητοποιήσεις κατά του
αυταρχισμού διαδέχονταν η μία την
άλλη.
Στο Παρίσι, η πίεση του αυταρχισμού της μοναρχίας και η οικονομική ύφεση του 1846-47 οδήγησαν
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την εργατική τάξη σε επανάσταση
(Φεβρουάριος του 1848), που κατέληξε στην πτώση της μοναρχίας και
την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Η
διαμάχη όμως ανάμεσα στους επικρατήσαντες, που κατέληξε σε αιματηρές οδομαχίες τον Ιούνιο του
ίδιου έτους, έφερε στο προσκήνιο
τον Λουδοβίκο Ναπολέοντα, ο οποίος το 1852 αυτοανακηρύχθηκε σε
Ναπολέοντα 3ο και επέβαλε τη Δεύτερη Αυτοκρατορία. Στην Αγγλία το
τραπεζικό σύστημα εξελίχθηκε, και
το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα κυριάρχησε, οδηγώντας στην
εδραίωση των κανόνων της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς με
βάση την προσφορά και τη ζήτηση.
Την ίδια περίοδο, η τεχνολογική έκρηξη, η βιομηχανική επανάσταση, η εφεύρεση της φωτογραφίας, η χρήση του τηλέγραφου και οι
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κάθε είδους εφευρέσεις και ανακαλύψεις σήμαναν βαθιά αλλαγή στη
δομή της κοινωνίας, αλλά και στον
τρόπο σκέψης. Το 1859 ο Δαρβίνος
δημοσίευσε το έργο του “Η καταγωγή των ειδών”, που επηρέασε τις
πεποιθήσεις του ανθρώπου για την
ίδια την προέλευσή του. Ο σύγχρονος άνθρωπος και τα προβλήματά
του ήρθαν στο προσκήνιο και έγιναν το θέμα της ποίησης, της πεζογραφίας, της τέχνης.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
όλα τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά γεγονότα οδήγησαν τους καλλιτέχνες να συνδεθούν άμεσα με τις
καθημερινές απλές όψεις της ζωής,
να απομακρυνθούν από τον υποκειμενισμό του ρομαντισμού και να
δουν τη ζωγραφική ως μέσο καταγραφής της πραγματικότητας.
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Ο όρος Ακαδημαϊκή Τέχνη σημαίνει την επίσημη ή την κοινώς
αποδεκτή τέχνη. Απαντά συχνά
κατά το 19ο αιώνα στις συζητήσεις
περί τέχνης, όταν πλάι στην επίσημη τέχνη εμφανίστηκαν αντιτιθέμενες τάσεις.
Παίρνοντας τον όρο αλλά και τη
σημασία από την Ακαδημία του
Πλάτωνος (4ος αι. π.Χ.), ο όρος
“Ακαδημία” σημαίνει μια Σχολή
στην οποία εντάσσονται κοινοί
στόχοι και κοινά πιστεύω στους
τομείς της Τέχνης, των Γραμμάτων, της Φιλοσοφίας ή των Επιστημών.
Όταν τα ελληνικά γράμματα αναβίωσαν στην αναγεννησιακή Ιταλία (15ος αι.), αναβίωσε και ο όρος
Ακαδημία. Από τον 16ο αιώνα και
μετά δημιουργήθηκαν οι Ακαδημίες,
76
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(το 1561 ιδρύθηκε στη Φλωρεντία η
Ακαδημία του Σχεδίου “Accademia
del Disegno”), και οι καλλιτέχνες μάθαιναν πια την τέχνη τους όχι ως
μαθητευόμενοι στα εργαστήρια των
φτασμένων καλλιτεχνών του τόπου
τους αλλά σε οργανωμένα προγράμματα μάθησης, που ήταν ακριβώς οι Ακαδημίες των γραμμάτων,
των τεχνών και των επιστημών.
Η Γαλλική Ακαδημία Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 1648. Προστατευόταν από το βασιλιά και διδασκόταν σ’ αυτήν η τέχνη όπως
έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τους
κλασικούς κανόνες της σαφήνειας, της τάξης, της αρμονίας, της
ομορφιάς, της συμμετρίας, της ευπρέπειας. Παράλληλα, τα κυριότερα θέματα της υψηλής Τέχνης ήταν
τα θρησκευτικά, τα ιστορικά και τα
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μυθολογικά, ενώ θέματα όπως τα
τοπία και οι νεκρές φύσεις θεωρούνταν υποδεέστερα και ανάξια
λόγου. Ο άνθρωπος και οι σπουδαίες πράξεις του έπρεπε να απεικονίζονται στην Τέχνη, η οποία
όφειλε να εξιδανικεύει, να ωραιοποιεί, αλλά και να αναπαριστά
μόνο το Υψηλό και το Μεγαλοπρεπές της ανθρώπινης φύσης.
Από το 1737 κάθε δύο χρόνια η
Ακαδημία οργάνωνε επίσημες Εκθέσεις, τα Salon, όπου εξέθεταν οι
καλλιτέχνες τα έργα τους, η αποδοχή των οποίων από το κοινό
όριζε την τύχη τους. Από το 1789
και μετά τα Σαλόν έγιναν ετήσια.
Κατά το 19ο αιώνα η συμμετοχή
των καλλιτεχνών αυξήθηκε, ενώ η
κριτική επιτροπή - που απαρτιζόταν από διακεκριμένα άτομα της
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κοινωνίας - επέλεγε όλο και αυστηρότερα εκείνα μόνο τα έργα
που ανταποκρίνονταν στο γούστο του φιλότεχνου κοινού, που
δεν ήταν άλλο από τους μεγαλοαστούς της παρισινής κοινωνίας.
Τα αρεστά έργα ήταν τα κλασικίζοντα ιδεαλιστικά τοπία ή οι μυθολογικές σκηνές μελοδραματικού
συναισθηματισμού.
Σ’ αυτό το άκαμπτο σύστημα του
ακαδημαϊσμού εναντιώνονταν κάθε
φορά οι πρωτοπορίες της τέχνης,
αρχής γενομένης από το 1855,
έτος της Έκθεσης κατά την οποία ο
Κουρμπέ εξέθεσε στο δικό του “Περίπτερo του Ρεαλισμού”, το πολυσυζητημένο έργο του, “το Ατελιέ”.
Το 1863, ο Ναπολέων ο 3ος, λόγω
της έντονης αντίδρασης των καλλιτεχνών για το μεγάλο αριθμό
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των απορριφθέντων έργων, επέτρεψε την οργάνωση του “Salon
de Refuses”, δηλαδή την Έκθεση
των Απορριφθέντων. Γεγονός μεγάλης σημασίας, η Έκθεση κίνησε
πολύ τόσο το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ώστε καθιερώθηκε ως
θεσμός.
“Ελπίζω να κερδίζω πάντα το
ψωμί μου με την τέχνη μου, χωρίς
ποτέ να απομακρυνθώ ούτε μία
τρίχα από τις αρχές μου, χωρίς
να πω ψέματα στη συνείδησή μου
ούτε για μία στιγμή, χωρίς να ζωγραφίσω ούτε καν όσο μπορεί να
σκεπάσει η παλάμη μου μόνο και
μόνο για να ευχαριστήσω οποιονδήποτε ή για να πουλήσω πιο εύκολα”, έγραφε σε ένα γράμμα του,
το 1854, ο Κουρμπέ.
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Από το βιβλίο του Ε.Η. Gombrich,
Το Χρονικό της Τέχνης, μετάφραση Λ. Κάσδαγλη, Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, β’ έκδοση, Αθήνα 1998, σ. 511.

1

Εικ. 1. Λουί Νταγκέρ (L. Daguer,
1787-1851), “Η λεωφόρος
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Μπουλβάρ ντυ Ταν στο Παρίσι”
(1838 περίπου), Μόναχο, Εθνικό
Μουσείο.
Η Νταγκεροτυπία* αναγγέλθηκε το
1839 από το ζωγράφο Λουί Νταγκέρ.
Η φωτογραφική τέχνη, ενώ φάνηκε
προς στιγμήν να απειλεί τη ζωγραφική, έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση τόσο του Ρεαλισμού όσο
και του Ιμπρεσιονισμού. Συνέβαλε
κυρίως στην αποτύπωση της πραγματικότητας, στο πάγωμα της κίνησης, στο σταμάτημα της ζωής σε
ορισμένες στιγμές, στο στιγμιότυπο (instantané). Και η φωτογραφική
όμως ματιά επηρεάστηκε από τη ζωγραφική, και πολλοί φωτογράφοι δημιούργησαν με τη φιλοδοξία να δουν
τα έργα τους να αναγνωρίζονται ως
προϊόντα καθαρής εικαστικής δημιουργίας και όχι στείρας μηχανιστικής αναπαραγωγής.
82
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Ρεαλισμός
Ο όρος Ρεαλισμός, τον οποίον συναντήσαμε στο κεφάλαιο “Η Τέχνη
του Μπαρόκ” σχετικά με τον τρόπο
απόδοσης των φυσικών αντικειμένων χωρίς προσπάθεια εξιδανίκευσης, εισάγεται στα μέσα του 19ου
αιώνα τόσο στις εικαστικές τέχνες
όσο και στη λογοτεχνία. Αν ο Ρομαντισμός ήταν μια διάθεση της ψυχής απέναντι στην πραγματικότητα,
ο Ρεαλισμός στάθηκε απέναντι στην
πραγματικότητα, για να τη δει όπως
είναι, χωρίς συναισθηματισμούς.
Ο Ρεαλισμός έφερε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της τέχνης. Διάλεξε θέματα που δεν ήταν
ούτε ιστορικά ούτε μυθολογικά ή αλληγορικά. Δεν επεδίωξε να αναδείξει
εντυπωσιακές ή ρητορικές χειρονομίες ηρώων. Ο ήρωας στο ρεαλισμό
είναι ο συνηθισμένος άνθρωπος, ο
83 / 227
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άνθρωπος του μόχθου, ο εργάτης, ο
αγρότης, σε σκηνές της καθημερινής
ζωής.
Ο ζωγράφος Γκ. Κουρμπέ (Gustave Courbet, 1810-1877) εισήγαγε
επίσημα τον όρο “Ρεαλισμός” στη
ζωγραφική το 1855. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιλογές της συντηρητικής επιτροπής επιλογής έργων
στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού
(Σαλόν) εξέθεσε τα έργα του σε ατομική έκθεση δίπλα στο κτίριο της επίσημης έκθεσης, σε αυτοσχέδιο χώρο
που ονόμασε “Περίπτερο του Ρεαλισμού”. Η πράξη του αυτή προκάλεσε
κύμα αντιδράσεων από το φιλότεχνο
κοινό. Η πρόθεση του Κουρμπέ ήταν
πραγματικά να ενοχλήσει την αστική
τάξη που το αποτελούσε, με την πρόταξη της ελευθερίας του καλλιτέχνη
και της δημιουργίας, που ερχόταν σε
αντίθεση με τα πρότυπα και τους
84 / 228
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κανόνες που επέβαλλε η ακαδημαϊκή
τέχνη.
Στις κυριότερες προσωπικότητες
του Ρεαλισμού συγκαταλέγονται επίσης ο Μιλέ (Jean-Francois Millet), ο
οποίος με τη ζωγραφική του ύμνησε την ευγένεια των ταπεινών ανθρώπων που ζουν κοντά στη φύση,
και ο ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης Ντωμιέ, o οποίος τόσο στην
πολιτική γελοιογραφία όσο και στη
ζωγραφική και τη γλυπτική, με στόχο πάντα το καυστικό σχόλιο απέναντι στην εξουσία, αποτύπωσε τις
βαθύτερες αλήθειες όσον αφορά
την προσωπικότητα μέσα από την
υπερβολή και το σαρκασμό.
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Εικ. 2. Γκ. Κουρμπέ (Gustave
Courbet, 1810-1877), “Το Ατελιέ”
(1854-1855), λάδι σε μουσαμά,
3,61 x 5,97 μ., Παρίσι, Μουσείο
Λούβρου.
Πίνακας ορόσημο για την έναρξη της
εποχής της σύγχρονης Τέχνης. Πιστεύοντας ότι ο ζωγράφος πρέπει να
ζωγραφίζει μόνο ό,τι βλέπει “πραγματικά”, ο Κουρμπέ ζωγράφισε τον εαυτό του ανάμεσα σε πορτρέτα συλλεκτών και φίλων, αντιπροσωπευτικών
μελών όλων των κοινωνικών τάξεων. Στον πίνακα, που είχε τον υπότιτλο “Μια πραγματική αλληγορία που
προσδιορίζει επτά χρόνια της καλλιτεχνικής μου ζωής”, συνοψίζει τις θεωρίες του για το Ρεαλισμό αλλά και
την άποψή του ότι ο καλλιτέχνης, κυρίαρχος στο κέντρο του σύγχρονου
κόσμου συμμετέχει και δρα ενεργά
στις κοινωνικές ανακατατάξεις.
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3

Εικ. 3. Κ. Μενιέ, (Constantin
Meunier,1831- 1905), “ Έκρηξη
στο Ορυχείο” (1890), μπρούντζος,
Βρυξέλλες, Βασιλικό Μουσείο
Καλών Τεχνών.
Ο Ρεαλισμός στη γλυπτική εμφανίζεται μετά το 1880. Η γλυπτική, εξαρτημένη από τις επίσημες κρατικές
παραγγελίες για μνημεία δημόσιων χώρων, ήταν δύσκολο να ακολουθήσει με
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τον ίδιο ρυθμό τις καινοτομίες που εισήγαγε η ζωγραφική. Στο έργο του
Βέλγου Μενιέ προβάλλεται η εργατική τάξη. Η ακριβής αναπαράσταση
του ανθρώπου που πάσχει, του ανθρώπου που μοχθεί την ώρα της δουλειάς
του, δε χωρά παρερμηνείες. Τον σκοτωμένο από ατύχημα εργάτη θρηνεί η
συντρόφισσά του συντετριμμένη από
θλίψη. Το έργο παρουσιάζεται ως ένας
“σύγχρονος επιτάφιος” θρήνος.
4

Εικ. 4. Φ. Μιλέ (Jean-Francois Millet, 1814-75), “Οι σταχομαζώχτρες”
89 / 229
22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 89

5/12/2016 12:10:41 µµ

(1857), λάδι σε μουσαμά, 0,84 x
1,12 μ., Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.
Ένας ύμνος προς την απλότητα, τη
φτώχεια και την ευγένεια της αγροτικής ζωής, ο πίνακας εκπροσωπεί
έως τις μέρες μας τον άνθρωπο του
μόχθου. Οι μορφές των γεωργών είναι μνημειακές, γεγονός πρωτόγνωρο για την τέχνη, που ως τότε απεικόνιζε τη ζωή του χωριού για την
απλοϊκότητα και την αφέλειά της, και
δείχνουν τις πεποιθήσεις του Μιλέ,
σύμφωνα με τις οποίες ο αυθεντικός
άνθρωπος της φύσης ήταν ο άνθρωπος της αγροτικής ζωής και όχι ο αλλοτριωμένος άνθρωπος της πόλης.
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5

Εικ. 5. Καμίλ Κορό (C. Corot,
1796-1875), Βιλ ντ’ Αβρέ, (18671870), 0,40 x 0,60 μ., Ν. Υόρκη,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
Από το 1830 έως το 1870 ο Κορό
μαζί με άλλους ζωγράφους (Θ. Ρουσώ, Φ. Μιλλέ) αποτραβήχτηκαν στο
χωριό Μπαρμπιζόν, στο δάσος του
Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, και
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άρχισαν να ζωγραφίζουν τοπία επικεντρώνοντας τη ματιά τους στην
απλή και καθημερινή όψη της φύσης και όχι στη μνημειακή ή αλληγορική πλευρά της. Ζωγράφιζαν έξω
από τα ατελιέ τους, στον ανοιχτό
χώρο (“en plain air”), φροντίζοντας
όλο και λιγότερο να επεξεργάζονται με λεπτομέρειες την επιφάνεια
του χρώματος. Η αδρή πραγμάτευση του θέματος άνοιξε το δρόμο στη
ζωγραφική του Ιμπρεσιονισμού, που
ακολούθησε.
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6

Εικ. 6. Ο. Ντωμιέ (Honore Daumier
1808-79), “Σαρλ Φιλιπόν ή Άντρας
χωρίς δόντια που γελά” (18321833), τερακότα, Παρίσι, Μουσείο
Ορσέ.
Τα πορτρέτα του Ντωμιέ σηματοδότησαν την πλήρη ρήξη με τη νεοκλασική εξιδανίκευση. Η οξυμμένη δύναμη παρατήρησης τον οδήγησε στην
αποκάλυψη της προσωπικότητας πέρα από τα φαινόμενα.
93 /
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Ο ΕΝΤΟΥΑΡ MANE (1832-1883)
Ο Ε. Μανέ διαδέχτηκε τον Κουρμπέ στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας. Η τέχνη του δημιούργησε
απίστευτες αντιδράσεις και σχόλια.
Άνοιξε ένα διάλογο ανάμεσα στην
κλασική τέχνη και τη σύγχρονη εποχή, τόσο ως προς τα θέματα, όσο
και ως προς την πραγμάτευση του
χρώματος. Το έργο “Πρόγευμα στη
Χλόη”, του 1863, θεωρήθηκε προκλητικό και απορρίφθηκε από το
επίσημο Σαλόν του ίδιου έτους αλλά
εκτέθηκε στο Σαλόν των Απορριφθέντων. Αντιτάχθηκε σε ό,τι πρέσβευε
η ακαδημαϊκή ζωγραφική, δηλαδή στην προσκόλληση
στο ιστορικό ή στο μυθολογικό θέμα, στην πραγμάτευση του θέματος
με κιαροσκούρο, στην κλασική
προοπτική, στην άψογη εκτέλεση.
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Αντί γι’ αυτά ο Μανέ, σε ένα θέμα
κλασικό όπως ήταν το “Βουκολικό Κοντσέρτο” (“Le Concert
Champetre”, 1510 περίπου), που
αποδίδεται στο Τιτσιάνο, εισάγει ανθρώπους σύγχρονους και επίκαιρους, καθώς, τόσο οι άντρες όσο και
οι γυναίκες, ζωγραφίστηκαν χωρίς
μυθολογικές ή αλληγορικές παραπομπές. Δύο άντρες και μια γυναίκα
παριστάνονται να γευματίζουν καθισμένοι στη χλόη, σ’ ένα ξέφωτο. Οι
μορφές έχουν οργανωθεί σε τριγωνική σύνθεση. Στο πρώτο επίπεδο
οι άνδρες εμφανίζονται ντυμένοι με
ρούχα σύγχρονα. Αντίθετα η γυναίκα, πλάι τους, είναι γυμνή. Στην κορυφή της τριγωνικής σύνθεσης μια
δεύτερη γυναίκα μαζεύει λουλούδια.
Μια νεκρή φύση γεμίζει το κάτω αριστερά κομμάτι του έργου.
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Το χρώμα εμφανίζεται προκλητικά
πρόχειρο, απλωμένο με γρήγορη
πινελιά, όχι με τα λεπτά περάσματα
από το φως στη σκιά αλλά σε πλατιές επίπεδες επιφάνειες, γεγονός
που καταργεί την αίσθηση του βάθους έτσι όπως έκανε από αιώνες η
ζωγραφική με τη γραμμική ή ατμοσφαιρική προοπτική, μέσα δηλαδή
από τη βαθμιαία σμίκρυνση (συνίζηση) των μορφών, που απομακρύνονται στο φόντο, και την εξασθένηση του χρώματος. Για παράδειγμα,
η γυναικεία μορφή στην κορυφή της
τριγωνικής σύνθεσης, απλουστευμένη χρωματικά και σχεδόν επίπεδη, δεν πείθει ότι απομακρύνεται
στο βάθος.
Αντίδραση, επίσης, προκάλεσε η
γυναίκα στο πρώτο επίπεδο, (πρόκειται για το αγαπημένο μοντέλο του
96
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καλλιτέχνη) η οποία, εντελώς γυμνή,
χωρίς την πρόφαση της μυθολογίας ή της ιστορίας, θεωρήθηκε ότι
κοιτούσε με αναίδεια προς το μέρος
του θεατή, προσκαλώντας τον στον
πίνακα. Για τις καινοτομίες αυτές θεωρείται έργο σταθμός, που προαναγγέλλει τον Ιμπρεσιονισμό, αλλά
και την απαρχή άλλων αναζητήσεων της μοντέρνας τέχνης.
“Είναι η ειλικρίνεια που προσδίδει στα έργα ένα χαρακτήρα διαμαρτυρίας, ενώ αυτό που στην πραγματικότητα ο ζωγράφος προσπάθησε
να κάνει ήταν μόνο να εκφράσει την
εντύπωσή του. Δεν επεδίωξε να
ανατρέψει την παράδοση ούτε να
δημιουργήσει μια καινούρια ζωγραφική. Θέλησε απλούστατα να είναι ο
εαυτός του και όχι ένας άλλος”.
Ε. Μανέ.
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Εικ. 7. Ε. Μανέ (E.Manet),
“Πρόγευμα στη Χλόη” (1863),
λάδι σε μουσαμά, 2,06 x 2,70 μ.,
Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.

Εικ. 8. “Βουκολικό Κοντσέρτο”
(Le Concert Champetre)
(1510 περίπου), αποδίδεται στον
Τιτσιάνο, Παρίσι, Λούβρο.
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Ιμπρεσιονισμός
Ο Ιμπρεσιονισμός είναι το κίνημα
που σημάδεψε την οριστική στροφή
στην ιστορία της ζωγραφικής από
την τέχνη της εποχής της Αναγέννησης. Το κίνημα δημιούργησαν ζωγράφοι (μια γενιά καλλιτεχνών που
γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1830 και
στο 1853), οι οποίοι συγκέντρωσαν
την προσοχή τους στην προσπάθεια να μεταδώσουν στο θεατή των
έργων τους τις εντυπώσεις που οι
ίδιοι είχαν μπροστά στην πραγματικότητα. Μοιράζονταν τον ίδιο ενθουσιασμό της νιότης, το ίδιο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική του Κουρμπέ
και των ζωγράφων της Μπαρμπιζόν και την ίδια αντιπάθεια προς την
ακαδημαϊκή ζωγραφική. Στον Εντουάρντ Μανέ έβλεπαν τον πρωτεργάτη, που είχε προχωρήσει ακόμα παραπέρα το Ρεαλισμό. Η συμβολή της
99 /
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ιαπωνικής τέχνης ήταν καθοριστική στον Ιμπρεσιονισμό, καθώς, με
τις ξυλογραφίες και τις μεταξοτυπίες
της, είχε προσφέρει στη ζωγραφική
αναπαράσταση ένα καινούριο “λεξιλόγιο”. Νέες δυνατότητες σύνθεσης,
τολμηρές αφαιρέσεις, διαφορετική
απόδοση του βάθους, απλά περιγράμματα, απουσία πλασίματος των
μορφών, επίπεδες επιφάνειες. O ρεαλισμός, η φωτογραφία, η ιαπωνική
ξυλογραφία, η ζωγραφική του Μανέ
είχαν ανοίξει το δρόμο για τις καινούριες αναζητήσεις των Ιμπρεσιονιστών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο
Σεζάν, ο Μονέ, ο Ρενουάρ, ο Ντεγκά
και άλλοι.
Τυπικά το κίνημα εμφανίστηκε το
1874, όταν ο Ντεγκά οργάνωσε στο
στούντιο του φωτογράφου Ναντάρ
την πρώτη έκθεση των Ιμπρεσιονιστών με έργα που είχαν απορριφθεί
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από το επίσημο Σαλόν. Έλαβαν μέρος σ’ αυτήν 30 καλλιτέχνες. Στην
έκθεση, ο κριτικός τέχνης Λερουά
(Louis Leroy), παρατηρώντας έναν
από τους πίνακες του Μονέ με τίτλο
“Ιμπρεσσιόν (=Εντύπωση), η Ανατολή του ήλιου”, βάφτισε το κίνημα ειρωνικά Ιμπρεσιονισμό, ονομασία
όμως που ο Μονέ και οι φίλοι του υιοθέτησαν. Οι μορφές στα ιμπρεσιονιστικά έργα πλάθονται με το φως
και το χρώμα. Η εντύπωση του φωτός, έτσι όπως πέφτει πάνω στα
πράγματα, μελετάται επί τόπου, έξω
στη φύση, στο άπλετο φως ή, όπως
έλεγαν οι υπαιθριστές της Μπαρμπιζόν, “en plein air” (στο ύπαιθρο). Τα
πράγματα φαίνονται μέσα από το
τρεμόπαιγμα της ατμόσφαιρας. Αέρας, νερό, φως μοιάζουν να συντίθενται μόνο από χρώματα. Ακόμα και
οι σκιές είναι χρωματιστές, και όλα
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δονούνται από ένα ρυθμό που συλλαμβάνεται εκεί, επί τόπου, στην
προσπάθεια να αιχμαλωτιστεί το
εφήμερο, το φευγαλέο, το στιγμιαίο.
Το θέμα του πίνακα, που μπορούσε πλέον να είναι οποιοδήποτε - οι
πολυσύχναστες πλατείες, άνθρωποι
απροετοίμαστοι και χωρίς πόζα ή
μία θημωνιά στην ύπαιθρο - γίνεται
αντιληπτό ως τυχαίο φαινόμενο.
H άμεση παρατήρηση μεταφέρεται
τέλεια μέσω της τεχνικής που θέλει
την αντιπαράθεση συμπληρωματικών χρωμάτων με πινελιά ελαφριά,
τη μια πλάι στην άλλη, την παλέτα
καθαρή και φωτεινή και την εξάλειψη
του μαύρου. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης είναι
ότι τα έργα έχουν τη φρεσκάδα και
τον αυθορμητισμό των σκίτσων, είτε
δουλεύονταν με λάδι είτε με ελαφρότερα υλικά όπως το παστέλ.
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Ο Ιμπρεσιονισμός δεν έφερε μόνο
τον καλλιτέχνη σε άμεση επαφή
με την πραγματικότητα, αλλά κυρίως απελευθέρωσε από κάθε ακαδημαϊκή προκατάληψη τη δύναμη του
χρώματος, ανοίγοντας το δρόμο για
τη μοντέρνα τέχνη.
Μέσα από τον Ιμπρεσιονισμό καλλιτέχνες όπως ο Ζωρζ Σερά, ο Πωλ
Γκωγκέν, ο Βαν Γκογκ, ο Πωλ Σεζάν, ο Τουλούζ Λωτρέκ έστρεψαν
την εικαστική τους αναζήτηση σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτοί οι
καλλιτέχνες ονομάστηκαν Μεταιμπρεσιονιστές και οδήγησαν την τέχνη στις πρωτοπορίες του 20ού αιώνα όταν, ο καθένας με τη σειρά του,
απέρριψαν το κυριότερο χαρακτηριστικό του Ιμπρεσιονισμού, που
ήταν η άμεση καταγραφή της οπτικής εντύπωσης, αρνήθηκαν να δεχτούν την “εντύπωση” της στιγμής
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22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 103

5/12/2016 12:10:42 µµ

ως πρωταρχικό στοιχείο του έργου
και στράφηκαν προς το μόνιμο των
πραγμάτων και, κυρίως, στις δομές
των στοιχείων που το συνθέτουν.

9

Εικ. 9. Ε. Ντεγκά (E. Degas, 18341917), “Το Λουτρό” (1886),
παστέλ σε χαρτόνι, 0,60 x 0,83 μ.,
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.
104 / 232, 234
22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 104

5/12/2016 12:10:42 µµ

H αναπάντεχη οπτική γωνία, η κρυμμένη πηγή φωτός, το ενδιαφέρον
για τη χαρακτηριστική κίνηση είναι προσδιοριστικά του έργου του
Ντεγκά. Στο έργο αυτό η απλή γυμνή γυναικεία φιγούρα εντάσσεται
στο περιβάλλον με εκπληκτική ευκολία. Τα καθημερινά μικρά αντικείμενα
που βρίσκονται γύρω από τη γυμνή
γυναίκα αφαιρούν κάθε είδος ερωτικού στοιχείου. Ο καλλιτέχνης παρατηρεί με παγερό βλέμμα μια τόσο
ιδιαίτερη στιγμή και αποτυπώνει το
φαινόμενο, όχι το περιεχόμενο.
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10

Εικ. 10. Α. Ρενουάρ (P. A. Renoir,
1841-1919), “Ο μύλος της Γκαλέτ”
(1876), 1,31 x 1,75 μ., Λούβρο,
Παρίσι.
Ο Ρενουάρ, από τους σπουδαιότερους χρωματογράφους (κολορίστες), εφάρμοσε τις αρχές του
Ιμπρεσιονισμού με συνέπεια, καθώς δούλεψε χωρίς περιγράμματα,
106
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με αντιπαραθέσεις χρωμάτων, προσπαθώντας να συλλάβει το φως έτσι
όπως πέφτει σαν σε κηλίδες πάνω
στις φιγούρες του, που τις παρατηρεί στο άπλετο φως της μέρας.
11

Εικ. 11. Α. Ροντέν (A. Rodin, 18401917), “Οι αστοί του Καλέ” (1886),
μπρούντζος, 2,10 x 2,41 x 1,98 μ.,
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Ουάσιγκτον, Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν.
Οι προεστοί της πόλης του Καλέ δίνουν τα κλειδιά της στους κατακτητές και με αυτοθυσία παραδίδονται οι
ίδιοι, προκειμένου να σωθούν οι κάτοικοι. Πρόκειται για ένα γεγονός
από τη μεσαιωνική ιστορία της πόλης, για την οποία ο γλύπτης εκλήθη να ανεγείρει το μνημείο. Με βαθιά
γνώση της ανθρώπινης φύσης η σύνθεση αναπαράγει την τραγικότητα
της στιγμής. Το χαρακτηριστικό της
γλυπτικής σύνθεσης είναι ότι δεν είναι τοποθετημένη όπως συνηθίζεται,
ακόμα και σήμερα, σε ψηλό βάθρο,
αλλά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με
το θεατή, κάνοντάς τον να συμμετέχει σ’ αυτήν. Ο Ροντέν θεωρείται πατέρας της σύγχρονης γλυπτικής. Είναι ο γλύπτης του οποίου η επίδραση
ήταν τόσο μεγάλη όσο μεγάλες ήταν
και οι αντιρρήσεις που ξεσήκωσε με
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τα έργα του. Μελετητής και βαθύς
γνώστης της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής και της γλυπτικής του Μιχαήλ Αγγέλου, συνδύασε την παράδοση
με τις αναζητήσεις των άλλων καλλιτεχνών πάνω στη μορφή και στο φως.
Παρακολουθεί τις καινούριες αναζητήσεις χωρίς όμως να εντάσσεται
στον Ιμπρεσιονισμό.
12

Εικ. 12. Μεντάρντο Ρόσσο (M.
Rosso, 1858-1929), “Ο Εκδότης”
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(1894), κερί πάνω σε γύψο,
Ν. Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης.
Ο κατ’ εξοχήν ιμπρεσιονιστής γλύπτης, είναι ο Ιταλός Μεντάρντο Ρόσσο. Προσπάθησε να αιχμαλωτίσει το
εφήμερο της καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του εύπλαστου κεριού, για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι μορφές
ρέουν, είναι ακαθόριστες και διαλύονται κάτω από το τρεμόπαιγμα του
φωτός πάνω στις απροσδιόριστες
επιφάνειες.
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13

Εικ. 13. Ζ. Σερά (Georges Seurat,
1859-91), “Λα Γκραν Ζατ” (La
Grand Jatte) (1884-1886), λάδι
σε καμβά, Σικάγο, Ινστιτούτο
Τέχνης.
Ο Σερά εισάγει την επιστημονική αυστηρότητα στη ζωγραφική. Ενώ το
θέμα του είναι ιμπρεσιονιστικό, όλες
οι μορφές είναι στατικές, οι αποστάσεις μεταξύ τους υπολογισμένες
σχεδόν μαθηματικά, και ο χώρος είναι οργανωμένος σε μια αυστηρή διάταξη οριζόντιων και κατακόρυφων
111111
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αξόνων. Ο ζωγράφος, λάτρης του
σχεδίου αλλά και επηρεασμένος από
τις ιμπρεσιονιστικές εμπειρίες σχετικά με την παρατήρηση του φωτός,
εισήγαγε την τεχνική που είναι γνωστή με ονόματα όπως Νεο-ιμπρεσιονισμός, Διαιρετισμός ή Πουαντιγισμός. Πρόκειται για μια τεχνική που
στηρίζεται στην ανακάλυψη του Γάλλου χημικού Σεβρέλ (M.E.ChevreuI),
για το νόμο των σύγχρονων αντιθέσεων. Ο Σερά ανέλυσε το καθαρό φως στα βασικά χρώματα που το
συνθέτουν (κόκκινο, κίτρινο, μπλε),
τα παρέθεσε με τη μορφή στιγμάτων
το ένα πλάι στο άλλο (point = σημείο,
στίγμα, τελεία) και άφησε να αναπαραχθούν με την όσμωση σχήματα
και χρωματικές αποχρώσεις στο μάτι
του θεατή, όταν αυτός κοιτάξει τον
πίνακα από μια ορισμένη απόσταση.
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14

Εικ. 14. Βαν Γκόγκ (Vincent van
Gogh, 1853-90), “Νυχτερινό
καφενείο” (1888), λάδι σε μουσαμά, 0,70 x 0,89 μ., Κονέκτικατ,
Γκαλερί Τέχνης του Πανεπιστημίου Γέηλ.
Ο Βαν Γκογκ, ένας καλλιτέχνης θρύλος, θα ανακαλύψει το όριο πέρα από
το οποίο το πάθος για την τέχνη μετατρέπεται σε τρόπο ζωής, μιας ζωής
γεμάτης άγχος και μοναξιά, που θα τελειώσει με την τρέλα και την αυτοχειρία. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης περιέγραφε
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έτσι το έργο του: “..αντί να προσπαθώ
να αναπαράγω αυτό που έχω μπροστά
στα μάτια μου, χρησιμοποιώ το χρώμα με κάποια αυθαιρεσία, για να βγάλω
αυτό που έχω μέσα μου. Προσπαθώ να
υπερτονίσω το ουσιαστικό, αφήνοντας
τα τετριμμένα στην αοριστία. Στο “Νυχτερινό καφενείο” προσπάθησα να εκφράσω τα τρομερά πάθη της ανθρωπότητας μέσα από το πράσινο και το
κόκκινο”. Η ζωγραφική του επηρέασε
σε μεγάλο βαθμό την τέχνη του 20ού
αιώνα, κυρίως τους Φωβ, με την ένταση των χρωμάτων της, και τους εξπρεσιονιστές με την εκφραστική της δύναμη.
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15

Εικ. 15. Π. Γκωγκέν (P. Gauguin,
1848-1903), “Η μέρα του Θεού”
(Mahana No Atua) (1894), λάδι σε
μουσαμά, 0,70 x 0,90 μ., Σικάγο,
Ινστιτούτο Τέχνης.
Ένα τοπίο απομακρυσμένο από τις
επιδράσεις της δυτικής ζωγραφικής, οργανωμένο σε πολλαπλά επίπεδα διαφορετικής διάστασης, ανοίγεται μπροστά μας, μεταφέροντάς μας
στον εξωτικό κόσμο που κέντρισε τη
φαντασία του καλλιτέχνη, στην Ταϊτή. Το έργο, με την καθαρότητα των
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χρωμάτων του, άνοιξε νέους δρόμους για τη μοντέρνα τέχνη. Ο Γκωγκέν υπήρξε η θρυλική μορφή του
καλλιτέχνη που εγκατέλειψε τη ζωή
της πόλης για χάρη της ζωγραφικής.
Αναζήτησε στην ομορφιά της Ταϊτής την πηγή της έμπνευσής του και
την επιστροφή στη φύση ενός κόσμου μυθικού. Στη ζωγραφική του το
χρώμα, καθαρό, έντονο σχεδόν αποσυνδέεται από το αντικείμενο που εικονίζει. Επηρεασμένος από την ιαπωνική ξυλογραφία, δια τήρησε τον
επίπεδο χαρακτήρα του πίνακα χωρίς
ατμοσφαιρική προοπτική, με διαδοχή
απλών χρωματικών επιπέδων με περίπλοκα περιγράμματα.

116 / 236
22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 116

5/12/2016 12:10:44 µµ

16

Εικ. 16. Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ
(H. Toulouse-Lautrec, 1864-1901),
Αμπασαντέρ, Αριστίντ Μπρυάν
(1892), αφίσα, 1.50 x 1.00 μ.,
Παρίσι, Cabinet des Estampes.
Αν και ο ζωγράφος πολλές φορές
έχει χρησιμοποιήσει την πλούσια
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παλέτα των Ιμπρεσιονιστών, τις περισσότερες φορές το χρώμα αξιοποιείται μόνο για να ενισχύσει το δυναμικό σχέδιο και τη ρωμαλέα σύνθεση
των έργων του. Η εκφραστικότητα
της δουλειάς του εμφανίζεται κυρίως στις “αφίσες” του.

“..Μην αντιγράφεις υπερβολικά
τη φύση. Η τέχνη είναι μια αφαίρεση. Για να δημιουργήσεις την
αφαίρεση αυτή, μπορείς να ονειρεύεσαι μπροστά στη φύση, αλλά
να σκέφτεσαι το τελικό αποτέλεσμα ως δικό σου δημιούργημα”.
Στις φράσεις αυτές του Γκωγκέν
και στις ίδιες έννοιες στηρίχτηκαν
πολλά από τα σύγχρονα κινήματα
της ζωγραφικής.
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ΠΟΛ ΣΕΖΑΝ
Ο Σεζάν δούλεψε μόνος, αποτραβηγμένος, απογοητευμένος από την
ισχνή αποδοχή που έτυχε το έργο
του, αδιαφορώντας για φήμη ή αναγνώριση, που, παρ’ όλ’ αυτά, ήρθε
πολύ γρήγορα από τους ίδιους τους
καλλιτέχνες. Στην αρχή εξέθετε τα
έργα του μαζί με τους Ιμπρεσιονιστές και μετά το 1886 εγκαταστάθηκε στην πατρίδα του, την Προβηγκία. Το 1906, λίγο μετά το θάνατό
του, στο Φθινοπωρινό Σαλόν στο
Παρίσι οργανώθηκε μια αναδρομική έκθεση των έργων του. Η ζωγραφική του πέρασε διάφορες φάσεις
όλες όμως χαρακτηρίζονταν από
πυρετώδη αναζήτηση των βασικών
αρχών της ζωγραφικής έκφρασης,
από επίμονη και ακούραστη αναζήτηση των δομικών σχημάτων των
119 / 237
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μορφών. Δούλεψε με προσήλωση
μελετώντας τη φύση, τα πρόσωπα
και τα αντικείμενα.
Ο Σεζάν ήθελε, όπως έλεγε ο ίδιος,
να “στερεοποιήσει” τον Ιμπρεσιονισμό. Σε αντίθεση με τους Ιμπρεσιονιστές, που επεδίωκαν την εντύπωση
του στιγμιαίου και το φευγαλέο φως,
αναζήτησε ό,τι στη φύση παραμένει
σταθερό και αναλλοίωτο. Επεδίωξε
να δαμάσει το θέμα του, να το υποτάξει στο ουσιώδες και να παραλείψει ό,τι το τυχαίο ή το διακοσμητικό,
αποκαλύπτοντας πως όλα τα πράγματα στη φύση αποτελούνται από
τη “σφαίρα, τον κύλινδρο και τον
κώνο”. Είναι αυτός που με το έργο
του επηρέασε βαθύτατα τους ζωγράφους των αρχών του 20ού αιώνα και
άνοιξε το δρόμο για το ρεύμα του
Κυβισμού.
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Εικ. 17. Πωλ Σεζάν (Paul
Cezanne, 1839-1906), “Το βουνό
Σεν Βικτουάρ” (1904-1906),
λάδι σε μουσαμά, 0,65 x 0,81 μ.,
Γκλάντγουϊν, Πενσυλβάνια.
Στο έργο “Το βουνό Σεν Βικτουάρ”
παρουσιάζεται το τοπίο που έβλεπε
καθημερινά από το παράθυρο του
σπιτιού του. Στο θέμα αυτό επανήλθε πολλές φορές δουλεύοντάς το
με διαφορετικά υλικά (ακουαρέλα,
λάδι), αναζητώντας όμως πάντοτε
να απογυμνώσει τα αντικείμενα και
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τον “κόσμο” από το περιττό, το συναισθηματικό, το επιπλέον. Το τοπίο χτίζεται ζωγραφικά με μικρές
και πλατιές πινελιές, ώστε μοιάζει
να έχει συντεθεί από μικρά και απλά
στερεά σώματα.

Εικ. 18. Πωλ Σεζάν, “Οι μεγάλοι
λουόμενοι” (1898-1905), λάδι σε
μουσαμά, 2,08 x 2,49 μ., Η.Π.Α.,
Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας.
Ο πίνακας αυτός, από τα τελευταία
έργα του καλλιτέχνη, είναι καρπός μακράς ζωγραφικής πείρας.
122
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Ζωγραφιζόταν, με την επιμονή που
χαρακτήριζε το ζωγράφο, για επτά
ολόκληρα χρόνια. Είναι από τα έργα
που επηρέασαν βαθύτατα και υπήρξε πρότυπο για τον επερχόμενο Φωβισμό του Ματίς και για τον Κυβισμό
του Πικάσο. Παρουσιάζει ένα σύνολο μορφών και στοιχείων της φύσης
δουλεμένο με αρχιτεκτονική επιμέλεια. Οι δυναμικές των τόξων που
δημιουργούν τα δέντρα, η πυραμιδική σύνθεση, ο αισθησιασμός του
χρώματος, οι σφιχτοδεμένες μορφές, όλα χτισμένα ζωγραφικά στις
μεγάλες διαστάσεις του πίνακα, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα απαράμιλλης δύναμης. Η αναφορά στις
έννοιες αρχιτεκτονική, δομή και χτίσιμο του έργου γίνεται, διότι αυτά
τα στοιχεία στο έργο του Σεζάν
επηρέασαν τη μοντέρνα τέχνη.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΛΟΝΤ ΜΟΝΕ

Ο Κλόντ Μονέ (Claude Monet,
1840 - 1926) ήταν γιος παντοπώλη.
Από πολύ νωρίς έδειξε την κλίση
του στη ζωγραφική. Το 1858 γνωρίστηκε με τους Παρισινούς καλλιτέχνες Πισαρό, Μπαζίλ, Σισλέ, με τους
οποίους μοιράστηκε τον ενθουσιασμό για το σκανδαλώδες έργο του
Μανέ “Πρόγευμα στη Χλόη”.
Οι πρώτες του επιρροές ήταν από
το έργο των ζωγράφων της Μπαρμπιζόν. Αργότερα, το 1870, κατά την
παραμονή του στο Λονδίνο, γνώρισε το έργο των νατουραλιστών τοπιογράφων και εντυπωσιάστηκε
κυρίως από το έργο του Τέρνερ.
Ο κήπος του ζωγράφου στο Ζιβερνί, με τη βοήθεια κηπουρών,
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είχε διαμορφωθεί σε ιμπρεσιονιστικό έργο τέχνης. Ιτιές κλαίουσες,
εξωτικά φυτά και δέντρα, λίμνες με
νούφαρα, πάπιες και φασιανοί.
Η φύση, διαμορφωμένη από τον
καλλιτέχνη, έμοιαζε με το έργο του.
Στον κήπο αυτό ο καλλιτέχνης ζωγράφιζε ακούραστα. “Αυτά τα τοπία
με το νερό και τις αντανακλάσεις
μού έγιναν έμμονη ιδέα” έγράφε ο
ίδιος το 1908. Ο Ιμπρεσιονισμός
στα έργα που ζωγράφισε εδώ ο ζωγράφος φτάνει στο αποκορύφωμά
του. Ο καλλιτέχνης καταγράφει το
εφήμερο, την εντύπωση. Το έργο είναι μια λεπτομέρεια της πραγματικότητας. Η εικόνα πλησιάζει σε ένα
σημείο, και ο καλλιτέχνης δεν ενδιαφέρεται να αποδώσει καμία πληροφορία για το περιβάλλον της λίμνης. Το τοπίο εκτείνεται πέρα από
τα όρια του πίνακα. Κάθε έννοια
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του βάθους καταργείται. Μια οθόνη από χρώματα απλώνεται κάθετα.
Ο όγκος χάνει την υλική του υπόσταση και το έργο δεν είναι πια ένα
θέμα που περιγράφεται σε ένα φόντο, αλλά μια επίπεδη οργάνωση
χρωμάτων.
Ο Μονέ δεν περιγράφει, δεν ολοκληρώνει, αλλά και δεν προσθέτει
τίποτε από ό,τι ξέρει για τη φύση
του πράγματος που παρατηρεί. Τα
νερά της λίμνης και τα νούφαρα
φαίνονται λίγο. Πού και πού εμφανίζονται μερικές συγκεκριμένες μορφές, οι οποίες πολύ γρήγορα ξαναπερνούν στο ακαθόριστο. Το έργο
βρίσκεται ανάμεσα στο συγκεκριμένο και στο αφηρημένο.
Οι πιο εξαχνωμένες αντανακλάσεις του ουρανού μέσα στο νερό,
των δέντρων από τις όχθες της λίμνης, η κίνηση των νούφαρων, με
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τη γρήγορη πινελιά, δεν περιγράφονται, δεν ολοκληρώνονται. Αποκορυφώνονται σε μια χρωματική
πανδαισία. Κάθε είδους περιγραφή καταργείται και καταγράφεται
μόνο ό,τι εντυπώνεται στον αμφιβληστροειδή. Τελικά, η ίδια η πινελιά γίνεται το θέμα και μάλιστα σε
τέτοιο βαθμό, που φαίνεται να ανοίγεται ήδη ο δρόμος για την Αφηρημένη ζωγραφική του 20ού αιώνα.

19

Εικ. 19. Γ. Τέρνερ, “Βροχή, υγρασία και ταχύτητα” (1840), λάδι σε
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μουσαμά, Λονδίνο, Εθνικό Μουσείο.
Η ζωγραφική του Τέρνερ επηρέασε
το έργο του Μονέ. Πολλά χρόνια
πριν και στο πλαίσιο του Ρομαντισμού ο Τέρνερ είχε ζωγραφίσει σειρές έργων με θέματα από τη φύση
και τις μεταβολές της σε σχέση με
τις εποχές και τη χρονική στιγμή.

20
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Εικ. 20. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα”
(1904), λάδι σε μουσαμά, Παρίσι,
Μουσείο Ορσέ.
Μετά το 1883 ο Μονέ αποτραβήχτηκε
στο Ζιβερνί. Εκεί, στον κήπο του σπιτιού του, ζωγράφισε τη σειρά των έργων του με θέμα τα νούφαρα. Δούλεψε το θέμα αυτό ακούραστα. Τα
πρώτα έργα με αυτό το θέμα αποτελούν ένα σύνολο από 25 καμβάδες,
που εκτέθηκαν για πρώτη φορά στην
γκαλερί Ντυράν Ρυέλ, το 1900. Εννιά χρόνια αργότερα άρχισε μια δεύτερη σειρά με το ίδιο θέμα και ως το
1926 είχε δημιουργήσει άλλους 48 μεγάλους καμβάδες. Τα έργα βρίσκονται
σήμερα στο Παρίσι, στα Μουσεία της
πόλης Ορανζερί και στο Μουσείο Ζε
ντε Πομ. Δωρίστηκαν σ’ αυτά από τον
ίδιο τον καλλιτέχνη το 1921.
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Εικ. 21. Ο Κλ. Μονέ στο Μουσείο
Ορανζερί, μπροστά στους πίνακές
του με τα “Νούφαρα”, φωτογραφία.
Στο Μουσείο της Ορανζερί εκτίθενται 19 μεγάλου μεγέθους έργα σε
δύο αίθουσες με μια διάταξη που έκανε ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Σ’ αυτό το
“περιβάλλον” ο επισκέπτης νιώθει να
κυκλώνεται από αυτές τις “εντυπώσεις”, σαν να πνίγεται στη σιωπή ενός
μυστηριώδους βυθού από χρώματα.
“Για μένα, το θέμα είναι επουσιώδες.
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Αυτό που επιδιώκω να αναπαραστήσω είναι αυτό που υπάρχει ανάμεσα
στο θέμα και στον εαυτό μου”, έλεγε
ο ίδιος ο Μονέ.
22

23

Εικ. 22.
Εικ. 23.
Κλ. Μονέ,
Κλ. Μονέ,
“Νούφαρα”
“Νούφαρα”
(1908), λάδι
(1916), λάδι
σε μουσαμά,
σε μουσαμά,
Παρίσι, Μουσείο Παρίσι, Μουσείο
Ορσέ.
Ορσέ.
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Εικ. 24. Ο κήπος του Μονέ στο Ζιβερνί, φωτογραφία.
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Εικ. 25. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα”
(1919), Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.
Η τεχνική του Μονέ είναι γρήγορη.
Αφού καταγράφει το στιγμιαίο, δε
θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Οι πινελιές είναι φορτωμένες χρώμα
και κοφτές, ακουμπάνε γρήγορα στο
μουσαμά. Το αποτύπωμα που αφήνουν είναι κοφτά κόμματα, παύλες,
χοντρές τελείες.
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Εικ. 26. Κλ. Μονέ, “Νούφαρα”,
ηλιοβασίλεμα (1914-1918), λάδι
σε μουσαμά, Παρίσι, Μουσείο
Ορσέ.
Τα χρώματα δε διαβαθμίζονται. Δηλαδή, δεν αναμειγνύονται με μαύρο, για να σκουρύνουν, ή με άσπρο,
για να ανοίξουν. Οι αναμείξεις γίνονται με καθαρά χρώματα πάνω στο
μουσαμά. Άλλωστε, το μαύρο - από
όλους σχεδόν τους Ιμπρεσιονιστές
- αποφεύγεται. Γι’ αυτό οι σκιές δεν
είναι απλώς γκρίζοι ή ουδέτεροι τόνοι. Σχεδόν δεν παράγονται ούτε
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από αναμείξεις. Περισσότερο δημιουργούνται από την επικάλυψη και
την εναπόθεση παχιάς μάζας καθαρών χρωμάτων, που επηρεάζονται
αμοιβαία. Από αυτή τη διαστρωμάτωση των χρωμάτων προκύπτει η υλικότητα, δηλαδή ένα στρώμα χρώματος πάνω στον καμβά, που δονείται,
όπως στην πραγματικότητα δονούνται και πάλλονται το νερό και οι
αντανακλάσεις του. Η υλικότητα του
χρώματος γίνεται αισθητική αξία,
ανεξάρτητα από το τι περιγράφει
αυτό το χρώμα. Η φόρμα, η μορφή,
αποδεσμευμένη από οποιοδήποτε περίγραμμα, προσδιορίζεται από τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Νταγκεροτυπία: Πάνω σε μια
μεταλλική πλάκα με επίχρισμα
αργύρου αποτυπώνεται η εικόνα
των αντικειμένων, η οποία προβάλλεται πάνω της μέσα από το
φακό ενός σκοτεινού θαλάμου.
Η τεχνική αυτή, με την οποία παρήχθησαν οι πρώτες φωτογραφίες, το 1837, ονομάστηκε Ντα
γκεροτυπία, από το όνομα του
εφευρέτη της, Λουί Νταγκέρ.
EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Το έργο του Μανέ “Πρόγευμα
στη Χλόη” σκανδάλισε τόσο για
το θέμα του όσο και για τη διαπραγμάτευση του χρώματος το
κοινό του Παρισιού το 1863.
Σήμερα προκαλεί τέτοιες αντιδράσεις η τέχνη; Αιτιολογήστε την
απάντησή σας.
136 / 242
22-0135_l_c_istexnhs_205-258_28b_7.11.16.indd 136

5/12/2016 12:10:46 µµ

2. Σχολιάστε τον αντίκτυπο
που είχε η εφεύρεση της φωτογραφίας στην τέχνη, ειδικά στη
ζωγραφική. Τη δέσμευσε ή την
απελευθέρωσε;
3. Ποια ήταν η εναντίωση της επίσημης τέχνης α. στο Ρεαλισμό β.
στον Ιμπρεσιονισμό.
4. Θα μπορούσε η ιμπρεσιονιστική ζωγραφική (καθημερινά θέματα, ζωγραφική στην ύπαιθρο,
γρήγορη πινελιά) να είχε δημιουργηθεί το 15ο αιώνα;
5. Μπορείτε να ανακαλύψτε σε
εικόνες σύγχρονης τεχνολογίας
τη μέθοδο της καθαρής χρωματικής κουκκίδας (κόκκινο, κίτρινο,
μπλε), που δίνει στο μάτι την
εντύπωση του σύνθετου χρώματος;
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ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 19ο
ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

15
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Γκούσταβ Κλιμτ, “Η νεαρή
κοπέλα” (1913), λάδι σε
μουσαμά, 1,90 x 2,00 μ.,
Πράγα.
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15

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 19o
ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
● ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
● ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ”
(Arts and Crafts)
● ΑΡ ΝΟΥΒΟ

Η αστικοποίηση, δηλαδή η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι δείγμα μιας
νέας κατανομής του κεφαλαίου και
της ελπίδας για μια καλύτερη θέση
στην κοινωνική ιεραρχία. Στα τέλη
του 19ου αιώνα η πόλη έγινε ο τόπος της επίδειξης, του θεάματος
αλλά και ο τόπος συγκέντρωσης
του κεφαλαίου. Απορρόφησε τους
αγρότες που, άνεργοι εξ αιτίας
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της μηχανοποίησης της αγροτικής
παραγωγής, αναζητούν νέα εργασία. Τα νέα οικονομικά και διοικητικά κέντρα, οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια, τα εμπορικά κέντρα, οι
κατοικίες των αστών και οι πολυκατοικίες με τα μεγάλα πολυτελή διαμερίσματα συγκεντρώνονται στο κέντρο των πόλεων, ενώ οι εργατικές
κατοικίες και τα εργαστήρια των τεχνιτών απομακρύνονται από αυτό.
Όμως, επίσης στο κέντρο των πόλεων, στα οικοδομικά τετράγωνα
που δεν κατεδαφίζονται, η αστική
τάξη δεν επεμβαίνει, και έτσι δημιουργούνται μεγάλες φτωχογειτονιές, όπου η μιζέρια και η φτώχεια
προκαλούν έντονα προβλήματα
υγιεινής και συνθήκες ανθρώπινης
εξαθλίωσης.
Στην αρχιτεκτονική γινόταν όλο
και πιο έντονη η πεποίθηση ότι
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μόνο με τις καινούριες κατασκευαστικές τεχνολογίες θα επιτευχθεί η
δυναμική δημιουργία του χώρου,
που αντικατοπτρίζει την ευαισθησία
και το ρυθμό της μοντέρνας κοινωνίας. Έτσι διαμορφώθηκε το λεγόμενο “βιομηχανικό στιλ”, που γεννήθηκε στην Αγγλία στα μέσα του 19ου
αιώνα.
Στα έργα της Αρ Νουβό, της Νέας
Τέχνης, όπως ονομάζεται η τέχνη
αυτής της εποχής, σταματά σχεδόν
κάθε αναφορά στα πρότυπα της αρχαιότητας. Χάνεται η συμμετρία, κυριαρχεί το ελεύθερο παιχνίδι της
γραμμής, τα διακοσμητικά στοιχεία
γίνονται ανάλαφρα, και οι καλλιτέχνες εμπνέονται από το φυτικό και
το ζωικό βασίλειο. Αρχίζει η αναζήτηση μιας διακοσμητικής λειτουργικότητας και επιδιώκεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ή διεθνούς
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στιλ. Επίσης σημαντικό γεγονός είναι ότι αναπτύσσονται οι “μικρότερες” ή “εφαρμοσμένες” τέχνες
όπως η διακόσμηση, η ενδυματολογία, η αργυροχρυσοχοΐα και άλλες.
Αρχιτεκτονική του Σιδήρου, του
Γυαλιού και του Οπλισμένου
Σκυροδέματος
Η τεχνική της κατασκευής με τα
παραδοσιακά υλικά, όπως πέτρα
και ξύλο, άλλαξε ριζικά. Με την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου η σιδηρουργία αναπτύχθηκε και
τα μέταλλα χρησιμοποιήθηκαν στην
κατασκευή των κτιρίων. Μέχρι τότε
τα μεταλλικά στοιχεία χρησιμοποιούνταν ως μεμονωμένα εξαρτήματα
στην κατασκευή των κτιρίων. Τώρα,
ο σίδηρος και το ατσάλι αντικαθιστούν τις φέρουσες επιφάνειες των
τοίχων και τις μεγάλες κολόνες που
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στήριζαν τα κτίρια και επιτρέπουν
την κατασκευή μεγάλων ανοιγμάτων και όλο και πιο ψηλών κτιρίων.
Χρησιμοποιούνται μαζί με το γυαλί στις οροφές των κτιρίων, και για
πρώτη φορά δημιουργούνται μεγάλες σκεπές με μεγάλες διάφανες
επιφάνειες. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα θέατρα, οι βιβλιοθήκες, τα
μεγάλα εργοστάσια, τα ναυπηγεία,
τα θερμοκήπια, τα εκθεσιακά κέντρα και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί απέκτησαν τεράστια μεταλλικά
στέγαστρα.
Ο χυτοσίδηρος, λόγω της ρευστής μορφής του, μπορεί να μπαίνει
σε καλούπια· έτσι κατασκευάζονται
από αυτόν τυποποιημένα διακοσμητικά στοιχεία και αρχιτεκτονικά μέλη
σε μεγάλη ποικιλία. Η χρήση των
μεταλλικών στοιχείων στην κατασκευή κτιρίων εντείνεται στο τέλος
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του 19ου αιώνα. Η μαζική παραγωγή και το χαμηλό κόστος, η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς τους από
το εργοστάσιο στο εργοτάξιο ως
προκατασκευασμένα στοιχεία, η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως
φέροντα στοιχεία στις κατασκευές και να στεγάσουν μεγάλους χώρους, καταλαμβάνοντας ελάχιστη
επιφάνεια στήριξης, η πρόοδος της
τεχνολογίας των κατασκευών, των
μαθηματικών υπολογισμών των
φορτίων και των πλευρικών ωθήσεων, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων σχολών για μηχανικούς
ευνόησαν τη γενίκευση της χρήσης
των μεταλλικών στοιχείων στις διάφορες οικοδομές. Ένα άλλο υλικό που παρουσίαζε νέες δυνατότητες ήταν το τσιμέντο. H χρήση του,
όπως και η χρήση άλλων συνδετικών υλικών, δεν ήταν καινούρια
146
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στις κατασκευές κτιρίων. To τσιμέντο ήταν ήδη γνωστό στους Ρωμαίους. Οι τρόποι εφαρμογής του όμως
στην αρχιτεκτονική των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα έθεσαν νέα ερωτήματα : ήταν ένα αυτόνομο υλικό με τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ή έπρεπε να θεωρηθεί ως ένα φτηνό υποκατάστατο της
πέτρας; Έπρεπε να χρησιμοποιείται
στην τοιχοποιία και να επενδύεται
με άλλα διακοσμητικά υλικά ή έπρεπε να αναζητηθούν νέες μορφολογικές λύσεις σε συνδυασμό με τις ιδιότητες αυτού του υλικού; Μπορεί να
ήταν δύσκολες οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά η εφαρμογή
του υλικού αυτού ήταν εύκολη. Η τεχνική στη χρήση του διαφέρει ριζικά
από την παραδοσιακή κατασκευαστική μέθοδο: με το τσιμέντο δεν απαιτείται η τοποθέτηση ενός στερεού
147147
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σώματος επάνω σ’ ένα άλλο αλλά η
τοποθέτηση ενός υλικού σε ρευστή
κατάσταση μέσα σε καλούπια. Σταδιακά υπερίσχυσε η άποψη ότι το
τσιμέντο είναι αυτοδύναμο κατασκευαστικό υλικό και ότι πρέπει να
αντιστοιχεί στην κατάλληλη μορφολογία. Η αρχιτεκτονική πρέπει να
βρει νέες μορφές, που να συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά του νέου
υλικού. H δύναμη και η ελαστικότητα σε συνδυασμό με τις γραμμικές,
πλαστικές, όλο κίνηση μορφές άλλαξαν ριζικά την αρχιτεκτονική εικόνα. Στο τέλος του αιώνα άρχισαν να
χρησιμοποιούν το οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με τη χρήση του σιδήρου. Έτσι, όχι μόνο μεγαλώνει η αντοχή στα φορτία, αλλά
η ελαστικότητα του σιδήρου συνδυάζεται με την πλαστικότητα του
σκυροδέματος.
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1

Εικ. 1. Τζόζεφ Πάξτον (J. Paxton),
Κρίσταλ Πάλας (Crystal Palace)
(1850-1851), μήκος 560 μ., πλάτος
1,25 μ., ύψος 22 μ., Λονδίνο.
Όταν ο Πάξτον σχεδίασε και κατασκεύασε το Κρίσταλ Πάλας για την
Παγκόσμια Έκθεση στο Λονδίνο, το
1851, εφεύρε μια νέα τεχνική αλλά
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και ένα νέο τρόπο σχεδιασμού και
κατασκευής. O νεωτερισμός βρίσκεται στη χρησιμοποίηση των προκατασκευασμένων μεταλλικών στοιχείων
και στους υαλοπίνακες, που έχουν
παραχθεί μαζικά και έχουν μεταφερθεί στο εργοτάξιο έτοιμοι να τοποθετηθούν. Στο κέντρο όλης αυτής της
διαδικασίας βρίσκεται μια επαναστατική σκέψη: η χρήση των υλικών και
της τεχνικής που μέχρι τώρα εφαρμόζονταν στα μεγάλα βιομηχανικά
κτίρια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κτιρίων με
μεγάλες απαιτήσεις λειτουργικότητας και εμφάνισης. Αυτή η ιδέα προκάλεσε έντονους προβληματισμούς
στους συντηρητικούς υποστηρικτές
των διάφορων στιλ, αλλά και στους
πρωτοπόρους της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το Κρίσταλ Πάλας καταστράφηκε το 1937 από πυρκαγιά.
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2

Εικ. 2. Γκουστάβ Άιφελ (Gustave
Eiffel, 1832-1923), Πύργος του
Άιφελ (1889), Παρίσι.
O πύργος του Άιφελ κτίστηκε το
1889 και έχει ύψος που φτάνει τα
300 μέτρα. H κατασκευή του Πύργου, οι εργασίες της οποίας διήρκεσαν 21 μήνες, αποτελεί την
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πραγματοποίηση ενός νέου τύπου
“μνημείου” που, ενώ δεν επαινεί καμιά στιγμή του παρελθόντος, εξυμνεί
το παρόν και αναγγέλλει το μέλλον.
Κατασκευάστηκε ως μεγαλόπρεπη είσοδος για τη Διεθνή Εμπορική Έκθεση στο Παρίσι του 1889 και
προοριζόταν να γκρεμιστεί. Οι Διεθνείς Εκθέσεις που οργανώνονται
στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν
ως στόχο την παρουσίαση των νέων
εμπορευμάτων και τη συνεχή αύξηση
της βιομηχανικής παραγωγής. Έτσι,
συνεχώς αυξάνονται οι απαιτήσεις
για μεγάλες επιφάνειες και άνετους
εσωτερικούς χώρους. H μορφή του
πύργου του Άιφελ μπόρεσε να πραγματοποιηθεί χάρη στους στατικούς
υπολογισμούς για την αντιμετώπιση
των πλευρικών ωθήσεων του ανέμου
και τη μελέτη των υλικών.
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3

Εικ. 3. Ογκύστ Περέ (A. Perret,
1874-1954), Οικία της οδού Φράνκλιν (1903).
O Περέ, Γάλλος αρχιτέκτονας και
μηχανικός, θεωρείται από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Είναι από τους πρώτους που
χρησιμοποίησε το οπλισμένο σκυρόδεμα στην κατασκευή κτιρίων και κατάφερε να το αναγάγει σε ένα υλικό
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με αισθητικά αποτελέσματα. H πολυκατοικία της οδού Φράνκλιν στο Παρίσι έχει μια πρωτότυπη εσωτερική
οργάνωση, παρ’ ότι η χρήση του σκυροδέματος δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, ώστε να αναδειχτούν όλες οι
δυνατότητές του.
Το κίνημα Τέχνες και Χειροτεχνίες
(Arts and Crafts)
Το κίνημα “Τέχνες και Χειροτεχνίες” δημιουργήθηκε στην Αγγλία και
υπερασπίζεται την αυτόνομη αξία
των “εφαρμοσμένων” τεχνών σε
σχέση με τις λεγόμενες Καλές Τέχνες. Κύριος εισηγητής του κινήματος ο Γουίλιαμ Μόρις (William Morris, 1834-1896), ποιητής, ζωγράφος,
τεχνίτης και διακοσμητής, ασκούσε κριτική στα βιομηχανοποιημένα καταναλωτικά αγαθά της εποχής
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του και μαζί με τους ομοϊδεάτες του
απαιτούσε την αναγέννηση του χειροποίητου προϊόντος. Επεδίωκε να
αντιμετωπίσει την κρίση των διάφορων επαγγελμάτων που δημιουργήθηκε από την εκβιομηχάνιση της
παραγωγής. Ο Μόρις ήταν από τους
πρώτους που αντιμετώπισαν τα
καλλιτεχνικά και τα κοινωνικά προβλήματα της καθημερινής ζωής σε
σχέση με τη βιομηχανική ανάπτυξη,
θεωρώντας την ως μια από τις αιτίες της κοινωνικής παρακμής. Το κίνημά του συνδέεται τόσο με τα σοσιαλιστικά κινήματα των αρχών του
20ού αιώνα όσο και με τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα. Στόχευε όμως
στην εξάλειψη της ασχήμιας των βιομηχανικών προϊόντων και όχι στην
εξάλειψη των αιτιών της κοινωνικής
παρακμής.
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4

Εικ. 4. Γ. Μόρις, Ξύλινη μήτρα για
το σταμπωτό ύφασμα “Τουλίπα”
(1875).
O Μόρις ίδρυσε το 1861 το δικό του
εργαστήριο παραγωγής χειροποίητων προϊόντων. Μαζί με τους φίλους
του σχεδίαζαν και παρήγαγαν χειροποίητα υφάσματα, χαλιά, κεραμικά, έπιπλα και χαρτιά για τους τοίχους. Τα σχέδιά τους είχαν ως πηγή
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έμπνευσης τη φύση αλλά και κεντήματα του 16ου και του 17ου αιώνα.
Το αποτέλεσμα δεν ήταν ποτέ η πιστή αντιγραφή κάποιου αντικειμένου
αλλά ελεύθερη μεταφορά του.

5

Εικ. 5. Γ. Μόρις, Σχέδιο για το σταμπωτό ύφασμα “Τουλίπα” (1875).
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6

Εικ. 6. Γ. Μόρις, “Τουλίπα”(1875),
σταμπωτό ύφασμα.
“H ευγενέστερη όλων των υφαντικών
τεχνών είναι η ταπητουργία, στην
οποία δεν υπάρχει τίποτα το μηχανικό. Με την ταπητουργία, που είναι σαν ένα μωσαϊκό από χρώματα,
μπορεί να κατασκευαστούν διακοσμητικά τοίχου μεγάλης τελειότητας
και με πολλά διακοσμητικά στοιχεία.
158
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Όπως σε κάθε διακόσμηση τοίχου το
πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να
προσέξει στο σχεδιασμό του χαλιού
είναι η δύναμη, η καθαρότητα και
η κομψότητα του “περιγράμματος”
των αντικειμένων, έτσι ώστε τίποτα
να μην είναι ασαφές και ακαθόριστο.
Επίσης απαραίτητα στοιχεία είναι η
ζωηράδα και η αφθονία των λεπτομερειών που χαρακτήριζαν τη Μεσαιωνική Τέχνη”. (Γουίλιαμ Μόρις, άρθρο
για τα Υφαντά, 1893).
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Αρ Νουβό (Art Nouveau)
O όρος Αρ Νουβό (Art Nouveau)
σημαίνει Νέα Τέχνη (γνωστή και
ως Jugendstil και Liberty) και ανθεί
στα χρόνια 1895-1910. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση προς τα ιστορικά στιλ του παρελθόντος, και στόχος της ήταν να δημιουργήσει έργα
υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής ποιότητας σε αντίθεση με τα
άσχημα προϊόντα της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής, που είχαν
κατακλύσει την αγορά.
Οι καλλιτέχνες της Αρ Νουβό
αποδέχονται εν μέρει τις δυνατότητες της βιομηχανικής παραγωγής
και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ιδιότητες των νέων υλικών.
Αναζήτησαν, λοιπόν, καινούριους
τρόπους έκφρασης. Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από τη γιαπωνέζικη τέχνη και ιδιαίτερα από την
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κινητικότητα των μορφών της. Οι
αρχές της Αρ Νουβό εξαπλώθηκαν
σε όλη την Ευρώπη και επηρέασαν
όλες τις μορφές της τέχνης. Οι μεγάλες πολιτιστικές αναζητήσεις της
εποχής όπως και η οικονομική άνθηση της αστικής τάξης αποτελούν
μερικές από τις αιτίες της γρήγορης
εξάπλωσης του κινήματος αυτού. Η
Αρ Νουβό μεταφέρει τη διάθεση για
χαρά, για διακόσμηση και την αναζήτηση μιας εφήμερης ξεγνοιασιάς,
που ήταν έντονα στοιχεία της αστικής τάξης του τέλους του 19ου αιώνα. Η οφιοειδής κίνηση, ή η χαρακτηριστική κίνηση του μαστιγίου
που κτυπά τον αέρα, είναι μια βασική μορφή την οποία μιμούνται
στα έργα τους οι καλλιτέχνες της Αρ
Νουβό και τη μεταφέρουν πάνω στα
διάφορα υλικά.
Τα αντικείμενα της Αρ Νουβό
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είχαν υψηλό κόστος κατασκευής και
διακρίνονται για τη λεπτή και επιμελημένη φόρμα τους. Ακόμα και σήμερα είναι περιζήτητα.

7

Εικ. 7. Σακάι Χόιτσου (1761-1828),
“Καλοκαιρινή βροχή”, Παραβάν
ζωγραφισμένο πάνω σε πανί, 1,66
x 1,83 μ., Τόκιο, Εθνικό Μουσείο.
Από τα τελευταία αριστουργήματα
της διακοσμητικής γιαπωνέζικης
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τέχνης. Ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από τις παραστάσεις των θεοτήτων του ανέμου και της βροντής, τις
οποίες μετέφερε στη γη με τη μορφή
φυσικών φαινομένων. Ο άνεμος κάνει τα φυτά να λυγίζουν, η καλοκαιρινή βροχή σχηματίζει ρυάκια πάνω
στο έδαφος.
8

Εικ. 8. Όμπρεϊ Μπέρντσλεϊ (Aubrey
Beardsley, 1872-98), “H ετοιμασία της Σαλώμης” (1894), από την
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εικονογράφησή του στο βιβλίο του
Όσκαρ Ουάιλντ, “H Σαλώμη”.
H Αρ Νουβό επικράτησε γρήγορα
στην Ευρώπη και στην Αμερική, και
πολλά περιοδικά χρησιμοποιούν στην
εικονογράφησή τους αυτό το νέο
στιλ. Στις γραφιστικές τέχνες και
στις εικονογραφημένες σελίδες των
βιβλίων οι καλλιτέχνες μεταφέρουν
όλο το δυναμισμό και την κίνηση της
γραμμής.

9
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Εικ. 9. Βικτόρ Ορτά (Victor Horta,
1861-1947), Σπίτι και ατελιέ του
Ορτά (1898-1900), Βρυξέλλες.
Στην Ευρώπη, η Αρ Νουβό εμφανίστηκε στην ολοκληρωμένη της
μορφή στις Βρυξέλλες.
O Βέλγος αρχιτέκτονας Βικτόρ Ορτά μετέφερε στο σίδηρο την ελικοειδή μορφή και τις καμπύλες γραμμές
των γιαπωνέζικων υδατογραφιών. Δημιούργησε έτσι μερικές από τις πιο
επιτυχημένες αρχιτεκτονικές εκφράσεις της Αρ Νουβό. Η αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από τον ορθολογισμό της κατασκευαστικής δομής
του κτιρίου, τη συνέχεια ανάμεσα
στην κατασκευή και στα διακοσμητικά στοιχεία, την αντιστοιχία ανάμεσα
στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, την
προσαρμογή του στιλιστικού λεξιλογίου στη χρήση των υλικών και από την
κυριαρχία της καμπύλης γραμμής.
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10

Εικ. 10. Το σπίτι του Ορτά (1898),
Βρυξέλλες, λεπτομέρεια κλιμακοστασίου.

11

Εικ. 11. Εκτόρ Γκιμάρ (H. Guimard, 1807-1942), Είσοδοι στους
σταθμούς του υπόγειου σιδηρόδρομου στο Παρίσι 1899 - 1904.
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Οι χαρούμενες διακοσμήσεις,
εμπνευσμένες από το φυτικό βασίλειο, προσκαλούν τους βιαστικούς
ανθρώπους των μεγαλουπόλεων να
αποβάλουν το φόβο τους και να χρησιμοποιήσουν το νέο μέσο μεταφοράς (έπρεπε να μπουν μέσα στη γη,
για να ταξιδέψουν και να εμφανιστούν ξανά στην επιφάνεια, ύστερα από μερικά χιλιόμετρα υπόγειας
διαδρομής). Τα φωτιστικά σε σχήμα
λουλουδιού, τα χυτοσιδηρά κάγκελα,
οι χαρακτηριστικές επιγραφές με τα
ονόματα των σταθμών, στόλισαν το
Παρίσι και απέδειξαν τις εκφραστικές δυνατότητες των νέων υλικών
της Αρ Νουβό.
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12

Εικ. 12. Λ. Τίφανι (L. C. Tiffany,
1848-1933), “Βάζο από γυαλί”
(1900), Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
Στην Αμερική, η Αρ Νουβό αναπτύχθηκε πάρα πολύ στα διακοσμητικά αντικείμενα και γενικά στις κατασκευές με γυαλί. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι σ’ αυτό το βάζο ο Τίφανι έχει αντιγράψει τα μέρη ενός λουλουδιού, το βολβό, το μίσχο και, τέλος, το ίδιο το άνθος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΤΟΡΙΟ
ΕΜΑΝΟΥΕΛΕ Β’ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ
Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα αποτελούν τώρα τους μεγάλους “καθεδρικούς” ναούς του χρήματος. Διαμορφώνονται με έμφαση στον
εσωτερικό χώρο, όπου οι περιπατητές, προφυλαγμένοι από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, μπορούν να
καταναλώσουν το χρόνο και το χρήμα τους. Γίνονται τόποι ανταλλαγής εμπορευμάτων αλλά και κοινωνικής καταξίωσης. Διακοσμούνται
με πλούτο και φαντασία και, με τη
χρήση του γυαλιού, επιτρέπουν στο
φως να δίνει μια φυσικότητα και να
δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον. H στοά του Βιτόριο Εμανουέλε στο Μιλάνο είναι ένα τυπικό παράδειγμα των κλειστών αγορών και
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του ρόλου της αγοράς στον ιστό
του κέντρου της πόλης. Γίνεται σύμβολο μιας νέας εποχής, όπου στην
οργάνωση της πόλης κυριαρχούν
τα οικονομικά κέντρα, και συναγωνίζεται τους άλλους δημόσιους χώρους, όπως το χρηματιστήριο, το
θέατρο, το Δημαρχείο, που πιστοποιούν την άνοδο της αστικής τάξης. Ακόμα και σήμερα είναι “η καρδιά της πόλης” του Μιλάνου, ενώ τα
επτά πατώματα του κτιρίου της Γκαλερία φιλοξενούν 1.260 καταστήματα. Οι διαστάσεις της κάτοψης
που σχηματίζει σταυρό είναι: μήκος
196,62 μ. και 105,10 μ., πλάτος 14,50
μ., συνολικό ύψος 47,08 μ., σε συνολική επιφάνεια 4,195 τ.μ.
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13

Εικ. 13. H κλειστή αγορά Γκαλερία
Βιτόριο Εμανουέλε Β’ (18651875), Μιλάνο.
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14

Εικ. 14. Η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε συνδέει τον Καθεδρικό
Ναό του Μιλάνου με το θέατρο της
Σκάλας.

172
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15

Εικ. 15. Η οροφή φωτογραφημένη
με ευρυγώνιο φακό.
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ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΑΟΥΝΤΙ
Στην Ισπανία, η Αρ Νουβό εμφανίστηκε κυρίως στη Βαρκελώνη. Ο
Γκαουντί, έχοντας μελετήσει τη γοτθική αρχιτεκτονική, δημιουργεί ένα
προσωπικό λεξιλόγιο όχι μόνο σε
σχέση με τα διακοσμητικά στοιχεία,
αλλά και με την κατασκευαστική
δομή. Το έργο του αποτελεί μια ιδιαίτερη σελίδα στην αρχιτεκτονική
της περιόδου αυτής και χαρακτηρίζεται από έντονη εκφραστική δύναμη και μεγάλη πλαστικότητα. H εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, μια
βασιλική με πέντε κλίτη, ακόμα και
σήμερα παραμένει ημιτελής. Το κεντρικό κλίτος θα έφτανε τα 95 μέτρα
μήκος και τα 65 πλάτος. Μόνο οι
εξωτερικοί τοίχοι έχουν κτιστεί και
μας δίνουν ένα μέτρο του μεγαλείου της. Αποτελεί το κυριότερο έργο
του Γκαουντί, το έργο της ζωής του.
174
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Συνδυάζει τις αρχιτεκτονικές του
γνώσεις με την παρατήρηση της
φύσης. Για παράδειγμα, οι κεντρικοί κίονες της εκκλησίας έχουν ως
πρότυπο ένα δένδρο, τον ευκάλυπτο, ενώ υπάρχουν στο όλο έργο
πολλές αναφορές σε μορφές ζώων
και φυτών.
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Εικ. 16. Αντόνιο Γκαουντί (A. Gaudi, 1852-1926), Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας (1883-1926), Βαρκελώνη.
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17

Εικ. 17. Αντόνιο Γκαουντί, Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας (18831926), Βαρκελώνη.
Οι πύργοι της εκκλησίας ξεχωρίζουν
στο πανόραμα της πόλης. Αν το κτίριο τελειώσει ποτέ, θα είναι ένα από
τα πιο εντυπωσιακά κατασκευάσματα του ανθρώπου. Ο Γκαουντί δεν
ακολουθούσε ένα προκαθορισμένο
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σχέδιο, αλλά δημιουργούσε κατά τη
διάρκεια της κατασκευής. Στα πρώτα του σχέδια δεν υπάρχει καμία
πληροφορία για την κατασκευή.
Έχουμε σ’ αυτά περισσότερο την
απεικόνιση μιας ατμόσφαιρας.
18

Εικ. 18. Αντόνιο Γκαουντί, Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας (18831926), λεπτομέρειες από τους
πύργους, Βαρκελώνη.
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ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΚΛΙΜΤ
Ο Αυστριακός ζωγράφος Κλιμτ στα
μεγάλα γυναικεία πορτρέτα του συνδυάζει τη γραμμική απλότητα με τα
πλούσια χρώματα που σχηματίζονται από γεωμετρικά στοιχεία. Στα
έργα του ο χώρος καταργείται εξ’ αιτίας της λάμψης του φόντου, που
δημιουργεί μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Συμμετέχει στα βιεννέζικα
εργαστήρια που δημιουργούνται το
1903, κατά το πρότυπο της αγγλικής
σχολής των Arts and Crafts, προκειμένου να συνενωθούν οι καλλιτέχνες
και οι βιοτέχνες, με σκοπό να προωθήσουν τις διακοσμητικές τέχνες. O
Κλιμτ φιλοτέχνησε το εσωτερικό αρκετών κτιρίων της εποχής του.
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Εικ. 19. Γκούσταβ Κλιμτ (Gustav
Klimt, 1862-1918), “Το φιλί”
(1907-1908), λάδι, 1,80 x 1,80 μ.,
λεπτομέρεια από το διάκοσμο του
ανακτόρου Στόκλετ στη Βιέννη,
Αυστριακή Πινακοθήκη.
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“Το φιλί” είναι από τα πιο γνωστά
έργα του Κλιμτ. Αποτελεί τμήμα του
διακόσμου της τραπεζαρίας της βίλας Στόκλετ, στα περίχωρα της Βιέννης. Ο ζωγράφος ένωσε τα δύο
σώματα σε έναν ποταμό από διακοσμητικά στοιχεία, από ανταύγειες
χρυσού και λαμπερών χρωμάτων. Το
χέρι της γυναίκας, γύρω από το λαιμό του άνδρα, είναι σφιγμένο με τα
δάχτυλα διπλωμένα, ένδειξη εσωστρέφειας. Ο άνδρας κρατά τη γυναίκα με τρυφερότητα, τη συγκροτεί
ανάλαφρα, και αυτή του προσφέρει
το μάγουλό της για φιλί. Ο Κλιμτ ζωγράφισε πολλά γυναικεία πορτρέτα, κυρίως για την αστική βιεννέζικη
κοινωνία.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Μελετήστε τις κλειστές αγορές
της πόλης σας ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή άλλες μεταλλικές κατασκευές και γράψτε ένα
μικρό ιστορικό της δημιουργίας
τους.
2. Ποιες είναι οι κυριότερες εφευρέσεις που επηρέασαν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στο
τέλος του 19ου αιώνα;
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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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