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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης:

από τον Ύστερο Μεσαίωνα έως την εποχή μας

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09.30 Έναρξη και χαιρετισμοί

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Ευγένιος  Δ.  Ματθιόπουλος,  αναπληρωτής  καθηγητής,  Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

10.20 Μιχάλης Χατζηδάκης, διδάκτωρ, Humboldt-Universität zu Berlin

Προσλήψεις και μεταμορφώσεις της ελληνικής αρχαιότητας από τον Κυριακό από  
την Αγκώνα.

10.40 Φανή Μουμτζίδου, διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Non ero più in me»: οι ηθικές συγκρούσεις στην Hypnerotomachia Poliphili.

11.00  Ιάνθη  Ασημακοπούλου,  υποψήφια  διδάκτωρ,  Εθνικό  και  Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η  μάχη  του  Montemurlo ως  αναγνωρίσιμη  εικόνα  εξουσίας  του  Cosimo I των 
Μεδίκων.

11.20 Συζήτηση

11.40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00 Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου, λέκτορας, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αφηγηματικές πρακτικές  της φλαμανδικής και  ολλανδικής ιστορικής ζωγραφικής  
του 17ου αιώνα: η περίπτωση του Rubens και του Rembrandt.

12.20 Κατερίνα Γεωργούλια, υποψήφια διδάκτωρ, The University of York

Ο Rubens και το ανθρώπινο σώμα: ζωγραφική και ιατρική.
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12.40 Τιτίνα Κορνέζου, λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από το «εθνικό» τοπίο στην έννοια της Φύσης:  σκέψεις για την πρόσληψη των  
τοπίων του Poussin.

13.00 Σοφία Κατόπη, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βενετική  διοίκηση  και  τοπικοί  άρχοντες:  διάδοση  και  υποδοχή  της  all’antica 
αρχιτεκτονικής στην Κρήτη κατά τον 16ο και 17ο αιώνα.

13.20 Συζήτηση

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Νίκος  Δασκαλοθανάσης, αναπληρωτής  καθηγητής,  Ανωτάτη  Σχολή 
Καλών Τεχνών

16.30 Έφη Φουντουλάκη, επίκουρη καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η ανάκληση της αρχαιότητας και τα όριά της: μια πολιτική αποκατάσταση.

16.50 Αιλιάνα Μαρτίνη, λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Ingres, η κλασική παράδοση και η κρίση στο εργαστήριο του David στις αρχές του 
19ου αιώνα: η περίπτωση των Πρεσβευτών του Αγαμέμνονα.

17.10 Νίκος Χατζηνικολάου, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ένα κείμενο - ένα ζωγραφικό έργο: οι Σαβίνες του Jacques-Louis David (1799).

17.30 Συζήτηση

17.50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.10 Μαριλένα Κασιμάτη, επιμελήτρια, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου

Στο  επίκεντρο  το  σχέδιο:  Γύζης-Λύτρας,  δύο  έγκυροι  τρόποι  προσέγγισης  του  
αποσπασματικού και του ημιτελούς.
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18.30 Φωτεινή Βλάχου, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Universidade 
Nova de Lisboa

Η  διακοσμητική  ζωγραφική  του  Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929):  ένα  
ιστοριογραφικό πρόβλημα.

18.50 Σπύρος Πετριτάκης, υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αρμονίη  αφανής  φανερής  κρείττων:  τα  δίκτυα  των  Γάλλων  και  Βέλγων  
συμβολιστών και ο Αλεξάντερ Σκριάμπιν.

19.10  Μαρία Σταυρινάκη, Maître de Conférences, Université Paris I - Panthéon –
Sorbonne

Πρωτοποριακός  πριμιτιβισμός:  πέρα  από  τον  ανταγωνισμό  της  φόρμας  και  της  
ιδεολογίας.

19.30 Νίκος Πεγιούδης, υποψήφιος διδάκτωρ, University College London

Εικαστικοί  καλλιτέχνες  σε  κρίση:  η  περίπτωση  της  «  Ένωσης  Επαναστατών  
Εικαστικών Καλλιτεχνών Γερμανίας» κατά τα τελευταία χρόνια της Δημοκρατίας της  
Βαϊμάρης (1928-1933).

19.50 Συζήτηση
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ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Ευθυμία  Γεωργιάδου  –  Κούντουρα, διατελέσασα  αναπληρώτρια 
καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10.00 Θεοχάρης Τσάμπουρας, υποψήφιος διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Ζωγράφοι δίχως σύνορα. Η διαμόρφωση μιας κοινής καλλιτεχνικής γλώσσας στα  
Βαλκάνια τον 17ο αιώνα.

10.20 Μαρία Μόσχου, ειδική επιστήμων, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η  εικόνα  του  ασπούδαχτου  λαϊκού  δημιουργού  Θεόφιλου  Χατζημιχαήλ:  
παραναγνώσεις και ερευνητικά ζητούμενα.

10.40 Αφροδίτη Κουκή, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προτάσεις  του  γερμανού  αρχιτέκτονα  Hugo Eberhardt για  την  ανάπτυξη  της  
ελληνικής  βιοτεχνίας  (1914):  η  λαϊκή  τέχνη  στην  υπηρεσία  του  αστικού  
εκσυγχρονισμού.

11.00 Συζήτηση

11.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.40  Άννυ  Μάλαμα,  επιμελήτρια,  Εθνική  Πινακοθήκη  -  Μουσείο  Αλεξάνδρου 
Σούτζου

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαϊκής Χειροτεχνίας και  Βιοτεχνίας στο Ζάππειο το 1949:  
απόπειρες συνάντησης της νεοτερικότητας με την παράδοση.

12.00 Θανάσης Σωτηρίου, ιστορικός τέχνης, ΥΠΘΠΑ

Προσχέδια  του  Σπύρου  Παπαλουκά  για  τη  διακόσμηση  του  Αρχαιολογικού  
Μουσείου Ηρακλείου.
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12.20  Μαρία  Μποϊλέ,  υποψήφια  διδάκτωρ,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης των αρχών του 20ού  
αιώνα. Η περίπτωση του μητροπολιτικού ναού Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου.

12.40  Λίνα  Τσίκουτα,  επιμελήτρια,  Εθνική  Πινακοθήκη  -  Μουσείο  Αλεξάνδρου 
Σούτζου

Ερευνητικά ζητήματα με φόντο τις συγκλίσεις και τις διαφοροποιήσεις της γενιάς  
του 1930 και της γενιάς του 1960.

13.00 Συζήτηση

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

17.00 Γεωργία Μεταξά, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«[…] per amore del vero». Η παρέμβαση του Ανδρέα Μουστοξύδη στη φιλολογική  
διαμάχη  του  α΄  μισού  του  19ου  αιώνα  σχετικά  με  τη  χρονολόγηση  και  την  
προέλευση των τεσσάρων αλόγων της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.

17.20 Κώστας Ιωαννίδης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογίες θέασης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα: από τον  
Γεώργιο Βιζυηνό στον Περικλή Γιαννόπουλο.

17.40 Λευτέρης Σπύρου, υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η  διά  δημοσιευμάτων  μεμαρτυρημένη  τεχνοκριτική  ικανότητα  του  Ζαχαρία  
Παπαντωνίου την περίοδο 1896-1918.

18.00 Συζήτηση

18.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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18.40 Ασημίνα Κανιάρη, λέκτορας, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

«Κέντρα» και «περιφέρειες» στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης: η σχέση θεσμικής  
κριτικής και κινητικής τέχνης και οι αναθεωρήσεις του «σύγχρονου».

19.00 Λουίζα Αυγήτα, διδάκτωρ, City University London

Από  κάθετα  οριζόντια  και  από  τον  χρόνο  στον  χώρο:  η  αναθεώρηση  του  
μοντερνισμού στην ιστορία της τέχνης της Ανατολικής Ευρώπης.

19.20 Γιάννης Χατζηνικολάου, υποψήφιος διδάκτωρ, Frei Universität Berlin

«Οι  ιστορικοί  της  τέχνης  είναι  οι  πραγματικοί  εικονοκλάστες»:  τo ζήτημα  της  
περιγραφής στη γερμανική ιστορία της τέχνης στα Μπλε Βιβλία του  Stephan von 
Huene.

19.40 Συζήτηση
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ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Άρης Σαραφιανός, λέκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

10.00 Γλαύκη Γκότση, διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χωρική, κυρία, γυναίκα: κοινωνική διαφοροποίηση, φύλο και σεξουαλικότητα στην  
ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα.

10.20 Βικτώρια Φερεντίνου, ειδική επιστήμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο  «μύθος»  της  γυναίκας  στον  γαλλικό  σουρεαλισμό:  η  συγκρότηση  και  
διαπραγμάτευση της γυναικείας έμφυλης ταυτότητας στη σουρεαλιστική τέχνη.

10.40  Ηρώ  Κατσαρίδου,  διδάκτωρ  ιστορίας  της  τέχνης,  ΥΠΘΠΑ  –  Αναστασία 
Κοντογιώργη, διδάκτωρ ιστορίας της τέχνης, ΥΠΘΠΑ

Η  μεταπολεμική  Ελλάδα  στα  εβδομαδιαία  περιοδικά:  τουρισμός  και  «εθνική»  
εικόνα.

11.  00  Εύη  Παπαδοπούλου,  υποψήφια  διδάκτωρ,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Η Αθήνα τη νύχτα: Στιγμιότυπα νεωτερικότητας τη δεκαετία του ’ 50.

11.20 Συζήτηση

11.40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00  Ειρήνη  Γερογιάννη,  υποψήφια  διδάκτωρ,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Χωρο-γραφίες  του  πολιτικού:  ελληνικές  περφόμανς  του  ’  70  και  του  ’  80  και  
δημόσιος χώρος.
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12.20 Αρετή Λεοπούλου, επιμελήτρια, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Προσεγγίσεις του καθημερινού.

12.40  Αρετή  Αδαμοπούλου,  επίκουρη  καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  – 
Μάρω Ψύρρα, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο καλλιτέχνης ως avatar.

13.00  Ορέστης  Πάγκαλος,  υποψήφιος  διδάκτωρ,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

1990-2012.  Χρονική καταγραφή και  περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  
της εμφάνισης και της εξέλιξης του γκραφίτι στην Ελλάδα.

13.20 Συζήτηση

ΑΠΟΓΕΥΜAΤIΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Αγγελική Πολλάλη, επίκουρη καθηγήτρια, Deree - The American College 
of Greece

16.30 Κωνσταντίνος Στεφανής, επιμελητής, Συλλογή Στεφανή

Η πρώτη αναδρομική έκθεση: Nathaniel Hone, Λονδίνο 1775.

16.50 Ειρήνη Μαρινάκη, επιμελήτρια, Συλλογή Στεφανή

Ο Νικόλας Κάλας ως επιμελητής εκθέσεων.

17.10  Χριστίνα  Δημακοπούλου,  υποψήφια  διδάκτωρ,  Ανωτάτη  Σχολή  Καλών 
Τεχνών

Η σύσταση της β΄ έδρας του εργαστηρίου γλυπτικής στην ΑΣΚΤ και η εκλογή του  
Γιάννη Παππά.

17. 30 Συζήτηση

17. 50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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18.10  Σπύρος  Μοσχονάς,  διδάκτωρ,  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Οικονομική κρίση και αγορά τέχνης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου.

18.30 Παναγιώτης Μπίκας, επιμελητής, Τελλόγλειo Ίδρυμα Τεχνών, ΑΠΘ

Η βράβευση της Βάσως Κατράκη στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1966 μέσα από το  
αρχείο του Τώνη Σπητέρη.

18.50 Πολύνα Κοσμαδάκη, επιμελήτρια, Μουσείο Μπενάκη

Εθνική ή ριζοσπαστική τέχνη; Η διαμάχη γύρω από τον Ελληνικό Μήνα στο Λονδίνο  
το 1975.

19.10 Κατερίνα Ταβαντζή-Φυσεντζίδη, επιμελήτρια, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου

Η έκθεση της τέχνης στο μουσείο ως παράγοντας διαμόρφωσης της ιστορίας της  
τέχνης. Θεωρήσεις για τον 20ό αιώνα.

19.30 Συζήτηση

20.00 ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Προσλήψεις και Μεταμορφώσεις της Ελληνικής Αρχαιότητας 
από τον Κυριακό από την Αγκώνα

Μιχάλης Χατζηδάκης, 
διδάκτωρ,  Humboldt-Universität 
zu Berlin

Οι γνώσεις μας για τις πρώιμες ταξιδιωτικές αναφορές σε ελληνικές αρχαιότητες 
κατά το 15ο αιώνα –σε μια χρονική περίοδο δηλαδή που προηγείται των ευρύτερα 
γνωστών μεταγενέστερων περιηγητικών αναζητήσεων των  Jacob Spon,  Voyage d‘  
Italie de Dalmatie,  de Grece et du Levant (1678),  George Wheler,  Journey into 
Greece (1682), Joseph Pitton de Τοurnefort, Relation d‘ un Voyage du Levant (1717) 
και Stuart/ Revett’s, Antiquities of Athens (1794)– περιστρέφονται πρωτίστως γύρω 
από την πολυσχιδή προσωπικότητα και το έργο του σημαντικού ιταλού ουμανιστή, 
φυσιοδίφη και αρχαιολάτρη Κυριακού από την Αγκώνα (1391-1452). Ο Κυριακός 
από  την  Αγκώνα,  έμπορος  στο  επάγγελμα,  είχε  υπάρξει  ακάματος  ταξιδευτής, 
εξερευνώντας τόσο την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο το Βυζάντιο και τη Μικρά Ασία και  
διαπλέοντας το Αιγαίο πέλαγος σε όλα τα μήκη και πλάτη του, επισκεπτόμενος τις  
περισσότερες εκ των ελληνικών νήσων, που για την περίοδο δράσης του (πρώτο 
ήμισυ  15ου αιώνα)  βρίσκονταν  ως  επί  το  πλείστον  υπό  ιταλική  κυριαρχία  (π.χ.  
Κρήτη,  Χίος,  Λέσβος,  Πάρος,  Νάξος).  Ως  πρωταρχικό  του  μέλημα  ο  ιταλός 
αυτοδίδακτος πρωτοαρχαιολόγος από την Αγκώνα θα θέσει τη διάσωση, μελέτη 
και  καταγραφή των ελληνικών (και ρωμαϊκών) αρχαιοτήτων,  επιδεικνύοντας τον 
ίδιο ζοφερό ζήλο, είτε επρόκειτο για μνημειώδη δείγματα της αρχαιοελληνικής (και 
ρωμαϊκής) αρχιτεκτονικής,  είτε για μαρμάρινα ανάγλυφα, είτε για αδιακόσμητες 
και σε πολλές περιπτώσεις αποσπασματικά σωζόμενες αρχαίες επιγραφές, ή ακόμη 
περισσότερο για τα φαινομενικά «ευτελή»  αντικείμενα της αρχαίας μικροτεχνίας,  
όπως π.χ. οι καμέοι, οι σφραγιδόλιθοι και τα νομίσματα. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσει αντλώντας από επιλεγμένα παραδείγματα 
να ανασυνθέσει τους άξονες και τις  βασικές αρχές της μεθοδολογικής πρακτικής 
του ιταλού περιηγητή στην προσέγγισή και πρόσληψη από την πλευρά του των 
υλικών  καταλοίπων  του  αρχαιοελληνικού  πολιτισμού.  Θα  καταστεί  σαφές,  ότι 
ακόμη  και  οι  φαινομενικά  πλέον  ευφάνταστες  καλλιτεχνικές  συλλήψεις  του 
Κυριακού δεν  αποτελούν  ποτέ  ιδεατό  προϊόν  μιας  καλπάζουσας  αν  και  εξόχως 
δημιουργικής  φαντασίας.  Αντίθετα  οι  σχεδιαστικές  απεικονίσεις  του  οι 
εμπνευσμένες από την αρχαιότητα έχουν πάντα ως αφετηρία την σε πάμπολλες 
περιπτώσεις  αποδεδειγμένη  αρχαιογνωστική  παιδεία  του  δημιουργού  τους, 
εμποτίζονται  ωστόσο σχεδόν πάντα από το δημιουργό τους συνειδητά, όπως θα 
επιχειρήσω  να  καταδείξω,  από  στοιχεία  μιας  δημιουργικά  αναζωογονητικής 
μεταμόρφωσης της αρχαιότητας προς χάριν της ικανοποίησης του ιδανικού μιας 
ενορατικής  και  ενίοτε  βιωματικής  ερμηνείας  του  περιεχομένου  του   αρχαίου 
προτύπου.
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“Non ero più in me”: Οι ηθικές συγκρούσεις 
στην Hypnerotomachia Poliphili

Φανή Μουμτζίδου,
Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης, ΑΠΘ 

“Αυτό που βιώνεται ως ΄ιερό΄ είναι 
μία εξευγενισμένη μορφή του ερωτισμού

Η  Hypnerotomachia Poliphili (Η Μάχη του Ύπνου και του Έρωτα στο Όνειρο του 
Πολύφιλου) γράφτηκε στα 1467 και εκδόθηκε στα 1499 από το τυπογραφείο του 
Άλδου  Μανούτιου  στη  Βενετία.  Συγγραφέας  του  θεωρείται  είτε  ένας  μοναχός 
αμφιλεγόμενης  ηθικής,  ο  Francesco Colonna (1433;-  1527),  είτε  ο  Leon Battista 
Alberti (1404-1471).  Αντικείμενο του  βιβλίου  είναι  η  ονειρική περιπλάνηση του 
Πολύφιλου σε φανταστικούς τόπους όπου και συναντά την αγαπημένη του Πόλια. 
Η πλοκή αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος «trattato» εκτυλίσσεται μέσα σε μία 
αλληλουχία  ιστοριών  «μέσα  στην  ιστορία»  που  πραγματικά  μαγνητίζουν  τον 
αναγνώστη καθώς τον βυθίζουν στον αναγεννησιακό κόσμο, ενώ παράλληλα τον 
εισάγουν στον πλούτο και τις πολυσημίες του αναγεννησιακού Νεοπλατωνισμού 
αλλά  και  στην  επιστημονική  μεθοδολογία  της  αναγεννησιακής  αρχιτεκτονικής 
θεωρίας.  Τέλος,  τα  «σκηνικά»  μέσα  στα  οποία  εξελίσσεται  αυτή  η  ιδιόμορφη 
ερωτική  ιστορία,  αλλά  και  τα  αντικείμενα  του  ενδιαφέροντος  του  αφηγητή, 
αναπαριστώνται  μέσω  μίας  σειράς  εξαιρετικών  ξυλογραφιών  οι  οποίες  από 
ορισμένους  μελετητές  αποδίδονται  στον  Francesco Griffo (1450-1518).  Όμως  οι 
σελίδες  του  μοναδικού  αυτού  παραμυθιού  είναι  επίσης  γεμάτες  από  τις 
αλλεπάλληλες ψυχολογικές συγκρούσεις του ερωτευμένου νέου που παραδέρνει 
ανάμεσα στον ιδανικό και τον βέβηλο έρωτα, την Αρετή και την Κακία, τις ηθικές 
και  τις  ανήθικες σκέψεις,  καθώς περιδιαβαίνει  συγκλονισμένος,  άβουλος και  εν 
υπνώσει μέσα σε τόπους  αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντες,  συχνά εξιδανικευμένους 
και  εξωπραγματικούς,  σε κάθε περίπτωση απολύτως μυθικούς αλλά κάποτε και 
αποτρόπαιους. 

Όπως είναι γνωστό, η H. P. έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών και ποικιλόμορφων 
πραγματεύσεων,  ωστόσο  στην  εργασία  αυτή  επιλέχθηκε  να  αναλυθεί  ένα 
συγκεκριμένο  ζήτημα  που  μοιάζει  να  μην  έχει  ακόμη  εξαντληθεί:  οι  ηθικές 
συγκρούσεις οι οποίες μάλιστα συγκροτούν και τον κύριο αφηγηματικό μίτο του 
βιβλίου, ενώ αποδίδονται με πλήρη εκφραστική επάρκεια σε μερικές από τις πιο 
εντυπωσιακές  εικόνες  του  βιβλίου.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην  εργασία  αυτή 
σχολιάζονται  τα  παρακάτω  αφηγηματικά  επεισόδια  και  οι  εικονογραφικές  τους 
αποδόσεις,  που προσεγγίζονται με άξονα αναφοράς τις ηθικές συγκρούσεις που 
παρουσιάζονται  σε  αυτά,  στοχεύοντας  στην  ανάδειξη  εκφάνσεων  της 
αναγεννησιακής ηθικής:

1) Η ανάγλυφη παράσταση της κοιμωμένης νύμφης (Α’: d8, d8’ και e1)
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2) Η συνάντηση του Πολύφιλου με την Πόλια (Α’: i1- k1)
3) Ο εφιάλτης της Πόλια (Β΄: b1- b7)
4)  Το «ομοίωμα» της Πόλια και η «ανάληψη» των δύο νέων (B’: e6- e8)

Για τους σκοπούς της εργασίας αξιοποιείται το πρωτότυπο κείμενο, οι κυριότερες 
σχολιασμένες εκδόσεις του, όπως επίσης και μεγάλο μέρος της σχετικής διεθνούς 
βιβλιογραφίας. 
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Η μάχη του Μοntemurlo ως αναγνωρίσιμη εικόνα εξουσίας 
του Cosimo I των Μεδίκων

Ιάνθη Ασημακοπούλου, 
υποψήφια διδάκτωρ, 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Η  νίκη, την  1η  Αυγούστου  του  1537, του  νεοεκλεγέντος  ηγέτη  της  Φλωρεντινής 
Δημοκρατίας  Cosimo  de’  Medici  επί  των  αντιπάλων  του στο  Montemurlo 
αποτέλεσε  γεγονός  καθοριστικής  σημασίας  για  το  παρόν  και  το  μέλλον  της 
εξουσίας του. Ο θρίαμβος της μάχης μεταφράστηκε επανειλημμένως εικαστικά σε 
ποικίλα μέσα, αποβαίνοντας μέρος της πολιτικής μυθολογίας του νέου πρίγκιπα. Η 
παρούσα  ανακοίνωση  πραγματεύεται  ορισμένα  από  τα  έργα  με  άμεσες  και 
έμμεσες  αναφορές  στο  Montemurlo,  τα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν  για  λόγους 
προπαγάνδας εκ μέρους του Cosimo με σκοπό την εδραίωση του καθεστώτος του 
και μιας δυναστείας που έμελε να διαρκέσει 200 χρόνια.
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Αφηγηματικές Πρακτικές της φλαμανδικής και ολλανδικής ιστορικής 
ζωγραφικής του 17ου αιώνα: Η περίπτωση του Rubens και του Rembrandt

Ναυσικά  
Λιτσαρδοπούλου, 
λέκτορας, Ανωτάτη 
Σχολή 
Καλών Τεχνών

Η φλαμανδική και ολλανδική ιστορική ζωγραφική του 17ου αιώνα αποτελεί μια 
εξαιρετικά  σημαντική  θεματική,  αφού  αναπτύσσεται  γύρω  από  τον  άξονα  του 
ογδοντακονταετούς  πολέμου,  της  κατακτητικής  πολιτικής  της  Ισπανίας,  και  της 
συνακόλουθης  αντίδρασης  των  Κάτω  Χωρών  ενάντια  στην  κυριαρχία  των 
Αψβούργων. Αποτελεί επίσης ιδιαίτερη περίπτωση ιστορικής αφήγησης, καθώς τα 
αφηγηματικά  μέσα  που  συχνά  χρησιμοποιεί  συνιστούν  έμμεση,  μεταφορική,  ή 
αλληγορική  αναφορά.  Στόχος  της  ανακοίνωσής  μου  είναι  η  διερεύνηση  της 
ιδιαίτερης ρητορικής γλώσσας που χρησιμοποιούν για τα ιστορικά έργα τους οι δύο 
κύριοι εκπρόσωποι της φλαμανδικής και ολλανδικής ζωγραφικής, του καθολικού 
νότου, και του προτεσταντικού βορρά, ο Rubens και ο Rembrandt. Παρά την κοινή 
συνειρμική  τους  πρακτική,  στα  ιστορικά  τους  έργα  εντοπίζονται  σημαντικές 
αφηγηματικές διαφορές.  Στο πλαίσιο της  διερεύνησης αυτής,  θα συζητήσω από 
εικονογραφική  άποψη  έργα  από  τον  κύκλο  με  θέμα  τη  ζωή  της  Μαρίας  των 
Μεδίκων, τον κύκλο για το  Whitehall Banqueting House, καθώς και μεμονωμένα 
ιστορικά έργα του Rubens. Αντίστοιχα, θα παρουσιάσω το έργο του Rembrandt, Ο 
Όρκος του  Julius Civilis, στο πλαίσιο της ανάθεσης ενός κύκλου έργων για το νέο 
δημαρχείο του Άμστερνταμ.

Ένα ερώτημα που προκύπτει από τη διερεύνηση αυτή αφορά στο κατά πόσον οι 
αφηγηματικές επιλογές των  Rubens και  Rembrandt,  όπως αυτές διαπιστώνονται 
στην  ιστορική  ζωγραφική  τους,  συνιστούν  γενικευμένες  διαφορές  για  τη 
φλαμανδική και ολλανδική ιστορική ζωγραφική αντίστοιχα. Έτσι, θα παρουσιάσω 
ορισμένα  παραδείγματα  ιστορικής  ζωγραφικής,  όπως  από  τους  Jacob Jordaens, 
Gaspar de Crayer,  Ferdinand Bol,  Govaert Flinck,  Gerard ter Borch,  Caesar van 
Everdingen. 

Συναρτώμενα  ερωτήματα  αφορούν  στη  συστηματικότητα  της  παραγωγής 
ιστορικών  σκηνών  και  στον  επαναπροσδιορισμό  του  όρου  ιστορική  ζωγραφική. 
Γιατί η ιστορική παραγωγή στο έργο του  Rembrandt εμφανίζεται τόσο σημαντικά 
περιορισμένη,  όπως  άλλωστε  και  στο  σύνολο  της  ζωγραφικής  των  βόρειων 
επαρχιών  των  Κάτω Χωρών;  Πώς  μπορούμε  εξάλλου  να ορίσουμε  την  ιστορική 
ζωγραφική;  Μπορούμε  να  θεωρήσουμε  ότι  η  καταγραφή  της  ιστορίας  στην 
ολλανδική ζωγραφική εμπλουτίζεται και από συναφείς θεματικές, και αν ναι, πώς 
αυτό συνδέεται με τη διαμόρφωση της κοινωνίας στον ανεξάρτητο από την Ισπανία 
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βορρά;  Στο  σημείο  αυτό  θα  χρησιμοποιήσω  στοιχεία  που  προκύπτουν  από  τη 
μελέτη αρχειακού υλικού σχετικά με την παραγωγή συγκεκριμένων θεματικών. 

Η μελέτη των αφηγηματικών πρακτικών της ιστορικής ζωγραφικής του Rubens και 
του Rembrandt επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα της εικαστικής ρητορικής τους, ενώ 
διαφωτίζει σημαντικά το ερώτημα της σύνθετης σχέσης της ιστορικής ζωγραφικής 
ανάμεσα στις δύο διακριτές περιοχές των Κάτω Χωρών του 17ου αιώνα.
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Ο Rubens και το ανθρώπινο σώμα: ζωγραφική και ιατρική

Κατερίνα Γεωργούλια, 
υποψήφια διδάκτωρ, The 
University of York 
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Από το «εθνικό» τοπίο στην έννοια της Φύσης: 
σκέψεις για την πρόσληψη των τοπίων του Πουσέν

Τιτίνα Κορνέζου, 
λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Με  αφετηρία  την  έννοια  και  τις  ποικίλες  σημασιοδοτήσεις  του  τοπίου  στη 
σύγχρονη  (δι)επιστημονική  συζήτηση,  θα  εξεταστούν  οι  αναγνώσεις  του 
συγκεκριμένου  τμήματος  της  καλλιτεχνικής  παραγωγής  του  Νικολά  Πουσέν,  με 
στόχο τη διερεύνηση των ιδεολογικών και αισθητικών παραμέτρων της πρόσληψης 
του  ζωγράφου  από  την  ιστοριογραφία  κατά  τον  τελευταίο  αιώνα.  Υπόθεση 
εργασίας αποτελεί  η διαπίστωση ότι  ενώ το ζωγραφικό αυτό είδος συνιστά μια 
πολιτισμική  και  κοινωνική  κατασκευή  που  φέρει  συγκεκριμένο,  σε  κάθε 
περίπτωση, ιδεολογικό φορτίο, ωστόσο η πρόσφατη επιστημονική συζήτηση από 
τη σκοπιά των ιστορικών της τέχνης τείνει να αντικαταστήσει την έννοια του τοπίου  
με την πιο ουδέτερη έννοια της Φύσης. 
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Βενετική διοίκηση και τοπικοί άρχοντες: διάδοση και  υποδοχή 
της all’antica αρχιτεκτονικής στην Κρήτη κατά τον 16ο και 17ο αιώνα

Σοφία Κατόπη, 
υποψήφια διδάκτωρ, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η κυρίαρχη άποψη στην ιστορία της τέχνης σε σχέση με τη διάδοση και πρόσληψη 
των τεχνοτροπιών που γεννήθηκαν στην Ιταλία κατά τον δέκατο πέμπτο και δέκατο 
έκτο αιώνα είναι ότι τα έργα των σπουδαίων Ιταλών καλλιτεχνών λειτούργησαν ως 
πρότυπα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ότι  η Ιταλική Αναγέννηση διαδόθηκε με 
μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  επιτυχία  από  το  ιταλικό  ‘κέντρο’  στην  ευρωπαϊκή 
‘περιφέρεια’. Ωστόσο, η άποψη που ταξινομεί τα έργα σύμφωνα με την ταχύτητα 
της διάδοσης και υιοθέτησης των ιταλικών προτύπων οδηγεί σε μια ιστορία της 
τέχνης που ενδιαφέρεται πάνω απ’ όλα για τη διαδοχή των στυλ. Πρόκειται για μια 
ερμηνεία που καθαγιάζει  το  πρότυπο,  αξιολογεί  την  απομίμηση ανάλογα με το 
πόσο  κοντά  είναι  σ’  αυτό,  παραβλέποντας  ή  υποβαθμίζοντας  τις  τοπικές 
προϋποθέσεις  δημιουργίας  της,  ενώ οτιδήποτε  διαφέρει  από τα  πρότυπα  έργα 
αναφοράς θεωρείται a priori ως ‘επιβίωση’ ή ‘ιδιομορφία’. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
των έργων σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα και η κατάταξή τους σε ‘επαρχιακά’ 
δημιουργεί  μεγάλους  περιορισμούς  στην  ερμηνεία  τους,  καθώς  μερικά  από  τα 
βασικά  χαρακτηριστικά  των  εξεταζόμενων  έργων  αντιμετωπίζονται  ως 
παρερμηνείες ή παρεξηγήσεις των ιταλικών ‘κανόνων’.

Στην ανακοίνωση θα χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα της κοσμικής αρχιτεκτονικής 
στην  Κρήτη  για  να  προσεγγιστούν  μερικά  από  τα,  κατά  τη  γνώμη  μου,  ακόμη 
αναπάντητα  ερωτήματα σχετικά με  την υποδοχή της ιταλικής αρχιτεκτονικής του 
δεκάτου έκτου αιώνα, μόλις μετά το 1600 στη βενετική αποικία. Η συστηματική 
χρήση έντυπων εικονογραφημένων πραγματειών περί αρχιτεκτονικής, ιδίως  του 
Sebastiano Serliο και του Andrea Palladio, από μηχανικούς που έχτισαν στην Κρήτη 
στο τέλος του δεκάτου έκτου και κυρίως στον δέκατο έβδομο αιώνα είναι γνωστή 
και διαπιστωμένη.  Παράλληλα με τη διερεύνηση της έκτασης της εφαρμογής των 
προτύπων, θα συζητηθούν οι μηχανισμοί μεταφοράς αρχιτεκτονικών σχεδίων και 
γλυπτού  διακόσμου  και  οι  τεχνολογικές  προϋποθέσεις  της  κατασκευής  από  το 
τοπικό  τεχνικό  προσωπικό.  Θα  διατυπωθούν  επίσης  σκέψεις  για  τις  κοινωνικές 
ομάδες που στράφηκαν στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό ύφος και θα διατυπωθούν 
υποθέσεις για τη σημασία που έδιναν σε αυτό.  
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Η ανάκληση της Αρχαιότητας και τα όριά της: μια πολιτική ‘αποκατάσταση’
Έφη Φουντουλάκη, 
επίκουρη καθηγήτρια, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Στα  1800,  ο  βασιλιάς  της  Νάπολης  Φερδινάνδος  IV,  κάλεσε  από  τη  Ρώμη  τον 
Κανόβα, τον πιο διάσημο γλύπτη της εποχής, για να του παραγγείλει το άγαλμά του 
ως…Μινέρβα. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1821 και τοποθετήθηκε στο μουσείο που 
ο ίδιος ο Φερδινάνδος ίδρυσε προς δόξαν των Βουρβόνων. Σαράντα χρόνια μετά ο 
Αλέξανδρος Δουμάς (πατήρ), ως επίτιμος διευθυντής Καλών Τεχνών στη Νάπολη, 
διατάσσει την απομάκρυνση του αγάλματος αυτού από την είσοδο του μουσείου 
Borbonico, χαρακτηρίζοντάς το «κηλίδα στην ευφυΐα του μεγαλύτερου γλύπτη της 
Ιταλίας». Αυτή η χειρονομία ιστορικής ‘αποκατάστασης’, επιχειρείται στο ιστορικό 
μυθιστόρημα La San Felice (1865).

Τι συνέβη σε αυτό το διάστημα ώστε μια τέτοια παραγγελία που έγινε αποδεχτή 
από έναν καλλιτέχνη, τόσο θαυμαστό όσο ο Κανόβα, να θεωρείται «εκπόρνευση» 
του ταλέντου από τον Δουμά; Η ανάκληση της Αρχαιότητας από τους καλλιτέχνες, 
που κατά καιρούς τροφοδότησε τα πιο φιλόδοξα όνειρα κύρους και εξουσίας των 
ηγεμόνων,  αγγίζει  με  το  άγαλμα  του  Φερδινάνδου-Μινέρβα  το  όριο  της 
γελοιότητας. Η παρέμβαση του Δουμά, φανταστική και πραγματική, περιγράφεται 
σε ένα μυθιστόρημα βαθιά πολιτικό, που ο ίδιος αποκαλεί «μνημείο στη δόξα του 
ναπολιτάνικου πατριωτισμού, και στο όνειδος της τυραννίας των Βουρβόνων». Με 
πρόσχημα μια ερωτική ιστορία, ο συγγραφέας πραγματεύεται τη γέννηση και τη 
σύντομη διάρκεια της  Παρθενωπικής Δημοκρατίας,  που ίδρυσαν οι  Γάλλοι  στην 
επικράτεια του βασιλείου της Νάπολης, καθώς και την αιματηρή παλινόρθωση του 
Βουρβόνου  βασιλιά,  που  θα  ‘εορτασθεί’  με  την  παραγγελία  του  έργου  στον 
Κανόβα. Στο πλαίσιο αυτό αιτιολογεί τη διαταγή απομάκρυνσης του αγάλματος - 
ουσιαστικά λογοκρισία - με το πρόσχημα της αποκατάστασης της υστεροφημίας 
του Κανόβα.

Από την άλλη πλευρά, στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και  της Πρώτης 
Αυτοκρατορίας,  η  σχέση  μεταξύ  παραγγελιοδότη  και  καλλιτέχνη  αλλάζει 
δραματικά. Ο ρόλος των πατρώνων, της πατρωνίας γενικά και της πολιτικής είναι 
καθοριστικός   για την επιλογή των θεμάτων των έργων και την τεχνοτροπία. Ο 
Κανόβα ζει σε μια εξαιρετικά ταραγμένη πολιτικά εποχή. Συνηθίζει να μεταμφιέζει 
τα  διάσημα  μοντέλα  του  (τον  Ναπολέοντα,  τη  Μαρία-Λουΐζα,  την  Πωλίνα 
Μποργκέζε,  τον  Φερδινάνδο,  κ.α.)  σε  θεούς,  θεές,  ρωμαίες  δέσποινες  και 
αλληγορικές εικόνες, ισορροπώντας  ανάμεσα  στην καλλιτεχνική ελευθερία και την 
προπαγάνδα. Η αφήγηση του Quatremère de Quincy των συζητήσεων του Κανόβα 
με τον Ναπολέοντα, της επαφής του με τα μάρμαρα του Έλγιν και των απόψεών 
του  για  την  παρενδυσία  των  μοντέλων  του,  περιγράφει  ακριβώς  αυτή  την 
επικίνδυνη, λεπτή, ισορροπία. Το άγαλμα του Φερδινάνδου και η παρέμβαση του 
Δουμά προσεγγίζονται ως πολιτικές πράξεις.
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Ο Ingres, η κλασική παράδοση και η κρίση στο εργαστήριο του David 
στις απαρχές του 19ου αιώνα: η περίπτωση των Πρεσβευτών 
του Αγαμέμνονα

Αιλιάνα Μαρτίνη, 
λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην διάρκεια της μακράς πορείας του που επηρέασε ποικιλοτρόπως την εξέλιξη 
της  νεώτερης  και  σύγχρονης  Ευρωπαϊκής  ζωγραφικής,  ο  Ingres φιλοτέχνησε 
αρκετούς  πίνακες  με  μυθολογικό  θέμα.  Στα  έργα  αυτά,  που  συνομιλούν 
δημιουργικά  με  τα  φυσιοκρατικά  πορτραίτα  και  τα  πληθωρικά  ανατολίζοντα 
γυμνά, οφείλει εν πολλοίς ο καλλιτέχνης τον χαρακτηρισμό του ως στυλοβάτη και 
αναμορφωτή  της  κλασικής  παράδοσης.  Η  άμεση  ή  έμμεση  αναφορά  της 
ζωγραφικής του  Ingres στα ωραιότερα δείγματα της ελληνο-ρωμαϊκής γλυπτικής 
και αγγειογραφίας ακόμη και στα πιο μοντέρνα του έργα οφείλεται στην πίστη του 
ότι  μόνο έτσι  αναδεικνύεται  το  κάλλος του  αντικειμένου και  η  ευαισθησία του 
καλλιτέχνη  προς  αυτό.  Η  ανακοίνωση  αυτή  επικεντρώνεται  στην  ανάλυση  του 
πίνακα  Ο Αχιλλέας δέχεται στην σκηνή του τους πρεσβευτές του Αγαμέμνονα, με 
τον  οποίον  ο  Ingres κέρδισε  το  1801  το  περίφημο  Βραβείο  της  Ρώμης  και 
θεμελίωσε  το  ιδιόρρυθμο  νεοκλασικό  στιλ  του.  Πρώτος  στόχος  είναι  να  γίνει  
ανακεφαλαίωση  και  επέκταση  όσων  έχουν  γραφεί  κατά  καιρούς  για  την 
διακειμενική σχέση των μεμονωμένων μορφών του πρώτου πλάνου αλλά και του 
συνθετικού  όλου  με  προγενέστερα  έργα,  για  να  διαπιστωθεί  η  εξέλιξη  της 
αρχαιογνωσίας του καλλιτέχνη αλλά και για να διερευνηθεί η στάση του απέναντι 
στην διαμάχη που είχε ξεσπάσει μετά την δημόσια παρουσίαση της Μεσολάβησης  
των Σαβίνων  (1799) ανάμεσα στον  David και τους ριζοσπάστες μαθητές του που 
έγιναν γνωστοί ως οι Γενειοφόροι (Barbus). Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί ότι 
ο  Ingres μιμείται σκοπίμως τύπους που προέρχονται από έργα της συλλογής του 
Musée Napoleon που  αφενός  σχετίζονται  με  τα  αισθητικά  κριτήρια  του 
Winckelmann και αφετέρου εμφανίζονται επίσης σε έργα του δασκάλου και των 
συμμαθητών του που προκάλεσαν αίσθηση στις δημόσιες εκθέσεις της εποχής του 
Διευθυντηρίου. 
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Ένα κείμενο – ένα ζωγραφικό έργο: οι Σαβίνες του Ζακ Λουί Νταβίντ (1799)

Νίκος Χατζηνικολάου, 
ομότιμος καθηγητής, 
Πανεπιστημίο Κρήτης

Ένας  γνωστός  ζωγράφος.  Ένας  γνωστός  πίνακας.  Ένα  γνωστό  κείμενο.  Η 
πραγματολογική έρευνα ως προς τα τρία δεδομένα έχει προ πολλού ολοκληρωθεί. 
Τί μπορούν να κάνουν σήμερα μ’ αυτά οι ιστορικοί τέχνης;

Ποια  είναι  η  χρησιμότητα  ενός  κειμένου  που  συντάσσει  ένας  ζωγράφος 
«εξηγώντας»  ένα  έργο  του  το  οποίο  και  εκθέτει  δημόσια;  Σε  ποιο  βαθμό  το 
συνοδευτικό  κείμενο  επιτρέπει  την  διείσδυση  στο  ζωγραφικό  έργο  και  την 
καλύτερη κατανόηση/γνώση του; Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει, το κείμενο 
ήταν «ο κατάλογος» που είχε συντάξει ο ζωγράφος, τον οποίο και μοίραζε στους 
επισκέπτες της έκθεσης. Η είσοδος κόστιζε 1 γαλλικό φράγκο και ογδόντα σαντίμ. Η 
έκθεση άνοιξε στις 21 Δεκεμβρίου 1799. Σε ποιο βαθμό το γεγονός ετούτο αποτελεί  
μαρτυρία  για  την  εμπορευματοποίηση  της  τέχνης  στη  Γαλλία  μετά  τη  Γαλλική 
Επανάσταση;  Υπάρχουν  προηγούμενα;  Πού  και  πότε;  Υπάρχουν  υστερότερα 
παραδείγματα και ποιας εποχής; 

Το  ζήτημα  της  υποκειμενικότητας  τίθεται  εξίσου  επιτακτικά:  τί  προϋποθέτει  η 
στάση του καλλιτέχνη ως προς την εξέλιξη του επαγγέλματός του στο εσωτερικό 
ενός κοινωνικού σχηματισμού;

Τέλος,  η  θέση  που  παίρνει  ο  ζωγράφος  στη  γαλλική  πολιτική  συγκυρία 
(Σεπτέμβριος/ Δεκέμβριος 1794 – Δεκέμβριος 1799), παίζει επίσης ένα ρόλο στην 
ερμηνεία του έργου. Ιστορία της τέχνης, οικονομική ιστορία, πολιτική ιστορία.
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Στο επίκεντρο το σχέδιο: Γύζης-Λύτρας, δύο έγκυροι τρόποι προσέγγισης 
του αποσπασματικού και του ημιτελούς

Μαριλένα Κασιμάτη, 
επιμελήτρια, Εθνική 
Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου

Η μελέτη και διερεύνηση των πολυάριθμων, εξαιρετικής ποιότητας και σε μεγάλο 
βαθμό  άγνωστων  σωζόμενων  σχεδίων  προετοιμασίας  για  τον  χαμένο  σήμερα 
αλληγορικό πίνακα της ωριμότητας του Ν. Γύζη «Ο Θρίαμβος της Βαυαρίας» (1895-
1898),  παραγγελία  του  «Μουσείου  Βιοτεχνίας  της  Νυρεμβέργης,  τίθεται  στο 
επίκεντρο  της  ερευνητικής  διαδικασίας   για  την  καταγραφή  της  επίμονης 
αποτύπωσης  της  λεπτομέρειας,  την  αφοσίωση  στην  αποσπασματική  όσο  και 
ολιστική διερεύνηση της μορφής, την επιδίωξη του προτερήματος για αρτιότητα, 
την επαναλαμβανόμενη άσκηση και  τον  στοχασμό πάνω στη σύνθεση. Η πρώτη 
αυτή παρουσίαση των προπαρασκευαστικών σχεδίων με υγρά ή στεγνά μέσα σε 
χαρτί,  που  αποκτήθηκαν  από  την  Εθνική  Πινακοθήκη-Μουσείο  Αλ.  Σούτζου  το 
1928,  και ο συσχετισμός τους με το ολοκληρωμένο έργο, που ακολουθεί πιστά τις 
αρχικές  μελέτες,  αποκαλύπτει  παραδειγματικά το  εύρος  των  αναζητήσεων ενός 
«συντηρητικού» και «έξω από τη μόδα» καλλιτέχνη της «Ομάδας του Μονάχου». Η 
ανακοίνωση  επιχειρεί  να  αξιολογήσει  την  πρωταρχική  σημασία  του 
προκαταρκτικού  σχεδίου  –  σκαριφήματος  –σπουδής,  κοινός  τόπος  πλέον  στην 
έρευνα, ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη ως καταγραφής της «ιδέας»,  ως προϊόντος 
διανοητικής, προπάντων, εργασίας που συχνά υπερέχει του ολοκληρωμένου έργου 
για το οποίο εκπονήθηκε.

Αντίθετα, η παρουσίαση των σχεδιαστικών προμελετών του Νικηφόρου Λύτρα για 
την πρώιμη ελαιογραφία «Η Αντιγόνη εμπρός στο νεκρό Πολυνείκη» (1865) ως, εν 
πολλοίς, ανατρεπτικής και πολύμορφης ερευνητικής διαδικασίας, αποκαλύπτει ένα 
εύρος  αντιφατικών  συντεταγμένων  που  δεν  επιλύουν,  απλώς,  διαγράφουν  τις 
ποικίλες δυνατότητες για «επίλυση» των προβλημάτων σύνθεσης ενός θέματος με 
ελάχιστη, αλλά πάντως με υπέρμετρη δραματική αφηγηματικότητα, βασισμένης σε 
δύο μόνο μορφές. Ο συσχετισμός με το ολοκληρωμένο έργο, με την οριστική λύση 
που δίνει ο Λύτρας, αναδεικνύει την οριστική επιλογή, αυτήν της «νηφαλιότητας» 
μιας  δραματουργίας  τοποθετημένης  σε  ατμόσφαιρα  νυκτερινού  θεάματος, 
ακυρώνοντας την σχεδιαστική προπαρασκευή, με κύριο περιεχόμενο την δράση και 
δραματικότητα. Και αυτή η σειρά των σχεδίων ανήκει στο Τμήμα Χαρακτικών & 
Σχεδίων  της  Εθνικής  Πινακοθήκης-Μουσείο  Αλ.  Σούτζου  και  είναι  ακόμη 
αδημοσίευτη. 
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Η διακοσμητική ζωγραφική του Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929): 
Ένα ιστοριογραφικό πρόβλημα

Φωτεινή Βλάχου, 
υποψήφια διδάκτωρ,
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Universida
de Nova de Lisboa 

Ο Κολουμπάνο Μπορντάλο Πινιέιρο, ένας από τους σημαντικότερους πορτογάλους 
ζωγράφους  του  19ου  αιώνα,  που  εκτιμάται  σήμερα  για  την  αποφασιστική  του 
συμβολή στο είδος της προσωπογραφίας και των νεκρών φύσεων, παρήγαγε έναν 
υψηλό αριθμό διακοσμητικών έργων για παλάτια, δημόσιους χώρους και ιδιωτικές 
κατοικίες: από αλληγορίες και ψευδαισθησιακές οροφές, μέχρι μνημειακές νεκρές 
φύσεις  για  τραπεζαρίες  και  εστιατόρια,  sobreportas κτλ.  Παρότι  ο  ζωγράφος 
φαίνεται ότι θεωρούσε το είδος της ζωγραφικής που ήταν οργανικά δεμένο με έναν 
συγκεκριμένο  χώρο  ή  κτίριο  το  σημαντικότερο  από  όλα,  το  τμήμα  αυτό  της 
παραγωγής  του  τείνει  να  θεωρείται  δευτερεύον  από  τους  μελετητές  και  να 
υποτιμάται.

Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να δείξει πως η περιθωριοποίηση 
της διακοσμητικής ζωγραφικής του Κολουμπάνο προκύπτει από δύο σχετιζόμενες 
μεταξύ τους (μεθοδολογικές) παραδοχές: 1) Την τοποθέτηση του καλλιτέχνη στο 
κέντρο της μελέτης/κατανόησης της τέχνης και της ιστορίας της, με τρόπο τέτοιο 
που το έργο του να φαίνεται ότι απορρέει φυσικά από αυτόν, με μία υφολογική 
ή/και θεματική ενότητα που προκύπτει σχεδόν ως εκδήλωση της προσωπικότητάς 
του.  Έτσι,  ό,τι  δεν  ταιριάζει  με  την  πλέον  αντιπροσωπευτική  παραγωγή  του 
ζωγράφου ‘απορρίπτεται’ ποικιλοτρόπως ή εντάσσεται στον κανόνα του έργου του 
με εμφανή ερμηνευτική δυσκολία (χαρακτηριστικό παράδειγμα η δικαιολογία ότι ο 
Κολουμπάνο παρακινήθηκε από λόγους οικονομικής αναγκαιότητας στην εκπόνηση 
των έργων αυτών). 2) Την γενικότερη υποτίμηση των διακοσμητικών τεχνών και της 
ίδιας της έννοιας της διακοσμητικότητας από την παραδοσιακή ιστορία της τέχνης 
(υποτίμηση  που  σχετίζεται  ως  ένα  βαθμό  τουλάχιστον  με  την  εμμονή  στον 
επώνυμο  δημιουργό),  ακόμη  και  σε  μία  χώρα  όπως  η  Πορτογαλία,  όπου  οι 
διακοσμητικές τέχνες έχουν σημαντικότατη παράδοση και ιστορία.

Για το λόγο αυτό, θα επιχειρηθεί η προσέγγιση αυτού του τμήματος της παραγωγής 
του  Κολουμπάνο  από  την  οπτική  γωνία  των  σχέσεων  κέντρου-περιφέρειας 
(συγκεκριμένα,  με  αναφορά  σε  αντίστοιχες  εξελίξεις  στη  Γαλλία  με  τις  οποίες 
συμβαδίζει  και  από  τις  οποίες  επηρεάζεται)  και  μέσα  από  την  σημασία  που 
αποκτούν οι διακοσμητικές τέχνες και ο λόγος περί αυτών τις τελευταίες δεκαετίες 
του  19ου αιώνα στην  Πορτογαλία και  αλλού.  Πιο συγκεκριμένα,  η  ανάλυση θα 
επικεντρωθεί  στην ξεχασμένη σήμερα Αλληγορία της  ζωγραφικής σε  κεραμεική, 
ένα από τα πρωιμότερα μνημειακά έργα του ζωγράφου, το οποίο φιλοτεχνεί για τα 
εγκαίνια  της  βιοτεχνίας  κεραμεικών στην  Caldas da Rainha,  την  οποία  ιδρύει  ο 
αδερφός του Ραφαέλ την δεκαετία του 1880, σε μία προσπάθεια να ανανεώσει την 
εθνική παράδοση, παράγοντας προϊόντα ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή αγορά.
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Aρμονίη αφανής φανερής κρείττων: Τα δίκτυα των Γάλλων 
και Βέλγων συμβολιστών και ο Αλεξάντερ Σκριάμπιν

Σπύρος Πετριτάκης, 
υποψήφιος διδάκτορας, 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

Στο πλαίσιο της αναζήτησης των ιδεολογικών προϋποθέσεων των νεωτεριστικών 
τάσεων στις αρχές του 20ου αιώνα το ερευνητικό ενδιαφέρον των ιστορικών –από 
τη δεκαετία του 1970 και συστηματικότερα από το 1990– έχει μετακυλήσει από τη 
μια μεριά στη μελέτη των θεοσοφικών και γενικότερων μυστικιστικών τάσεων στο 
γύρισμα του αιώνα και από την άλλη στο ρόλο της μουσικής στη γένεση της μη 
αναπαραστατικής τέχνης. Οι δύο αυτές ερευνητικές τάσεις αν και δεν λειτουργούν 
ανταγωνιστικά  και  ακυρωτικά  εντούτοις  σπανίως  πορεύονται  διαλεκτικά  και 
συμπληρωματικά.  Έτσι,  μουσικολόγοι  και  ιστορικοί  τέχνης  που  ασχολούνται  με 
ζητήματα  διασταύρωσης  των  διαφορετικών  ειδών  τέχνης  είναι  απρόθυμοι  να 
αναγνωρίσουν το ρόλο του αποκρυφισμού στα πρώιμα στάδια του μοντερνισμού 
(Helga de La Motte,  Jörg Jewanski,  Jean-Yves Bosseur) ενώ από την άλλη πλευρά 
άλλοι  ερευνητές  υπερτονίζουν  το  μυστικιστικό  υπόστρωμα  και  αγνοούν  τις 
ιστορικές  διεργασίες  που  τελούνται  στο  χώρο  της  μουσικής  (Sixten Ringbom). 
Απότοκο της παραπάνω διαπίστωσης θα πρέπει να θεωρηθεί το φαινόμενο του 
εξοβελισμού από τη συνήθη ιστορική αφήγηση εκείνων των συμβολιστών που δεν 
ανήκουν στις λεγόμενες «προοδευτικές πτέρυγες» των Ναμπί και της Σετσεσιόν της  
Βιέννης.  Γλύπτες,  λοιπόν,  όπως  οι  Seraphim Soudbinine και  Auguste de 
Niederhäusern-Rodo καθώς και ζωγράφοι όπως ο  Jean Delville, που συμμετέχουν 
ενεργά στις εκθέσεις που διοργανώνουν οι Ροδοσταυρίτες, και που προτάσσουν το 
ρόλο της  μουσικής  στη  νέα  τέχνη,  δεν  προσμετρούνται  στους  προδρόμους  του 
Καντίνσκι  και  του  Μοντριάν  γιατί  οι  μορφοπλαστικές  τους  αναζητήσεις 
παραμένουν αναπαραστατικές. 

Το  υπό  κρίση  άρθρο  θα  αναχαράξει  το  ερμηνευτικό  πλαίσιο  της  μέχρι  τώρα 
έρευνας αναφορικά με τον Delville, τον Rodo και τον Soudbinine, προσαρμόζοντας 
τη  γωνία  εστίασης  στο  έργο του  Αλεξάντερ  Σκριάμπιν,  που  εκείνη  την  περίοδο 
(π.1900-1908)  συγχρωτίζεται  με  τους  παραπάνω  ζωγράφους.  Ο  σκελετός  του 
άρθρου  θα  δομηθεί  γύρω  από  δύο  κεντρικούς  άξονες:  Ο  πρώτος  θα 
παρακολουθήσει τα δίκτυα των θεοσοφικών Εταιρειών, παράλληλα με την πορεία 
του  Σκριάμπιν  (Γενεύη-Παρίσι-Βρυξέλλες),  τα  οποία  λειτούργησαν  ως  χώροι 
ζύμωσης των ιδεών γύρω από την αλληλοδιαπλοκή των τεχνών. Θα τεθεί κατόπιν 
το ζήτημα της κοινής πατρωνίας του Σκριάμπιν και των καλλιτεχνών (π.χ από τον 
Koussevitsky)  και  θα  εξεταστεί  ο  ρόλος  του  καλλιτέχνη  μέσα  στις  σύνθετες 
κοινωνικο-πολιτικές και αισθητικές συνισταμένες που διανοίγονται από μια τέτοια 
τάση.  Ο  δεύτερος  άξονας  θα  περιστραφεί  γύρω  από  τη  διερεύνηση  πτυχών 
πρόσληψης  των  ίδιων  των  έργων  τέχνης,  αποκομίζοντας  όφελος  από  τις 
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μουσικολογικές  αναλύσεις  που  έχουν  προταθεί  για  το  έργο  του  Σκριάμπιν.  Το 
άρθρο θα εστιάσει στις κοινές ιδεολογικές καταβολές εικαστικών-μουσικών έργων, 
που θα πρέπει να αναζητηθούν στις πλατωνικές και πυθαγόρειες θεωρίες αλλά και 
στη μετροτεκτονική μέθοδο που ο Σκριάμπιν γνώριζε από τον καθηγητή του Georgij 
Konjus. 
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Ο μοντερνιστικός πριμιτιβισμός : πέρα από τον ανταγωνισμό 
φόρμας και ιδεολογίας

Μαρία Σταυρινάκη, 
Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne

Η  μελέτη  Negerplastik,  η  οποία  γράφτηκε  από  τον  Carl Einstein το  1914  και 
δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, το 1915, ήταν ένα από τα πρώτα δύο 
κείμενα  που  ασχολήθηκαν  με  την  αφρικανική  τέχνη  όχι  ως  εθνολογικo 
ντοκουμέντο,  αλλά ως  πλήρη  αισθητική  φόρμα.  Οι  ιστορικοί  του  μοντερνισμού 
έχουν μελετήσει τον «πριμιτιβισμό» ακολουθώντας ουσιαστικά δύο δρόμους : το 
φορμαλισμό και τις μετα-στρουκτουραλιστικές ερμηνείες (μελέτες των δύο φύλων, 
μετα-αποικιοκρατικές μελέτες, σε συνδυασμό συχνά με την ψυχανάλυση). Εάν η 
πρώτη μέθοδος αγνόησε όλα τα ιδεολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα 
του πριμιτιβισμού, οι υπόλοιπες προσεγγίσεις «έπνιξαν» συχνά το αντικείμενό τους 
μέσα  στις  δικές  τους  ιδεολογικές  έκτακτες  ανάγκες.  Η  μελέτη  Negerplastik 
ανταποκρίνεται  στην  ανάγκη  του  Einstein να  δει  την  ανατροπή  της 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από την επανάσταση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι 
η αισθητική σκέψη του Einstein αποτελούσε απλά μία μηχανική αντανάκλαση της 
πολιτικής  του  ιδεολογίας.  Οι  βασικές  έννοιες  της  οντολογικής  διανόησης  του 
Einstein είναι αλληλένδετες μέσω μίας μεταφορικής αμοιβαιότητας, από την οποία 
απορρέει και το ίδιο το σημασιολογικό περιεχόμενό τους.  Η σημασία αυτής της  
οντολογίας  δεν  ανάγεται  αποκλειστικά  ούτε  στο  πεδίο  της  αισθητικής,  ούτε  σε 
εκείνο  της  πολιτικής  ή  της  οικονομίας,  αλλά  ενορχηστρώνεται  περνώντας 
διαδοχικά  μέσα  από  όλα  τα  παραπάνω  πεδία.  Τα  αισθητικά  ρεύματα 
μετασχηματίζονται  σε  πολιτικά  καθεστώτα,  εκείνα  με  τη  σειρά  τους  γίνονται 
χρονικά καθεστώτα και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι η αντεπανάσταση στην τέχνη 
διεξήχθη μέσω της μίμησης, αποτελεί έναν κοινό τόπο στο διάλογο γύρω από την 
μοντέρνα τέχνη της εποχής∙ σύμφωνα με τον  Einstein, όμως, υπήρχε παράλληλα 
και ένα είδος πολιτικής μίμησης: εκείνη την οποία συντηρούσε, για παράδειγμα, η 
κοινοβουλευτική  δημοκρατία.  I επανάσταση  όφειλε  να  έχει  «πρωτόγονο» 
χαρακτήρα.  Αυτός ο πρωτογονισμός μεταφραζόταν στην υιοθέτηση μίας στάσης 
άμεσης  και  ανεξάρτητης  από  κάθε  είδους  παρεμβάσεις:  σε  αντίθεση  με  την 
αναπαράσταση της δημοκρατίας, η επανάσταση μπορούσε να βλάψει και με αυτόν 
τον  τρόπο  μπορούσε  να  ενσαρκωθεί  από  έναν  αμέτρητο  αριθμό  θεμάτων.  Το 
«πρωτόγονο»  στον  Einstein,  φανερώνει  μία  ευρύτερη  έννοια,  μία  οντολογική 
κατηγορία  ικανή  να  προσχωρεί  σε  διαφορετικούς  τομείς  και  επίπεδα. 
Μονοσήμαντος και αδιάλλακτος, ο πρωτογονισμός βρισκόταν στους αντίποδες της 
αντιληπτικής και γνωστικής αμφισημίας που χαρακτήριζε την τέχνη του καιρού του, 
για τους ίδιους λόγους που βρισκόταν στους αντίποδες της ηθικής και πνευματικής 
αμφισημίας που χαρακτήριζε  την  δημοκρατική νομοθεσία,  στερημένη από κάθε 
είδους  μεταφυσικό  υπόβαθρο.  Προτείνω  επομένως  να  μελετήσουμε  τον 
πριμιτιβισμό ως ένα φαινόμενο όπου η πολιτική δεν τοποθετείται πάνω από το  τη 
φόρμα και την αισθητική, αλλά με τη μεσολάβησή τους, καθώς και h φόρμα και η 
αισθητική διέπονται, στην ουσία τους, από την πολιτική. Αυτή η περιστροφή των 
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μεταφορών στη ρίζα του πριμιτιβιστικού φαινομένου έρχεται να ταρακουνήσει τον 
ανταγωνισμό  μεταξύ  του  φορμαλισμού  και  των  αναγνώσεων  που  είναι 
προσηλωμένες στην ιδεολογία.
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Εικαστικοί καλλιτέχνες σε κρίση: η περίπτωση της «Ένωσης Επαναστατών 
Εικαστικών Καλλιτεχνών Γερμανίας» κατά τα τελευταία χρόνια 
της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (1928-1933)

Νίκος Πεγιούδης, 
υποψήφιος διδάκτωρ, University 
College London

Οι περισσότερες μελέτες που εξετάζουν τη ριζοσπαστική τέχνη της περιόδου της  
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (1918-1933) αναδεικνύουν την πολιτική αστάθεια, την 
οικονομική κρίση και την κοινωνική αναταραχή ως τους βασικούς παράγοντες που 
οδήγησαν μια πληθώρα καλλιτεχνών στην αναζήτηση νέων, ριζοσπαστικών τρόπων 
έκφρασης.  Εξετάζοντας  τη  σχετική  βιβλιογραφία  παρατηρεί  κανείς  δυο  βασικές 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις του ζητήματος: την ερμηνεία της ριζοσπαστικότητας 
των έργων τέχνης με βάση είτε το περιεχόμενό τους (αντανάκλαση των πολιτικών 
και κοινωνικών συνθηκών της εποχής) και τις πολιτικές ιδέες των δημιουργών τους,  
είτε την ανάλυση της τεχνοτροπίας τους.
    
Επιλέγοντας  την  «Ένωση  Επαναστατών  Εικαστικών  Καλλιτεχνών  Γερμανίας» 
(Assoziation revolutionärer bildender Künstler Deutschlands / ASSO) ως αντικείμενο 
της έρευνάς μου θα επιχειρήσω να καταδείξω τον προβληματικό χαρακτήρα των 
παραπάνω μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η αδιαμφισβήτητη σχέση των μελών της 
ASSO με  το  Κομμουνιστικό  Κόμμα  Γερμανίας  (KPD)  και  η  κατά  κύριο  λόγο 
ρεαλιστική τεχνοτροπία των έργων τους σε συνδυασμό με τον προπαγανδιστικό 
τους χαρακτήρα οδήγησαν στην κατάταξη της ομάδας μεταξύ των προπομπών του 
σοσιαλιστικού  ρεαλισμού.  Στην  ανακοίνωσή μου  θα  υποστηρίξω  ότι  μια  τέτοια 
μεθοδολογική προσέγγιση αδυνατεί να φωτίσει επαρκώς τόσο το φαινόμενο της 
ριζοσπαστικοποίησης  των  Γερμανών εικαστικών καλλιτεχνών της  μεσοπολεμικής 
περιόδου όσο και το ζήτημα της ριζοσπαστικής τέχνης γενικότερα. Πώς μπορούν 
όμως  να  προσεγγιστούν  τα  δυο  ζητήματα,  αν  παρακαμφθεί  μια  ερμηνεία 
στηριζόμενη αποκλειστικά στις πολιτικο-ιδεολογικές θέσεις των καλλιτεχνών και τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των έργων τους; 
    
Στόχος  μου  είναι  να  προτείνω  μια  διαφορετική  προσέγγιση  διευρύνοντας  τον 
ορίζοντα της ριζοσπαστικής τέχνης της περιόδου της Βαϊμάρης τόσο χρονολογικά 
όσο και θεωρητικά. Οι θέσεις της  ASSO γύρω από την τέχνη και την κουλτούρα 
χρειάζεται  να  ενταχθούν  στο  πλαίσιο  μιας  ευρύτερης  και  προϋπάρχουσας 
συζήτησης  σχετικά  με  τον  επαναπροδιορισμό  της  επαγγελματικής  αλλά και  της 
κοινωνικής ταυτότητας του καλλιτέχνη στη νεωτερικότητα, η οποία ξεκίνησε στα 
τέλη του 19ου αιώνα οπότε έλαβε χώρα μια ριζική μεταρρύθμιση της καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης στη Γερμανία. H κριτική των μελών της ASSO τόσο στον καθιερωμένο 
ρόλο του επαγγελματία εικαστικού καλλιτέχνη, όσο και στα μέσα και το πεδίο της  
εργασίας του, προέκυψε από έναν συνδυασμό της μη ακαδημαϊκής τους παιδείας 
και  της  επισφαλούς  επαγγελματικής τους  θέσης  σε  μια  ριζικά αναδιαρθρωμένη 
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αγορά  τέχνης.  Επομένως  πρόκειται  για  μια  κριτική  που  σε  μεγάλο  βαθμό 
αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το  KPD. Που όμως μπορεί να εντοπιστεί το σημείο 
σύγκλισης των καλλιτεχνών της  ASSO με το  KPD; Το ερώτημα αυτό θα απαντήσω 
εξετάζοντας  τη  σχέση  της  ριζοσπαστικής  τέχνης  με  την  πολιτική  διαφήμιση 
(προπαγάνδα).  
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ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Ζωγράφοι δίχως σύνορα. Η διαμόρφωση μιας κοινής καλλιτεχνικής 
γλώσσας στα Βαλκάνια τον 17ο αιώνα

Θεοχάρης Τσάμπουρας, 
υποψήφιος διδάκτωρ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Η ανακοίνωση πραγματεύεται το ερευνητικό πρόβλημα της ζωγραφικής του 17ου 
αιώνα  στις  βαλκανικές  περιοχές  υπό  οθωμανική  κυριαρχία.  Ως  μεθοδολογικό 
εργαλείο  για  την  ερμηνεία  της  τέχνης  αυτής  προτείνεται  μια  διεπιστημονική 
θεώρηση  απαλλαγμένη  από  ίχνη  εθνικών  ιδεολογιών.  Εξετάζονται  αρχικά  οι 
κοινωνικές  προϋποθέσεις  που  διαμορφώνουν  το  πλαίσιο,  μέσα  στο  οποίο  οι 
δημιουργικές  δυνάμεις,  αναζητώντας  νέους  τρόπους  για  την  παγιοποίηση  της 
ισχύος τους, διοχετεύουν τις φιλοδοξίες τους μέσα στην εκκλησιαστική τέχνη. Το 
καινοτόμο  πνεύμα  των  νεωτεριστών  και  ο  συντηρητισμός  της  εκκλησίας 
συναντιούνται  μέσα  στο  ιδιαίτερο  περιβάλλον  μια  ακραίας  οικονομικής 
δυσπραγίας, πάντα υπό την εποπτεία της οθωμανικής διοίκησης.  

Οι ζωγράφοι της εποχής,  απλοί τεχνίτες οι περισσότεροι,  που έχουν μαθητεύσει 
περισσότερο  στην  αντιγραφή  παρά  στην  πρωτότυπη  δημιουργία,  καλούνται  να 
μπολιάσουν  στοιχεία  νεωτερισμού  σε  ένα  παγιωμένο  ζωγραφικό  σύστημα.  Η 
εξάρτηση όμως της κοινωνικής ζωής από την Εκκλησία, επιτάσσει τα νέα στοιχεία 
να είναι μόνο κατ’ επίφαση καινοτόμα.  Το καλλιτεχνικό σύστημα θα διατηρηθεί 
στην ουσία ακέραιο και η πρωτοπορία θα περιοριστεί σε μορφολογικό επίπεδο. 

Καθώς οι προσδοκίες του ορίζοντα υποδοχής συγκλίνουν σε κοινές απαιτήσεις, οι 
ζωγράφοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το καλλιτεχνικό αντικείμενο ως εμπορικό 
προϊόν. Τυποποιούν τις δημιουργίες τους και οργανώνονται σε ευέλικτα συνεργεία, 
ικανά  να  καλύπτουν  μεγάλες  αποστάσεις  εξυπηρετώντας  μακρινές  παραγγελίες 
χωρίς  εκπτώσεις  στην  ποιότητα.  Παράλληλα  ο  εκλεκτικισμός  των  ζωγράφων 
καθιστά  το  έργο  τους  ελκυστικό  σε  λαούς  με  διαφορετικές  γλώσσες  και 
καλλιτεχνικές καταβολές. 

Χωρίς δραματικές εξάρσεις, χωρίς μεγάλες καλλιτεχνικές προσωπικότητες και με 
ένα «λαϊκό» εικαστικό αποτέλεσμα η ζωγραφική του 17ου αιώνα στα Βαλκάνια δεν 
προσέλκυσε  ποτέ  το  ενδιαφέρον  των  ιστορικών  της  τέχνης,  παρά  θεωρήθηκε 
αντικείμενο  των  βυζαντινών  ερευνών.  Εξάλλου  η  εξέταση  ζωγράφων  που 
αδιαφορούσαν  για  γλωσσικές  και  φυλετικές  διαφορές,  μάλλον  εμπόδιο  αποτε-
λούσε στην αδιατάρακτη διαμόρφωση εθνικών ιστοριών.

Μέσα  όμως  από  μια  διεπιστημονική  διερεύνηση  της  τέχνης  του  17ου   αιώνα 
φωτίζονται  άγνωστες πτυχές της οικονομικής,  κοινωνικής και  πολιτικής ιστορίας 
των Βαλκανίων, επιτρέποντάς μας να μελετήσουμε μια μοναδικής αξίας απόδειξη 
ενός κοινού διαβαλκανικού παρελθόντος. 
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Η εικόνα του «ασπούδαχτου» λαϊκού δημιουργού Θεόφιλου Χατζημιχαήλ: 
Παραναγνώσεις και ερευνητικά ζητούμενα

Mαρία Μόσχου, 
ειδική επιστήμων, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η  ανάδειξη  του  Θεόφιλου  σε  ξεχωριστή  φυσιογνωμία  της  νεοελληνικής  τέχνης 
σφραγίζεται  από  τον  προβληματισμό  για  τον  προσδιορισμό  της  ελληνικότητας, 
ιδίως  όπως  τέθηκε  κατά  την  περίοδο  του  Μεσοπολέμου.  Η  εικόνα  του 
«ασπούδαχτου» λαϊκού ζωγράφου που αντλεί τα καλλιτεχνικά του εφόδια από την 
ελληνική παράδοση ανταποκρίνεται σε αντιλήψεις εκπροσώπων της γενιάς του ’30 
για τον αμόλυντο από ακαδημαϊκές διδαχές αυτοδίδακτο, του οποίου η αφέλεια 
και η εγγενής αδυναμία πρόσληψης λόγιας γνώσης διασφαλίζουν παραδειγματικά 
την αυθεντικότητα του έργου. Υπό αυτό το πρίσμα, η εμπλοκή του Θεόφιλου στη 
δημιουργία του έργου του παρουσιάζεται ως φυσική διαδικασία στην οποία δεν 
έχουν  θέση  στοιχεία  λόγιου  χαρακτήρα,  ενώ  η  όποια  ανάπτυξη  συναφών 
προτιμήσεων  από  μέρους  του  καθίσταται  αδιανόητη.  Υποστηρίζω  ότι  τέτοιες 
αντιλήψεις είναι παραπλανητικές αφενός διότι προϋποθέτουν μια διχοτομική διά-
κριση  ανάμεσα  στην  επίσημη  κουλτούρα  και  στη  λαϊκή  και  αφετέρου  διότι 
τοποθετούν  τον  Θεόφιλο  αποκλειστικά  στο  πεδίο  μιας  λαϊκής  κουλτούρας, 
υπονομεύοντας  την  κατανόηση  της  φυσιογνωμίας  του.  Ο  Θεόφιλος  ήταν 
συστηματικός  χρήστης  της  έντυπης  εικονογραφίας  της  εποχής  του,  η  οποία 
συχνότατα συνοδεύεται από κείμενα ή είναι στενά συνδεδεμένη με αναγνώσματα. 
Θέματα  έργων  του  απαντώνται  σε  φωτογραφίες,  επιστολικά  δελτάρια, 
χρωμολιθόγραφες  εικόνες,  στην  εικονογράφηση  λαϊκών  εκδόσεων  της  εποχής, 
σχετίζονται με το ρεπερτόριο θιάσων της εποχής και με παραστάσεις του σχολικού 
θεάτρου.  Οι  προσλαμβάνουσες  του  ζωγράφου,  ενώ ήταν  γνωστές  ήδη  από την 
περίοδο της  ανακάλυψής του,  υποτιμήθηκαν και  εξακολουθούν να παραμένουν 
στο περιθώριο της συζήτησης για το έργο του. Ιδίως τα κατάλοιπα του Θεόφιλου, 
όπως  βρέθηκαν  συγκεντρωμένα  στο  κασελάκι  του  (μεταξύ  άλλων,  λαϊκά 
αναγνώσματα,  χαλκομανίες,  δελτάρια  και  κυρίως το  εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
χειρόγραφο  σημειωματάριό  του  με  αντιγραφές  κειμένων  και  εικόνων  από 
σύγχρονές  του  εκδόσεις)  δεν  συσχετίστηκαν  ουσιαστικά  με  τις  συνθήκες 
παραγωγής  του  έργου  του  εντός  της  εποχής  του.  Όσον  αφορά  την  ιδιαίτερη 
προτίμηση  του  Θεόφιλου  για  τα  λαϊκά  αναγνώσματα,  υποστηρίζω  ότι  τέτοιου 
είδους  έντυπα  στη  διάρκεια  του  Μεσοπολέμου  δεν  είχαν  απήχηση  μόνο  στα 
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα στοιχειωδώς εγγράμματων ή και αναλφάβητων, 
αλλά και στα μεσαία αστικά στρώματα που οι αναγνωστικές τους προτιμήσεις δεν 
εξαντλούνταν στην παραλογοτεχνία. Από την άλλη πλευρά, οι εκτενείς αντιγραφές 
κειμένων  και  εικόνων  του  σημειωματαρίου  του  βρίθουν  λόγιων  στοιχείων, 
συνηγορώντας υπέρ της ύπαρξης συναφών προτύπων. Επιπλέον, τα περιεχόμενα 
του  σημειωματαρίου  μπορούν  να  συσχετισθούν  με  τα  χειρόγραφα  βιβλία  της 
εποχής  (μεταξύ  των  οποίων  περιλαμβάνονται  και  σχολικά  εγχειρίδια).  Tέτοιες 
πρακτικές παραγωγής κειμένων και εικόνων ανακινούν ζητήματα διερεύνησης των 
προϋποθέσεών  τους,  θέτοντας  υπό  επαναπροσδιορισμό  την  εικόνα  του 
αγράμματου αγαθού ζωγράφου που δημιουργεί με οδηγό το ένστικτό του.
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Προτάσεις του γερμανού αρχιτέκτονα Hugo Eberhardt για την ανάπτυξη 
της ελληνικής βιοτεχνίας (1914): Η «λαϊκή» τέχνη στην “υπηρεσία” 
του αστικού εκσυγχρονισμού

Αφροδίτη Κουκή, 
υποψήφια διδάκτωρ, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η «Πρόχειρος Έκθεσις περί των εν Αθήναις και Πειραιεί Βιοτεχνικών Σχολών» του 
Hugo Eberhardt -αρχιτέκτονα και διευθυντή των τεχνικών σχολών του  Offenbach 
της Γερμανίας- αποτελεί ένα κείμενο σε μετάφραση, δεκαεφτά σελίδων με κρίσεις  
και εντυπώσεις για τις καλλιτεχνικές, κυρίως, βιοτεχνικές σχολές στην Αθήνα και  
τον Πειραιά, τις οποίες επισκέφθηκε ο  Eberhardt την άνοιξη του 1914. Πρόκειται 
για  μια  έκθεση  εντυπώσεων  που  αλλάζει,  θα  λέγαμε  απλουστευτικά,  την 
«εντύπωση» που είχαμε για την οργάνωση της παραγωγής έργων “λαϊκής” τέχνης,  
ιδίως  τη  δεκαετία  του  1910  και  γενικότερα  την  περίοδο  πριν  τη  Μικρασιατική 
Καταστροφή.  Πόσο  πρώιμο,  τελικά,  είναι  το  ενδιαφέρον  για  μια  συστηματική 
ανάπτυξη  «εθνικής  ελληνικής  βιοτεχνίας»  -  σύμφωνα  με  τις  εκφράσεις  του 
γερμανού αρχιτέκτονα - με πρωταρχικό το ρόλο της παραγωγής χειροτεχνημάτων 
με «λαϊκό ελληνικό χαρακτήρα»; 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιασθεί η παραπάνω έκθεση και 
να μελετηθεί ο ρόλος και η σημασία της στην προσπάθεια παραγωγής, αναβίωσης 
και «ανακάλυψης», από την αστική τάξη, της παραδοσιακής/«λαϊκής» τέχνης, όπως 
παρατηρείται  στις  πρώτες  δεκαετίες  του  20ου αιώνα  στο  ελληνικό  κράτος.  Πιο 
συγκεκριμένα,  θα προβληθεί  ο  τρόπος  προσέγγισης και  αντιμετώπισης  από τον 
Eberhardt της  ελληνικής  περίπτωσης  στην  ανάπτυξη  βιοτεχνικών  σχολών  και 
εργαστηρίων:  ποιες  σχολές/εργαστήρια  επισκέπτεται;  ποιες  οδηγίες,  υποδείξεις, 
παρατηρήσεις  κάνει  σε  καθεμιά-  φανερώνοντας  άμεσα  πως  οι  προσπάθειες 
προσέγγισης  της  παραδοσιακής  τέχνης  στον  ελληνικό  χώρο,  θα  πρέπει  να 
ερμηνευθούν ως μια πρόσληψη προτύπων και ιδεών που έχουν ήδη ωριμάσει στις 
μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ποια η θέση και η σημασία της «λαϊκής» τέχνης 
σύμφωνα με τον γερμανό αρχιτέκτονα, και πώς εντάσσει τη γυναικεία χειροτεχνική 
παραγωγή στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας του τόπου; 
        
Η μελέτη του παραπάνω εγγράφου, οδηγώντας στην έρευνα και άλλων αρχειακών 
πηγών (εργαστηρίων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται  για την δημιουργία 
και  παραγωγή παραδοσιακών χειροτεχνημάτων,  όπως:  το  «Εργαστήριο  Απόρων 
Γυναικών», οι «Ελληνικές Βασιλικές Σχολές Χειροτεχνημάτων», η «Οικοκυρική και 
Επαγγελματική  Σχολή  Ένωσης  Ελληνίδων»),  συμβάλλει  στον  εντοπισμό  και  τη 
μελέτη των πρώτων προσπαθειών παραγωγής έργων “λαϊκής” τέχνης της δεκαετίας 
του  1910,  στη  διερεύνηση  των  προσώπων  που  συμμετέχουν  σ’  αυτές  τις 
προσπάθειες- θέματα τα οποία δεν έχουν μελετηθεί σχεδόν καθόλου- καθώς και 
στην  προσέγγιση  του  ιδεολογικού,  κοινωνικού,  ιστορικού  πλαισίου  που 
χαρακτηρίζει αυτήν την περίοδο.
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Η Πανελλήνια Έκθεση Λαϊκής Χειροτεχνίας και Βιοτεχνίας στο Ζάππειο 
το 1949: απόπειρες συνάντησης της νεοτερικότητας με την παράδοση

Άννυ Μάλαμα, 
επιμελήτρια, Εθνική 
Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου

Με αφορμή την Πανελλήνια Έκθεση Λαϊκής Χειροτεχνίας και Βιοτεχνίας, που έλαβε 
χώρα στο Ζάππειο το 1949, με πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος - και την οποία 
επιμελήθηκε  ο  αρχιτέκτονας  Άρης  Κωνσταντινίδης,  σε  συνεργασία  με  τους 
ζωγράφους Γιάννη Τσαρούχη και Νίκο Εγγονόπουλο (υπεύθυνους για το σχεδιασμό 
του  «επικοινωνιακού»  υλικού  της  έκθεσης)  –  η  εργασία  θα  επιχειρήσει  να 
εντοπίσει και να προσεγγίσει μια σειρά από ζητήματα ταυτότητας και καλλιτεχνικής 
παραγωγής,  πολιτισμικών  ορίων,  αλληλεπιδράσεων  και  οικειοποίησης 
(appropriation).

Στόχος  της  εργασίας  είναι,  μεταξύ  άλλων,  να  διερευνήσει  τις  σχέσεις  του 
ιδεολογήματος της ελληνικότητας με θεσμικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενες από 
το  κράτος  εκδηλώσεις,  να  περιγράψει  το  πεδίο  συνάντησης  δραστηριοτήτων 
παραγωγικού καθαρά χαρακτήρα με τις  καλές και  τις  εφαρμοσμένες τέχνες,  να 
διατυπώσει  ερωτήματα γύρω από την  ανάδειξη της  λαϊκής  τέχνης  σε  δεξαμενή 
άντλησης ερεθισμάτων για τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή.

«Σκοπός βασικός της οργανώσεως είναι να δοθεί η ευκαιρία στον σύγχρονο Έλληνα 
βιοτέχνη  και  χειροτέχνη  να  δείξει  τη  δουλειά  του  και  να  ωφεληθεί  αμέσως, 
πουλώντας τη παραγωγή του ή παίρνοντας παραγγελίες για μεγάλα ποσά», δήλωνε 
σε  συνέντευξή του (Ελευθερία,  22/12/1949)  ο  Κωνσταντινίδης.  Την  ίδια  στιγμή, 
έκανε  έκκληση  «προς  τον  πνευματικό  κόσμο  της  χώρας  να  περάσει  από  τις 
αίθουσες του Ζαππείου», φροντίζοντας να υπογραμμίσει πως «εις την έκθεσή μας 
αντιπροσωπεύεται  ολόκληρη  η  Ελλάς  με  αξιόλογα  εκθέματα  που  δείχνουν  τη 
ζωντάνια της φυλής και τας προόδους της».

Στο  σχεδιασμό  και  τις  επιλογές  της  έκθεσης  εξάλλου,  θα  γίνει  προσπάθεια  να 
ανιχνευθεί η απόπειρα ενίσχυσης του κύρους της εθνικής τέχνης και η προβολή 
μιας επινοημένης εθνικής παράδοσης,  ως εχέγγυο επίτευξης μιας ιδιότυπης  και 
οριακής  συχνά νεοτερικότητας.
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Προσχέδια του Σπύρου Παπαλουκά για τη διακόσμηση 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Θανάσης Θ. Σωτηρίου, 
ιστορικός της τέχνης, ΥΠΘΠΑ

Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε στο ζωγράφο 
Σπύρο Παπαλουκά το σχεδιασμό του διακόσμου για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου,  που  είχε  αρχίσει  να  οικοδομείται  σε  σχέδια  του  αρχιτέκτονα 
Πάτροκλου Καραντινού.  Για το σκοπό αυτό ο Παπαλουκάς πραγματοποίησε μια 
σειρά από προσχέδια που εν τέλει δεν υλοποιήθηκαν. 

Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν αναλυτικά, σε συνάρτηση με το κτήριο για το 
οποίο προορίζονταν,  τα προσχέδια που φυλάσσονται  στο Ίδρυμα Β.&Μ. Θεοχα-
ράκη και θα εξεταστεί η εικονογραφία και η μορφολογία τους, ο συμβολισμός και 
τα  ιδεολογικά  τους  συμφραζόμενα  στο  ευρύτερο  πλαίσιο  της  πρόσληψης  της 
κρητομυκηναϊκής τέχνης στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
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Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης των αρχών 
του 20ού αιώνα: Η περίπτωση του Μητροπολιτικού ναού Αγίου Βλασίου 
Ξυλοκάστρου

Μαρία Μποϊλέ, 
υποψήφια διδάκτωρ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην περιγραφή και ανάλυση της νεοελληνικής 
εκκλησιαστικής  τέχνης,  όπως  αυτή  αποκρυσταλλώθηκε  σε  ένα  συγκεκριμένο 
θρησκευτικό μνημείο των αρχών του 20ού αιώνα,  το  Μητροπολιτικό  ναό Αγίου 
Βλασίου  Ξυλοκάστρου.  Αντικειμενικός  στόχος  της  έρευνας,  εκτός  από  τη 
δημοσίευση  της  αρχιτεκτονικής  σύνθεσης  και  του  γλυπτού  και  ζωγραφικού 
διακόσμου του ναού, είναι η εξέταση του εκκλησιαστικού καλλιτεχνικού περιγράμ-
ματος  της  εποχής  μέσα  στο  οποίο  δημιουργήθηκε  καθώς  και  η  αναφορά  των 
πορισμάτων που προέκυψαν από την έρευνα.

 Πρόκειται  για τετράστυλο,  σύνθετο ναό με τρούλο,  που ανήκει  στην τάση του 
Νεοβυζαντινισμού.  Αποπερατώθηκε  το  1910  σε  σχέδια  του  Χρύσανθου 
Κανελλόπουλου  (1869-1945)  κατά το  πρότυπο  της  Μητρόπολης  των  Αθηνών.  Η 
σχεδίαση  του  τέμπλου και  του  άμβωνα  αποδίδεται  στον  αρχιτέκτονα  Eυστάθιο 
Στίκα,  και  στον  Αναστάσιο  Ορλάνδο  (1887-1979),  Διευθυντή  της  Υπηρεσίας 
Αναστήλωσης  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  ο  οποίος  είχε 
δημιουργήσει κατά το παρελθόν το γλυπτό διάκοσμο πολλών εκκλησιών. Στα 1935, 
ο  Φίλιππος  Σκαρής  (γεν.  1887)  ανέλαβε  την  εργολαβία  για  την  κατασκευή του 
μαρμάρινου τέμπλου «κατά τον βυζαντινόν τρόπον», όπως ρητά αναφερόταν στις 
υποχρεώσεις του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που υπεγράφη. 

Η ίδια ακριβώς προϋπόθεση ελέχθη από τους παραγγελιοδότες στα έγγραφα που 
αφορούσαν  στην  ιστόρηση  του  ναού,  η  οποία  ανετέθη  στο  ζωγράφο  Σπύρο 
Βασιλείου (1902-1985).  Εκείνος,  έχοντας ήδη αποπερατώσει την εικονογράφηση 
του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι, ξεκίνησε την τοιχογράφηση 
στα 1948 με τη συνδρομή του φίλου του Αγήνορα Αστεριάδη (1898-1977). Ο Άγιος 
Βλάσιος  είναι  κατάγραφος  και  ακολουθεί  το  αφηγηματικό  εικονογραφικό 
πρόγραμμα της μεταβυζαντινής τέχνης. 

Η έρευνα για το εν λόγω μνημείο υπογράμμισε την απουσία του από τη σχετική 
βιβλιογραφία.  Για  το  λόγω  αυτό  κατέστη  αναγκαία,  αρχικά,  η  έρευνα  πεδίου, 
καθώς και  η  μελέτη των  παρακάτω αρχείων: Αρχείο  Ναού,  Αρχείο  αρχιτέκτονα 
Χρύσανθου Κανελλόπουλου, Αρχείο Atelier Βασιλείου, Αρχείο Συντεχνικής ΑΤΕ.

Συμπερασματικά,  προέκυψε  ότι  η  επιλογή  της  τυπολογίας  των  περιφερειακών 
ναών των αρχών του 20ού αιώνα, καθώς και της εσωτερικής τους διακόσμησης, 
οφείλεται  στα  καλλιτεχνικά  και  αισθητικά  πρότυπα  που  προωθούνται  από  την 
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πρωτεύουσα.  Οι  ίδιες  οι  τοπικές  κοινωνίες,  όπως  και  αυτή  του  Ξυλοκάστρου, 
φιλοδοξούν  να  αντιγράψουν  την  επίσημη  εκκλησιαστική  τέχνη,  με  πρότυπο 
μνημείο τη Μητρόπολη της Αθήνας.

Για τον Άγιο Βλάσιο Ξυλοκάστρου επελέγη ένα μεικτό και εκλεκτικιστικό μοντέλο 
ανέγερσης και διακόσμησης, το οποίο συνδυάζει στοιχεία από τις εκάστοτε τάσεις 
της ελλαδικής εκκλησιαστικής τέχνης, αλλά και την παράδοση.  Γίνεται, επομένως, 
σαφές ότι, παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα περιφερειακό μνημείο, αξίζει 
ιδιαίτερης  προσοχής  και  προβολής  και  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  στους 
σπουδαιότερους ναούς της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης.
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Ερευνητικά ζητήματα με φόντο τις συγκλίσεις και τις διαφοροποιήσεις 
της γενιάς του 1930 και της γενιάς του 1960

Λίνα Τσίκουτα, 
επιμελήτρια, Εθνική 
Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου

Στην  προτεινόμενη  ανακοίνωση  εκτίθενται  σκέψεις  και  συμπεράσματα  μιας 
συνεχούς έρευνας γύρω από το ιστορικό πλαίσιο, την τέχνη, τους καλλιτέχνες, τους 
θεσμούς,  της περιόδου από τον μεσοπόλεμο  μέχρι σήμερα.  Η προσωπική αυτή 
έρευνα γύρω από την συγκεκριμένη περίοδο διαρκεί τριάντα χρόνια από το 1982-
1983 και με διάφορες επιμέρους θεματικές εστιάσεις,  με διαφορετικές αιτίες κι 
αφορμές,  συνεχώς  καλύπτει  το  χρονικό  αυτό  πλαίσιο,  το  οποίο,  λόγω  της 
ενασχόλησής μου με την σύγχρονη τέχνη, μοιραία διευρύνεται προς τη σημερινή 
εποχή. 

Στην  συγκεκριμένη  ανακοίνωση  παρουσιάζονται  ερευνητικά  θέματα  που 
προκύπτουν από την ενασχόληση με δύο γενιές καλλιτεχνών, οι οποίες αποτελούν 
ξεχωριστούς  σταθμούς  για  την  ιστορία  της  ελληνικής  τέχνης  του  20ου αιώνα.  Η 
έρευνα εστιάζει πιο συγκεκριμένα στη σύγκριση της καλλιτεχνικής δημιουργίας της 
γενιάς  του  1930  και  αυτής  της  γενιάς  του  1960.  Εστιάζει  ακόμη  στο  ιστορικό 
πλαίσιο,  στην  γενικότερη  εικαστική  πρόταση  κάθε  γενιάς,  στην  καλλιτεχνική 
δραστηριότητα, στην πρόσληψη των εικαστικών προτάσεων των δύο γενεών. 

Η μακρόχρονη αυτή έρευνα έχει καταλήξει στην συγκρότηση προσωπικών αρχείων 
και  ντοκουμέντων τόσο για τη  γενιά του 1930,  όσο και  για τη  γενιά του  1960.  
Ακόμη,  για  κάποιες  περιπτώσεις,  συμπληρώνεται  και  μέσα από  την  προσωπική 
επαφή, τις συζητήσεις, τις ηχογραφημένες συνομιλίες με καλλιτέχνες. Μέσα από 
κάποια παραδείγματα καλλιτεχνών, όπως ο Διαμαντόπουλος, ο Εγγονόπουλος, ο 
Μόραλης, ο Νικολάου, ο Τσαρούχης, ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας, για τη γενιά του 1930 
και αντίστοιχα ο Γαΐτης, ο Δανιήλ, ο Κανιάρης, ο Κεσσανλής, ο Παύλος, ο Τσόκλης,  
για  τη  γενιά  του  1960,  προκύπτουν  συγκεκριμένα  συγκριτικά  συμπεράσματα 
σχετικά  με  το  έργο  και  την  γενικότερη  δράση  τους.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε, 
ομοιότητες και συγκλίσεις των δύο γενεών, ως προς τον πρωτοποριακό χαρακτήρα 
της τέχνης τους,  την αυθεντικότητα της δημιουργίας τους και την συγκροτημένη 
πρότασή τους, καθώς και διαφοροποιήσεις, ως προς την θέση και την παρουσία 
τους στην εξέλιξη της τέχνης της εποχής τους διεθνώς, την καθυστέρηση εισαγωγής 
του μοντερνισμού, για την πρώτη ή την ταυτόχρονη εισαγωγή των διεθνών τάσεων 
και κινημάτων στην Ελλάδα, για τη δεύτερη. 

Μέσα  από  την  σύγκριση  των  δύο  γενεών  καλλιτεχνών  προκύπτουν  σημαντικά 
ερωτήματα και συμπεράσματα, τα οποία παρουσιάζονται άλλοτε πιο αναλυτικά κι 
άλλοτε ακροθιγώς στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανακοίνωσης του συνεδρίου.
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Η παρέμβαση του Ανδρέα Μουστοξύδη στη φιλολογική διαμάχη 
των αρχών του 19ου αι. σχετικά με τη χρονολόγηση και  προέλευση  
των ίππων της Βασιλικής του Αγ. Μάρκου στη Βενετία

Γεωργία  Μεταξά, 
υποψήφια διδάκτωρ, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τον  Μάρτιο  του  1816  ο  κερκυραίος  λόγιος  Ανδρέας  Μουστοξύδης  (1785-1860) 
δημοσίευσε  μια  εκτενή  μελέτη  για  το  σύμπλεγμα  των  τεσσάρων  ίππων  της 
Βασιλικής  του  Αγ.  Μάρκου στη Βενετία [Sui  Quattro  Cavalli  della  Basilica  di  S.  
Marco in Venezia, Lettera di Andrea Mustoxidi corcirese, per Bettoni e Compagno, 
Πάντοβα,  1816].  Το  παραπάνω  κείμενο  αποκτά  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  όταν 
τοποθετηθεί  στο  πλαίσιο  της  έντονης  συζήτησης   που  προκάλεσε  στους 
φιλολογικούς κύκλους της εποχής, η επιστροφή των γλυπτών στη Ιταλία μετά τη 
λήξη των ναπολεόντειων πολέμων και η πανηγυρική επανατοποθέτησή τους στην 
πρόσοψη της Βασιλικής του Αγ. Μάρκου, τον Γενάρη του 1816. Κύριο σημείο της 
αντιπαράθεσης, διάφορες πτυχές  της οποίας είχαν απασχολήσει θεωρητικούς και 
καλλιτέχνες  ήδη  από  τον  14ο  αιώνα,  ήταν  η  χρονολόγηση  και  προέλευση  των 
έργων, εάν δηλαδή, σύμφωνα με τη βασική προβληματική της εποχής, επρόκειτο 
για ελληνικά ή ρωμαϊκά γλυπτά. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε τοποθετείται 
και  η  κορύφωση  της  διαμάχης,  με  έντονες  εθνικιστικές  και  ιδεολογικές 
προεκτάσεις, περισσότερο γνωστές στη βιβλιογραφία είναι οι θέσεις του ιστορικού 
της ιταλικής γλυπτικής,  Leopoldo Cicognara (1797-1834) και του γερμανού λόγιου 
και  κριτικού,  August Wilhelm von Schlegel (1767-1845)  υπέρ  της  ρωμαϊκής  και 
ελληνικής προέλευσης αντίστοιχα. Λιγότερο γνωστή, ωστόσο, είναι η συνολικότερη 
διάσταση  που  πήρε  η  όλη  συζήτηση  με   πολυάριθμες  δημοσιεύσεις  στον 
ευρωπαϊκό, κυρίως ιταλικό και γαλλικό, φιλολογικό τύπο της εποχής.

Η ανακοίνωση σκοπό έχει να παρουσιάσει και να αξιολογήσει την παρέμβαση του 
έλληνα λόγιου στον παραπάνω διάλογο ως απόπειρα άρθρωσης συστηματικού και 
κριτικού λόγου ιστορίας  της  τέχνης  σε  ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον.  Η 
έμφαση θα δοθεί στο κείμενο του Μουστοξύδη και τις ομόχρονες δημοσιεύσεις με 
τις  οποίες  έρχεται  σε  άμεση  αντιπαράθεση,  σε  μια  απόπειρα  προσέγγισης  της 
επιχειρηματολογίας  του  υπέρ  της  ελληνικής  πατρότητας  των  γλυπτών,  και  της 
μεθόδου  του,  με  απώτερο  στόχο  να  τεθούν  βασικά  ερωτήματα  για  την 
σκιαγράφηση του Μουστοξύδη ως συγγραφέα κειμένων σχετικά με την τέχνη.
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Τεχνολογίες θέασης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα: 
από τον Γεώργιο Βιζυηνό στον Περικλή Γιαννόπουλο

Κώστας Ιωαννίδης, 
λέκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Στη δεκαετία του 1880, τόσο στο γερμανόφωνο επιστημονικό κόσμο, στον οποίο θα 
περιοριστώ,  όσο  βέβαια  και  στον  αγγλοσαξωνικό,  γίνεται  όλο  και  περισσότερο 
κοινή  συνείδηση  το  ό,τι  υπάρχει  μια  ριζική  ασυνέχεια  μεταξύ  κόσμου  και 
ανθρώπου. Ότι δεν υφίσταται δηλ. μια εξωτερική πραγματικότητα που μέσω του 
ματιού εσωτερικοποιείται  αλλά μια ρευστή ύλη,  αναγκαστικά διαμεσολαβημένη 
από  τις  αισθήσεις  του  καθενός.  Ο  Γεώργιος  Βιζυηνός  επιχειρηματολογεί 
συστηματικά και εκτεταμένα πάνω στην ασυνέχεια αυτή. Στην παρούσα εισήγηση 
θα με απασχολήσει η Φιλοσοφία του Καλού παρά Πλωτίνω, διατριβή επί υφηγεσία 
που κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1884, τα δύο τομίδια της αμέσως 
επόμενης  χρονιάς  με  τίτλο  Ψυχολογικαί  Μελέται  επί  του  Καλού και  τέλος  τα 
Στοιχεία Ψυχολογίας προς Χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων του 1888. 

Στις αρχές πλέον του 20ου αιώνα στην περίπτωση του Περικλή Γιαννόπουλου αυτό 
που  διατηρείται  σε  σχέση  με  την  εποχή  του  Βιζυηνού  και  ενισχύεται  είναι  το 
θετικιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης της λειτουργίας της όρασης και  η ανάγκη να 
πλαισιωθεί η θέαση με οδηγίες χρήσης καθώς είναι κοινός τόπος ότι δεν αποτελεί 
αυτόματη  λειτουργία.  Ταυτόχρονα  όμως  διακρίνει  κανείς  και  κάτι  σαν 
πισωγύρισμα. Την άποψη περί συνέχειας εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου να 
επιστρέφει  με  τεχνολογικό  πλέον  ένδυμα  και  να  συνοψίζεται  στη  φράση  του 
Γιαννόπουλου ότι ο «εγκέφαλος φωτογραφεί εις τον σκοτεινόν του θάλαμον».
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Η «δια δημοσιευμάτων μεμαρτυρημένη τεχνοκριτική ικανότητα» 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου την περίοδο 1896-1918

Λευτέρης Σπύρου, 
υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ο διορισμός του Ζαχαρία Παπαντωνίου στη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης 
τον  Ιούνιο  του  1918  έγινε  με  βάση τη  φωτογραφική  διάταξη  του  νόμου 1434: 
«Λογοτέχνης  διακεκριμένος,  έχων  δια  δημοσιευμάτων  μεμαρτυρημένην  
τεχνοκριτικήν ικανότητα και δι’ έργων του εν καλλιτεχνική εκθέσει αποδεδειγμένην  
επίδοσιν εις  την  ζωγραφικήν,  διοκητικήν δε  πείραν εκ προγενεστέρας δημοσίας  
υπηρεσίας, επί βαθμώ τουλάχιστον τμηματάρχου» (Νόμος 1434 «Περί οργανώσεως 
της Εθνικής Πινακοθήκης», ΦΕΚ 115, 26/6/1918). Στην ανακοίνωσή μου μελετώ την 
«τεχνοκριτική  αυτή ικανότητα»  του Παπαντωνίου όπως αποτυπώνεται  όχι  μόνο 
στα  τεχνοκριτικά  του  σημειώματα  αλλά  και  στα  γενικότερου  ενδιαφέροντος 
χρονογραφήματα που δημοσίευσε στον αθηναϊκό καθημερινό τύπο την περίοδο 
1896-1918.  Διερευνώ  πως  διαμορφώνονται  και  εξελίσσονται  οι  αισθητικές  και 
μορφοπλαστικές του αντιλήψεις, αναζητώντας τις επιδράσεις που δέχτηκε από τις 
κυρίαρχες στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο καλλιτεχνικές και αισθητικές τάσεις, 
αλλά και από την επαφή του με τα ίδια τα έργα τέχνης. Ταυτόχρονα επιχειρώ να 
δείξω πως ο Παπαντωνίου δεξιώθηκε τα ιμπρεσιονιστικά, μεταϊμπρεσιονιστικά και 
πρωτοποριακά  καλλιτεχνικά  ρεύματα  και  πως  μέσα  από  τα  δημοσιεύματά  του 
αναδείχτηκε  σε  έναν  από  τους  βασικούς  εισηγητές  του  ιμπρεσιονισμού  στην 
αθηναϊκή καλλιτεχνική σφαίρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνω στην τριετή παραμονή του 
στο  Παρίσι  ως  ανταποκριτής  της  εφημερίδας  Εμπρός  (1908-1910),  που κατά τη 
γνώμη μου θεωρείται  τομή στη συγκρότηση όχι  μόνο των μορφοπλαστικών του 
προτιμήσεων αλλά και των γενικότερων ιδεολογικών του αντιλήψεων.  

45



«Κέντρα» και «Περιφέρειες» στην Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης: 
η σχέση Θεσμικής Κριτικής και Κινητικής Τέχνης 
και οι αναθεωρήσεις του «Σύγχρονου

Ασημίνα Κανιάρη, 
λέκτορας, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Στην  ορθοδοξία  της  Ιστορίας  της  Τέχνης  οι  πρακτικές  Θεσμικής  Κριτικής 
(Institutional Critique)  έχουν  συνδεθεί  ιστοριογραφικά  με  την  έννοια  της 
Eννοιολογικής  Tέχνης  (Conceptual Art).  Από  αυτή  τη  σύνδεση  απουσιάζει  η 
καλλιτεχνική τάση που συνδέεται με τον όρο Κινητική Τέχνη (Kinetic Art).  Όπως 
γίνεται  αντιληπτό  από  τη  μελέτη  των  θεωρητικών  κειμένων  καλλιτεχνών  που 
συνδέονται με τις πρακτικές Θεσμικής Κριτικής παρόλα αυτά, αλλά και μέσα από 
μία πληρέστερη εξέταση του εικαστικού τους έργου, όπως η περίπτωση του Hans 
Haacke ειδικότερα φανερώνει, η Κινητική Τέχνη αποτέλεσε το πρώτο βήμα στον 
πειραματισμό,  εικαστικό  και  θεωρητικό,  ο  οποίος  ταυτίζεται  με  τις  πρακτικές 
Θεσμικής Κριτικής. 

Το «κέντρο» της Κινητικής Τέχνης στην Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 
δύο πλεονεκτήματα τέλος, σε επίπεδο μεθοδολογίας, ως προς την αναθεώρηση της 
Ιστοριογραφίας της Σύγχρονης Τέχνης. Το πρώτο συνδέεται με την αναθεώρηση της 
«αντι-μοντερνιστικής» ρητορικής ως κυρίαρχης μορφής αφήγησης της Ιστορίας της 
Σύγχρονης  Τέχνης,  αλλά  και  περιοδολόγησης  του  «Σύγχρονου»,  η  οποία 
παρατηρείται  μετά το 1968,  όπως παρατηρεί  ο  Harrison,  και το δεύτερο με την 
ένταξη καλλιτεχνικού έργου Ελλήνων καλλιτεχνών σε μία μεγάλη αφήγηση γύρω 
από την εξέλιξη της Σύγχρονης Τέχνης ως ιστορικού και καλλιτεχνικού φαινομένου 
σε παγκόσμια κλίμακα. 
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Από κάθετα οριζόντια και από τον χρόνο στο χώρο: η αναθεώρηση 
του Μοντερνισμού στην ιστορία της τέχνης της Ανατολικής Ευρώπης

Λουίζα Αυγήτα, 
διδάκτωρ, City University London

Στην ανακοίνωσή μου μελετάω την κριτική αντιμετώπιση του κυρίαρχου Δυτικού 
λόγου της Ιστορίας της Τέχνης στην Ανατολική Ευρώπη. Επικεντρώνομαι στο έργο 
του ιστορικού τέχνης  Piotr Piotrowski ο οποίος εισήγαγε τον όρο της «οριζόντιας 
ιστορίας της τέχνης» ως κριτική στην «κάθετη» καταγραφή της στο βιβλίο Η Τέχνη 
από το 1900. Σύμφωνα με τον Piotrowski, σε αντίθεση με την ιεραρχικά δομημένη 
κυρίαρχη  κάθετη  ιστορία  της  τέχνης  που  βασίζεται  στον  διαχωρισμό  κέντρου-
περιφέρειας, η οριζόντια ιστορία της τέχνης βασίζεται στην «σχεσιακή γεωγραφία» 
(Rogoff) και δίνει έμφαση στην δυναμική σχέση ανάμεσα στον τέχνη και στον τόπο 
αλλά και στην σχέση μεταξύ διαφόρων τόπων και υποκειμένων, δίνοντας έτσι την 
δυνατότητα  για πλουραλιστικές  αφηγήσεις.  Μέσα σε αυτό το  πλαίσιο η Δυτική 
αφήγηση είναι απλώς μια ανάμεσα στις άλλες τοπικές αφηγήσεις των οριζόντιων 
ιστοριών  της  τέχνης.  Ο  Piotrowski εδώ  ερμηνεύει  τον  Μοντερνισμό  με  όρους 
γεωγραφίας,  μια  προσέγγιση  που  αναπτύχθηκε  ιδιαίτερα  στο  πλαίσιο  των 
μετααποικιακών  σπουδών.  Στόχος  μου  είναι  να  αναλύσω  κριτικά  αυτήν  την 
προσέγγιση την  οποία  εντάσσω στο πλαίσιο  των «εναλλακτικών μοντερνισμών» 
(Jameson),  βασιζόμενη  στην  ιδέα  ότι  ο  Μοντερνισμός  δεν  είναι  δυνατόν  να 
ερμηνευτεί παρά μόνο συνδεόμενος με τον καπιταλισμό.

Η  μεταγραφή  της  ιστορίας  στον  (γεωγραφικό)  χώρο  επιδιώκεται  τόσο  από  τον 
Piotrowski όσο και από το  project  East Art Map των Irwin, στο οποίο γίνεται μια 
απόπειρα χαρτογράφησης της τέχνης του Μοντερνισμού της Ανατολικής Ευρώπης. 
Και στις δύο περιπτώσεις η μεταγραφή αυτή συνδέεται με την αντιμετώπιση της  
ιστορίας της τέχνης ως αντικειμένου τέχνης και επιμέλειας στο πλαίσιο μεγάλων 
εκθέσεων όπως η Beyond Belief (Σικάγο, 1995), η After the Wall (Στοκχόλμη, 1999) 
και η Blood and Honey: the Future’s in the Balkans (Βιέννη, 2003). Ο Piotrowski στο 
βιβλίο  του  In the Shadow of Yalta:  Art and the Avant-garde in Eastern Europe 
θεωρεί  τις  εκθέσεις  που  διοργανώθηκαν  μετά  το  1989  με  θέμα την  Ανατολική 
Ευρώπη  ως  απόπειρες  καταγραφής  της  ιστορίας  της  τέχνης  του  γεωγραφικού 
αυτού χώρου που καλύπτουν έτσι μερικώς το αντίστοιχο κενό των βιβλίων ιστορίας 
της Ευρωπαϊκής τέχνης. Από την άλλη, το East Art Map μετατρέπει την ιστορία της 
τέχνης  σε  καλλιτεχνικό  έργο  που  παρουσιάζεται  με  τη  μορφή  του  χάρτη  σε 
εκθέσεις.  Επιδίωξή  μου είναι  να  αναπτύξω  έναν  κριτικό  λόγο  όσον  αφορά  την 
αντιμετώπιση της ιστορίας της τέχνης με όρους επιμέλειας. Τι συμβαίνει όταν η 
ιστορία της τέχνης γίνεται  έκθεση και  όταν ο ιστορικός χρόνος μετατρέπεται  σε 
ταυτόχρονο (γεωγραφικό και εκθεσιακό) χώρο; 
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«Οι ιστορικοί της τέχνης είναι οι πραγματικοί εικονοκλάστες»: 
τo ζήτημα της περιγραφής στη γερμανική ιστορία της τέχνης 
στα Μπλε Βιβλία  του Stephan von Huene

Γιάννης Χατζηνικολάου, υποψήφιος 
διδάκτωρ, Freie Universität Berlin

Το έργο Τα Μπλε Βιβλία του Stephan von Huene (1998) δημιουργήθηκε με αφορμή 
την 60η επέτειο των γενεθλίων του γερμανού ιστορικού της τέχνης Martin Warnke. 
Πάνω  στο  τεντωμένο  δέρμα  δύο  τυμπάνων  γίνεται  μια  προβολή  διαφανειών 
γνωστών έργων της ευρωπαϊκής τέχνης, τα οποία περιγράφει μια ανδρική φωνή. 
Κάθε τόσο, μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού που χτυπάει το τύμπανο, οι εικόνες 
αλλάζουν.  Σήμερα βρίσκεται  αποσυνδεδεμένο σε ένα κελάρι.  Δεν είναι  σίγουρο 
εάν ο μηχανισμός με τα δύο τύμπανα θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Το μόνο 
ντοκουμέντο της σύντομης ζωής, του σχεδόν κατεστραμμένου σήμερα έργου, είναι 
δύο βίντεο από εκθέσεις του καλλιτέχνη. Μπορεί, παρόλα αυτά, να μας πει κάτι για 
την ιστορία της τέχνης σήμερα; 

Το θέμα του έργου βασίζεται στην ιστορική ομιλία του  Warnke στο πλαίσιο του 
12ου Συνεδρίου των γερμανών ιστορικών της τέχνης το 1970 στην Κολωνία,  που 
έγινε  στο  τμήμα  του  συνεδρίου,  Το  έργο  τέχνης  μεταξύ  επιστήμης  και  
κοσμοθεωρίας, που οργανώθηκε από τον ίδιο. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη 
παρουσία του  Ulmer Verein, το οποίο ιδρύθηκε στην πόλη  Ulm κατά τη διάρκεια 
του 11ου Συνεδρίου γερμανών ιστορικών της τέχνης, με σκοπό να συμβάλλει στην 
αλλαγή του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της ιστορίας της τέχνης, η οποία 
ως  τότε  χαρακτηριζόταν  –  τουλάχιστον  στον  γερμανικό  χώρο  –  από  μια 
αντιδραστική ιδεολογία.

Η ομιλία του  Warnke στην Κολωνία είχε τον τίτλο  Κοσμοθεωρητικά θέματα στην  
εκλαϊκευτική ιστορία της τέχνης. Πρόκειται για μια κριτική ενασχόλησή του με τη 
γλώσσα και την ιδεολογία γνωστών γερμανών ιστορικών της τέχνης πριν και μετά 
τον πόλεμο. Ο Warnke υποστήριξε ότι ήδη η περιγραφή κάθε έργου εμπεριέχει μια 
ιδεολογική  προσέγγιση  και  κατήγγειλε  στην  ομιλία  του  το   εικονοκλαστικό  - 
μιλιταριστικό  περιεχόμενο.  Στα  Μπλε  Βιβλία ο  Stephan von Huene κάνει  μια 
επικαιροποίηση της κατάστασης της ιστορίας της τέχνης της Γερμανίας στα τέλη της 
δεκαετίας του ΄90. Αυτό συμβαίνει μέσω της υπεράσπισης του παρελθόντος της 
«κριτικής  ιστορίας  της  τέχνης»  αναποδογυρίζοντας  ταυτόχρονα  τις  θέσεις  του 
Heinrich Wöllflin.  H επανανακάλυψη της εικονολογίας του  Aby Warburg – μεταξύ 
άλλων και από τον Warnke – από μια αριστερή οπτική οδεύει, όπως φαίνεται στο 
έργο  του  von Huene,  στην  υπεράσπιση  του  λεγόμενου  «iconic turn”  από  τους 
ίδιους τους πρωταγωνιστές της. Πρόκειται για την σημερινή εποχή της «ιστορίας 
και επιστήμης της εικόνας»: το «γιατί» που έθετε η κριτική ιστορία της τέχνης της 
δεκαετίας του 70, έχει μετατραπεί στο «πώς» μιας οντολογίας της εικόνας.
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Χωρική, κυρία, γυναίκα: κοινωνική διαφοροποίηση, 
φύλο και σεξουαλικότητα στην ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα

Γλαύκη Γκότση, 
διδάκτωρ, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πολλές από τις γυναικείες μορφές που εικονίζονται σε έργα ελληνικής ζωγραφικής 
του  19ου  αιώνα  αναγνωρίζονται  ως  χωρικές  ή  κυρίες.  Η  ταυτοποίησή  τους 
διευκολύνεται από μοτίβα και χαρακτηριστικά που δίνονται από τους καλλιτέχνες 
που  τις  σχεδιάζουν  και  είναι  γνώριμα  στους  θεατές  της  εποχής  που  τις  
προσλαμβάνουν.  Στην  παρούσα  ανακοίνωση  παρουσιάζονται  ορισμένα  από  τα 
χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή εκείνα τα οποία εντοπίζονται στον τρόπο απόδοσης 
τμημάτων  των  σωμάτων  των  μορφών,  και  πιο  συγκεκριμένα  του  στήθους,  των 
χεριών  και  των  ποδιών,  μέσα  από  τη  μελέτη  πινάκων  ζωγράφων  όπως  οι 
Νικηφόρος Λύτρας, Γεώργιος Ιακωβίδης,  Νικόλαος Βώκος και Ιάκωβος Ρίζος.  Με 
την παράλληλη ανάλυση σύγχρονων κειμένων, που περιλαμβάνουν κριτικά σχόλια 
για  καλλιτεχνικά  έργα,  ταξιδιωτικές  αναφορές,  περιγραφές  ιδανικών  προτύπων 
ομορφιάς,  συμβουλές  περιποίησης  ή  οδηγίες  καλής  συμπεριφοράς  και 
διαπαιδαγώγησης,  καθώς  και  με  την  εξέταση  κοινωνικών  φαινομένων  όπως  ο 
τρόπος  οργάνωσης  της  αστικής  οικογενειακής  ζωής,  οι  έμφυλες  διακρίσεις  και 
ασυμμετρίες των ρόλων ή η φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζεται εδώ 
ότι τα εικονογραφικά στοιχεία που υπηρετούν την απόδοση κοινωνικής ταυτότητας 
στις παριστανόμενες φιγούρες
α) αποτελούν μέρος των πολιτισμικών και ιδεολογικών τάσεων της περιόδου, 
και
β) μολονότι συντελούν στη σηματοδότηση της διαφοροποίησης μεταξύ κοινωνικών 
ομάδων (χωρική-κυρία),  ταυτόχρονα λειτουργούν ενοποιητικά  ως προς  το  φύλο 
των εικονιζόμενων (γυναίκα), μέσα από διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης 
οι  οποίες ορίζονται  πρωτίστως από άνδρες καλλιτέχνες και  θεατές των αστικών 
στρωμάτων  και  διαμορφώνονται  με  βάση  τις  ανάγκες  και  επιθυμίες  που 
υπαγορεύουν το φύλο και η σεξουαλικότητα των ανδρών αυτών.
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Ο «μύθος» της γυναίκας στο γαλλικό σουρεαλισμό: Η συγκρότηση και 
διαπραγμάτευση της γυναικείας έμφυλης ταυτότητας στη σουρεαλιστική τέχνη

Βικτώρια Φερεντίνου,
 ειδική επιστήμων, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το 1929 η ηγετική μορφή του γαλλικού σουρεαλισμού, André Breton, έγραφε στο 
Δεύτερο  Μανιφέστο: «Το  πρόβλημα  της  γυναίκας  είναι  ό,  τι  πιο  θαυμάσιο  και 
ταραχώδες  υπάρχει  στον  κόσμο».  Η  διττή  νοηματοδότηση  της  γυναίκας,  που 
άλλοτε ενσωματώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της φύσης και άλλοτε εγκυμονεί το 
θάνατο  και  την  καταστροφή,  έχει  τις  ρίζες  της  στο  φθίνοντα  19ο αιώνα  και 
αναπαράχθηκε  με  περισσότερο  ή  λιγότερο  κριτικό  τρόπο  στη  σουρεαλιστική 
πρακτική. Το 1949 η Simone de Beauvoir ήταν η πρώτη που εξέτασε την εικόνα της 
γυναίκας στο σουρεαλισμό, και ειδικότερα στο έργο του  Breton, και την ενέταξε 
στο πλαίσιο της ανδροκεντρικής  λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για 
κατασκευή  όπου  προβάλλονται  οι  αντρικές  επιθυμίες,  φαντασιώσεις  και 
ανησυχίες.  Ωστόσο,  ο  σουρεαλιστικός  «μύθος»  της  γυναίκας έγινε  αντικείμενο 
δριμείας  κριτικής  ειδικότερα  από  τη  δεκαετία  του  1970  και  έπειτα,  υπό  την 
επίδραση  του  φεμινιστικού  προβληματισμού.  Αυτή  την  εποχή  το  ενδιαφέρον 
στράφηκε και στις γυναίκες καλλιτέχνιδες του κινήματος των οποίων το έργο είχε 
παραμεληθεί  στη  σουρεαλιστική  ιστοριογραφία.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  ο 
σουρεαλισμός να βρεθεί στο επίκεντρο μιας έντονης  επιστημονικής διαμάχης:  από 
τη  μια  επαινέθηκε  ως  το  πρώτο  κίνημα  της  καλλιτεχνικής  πρωτοπορίας  που 
δέχθηκε μεγάλο αριθμό γυναικών καλλιτεχνών στους κόλπους του και ενθάρρυνε 
τους  εικαστικούς  τους  πειραματισμούς  και,  από  την  άλλη,  κατακρίθηκε  για  το 
μισογυνισμό του και την προβληματική απεικόνιση της γυναίκας ως «άλλου».

Η παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο να επανεξετάσει το «μύθο» της γυναίκας στο 
γαλλικό σουρεαλισμό, μεταθέτοντας τη συζήτηση, από τη σύνθεση της κατηγορίας 
«γυναίκα» στο έργο ανδρών σουρεαλιστών, στην εικαστική διαπραγμάτευση της 
γυναικείας  έμφυλης  ταυτότητας  από  άνδρες  και  γυναίκες  καλλιτέχνες  του 
κινήματος. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται ως πιο γόνιμη, διότι στο σουρεαλισμό το 
ζήτημα της αναπαράστασης της γυναίκας είναι αλληλένδετο με τη διερεύνηση της  
έμφυλης διαφοράς, της ερωτικής επιθυμίας και της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η 
ανακοίνωση  επιχειρεί  να  διαφωτίσει  την  πολυδιάστατη  εικόνα  που  ο 
σουρεαλισμός  έπλασε  για  τη  γυναίκα  και  να  αναδείξει  τη  συμβολή  γυναικών 
καλλιτεχνών σε αυτή τη μυθοποιητική  διαδικασία. Μέσα από αντιπροσωπευτικά 
εικαστικά  παραδείγματα,  θα  παρουσιαστούν  οι  διαφορετικές  εκδοχές  του 
σουρεαλιστικού «μύθου» της γυναίκας ως «άλλου» και ως «υποκειμένου» και θα 
συσχετιστούν με τις σουρεαλιστικές αναζητήσεις του έμφυλου εαυτού. Η εξέταση 
αποσκοπεί να καταδείξει πως ο σουρεαλισμός δεν υπήρξε ένα μονολιθικό κίνημα 
με στατικές απόψεις, αλλά βρισκόταν σε συνεχή αναθεώρηση και διεύρυνση των 
θέσεών του. Υπό αυτό το πρίσμα, ο «μύθος» της γυναίκας δε θα αντιμετωπιστεί ως 

51



παγιωμένη  κατασκευή,  αλλά  ως  κατηγορία  σε  διαρκή  ανασύνθεση,  η  οποία 
αντανακλά  τις  αμφίσημες  αλλά  συχνά  προοδευτικές  πολιτικές  φύλου των 
σουρεαλιστών.
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Η μεταπολεμική Ελλάδα στα εβδομαδιαία περιοδικά: 
τουρισμός και «εθνική» εικόνα

Ηρώ Κατσαρίδου, 
διδάκτωρ ιστορίας της τέχνης, ΥΠΘΠΑ  
Αναστασία Κοντογιώργη, διδάκτωρ 
ιστορίας της τέχνης, ΥΠΘΠΑ

Η ανακοίνωση εστιάζει στην εικόνα της Ελλάδας όπως προβλήθηκε στα ελληνικά 
εβδομαδιαία περιοδικά των δεκαετιών ’50 και ’60. 

Η φωτογραφική εικόνα της χώρας συνδέθηκε άμεσα με την έντονη ανάπτυξη του 
μαζικού τουρισμού. Με δεδομένη την καθιέρωση των αμειβόμενων διακοπών των 
εργαζομένων σε  όλο τον  ανεπτυγμένο μεταπολεμικό κόσμο,  οι  φθηνοί  καλοκαι 
ρινοί  προορισμοί  της  νότιας  Ευρώπης  προβάλλονταν  σε  ολοένα  πιο  ελκυστικά 
πακέτα.

Έχοντας  ως  πρότυπα  το  αμερικανικό  Life και  το  γαλλικό  Paris-Match,  ελληνικά 
εβδομαδιαία περιοδικά απευθύνονται στην αναπτυσσόμενη μεταπολεμική αστική 
τάξη, παρουσιάζοντας συστηματικά φωτογραφικά ρεπορτάζ από γραφικά τοπία και 
«παρθένα», «ανεξερεύνητα» νησιά. Με αιχμή του δόρατος τα νησιά του Αιγαίου, η 
Ελλάδα παρουσιάζεται ως ένας από τους τελευταίους «χαμένους παραδείσους», 
ένα ηλιόλουστο «γραφικό καταφύγιο», όπου η φύση συνδυάζεται αρμονικά με τις  
παγκοσμίως  γνωστές  αρχαιότητες,  ενώ  τα  φεστιβάλ  Αθηνών  και  Επιδαύρου 
συμπληρώνουν το σύνολο των «τέλειων» διακοπών.

Καθόλου  τυχαία  προφανώς,  η  εικόνα  της  Ελλάδας,  όπως  εμφανίζεται  στα 
περιοδικά αυτά, συμβαδίζει απόλυτα με την τουριστική εικόνα που προβάλλει στο 
εξωτερικό  ο  νεοϊδρυθείς  ΕΟΤ.  Αντλώντας  υλικό  από  αφίσες  και  καρτ-ποστάλ, 
παραγγελίες του ΕΟΤ σε επώνυμους φωτογράφους της εποχής, σε συνδυασμό με 
τα εβδομαδιαία περιοδικά, η ανακοίνωση εξετάζει πώς η εικόνα της Ελλάδας που 
διαμορφώθηκε για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό υιοθετήθηκε 
για να καλύψει τις ναρκισιστικές ανάγκες της αναδυόμενης μεταπολεμικής αστικής 
τάξης.  Στο  πλαίσιο  αυτό  επιχειρεί  να  δώσει  μια  ερμηνεία  της  «φαντασιακής 
κοινότητας» της μεταπολεμικής Ελλάδας.
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Η Αθήνα τη νύχτα: Στιγμιότυπα νεωτερικότητας τη δεκαετία του '50

Εύη Παπαδοπούλου, 
υποψήφια διδάκτωρ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Η παρούσα πρόταση, η οποία αφορά σε μικρό τμήμα της υπό εκπόνηση διατριβής 
μου με θέμα  Το αστικό τοπίο στην ελληνική μεταπολεμική φωτογραφία, εξετάζει 
πώς στις φωτογραφικές αναπαραστάσεις της νυχτερινής Αθήνας τη δεκαετία του 
'50 μεταπλάθεται σε εικόνα ο επίσημος λόγος της εποχής περί νεωτερικότητας και 
προόδου.   

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα μεγάλα δημόσια έργα- ηλεκτροδότηση, 
διανοίξεις δρόμων, αναπλάσεις πλατειών- εκσυγχρονίζουν την όψη της πόλης και 
καθιστούν  το  δημόσιο  χώρο  πεδίο  έντονων  συζητήσεων  και  αντιπαραθέσεων. 
Παράλληλα η φωτογραφία γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη άνθιση με την ίδρυση της 
Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)  το 1952 και  την ευρεία κυκλοφορία 
εικονογραφημένων περιοδικών. 

Η  πρόσληψη  της  Αθήνας  ως  μίας  σύγχρονης  ευρωπαϊκής  μεγαλούπολης 
πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό πέρα από τον κινηματογράφο και μέσα από τη 
φωτογραφική εικόνα.  Στο  περιοδικό  Εικόνες, ήδη από το 1956,  παρουσιάζονται 
φωτογραφίες μελών της Ε.Φ.Ε. με θέμα την νυχτερινή κίνηση στους δρόμους της 
πόλης και στιγμίοτυπα από διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις (Φεστιβάλ Αθηνών, 
Ήχος και Φως, δεξιώσεις, χοροί). Το 1959 λαμβάνει χώρα η έκθεση Αἱ Ἀθῆναι τὴν  
νύκτα,  η  μοναδική  έκθεση  εξολοκλήρου  αφιερωμένη  στο  αστικό  τοπίο  της 
πρωτεύουσας, που οργανώθηκε από την Ε.Φ.Ε. σε συνεργασία με την Ηλεκτρική 
Εταιρεία  Αθηνών  Πειραιώς  (Η.Ε.Α.Π.),  με  στόχο  να  δώσει  “μία  αληθινή  και 
μεγαλοπρεπή εικόνα της νυχτερινής όψεως της Πρωτεύουσας”. 

Ωστόσο η εξέταση των χώρων που επιλέγουν να αποτυπώσουν οι φωτογράφοι και 
του  τρόπου  με  τον  οποίο  πραγματεύονται  το  θέμα  τους,  φανερώνει  την 
εξειδανικευτική διάθεση που προσιδίαζε σε αυτή τη θεματική.  Η πρόσληψη της 
προαναφερθείσας έκθεσης από την κριτική της εποχής είναι διαφωτιστική σχετικά 
με τις προσδοκίες που γεννούσε η αναπαράσταση του αστικού τοπίου αλλά και η 
τέχνη της φωτογραφίας γενικότερα, ενώ και η αναφορά στο σύγχρονο κοινωνικό-
πολιτικό πλαίσιο αναδεικνύει τη στενή σχέση της φωτογραφίας του αστικού τοπίου 
με τον επίσημο πολιτικό λόγο της εποχής.  

Το φωτογραφικό υλικό που θα σχολιαστεί προέρχεται από το περιοδικό Ελληνική  
Φωτογραφία,  Εικόνες και  από  το  αρχείο  του  Δημήτρη  Χαρισιάδη-Φωτογραφικό 
Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.
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Χωρο-γραφίες του πολιτικού: ελληνικές περφόμανς 
του ’ 70 και του ’ 80 και δημόσιος χώρος

Ειρήνη Γερογιάννη, 
υποψήφια διδάκτωρ, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Τις δεκαετίες του 1970 και 1980, πολυάριθμες περφόρμανς Ελλήνων καλλιτεχνών 
αποκτούν δημοσιακά παρεμβατικό χαρακτήρα, «ξεχειλίζοντας», τρόπον τινά, από 
τους καθιερωμένους χώρους τέχνης –τις  γκαλερί και  τα μουσεία– στο δημόσιο 
χώρο. Καλλιτέχνες όπως η Μαρία Καραβέλα, ο Γρηγόρης Σεμιτέκολο, ο Δημήτρης 
Αληθεινός,  ο  Κωνσταντίνος  Ξενάκης,  χρησιμοποιούν  τον  διαλεκτικό  χώρο  της 
δημόσιας  σφαίρας  όχι  ως απλό σκηνικό παραπέτασμα στις  δράσεις  τους,  αλλά 
κυρίως  ως  θέμα,  με  στόχο  τη  χαρτογράφηση,  τη  σηματοδότηση και  την  τελική 
ανάκτηση  του  δημόσιου  χώρου.  Σημαντική,  φυσικά,  είναι  η  πολιτική 
πραγματικότητα  των  δύο  δεκαετιών:  η  παρακαταθήκη  του  Μάη του  ’68  και  οι 
ακτιβιστικές καταβολές των δημόσιων επιτελεστικών παρεμβάσεων, η δικτατορία 
ως κατάληψη η ίδια του δημόσιου χώρου, το πέρασμα προς τη δημοκρατία και ο 
«συγκρουσιακός  αγωνισμός»  κατά  τη  Chantal Mouffe.  Αντίθετα,  λοιπόν,  με  τον 
ορισμό του Claude Lefort, σύμφωνα με τον οποίο ο δημόσιος χώρος αποτελεί ένα 
πεδίο  κενό  που  διατίθεται  σε  οποιονδήποτε  θέλει  να  του  αποδώσει  νόημα,  οι 
ελληνικές δημόσιες περφόρμανς στοχεύουν στην ανάδειξη των δυνάμεων εκείνων 
που  διασταυρώνονται  στο  δημόσιο  χώρο  ως  φορείς  συνεχούς  μεταβολής  και 
διαμόρφωσής τους. Καταλαμβάνοντας τον κατεξοχήν τόπο αντίληψης της έννοιας 
της δημοκρατίας –και της απουσίας της, τη δημόσια σφαίρα, θίγουν την ύπαρξη 
ορίων τόσο κατά τη διάρκεια ενός απολυταρχικού καθεστώτος, όσο και εν καιρώ 
δημοκρατίας, σε πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και καλλιτεχνικό επίπεδο.
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Προσεγγίσεις του καθημερινού

Αρετή Λεοπούλου, επιμελήτρια, 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  

Για  πολλά  καλλιτεχνικά  ρεύματα  του  20ού  αιώνα  διεθνώς,  το  ευρύ  πεδίο  της 
καθημερινής  ζωής  λειτουργεί  όχι  μόνον  ως  θεματική  αφορμή,  αλλά κυρίως  ως 
ιδεολογική επιλογή για εικαστική δημιουργία. Αποτελεί το πρωτογενές υλικό, πάνω 
στο  οποίο  πολλοί  καλλιτέχνες  βασίζουν  είτε  τμήματα  είτε  και  το  σύνολο  της 
εικαστικής τους παραγωγής.  Στόχος τους είναι όχι  απλώς να υπονομεύσουν την 
ιδέα περί «υψηλής» τέχνης, αλλά και να αμφισβητήσουν την συμβατική ιδέα για το 
τι είναι «καθημερινό» και ποια είναι η σχέση του με την τέχνη. Από τις εικαστικές  
εγκαταστάσεις μέχρι και τις περφόρμανς, στοιχεία τις καθημερινότητας αρχίζουν 
να αποτελούν τις δομές του ίδιου του καλλιτεχνικού έργου και σταδιακά ακόμη και 
της καλλιτεχνικής πρακτικής.

Στην  εισήγηση  αυτή  διερευνάται  αφενός  το  τι  νοείται  ως  «καθημερινό»  και 
αφετέρου,  σε  έναν  ορίζοντα  καλλιτεχνικής  παραγωγής  αρκετά  διευρυμένο 
(εγκαταστάσεις-εικαστικές  δράσεις),  αναζητούνται  τα  ποικίλα  στοιχεία  της 
καθημερινότητας  όπως  αυτά  αφομοιώνονται,  προβάλλονται  ή  αποτελούν  το 
βασικό υλικό της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα μεταπολεμικά.

Η εισήγηση επικεντρώνεται στις περιπτώσεις-παραδείγματα καλλιτεχνών όπως οι 
Θανάσης  Χονδρός  και  Αλεξάνδρα  Κατσιάνη,  Λήδα  Παπακωνσταντίνου,  Νίκη 
Καναγκίνη,  Γιώργος  Τσακίρης,  στους  τρόπους  με  τους  οποίους,  ανά περίπτωση, 
προσεγγίζουν το καθημερινό, καθώς και στην προσπάθεια να ερμηνευτεί αυτή τους 
η επιλογή συνολικότερα.
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Ο καλλιτέχνης ως avatar

Αρετή Αδαμοπούλου, 
επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων – Μάρω Ψύρρα, υποψήφια 
διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στην ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα είναι αρκετά τα παραδείγματα καλλιτεχνών 
που  «κατασκεύασαν»  μια  άλλη  προσωπικότητα  (persona)  και  λειτούργησαν  σε 
ποικίλα επίπεδα μέσα από αυτήν. Από τους πειραματισμούς του Marcel Duchamp 
ως Rrose Selavy και τις φεμινίστριες performers της δεκαετίας του 1970, μέχρι τις 
ψηφιακές «προσωπικότητες» της σύγχρονης εποχής, οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να 
δημιουργούν φανταστικούς χαρακτήρες, άλλοτε για να ασκήσουν κριτική στο ρόλο 
και την κοινωνική θέση του καλλιτέχνη και άλλοτε για να καταγγείλουν τη σχέση 
της τέχνης με την αγορά και το ομόχρονο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Στη δεκαετία του 1990, η ψηφιακή τεχνολογία και οι υβριδικές μορφές τέχνης που 
εμφανίστηκαν  χρησιμοποιώντας  τα  «νέα  μέσα»,  αξιοποίησαν  την  έννοια  της 
persona και  τη  σημασιοδότησαν  εκ  νέου.  Η  Computer art,  η  Net art και  οι 
συνδυασμοί  της  καλλιτεχνικής  έκφρασης  με  την  τεχνολογία  της  Τεχνητής 
Νοημοσύνης, δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη επινοημένων 
καλλιτεχνικών  «προσωπικοτήτων».  Οι  τρισδιάστατοι  κόσμοι  της  εικονικής 
πραγματικότητας,  το  διαδίκτυο  και  τα  μέσα κοινωνικής  δικτύωσης  (π.χ.  Second 
life), έδωσαν στους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα κατασκευής ψηφιακών 
χαρακτήρων (avatar), που επιτρέπουν τη διατήρηση της ανωνυμίας του χρήστη και 
τη διαμόρφωση μιας έτερης προσωπικότητας. 

Στην  παρούσα  ομιλία  θα  εξεταστούν,  μέσα  στο  ιστορικό  τους  συγκείμενο, 
περιπτώσεις  καλλιτεχνών  που  εμφανίζονται  ως  avatars και  κατασκευάζουν 
διαδικτυακές  personae. Θα διερευνηθούν παράμετροι, όπως το περιεχόμενο των 
έργων  και  οι  προϋποθέσεις  της  δημιουργίας  τους.  Επιπλέον,  θα  συζητηθούν 
ζητήματα όπως η στενή συγγένεια των έργων αυτών με τον πολιτικό ακτιβισμό και 
οι ιδιαίτερες συνθήκες ύπαρξής τους συγκριτικά με τη συμβατική έκθεση έργων 
τέχνης σε μουσειακούς και άλλους συναφείς χώρους. 
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1990 -2012. Χρονική καταγραφή και περιγραφή των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της εμφάνισης και της εξέλιξης του γκραφίτι στην Ελλάδα.

Ορέστης Πάγκαλος, 
υποψήφιος διδάκτωρ, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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Η πρώτη αναδρομική έκθεση: Nathaniel Hone, Λονδίνο, 1775

Κωνσταντίνος Στεφανής, 
επιμελητής, Συλλογή Στεφανή

Η  εισήγησή  μου  θα  επιδιώξει  να  παρουσιάσει  τις  απαρχές  της  αναδρομικής 
έκθεσης,  ως  ένα  ξεχωριστό  και  αυτόνομο είδος,  σημαντικό  στην  εξέλιξη  της 
ιστορίας  των  εκθέσεων.  Σε  μια  εποχή  όπου  εκτός  από  τις  πολυάριθμες 
αναδρομικές μεμονωμένων καλλιτεχνών, οι ίδιες οι εκθέσεις γίνονται αντικείμενο 
αναδρομικών εκθέσεων – όπως το Turner Prize και η Dokumenta – το ενδιαφέρον 
της ερευνάς μου επικεντρώνεται στο ξεκίνημα αυτού του είδους των εκθέσεων. Η 
ομιλία  μου  θα  εστιάσει  στην  πρώτη,  πλήρως  καταγεγραμμένη,  διοργάνωση 
αναδρομικής έκθεσης αφιερωμένης στο έργο ενός εν ζωή καλλιτέχνη. Με τον όρο 
αναδρομική  έκθεση  εννοώ  την  προσπάθεια  συγκέντρωσης  και  προβολής  ενός 
σημαντικού αριθμού έργων ενός καλλιτέχνη, που καλύπτει ένα εκτεταμένο χρονικό 
διάστημα  της  παραγωγής  του/της,  έτσι  ώστε  να  παρουσιάζεται η  καριέρα  του 
συγκεκριμένου καλλιτέχνη.

Ήδη  από  τον  19ο  αιώνα,  η  αναδρομική  έκθεση  θεωρούνταν  ως το  απόλυτο 
εργαλείο  για  να  τιμήσει  κάποιος  έναν  καλλιτέχνη  –  ή  πιο  σωστά  την  καριέρα 
του/της. Παρόλη τη διάδοση που γνώρισε ο συγκεκριμένος τύπος έκθεσης τον 19ο 
αιώνα, οι απαρχές της μπορούν να ανιχνευτούν τον 18ο αιώνα. 

Μια πρώιμη έκφανση της αναδρομικής έκθεσης ήταν αυτή που πραγματοποίησε ο 
Ιρλανδός ακαδημαϊκός ζωγράφος Nathaniel Hone το 1775 στο Λονδίνο. Η ιδιαίτερη 
αυτή  έκθεση  ήταν  σίγουρα  κάτι  το  τελείως  διαφορετικό  από  αυτό  που  είχε 
συνηθίσει  να βλέπει  το  Λονδρέζικο,  και  κατ’  επέκταση το  Ευρωπαϊκό,  κοινό.  Ο 
καλλιτέχνης,  ωσάν  εμβρυϊκός  επιμελητής,  συγκέντρωσε  66  έργα  του  και  χωρίς 
μεσάζοντες  επιχείρησε  να  προάγει  την  καριέρα  του.  Ποιοι  ήταν  οι  λόγοι  που 
ώθησαν τον Hone σε αυτή του την απόφαση και πώς παρουσιάστηκε η πρώτη αυτή 
αναδρομική έκθεση;
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Ο Νικόλας Κάλας ως Επιμελητής Εκθέσεων

Ειρήνη Μαρινάκη, 
επιμελήτρια, Συλλογή Στεφανή

Ο  Νικόλας  Κάλας  (Νικόλαος  Καλαμάρης  1907-1988)  έχει  γράψει  εισαγωγικά 
κείμενα για πολλές εκθέσεις και μονογραφίες καλλιτεχνών. Ήταν όμως υπεύθυνος 
και  για  την  οργάνωση  αρκετών  ομαδικών  εκθέσεων,  τις  οποίες  σχεδίασε  και  
επιμελήθηκε ο ίδιος. 

Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην κριτική σκέψη του Κάλας σε σχέση με την τέχνη και  
την οργάνωση εκθέσεων με εκτεταμένη χρήση του προσωπικού του αρχείου. Θα 
εξερευνήσει την δράση του Κάλας ως καλλιτεχνικού επιμελητή, από τα τέλη της 
δεκαετίας του σαράντα μέχρι τις αρχές του ογδόντα. Θα παρουσιαστούν σπάνια 
πολιτιστικά γεγονότα και ομαδικές εκθέσεις που οργάνωσε ο Κάλας όπως οι: 
Bloodflames (1947),  According to the Letter (1963),  Hard Center (1963),  For Eyes  
and Ears (1964), Games Without Rules (1966), Mirrors of the Mind (1975), OBJECTS! 
(1978) και  Further  Furniture (1980).  Επίσης,  η εισήγηση μου θα αναφερθεί  στις 
ιδέες του Κάλας για το παιχνίδι ως πολιτιστικό φαινόμενο και βασικό εργαλείο της 
δουλειάς του, όπως αποδεικνύει και η συμμετοχή του μαζί με τον André Breton το 
1944-45 στην έκθεση Imagery of Chess στην γκαλερί Julien Levy στην Νέα Υόρκη. 

Η ομιλία θα υποστηρίξει πως τα γεγονότα αυτά είναι επίσης σημαντικά ως πρώιμα 
παραδείγματα  θεματικών  εκθέσεων  που  παρουσιάστηκαν  σε  μικρές  και 
ανεξάρτητες  γκαλερί  εκτός  των  μουσείων,  προωθώντας  την  δουλειά  νέων 
καλλιτεχνών. Ο ρόλος του ανεξάρτητου επιμελητή εκθέσεων, όπως αναγνωρίζεται 
σήμερα, ξεκίνησε να εξελίσσεται από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του εξήντα 
(όπως  για  παράδειγμα  από  τους  Lucy  R.  Lippard,  Harald  Szeemann,  Lawrence 
Alloway και άλλους). Παρόλα αυτά, ο Κάλας είχε ήδη ξεπεράσει αυτές τις πρώιμες 
προσπάθειες, ως νέος ανεξάρτητος επιμελητής (από την δεκαετία του σαράντα με 
την Bloodflames) και μπορεί να θεωρηθεί ως διεθνής πρωτοπόρος στον τομέα αυτό 
και ένας από του πρώτους ανεξάρτητους επιμελητές εκθέσεων. Οι εκθέσεις που 
οργάνωσε  και  συμμετείχε,  αν  και  δεν  είναι  ευρέως  γνωστές,  είχαν  εξαιρετικά 
εφευρετικά θέματα,  γεμάτα φαντασία,  με ισχυρό υπόβαθρο την διεπιστημονική 
κριτική του σκέψη. Ως πολιτιστικά γεγονότα, η προσφορά τους στην ιστορία των 
εκθέσεων  και  της  ιστορίας  της  τέχνης,  του  Υπερρεαλισμού,  της  εννοιολογικής 
τέχνης  και  άλλων  καλλιτεχνικών  κινημάτων,  είναι  δεδομένη  και  αξίζει  ακόμα 
μεγαλύτερη, μελλοντική αναγνώριση.
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Η σύσταση της β’ έδρας εργαστηρίου γλυπτικής στην Α.Σ.Κ.Τ. 
και η εκλογή του Γιάννη Παππά

Χριστίνα Δημακοπούλου, 
υποψήφια διδάκτωρ, Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών

Το δεύτερο τακτικό εργαστήριο γλυπτικής της Α.Σ.Κ.Τ. ιδρύεται με το Νομοθετικό 
Διάταγμα υπ’ αριθ. 2201 της 15ης Αυγούστου του 1952 και τρεις μήνες αργότερα 
προκηρύσσεται  ο  σχετικός  διαγωνισμός  προς  πλήρωσιν  της  αντίστοιχης 
καθηγητικής  έδρας.  Έως  εκείνη  τη  στιγμή,  κατά  τα  προβλεπόμενα  από  τον 
οργανωτικό νόμο 4791 του 1930, στην Α.Σ.Κ.Τ. λειτουργούσε ένα και μόνο τακτικό 
εργαστήριο  γλυπτικής  υπό  την  διεύθυνση  των  Θωμά  Θωμόπουλου  αρχικά  και 
Μιχάλη  Τόμπρου  κατόπιν,  καθώς  και  το  προσωπικό  εργαστήριο  γλυπτικής  του 
διευθυντή της Σχολής Κωστή Δημητριάδη το οποίο όμως δεν συνεπαγόταν μόνιμη 
έδρα  γλυπτικής.  Το  ζήτημα  της  σύστασης  δεύτερου  τακτικού  εργαστηρίου 
γλυπτικής  θα  συμπεριληφθεί  για  πρώτη  φορά  στην  ημερήσια  διάταξη  των 
συνεδριάσεων του συλλόγου των καθηγητών της Σχολής το 1947. Το αναγκαίο της 
ίδρυσης  μιας  δεύτερης  καθηγητικής  έδρας  γλυπτικής  θα  υποστηριχθεί  από  μια 
ομάδα καθηγητών απαρτιζόμενη από τους Πρεβελάκη, Κεφαλληνό και Μόραλη στη 
βάση  κυρίως  μιας  επιχειρηματολογίας  υπέρ  της  ενίσχυσης  του  εργαστηριο- 
κεντρικού  μοντέλου  λειτουργίας  της  Σχολής  δια  της  διασφάλισης  όρων  καλλι- 
τεχνικού πλουραλισμού και για την περίπτωση της γλυπτικής, καθώς και στη βάση 
ενός αιτήματος για  ενθάρρυνση της  διαφορετικότητας των τάσεων μεταξύ των 
εργαστηρίων της Σχολής. Η βούληση αυτή των παραπάνω καθηγητών θα συνδεθεί 
με την ,αν και όχι ρητά εκπεφρασμένη πλην όμως σαφή, πρόθεσή τους να εκλεγεί 
στη  εν  λόγω  έδρα  ο  γλύπτης  Γιάννης  Παππάς.  Εκλογή  που  θα  καταστεί  τελικά 
δυνατή μέσα σ’ ένα αρκετά προβληματικό ως προς την διεξαγωγή της διαδικασίας 
καθαυτής  πλαίσιο.  Προβληματικό τόσο εξαιτίας της σύνθεσης  του εκλεκτορικού 
σώματος, όσο και εξαιτίας της ανάδειξης του Παππά σε μοναδικό διεκδικητή της 
έδρας ύστερα από την παραίτηση των πέντε συνυποψηφίων του. Το χρονικό αυτής 
της εκλογής καλλιτέχνη καθηγητή στη Σχόλη, τόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της 
τυπικής διαδικασίας, όσο και λόγω του χαρακτήρα των ματαιωμένων υποψηφιό-
τητων,  είναι  αποκαλυπτικό  των  συνθηκών  έντονου  ανταγωνισμού  τόσο  μεταξύ 
προσώπων  όσο  και  μεταξύ  διαφορετικών  καλλιτεχνικών  τάσεων  σε  θεσμικά 
περιβάλλοντα  όπως  αυτό  της  Σχολής.  Ειδικότερα,  η  εκλογή  του  συγκεκριμένου 
καλλιτέχνη στη δεδομένη θέση και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αφήνει να 
διαφανεί  καθαρά  το  στίγμα της  καλλιτεχνικής  διδασκαλίας  που  η  ανερχόμενης 
επιρροής ομάδα των Πρεβελάκη,  Κεφαλληνού και  Μόραλη φιλοδοξεί  (θα έλεγε 
κανείς πάση θυσία) να εδραιώσει στη Σχολή, ενώ σε τελική ανάλυση μοιάζει, αν όχι  
να  αναιρεί  το  επιχείρημα  των  υποστηρικτών  του  Παππά  περί  καλλιτεχνικού 
πλουραλισμού, τουλάχιστον να περιχαρακώνει αυστηρά το πεδίο εντός του οποίου 
αυτός ο καλλιτεχνικός πλουραλισμός οφείλει να εξαντλείται.  
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Οικονομική κρίση και αγορά τέχνης 
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Σπύρος Μοσχονάς, 
διδάκτωρ, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Η σύγχρονή μας οικονομική κρίση δεν είναι πρώτη που καλείται να αντιμετωπίσει  
το Νεοελληνικό Κράτος και που βιώνει βαθιά η νεοελληνική Κοινωνία. Οι διεθνείς 
συγκυρίες, οι Πόλεμοι αλλά και εγγενή προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είχαν 
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών και μεγάλων οικονομικών (κατ’ επέκταση και 
κοινωνικών)  κρίσεων  στην  πρόσφατη  ιστορία  της  Ελλάδας,  με  εμφατικά 
παραδείγματα το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χ.  Τρικούπη, το 1893, και  την 
κατάσταση  στην  μετακατοχική/μεταπολεμική  Ελλάδα.  Ωστόσο,  το  ερώτημα  που 
γεννάται για τον ιστορικό είναι το εξής: πώς αντιδρά η αγορά τέχνης σε περιόδους  
βαθιάς  οικονομικής  κρίσης;  Τι  αντίκτυπο  έχει  η  κρίση  στους  καλλιτέχνες  –  σε 
επίπεδο βιοπορισμού ή, ακόμη, σε επίπεδο έκφρασης; 

Η Διεθνής Κρίση του 1929 και η σταδιακή μετάδοσή της από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη 
και  εντέλει  στην  Ελλάδα,  παρουσιάζει  ομοιότητες  με  το  σήμερα,  μολονότι  οι 
συνθήκες  εμφάνισης,  διάδοσης  και  αντιμετώπισής  της  υπήρξαν  ριζικά 
διαφορετικές. Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης θα περιγραφεί το εάν και 
πώς  επέδρασε  η  οικονομική  ύφεση,  που  χτύπησε  την  ελληνική  οικονομία  στις 
αρχές της δεκαετίας του 1930, στην αγορά τέχνης και κατά πόσο επηρεάστηκε η 
καλλιτεχνική  δημιουργία.  Θα  μελετηθεί  η  εκθεσιακή  δραστηριότητα,  τόσο  σε 
ιδιωτικές  αίθουσες  τέχνης  όσο  και  σε  θεσμικούς  εκθεσιακούς  χώρους,  ενώ  θα 
διερευνηθεί η αγοραστική κίνηση, οι επιλογές του κοινού και, κυρίως, ο αντίκτυπος 
που  είχε  η  μείωση  της  αγοραστικής  δραστηριότητας  στους  καλλιτέχνες,  οι 
εναλλακτικές τους και οι τρόποι αντίδρασής τους. 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  θα  γίνει  προσπάθεια  να  μελετηθεί  και  η  αντίδραση  του 
Ελληνικού Κράτους,  προκειμένου να στηρίξει τους εικαστικούς δημιουργούς. Και 
αυτό επειδή ο κρατικός παρεμβατισμός στον τομέα της τέχνης –μολονότι υπήρξε 
σύνηθες  φαινόμενο διεθνώς κατά  τον  Μεσοπόλεμο (πρβλ.  για  παράδειγμα την 
πολιτιστική πολιτική του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι)–, ενισχύθηκε ως 
πρακτική και από την οικονομική κρίση. 
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Η βράβευση της Βάσω Κατράκη στην Μπιενάλε της Βενετίας 
το 1966 μέσα από το αρχείο Τώνη Σπητέρη

Παναγιώτης Μπίκας, 
επιμελητής, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών, ΑΠΘ

Συστατικό  στοιχείο  της  δόμησης  εθνικής  πολιτικής  στον  19ο αιώνα  υπήρξαν  οι 
Διεθνείς  Εκθέσεις  που  διοργανώνονταν  στις  μεγάλες  πρωτεύουσες  της 
“ανεπτυγμένης” Δύσης. Σε αυτές, τα κράτη εμπλέκονταν σε ένα πόλεμο εικόνων και 
αντικειμένων,  διαγωνιζόμενα  για  τα  πρωτεία  σε  πολιτιστικό  και  τεχνολογικό 
επίπεδο,  επιχειρώντας  να  εδραιώσουν  την  θέση  τους  μέσα  σε  ένα  συσχετισμό 
δυνάμεων που ήταν υπό διαμόρφωση. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Μπιενάλε 
της Βενετίας, που στη δεκαετία του 1960 θα ακολουθήσει και αυτή τις μεταβολές 
που  γίνονται  τόσο  στο  επίπεδο  της  τέχνης  όσο  και  σε  εκείνο  της  κοινωνικής 
νοηματοδότησης.

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στη παρουσία της Ελλάδας στην Μπιενάλε του 1966 
με επίτροπο τον Τώνη Σπητέρη και την βράβευση της Βάσως Κατράκη. Στο αρχείο 
Τώνη Σπητέρη, που έχει δωριθεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών,  υπάρχει πλήρης 
καταγραφή της πορείας υλοποίησης της έκθεσης που μας επιτρέπει να δώσουμε 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τις λύσεις 
που  δόθηκαν.  Επίσης  στη  βιβλιοθήκη  του  εντοπίσαμε  ελληνικά  και  διεθνή 
περιοδικά με αφιερώματα στην Μπιενάλε, τον κατάλογο της έκθεσης καθώς και  
καταλόγους των εθνικών περιπτέρων. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μπούμε στην 
“κουζίνα” του τεχνοκριτικού και  του επιτρόπου και  να διαβάσουμε μαζί  του τα 
άρθρα των ξένων συναδέλφων του. Στην αλληλογραφία, στα αποκόμματα και στα 
υπηρεσιακά σημειώματα, όπως θα δούμε, τα προβλήματα συμπίπτουν με ανάλογα 
ζητήματα  που είχε  διαχειριστεί  ο  Σπητέρης  μόλις  το  προηγούμενο χρόνο με  τη 
μεγάλη έκθεση των Παναθηναίων της Παγκόσμιας Γλυπτικής στην Αθήνα. 

Ο Σπητέρης ήταν Επίτροπος της Ελλάδας στις τέσσερις προηγούμενες Μπιενάλε και 
είχε στο βιογραφικό του τη βράβευση του Γ. Σπυρόπουλου το 1960 με το βραβείο 
της UNESCO. Για την Μπιενάλε του 1966 η ΜΕΔΚΕ είχε επιλέξει να εκπροσωπηθεί η 
Ελλάδα με δύο ζωγράφους, τον Ν. Γεωργιάδη και τον Γ. Μαυροΐδη, δύο γλύπτες,  
τον Κ. Ανδρέου και τον Κλ. Λουκόπουλο, καθώς και την χαράκτρια Β. Κατράκη. 

Στην  ανακοίνωση  σχολιάζεται   και  επιχειρείται  να  αποκωδικοποιηθεί  επίσης  η 
ευρεία  αποδοχή  που  είχε  το  έργο  μιας  γυναίκας  καλλιτέχνιδα  με  αριστερές 
αναφορές. Η συνολικά θετική υποδοχή του έργου της Κατράκη θα κορυφωθεί με 
την  αναδρομική  της  έκθεση,  το  1980,  στην  Εθνική  Πινακοθήκη  από  τον  Δ. 
Παπαστάμο σε μια σχετικά πρώιμη για τα ελληνικά δεδομένα εποχή.   
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Εθνική ή ριζοσπαστική τέχνη: Η διαμάχη γύρω από τον Ελληνικό Μήνα 
στο Λονδίνο το 1975

Πολύνα Κοσμαδάκη, 
επιμελήτρια, Μουσείο 
Μπενάκη 

Αμέσως μετά την πτώση της Δικτατορίας και με πρωτοβουλία του Έλληνα κριτικού 
και  επιμελητή εκθέσεων Χρήστου Ιωακειμίδη,  που ζούσε στο Βερολίνο,  και  του 
Norman Rosenthal,  που  ήταν  υπεύθυνος  εκθέσεων  στο  βρετανικό  Ινστιτούτο 
Σύγχρονης Τέχνης  (ICA),  διοργανώθηκε στο Λονδίνο,  τον Δεκέμβριο του 1975,  ο 
Ελληνικός Μήνας, στο πρότυπο του Γερμανικού και του Γαλλικού μήνα που είχαν 
προηγηθεί. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν δύο εκθέσεις σε επιμέλεια των 
Ιωακειμίδη  και  Rosenthal,  που  αφορούσαν  στην  τέχνη  του  20ού  αιώνα  στην 
Ελλάδα: η πρώτη είχε τίτλο Τέσσερις ζωγράφοι της Ελλάδος του 20ού αιώνα (Four 
Painters of 20th Century Greece), πραγματοποιήθηκε στην γκαλερί Wildenstein και 
παρουσίαζε  έργα  τεσσάρων  από  τους  σημαντικότερους  εκπροσώπους  του 
“ελληνοκεντρικού μοντερνισμού”.  Η δεύτερη είχε τίτλο  Οκτώ καλλιτέχνες,  Οκτώ  
αντιλήψεις, Οκτώ Έλληνες (Eight Artists, Eight Attitudes, Eight Greeks), έλαβε χώρα 
στο  Ινστιτούτο  Σύγχρονης  Τέχνης  (ICA)  και  παρουσίαζε  έργα  οκτώ  σύγχρονων 
καλλιτεχνών που ανήκαν ως επί το πλείστον στους Έλληνες της Διασποράς.  Στην 
έκθεση  συμμετείχαν  οι  Στήβεν  Αντωνάκος,  Βλάσσης  Κανιάρης,  Χρύσα,  Γιάννης 
Κουνέλλης,  Λουκάς Σαμαράς,  Τάκης,  Κώστας  Τσόκλης,  Παύλος.  Όπως προκύπτει 
από  το  έργα  των  εκθέσεων  και  τα  επιμελητικά  κείμενα  που  τις  συνόδευαν, 
ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν ήταν και ο ρόλος του επιμελητή, των θεσμών 
και της πολιτιστικής πολιτικής, του προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας μέσω 
της τέχνης, του πρωτοποριακού της χαρακτήρα και της πολιτικής της διάστασης της 
τέχνης.  

Με αφορμή τόσο τις παραπάνω επιμελητικές κατευθύνσεις όσο και τις αντιδράσεις 
που προκάλεσαν, θα εξετάσω πώς τίθενται στα μέσα της δεκαετίας του 70 κάποια 
από  τα  σοβαρότερα  ζητήματα  του  εγχώριου  καλλιτεχνικού  πεδίου  εκείνη  την 
εποχή: της εδραίωσης θεσμών που να διαχειρίζονται την τέχνη και να παρέχουν με 
τρόπο συγκροτημένο και σταθερό το πρότυπο  κοινωνικής οργάνωσης και δράσης 
του πεδίου της τέχνης και τα κριτήρια ιεράρχησης μέσα σε αυτό˙ του ανταγωνισμού 
μεταξύ  «καλλιτεχνών  της  διασποράς»  και  «καλλιτεχνών  του  εσωτερικού»˙  των 
κριτηρίων  επιλογής  μιας  εθνικής  εκπροσώπησης  και  του  προσδιορισμού  του 
σύγχρονου τρόπου διεκδίκησης ταυτότητας˙ της  επαναφοράς του ζητήματος του 
συγχρονισμού με τα μητροπολιτικά κέντρα. Τα παραπάνω ζητήματα θα αναλυθούν 
κυρίως σε σχέση με τις επιλογές των καλλιτεχνών και τον επιμελητικό λόγο αλλά 
και  μέσα  από  την  κριτική  πρόσληψη  της  έκθεσης  στην  Ελλάδα  σε  μια  εποχή 
μεταβατική,  όσον αφορά την πολιτική ατμόσφαιρα,  και ουσιαστικά προοδευτική 
όσον αφορά τους πολιτικούς θεσμούς.
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Η Έκθεση της Τέχνης στο Μουσείο ως παράγοντας διαμόρφωσης
της ιστορίας της τέχνης: Θεωρήσεις για τον 20ο αιώνα

Κατερίνα Ταβαντζή-Φυσεντζίδη, 
επιμελήτρια, Εθνική Πινακοθήκη - 
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου 

Εάν ο τρόπος συγκρότησης μιας μόνιμης συλλογής αποτελεί ήδη για ένα μουσείο 
την  αντανάκλαση  συγκεκριμένων  αντιλήψεων  και  επιλογών  γύρω  από  την 
υπάρχουσα τέχνη, η μουσειακή έκθεση, έχοντας ορίσει τα έργα προς παρουσίαση 
και  τους  νοηματικούς  συσχετισμούς  που  διέπουν  τις  μεταξύ  τους  σχέσεις, 
προσδιορίζει την ταυτότητα και τη σημασία τους διαμορφώνοντας την γύρω από 
αυτά γνώση.  Οδηγεί έτσι σε μια αντίληψη της αναπαράστασης του παρελθόντος 
που εντάσσεται στα πολιτιστικά δεδομένα της κάθε εποχής και καθορίζει τρόπους 
με τους οποίους κατανοούμε το τι είναι τέχνη και πως αυτή εξελίσσεται ιστορικά.  

Αναφορικά  με  αυτή  τη  διαμόρφωση,  μέσα  από  τις  μουσειακές  εκθέσεις,  της  
αντίληψης  της  ιστορίας  της  τέχνης,  η  παρούσα  ανακοίνωση  επικεντρώνεται  σε 
κάποιες σημαντικές εξελίξεις που συντελούνται στην Ευρώπη και την Αμερική κατά 
τον 20ο αιώνα:

(1)  Μια  αλλαγή  ως  προς  την  ερμηνευτική  προσέγγιση  των  εκθεμάτων  που 
ακολουθούσαν τα μουσεία στο τέλος του 19ου αιώνα, με τη μετατόπιση από την 
εγκυκλοπαιδικού τύπου εκθεσιακή παρουσίαση, που ομαδοποιεί κατά σχολές με 
βάση ιστορικά κριτήρια και προτείνει  την επιλεκτική “ανάγνωση” τόσο της τέχνης 
όσο και της ιστορίας της, στην αντίληψη ενός μουσειακού χώρου όπου κυριαρχεί η 
εμπειρία  της  επαφής  με  τα  εκθέματα  και  όπου  η  εστίαση  στα  έργα  ωθεί  τον 
επισκέπτη να βιώσει τις δικές του, προσωπικές “αναγνώσεις”, ακόμα και μέσα από 
απροσδόκητες συνυπάρξεις και αντιπαραθέσεις έργων. 

(2)  Την  αλλαγή  στην  παραδοσιακή  σχέση  μεταξύ  καλλιτέχνη,  έργου  τέχνης  και 
μουσείου,  με  τη  σταδιακή  υποχώρηση  του  ρόλου  του  επιμελητή  και  της 
τεχνοϊστορικής  του οπτικής  σε  σχέση με την  ολοένα αυξανόμενη εμπλοκή στην 
παρουσίαση των έργων τους των ίδιων των καλλιτεχνών, που θέτουν νέα όρια στη 
διευθέτηση και την αξιοποίηση του εικαστικού χώρου και νέες παραμέτρους στη 
σχέση μεταξύ αντικειμένου και θεατή. Στο πλαίσιο αυτό, που αφορά τη σύγχρονη 
τέχνη, ο επιμελητής υιοθετεί πλέον νέους ρόλους, καθώς καλείται να λειτουργήσει 
ως συνεργάτης του καλλιτέχνη και να περιορίσει τον ρόλο του ουσιαστικά σε μια 
μορφή σκηνοθεσίας.

(3)  Τέλος,  την  επίδραση  του  μουσείου  ως  προς  την  ίδια  την  παραγωγή  της 
σύγχρονης τέχνης, είτε μέσα από την κατασκευή in situ έργων των οποίων  η μορφή 
και η κλίμακα είναι βαθειά επηρεασμένες από τις ιδιαιτερότητες του χώρου όπου 
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εκτίθενται  και  το  χαρακτήρα  των  εκθεμάτων  με  τα  οποία  καλούνται  συχνά  να 
συνομιλήσουν, είτε μέσα από τη δημιουργία έργων τέχνης που απορρέουν από τον 
προβληματισμό του καλλιτέχνη για τις συμβάσεις λειτουργίας του μουσείου, όπως 
τα συστήματα οργάνωσης και ταξινόμησης.
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