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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

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

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

To πλαίσιο αυξομειώνεται

Η αξιολόγηση, η κρίση των 
προσαρμογών και η επιστημονική 
επιμέλεια του προσαρμοσμένου  
βιβλίου πραγματοποιείται από 
τη Μονάδα Ειδικής Aγωγής 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής.
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ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

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

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

To πλαίσιο αυξομειώνεται

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

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

 Η συγγραφή και 
η επιστημονική επιμέλεια 

του βιβλίου πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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11
Η ΤΕΧΝΗ 
ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ
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Ρέμπραντ (Rembrandt, 1606-
1669), “Νυχτερινή περίπολος”, 
ή “Ο λόχος του λοχαγού Φ. Κοχ”
(1642), λάδι σε μουσαμά, 
λεπτομέρεια.
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11 Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ

Ο όρος “Μπαρόκ” προέρχεται 
πιθανόν από την ισπανική λέξη 
“barroco”, που σημαίνει “ακανό-
νιστο μαργαριτάρι”. Αναφέρεται 
στην καλλιτεχνική και την πνευμα-
τική δημιουργία (λογοτεχνία, μου-
σική, εικαστικές τέχνες) η οποία εμ-
φανίζεται την περίοδο μετά την 
Αναγέννηση και έως την εποχή του 
Διαφωτισμού, δηλαδή από το 1600 
έως το 1717 περίπου. Ο όρος “Μπα-
ρόκ” αποδόθηκε, αρχικά, με αρνη-
τική σημασία στα έργα του 17ου αι-
ώνα στα οποία ο καλλιτέχνης δεν 
τηρούσε τους κανόνες των αναλογι-
ών, αλλά αντίθετα ακολουθούσε μια 
εκφραστική ελευθερία. Αργότερα 
χρησιμοποιήθηκε για να προσδιο-
ρίσει την τέχνη της συγκεκριμένης 
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αυτής εποχής με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της.

Κατά την περίοδο την οποία εξε-
τάζουμε ο καθολικός κόσμος της 
Δύσης χωρίστηκε στα δύο: Μεταρ-
ρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση είναι 
οι δύο όροι που χρησιμοποιούνται 
για να ορίσουν την επανάσταση 
των διαμαρτυρομένων κατά της Κα-
θολικής Εκκλησίας και την αντίδρα-
ση των καθολικών αντίστοιχα.

Κατά το 17ο αιώνα η παπική Ρώ-
μη ήταν η κοιτίδα του Μπαρόκ, το 
οποίο στη συνέχεια εξαπλώθηκε
σε όλη την Ευρώπη μέχρι και τη Λα-
τινική Αμερική με τη βοήθεια διά-
φορων θρησκευτικών ταγμάτων, 
και κυρίως του τάγματος των Ιη-
σουιτών. 

Στα κράτη όπου κυριάρχησε ο 
Καθολικισμός η Εκκλησία απέκτησε 
δύναμη και συνδέθηκε με την πο-
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λιτική εξουσία. H Καθολική Εκκλη-
σία θεώρησε ότι η τέχνη μπορούσε 
να γίνει μέσο προώθησης των επι-
διώξεών της και συνεπώς έπρεπε 
να είναι κατανοητή από όλο τον κό-
σμο. Ο 17ος αιώνας ήταν η εποχή 
των μεγάλων νεωτερισμών. Ο Καρ-
τέσιος, ο Γαλιλαίος, ο Χομπς, ο Σπι-
νόζα, ο Λάιμπνιτς ήταν μερικές από 
τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες 
της εποχής. Για όλους αυτούς η φι-
λοσοφία και τα μαθηματικά έπρεπε 
να συμβαδίζουν, και έτσι ο φυσικός 
κόσμος άρχισε να ερευνάται ταυτό-
χρονα από πολλές επιστήμες για 
διαφορετικούς σκοπούς.

Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώ-
πης αυξήθηκαν σε αριθμό και με-
γάλωσαν, οι εμπορικές συναλλα-
γές πλήθυναν και παρουσιάστηκε 
μεγάλη πνευματική και οικονομική 
κινητικότητα.
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“H φιλοσοφία πώς ήταν τον και-
ρό του Μπαρόκ; Σφραγίστηκε κι 
αυτή από τη σκληρή διαμάχη με-
ταξύ αντιφατικών τρόπων σκέψης. 
Όπως είπα κιόλας, μερικοί φιλό-
σοφοι θεωρούσαν πως η ζωή είχε 
σχέση με την ψυχή και με το πνεύ-
μα, πως η ίδια η φύση της ύπαρ-
ξης ήταν πνευματική και όχι υλική. 
Την άποψη αυτή την ονομάζουμε 
ιδεαλισμό, την αντίθετη, υλισμό. 
O υλισμός ερμηνεύει όλα τα φαι-
νόμενα με βάση συγκεκριμένα με-
γέθη. Το 17ο αιώνα είχε κι αυτός 
πολλούς οπαδούς... O ιδεαλισμός 
κι ο υλισμός διαπερνούν ολόκλη-
ρη την ιστορία της φιλοσοφίας. 
Σπάνια, όμως, συμπίπτουν τόσο 
πολύ χρονικά, όπως συνέβη την 
εποχή του Μπαρόκ. O υλισμός ενι-
σχύθηκε σημαντικά από την ανά-
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πτυξη των φυσικών επιστημών. O 
Νεύτων είχε ήδη υποστηρίξει ότι 
οι νόμοι που ρυθμίζουν τις κινή-
σεις των σωμάτων ισχύουν σ’ όλο 
το Σύμπαν, πέρα για πέρα, τόσο 
στη γη όσο και στο Διάστημα. Όλα 
υπακούν, λοιπόν, στους ίδιους νό-
μους - στην ίδια Μηχανική. Μπο-
ρούμε, επομένως, να περιγράψου-
με κάθε μεταβολή που συμβαίνει 
στη φύση με ακρίβεια μαθηματική. 
Ο Νεύτων έβαλε έτσι και το τελευ-
ταίο λιθαράκι σ’ αυτό που αποκα-
λούμε σήμερα “μηχανιστική αντί-
ληψη του κόσμου”.

Γκάαρντερ Γ. (Jostein Gaarder),  
O κόσμος της Σοφίας, 1991, σελ. 
278-279
 

22-0135_l_c_istexnhs_159-204_28b_7.11.16.indd   11 5/12/2016   12:03:58 µµ



12 / 162

Βασικές έννοιες και κυριότερα 
χαρακτηριστικά της τέχνης του 
Μπαρόκ

Είδαμε ότι η αναγεννησιακή θεώ-
ρηση της τέχνης - σύμφωνα με την 
οποία η τέχνη είναι αναπαράστα-
ση και μίμηση της πραγματικότητας 
που ακολουθεί τους αυστηρούς κα-
νόνες των αναλογιών και των αρμο-
νικών σχέσεων - είχε εγκαταλειφθεί 
από την εποχή του Μανιερισμού. 
Κατά την περίοδο του Μπαρόκ η 
επαφή με τη φύση είχε ως στό-
χο την έξαρση των συναισθημάτων 
του θεατή. Τώρα η τέχνη μιμείται τη 
φύση, αλλά δεν έχει ως στόχο να 
παρουσιάσει στο θεατή το αντικεί-
μενο, τον κόσμο, αλλά να τον εντυ-
πωσιάσει, να τον συγκινήσει, να 
τον πείσει. Ο καλλιτέχνης, χρησι-
μοποιώντας τη φαντασία του, μπο-
ρεί να οδηγηθεί στην απελευθέρω-
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ση από τα επιβεβλημένα όρια που 
έθετε η Αναγέννηση και στην πεποί-
θηση ότι κάτι μη πραγματικό μπο-
ρεί να γίνει πραγματικότητα. Η τέ-
χνη θεωρήθηκε ως μια ανθρώπινη 
δημιουργία που μπορούσε να απο-
τελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμε-
σα στη γη και τον ουρανό, ανάμεσα 
στο πραγματικό και το ιδεατό, χάρη 
στην καλλιτεχνική ικανότητα του 
ανθρώπου.

Στα έργα της περιόδου αυτής ο 
χώρος γίνεται πολύπλοκος, οι μορ-
φές παρουσιάζουν κινητικότητα και 
ροή, και γενικά αυτό που επιδιώκε-
ται είναι η σύνθεση αντίθετων στοι-
χείων, όπως το κοίλο και το κυρτό ή 
το φωτεινό και το σκοτεινό. Τα χρώ-
ματα είναι έντονα, ενώ τα παιχνίδια 
της σκιάς και του φωτός αποκτούν 
μεγάλη σημασία. Η σύνθεση της 
μορφής καθορίζεται από την κίνηση 
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και την έκφραση και όχι από τις α-
ναλογίες. Το βλέμμα του θεατή, για 
να αντιληφθεί το έργο, υποχρεώνε-
ται να παλινδρομεί από το πρώτο 
επίπεδο στο βάθος του τρισδιάστα-
του χώρου και να “καθυστερεί” στη 
θέαση των πολύπλοκων λεπτομε-
ρειών του έργου.

Κυρίαρχο στοιχείο της τέχνης του 
Μπαρόκ είναι η έξαρση των συναι-
σθημάτων, η επιβλητικότητα και 
η υπερβολή. Το ύστερο Μπαρόκ 
μπλέκεται χρονικά με το Ροκοκό, με 
το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία.
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Στα τέλη του 17ου αιώνα δημι-
ουργούνται στη Γαλλία, την Ισπα-
νία και τη Γερμανία οι πρώτες 
κρατικές Ακαδημίες, όπου διδά-
σκονται οι τέχνες και καθορίζο-
νται οι κανόνες και οι κατευθύν-
σεις της καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας. Έτσι, η διδασκαλία των 
τεχνών αποκτά μεθόδους και κα-
νόνες. Ο όρος “ακαδημαϊκή τέ-
χνη”, που εμφανίζεται αυτή την 
εποχή, αναφέρεται στην καλλι-
τεχνική δημιουργία η οποία ακο-
λουθεί τις θεωρίες που διδάσκο-
νται στις Ακαδημίες. Γύρω στο 
1720 υπήρχαν περίπου 19 Ακα-
δημίες σε όλη την Ευρώπη. Την 
ίδια εποχή οργανώνονται και οι 
πρώτες καλλιτεχνικές εκθέσεις.
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Αρχιτεκτονική 
Στην αρχιτεκτονική του Μπαρόκ 

η γλυπτική και η ζωγραφική έχουν 
πολύ μεγάλη σημασία. Τα κτίρια δι-
ακοσμούνταν με ζωγραφικές πα-
ραστάσεις και γλυπτά. Γενικά, κάθε 
αρχιτεκτονικό στοιχείο (κίονες, εσο-
χές ή εξοχές) αξιοποιήθηκε ως δι-
άκοσμο από τις άλλες τέχνες. Οι 
προσόψεις διαμορφώθηκαν με πολ-
λές καμπυλόγραμμες επιφάνειες. 
Οι διάφοροι όγκοι τοποθετήθηκαν 
σε ιεραρχημένα σύνολα, ενώ ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε στην πρόσο-
ψη των κτιρίων, η οποία δεν ήταν 
παράλληλη με το δρόμο, αλλά δη-
μιουργούσε μια επιφάνεια κυματο-
ειδή, με πολλές διακυμάνσεις στο 
χώρο. Για παράδειγμα, η πρόσοψη 
ενός κτιρίου προς μια πλατεία μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ως “ο εσωτερι-
κός τοίχος ενός σαλονιού”, και ως 
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τέτοιος να διακοσμηθεί ανάλογα. 
Εμφανίστηκε επίσης η διάθεση για 
πλούσια διακόσμηση στο εσωτερι-
κό των κτιρίων με περίτεχνα γύψι-
να στοιχεία, με νωπογραφίες, πλού-
σια υφάσματα και πολύτιμα υλικά, 
έπιπλα, αντικείμενα από χρυσό και 
πολύτιμους λίθους. Ο φωτισμός δι-
οχετευόταν στο εσωτερικό των κτι-
ρίων από καθορισμένα ανοίγματα, 
τα “σημεία φυγής” στο χώρο ενι-
σχύθηκαν με διάφορα διακοσμητικά 
σχέδια οφθαλμαπάτης, οι όγκοι συ-
μπιέστηκαν ο ένας με τον άλλον και 
τα πλούσια διακοσμητικά στοιχεία, 
σε συνδυασμό με το μεγαλοπρεπή 
χαρακτήρα των κτιρίων, τόνιζαν την 
πλήρη διάθεση αποδέσμευσης από 
τις αρχές της Αναγέννησης. Ιδιαίτε-
ρη σημασία είχε η ένταξη των κτι-
ρίων στην πόλη. H σχέση της αρ-
χιτεκτονικής με την οργάνωση του 
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χώρου της πόλης έγινε στενότερη, 
και σ’ αυτό ιδιαίτερο ρόλο είχε η 
πλατεία. Η πλατεία μπορούσε να 
αποτελέσει χώρο ένταξης ενός μνη-
μείου ή το κεντρικό σημείο πολλών 
συγκοινωνούντων χώρων της πό-
λης ή ακόμα το κεντρικό σημείο διά-
φορων ελεύθερων χώρων της πό-
λης σε μια ιεραρχημένη σύνθεση.

Κέντρο της αρχιτεκτονικής την 
περίοδο του Μπαρόκ είναι η Ιταλία 
και ιδιαίτερα η Ρώμη, όπου οι νέες
εκφραστικές δυνατότητες εκδηλώ-
νονται κυρίως μέσα από τα έργα 
του Λορεντζο Μπερνίνι (L. Bernini, 
1598-1680) και του Φραντζέσκο 
Μπορομίνι (F. Borromini, 1599-
1667). Όμως αξιόλογα έργα της αρ-
χιτεκτονικής Μπαρόκ κατασκευά-
στηκαν και στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη, αλλά και στη Λατινική Αμερική, 
όπου τα χαρακτηριστικά του Μπα-
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ρόκ μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια 
της αποικιοκρατίας, το 17ο αιώνα. 
Όπου επικράτησε ο Καθολικισμός, 
χτίστηκαν κτίρια με έντονα στοιχεία 
πρωτοτυπίας. Σε πολλές περιπτώ-
σεις οι αρχιτέκτονες ήταν Ιταλοί, οι 
οποίοι μετέφεραν από την πατρίδα 
τους τις αρχές του ιταλικού Μπαρόκ 
και τις ανέπτυξαν προς νέες ενδια-
φέρουσες κατευθύνσεις.
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Εικ. 1. Σχεδιαγράμματα πόλεων:  
1) Αργεντινή, πλατεία Αγίου Καρό-
λου, μέσα 17ου αιώνα, 2) πρόταση 
για την ανάπλαση του Λονδίνου 
μετά την πυρκαγιά του 1666, 
3) Καρσλούη, 4) πρόταση του 

1

1
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3

2

6

4
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Τζουζέπε Ντόρια για μια πόλη στη 
θάλασσα (1732), 5) πρόταση για 
ένα σύνολο κήπων στην Τουλούζη 
(1750), 6) Βερσαλλίες (1783).
Η ανάπτυξη των πόλεων έδωσε την 
ευκαιρία για νέες αρχιτεκτονικές 
προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν 
έντονη σκηνογραφική διάθεση. Για 
παράδειγμα, οι πόλεις “στολίζονται” 
με πλατείες, σκάλες και σιντριβά-
νια, στοιχεία που δημιουργούν εντυ-
πωσιακά σημεία και την αίσθηση μιας 
“μαρμαρωμένης φύσης”. 
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2

Εικ. 2. Πλατεία Ναβόνα με τις 
κρήνες του Μπερνίνι, Ρώμη.
Με επεμβάσεις στις πόλεις δημιουργή-
θηκαν καινούριες οπτικές γωνίες, ενώ 
ο χώρος της πόλης οργανώθηκε σε 
διάφορα σύνολα: για παράδειγμα, οι 
πλατείες της Ρώμης συγκροτούν ένα 
σύνολο διαδοχικών ανοικτών χώρων 
στην πόλη, όπου κυριαρχούν τα αγάλ-
ματα και οι κρήνες, ενώ από αυτές τις 
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πλατείες ξεκινούν πολλοί δρόμοι προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ελλει-
ψοειδής μορφή της πλατείας Ναβόνα 
αποτυπώνει την απομάκρυνση από το 
ένα και μοναδικό κέντρο οργάνωσης 
του χώρου, που ήταν το σημείο ανα-
φοράς της Αναγέννησης.

Εικ. 3. Φ. Μπορομίνι, Παρεκκλήσι 
του Αγίου Ίβο στη Σαπιέντσα 
(Sant’ Ivo alla Sapienza) (1642-
1662), Ρώμη.

3
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Όταν ο Μπορομίνι άρχισε να ασχολεί-
ται με το παρεκκλήσι του Αγίου ‘Ιβο, 
το κτιριακό συγκρότημα στο οποίο 
αυτό ανήκε, δηλαδή το μέγαρο Σαπι-
έντσα, έδρα του Πανεπιστημίου της 
Ρώμης, ήταν ήδη ολοκληρωμένο και 
η κάτοψή του οριστική. Η οργάνω-
ση της κάτοψης στηρίζεται σε ένα δι-
πλό τρίγωνο, δηλαδή σε ένα εξάγωνο, 
του οποίου όμως οι γωνίες αναιρού-
νται από τις κοίλες επιφάνειες των 
τοίχων. Στο εσωτερικό του κτιρίου η 
πολυπλοκότητα του χώρου είναι εντυ-
πωσιακή. Δίνεται η εντύπωση ότι ο 
εσωτερικός χώρος προκύπτει από τη 
συνένωση πολλών, ξεχωριστών μετα-
ξύ τους χώρων. Τα κατακόρυφα στοι-
χεία όμως (δηλαδή οι μεγάλοι κίονες), 
με την επανάληψή τους, επιτυγχάνουν 
την ενότητα του χώρου. Έτσι, ο εσω-
τερικός χώρος ισορροπεί, και αναιρεί-
ται η αρχική πολυπλοκότητα. Οι δια-
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κοσμητικές λεπτομέρειες λειτουργούν 
έτσι, ώστε να παρουσιάζουν διαφορε-
τικές στιγμές μιας και μόνο εικόνας. 
Φαίνεται δηλαδή σαν να επαναλαμ-
βάνονται πολλές φορές το ίδιο στοι-
χείο, ο ίδιος κίονας, το ίδιο κιονόκρα-
νο. Εντυπωσιακή είναι η μετάβαση από 
την κάτοψη στον τρούλο: στο εσωτε-
ρικό δεν υπάρχει ένα τύμπανο, ένα δι-
αμεσολαβητικό δηλαδή στοιχείο, το 
οποίο όμως εμφανίζεται με μεγαλο-
πρέπεια στο εξωτερικό του κτιρίου. Όι 
αντιθέσεις, ο “διάλογος” ανάμεσα στο 
κοίλο και το κυρτό, η συνεχής κίνηση 
και η ροή των διάφορων στοιχείων του 
κτιρίου, η συνεχής ένταση δίνουν τελι-
κά ένα κτίριο με ισορροπία, όπως ακρι-
βώς η ελικοειδής απόληξη που διαμορ-
φώνει τη σπείρα στο φεγγίτη. Όλο το 
έργο του Μπορομίνι δείχνει την επιθυ-
μία του να αποδεσμευτεί από την αυ-
στηρότητα του κλασικού και από τους 
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Εικ. 4. Φ. Μπορομίνι, Παρεκκλήσι 
του Αγίου Ίβο στη Σαπιέντσα, ο 
τρούλος από το εσωτερικό.

απαράβατους κανόνες της αρχιτεκτο-
νικής, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί 
από την Αναγέννηση και μετά. Οι αντί-
παλοι του Μπορομίνι, έλεγαν ότι κα-
τασκεύασε ένα κτίριο που έδινε την 
εντύπωση ότι ήταν ασταθές και έτοιμο 
να καταρρεύσει.

4
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Εικ. 5. Φ. Μπορομίνι, Παρεκκλήσι 
του Αγίου Ίβο στη Σαπιέντσα, αξο-
νομετρικό, κάτοψη του παρεκκλη-
σιού, λεπτομέρειες.

5
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6

Εικ. 6. Λε Βο (Le Vau), Ανάκτορο 
Βο-Λε-Βικόντ (Vaux-Le- Vicomte) 
(1657), Γαλλία.
Στη Γαλλία, όπου είχαν εδραιωθεί 
κατά κύριο λόγο οι κλασικές ανα-
γεννησιακές μορφές, παρατηρείται 
μια σχετική αντίδραση στην υιοθέ-
τηση του Μπαρόκ. H τάση αυτή εμ-
φανίζεται και στην Αγγλία. Στις δύο 
αυτές χώρες αναπτύχθηκε από τις 
ισχυρές μοναρχίες που είχαν επικρα-
τήσει έντονη αντίδραση προς την 
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παπική εξουσία. Τα κυριότερα χαρα-
κτηριστικά αυτού του “κλασικού Μπα-
ρόκ” είναι η ιεραρχημένη σύνθεση 
των όγκων, η προσπάθεια αρμονικής 
σύνδεσης των διάφορων τμημάτων, 
η συγκρατημένη πλαστικότητα στις 
όψεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει όμως και εδώ η επιδίωξη ένταξης 
του κτιρίου στην πόλη. Το παλάτι Βο-
Λε-Βικόντ, που άρχισε να χτίζεται το 
1657 από το Λε Βο, είναι ένα από τα  
κυριότερα δείγμα τα αρχιτεκτονικής 
της Γαλλίας το 17ο αιώνα. Οι τερά-
στιοι κίονες που κοσμούν το εξωτερι-
κό του, το περίφημο ωοειδές σαλό-
νι με το θόλο και τους καθρέφτες, 
στους οποίους αντανακλώνται οι κή-
ποι, καθιστούν αυτό το ανακτορικό 
συγκρότημα τον πρόδρομο των ανα-
κτόρων των Βερσαλλιών.
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7

Εικ. 7. Ανάκτορο Βερσαλλιών 
(1661 -1678).
Το ανάκτορο βλέπει προς τους μεγα-
λειώδεις κήπους, οι οποίοι είναι σχε-
διασμένοι σε άμεση σχέση με αυτό: 
παρτέρια, αλέες, λίμνες, πίδακες νε-
ρού διαμορφώνουν ένα σύνολο με 
κέντρο τη μακρόστενη πρόσοψη 
του παλατιού. Από την πλατεία, που 
υπάρχει μπροστά στην κεντρική εί-
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σοδο, ξεκινούν τρεις συγκλίνοντες 
δρόμοι, οι οποίοι διαμορφώνουν την 
οργάνωση της πόλης των Βερσαλ-
λιών και συνδέουν όλο το ανακτορι-
κό συγκρότημα, μέσω του κεντρικού 
άξονα, με το Παρίσι.

Εικ. 8. Ανάκτορο Βερσαλλιών 
(1678), Η αίθουσα με τους καθρέ-
φτες.

8
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H χρήση του φωτός είναι καθοριστική 
στην αρχιτεκτονική του Μπαρόκ. Το 
φως, με ποικίλες τεχνικές, μπορεί να 
εκπορεύεται από μια κρυμμένη πηγή, 
να πέφτει από ψηλά, να αντανακλά-
ται από έμμεσα σημεία δυνατού φω-
τισμού, να δημιουργεί μια έντονα 
φωτισμένη επιφάνεια ή ακόμα να φιλ-
τράρεται από γυαλιά και να αντικατο-
πτρίζεται σε καθρέφτες.
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Ζωγραφική
Αποτελεί δύσκολο εγχείρημα να 

υπαγάγει κανείς στον όρο Μπαρόκ 
τη ζωγραφική του 17ου αιώνα. Αντί-
θετα με το Μανιερισμό, που απευ-
θυνόταν με το εξεζητημένο ύφος και 
την επιλογή των θεμάτων του σε 
μια μορφωμένη μερίδα της κοινω-
νίας, το Μπαρόκ είναι μια τέχνη κα-
τανοητή από όλους. Ζωγράφοι με 
διαφορετική τεχνοτροπία και με δι-
αφορετικά πολιτισμικά ερεθίσματα 
αναζήτησαν τον εκφραστικό πλούτο 
ξεκινώντας από τους μεγάλους ανα-
γεννησιακούς καλλιτέχνες και επι-
δίωξαν να μετατρέψουν την απλό-
τητα σε δύναμη και την αρμονία σε 
ένταση του χρώματος και του φω-
τός. Με την προοπτική, τη θεατρικό-
τητα των μορφών, την τεχνική του 
“κιαροσκούρο” (δηλαδή την τονι-
σμένη εναλλαγή φωτός και σκιάς) 
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οι μορφές ξεπηδούν σχεδόν ανά-
γλυφες από τα έργα των ζωγράφων 
και το μυστήριο διαχέεται σε όλη 
την επιφάνεια του πίνακα. H ζωγρα-
φική του Μπαρόκ αποτελεί συνδυ-
ασμό διαφορετικών προσεγγίσε-
ων των κλασικών στοιχείων και οι 
διάφοροι καλλιτέχνες εμφανίζουν 
με συγκεκριμένο τρόπο τις αντιθέ-
σεις του 17ου αιώνα. Για παράδειγ-
μα, ο Ιδεαλισμός και ο Ρεαλισμός* 
αποτελούν δύο αντίθετες αλλά και 
συμπληρωματικές μεταξύ τους 
πορείες.
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Εικ. 9. Ανίμπαλε Καράτσι (Annibale 
Carracci, 1560-1609), “Βάκχος και 
Αριάδνη” (1597-1604 περίπου), 
Ρώμη, από τις νωπογραφίες 
στην Πινακοθήκη του Μεγάρου 
Φαρνέζε.
Στο μυθολογικό αυτό θέμα η φυσικό-
τητα των κινήσεων και η απόδοση 
των σωμάτων ανακαλούν στη μνή-
μη τις μορφές του Ραφαήλ. Η επιμε-
λημένη απόδοση της φύσης, μελε-
τημένη μέσα από τα έργα είτε της 
αρχαιότητας είτε της Αναγέννησης, 

9
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αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα της τέχνης του Ανίμπαλε Καρά-
τσι. Σκοπός του είναι να συνενώσει 
σε ένα έργο την κίνηση από τη φύση, 
την πλαστικότητα από τη γλυπτική, 
την κυριαρχία των όγκων από την 
αρχιτεκτονική, την ελευθερία της 
φαντασίας από την ποίηση. Στα έργα 
του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία η 
φύση, τα συμπλέγματα των ανθρώπι-
νων μορφών και η ζωντάνια των κινή-
σεων. Για τον Καράτσι η δημιουργική 
φαντασία, η οποία έχει την ιδιότητα 
να ξεπερνά τα εμπόδια της πραγμα-
τικότητας, χαρακτηρίζει και την τέ-
χνη της κλασικής αρχαιότητας.
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Εικ. 10. Καραβάτζιο (Caravaggio, 
1573-1610), “Η κλήση του Αγίου 
Ματθαίου” (1599-1600), λάδι σε 
μουσαμά, 3,28 x 3,48 μ., Ρώμη, 
εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των 
Γάλλων.

10
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Το έργο αυτό, μαζί με αλλά δύο που 
απεικονίζουν “Το μαρτύριο του Αγί-
ου Ματθαίου” και τον “Άγιο με τον 
Άγγελο”, βρίσκεται σε μια από τις 
πιο κεντρικές εκκλησίες της Ρώμης. 
Στην “Κλήση του Αγίου Ματθαίου” ο 
Χριστός εμφανίζεται για να καλέσει 
το Ματθαίο κοντά του. Ο Ματθαίος, 
που ήταν αξιωματικός, βρίσκεται στο 
χώρο της φρουράς με τους συντρό-
φους του. Το εσωτερικό, ένας άχα-
ρος χώρος στρατιωτικού φυλάκιου, 
παρουσιάζεται υποφωτισμένο, χωρίς 
βάθος. Οι σύντροφοι του Ματθαίου 
είναι απλοί άνθρωποι, που περνούν 
την ώρα τους παίζοντας, και είναι 
ντυμένοι με σύγχρονα απλά ρού-
χα. Στην αριστερή άκρη του πίνα-
κα, διπλά στο Ματθαίο, ένας άντρας 
μετρά απορροφημένος τα χρήμα-
τά του. Η “Κλήση” δεν αναφέρε-
ται σε μια στιγμή του παρελθόντος, 
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αλλά είναι τοποθετημένη στη χρονι-
κή στιγμή του παρόντος. Η χάρη του 
θεού μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδή-
ποτε ώρα και σε οποιονδήποτε τόπο 
της καθημερινότητας, με πρωτα-
γωνιστές τους απλούς ανθρώπους, 
τους οποίους ο Καραβάτζιο χρησι-
μοποιεί ως πρότυπα για τους Αγί-
ους του. Μια λάμψη φωτός συνο-
δεύει την εμφάνιση του Χριστού και 
του Αγίου Πέτρου και πλημμυρίζει 
τον πίνακα. Ο διάλογος ανάμεσα στο 
Χριστό και το Ματθαίο είναι σύντο-
μος. Ο Καράβάτζιο δεν αναζητά το 
“ωραίο” αλλά το “αληθινό”, δεν επι-
διώκει εκφραστικούς νεωτερισμούς, 
αλλά προσπαθεί να μεταφέρει στη 
ζωγραφική τις αντίθετες δυνάμεις 
από τις οποίες πηγάζει η αλήθεια της 
φύσης. Ο καλλιτέχνης θα πρέπει να 
βιώσει τις αντιξοότητες της ζωής, 
γιατί μόνο τότε μπορεί να μεταφέρει 
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τις αλήθειες της στην τέχνη. Το “κια-
ροσκούρο” (η έντονη αντιπαράθεση 
φωτός και σκιάς), η ζωντανή παρου-
σίαση της φυσικής λεπτομέρειας, η 
πλαστικότητα των μορφών είναι βα-
σικά γνωρίσματα της τέχνης του Κα-
ραβάτζιο και αποτέλεσαν σημεία 
αναφοράς για τους καλλιτέχνες των 
επόμενων γενεών στην Ιταλία αλλά 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Εικ. 11. Κλοντ Λοραίν (Claude Lor-
rain, 1600-1682), “Ιταλικό τοπίο 

11
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στο φως του πρωινού” (1642), 
Βερολίνο, Πινακοθήκη.
Στα έργα του Λοραίν κυριαρχούν τα 
ερείπια της ρωμαϊκής αρχαιότητας 
και το φυσικό περιβάλλον της Νά-
πολης και της Ρώμης, όπου πέρασε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. 
Μέσα στη θεατρικότητα του Μπαρόκ 
το έργο του Λοραίν ξεχωρίζει, γιατί 
συνδέεται με τις αρχές της κλασικής 
τέχνης. Οι λεπτομέρειες και οι ιδιό-
τητες του χώρου και του φωτός, η 
ομορφιά της υπαίθριας ζωής, η από-
δοση του μυστηρίου που την περι-
βάλλει έχουν ως στόχο να τονίσουν 
την τέλεια οργάνωση και τη θεϊκή 
προέλευση του κόσμου. To φως και 
το χρώμα δίνουν δραματικές διαστά-
σεις στην ατμόσφαιρα που διαπερ-
νά τα έργα του Λοραίν, ενώ στα μα-
γευτικά πανοράματα της φύσης που 
ζωγραφίζει η ύλη φαίνεται να χάνει 
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Εικ. 12. Ρέμπραντ (Rembrandt, 
1606-1669), “Νυχτερινή 
περίπολος”, ή “Ο λόχος του 
λοχαγού Φ. Κοχ” (1642), λάδι σε 

την υπόστασή της. Από το έργο του 
θα εμπνευστούν οι τοπιογράφοι του 
18ου και του 19ου αιώνα. 

12
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μουσαμά, 3,63 x 4,37 μ., Άμστερ-
νταμ, Ρίκσμιουζιμ (Rijksmuseum).
Πρόκειται για μια ομαδική προσωπο-
γραφία - συνηθισμένο θέμα της ολ-
λανδικής κοινωνίας  για τα 16 μέλη 
της πολιτοφυλακής του Άμστερνταμ. 
Αντί να τους παρατάξει συμβατικά 
γύρω από ένα τραπέζι, κατά τη συ-
νήθεια τέτοιων παραγγελιών, ο Ρέ-
μπραντ χρησιμοποιεί όλα τα γνω-
ρίσματα της εποχής του Μπαρόκ, 
για να αποδώσει τη στιγμή κατά την 
οποία ο λοχαγός της πολιτικής φρου-
ράς της πόλης διατάζει την εκκίνηση 
της ομάδας: την κίνηση, την έμφαση 
στη διαγώνια τοποθέτηση των ατό-
μων, την έντονη έκφραση των προ-
σώπων, τη λεπτομερή περιγραφή
των αντικειμένων και των ενδυμά-
των, την πιστή αναπαράσταση των 
πρωταγωνιστών, τη δραματική χρη-
σιμοποίηση του φωτός. Το θέμα,  
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κοινό και ασήμαντο, μετατράπη-
κε από το ζωγράφο σε μεγαλειώδη 
ιστορική σκηνή.

Εικ. 13. Γιοχάνες Βερμέερ 
(Johannes Vermeer, 1632-1675),
“Η γυναίκα που διαβάζει ένα 
γράμμα”, λάδι σε μουσαμά, 0,83 x 
0,64 μ., Πινακοθήκη της Δρέσδης. 
Στους πίνακες του Ολλανδού ζωγρά-
φου το φως είναι αυτό που δίνει ζωή 

13
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στα αντικείμενα και στα πρόσωπα. 
Στο έργο του “Η γυναίκα που δια-
βάζει ένα γράμμα” η ισορροπία των 
στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα 
(έπιπλα, κουρτίνα, φιγούρα), η σχε-
δόν τρισδιάστατη υπόσταση του πί-
νακα, η οργάνωση του φωτός, η 
αφοσίωση της γυναίκας στην ανά-
γνωση, η θαυμάσια απόδοση των 
αντικειμένων και των λεπτομερει-
ών των ρούχων δίνουν την εντύπω-
ση μιας φωτογραφικής απεικόνισης 
του μικρόκοσμου της καθημερινό-
τητας. H κουρτίνα, τραβηγμένη στο 
πλάι, ανταποκρίνεται στη συνήθεια 
που υπήρχε τότε να σκεπάζουν τους 
πινάκες, για να τους προφυλάσσουν 
από το φως και τη σκόνη.
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Εικ. 14. Βελάσκεθ (Velasquez, 
1599-1660), “Οι δεσποινίδες των 

14
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Τιμών”, (Las Meninas, 1656), 
λάδι σε μουσαμά, 3,18 x 2,76 μ., 
Μαδρίτη, Μουσείο Πράδο.
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται η ιδιαί-
τερη ατμόσφαιρα της βασιλικής ζω-
ής. Τα άτομα που απεικονίζονται γύ-
ρω από τη μικρή πριγκίπισσα, ο νά-
νος, η γκουβερνάντα, ο ζωγράφος, 
κοιτούν προς το βασιλικό ζεύγος, 
το είδωλο του οποίου αντανακλάται 
στον καθρέφτη που είναι τοποθετη-
μένος στο πίσω επίπεδο του πίνακα. 
Έτσι, ανάμεσα στον απεικονιζόμε-
νο χώρο και στο θεατή παρεμβάλλε-
ται το κυρίως θέμα του πίνακα, το 
οποίο όμως παρουσιάζεται ως αντα-
νάκλαση. Η αναζήτηση της πραγμα-
τικότητας οδήγησε το Βελάσκεθ στη 
χρήση του καθρέφτη, και έτσι αυτός 
εισήγαγε, μέσα από το παιχνίδι του 
αντικατοπτρισμού, την αμφιβολία για 
την απεικόνιση της αλήθειας.
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ΡΟΚΟΚΟ
Τα πρώτα χρόνια του 18ου αιώ-

να εμφανίζεται, με κέντρο τη Γαλ-
λία (από όπου εξαπλώνεται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη), το Ροκο-
κό. Η τεχνοτροπία αυτή χαρακτη-
ρίζεται από τα ελαφρά παιχνιδί-
σματα των μορφών, κυρίως στους 
εσωτερικούς χώρους και στα στοι-
χεία του διάκοσμου. Από το με-
γαλειώδη τρόπο του Μπαρόκ θα 
περάσουμε στη γλυκιά απόλαυ-
ση της ζωής. Αντί να πείθει και να 
εντυπωσιάζει, η τέχνη θέλει τώρα 
να ευχαριστεί.
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Εικ. 15. Φ. Γιουβάρα (F. Juvarra, 
1678-1736), “Κινέζικο δωμάτιο”, 
Τορίνο, Βασιλικό Ανάκτορο.
Στοιχεία από τη φύση, όπως κοχύ-
λια και όστρακα, εμπνέουν τους 
καλλιτέχνες στην εσωτερική δια-
κόσμηση, στη δημιουργία αντικει-
μένων καθημερινής χρήσης, αλλά 
και στο σχεδιασμό των κήπων. Τα 
έργα αυτά απευθύνονται σε μια              

49 / 172
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εύπορη κοινωνική τάξη, στην καθη-
μερινή ζωή της οποίας κυριαρχού-
σαν η ανεμελιά, η διασκέδαση, η 
ευχαρίστηση των αισθήσεων και η 
εξεζητημένη επίδειξη της απόλαυ-
σης της ζωής.

Εικ. 16. Τζιοβάνι Μπατίστα 
Τιέπολο (Giovani Battista Tiepolo, 
1696-1770), “Ο Ερμής” (1740), 
νωπογραφία, Μιλάνο, Μέγαρο 
Κλέριτσι.

50 / 172
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16Με τον Τιέπολο κλείνει η μεγάλη 
καλλιτεχνική παραγωγή της Βενετί-
ας και του ιταλικού Μπαρόκ. Ο Τιέ-
πολο χρησιμοποιούσε πάντα την 
προοπτική οργάνωση του πίνακα 
και τοποθετούσε τα σώματα στη δι-
αγώνια διάσταση, όπως βλέπουμε 
και στο συγκεκριμένο έργο. Με με-
γάλη επιμέλεια αποδίδει στην επι-
φάνεια του πίνακα τη διαφάνεια 
των χρωμάτων με τις λεπτές δια-
κυμάνσεις τους. Τονίζει την απε-
ραντοσύνη του χώρου, καθώς η κί-
νηση των μορφών με τις ανοικτές 
χειρονομίες τους αγκαλιάζουν το 
χώρο. Στα έργα του Τιέπολο κυρι-
αρχεί ο ενθουσιασμός για οτιδήπο-
τε μεγάλο, φωτεινό, χρωματιστό, 
ωραίο.
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Εικ. 17. Καναλέτο (Canaletto, 
1697-1768), “To μεγάλο κανάλι 
στη Βενετία με τη γέφυρα του 
Ριάλτο” (1754 περίπου), λάδι σε 
μουσαμά, 1,46 x 2,34 μ., Δρέσδη, 
Πινακοθήκη Δρέσδης.
Το έργο του Καναλέτο θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας 
των “βεντουτίστι”*. Στις φανταστι-
κές αυτές εικόνες της πόλης οι καλ-
λιτέχνες μπορούσαν να αλλάξουν 
θέση στα κτίρια, να κάνουν δικές 
τους αρχιτεκτονικές συνθέσεις, δα-
νειζόμενοι στοιχεία από διαφορετι-

17
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κά κτίρια, και να δημιουργήσουν μια 
άποψη της πόλης που στην πραγμα-
τικότητα δεν υπήρχε. Για παράδειγ-
μα, σε ένα από τα έργα του Καναλέ-
το ο τρούλος του Αγίου Πέτρου της 
Ρώμης παρουσιάζεται επάνω από το 
Παλάτι των Δόγηδων της Βενετίας.

Εικ. 18. Φρανσουά Μπουσέ, Μο-
ρίς Ζακ και Λουί Τεσιέ (Francois 
Boucher, Maurice Jacques και 
Louis Tessier), Βασιλική ταπη-
τουργία Γκομπλέν (1776-1784), 

18
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Παρίσι, μαλλί και μετάξι, 3,70 x 
2,35 μ., Άμστερνταμ, Ρίκσμιουζιμ.
Ο Φρανσουά Μπουσέ ήταν από 
τους σπουδαιότερους ζωγράφους 
του γαλλικού Ροκοκό και ζωγράφος 
της Αυλής  του Λουδοβίκου του ΙΕ’. 
Στο κέντρο της ταπισερί* ο μικρός 
‘Ερωτάς προσπαθεί με ένα κομμά-
τι σπασμένο γυαλί να ανάψει φω-
τιά, σύμβολο της αιώνιας αγάπης. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου 
είναι η απόλυτη  συμμετρία όλων 
των λεπτομερειών. Την περίοδο του 
Ροκοκό οι υφαντουργικές μονάδες 
είχαν μεγάλη ανάπτυξη.
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Εικ. 19. Αντουάν Βατό (Antoin 
Watteau), “Η αναχώρηση για τα 
Κύθηρα” (1717), λάδι σε καμβά, 
1,30 x 1,90 μ., Παρίσι, Λούβρο.
Ο ζωγράφος είναι εκφραστής της 
νοσταλγικής τάσης εκείνης της πε-
ριόδου, που, επηρεασμένη από τη 
λογοτεχνία, προσέβλεπε στη φυγή 
από την πόλη προς μια ιδανική 

19
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φύση, στην οποία θα ξανάβρισκε 
ο άνθρωπος τη χαμένη του ευτυ-
χία. Ειδικά τα Κύθηρα είχαν ταυ-
τιστεί με το μυθικό εκείνο τόπο - 
καταφύγιο των απογοητευμένων 
εραστών, τελευταία ελπίδα ανεύ-
ρεσης του Χαμένου Παράδεισου. 
Οι μορφές που απεικονίζονται στο 
έργο, ντυμένες με πολυτελή μετα-
ξωτά ρούχα, με φόντο ένα ηλιοβα-
σίλεμα, πρόκειται να επιβιβαστούν 
σε ένα καράβι. Δεξιά στην εικό-
να, ανάμεσα στα φυλλώματα, δια-
κρίνεται ένα άγαλμα της Αφροδί-
της, σύμβολο του έρωτα. Όλο το 
έργο διαποτίζεται από τη μελαγχο-
λία των αποχαιρετισμών και το λυ-
ρισμό του ειδυλλιακού τοπίου και 
του ηλιοβασιλέματος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΡΟΥΜΠΕΝΣ
Ο Φλαμανδός Πέτερ Πάουλους Ρού-
μπενς (Peter Paulus Rubens, 1577-
1640) ξεκίνησε από τη βορεινή Αμ-
βέρσα και ταξίδεψε, από το 1600 
και για περίπου οκτώ χρόνια, στην 
Ιταλία. Εκεί μελέτησε τους Βενε-
τούς καλλιτέχνες Τιτσιάνο, Βερο-
νέζε, Τιντορέτο, αλλά και το Ραφα-
ήλ, το Μιχαήλ Άγγελο, τον Καράτσι 
και τον Καραβάτζιο. Κατάφερε μ’ 
αυτό τον τρόπο να συνδυάσει πολ-
λά διαφορετικά μεταξύ τους στοι-
χεία και να δημιουργήσει έργα που 
τα χαρακτηρίζουν η ζωντάνια και η 
χαρά της φύσης. Ζωγράφος της Αυ-
λής του Βιντζέντζο Γκοντζάκα, δού-
κα της Μάντοβα, ασχολήθηκε συγ-
χρόνως με τη ζωγραφική και με το 
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εμπόριο. Εκτός από τη θρησκευτι-
κή θεματολογία, ασχολήθηκε και με 
την απόδοση μυθολογικών θεμά-
των, εκφράζοντας έτσι την τάση της 
εποχής του που οδηγούσε στην πα-
ρουσίαση ενός φανταστικού ιδεαλι-
σμού, εναρμονισμένου με τη χρω-
ματική ένταση και τη δυναμικότητα 
των μορφών του πίνακα. Όταν επέ-
στρεψε στην πατρίδα του, ίδρυσε 
ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια 
στο οποίο δούλεψαν μερικοί από 
τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες 
της φλαμανδικής σχολής. Η λα-
μπρότητα του φωτός, οι αντιθέσεις 
των θερμών χρωμάτων, οι αλλη-
γορικές σκηνές, η απόδοση της αι-
σθησιακής ζωής δείχνουν με σαφή 
τρόπο την επίδραση της ιταλικής 
Αναγέννησης στη ζωγραφική των 
βόρειων λαών. Τα τοπία, οι προσω-
πογραφίες, οι νεκρές φύσεις και τα 
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θέματα της καθημερινής ζωής απο-
τελούσαν τα αγαπημένα θέματα των 
Φλαμανδών ζωγράφων. Η λεπτομέ-
ρεια ζωντανεύει την πραγματικότη-
τα, ενώ η κίνηση δίνει πνοή στη ζω-
γραφική απεικόνιση της φύσης.

“Όλα του τα έργα γίνονταν σύμ-
φωνα μ’ ένα σύστημα καλά μελε-
τημένο, που ο Ρούμπενς το ακο-
λούθησε μέχρι τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του. Αποτύπωνε γρήγο-
ρα σ’ ένα σκίτσο με πένα την πρώ-
τη του ιδέα για τον πίνακα, μετά 
σχεδίαζε με το πινέλο ένα προσχέ-
διο με λάδι, επακολουθούσε ένα 
“πρότυπο” στην κυριολεξία, δη-
λαδή ένας πίνακας σε μικρό μέγε-
θος, και σ’ αυτό απέδιδε με λάδι τα 
κύρια στοιχεία του τελικού έργου. 
Ο Ρούμπενς έδειχνε τότε το “πρό-
τυπό” του στον πελάτη, για να του 
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δώσει μια ιδέα για τη μορφή του πί-
νακα. Τις περισσότερες φορές αυτό 
το προσχέδιο έμενε σ’ αυτόν. Μετά 
ο ζωγράφος ζωγράφιζε με μολύ-
βι τις λεπτομερειακές σπουδές για 
τα πρόσωπα του πίνακα, ένα προς 
ένα. Οι μαθητές του τις μεταφέρα-
νε στη συνέχεια στο ξύλο ή στο 
πανί και “περνούσαν” τα χρώματα. 
Ύστερα ο ίδιος ο Ρούμπενς τελει-
οποιούσε το όλο έργο μ’ έναν ορ-
μητικό χρωστήρα. Ο αριθμός των 
μαθητών και των συνεργατών του 
- που γρήγορα αυξήθηκε - του επέ-
τρεψε να αποκτήσει πολυάριθμα 
αντίγραφα των έργων του. Ο ίδιος 
έκανε διάκριση ανάμεσα στα έργα 
τα “εξ ολοκλήρου από το χέρι του”, 
τα έργα που έγιναν σε συνεργασία 
με τους μαθητές του και “τελειοποι-
ημένα από το χέρι του” και τέλος 
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τα απλά αντίγραφα των μαθητών 
του. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις 
η δομή του έργου, τα πρόσωπα, η 
ιδέα του θέματος είναι πάντοτε δικά 
του, ακόμη και στα αντίγραφα τα 
φτιαγμένα από τους μαθητές του, 
όπου εύκολα μπορεί να αναγνωρι-
στεί το πνεύμα του”.

Τζ. Μ.Χόφστεντε (Justus Muller 
Hofstede), Ρούμπενς, Οι μεγάλοι 
ζωγράφοι, από τον 17ο αιώνα στον 
19ο. 
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Εικ. 20. Πέτερ Πάουλους Ρούμπε-
νς, “Αποβίβαση της Μαρίας των 
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Μεδίκων στη Μασσαλία” (1622-
1625), Παρίσι, Λούβρο.
Προς τιμήν και κατ’ επιθυμία της Μα-
ρίας των Μεδίκων, βασίλισσας της 
Γαλλίας, ο Ρούμπενς φιλοτέχνησε 
μια σειρά από πίνακες, προκειμένου 
αυτοί να διακοσμήσουν την κατοικία 
της, το ανάκτορο του Λουξεμβούρ-
γου στο Παρίσι. Στους 22 αυτούς πί-
νακες, που σήμερα βρίσκονται στο 
Μουσείο του Λούβρου, εξιστορού-
νται οι πιο σημαντικές στιγμές της 
ζωής της βασίλισσας, ενώ παράλλη-
λα αναδεικνύονται η συνθετική και 
η χρωματική ικανότητα του ζωγρά-
φου. H ζωή της Μαρίας (η γέννη-
σή της, η εκπαίδευσή της, ο γάμος 
της με τον Ερρίκο τον Δ’, ο ερχομός 
της στη Γαλλία κτλ.) παρουσιάζεται 
με μεγαλοπρέπεια, οι σκηνές αντα-
ποκρίνονται στα πραγματικά γεγο-
νότα, ενώ στην επιφάνεια του πίνακα 
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κυριαρχεί ένας λεπτός διακοσμητι-
κός πλούτος και μια εντυπωσιακή 
ζωντάνια. Ο Ρούμπενς ζωγράφισε 
τα πραγματικά πρόσωπα που συμμε-
τείχαν στα διάφορα γεγονότα, χρη-
σιμοποιώντας όμως και αλληγορικές 
μορφές. O συγκεκριμένος πίνακας, 
με θέμα τον ερχομό στη Γαλλία και 
την “Αποβίβαση της Μαρίας των Με-
δίκων στη Μασσαλία”, διαμορφώνε-
ται σε δύο επίπεδα: στο πρώτο κυρι-
αρχούν οι μορφές των νυμφών, που, 
βγαίνοντας από τα ταραγμένα νερά 
της θάλασσας, στηρίζουν τη γέφυρα 
επάνω στην οποία στέκεται η λαμπρή 
μορφή της βασίλισσας. Στο δεύτερο 
επίπεδο η Γαλλία υποδέχεται τη νε-
αρή βασίλισσα και υποκλίνεται μπρο-
στά στη μεγαλοπρέπειά της. H εικό-
να του πλοίου δίνει την ευκαιρία στο 
ζωγράφο να φιλοτεχνήσει διακοσμη-
τικά στοιχεία και να εμπλουτίσει ακό-
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μα περισσότερο το έργο. Σε μεγάλη 
αντίθεση με όλα τα διαδραματιζό-
μενα γεγονότα είναι η ανδρική μορ-
φή που βρίσκεται επάνω στο πλοίο. 
Χωρίς ίχνος ταραχής, συγκίνησης 
ή ενθουσιασμού, χωρίς να δείχνει 
ότι συμμετέχει, αποτελεί ένα σημείο 
ισορροπίας στην υπόλοιπη εκρηκτι-
κή και υπερκινητική οργάνωση του 
πίνακα. Οι χρωματικές εναλλαγές, 
ο δυναμισμός των μορφών, η χρησι-
μοποίηση του πορφυρού χρώματος, 
αλλά και η ένταση του διάκοσμου και 
όλων των λεπτομερειών συγκλίνουν 
στην ανάδειξη της προσωπικότητας 
της Μαρίας των Μεδίκων. To έργο 
αυτό είναι ένα τυπικό δείγμα της ζω-
γραφικής του 17ου αιώνα, όπου κυ-
ριαρχούν ο θριαμβικός χαρακτήρας 
των ιστορικών σκηνών και οι λεπτο-
μέρειες των διάφορων σημαντικών 
γεγονότων. 
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ΜΠΕΡΝΙΝΙ: ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Η γλυπτική του Μπαρόκ, στο σύ-
νολό της, παρήγαγε έργα υψηλής 
τεχνικής ποιότητας, αλλά υπάκουε 
κυρίως στις σκηνογραφικές απαιτή-
σεις της αρχιτεκτονικής. Κάθε έργο 
επιδίωκε να προκαλέσει την έκπλη-
ξη και το θαυμασμό του θεατή. Με-
γάλη σημασία αποκτά η θέαση του 
αντικειμένου και η ένταξή του στο 
χώρο, και συνεπώς το φως έχει τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολι-
κή οργάνωση του έργου. Το φως δι-
οχετεύεται από πολλές και διαφορε-
τικές πηγές, που πολλές φορές δεν 
αποκαλύπτονται ευθέως στο θεατή. 
Αυτό δίνει ιδιαίτερη υπόσταση στην 
ύλη, η οποία με τη σειρά της γίνε-
ται εύπλαστη, υπακούοντας στην 
κίνηση που υπαγορεύει το φως. Τα 
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χρωματιστά μάρμαρα, οι επιχρυσω-
μένες λεπτομέρειες, η λεπτή επε-
ξεργασία των διάφορων υλικών 
επιτείνουν την επιθυμητή φυσικό-
τητα. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν 
να ξεπεράσουν τη φυσική βαρύτη-
τα των υλικών και να οδηγήσουν 
το θεατή, μέσα από το έργο τους, 
στην πνευματική κάθαρση και στην 
έξαρση των ευγενών συναισθημά-
των, ακόμα και προς το θρησκευτι-
κό όραμα.

Στη γλυπτική του Μπαρόκ κυριαρ-
χεί η προσωπικότητα του Μπερνί-
νι. Ο Τζιάν Λορέντζο Μπερνίνι γεννή-
θηκε στη Νάπολη το 1598 και πέθανε 
στη Ρώμη το 1680. Ήταν αρχιτέκτο-
νας, γλύπτης και σκηνογράφος. Το 
ταλέντο του εκδηλώθηκε από πολύ 
νωρίς, και ήταν στο εργαστήριο γλυ-
πτικής του πατέρα του που ο Μπερ-
νίνι πήρε τα πρώτα μαθήματα 
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τεχνικής. Εκεί αφιερώθηκε στη με-
λέτη των έργων της αρχαιότητας 
και των δασκάλων της Αναγέννη-
σης. Από τα πρώτα του έργα φάνηκε 
η ικανότητά του να ξεπερνά τις δε-
σμεύσεις του υλικού, στο οποίο και 
μετέφερε λεπτές εκφραστικές ποι-
ότητες. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε, 
και η σταδιοδρομία του φάνηκε ότι 
θα ήταν λαμπρή. Με την εντυπωσι-
ακή τεχνική επιδεξιότητά του κατόρ-
θωσε να αποδώσει στα έργα του λε-
πτές ψυχολογικές καταστάσεις. Σ’ 
αυτά τοποθετεί τις κεντρικές φιγού-
ρες σε ένα σύνολο από διασπασμέ-
νες και ταραγμένες μάζες υλικού και 
επιτυγχάνει να παρουσιάσει όχι το 
ίδιο το αντικείμενο αλλά μια εξαϋλω-
μένη “εικόνα” του, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στη φαντασία να μεγι-
στοποιήσει τα συναισθήματα του θε-
ατή. Η έμφαση που δημιουργείται με 
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τις αντιθέσεις της σκιάς και του φω-
τός αλλά και με την ποικιλία των υλι-
κών συμβάλλει στη δραματική πα-
ρουσίαση του θέματος.

Εικ. 21. Τζιάν Λορέντζο Μπερνίνι 
(Gian Lorenzo Bernini, 1598-
1680), “Η οσία Λουντοβίκα Αλμπε-
ρτόνι” (1671-1674), μάρμαρο, 
Ρώμη, Άγιος Φραγκίσκος στη Ρίπα.
To άγαλμα της οσίας είναι τοποθετη-
μένο στο βάθος του παρεκκλησιού 
της οικογένειας των Αλτιέρι στην εκ-
κλησία του Αγίου Φραγκίσκου στη 
Ρίπα της Ρώμης. H τοποθέτηση του 
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γλυπτού στο παρεκκλήσι, η προοπτι-
κή οργάνωση του χώρου, ο φωτισμός 
που μπαίνει από το κρυφό παράθυρο 
στα αριστερά του έργου εντείνουν 
τη θεατρική παρουσίασή του. Ο θε-
ατής είναι υποχρεωμένος, από τη 
θέση στην οποία βρίσκεται το έργο, 
να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη 
οπτική διαδρομή, που είναι ο άξονας 
του παρεκκλησιού. To έργο “αιχμα-
λωτίζει” τη στιγμή κατά την οποία η 
οσία εγκαταλείπει την επίγεια ζωή. 
To κεφάλι που πιέζει το μαξιλάρι 
και η σύσπαση των χεριών της τονί-
ζουν με ιδιαίτερη έμφαση την ενα-
γώνια προσπάθεια της τελευταίας 
στιγμής του ανθρώπου. Θα μπορού-
σε να πει κανείς ότι η οσία κάνει μια 
απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατη-
θεί στη ζωή. H μορφή είναι τοποθε-
τημένη επάνω σε ένα βωμό, ενώ από 
κάτω ακριβώς βρίσκεται μια σαρκο-
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φάγος. To ύφασμα (από χρωματιστό 
μάρμαρο), καθώς πέφτει, δημιουρ-
γεί ένα σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο 
στοιχεία. Η επιμέλεια με την οποία 
έχουν αποδοθεί οι λεπτομέρειες του 
υφάσματος, του μαξιλαριού, των πέ-
πλων, των κινήσεων της όσιας, βρί-
σκεται σε αντίθεση με την πνευμα-
τική έξαρση που αποτυπώνεται στην 
έκφραση του προσώπου. Σε όλη την 
περίοδο του Μπαρόκ ο θρησκευτι-
κός μυστικισμός ενισχύεται και από 
την αγιοποίηση νέων προσώπων στην 
Καθολική Εκκλησία. Tα οράματα και 
οι στιγμές έκστασης, που προκαλού-
νται από τη βαθιά θρησκευτική κατά-
νυξη και πίστη, συναντώνται συχνά 
στις καθημερινές διηγήσεις των αν-
θρώπων της εποχής.
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Εικ. 22. Μπερνίνι, “Η αρπαγή της 
Περσεφόνης” (1621-1622), μάρ-
μαρο, ύψος 2,55 μ., Ρώμη, βίλα 
Μποργκέζε.
Χαρακτηριστικό έργο της εποχής 
Μπαρόκ, όπου παρουσιάζονται κατά 
τέτοιο τρόπο η συμπλοκή των μορ-
φών, η πολυαξονικότητα και η περι-
στροφή τους, ώστε να αποτελέσουν 
ένα σύμπλεγμα περίβλεπτο, γεμάτο 
κίνηση και έντονη θεατρικότητα.
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Εικ. 23. Μπερνίνι, “Η έκσταση της 
Αγίας Θηρεσίας” (1645-1652), 
μάρμαρο, ύψος 3,50 μ., Ρώμη, εκ-
κλησία Σάντα Μαρία ντε λα Βιτό-
ρια.
Τα γλυπτά έργα του Μπερνίνι, με 
την απόδοση της κίνησης, την επε-
ξεργασία του υλικού και την έμφα-
ση στην πλαστικότητα, δημιουργούν 
την εντύπωση ότι η μάζα εξαϋλώνε-
ται. Στο έργο αυτό, που είναι μια από 
τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες 
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ολόκληρου του 17ου αιώνα, η Αγία 
Θηρεσία εικονίζεται τη στιγμή ενός 
θείου οράματος κατά το οποίο Άγ-
γελος Κυρίου εμφανίζεται μπροστά 
της και με βέλος με χρυσή αιχμή την 
υποβάλλει σε δοκιμασία. Η σύνθεση 
του έργου ακολουθεί την περιγρα-
φή που έκανε για το γεγονός η ίδια η 
Θηρεσία. To έργο είναι τοποθετημέ-
νο σε μια κόγχη, και το φως πέφτει 
επάνω στο πρόσωπο της Αγίας από 
μια κρυφή πηγή, από ψηλά. “Η έκστα-
ση της Αγίας Θηρεσίας” χαρακτηρί-
ζεται από την έντονη πλαστικότητα, 
τα πολλά φωτεινά και σκοτεινά ση-
μεία, τα διαφορετικά υλικά και τα πο-
λύπλοκα αρχιτεκτονικά στοιχεία. H 
αρχιτεκτονική διαμορφώνει τον πε-
ριβάλλοντα χώρο του γλυπτού, δίνο-
ντας έτσι την αίσθηση ενός δραματι-
κού έργου που παίζεται μπροστά στα 
μάτια του θεατή.
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Εικ. 24. Μπερνίνι, Πλατεία του Αγί-
ου Πέτρου (1657-1663), Ρώμη, Βα-
τικανό.
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Στα αρχιτεκτονικά έργα του Μπερνί-
νι η μάζα χάνει την υπόστασή της 
μέσα από τον επιδέξιο χειρισμό των 
υλικών και των όγκων. Όσον αφο-
ρά το περιστύλιο της εκκλησίας του 
Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, πρότει-
νε μια εντυπωσιακή λύση του χώ-
ρου γύρω από το μεγαλόπρεπο κτί-
ριο, δημιουργώντας ένα πολεοδομικό 
και συμβολικό σημείο ένωσης ανά-
μεσα στο μνημείο και την πόλη, ανά-
μεσα στο ναό και το εκκλησίασμα. 
Το περιστύλιο είναι μια αλληγορική 
μορφή: τα “μπράτσα” της εκκλησί-
ας ανοίγουν, για να αγκαλιάσουν και 
να δεχτούν όλους τους πιστούς της 
οικουμένης. Η ελλειψοειδής μορφή 
του όχι μόνο τονίζει τη μεγαλοπρεπή 
είσοδο της εκκλησίας, αλλά δημιουρ-
γεί μια τεράστια πλατεία, ένα χώρο 
συγκέντρωσης των πιστών και μια 
εντυπωσιακή διαδοχή χώρων.
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Εικ. 26. Μπερνίνι, Ιερό κουβούκλιο 
Αγίου Πέτρου (1633), ‘Αγιος Πέτρος.
Με τις επεμβάσεις που πραγματοποί-
ησε ο Μπερνίνι στο εσωτερικό του 
Αγίου Πέτρου στη Ρώμη κατάφερε 
να αποδώσει με εντυπωσιακό τρό-
πο τα ιδανικά, τις προσδοκίες και τις 
πνευματικές επιδιώξεις της παπικής 
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Ρώμης. Στο κέντρο της εκκλησίας, 
κάτω από τον τεράστιο θόλο, οι τέσ-
σερις κίονες που στηρίζουν το ιερό 
κουβούκλιο επάνω από τον τάφο του 
Αγίου Πέτρου “στροβιλίζονται” γύρω 
από τον άξονά τους, τονίζουν την κί-
νηση και δημιουργούν με την ελικοει-
δή τους μορφή μια συνεχώς αυξανό-
μενη ταλάντευση, που μεγιστοποιεί 
τις αντανακλάσεις του μπρούντζου 
και του χρυσού. Η θέαση αυτού του 
εντυπωσιακού έργου προκαλεί ζωη-
ρή έκπληξη στον προσκυνητή και τον 
οδηγεί σε ψυχολογική ένταση.
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Εικ. 25. Μπερνίνι, “Κρήνη του Τρί-
τωνα” (1642-1643), Ρώμη.
Στις κρήνες που κατασκεύασε στη 
Ρώμη ο Μπερνίνι βρήκε άλλη μια ευ-
καιρία για να εκφράσει το πολύπλευ-
ρο ταλέντο του. Συνδύασε με αρ-
μονικό τρόπο τη φύση, τα υλικά, το 
φως και το χώρο της πόλης. Αντιλαμ-
βανόταν την αρχιτεκτονική μέσα από 
το μάτι του γλύπτη, και η κίνηση, ο 
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πλούτος των διακοσμητικών στοιχεί-
ων, η έκφραση των συναισθημάτων 
και ο αυθορμητισμός των γλυπτών 
του εμφανίζονταν και στις αρχιτε-
κτονικές του δημιουργίες.
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Ταπισερί ή ταπετσαρία: 
Χειροποίητο ύφασμα με το οποίο 
διακοσμούνται και επενδύονται 
εσωτερικά οι τοίχοι μιας κατοι-
κίας. Στις αρχές του 15ου αιώνα 
ιδρύθηκαν πολλά ταπητουργεία 
στην Ευρώπη, ενώ οι σπουδαιό-
τεροι Φλαμανδοί ζωγράφοι έκα-
ναν σχέδια για ταπισερί. Σημα-
ντική είναι η ταπητουργία Γκο-
μπλέν, που ιδρύθηκε στο Παρίσι 
στις αρχές του 17ου αιώνα.
Ρεαλισμός: O όρος χρησιμοποι-
είται στις εικαστικές τέχνες για να 
δηλώσει την απεικόνιση μορφών, 
αντικειμένων και γενικά της φύ-
σης όπως πραγματικά είναι ή 
όπως βιώνονται καθημερινά από
τον άνθρωπο. Ο ρεαλισμός παίρ-
νει διαστάσεις καλλιτεχνικού 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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κινήματος το 19ο αιώνα.
Βεντουτίστι: O όρος προέρχεται 
από την ιταλική λέξη “veduta” 
που δηλώνει τη ζωγραφική 
παρουσίαση ενός τοπίου ή ενός
θέματος στο οποίο το τοπίο κυρι-
αρχεί. “Βεντουτίστι” ονομάζονταν 
επίσης οι καλλιτέχνες οι οποίοι 
εκτελούσαν έργα με θέμα διάφο-
ρες απόψεις πόλεων, ερειπίων 
ή τοπίων. H ακρίβεια στην από-
δοση της πραγματικότητας ήταν
ένα θετικό στοιχείο στα έργα της 
τοπιογραφίας, αλλά σιγά σιγά 
επικράτησαν και ορισμένες ελευ-
θερίες, ιδίως στην απεικόνιση 
της φύσης ή των ανθρώπων. Στο 
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα οι 
καλλιτέχνες δημιούργησαν νέες 
συνθέσεις τοπίων με φανταστικά 
στοιχεία, τα ονομαζόμενα 
“καπρίτσια”.
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1. Ποια είναι τα κυριότερα χαρα-
κτηριστικά της τέχνης της Αναγέν-
νησης και του Μπαρόκ; Αναφέρε-
τε τις σημαντικότερες ομοιότητες 
και διαφορές τους.
2. Μπορείτε να κάνετε έναν κατά-
λογο των χαρακτηριστικών της 
ζωγραφικής Μπαρόκ;
3. Πώς αιτιολογείτε τη χρήση 
της διαγώνιας σύνθεσης στη ζω-
γραφική Μπαρόκ;
4. Συζητήστε για τη χρήση των 
υλικών στην αρχιτεκτονική και 
στη γλυπτική του Μπαρόκ.
5. Βρείτε από ιστορικές πηγές 
πληροφορίες για την καθημερινή 
ζωή του Λουδοβίκου ΙΔ’ και της 
Αυλής του και συνδυάστε τες με 
το ανάκτορο των Βερσαλλιών. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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12
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ 
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Αντόνιο Κανόβα,  
“Έρωτας και Ψυχή”  
(1787-1793), μάρμαρο,  
Παρίσι, Λούβρο.
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ12
Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα 

στην Ευρώπη η φιλοσοφία του Δια-
φωτισμού οδήγησε στη διαμόρφω-
ση νέων αντιλήψεων για τον κόσμο, 
οι οποίες στηρίχτηκαν στη λογική 
και στην πίστη για τη διαρκή ανθρώ-
πινη πρόοδο. Η επιστημονική έρευ-
να ανοίγει νέους δρόμους, ενώ οι 
αλλαγές στις πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές δομές των κρατών εί-
ναι πολύ μεγάλες. Η εξέλιξη της τε-
χνολογίας και οι εφευρέσεις στοχεύ-
ουν στην ευτυχία του ανθρώπου και 
της ανθρώπινης κοινωνίας.

Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ο 
δυτικός κόσμος γνωρίζει μια σειρά 
από ριζικές ανακατατάξεις. H Γαλ-
λική Επανάσταση (1789-1796) θέ-
τει νέες βάσεις στην οργάνωση της    
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κοινωνίας, της πολιτείας και του 
κράτους, καθώς και στη σχέση του 
ανθρώπου με το κοινωνικό σύνολο. 
Τα δικαιώματα του ανθρώπου, η ατο-
μική ελευθερία, η έννοια του έθνους 
και του ελεύθερου πολίτη, η πολιτι-
κή αρετή και η συλλογική πρόοδος 
χαρακτηρίζουν το τέλος του 18ου και 
την αρχή του 19ου αιώνα. Η ραγδαία 
εκβιομηχάνιση, που ξεκίνησε από 
την Αγγλία και στηριζόταν στις συ-
νεχείς προόδους της επιστήμης και 
της τεχνικής, καθώς και η ανάπτυ-
ξη του εμπορίου οδήγησαν σε μια 
νέα κατανομή του κέρδους και στην 
κοινωνική άνοδο της αστικής τάξης. 
Πλήθη κόσμου συγκεντρώνονται 
στις πόλεις, οι οποίες γνωρίζουν τε-
ράστια ανάπτυξη. Νέοι κόσμοι ανα-
καλύπτονται και καινούριες αποι-
κίες προστίθενται στα κράτη της 
Ευρώπης.
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Με τον όρο “Νεοκλασικισμός” εν-
νοούμε το ρεύμα της τέχνης που επι-
κράτησε από το 1750 περίπου έως 
τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα 
και εξέφρασε το θεωρητικό προβλη-
ματισμό της εποχής, την επαναστα-
τική ορμή και τα υψηλά οράματα της 
κοινωνίας. Σύμφωνα με τις αρχές 
του Διαφωτισμού, κάθε επιστημονι-
κή εξέλιξη θα έπρεπε να οδηγεί τον 
άνθρωπο στην αθωότητα που χαρα-
κτήριζε τα πρωτόγονα όντα και στη 
δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο 
θα κυβερνά ο νόμος της λογικής και 
της ισότητας. Τα έργα τέχνης της 
κλασικής αρχαιότητας, σύμφωνα με 
τη φιλοσοφία της εποχής, θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν το πρότυ-
πο αυτής της θεωρητικής σκέψης. Η 
μίμηση της αρχαιότητας θα οδηγού-
σε έτσι στο πλησίασμα της απλότη-
τας της φύσης, όπου κυριαρχεί το 
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αληθινό, το μέτρο και ο κανόνας, με 
αποτέλεσμα την ηθική και την πολι-
τική αναγέννηση της ανθρωπότητας. 
H ελληνική τέχνη αναγνωρίζεται ως 
ο “ιδανικός τύπος” και, μέσα από τη 
μίμησή της, ο καλλιτέχνης του Νε-
οκλασικισμού στοχεύει στη μίμηση 
της φύσης και συνεπώς του ιδεώ-
δους. Ως εκ τούτου, η μίμηση αυτού 
του “ιδανικού τύπου” μπορεί να δι-
αφυλάξει τις αισθητικές και τις ηθι-
κές αξίες που δε χάθηκαν με το πέ-
ρασμα του χρόνου. Το μεγαλείο της 
ψυχής, η ομορφιά των σωμάτων, οι 
ηθικές αξίες, η πολιτική αρετή, η με-
λωδικότητα της γλώσσας, το κλίμα 
είναι τα στοιχεία στα οποία βασίζε-
ται η τελειότητα των έργων της ελλη-
νικής τέχνης κατά το Βίνκελμαν (J.J. 
Winckelmann, 1717-1768), τον κυ-
ριότερο θεωρητικό του Νεοκλασικι-
σμού. Τα έργα των καλλιτεχνών θα 
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έπρεπε να διαποτίζονται από την 
“ευγενική απλότητα και το ήρεμο με-
γαλείο” των έργων της κλασικής αρ-
χαιότητας. H ελληνική αλλά και η 
ρωμαϊκή αρχαιότητα αποτέλεσαν αι-
σθητικά αλλά και ηθικά πρότυπα, και 
οδήγησαν σε πολλές θεωρητικές δι-
αμάχες, διεκδικώντας πότε η μία και 
πότε η άλλη τα πρωτεία της τέχνης. 
Τα κριτήρια εξαρτιόνταν κάθε φορά 
από τις ιστορικές επιλογές των κοι-
νωνιών. Για παράδειγμα, η δημο-
κρατική περίοδος της ρωμαϊκής 
ιστορίας θεωρήθηκε πρότυπο για τη 
Γαλλική Επανάσταση, ενώ η αυτο-
κρατορική Ρώμη υπήρξε το πρότυ-
πο της ναπολεόντειας Γαλλίας.

Για τους νέους καλλιτέχνες της 
Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμα-
νίας το ταξίδι στη Νότια Ευρώπη α-
ποτελούσε μέρος της εκπαίδευσής 
τους. Αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, 
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γλύπτες ταξίδευαν στις κοιτίδες των 
αρχαίων πολιτισμών και τροφοδο-
τούσαν τη φαντασία τους, ενώ ταυ-
τόχρονα επιδίδονταν σε μια λεπτο-
μερή μελέτη των αρχαιοτήτων. Πα-
ράλληλα, οι αρχαιολογικές ανασκα-
φές στην Ηράκλεια και την Πομπηία 
έφεραν στην επιφάνεια νέα ευρήμα-
τα και συνεπώς νέες ευκαιρίες μελέ-
της των αρχαιότερων πολιτισμών. Η 
προσέγγιση της κλασικής αρχαιότη-
τας συνοδευόταν από την πίστη στα 
σύγχρονα ιδανικά και στη σύγχρονη 
πραγματικότητα των εθνών, που δι-
αμορφώθηκαν στην αρχή του 19ου 
αιώνα.

Ο Νεοκλασικισμός αντιτίθεται 
στον υπερβολικό χαρακτήρα και 
στην πολύπλοκη έκφραση της τέ-
χνης του Μπαρόκ, καθώς και στην 
ελαφρότητα και τη διάσπαση της 
μορφής του Ροκοκό. Επιδιώκει τη 
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μετάδοση των αισθητικών αρχών 
που πηγάζουν από την πίστη στην 
αρμονία της φύσης, στη λογική και 
στην αντανάκλαση της ηθικής διαύ-
γειας, της απλότητας, της κάθαρσης.

H Αισθητική, ως ένας ιδιαίτερος το-
μέας της φιλοσοφίας, μελετά την τέ-
χνη αναπτύσσοντας το θεωρητικό 
προβληματισμό της. Διαμορφώθη-
κε στα μέσα περίπου του 18ου αι-
ώνα από τον Α. Μπαουμγκάρτεν 
(1714-1762) και συνδέει την καλ-
λιτεχνική έκφραση με την ανθρώ-
πινη σκέψη. Η Αισθητική ασχολεί-
ται με τη θεωρία του “ωραίου” και 
τα συναισθήματα που αυτό γεννά 
στον άνθρωπο. Έτσι, η τέχνη εμφα-
νίζεται ως ένας τομέας της πνευμα-
τικής αναζήτησης του ανθρώπου, 
ξεχωριστός από την επιστήμη και 
την ηθική. Αν λοιπόν στόχος της 
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καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι η 
πραγμάτωση του ωραίου, η Αισθη-
τική μελετά το ωραίο εκεί όπου εμ-
φανίζεται, δηλαδή στα έργα τέχνης.

Αρχιτεκτονική
Ολόκληρη η μορφή του ελληνικού

ναού αντιγράφεται στις αρχιτεκτονι-
κές δημιουργίες του Νεοκλασικι-
σμού. Οι ρυθμοί της κλασικής αρχαι-
ότητας, μετά την αμφισβήτησή τους 
από το Μπαρόκ, χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές της συμμετρί-
ας και της αναλογίας των μερών. Τα 
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής 
του Νεοκλασικισμού είναι η σταθε-
ρότητα, η στιβαρότητα και η μεγαλο-
πρέπεια και πηγάζουν από την επι-
θυμία να δημιουργηθεί ένας κόσμος 
αγνός, απλός και μεγαλειώδης, αντί-
στοιχος με τον κλασικό. Τα κτίρια δι-
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Εικ. 1. Αβά Λοζιέ (Laugier), Προμε-
τωπίδα από το βιβλίο του “Δοκίμιο 

1

ακρίνονται για τις μονόχρωμες, κα-
θαρές επιφάνειες με τις γραμμικές 
διακοσμήσεις και τα ελάχιστα ανά-
γλυφα στοιχεία, για τα αετώματα, τις 
ελεύθερες κιονοστοιχίες και τις άλ-
λες λεπτομέρειες που απαντούν 
στους αρχαίους κλασικούς ναούς.
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για την Αρχιτεκτονική” (1753).
Μια γυναικεία μορφή που παριστάνει 
την Αρχιτεκτονική δείχνει με το χέρι 
της μια πρωτόγονη καλύβα. Αυτό το 
απλό ανθρώπινο κατασκεύασμα, με 
τα απέριττα στοιχεία του, τις κατακό-
ρυφες κολόνες και τα οριζόντια δοκά-
ρια, αντιπροσωπεύει το λογικό τρόπο 
γέννησης της αρχιτεκτονικής. Σύμ-
φωνα με τον Αβά Λοζιέ, η μορφή των 
ελληνικών ναών πηγάζει από τη μορ-
φή της καλύβας και συνεπώς η μί-
μηση ενός ελληνικού ναού δεν είναι 
τίποτα άλλο από τη μίμηση απλών κα-
τασκευών που βασίζονται στους θε-
μελιώδεις κανόνες οργάνωσης της 
φύσης.

22-0135_l_c_istexnhs_159-204_28b_7.11.16.indd   96 5/12/2016   12:04:06 µµ



97 / 185

Εικ. 2. Τζιοβάνι Μπατίστα Πιρανέζι 
(Giovanni Battista Piranesi, 1720-
1778), Το Κολοσσαίο της Ρώμης, 
από τη συλλογή των χαλκογρα-
φιών με θέμα “ Όψεις” της Ρώμης.
O Ιταλός χαράκτης και αρχιτέκτονας 
Πιρανέζι υποστήριζε το μεγαλείο της 
ρωμαϊκής τέχνης, σε αντίθεση με το 
Γερμανό ιστορικό της τέχνης Γιόχαν 
Γιόακιμ Βίνκελμαν ο οποίος

2
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πρέσβευε την υπεροχή της ελληνι-
κής. Για τον Πιρανέζι το μεγαλείο 
της ρωμαϊκής τέχνης και της αρχι-
τεκτονικής εκφράστηκε στα δημό-
σια έργα και στα μεγαλοπρεπή κτί-
ρια της δημοκρατικής Ρώμης. Κατά 
την άποψή του, οι Ρωμαίοι, απόγονοι 
των Ετρούσκων, κληρονόμησαν από 
αυτούς τον απλό τρόπο κατασκευ-
ής των οικοδομημάτων, αποφεύγο-
ντας την πολυπλοκότητα και τη δια-
κόσμηση της ελληνικής τέχνης. Από 
τις χαλκογραφίες του Πιρανέζι - δι-
άσημες ακόμα και στην εποχή του - 
μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε η 
“λατρεία” και η μελέτη των αρχαίων 
ερειπίων που χαρακτήρισε το δεύτε-
ρο μισό του 18ου αιώνα.
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Εικ. 3. Ετιέν-Λουί Μπουλέ 
(Etienne-Louis Boullée, 1728-
1799), “Κενοτάφιο του Νεύτωνα” 
(1780-1790), πενάκι, 0,73 x 0,49 
μ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη.
Ένα από τα μεγάλα ουτοπικά σχέδια 
του Μπουλέ, όπου παρουσιάζεται η 
δύναμη την οποία εκπέμπει μια απλή 
μορφή που περικλείει μια μεγάλη 
ιδέα. H τελειότητα της κενής

3
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σφαίρας περικλείει στο εσωτερικό 
της την τελειότητα της σκέψης του 
Νεύτωνα. To κενοτάφιο του Νεύτω-
να βρίσκεται στο κέντρο, ενώ στην 
περιφέρεια της σφαίρας μικρές τρύ-
πες επιτρέπουν στο φως να μπει και 
να δώσει την εντύπωση του ουρα-
νού. Στην αρχιτεκτονική του Μπουλέ 
θριαμβεύουν οι καθαρές μορφές (κύ-
βος, κύλινδρος, σφαίρα, κώνος, πυ-
ραμίδα), ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημα-
σία στην εντύπωση που δημιουργεί ο 
όγκος του κτιρίου σε συνδυασμό με 
τη σκιά και το φως.
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Εικ. 4. Τζέιμς Στούαρτ, Νίκολας 
Ρέβετ (James Stuart, 1713- 1788, 
Nicholas Revett, 1720-1804), 
σχέδιο αναπαράστασης του Πύργου 
των Ανέμων της Αθήνας (1762). 
Επηρεασμένοι από την αρχιτεκτονι-
κή του Παλάντιο αλλά και από την 
κλασική αρχαιότητα, οι Άγγλοι στρέ-
φονται πια προς την Ελλάδα. Έτσι, 

4
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όλο το 18ο αιώνα στην αρχιτεκτονι-
κή τους κυριαρχούν οι κλασικοί αρ-
χιτεκτονικοί ρυθμοί, η ομοιογένεια 
και η μεγαλοπρέπεια. Από τους πρώ-
τους που κάνουν γνωστές στην Αγ-
γλία τις ελληνικές αρχαιότητες ήταν 
οι Στούαρτ και Ρέβετ, οι οποίοι, μετά 
το ταξίδι τους στην Ελλάδα το 1751, 
δημοσίευσαν το βιβλίο τους με τίτ-
λο: Οι αρχαιότητες των Αθηνών 
μετρημένες και αποτυπωμένες από 
τον Τζέιμς Στούαρτ και τον Νίκολας 
Ρέβετ, ζωγράφους και αρχιτέκτονες. 
H επιτυχία του βιβλίου ήταν άμεση. 
H επίδραση της κλασικής τέχνης εί-
ναι εμφανής στην εξωτερική διαμόρ-
φωση των κτιρίων, αλλά και στις δι-
ακοσμήσεις των εσωτερικών χώρων, 
στα έπιπλα, στα υφάσματα, στα κο-
σμήματα, ακόμα και στα χτενίσματα 
και στις ενδυμασίες.
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Εικ. 5. Τζέιμς Γουάιατ (James 
Wyatt), Πανεπιστήμιο της Οξφόρ-
δης (1773).
Ο Πύργος των Ανέμων αποτέλεσε 
ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα 
του Νεοκλασικισμού. Χρησιμοποιή-
θηκε σε πολλά δημόσια κτίρια, ακόμα 
και σε εκκλησίες.

5
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6

Εικ. 6. Λέο φον Κλέντσε (L. von 
Klenze, 1784-1864), Βαλχάλα 
(Walhalla) (1830-1842).
Στο τέλος του 18ου και στην αρχή του 
19ου αιώνα η Γερμανία γίνεται κέντρο 
πολιτικών ταραχών. Καθώς αφυπνί-
ζεται η εθνική συνείδηση των Γερμα-
νών ενάντια στη Γαλλία και αναπτύσσε-
ται ένα εθνικό πολιτιστικό συναίσθημα, 
οι Γερμανοί αρχιτέκτονες ασπάζονται 
το κίνημα του Νεοκλασικισμού. O Βαυ-
αρός αρχιτέκτονας Κλέντσε, μετά το 
ταξίδι του στην Ελλάδα, κατασκευάζει 
στο Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg) το 
κτίριο Βαλχάλα, το οποίο είναι μνημείο 
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των Γερμανών ηρώων. H ανοικοδόμη-
ση του μεγαλοπρεπούς αυτού κτιρίου 
στην κορυφή ενός λόφου που βρέχεται 
από το Δούναβη, η αυστηρότητα του 
δωρικού ρυθμού, ο πλούσιος εσωτερι-
κός διάκοσμος στοχεύουν στην εξύψω-
ση της εθνικής συνείδησης των Γερμα-
νών. Το κτίριο αυτό χτίστηκε ως ηρώο 
και αφιερώθηκε στη μνήμη του γερ-
μανικού πνεύματος. “H επίσκεψη στη 
Βαλχάλα”, έλεγε ο πρίγκιπας Λουδοβί-
κος της Βαυαρίας, κατ’ επιθυμία του 
οποίου δημιουργήθηκε το κτίριο, “πρέ-
πει να βοηθά κάθε Γερμανό να γίνεται 
καλύτερος και πιο Γερμανός από πριν”.
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Εικ. 7. Τόμας Τζέφερσον (Thomas 
Jefferson, 1743-1826), Η κατοικία 
του στο Μοντιτσέλο της Βιρτζίνια 
(1796-1806).
Στην Αμερική τα στοιχεία του ευρω-
παϊκού Νεοκλασικισμού εμφανίζονται 
στην αρχιτεκτονική σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. Στην περίοδο της 
αποικιοκρατίας κυριαρχούν στοιχεία 
από τις γαλλικές μιμήσεις της αρχαι-
ότητας και τον αγγλικό νεο-παλαντια-
νισμό. Στη συνέχεια, με την Ανακήρυ-
ξη της Ανεξαρτησίας, οι κίονες και τα 
αετώματα συνδυάζονται με την ανα-
ζήτηση δημοκρατικών συμβόλων, ανα-

7
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γκαίων για τη νέα πολιτική και διοικη-
τική δομή των Ηνωμένων Πολιτειών. 
To αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη άν-
θηση του Νεοκλασικισμού στην Αμε-
ρική, η οποία ποικίλλει από την πιστή 
αναπαραγωγή του Παρθενώνα μέχρι 
τη χρησιμοποίηση διάφορων ελληνι-
κών και ρωμαϊκών στοιχείων στα δη-
μόσια κτίρια αλλά και στις ιδιωτικές 
κατοικίες. Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η κατοικία του Τόμας 
Τζέφερσον στο Μοντιτσέλο της Βιρ-
τζίνια. O Τζέφερσον ήταν αρχιτέκτο-
νας και είχε σπουδάσει στη Γαλλία, 
πριν να γίνει ο τρίτος πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
Επηρεάστηκε από τον Παλάντιο αλλά 
και από το Νεοκλασικισμό της Γαλλίας 
και χρησιμοποίησε ρωμαϊκά στοιχεία 
στα κτίρια που έχτισε στην πατρίδα 
του, για να τονίσει τις δημοκρατικές 
βάσεις της πολιτικής του. 
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Ζωγραφική 
Ο Νεοκλασικισμός ήταν αντίθετος 

με την πολυπλοκότητα των μορφών 
και την έξαρση της φαντασίας στη 
ζωγραφική του Μπαρόκ και του Ρο-
κοκό. Η ζωγραφική του Νεοκλασικι-
σμού χαρακτηρίζεται από την εξιδα-
νίκευση των μορφών, τη σαφήνεια 
και την έμφαση στα περιγράμματα, 
την υπεροχή της γραμμής σε σχέση 
με το χρώμα, την ακρίβεια και την 
περιορισμένη χρήση των λεπτομε-
ρειών, την αποφυγή της απόδοσης 
του βάθους. Οι μορφές γίνονται αυ-
στηρά περιγραφικές και λόγω της 
σαφήνειας των περιγραμμάτων ξε-
προβάλλουν από τον πίνακα σαν 
γλυπτά. Οι σκιές και οι διακυμάνσεις 
του φωτισμού - έντονο στοιχείο της 
ζωγραφικής του Μπαρόκ - συνεχώς 
μετριάζονται και σε ορισμένες περι-
πτώσεις εκλείπουν εντελώς. Ο θε-
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ατής υποχρεώνεται να εστιάσει την 
προσοχή του στο πρώτο επίπεδο 
του έργου και συνήθως στο κέντρο, 
όπου βρίσκεται και το σημαντικό-
τερο κομμάτι της σύνθεσης. Με την 
απεικόνιση του γυμνού σώματος εκ-
φράζονται με αλληγορικό τρόπο αξί-
ες όπως η αλήθεια, η αρετή, ακόμα 
και η φύση στην τελειότερη και αψε-
γάδιαστη μορφή της. H ζωγραφική 
του Νεοκλασικισμού αντλεί τα θέμα-
τά της από την ελληνική και τη ρω-
μαϊκή μυθολογία, καθώς και από την 
ιστορία, εξυμνώντας τον ηρωισμό 
και την υπέρτατη αφοσίωση στα ιδα-
νικά του έθνους και της πατρίδας.
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Εικ. 8. Ζαν-Ογκύστ-Ντομινίκ Ενγκρ 
(Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
1780-1867), “Η αποθέωση του 
Ομήρου” (1827), λάδι σε μουσαμά, 
3,80 x 5,07 μ., Παρίσι, Λούβρο.
O Όμηρος περιστοιχίζεται από φιλο-
σόφους, καλλιτέχνες και “κλασι-
κούς και μοντέρνους» συγγραφείς. 
Στους κλασικούς ο ζωγράφος τοπο-
θετεί το Ραφαήλ και το Δάντη, ενώ 
στα σκαλιά, καθιστές, βρίσκονται η 
Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Η μορφή του 
Ομήρου ακολουθεί τις περιγραφές 

8
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που αφορούσαν το άγαλμα του Ολυ-
μπίου Διός στην Ολυμπία και εκείνη 
την εποχή είχαν ευρεία διάδοση στη 
Γαλλία.

Εικ. 9. Ζακ-Λουί Νταβίντ (Jacques-
Louis David, 1743-1825) “Ο θάνα-
τος του Μαρά” (1793), λάδι, 1,65 
x 1,26 μ., Βρυξέλλες, Βασιλικό 
Μουσείο Καλών Τεχνών.

9
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Σ’ αυτό το έργο ο Νταβίντ δεν απεικο-
νίζει μονάχα το θάνατο του ήρωα της 
Γαλλικής Επανάστασης, αλλά το θάνα-
το ενός ανθρώπου που πεθαίνει υπο-
στηρίζοντας τις ιδέες του. O Μαρά 
αφήνει την τελευταία του πνοή με την 
πένα ακριβώς δίπλα του, σύμβολο της 
ελευθεροτυπίας και της υπεράσπι-
σης των ανθρώπινων ελευθεριών. Στην 
απόδοση του θέματος δεν υπάρχουν 
περιττές λεπτομέρειες, η προοπτική 
απουσιάζει και τα αντικείμενα είναι λι-
τά, ενώ το βλέμμα του θεατή συγκε-
ντρώνεται στο φωτισμένο, γαλήνιο 
πρόσωπο του Μαρά. Κανένα ίχνος πό-
νου ή αγωνίας δε σκιάζει το πρόσωπο 
του ήρωα, που πεθαίνει για τα ιδανικά 
της πατρίδας του.
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10

Εικ. 10. Ζακ-Λουί Νταβίντ, “Ο έρω-
τας του Πάρη και της Ελένης” 
(1788), λάδι, 1,46 x 1,81 μ., Παρί-
σι, Λούβρο.
Η καθαρότητα των κορμιών, η χάρη 
της κίνησης και ο πλούτος των υφα-
σμάτων του Πάρη και της Ελένης, οι 
οποίοι βρίσκονται στο κέντρο του πί-
νακα και αποτελούν ένα σύμπλεγμα, 
δίνουν την εντύπωση ενός γλυπτού. 
Σκόπιμα ο καλλιτέχνης έχει αποκόψει 
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κάθε φυγή προς το βάθος του πίνα-
κα. Η διάρθρωση του εσωτερικού χώ-
ρου, οι διακοσμητικές λεπτομέρειες, 
η στοά με τις Καρυάτιδες, τα έπιπλα 
φανερώνουν την επίδραση της κλα-
σικής αρχαιότητας και τις πηγές του 
Νεοκλασικισμού.

11
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Εικ. 11. Ζαν-Ογκύστ-Ντομινίκ 
Ενγκρ, “Η λουόμενη” (1808), 
λάδι σε μουσαμά, 1,40 x 0,95 μ., 
Παρίσι, Λούβρο.
O Ενγκρ υπήρξε μαθητής του Ντα-
βίντ. Ταξίδεψε στην Ιταλία (1806-
1810) και μελέτησε την ιταλική Ανα-
γέννηση και το Ραφαήλ, αλλά και 
τα έργα της κλασικής αρχαιότητας. 
Υποστήριξε με ζήλο τις αρχές της 
κλασικής αρμονίας, της ισορροπί-
ας και της καλλιτεχνικής πειθαρχί-
ας. Απέδιδε την ηρεμία των ευγενών 
συναισθημάτων χωρίς χρωματικές 
εξάρσεις, αποφεύγοντας και αυ-
τός τις πολλές και περιττές λεπτο-
μέρειες. Στη “Λουόμενη”, καθώς από 
το έργο αυτό απουσιάζει κάθε υλι-
κή λεπτομέρεια, το γυμνό γυναικείο 
κορμί εξιδανικεύεται. Οι χρωματι-
κές επιφάνειες των υφασμάτων που 
πλαισιώνουν το γυμνό κορμί, το φως, 
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οι όγκοι των αντικειμένων και το κε-
ντρικό θέμα είναι όλα ισορροπημένα 
και το καθένα τοποθετημένο σε άμε-
ση σχέση με τη γενική εικόνα του έρ-
γου. To μέρος αποτελεί τμήμα ενός 
συνόλου και με αυτή τη σχέση ορίζε-
ται η αρμονία.
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Γλυπτική
Οι μεγάλοι δάσκαλοι της γλυπτι-

κής του 18ου αιώνα επηρεάστηκαν 
από την ερμηνεία που έδωσε για 
την αρχαία τέχνη ο Βίνκελμαν. Σύμ-
φωνα με το Βίνκελμαν, η γλυπτική 
πρέπει να μιμείται την ιδεατή φύση, 
όπως αυτή αποδόθηκε στα γλυπτά 
των αρχαίων Ελλήνων. Με αυτό τον 
τρόπο μπορούν να εκφραστούν οι 
ηθικές αξίες, οι οποίες θα πρέπει να 
αποτελούν κύριο μέλημα των καλλι-
τεχνών. Τα έργα της κλασικής γλυ-
πτικής που διαμόρφωναν μέχρι την 
αρχή του 19ου αιώνα τις κατευθύν-
σεις των καλλιτεχνών ήταν αυτά 
της ελληνιστικής εποχής ή ρωμαϊ-
κά αντίγραφα. Όμως με τη μεταφο-
ρά των μαρμάρων του Παρθενώνα 
στην Αγγλία από το Λόρδο Έλγιν, 
το 1806, για πρώτη φορά οι καλλιτέ-
χνες των ευρωπαϊκών χωρών 
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μπόρεσαν να δουν και να θαυμά-
σουν από κοντά έργα της ακμής της 
ελληνικής γλυπτικής.

Τα γλυπτά του Νεοκλασικισμού 
χαρακτηρίζονται από τη συγκροτη-
μένη κίνηση, τη γεωμετρική οργά-
νωση και την πυραμιδοειδή ιεράρ-
χηση των όγκων, τη συμμετρία και 
τις σωστές αναλογίες. Στόχος των 
γλυπτών είναι να μεταφέρουν στο 
υλικό, με τη βοήθεια της τεχνικής, 
την “ιδέα”. Για παράδειγμα, το γυ-
μνό παραπέμπει στον άνθρωπο τον 
απελευθερωμένο από όλα τα εξωτε-
ρικά στοιχεία και απαλλαγμένο από 
τα σημάδια του χρόνου, σχεδόν αι-
ώνιο. Έτσι, δεν αποτυπώνονται 
επάνω στα σώματα οι λεπτομέρειες 
του δέρματος ούτε άλλα χαρακτηρι-
στικά που θα μπορούσαν να απο-
δώσουν τη φυσική υπόσταση της 
ύλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδει-
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Εικ. 12. Αντόνιο Κανόβα (Antonio 
Canova, 1757-1822), “ Έρωτας και 
Ψυχή” (1787), πηλός, 0,16 x 29,5 

κνύουν οι καλλιτέχνες για την προ-
τομή, όπως επίσης και για τις επι-
τοίχιες παραστάσεις. 

12
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Εικ. 13. Αντόνιο Κανόβα, “Έρωτας 
και Ψυχή” (1787-1793), μάρμαρο, 

13

x 13,5 μ., Ποσάνιο, Γλυπτoθήκη.
Αυτό το πρόπλασμα από πηλό αποτε-
λεί ίσως την πρώτη σπουδή του καλ-
λιτέχνη για το έργο “ Έρωτας και 
Ψυχή”. Σ’ αυτές τις σπουδές ο καλλι-
τέχνης αποτύπωνε με μεγάλη ελευ-
θερία και αμεσότητα τις σκέψεις του 
στο μαλακό υλικό, πριν να καταλήξει 
στην τελική λύση.
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1,55 x 1,68 μ., Παρίσι, Λούβρο.
To έργο αναπαριστά το φτερωτό 
Έρωτα να ασπάζεται την Ψυχή, για 
να της ξαναδώσει ζωή. H εικόνα της 
Ψυχής, που συγκροτείται από τον 
Έρωτα με ανάλαφρες κινήσεις, γίνε-
ται το σύμβολο της ανάτασης προς 
το ιδανικό. Ο όγκος του μαρμάρου 
ισορροπεί με μεγάλη ακρίβεια και το 
υλικό έχει δουλευτεί μέχρι να γίνει 
“διάφανο”.

Εικ. 14. Αντόνιο Κανόβα, “Έρωτας 
και Ψυχή” (1787), προσχέδια, 
Ποσάνιο, Γλυπτοθήκη.

14
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15

Εικ. 15. Αντόνιο Κανόβα, “Ήβη”  
(1816-1817), μάρμαρο και επι-
χρυσωμένος μπρούντζος, 1,58 x 
0,74 x 0,82 μ., Φορλί, Δημοτική 
Πινακοθήκη.
To ανάλαφρο βήμα της νεαρής κό-
ρης, η χάρη της κίνησης και η συγ-
κροτημένη έκφραση αναπαριστούν 
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σ’ αυτό το έργο την ιδεατή ομορ-
φιά. Χρωματίζοντας ελαφρά τα χείλη 
και τα μάγουλα, ο Κανόβα ακολουθεί 
την τεχνική των αρχαίων Ελλήνων, 
για να δώσει στη μορφή της Ήβης 
ζωντάνια.

Εικ. 16. Μπ. Α. Τόρβαλσεν (B. A. 
Thorwaldsen, 1770-1844), “Ο Γα-
νυμήδης και ο αετός” (1817), μάρ-
μαρο, Κοπεγχάγη, Μουσείο Τόρ-
βαλσεν. 
Εμπνευσμένος από την ελληνική κλα-
σική τέχνη, ο Τόρβαλσεν αποδίδει τις 
μορφές με μετωπικότητα ανάγλυφου.  

16
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17

Εικ. 17. Ζ. Α. Ουντόν (J. A. Houdon, 
1741 -1828), “Ναπολέοντας ο Α’, 
αυτοκράτορας της Γαλλίας” (1806), 
τερακότα, 0,51 x 0,28 x 0,20 μ., 
Ντιζόν, Μουσείο Καλών Τεχνών.

Στην τριγωνική αυτή σύνθεση τα πά-
ντα είναι οργανωμένα σύμφωνα με 
την κλασική καθαρότητα, ισορρο-
πία και συμμετρία και δημιουργούν 
μια ολότητα στην οποία τίποτε δε θα 
μπορούσε να προστεθεί ή να αφαιρε-
θεί, χωρίς να ζημιωθεί το σύνολο.
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Ακολουθώντας το πρότυπο των προ-
τομών της αρχαιότητας (μετωπικό-
τητα, ευθυγραμμισμένο κόψιμο των 
ώμων), ο καλλιτέχνης παρουσιάζει το 
Ναπολέοντα ως ένδοξο ηγεμόνα, με 
την ήρεμη μεγαλοπρέπεια αλλά και 
το οξυδερκές βλέμμα που ταιριάζει 
σε έναν απόλυτο άρχοντα.
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Η τέχνη στην Ελλάδα 
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ

Σε όλη τη διάρκεια της οθωμανι-
κής κυριαρχίας η καλλιτεχνική δρα-
στηριότητα στον ελλαδικό χώρο 
παρουσιάζει ιδιομορφίες οι οποίες 
άλλοτε σχετίζονται με τη λαϊκή και 
άλλοτε με τη μεταβυζαντινή τέχνη, 
που χρονικά εκτείνεται από την 
Άλωση μέχρι την ίδρυση του νεοελ-
ληνικού κράτους. Τόσο στη ζωγρα-
φική (τέμπλα εκκλησιών, τοιχογρα-
φίες και διακοσμητικές λεπτομέ-
ρειες) όσο και στην αρχιτεκτονική 
(αρχοντικά του Πηλίου και της Βό-
ρειας Ελλάδας, οικοδομήματα των 
νησιών του Αιγαίου, εκκλησίες) συ-
νεχίζεται μια δημιουργία που πολύ 
απέχει από τα καλλιτεχνικά κινήμα-
τα της Ευρώπης. Στην αγιογραφία, η 
οποία συνεχίζει την ανάπτυξή της 
στο πλαίσιο της μεταβυζαντινής  
δημιουργίας, εμφανίζονται ήδη 
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από το 16ο αιώνα οι πρώτες επιρ-
ροές από τη δυτική ζωγραφική, οι 
οποίες διαμορφώνουν τις βάσεις 
για την ανάπτυξη της κοσμικής τέ-
χνης. Η επίδραση της δυτικής τέ-
χνης εντοπίζεται κυρίως, λόγω της 
βενετσιάνικης κατοχής, σε έργα της 
Κρητικής Σχολής, για να κορυφω-
θεί στα Επτάνησα, στα οποία, μετά 
την πτώση της Κρήτης στους Τούρ-
κους το 1669, κατέφυγαν οι Κρήτες 
αγιογράφοι (κυρίως στην Κέρκυρα 
και στη Ζάκυνθο). Έτσι στα Επτά-
νησα, στις αρχές του 18ου αιώνα, 
με τη συμβολή της εύπορης αστι-
κής τάξης και λόγω των επαφών με 
τα πανεπιστήμια και την τέχνη της 
Ιταλίας καρποφορούν η δυτική παι-
δεία και ο Νεοελληνικός Διαφωτι-
σμός, ο οποίος προβάλλει τα ιδα-
νικά της ελληνικής αρχαιότητας με 
στόχο να συνδεθούν αυτά με το νέο 
ανερχόμενο ελληνισμό. Εμφανίζεται 
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έτσι άνθηση της ζωγραφικής, που 
ξεκινά με την εκκοσμίκευση (ο άν-
θρωπος γίνεται το κέντρο του σύ-
μπαντος) και το Νατουραλισμό* 
(φυσικότερη απόδοση των ανθρώ-
πων και του χώρου) στα θρησκευτι-
κά θέματα, για να προχωρήσει στην 
κοσμική ζωγραφική, και κυρίως 
στην προσωπογραφία, στα πρότυ-
πα της δυτικής τέχνης. Οι μελετητές 
μιλούν για πραγματική αναγέννη-
ση. Τα έργα των Επτανήσιων καλ-
λιτεχνών συνδέονται άμεσα με τη 
δυτική τέχνη και αποτελούν μια ξε-
χωριστή περίπτωση στην ιστορία 
της ελληνικής τέχνης του 18ου αιώ-
να, παράλληλα όμως θέτουν τις βά-
σεις της τέχνης του νεοελληνικού 
κράτους, η οποία με το Νεοκλασικι-
σμό θα ολοκληρώσει τις προσδοκί-
ες των διαφωτιστών ενώνοντας το 
αρχαίο παρελθόν με το παρόν της 
ελεύθερης πλέον Ελλάδας.
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Εικ. 18. Παναγιώτης Δοξαράς 
(1622-1729), “Παναγία”, λάδι 
σε καμβά, 0,43 x 0,32 μ., Αθήνα, 
Εθνική Πινακοθήκη.
“...καλλίτερον από κάθε άλλο είναι να 
δουλεύεσε από το φυσικόν και αλη-
θινόν . ..”, έγραφε το 1726 στο θεω-
ρητικό του βιβλίο Περί ζωγραφίας ο 
Π. Δοξαράς, ο εισηγητής της ζωγρα-
φικής “στο νατουράλε”. Γνώστης της 
ιταλικής τέχνης, απομακρύνεται από 
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την αλληγορία και τον υπερβατικό 
χαρακτήρα της βυζαντινής τέχνης 
και χρησιμοποιεί το φυσικό μοντέ-
λο για να ζωγραφίσει τα θρησκευτι-
κά του θέματα: “...το οποίον τυχαίνει 
να το έχης αενάως κατ’ έμπροσθεν 
εις τα όμματα ωσάν υπόδειγμα πρω-
τότυπον και βέβαιον διδάσκαλον...” 
Σ’ αυτό τον πίνακα συγκεντρώνο-
νται τα στοιχεία της αναγεννησια-
κής  ζωγραφικής όπως η προοπτική, 
το κιαροσκούρο, η φυσικότητα των 
μορφών και η αντικατάσταση της αυ-
γοτέμπερας από το λάδι. Είναι προ-
φανής η ρήξη με τη βυζαντινή τεχνο-
τροπία και ο προσανατολισμός της 
επτανησιακής τέχνης στη Δύση.
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Εικ. 19. Νικόλαος Κουτούζης 
(1741-1813), “Προσωπογραφία 
λογίου”, λάδι σε καμβά, 0,76 x 
0,60μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.
Ο Κουτούζης ήταν ιερωμένος, με ιδι-
όμορφο ατίθασο χαρακτήρα και οξύ-
τατος κριτής της κοινωνίας της Ζα-
κύνθου, όπως φαίνεται από τα σατι-
ρικά του ποιήματα. Με την ίδια κριτι-
κή ματιά ζωγράφισε προσωπογραφί-
ες, διεισδύοντας στην ψυχολογία και 
στο χαρακτήρα του εικονιζομένου, 
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τον οποίο φέρνει σε άμεση επαφή με 
το θεατή, χωρίς καμία διάθεση εξω-
ραϊσμού ή εξιδανίκευσης.

20

Εικ. 20. Νικόλαος Καντούνης 
(1767-1834),“Αυτοπροσωπογρα-
φία”, λάδι σε καμβά, 1,00 x 0,84 
μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.
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Συνεχιστής και θαυμαστής του Κου-
τούζη, ο Ν. Καντούνης, ιερωμένος 
και αυτός, είναι ένας συνειδητός 
καλλιτέχνης. Στην αυτοπροσωπο-
γραφία του ο καλλιτέχνης δείχνει με 
το χέρι του την επιγραφή που δηλώ-
νει ότι είναι αυτοδίδακτος, τονίζο-
ντας τον κόπο που απαιτείται για την 
απόκτηση της καλλιτεχνικής δεξιοτε-
χνίας. Ο μόχθος και ο χρόνος είναι 
οι δάσκαλοι “και ουδείς άλλος”. Η αλ-
ληγορική παράσταση στο επάνω δε-
ξιό μέρος του πίνακα απεικονίζει το 
Χρόνο φτερωτό, όπως τον παρουσί-
ασαν η Αναγέννηση και το Μπαρόκ, 
για να φανεί ότι μόνο χρόνος απαι-
τείται για την απόκτηση της δεξιότη-
τας του ζωγράφου, που θα του φέρει 
ως ανταμοιβή τη δόξα. 
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Ο Νεοκλασικισμός  
στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος

Το 1830, με το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου, αναγνωρίστηκε η ανεξαρ-
τησία της Ελλάδας κάτω από βασι-
λική διακυβέρνηση. Το 1834 πρω-
τεύουσα του ελληνικού κράτους 
ανακηρύσσεται η Αθήνα, μια επαρ-
χιακή πόλη με 10.000 περίπου κα-
τοίκους και κατεστραμμένα κτίρια, η 
οποία δεν έχασε όμως ποτέ την αί-
γλη της στα μάτια των φιλελλήνων 
της Ευρώπης, που με ιδεαλιστικό εν-
θουσιασμό θέλησαν να την αναστή-
σουν με ένα παρόν αντάξιο του πα-
ρελθόντος της. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
είναι και ο Λουδοβίκος ο Α’ της Βαυ-
αρίας, του οποίου ο γιος, ο Όθω-
νας, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση 
του νέου βασιλείου. Στο νεοσύστατο 
κράτος, με τα πολλά προς επίλυση 
προβλήματα, το όραμα της Μεγάλης 
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Ιδέας είναι κοινό και το μοιράζονται 
όλα τα στρώματα της κοινωνικής 
πυραμίδας. Ο Ελληνισμός είναι ιδεο-
λογικά ενωμένος τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και στο εξωτερικό, οι επιδιώ-
ξεις είναι κοινές και έχουν στόχο την 
οικονομική ανόρθωση και την πο-
λιτισμική και ιστορική σύνδεση με 
την αρχαιότητα. Η ίδρυση του Σχο-
λείου των Τεχνών το 1837, που από 
το 1844 λειτουργούσε ως Σχολή Κα-
λών Τεχνών, δείχνει τη μέριμνα του 
κράτους για την καλλιτεχνική εκπαί-
δευση. Μέσα στο γενικό κλίμα, που 
επιδίωκε από τη μια μεριά τη σύνδε-
ση με το παρελθόν και από την άλλη 
την ένταξη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
ο Νεοκλασικισμός βρήκε πρόσφορο 
έδαφος να ανθήσει. Ευρωπαίοι καλ-
λιτέχνες καλούνται σχεδιάσουν κτί-
ρια, να φιλοτεχνήσουν ζωγραφικές 
παραστάσεις της επικαιρότητας, να 
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διδάξουν στο Σχολείο των Τεχνών. 
Αυτοί, αλλά και αμέσως μετά Έλλη-
νες που σπούδασαν στις Ακαδημί-
ες της Ευρώπης (όπως ο αρχιτέκτο-
νας Λύσανδρος Καυταντζόγλου, ο 
γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης, ο ζω-
γράφος Νικηφόρος Λύτρας κ.ά.) με-
ταφέρουν στην Ελλάδα τα στοιχεία 
της δυτικής τέχνης, που θα ενσωμα-
τωθούν σε μια τέχνη με τα δικά της 
χαρακτηριστικά.

Η καλλιτεχνική δημιουργία επικε-
ντρώθηκε κατ’ αρχάς στα ιστορικά 
θέματα, με κεντρικό άξονα τον απε-
λευθερωτικό αγώνα. Οι μορφές των 
αγωνιστών του 1821, οι μάχες, σκη-
νές έμμεσα ή άμεσα συνδεδεμένες 
με τον Αγώνα γίνονται το κυρίαρ-
χο θέμα της τέχνης των πρώτων δε-
καετιών μετά την απελευθέρωση. Οι 
αγωνιστές, πριν να γίνουν ήρωες 
των μαχών, ήταν απόγονοι των αρ-
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χαίων, με κοινωνική οντότητα όπως 
εκείνη των Ευρωπαίων, ανώτεροι 
σαφώς πολιτισμικά των δυναστών 
τους. Στη γλυπτική αυτός ο ιδεολο-
γικός προσανατολισμός του κρά-
τους και η σύνδεση με την αρχαιό-
τητα βρίσκουν το κατάλληλο μέσο 
για να αποτυπωθούν σε ανδριάντες, 
προτομές, κοιμητηριακά μνημεία, 
με τις ανάλογες στάσεις των σωμά-
των, την πτυχολογία των ενδυμά-
των, την ιδεαλιστική έκφραση των 
προσώπων. Όσον αφορά την αρχι-
τεκτονική, στην οποία το καθεστώς 
του Όθωνα έριξε το μεγαλύτερο βά-
ρος, τα κλασικά πρότυπα βρίσκονται 
στον ίδιο τόπο, λίγα μόνο βήματα 
μακριά από το χώρο όπου χτίζονται 
τα νέα κτίρια, όμως αυτά αντλούν τη 
μορφολογία τους από τη νεοκλασι-
κή Ευρώπη. Η αρχαία τέχνη, με τη 
νεοκλασική της μορφή, δε συνέδεε 
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μόνο το παρόν με το παρελθόν, έδι-
νε κύρος και αίγλη στο πολιτικό κα-
θεστώς του νέου ελληνικού κράτους.

Εικ. 21. Παύλος Προσαλέντης 
(1784-1837), ανδριάντας του 
αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ (1832), 
χαλκός, ύψος 5,5 μ., Κέρκυρα, 

21

22-0135_l_c_istexnhs_159-204_28b_7.11.16.indd   138 5/12/2016   12:04:11 µµ



139 / 194

αυλή των ανακτόρων των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου.
Ο Κερκυραίος Παύλος Προσαλέντης 
είναι ο πρώτος με ακα-δημαϊκή παι-
δεία γλύπτης στη νεοελληνική ιστο-
ρία της τέχνης. Σπούδασε στη Ρώμη, 
στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά, και 
υπήρξε μαθητής του Κανόβα. Είναι 
ο πρώτος Έλληνας γλύπτης που με-
τέφερε στην πατρίδα τα χαρακτη-
ριστικά της νεοκλασικής γλυπτικής 
και ο πρώτος που χύτευσε ορειχάλ-
κινα έργα. Έργο - σταθμός στη νεο-
ελληνική γλυπτική, ο ανδριάντας αυ-
τός, με μέγεθος μεγαλύτερο του 
φυσικού, εμφανίζει τον άνδρα σαν 
Ρωμαίο αυτοκράτορα, με αυστη-
ρότητα και επιβλητικότητα στο πα-
ράστημα, ιδεαλιστική έκφραση και 
φυσιοκρατική απόδοση, στα πρό-
τυπα ακριβώς που είχε επιβάλλει ο 
Νεοκλασικισμός.
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Εικ. 22. Φρειδερίκος φον Γκέρτνερ 
(Friedrich von Gaertner, 1792-
1847), Τα Παλαιά Ανάκτορα της 
Αθήνας (σημ. Βουλή) (1836-1848).
Έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Γκέρ-
τνερ, είναι ένα από τα πρώτα νεοκλα-
σικά κτίρια της πόλης. Είναι επιβλητικό 
και συγχρόνως απλά διακοσμημένο με 
δωρικούς κίονες, με ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμετρία. Τα σχέδια του έργου 
αυτού έγιναν υπό την επίβλεψη του 
βασιλιά Λουδοβίκου της Βαυαρίας, πα-
τέρα του νεαρού Όθωνα.

22
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Εικ. 23. Χανς Κρίστιαν Χάνσεν 
(Hans Christian Hansen, 1803-
1883), Το Πανεπιστήμιο (1839-
1849), Αθήνα. 
Από τα πιο σημαντικά έργα της αρχι-
τεκτονικής κατά την περίοδο της βα-
σιλείας του Όθωνα ήταν η “αθηναϊκή 
τριλογία”. Πρόκειται για τρία οικοδο-
μήματα, έργα των αδελφών Χάνσεν, 
δηλαδή το Πανεπιστήμιο, έργο 
του Κρίστιαν Χάνσεν, και η Ακαδη-
μία (1859) και η Βιβλιοθήκη (1888), 
έργα του Θεόφιλου Χάνσεν. Το Πα-
νεπιστήμιο, με το ιωνικού ρυθμού 
πρόπυλο και με την απλότητα στη             

23
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διάρθρωση των όγκων του, είναι ένα 
από τα πιο αρμονικά δείγματα της 
νεοκλασικής Αθήνας. Οι κεντρικοί 
χώροι του κτιρίου έχουν οργανωθεί 
σύμφωνα με μια τετράγωνη κάτοψη, 
με δύο αυλές, προκειμένου να ικα-
νοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες 
που επέβαλλε η χρήση του.
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Εικ. 24. Θεόφιλος Χάνσεν 
(Theophil Hansen, 1813-1891), 
Ακαδημία Αθηνών (1859).
Αυτό το έργο του Δανού αρχιτέκτο-
να, ο οποίος έχτισε στην Αθήνα με-
ρικά από τα ωραιότερα οικοδομήμα-
τα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, 
είναι επηρεασμένο από το Ερέχθειο 
και από το ναό του Απόλλωνα στις 
Βάσσες.

Εικ. 25. Λύσανδρος Καυταντζόγλου 

25
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(1811 -1885), Αρσάκειο (1845-
1852), Αθήνα.
H συμμετρία, τα περιορισμένα διακο-
σμητικά στοιχεία, η έμφαση στην 
πρόσοψη του δεύτερου ορόφου, η 
προβολή των δύο ακραίων τμημά-
των, ο ιωνικός ρυθμός, τα αυστηρά 
ανοίγματα αποτελούν μερικά χαρα-
κτηριστικά του έργου του Καυτα-
ντζόγλου, τα οποία στη συνέχεια 
θα εξελιχθούν. Ένα από τα κυριό-
τερα έργα του, στο οποίο φαίνεται 
η επίδραση από την αρχιτεκτονι-
κή της Ευρώπης, είναι και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα 
(1862-1876).
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Εικ. 26. Λεωνίδας Δρόσης (1834-
1882), “Απόλλων” (1870 περίπου), 
μάρμαρο, ύψος 3,60 μ., Ακαδημία 
Αθηνών.

26

22-0135_l_c_istexnhs_159-204_28b_7.11.16.indd   145 5/12/2016   12:04:12 µµ



146 / 197

Ο Δρόσης επηρεάστηκε από τα κλα-
σικά πρότυπα της αρχαιότητας και 
με τη δεξιοτεχνία του δημιούργησε 
γλυπτά όπως αυτά που βρίσκονται 
στην Ακαδημία Αθηνών, από τα ση-
μαντικότερα του είδους. Το άγαλμα 
του Απόλλωνα, καθώς και αυτό της 
Αθηνάς, είναι στημένα επάνω σε ψη-
λούς κίονες ιωνικού ρυθμού. Τοπο-
θετήθηκαν στις θέσεις τους το 1881. 
Η γνώση των αρχαίων προτύπων και 
η άριστη δεξιοτεχνία του γλύπτη κά-
νουν το έργο που είναι βασισμένο 
στον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε 
(ρωμαϊκό αντίγραφο, έργο πιθανόν 
του Λεωχάρη) ένα νέο έργο.
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Εικ. 27. Δημήτρης Κόσσος (1817-;), 
Προτομή Ιωάννη Κωλέττη (1846), 
πατιναρισμένος γύψος, ύψος 
0,72 μ., Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο.
Ο Κόσσος χρησιμοποιεί τα στοιχεία 
του νεοκλασικού προτύπου της προ-
τομής: την κοφτή απόδοση του σώ-
ματος, τη μετωπική οργάνωση του 

27
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Εικ. 28 Δημήτριος Ζωγράφος - 
Μακρυγιάννης, “Η δικαία απόφασις 
του Θεού διά την απελευθέρωσιν 
της Ελλάδος” (1836), αυγοτέμπερα 

28

προσώπου, την εξιδανίκευση των 
ατομικών χαρακτηριστικών. Όμως η 
ηρωοποίηση της μορφής του πρω-
θυπουργού δεν έχει σχέση με τις 
μορφές της αρχαιότητας, όπως στο 
δυτικό Νεοκλασικισμό (Κανόβα, Τόρ-
βαλσεν), αλλά με το πρόσφατο πα-
ρελθόν του ήρωα του 1821.
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σε ξύλο, 0,39 x 0,55 μ., Αθήνα, 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Με την καθοδήγηση του Μακρυγιάν-
νη, ο Δ. Ζωγράφος δημιούργησε μια 
σειρά έργων με θέμα τον απελευθε-
ρωτικό ελληνικό αγώνα. Ο Μακρυ-
γιάννης επέλεξε το ζωγράφο λόγω 
των βυζαντινών καταβολών της τε-
χνοτροπίας του, για να δηλώσει την 
αντίδρασή του στη “φράγκικη” ζω-
γραφική, που, κατά την άποψή του, 
δεν απέδιδε τα ιδανικά του Αγώνα, 
αλλά και γιατί έτσι θα μπορούσε να 
αφηγηθεί καλύτερα τα πολεμικά γε-
γονότα όπως τα είχε ο ίδιος ζήσει. Το 
θέμα, επεξεργασμένο σύμφωνα με 
τη λαϊκή παράδοση, αναφέρεται σε 
όλους τους παράγοντες που συνέβα-
λαν στην απελευθέρωση της Ελλά-
δας. Αριστερά στη σύνθεση αναπαρι-
στάνονται οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, 
Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, ενώ 
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δεξιά ο βασιλιάς Όθωνας και η βασί-
λισσα Αμαλία πλαισιώνουν την Ελλά-
δα, η οποία εμφανίζεται ντυμένη με 
αρχαίο ένδυμα.

Εικ. 29. Φίλιππος Μαργαρίτης, “Η 
Σαπφώ προσεύχεται στην Αφρο-

29
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δίτη” (1845 περίπου), λάδι σε μου-
σαμά, 1,45 x 1,13 μ., Αθήνα, Εθνι-
κή Πινακοθήκη.
Ο Φ. Μαργαρίτης υπήρξε ο πρώτος 
Έλληνας καθηγητής ζωγραφικής στο 
Σχολείο των Τεχνών. Στη ζωγραφι-
κή του μετέφερε αυτούσια σχεδόν, 
τους τύπους και τα χαρακτηριστι-
κά του Νεοκλασικισμού, τον οποίο δι-
δάχτηκε στη Ρώμη. Τόσο το σχέδιο 
όσο και το άψογο τελείωμα του έρ-
γου μάς παραπέμπουν στη ζωγραφι-
κή του μεγάλου Γάλλου κλασικιστή 
Ντ. Ενγκρ. Στη δεξιά πλευρά του πί-
νακα η ανθογραφία φανερώνει τη δι-
ακοσμητική διάθεση του καλλιτέχνη, 
ενώ η διακοσμημένη λύρα γεμίζει το 
κάτω δεξιό μέρος της σύνθεσης. Ο 
βράχος αριστερά και το άγαλμα της 
θεάς δεξιά πλαισιώνουν με δύο κάθε-
τους άξονες τη σύνθεση, κάνοντας 
ακόμα εντονότερο το φως που 
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30

φωτίζει την κεντρική μορφή. Στο βά-
θος φωτίζεται και ο ουρανός, σαν 
σημάδι ανταπόκρισης της θεάς. 
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Εικ. 30. Θεόδωρος Βρυζάκης 
(1814-1878), “Η Έξοδος του Με-
σολογγίου” (1853), λάδι σε μου-
σαμά, 1,69 x 1,27 μ., Αθήνα, Εθνι-
κή Πινακοθήκη.
Τριάντα χρόνια μετά το ιστορικό γε-
γονός ο Βρυζάκης εικονογραφεί την 
Έξοδο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
κυκλοφορίας έργων με ιστορικά θέ-
ματα στην ελληνική και στην ξένη 
αγορά. Το έργο του χωρίζεται σε 
δύο τμήματα, στο γήινο και στο ου-
ράνιο, στο πρότυπο μιας μακραίωνης 
παράδοσης της δυτικής τέχνης. Το 
φως κλιμακώνεται διαδοχικά: από το 
ημίφως στο κάτω τμήμα, όπου κείτο-
νται οι νεκροί, στο άπλετο φως στην 
κεντρική σκηνή της μάχης, για να γί-
νει, τέλος, διάχυτο στο ουράνιο τμή-
μα, εξαϋλώνοντας τις μορφές των 
Αγγέλων και του Χριστού. Από τα 
χαρακτηριστικά της τέχνης του 
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ζωγράφου, ο οποίος πραγματεύεται 
θέματα που σχετίζονται με τον Αγώ-
να, είναι η γενική σκηνοθεσία του έρ-
γου, η ωραιοποίηση των ηρώων με 
τις ατσαλάκωτες στολές και τον πο-
λυποίκιλτο οπλισμό, η εξιδανίκευση 
ακόμα και των ζοφερών σκηνών. Οι 
ήρωες της Επανάστασης, ως απόγο-
νοι των αρχαίων Ελλήνων, κοινωνικά 
ισότιμοι των Ευρωπαίων και πολιτι-
σμικά ανώτεροι των δυναστών τους, 
είναι ο ιδεολογικός προσανατολι-
σμός του έργου, εικόνα την οποία 
δημιούργησαν πρώτοι οι φιλέλληνες 
καλλιτέχνες και μετά διατήρησαν οι 
Έλληνες. 
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ΖΑΚ ΛΟΥΪ ΝΤΑΒΙΝΤ - ΑΝΤΟΝΙΟ 
ΚΑΝΟΒΑ

O Νταβίντ έζησε στη Ρώμη από 
το 1775 και για περίπου πέντε χρό-
νια, προσπαθώντας να ανακαλύψει 
τα μυστικά που έκρυβαν τα έργα της 
κλασικής αρχαιότητας. Με την επι-
στροφή του στη Γαλλία συμμετείχε 
ενεργά στις προσπάθειες της πολι-
τιστικής αναδιοργάνωσης της Γαλ-
λικής Επανάστασης. Στη συνέχεια 
θα γίνει ο επίσημος ζωγράφος του 
Ναπολέοντα, για να καταλήξει, μετά 
την πτώση του τελευταίου, εξόρι-
στος στις Βρυξέλλες, όπου και πέ-
θανε. Στα έργα του Νταβίντ υπάρχει 
μια έντονη φωτεινότητα, που μαρτυ-
ρεί την ικανότητά του να συλλαμβά-
νει τις χρωματικές διαφοροποιήσεις 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
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του φωτός και των αντικειμένων.
Ο Αντόνιο Κανόβα θεωρείται ο κυ-

ριότερος γλύπτης του Νεοκλασικι-
σμού. Προσπάθησε να αποδώσει 
στα έργα του τη γαλήνη και την ηρε-
μία των ελληνικών γλυπτών και να 
απαλλάξει το ανθρώπινο κορμί από 
τις ατέλειες της φύσης. Μέσα από 
τις τέλειες αναλογίες και την αρμο-
νία ο καλλιτέχνης εξιδανικεύει την 
ανθρώπινη φύση. H επιμελημένη 
απαλλαγή των ανθρώπινων σω-
μάτων απο τις φυσικές τους ατέλει-
ες τα οδηγεί στην απομόνωση από 
τον περιβάλλοντα χώρο και στην 
τοποθέτησή τους στη σφαίρα του 
ιδανικού. Κάθε ιδέα ενός έργου περ-
νούσε από διάφορα στάδια επεξερ-
γασίας: το σκίτσο, το πρόπλασμα 
από πηλό και τέλος το μεγάλο γύ-
ψινο εκμαγείο. Σ’ αυτή την πορεία ο 
καλλιτέχνης δοκίμαζε και έλεγχε δι-
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αρκώς την αρχική ιδέα του, μέχρι να 
μεταφέρει στο τελικό υλικό την τε-
λειότερη μορφή της.

Ο Κανόβα καταγόταν από φτω-
χική οικογένεια. Ξεκίνησε σπουδές 
γλυπτικής στη Βενετία. Αργότερα 
πήγε στη Ρώμη, για να μελετήσει 
από κοντά τις αρχαιότητες. Από το 
1802 φιλοτέχνησε πολλά έργα για 
το Ναπολέοντα, ύστερα από πρό-
σκληση του ίδιου.
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Εικ. 31. Ζακ-Λουί Νταβίντ (Jacques 
- Louis David, 1743-1825), “Ο όρ-
κος των Ορατίων” (1784-1785), 
λάδι, 3,30 x 4,27 μ., Παρίσι, Λού-
βρο.
Ο Νταβίντ εξυμνεί στο έργο αυτό 
την πολιτική αρετή και τον πατριωτι-
σμό των Ορατίων, οι οποίοι ορκίζο-
νται να πεθάνουν για την ελευθερία 
της πατρίδας τους. Ο καλλιτέχνης 
έχει αποδώσει με εύγλωττο τρό-

31
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πο την αποφασιστικότητα των τριών 
Ρωμαίων αδελφών να θυσιαστούν για 
την πατρίδα, η οποία μπορεί να γί-
νει χωρίς αμφιβολία κατανοητή από 
όλους και σε όλες τις εποχές. Το 
θάρρος και η αποφασιστικότητα των 
ανδρών αντιτίθενται στην περισυλ-
λογή των γυναικών. Οι συγκροτημέ-
νες κινήσεις, τα ρούχα, η απλότητα 
του χώρου και οι χρωματικές επιλο-
γές μάς παραπέμπουν στα ανάγλυφα 
έργα της ελληνικής τέχνης. Η έντα-
ση των ανδρικών σωμάτων, αλλά και 
των γυναικείων, θυμίζει εκείνη των 
κλασικών αγαλμάτων. Το κεντρικό 
σημείο του πίνακα είναι τα σπαθιά 
και τα ενωμένα χέρια των αδελφών. 
Το έργο χαρακτηρίζεται από μια 
ισορροπημένη οργάνωση των μορ-
φών, τον περιορισμό της οπτικής φυ-
γής προς το βάθος του πίνακα και τα 
έντονα θερμά χρώματα.

22-0135_l_c_istexnhs_159-204_28b_7.11.16.indd   159 5/12/2016   12:04:13 µµ



160 / 200 - 201

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

32

33
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Εικ. 33. Αντόνιο Κανόβα (Antonio 
Canova, 1757-1822), Ταφικό μνη-
μείο της Μαρίας Χριστίνας της 
Αυστρίας (1798-1805), μάρμαρο, 
ύψος 5,74 μ., Βιέννη, εκκλησία 
των Αυγουστινιανών.
Το μνημείο της Μαρίας Χριστίνας 
έγινε ύστερα από παραγγελία του 
συζύγου της, πρίγκιπα Αλμπέρτο της 
Σαξονίας. Το έργο αναπαριστά μια 
πομπή ανθρώπων την ώρα που μετα-
φέρουν τη στάχτη της νεκρής στον 
τάφο. Η πυραμίδα είναι το σύμβολο 
του θανάτου. Η αργή κίνηση της πο-
μπής και η ανοιχτή πόρτα του τάφου 
διαγράφουν ένα χώρο που κυριαρ-
χείται από μια αυστηρή γεωμετρία. 
Tα μέλη της πομπής, τοποθετημέ-
να ανάλογα με την ηλικία τους, τα 
παιδιά μπροστά και οι πιο ηλικιωμέ-
νοι πίσω, τονίζουν την αντίθεση με-
ταξύ της ζωής και του θανάτου. Οι 
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τρεις γυναικείες μορφές είναι η Αγά-
πη, που οδηγεί τον τυφλό, η Αρετή, 
που κρατά το αγγείο με τη στάχτη, 
και η Ευτυχία, που κρατά την ανά-
γλυφη προτομή της Μαρίας Χριστί-
νας περιτριγυρισμένη από το φίδι, 
σύμβολο της αιωνιότητας. Στην αντί-
θετη πλευρά από την πομπή βρίσκε-
ται ο Άγγελος του θανάτου και ένα 
λιοντάρι. H στατικότητα της πυραμί-
δας έρχεται σε αντίθεση με την κίνη-
ση του χαλιού που πέφτει επάνω στα 
σκαλιά και συνδέει νοητά τον εξωτε-
ρικό χώρο με το σκοτεινό εσωτερικό 
του τάφου. Κάθε ανθρώπινη φιγούρα 
κινείται ελεύθερα στο χώρο, συμμε-
τέχοντας στη συνολική σύνθεση του 
έργου.
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ΚΑΡΛ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΝΚΕΛ

Ο Σίνκελ θεωρείται ο μεγαλύτε-
ρος Γερμανός αρχιτέκτονας του 
19ου αιώνα, ο οποίος μεταφύτευσε 
τις αξίες της ελληνικής κλασικής αρ-
χιτεκτονικής στη γερμανική, ασχο-
λήθηκε όμως πρώτα με τη ζωγραφι-
κή. Από τα αρχιτεκτονικά του έργα 
εκείνο που θεωρείται αναντίρρη-
τα ως αντιπροσωπευτικότερο δείγ-
μα της χρήσης ελληνικών στοιχείων 
σε αρμονικό συνδυασμό με ρωμα-
ϊκά είναι το Παλαιό Μουσείο (Altes 
Museum) στο Βερολίνο, το οποίο 
χτίστηκε για να στεγάσει τη βασιλι-
κή συλλογή έργων τέχνης.
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Εικ. 34. Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ  
(K.F. Schinkel, 1781 -1841), 
Παλαιό Μουσείο (Altes Museum) 
(1823), Βερολίνο.
Οι δεκαοκτώ ιωνικοί κίονες της πρό-
σοψης προσδίδουν στο κτίριο την ει-
κόνα μιας ελληνικής στοάς, ενοποιώ-
ντας τους δύο ορόφους του κτιρίου 
και προσκαλώντας συγχρόνως τον 
επισκέπτη να μπει στο Μουσείο. H 
μεγάλη διπλή σκάλα πίσω από την κι-
ονοστοιχία οδηγεί στον όροφο, αλλά 
κυρίως επιτρέπει την οπτική ένω-
ση του εξωτερικού με τον εσωτερι-
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κό χώρο. Από τον όροφο η θέα προς 
την πλατεία, που βρίσκεται μπρο-
στά από το κτίριο, είναι εντυπωσια-
κή. Στο ισόγειο διαμορφώνεται μια 
κυκλική αίθουσα, όπως στο Πάνθε-
ον της Ρώμης. H αίθουσα αυτή απο-
τελεί το κέντρο όλης της κάτοψης, 
ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει πε-
ριμετρικά μια κιονοστοιχία 20 κοριν-
θιακών κιόνων. Ανάμεσα στους κίο-
νες, στα ανοίγματα και στις κόγχες 
εκτίθενται τα έργα της κλασικής αρ-
χαιότητας. Σ’ αυτό το κτίριο ο Σίνκελ 
μπόρεσε να εφαρμόσει τις αντιλή-
ψεις του για την αρχιτεκτονική, σύμ-
φωνα με τις οποίες η αρχιτεκτονι-
κή πρέπει να εκπαιδεύει και να ξυπνά 
τους ανθρώπους, ώστε αυτοί να κα-
τανοήσουν τον πολιτισμό στον οποίο 
ανήκουν.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Νατουραλισμός: Το έργο της 
τέχνης είναι καθρέφτης της φύσης 
χωρίς εξιδανίκευση.

1. Αναζητήστε στην περιοχή σας 
κάποιο νεοκλασικό κτίριο και φω-
τογραφίστε το ή βρείτε κάποιο σε 
φωτογραφία. Σχεδιάστε την όψη 
του, προσέχοντας τους άξονες 
της συμμετρίας και τα διακοσμη-
τικά του στοιχεία.
2. Ποια θέματα από την ελληνική 
μυθολογία θα μπορούσαν να 
είναι πηγές έμπνευσης για τους 
καλλιτέχνες του Νεοκλασικισμού;
3. Η έννοια του “ιδανικού πολίτη” 
αποτέλεσε πρότυπο για την 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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τέχνη του Νεοκλασικισμού. Με 
ποια χαρακτηριστικά στοιχεία 
προβάλλεται αυτό το πρότυπο;
4. Παρατηρήστε τα έργα των Δ. 
Ζωγράφου - Μακρυγιάννη και 
του Θ. Βρυζάκη (εικ. 28 και εικ. 
30). Ποιες είναι οι ομοιότητες και 
ποιες οι διαφορές τους;
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

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