
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
 

9:30 Προσέλευση-Εγγραφή 

 Χαιρετισμοί 

 

Πρωινή συνεδρία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τιτίνα Κορνέζου,  επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

10:00 Ιάνθη Ασημακοπούλου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Το Paragone των τεχνών στη Φλωρεντία του 16ου αιώνα: η επιστολή του Bronzino στον 

Benedetto Varchi 

10:20 Εργίνα Ξυδούς, Magister, Universität Wien, Βιέννη  

Ο ζωγράφος Αντώνιος Βασιλάκης (επονομαζόμενος Aliense), 1556 -1629 

10:40 Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

«Περί Ζωγραφίας». Άγνωστο χειρόγραφο του 18ου αιώνα. 

11:00 Συζήτηση 

11:30 Διάλειμμα 

 

12:00 Θοδωρής Κουτσογιάννης, έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων  
Εικονογραφικές-εικονολογικές υπερβολές ελληνικού ενδιαφέροντος στην ιταλική Αναγέννηση: 
Αρχαιοελληνικές και βυζαντινές υπερ-αναγνώσεις στην τέχνη της πρώιμης και υψηλής 
Αναγέννησης 

12:20 Αμαλία Παπαϊωάννου, διδάκτωρ, Université Paris I, Panthéon – Sorbonne, Παρίσι 
Η ιστοριογραφία της αιγυπτιακής τέχνης πριν και μετά από την εκστρατεία του Ναπολέοντα: 
προτάσεις για μία νέα προσέγγιση του φαινομένου της Αιγυπτιομανίας του 18ου αιώνα 

12:40 Άρης Σαραφιανός, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Η «Αλήθεια» και η «Έκφραση της Σάρκας», ο «Φόβος» και η «Κατάπληξη της Ακρίβειας»: τα 

Γλυπτά του Παρθενώνα στη Βρετανική Βουλή, 1816 

13:00 Νίκη Λοϊζίδη, ομότιμη καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

Aπό τη Νεοκλασική Σκηνή στο χώρο των Οδοφραγμάτων: Τέχνη και ιστορική συνείδηση στα 

πρώτα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης 

13:20 Συζήτηση 

14:00 Διάλειμμα 

 

Απογευματινή συνεδρία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύνα Κοσμαδάκη, επιμελήτρια Τμήματος Ζωγραφικής Χαρακτικών & 

Σχεδίων, Μουσείο Μπενάκη 

 

16:30 Θεοχάρης Τσάμπουρας, διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Γκρίζες ζώνες, συμβατικά όρια και μεθοδολογικές ιδεοληψίες: η αναζήτηση των απαρχών της 

νεοελληνικής τέχνης 

16:50 Νικόλαος Γραίκος, διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ιστορία της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης: ζητήματα οριοθέτησης του ερευνητικού 

πεδίου και επαναπροσδιορισμού της ιστοριογραφικής μεθόδου 

17:10 Eka Tchkoidze, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ilia State University, Τιφλίδα   

Γεωργιανή συλλογή των μεσαιωνικών εικόνων από σμάλτο τον 19ο-20ό αιώνα  και η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής 



17:30 Συζήτηση 

18:00 Διάλειμμα 

 

18:30 Μαργαρίτα Βουλγαροπούλου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Princeton University, Πρίνστον 

Από το αγιογραφικό εργαστήριο στη βιομηχανική παραγωγή: Το έργο του Κερκυραίου Νικόλαου 

Ασπιώτη 

18:50 Μίρκα Παλιούρα, ιστορικός της τέχνης, Συλλογή Φινόπουλου, Μουσείο Μπενάκη 

Το έργο του ασπούδαχτου ζωγράφου Σπύρου Παλιούρα (1877-1957): μια εκδοχή της 

ελληνικότητας του Μεσοπολέμου; 

19:10 Άνη Κοντογιώργη, ιστορικός τέχνης, Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και 

Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Η λαϊκότητα ως όχημα του μοντερνισμού: ο Καραγκιόζης και το «Καταραμένο Φίδι» 

19:30 Μαρία Γ. Μόσχου, διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η αισθητική της «αθωότητας». Ορισμοί και ζητήματα οριοθέτησης της ναΐφ τέχνης 

19:50 Συζήτηση 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
 

Πρωινή συνεδρία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρετή Αδαμοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

10:00 Μαριάννα Καράλη, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Εθνική χωρογραφία και φωτογραφικό τοπίο: οι πρώτες θεσμικές προσπάθειες προβολής της 

Ελλάδας (1900- 1911)  

10:20 Θανάσης Σωτηρίου, ιστορικός τέχνης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

«Νεαρέ αρχιτέκτων πού πας;» H αρχιτεκτονική διαδρομή του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του 1930 

10:40 Γλαύκη Γκότση, διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εικόνες μοντέρνων γυναικών στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμου 

11:00 Χριστίνα Δημακοπούλου, υποψήφια διδάκτωρ, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

Το εργαστήριο του Κωσταντίνου Παρθένη στην ΑΣΚΤ και η διδασκαλία της τέχνης ως 

διδασκαλία της «επιστήμης» της 

11:20 Συζήτηση 

12:10 Διάλειμμα 

 

12:40 Ευγένιος Ματθιόπουλος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Η «γενιά του ’30» στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής τέχνης: η προβληματική χρήση ενός 

αδιευκρίνιστου όρου και η κατασκευή μιας ανύπαρκτης «γενιάς» καλλιτεχνών 

13:00 Έλενα Χαμαλίδη, επίκουρη καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Εκσυγχρονισμός και τάξη στο παράδειγμα της πρόσληψης του Κυβισμού στη Μεταπολεμική 

Ελλάδα 

13:20 Πόπη Σφακιανάκη, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

«Πιστεύετε στη χρησιμότητα της τεχνοκριτικής;» Κριτική προσέγγιση μιας έρευνας γνώμης του 

1927 στην εφημερίδα Paris-Midi 

13:40 Ελεονώρα Βρατσκίδου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Alexander von Humboldt Stiftung –  

 Technische Universität Berlin, Βερολίνο 



«Mια ιδέα κάπως λειψή»: η κριτική του Τώνη Σπητέρη για την έκθεση Θεόφιλου στο Παρίσι το 

1961  

14:00 Συζήτηση 

14:30 Διάλειμμα 

 

Απογευματινή συνεδρία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λία Γυιόκα, επίκουρη καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

16:30 Νίκος Δασκαλοθανάσης, καθηγητής, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

Ιστορία της τέχνης και εθνικισμός: από τη «γαλλική» Αναγέννηση στους «πριμιτίφ» ζωγράφους 

16:50 Νίκος Χατζηνικολάου, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Εθνικές Σχολές στην Ιστορία της Τέχνης και η ανάδειξη του Ανρί Φοσιγιόν ως 

αντιπροσωπευτικού εκπροσώπου της Γαλλικής Σχολής 

17:10 Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης, ομότιμος καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σοσιαλιστικός ρεαλισμός ή απλά ρεαλισμός; Το κοινωνικό περιεχόμενο της τέχνης και η σωστή ή 

λαθεμένη χρήση σχετικών όρων  

17:30 Νίκος Πεγιούδης, διδάκτωρ, University College London, Λονδίνο 

Ο σχεδιαστής ως Gesamtkünstler: κρίση και μεταμορφώσεις της καλλιτεχνικής εργασίας στο 

γερμανικό κίνημα εφαρμοσμένων τεχνών των αρχών του 20ού αιώνα 

17:50 Συζήτηση 

18:30 Διάλειμμα 

 

18:50 Φανή Μουμτζίδου, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Αριστοτέλειο  

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Στιγμιότυπα «οικιακής ευτυχίας»: «Ο γάμος του Αρνολφίνι» (1434) του Jan Van Eyck και «Τι να 

είναι εκείνο που κάνει το σημερινό σπίτι τόσο διαφορετικό, τόσο ελκυστικό;» (1956) του Richard 

Hamilton 

19:10 Μιχάλης Χατζηδάκης, μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Humboldt Universität  

 Berlin, Βερολίνο 

Πρόσληψη της αρχαιότητας και μελέτες ιστορίας της τέχνης. Από τον Aby Warburg στο 

ερευνητικό πρόγραμμα SFB 644 «Μεταμορφώσεις της αρχαιότητας» 

19:30 Αγγελική Πολλάλη, επίκουρη καθηγήτρια, Deree – The American College of Greece 

Η μέθοδος του Panofsky: Τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην Εικονολογία και την Εικονογραφία 

19:50 Γιάννης Χατζηνικολάου, μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Humboldt  

 Universität Berlin, Βερολίνο 

Ο Claudius Civilis του Aby Warburg 

20:10 Συζήτηση 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
 

Πρωινή συνεδρία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουίζα Αυγήτα, διδάκτωρ, City University London, Λονδίνο 

 

10:00 Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ομότιμος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Η παγκοσμιοτική αντίληψη της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, ως ολοκληρωτισμός. Τα 
παραγωγικά συστήματα, η επαγωγή, η εντροπία και οι δηλώσεις για το τέλος της τέχνης 

10:20 Σωτήρης Μπαχτσετζής, Λέκτορας, Deree – The American College of Greece, Συνεργαζόμενο  



Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο   

Η φαινομενολογία της εικόνας ως υπόρρητη μεθοδολογική συνιστώσα της ιστορίας της τέχνης 

10:40 Κάτια Παπανδρεοπούλου, διδάκτωρ, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Παρίσι 

Επανεκθέτοντας την ιστορία του μοντερνισμού: μουσειολογική πρακτική ή πολιτική επιλογή; 

11:00 Γιάννης Μπόλης, επιμελητής, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Το θέατρο της ρωσικής πρωτοπορίας: Από τη Νίκη επί του ήλιου στη Γη σε αναβρασμό 

 

11:20 Συζήτηση 

12:10 Διάλειμμα 

 

12:40 Εύα Φωτιάδη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Freie Universität Berlin, Βερολίνο  

Ο Αλέξανδρος Ιόλας τα χρόνια της Hugo Gallery και η προώθηση του Σουρρεαλισμού στις 

Ηνωμένες Πολιτείες 

13:00 Miguel Fernandez Belmonte, υποψήφιος διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Η σχέση της τέχνης του Έλληνα ζωγράφου Δημήτρη Περδικίδη με την εθνική αφήγηση για την 

αφαιρετική ζωγραφική στην Ισπανία (1953-1964) 

13:20 Αντώνης Δανός, επίκουρος καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός 

Το έργο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου: «διαχρονική» Κύπρος, κοσμοπολιτισμός ή/και 

«αυτόχθονας» εξωτισμός, και αντι-αποικιοκρατικές τοιχογραφίες 

13:40 Ηρώ Κατσαρίδου, επιμελήτρια, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και  

 Αθλητισμού 

Η «Θάλασσά μας», ξανά: λόγοι για τη Μεσογειακή φωτογραφία 

14:00 Συζήτηση 

14:30 Διάλειμμα 

 

Απογευματινή συνεδρία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άννυ Μάλαμα, επιμελήτρια,  Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου 

 

16:30 Αλέξανδρος Τενεκετζής, διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Το αρχείο του Γιώργου Ζογγολόπουλου: μια πρώτη προσέγγιση 

16:50 Παναγιώτης Μπίκας, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Αριστοτέλειο  

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Δημόσια Γλυπτική και Μνήμη. Η περίπτωση των μνημείων για τον Κυριάκο Μάτση και το 

Εβραϊκό Νεκροταφείο  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

17:10 Ζέττα Αντωνοπούλου, ιστορικός τέχνης, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων 

Τέχνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση 1941-1950. Καταγραφή από τα Πρακτικά του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Αθήνας 

17:30 Άρτεμις Ζερβού, επιμελήτρια,  Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου 

Η υπόθεση της «Εθνικής Καρτερίας» (1952-1956). Η διαμάχη γύρω από το πρώτο ελληνικό 

μνημείο στα απελευθερωμένα Δωδεκάνησα 

17:50 Συζήτηση 

18:30 Διάλειμμα 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Στεφανής, ιστορικός τέχνης, Συλλογή Φινόπουλου, Μουσείο 

Μπενάκη 

 



18:50 Λευτέρης Σπύρου, υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Αφηγήματα της ιστορίας της νεοελληνικής ζωγραφικής τη δεκαετία του 1950 

19:10 Αντώνης Βάθης, εικαστικός καλλιτέχνης  

Νίκη Παπασπύρου, υποψήφια διδάκτωρ, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  

Η Caresse Crosby και ο ρόλος της στην προώθηση της ελληνικής τέχνης διεθνώς. Το καλλιτεχνικό 

περιοδικό Portofolio και η έκθεση του 1952 στους Δελφούς 

19:30 Μάρω Ψύρρα, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

           Στυλιανή Αναστασάκη, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Mec Art Graphic 1972: Οι καλλιτέχνες της Mec Art και η εκδότρια Μάγδα Κοτζιά 

19:50 Συζήτηση – Λήξη του συνεδρίου 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ  

      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  



 

Ιάνθη Ασημακοπούλου  

μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

Το Paragone των τεχνών στη Φλωρεντία του 16ου αιώνα: η επιστολή του Bronzino στον 

Benedetto Varchi 

Οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης είχαν αρχίσει από τον 15ο αιώνα να ασχολούνται όλο και 

περισσότερο με τα θεωρητικά ζητήματα και να συμμετέχουν, μαζί με τους λογίους, σε έναν διάλογο 

για τη συγκριτική υπεροχή των τεχνών, το γνωστό Paragone. Ο Bronzino υπήρξε ένας από τους 

καλλιτέχνες που δεν εξέφρασε τις ιδέες του σε βιβλία ή πραγματείες, όπως έκαναν σύγχρονοί του 

καλλιτέχνες (Cellini,  Vasari,  Danti),  αλλά κυρίως σε επιστολές και ποιήματα. Τα σωζόμενα κείμενά 

του συνιστούν ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τη θεωρία της τέχνης και τη λογοτεχνική 

κουλτούρα  της εποχής του.  

 

Ευκαιρία για να εκφράσει, επίσης, ο Bronzino τις απόψεις του ήταν η  έρευνα για το paragone που 

οργάνωσε ο Benedetto Varchi στο πλαίσιο της προετοιμασίας δύο περίφημων διαλέξεών του για την 

Academia Fiorentina το 1546. O Varchi, φιλόσοφος, ιστορικός, ποιητής και console της Accademia 

Fiorentina από το 1545, υπήρξε κεντρική μορφή της πολιτιστικής ζωής της πόλης του Άρνου. Ο  

Φλωρεντινός διανοούμενος είχε, εξάλλου, μοναδικές σχέσεις με τους σύγχρονούς του καλλιτέχνες και 

litterati σε όλη την Ιταλία, αναδεικνύοντας τη στενή διασύνδεση φιλοσοφίας, φιλολογίας και τέχνης 

στα μέσα του Cinquecento. Ήταν, συνεπώς, ο ενδεδειγμένος άνθρωπος για αναλάβει το ρόλο του 

διαιτητή στη συζήτηση για το paragone, που διατηρούσε ακόμα την επικαιρότητά της το 16ο αιώνα. 

 

Έτσι, ο Benedetto Varchi, διεξάγοντας την «πρώτη δημόσια σφυγμομέτρηση για την τέχνη», ζήτησε 

από ζωγράφους και γλύπτες να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την υπεροχή της ζωγραφικής ή 

της γλυπτικής. Ο Bronzino ήταν ένας από τους εξέχοντες καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Στην παρουσίαση αυτή θα προσπαθήσω να αναλύσω την απαντητική επιστολή του «λογίου 

ζωγράφου» και να εξετάσω πώς οι θεωρητικές απόψεις του για την τέχνη αντικατοπτρίζονται στην 

καλλιτεχνική του παραγωγή, κομίζοντας μια ακόμα εικαστική απόδειξη των θέσεών του που δεν έχει 

επισημανθεί. Την εποχή, άλλωστε, που ο Bronzino κατέθετε στον Varchi τις σκέψεις του για την 

τέχνη εργαζόταν για τον Cosimo I de’ Medici και στην προσπάθειά του να ανταγωνιστεί τον 

«περίοπτο» τρόπο της γλυπτικής, φιλοτέχνησε έργα που συνέβαλαν στην εξέλιξη της ζωγραφικής, 

όπως την αντιλαμβάνονταν οι μανιεριστές καλλιτέχνες.  

 

  



 

 

Εργίνα Ξυδούς 

Magister, Universität Wien, Βιέννη  

 

Ο ζωγράφος Αντώνιος Βασιλάκης (επονομαζόμενος Aliense), 1556 -1629 

Προσδιορισμός της καλλιτεχνικής ταυτότητας του καλλιτέχνη, με αφετηρία τα διασωθέντα 

υπογεγραμμένα έργα του. Εντοπισμός έργου που φέρει μονόγραμμα AV στην Πόλη Salo της 

Ιταλίας και  απόδοσή του στον καλλιτέχνη.  

 

Στα πλαίσια της  ανακοίνωσης θα παρουσιαστεί η προσπάθεια προσδιορισμού της  καλλιτεχνικής 

ταυτότητας του   ζωγράφου Αντωνίου Βασιλάκη (Μήλος 1556- Βενετία 1629)  σύμφωνα με τα 

πορίσματα πρωτογενούς έρευνας, η οποία διεξήχθει από την υπογράφουσα από τη δεκαετία του '90 

κι έπειτα.  

 

Έργα του καλλιτέχνη αποτέλεσαν για πρώτη φορά αντικείμενο έρευνας στα τέλη της δεκαετίας του 

'50 κυρίως από Ιταλούς ιστορικούς της τέχνης.  Οι παλαιότερες αναφορές στη ζωή και το έργο του, 

αλλά συχνά και μεταγενέστερες, αποτελούν συνήθως επαναλήψεις των πληροφοριών, όπως 

καταγράφονται από τον σύγχρονο του καλλιτέχνη θεωρητικό Κάρλο  Ριντόλφι και συνοδεύονται από 

αναλυτικότερες παρουσιάσεις  προσβάσιμων και παραδοσιακά προβεβλημένων έργων.  

 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα πορίσματα της μελέτης  των ιδιαίτερων 

τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών του καλλιτέχνη, η οποία βασίστηκε στα διασωθέντα  

υπογεγραμμένα έργα του, τα οποία βρίσκονται στον ναό San Maria in Vanzo στην Πάντοβα, στο 

Δουκικό Μέγαρο της Βενετίας και στον καθεδρικό ναό της κωμόπολης Salo.  

 

Στα πλαίσια διερεύνησης και καταγραφής των υπογεγραμμένων έργων προέκυψε η απόδοση στον 

καλλιτέχνη έργου αγνώστου και μη καταγεγραμμένου στην προγενέστερη βιβλιογραφία που φέρει 

μονόγραμμα AV.  Η απόδοση στον καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια σε 

συνδυασμό με αξιοποίηση στοιχείων από δημοσιευμένες πηγές.  

 

Παράλληλα θα παρουσιαστεί  πρόταση της υπογράφουσας για  σύνδεση των ιδιαίτερων 

τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών του καλλιτέχνη με το περιβάλλον της γενέτειράς του.  

 

  



 

 

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου 

επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

«Περί Ζωγραφίας». Άγνωστο χειρόγραφο του 18ου αιώνα 

Ανακοινώνεται η ύπαρξη ενός άγνωστου εικονογραφημένου χειρογράφου με τίτλο «Περί 

Ζωγραφίας», συνταχθέν περί τα τέλη του 18ου αιώνα. Εξετάζονται τα περιεχόμενά του κώδικα 

(κείμενα και εικονογράφηση) και εντοπίζονται οι πηγές τους. Διατυπώνονται υποθέσεις επί του 

συντάκτη του χειρογράφου, των στόχων και των αποδεκτών του. Τέλος, διερευνάται η γλωσσική 

μορφή των κειμένων.  

 

  



 

 

 

Θοδωρής Κουτσογιάννης 
έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων  

 
Εικονογραφικές-εικονολογικές υπερβολές ελληνικού ενδιαφέροντος στην ιταλική 

Αναγέννηση: Αρχαιοελληνικές και βυζαντινές υπερ-αναγνώσεις στην τέχνη της πρώιμης και 

υψηλής Αναγέννησης 

Η εικονογραφική και εικονολογική μέθοδος, όπως εισήχθη κατά κύριο λόγο από τον Aby Warburg και 

τον κύκλο του και συστηματοποιήθηκε ως αυστηρά οριοθετημένη μεθοδολογική προσέγγιση από τον 

Erwin Panofsky και τους επιγόνους του, έχει αποδώσει στη μελέτη της νεώτερης δυτικοευρωπαϊκής 

τέχνης, και δη της Αναγέννησης, σημαντικούς, ποσοτικά και ποιοτικά, καρπούς. Της έχει ωστόσο 

ασκηθεί και αυστηρή κριτική, για διάφορες προβληματικές πτυχές της.  

 

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην εικονογραφική ανάλυση και εικονολογική ερμηνεία συνιστά η 

πολλές φορές εκ προοιμίου πρόθεση του εκάστοτε μελετητή να εντοπίσει συγκεκριμένες 

εικονογραφικές αναφορές, να «αναγνωρίσει» σε έργα τέχνης συγκεκριμένα, «προεπιλεγμένα» από 

τον μελετητή, μοτίβα, ώστε να καταδειχθούν οφειλές από τον καλλιτέχνη σε ορισμένες εικαστικές και 

ευρύτερα πολιτισμικές δεξαμενές. Η προδιάθεση αυτή του εν δυνάμει ερευνητή θέτει σε κίνδυνο τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Πρακτικά, πολλές φορές «αναγνωρίζουμε» σε έργα τέχνης τα μοτίβα που 

έχουμε θέσει ως στόχο να εντοπίσουμε ως εικονογραφικές πηγές, με αποτέλεσμα η εικονολογική 

ερμηνεία να παρασύρεται σε βεβιασμένα και παρελκυστικά συμπεράσματα.   

 

Η παρούσα ανακοίνωση, στο πεδίο της μεθοδολογίας, επικεντρώνεται στο να εξετάσει τέτοιες 

περιπτώσεις «υπερβολικών», αυθαίρετων αναγνώσεων έργων τέχνης της πρώιμης και υψηλής 

Αναγέννησης, υπό το πρίσμα των εικονογραφικών αναφορών σε μοτίβα είτε από την αρχαιοελληνική 

τέχνη είτε από τον βυζαντινό πολιτισμό. Αυτές οι «πειθαναγκαστικές» εικονογραφικές ταυτίσεις 

οδηγούν, αναπόδραστα, σε ανάλογες εικονολογικές ερμηνείες.   

 

Η προβληματική αυτή χρήση της εικονογραφικής-εικονολογικής μεθόδου με ελληνικό ενδιαφέρον 

τεκμαίρεται από μια σειρά γνωστών έργων της ιταλικής Αναγέννησης, φιλοτεχνημένων μάλιστα 

πολλές φορές από επώνυμους καλλιτέχνες πρώτης γραμμής –μεταξύ άλλων από τους Donatello, 

Giuliano da Sangallo, Andrea Mantegna, Raffaello, Baldassare Peruzzi– όπου από διάφορους μελετητές 

«αναγνωρίζονται», κατά τρόπο προκατειλημμένο, αρχαιοελληνικά μοτίβα, που με τη σειρά τους 

οδηγούν σε πλειοδοτικά συμπεράσματα όσον αφορά την επίδραση της κλασικής ελληνικής 

παράδοσης στην τέχνη και ευρύτερα στον πολιτισμό της Αναγέννησης. Παρομοίως, η επίδραση του 

σύγχρονου της ιταλικής Αναγέννησης βυζαντινού κόσμου και πολιτισμού «αναγνωρίζεται» εξίσου 

αυθαίρετα στην εικονογραφία μιας σειράς ιταλικών έργων, ιδίως από το 1438-39 (Σύνοδος Φεράρας-

Φλωρεντίας) και εξής, με προεξέχον παράδειγμα την καλλιτεχνική παραγωγή του Piero della 

Francesca. 

 

  



 

 

 

Αμαλία Παπαϊωάννου 
διδάκτωρ, Université Paris I, Panthéon – Sorbonne, Παρίσι 

 
Η ιστοριογραφία της αιγυπτιακής τέχνης πριν και μετά από την εκστρατεία του 

Ναπολέοντα: προτάσεις για μία νέα προσέγγιση του φαινομένου της Αιγυπτιομανίας του 

18ου αιώνα 

Το 1798 ο Ναπολέων ξεκινά στρατιωτική εκστρατεία στην Αίγυπτο και τη Συρία με σκοπό την 

προάσπιση των γαλλικών συμφερόντων στον πόλεμο με την Αγγλία. Το εκστρατευτικό σώμα 

συνοδεύει επιστημονική αποστολή, στην οποία μετέχουν, μεταξύ άλλων, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές 

και αρχαιολόγοι. Τα πορίσματα των μελετών τους –τις οποίες το ευρωπαϊκό κοινό παρακολουθούσε 

μέσω του περιοδικού τύπου– δημοσιεύθηκαν επίσημα στο Παρίσι μετά την επιστροφή της 

αποστολής, από το 1809 έως το 1822, σε είκοσι τρεις τόμους, οι εννέα από τους οποίους είναι 

αφιερωμένοι στις αιγυπτιακές αρχαιότητες. Το πρωτότυπο υλικό, το επεξηγηματικό κείμενο και, 

κυρίως, η ποιότητα της εικονογράφησης, καθιέρωσαν την Περιγραφή της Αιγύπτου (Description de 

l’Egypte) ως έργο-σταθμό στην ιστορία της αιγυπτιολογίας.  

 

Ωστόσο, συστηματικό επιστημονικό ενδιαφέρον για την αρχαία αιγυπτιακή τέχνη έχει εκδηλωθεί ήδη 

από τις αρχές του 18ου αιώνα, με τη μορφή καταλόγων ιδιωτικών συλλογών, γενικών και ειδικών 

ιστοριών τέχνης, αλλά και δοκιμίων πάνω σε ειδικά αρχαιογνωστικά θέματα, όπως τις καλλιτεχνικές 

ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου κατά την Αρχαιότητα. Σημαντικό μέρος των μελετών 

αυτών βασίστηκε στην αυτοψία και τροφοδότησε την καλλιτεχνική φαντασία της εποχής προς την 

κατεύθυνση σημαντικής παραγωγής έργων με «νεοκλασική» ταυτότητα και αιγυπτιάζοντα στοιχεία.  

 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία κριτική προσέγγιση του εύρους, της θεματολογίας και της 

μεθοδολογίας της ιστοριογραφίας για την αιγυπτιακή τέχνη κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου 

αιώνα, με σημείο αναφοράς τη ναπολεόντεια εκστρατεία, με στόχο: α) τον επαναπροσδιορισμό της 

σχέσης μεταξύ υλικού τεκμηρίου και ερμηνευτικού κειμένου στο πλαίσιο του ιστορικισμού και των 

καλλιτεχνικών αναβιώσεων (revivals) του Νεοκλασικισμού, β) την επανεκτίμηση της συνεισφοράς 

των θεωρητικών κειμένων για την ιστορία της αρχαίας τέχνης στην καλλιτεχνική παραγωγή του 

18ου αιώνα και γ) την ανανέωση των προβληματικών της έρευνας του φαινομένου της 

Αιγυπτιομανίας του 18ου αιώνα. 

  



 

 

 

Άρης Σαραφιανός 

επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Η «Αλήθεια» και η «Έκφραση της Σάρκας», ο «Φόβος» και η «Κατάπληξη της Ακρίβειας»: τα 

Γλυπτά του Παρθενώνα στη Βρετανική Βουλή, 1816 

Οι συγκρούσεις γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού που 

πρόσφατα ονομάστηκε κοινωνική ή πολιτισμική βιογραφία των τέχνεργων (Χαμιλάκης). Αν και 

παρόμοιες προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των υλικών και αισθητηριακών ποιοτήτων 

των έργων τέχνης, πολύ συχνά αυτή η αναγνώριση δεν συνοδεύεται από παραπέρα αξιοποίησή της. 

Το ίδιο ισχύει και για την ιστορία της τέχνης όπου οι παραμορφώσεις από την υποβαθμισμένη 

παρουσία του κλάδου στη συγκεκριμένη συζήτηση είναι πολλές. Ενώ αναγνωρίζεται ευρέως η 

σημασία των συγκεκριμένων γλυπτών ως ένα ιστορικό κατώφλι εκσυγχρονισμού των καλλιτεχνικών 

πρακτικών (Rothenberg), αγνοείται ή υποβαθμίζεται (Guerstein, Bryson, St. Clair), ή, πάλι, 

υπεραπλουστεύεται (Beard) το σύνολο των οξύτατων εκείνων διαιρέσεων που χαρακτήρισε την 

έλευσή τους στη Βρετανία.  

 

Η πολλαπλότητα, η δραματικότητα και η πλούσια εσωτερική διαστρωμάτωση αυτών των διαιρέσεων 

φωτίζεται από το συναρπαστικότερο ίσως κεφάλαιο της υποδοχής τους – τις διαβουλεύσεις της 

Επιτροπής της Βουλής σχετικά με την παραλαβή της συλλογής Έλγιν από το Βρετανικό Μουσείο το 

1816. Σε πείσμα της τάσης να πανηγυρίζεται διεθνώς η δήθεν ομόφωνη υποστήριξη που παρείχε στα 

γλυπτά η καλλιτεχνική αφρόκρεμα της εποχής (Guerstein, St. Clair), η προτεινόμενη ομιλία θα 

καταδείξει ότι ακόμη και η ελίτ των ακαδημαϊκών καλλιτεχνών που κλήθηκε στην Επιτροπή δεν 

δρούσε ως ένα ενιαίο σώμα. Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις, οι 

οποίες απηχούν διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες και επαγγελματικές θέσεις, όπως επίσης και 

διαφορετικές στρατηγικές οικειοποίησης και ενσωμάτωσης του ρεαλισμού των γλυπτών στην 

επίσημη πολιτισμική σφαίρα. Επιπλέον, σε αντίθεση με την τάση να παρουσιάζεται η διαμάχη αυτή 

ως μία σύγκρουση μεταξύ καλλιτεχνών γενικά και ειδημόνων (Eitner, Brewer, Harrison et al), θα 

υποστηριχθεί ότι πρόκειται για μία διεπιστημονική και δι-επαγγελματική διαίρεση που διέσπασε 

εγκάρσια τον κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο, συνενώνοντας διαφορετικά τμήματα από 

διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες ενάντια σε άλλες τέτοιες μικτές συμμαχίες. Ανασύροντας τις 

πολλές παλινδρομήσεις και ανεπίλυτες ασυμφωνίες ακόμη και στο εσωτερικό της καθεμιάς από τις 

εν λόγω καταθέσεις, η ομιλία επιδιώκει να καταγράψει τον αιφνιδιασμό και την κινούμενη άμμο μέσα 

στην οποία βρέθηκε η καλλιτεχνική κριτική σε αυτή την πυκνή ιστορική στιγμή circa 1800.  

 

Τέλος, η ομιλία θα ανασύρει από τις καλλιτεχνικές καταθέσεις μερικές από τις πιο ριζοσπαστικές 

αλλά παραλημένες πτυχές που σχετίζονται με την πρόσληψη του ανατομικού ρεαλισμού των 

γλυπτών. Πρώτον, θα εστιάσω στην εμφάνιση ενός νέου ιστορικο-κριτικού λόγου για την τέχνη, δηλ. 

μίας νέας «ανατομικής κριτικής» που συνέπλεξε αδιάρρηκτα μορφολογικές κρίσεις και βιολογικές 

παρατηρήσεις, τεχνοτροπικές ποιότητες και σωματικές ιδιότητες. Δεύτερον, η ίδια πολυσυλλεκτική 

οπτική καθόρισε και την ανάδυση μίας νέας κατεπείγουσας γλώσσας για τη «ζωή» των γλυπτών που 

ήρθε σε πρωτοποριακή αντίθεση με τα παραδοσιακά σχήματα του ανθρωπομορφισμού. Μέσω της 

συνάντησης τους με βιο-ιατρικούς, βιταλιστικούς και άλλους παρόμοιους υλιστικούς λόγους της 

νεωτερικής επιστήμης, τα γλυπτά υποστασιοποίησαν για τους Βρετανούς των αρχών του 19ου 

αιώνα μία καλλιτεχνική εμπειρία σύμφωνα με την οποία η απόσταση μεταξύ πραγματικότητας και 



αναπαράστασης – σημαίνοντος και σημαινομένου, ή μορφολογικών ιδιοτήτων και ανατομικών 

λεπτομερειών – μειώθηκε δραστικά, διαταράσσοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του κρατούντος 

γούστου της ευγενούς αφαίρεσης. Στα γλυπτά του Παρθενώνα, το λεξιλόγιο της ζωής που 

χρησιμοποίησαν οι σχολιαστές της εποχής παρήγαγε ένα νέο ζωντανό ή, καλύτερα, ζωτικό 

αντικείμενο του οποίου οι αισθητηριακές/τεχνοτροπικές ποιότητες συγχρονίζονται πια με τη γνώση, 

την όψη και την εκφραστικότητα της «πραγματικής» ζωής. Με τον ανέλπιστο αυτόν τρόπο, το 

κλασικό σώμα ήρθε τώρα να νομιμοποιήσει έναν διαφορετικό πραγματοκρατικό κόσμο – τον κόσμο 

της νεωτερικότητας με τις δικές του οξυμένες οικονομίες αισθήσεων και συγκινήσεων.   

  



 

 

 

Νίκη Λοϊζίδη 

ομότιμη καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

 

Aπό τη Νεοκλασική Σκηνή στο χώρο των Οδοφραγμάτων: Τέχνη και ιστορική συνείδηση στα 

πρώτα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης 

O Όρκος του Σφαιριστηρίου ( Salon του 1791) του  Jacques Louis David, αποτελεί ένα εξαιρετικής 

σημασίας  γεγονός  όχι μόνο για την καλλιτεχνική πορεία του ίδιου του Γάλλου δημιουργού αλλά και 

για την πορεία και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής και γενικότερα της Δυτικής τέχνης. Κατά τρόπο που ίσως 

και να αγγίζει τα όρια του οξύμωρου, η τεράστια σημασία του μνημειώδους αυτού έργου που 

εκτέθηκε μόνο ως προσχέδιο διότι δεν τελείωσε ποτέ, έγκειται  στην… αναπόφευκτη αποτυχία του. Η 

λέξη αποτυχία χρησιμοποιείται εδώ  όχι με τρόπο απαξιωτικό, αλλά για να προσδιορίσει σαφέστερα 

το γεγονός ότι ο Jacques Louis David και  εν γένει οι καλλιτέχνες της εποχής του, βρέθηκαν 

αντιμέτωποι  με ένα ιστορικό γίγνεσθαι το οποίο στην κυριολεξία, ανέτρεπε την παραδοσιακή 

αφηγηματική αντίληψη σχετικά με τον Χώρο και τον Χρόνο. Η προσφυγή στα γνωστά τυπολογικά 

ευρήματα της Ιστορικής Αλληγορίας ήταν πλέον μη λειτουργική και  η πομπώδης σκηνική παράδοση 

της  νεοκλασικής Σχολής του Ρακίνα, μη εφαρμόσιμη. Οι νέες κινητήριες δυνάμεις της Ιστορίας ( η 

Τρίτη τάξη, ο λαός) ωθούσαν αναγκαστικά τον καλλιτέχνη/δημιουργό στη διαμόρφωση μιας νέας 

(μοντέρνας) ιστορικής συνείδησης, η οποία συνδεόταν αναπόφευκτα με την αίσθηση του «εδώ και 

τώρα». Γιατί ο J.L.David δεν μπόρεσε να αποτελειώσει το μεγαλεπήβολο έργο που του παρήγγειλε η 

Εθνοσυνέλευση;  Έφταιγε το «μοντέρνο κοστούμι» όπως έχει λεχθεί από αρκετούς ιστορικούς, ή 

μήπως κάτι πολύ πιο ουσιαστικό όπως π.χ. η απουσία μιας τυπολογικής παράδοσης σχετιζόμενης με 

την μοντέρνα αντίληψη του Χώρου και του Χρόνου;  Μια ρήξη δηλαδή με την παραδοσιακή ρητορική 

αφήγηση της Ιστορίας η οποία σταθεροποιείται λίγο αργότερα με τον Gericault και τον Delacroix για 

να βρει την συμβολική κορύφωσή της με την Guernica του Picasso; Η σχέση της τέχνης με τα 

ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα είναι δεδομένη και η διαπίστωση αυτή συνιστά ένα γεγονός  που  

δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω βασική ανάλυση.  Υπάρχουν ωστόσο πολλά περιθώρια ανάλυσης 

σχετικά με την δραματική επίδραση της Ιστορίας και του ιστορικού γίγνεσθαι όχι μόνο στην 

υφολογία και θεματολογία των έργων τέχνης αλλά και στην ίδια την συνθετική τους δομή.  Η 

ανακοίνωσή μου θα επικεντρωθεί σε αυτό το κομβικό κατά τη γνώμη μου θέμα, όπως και στο θέμα 

της σχέσης έργου τέχνης και παρατηρητή. 

   



 

 

 

Θεοχάρης Τσάμπουρας 

διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

Γκρίζες ζώνες, συμβατικά όρια και μεθοδολογικές ιδεοληψίες: η αναζήτηση των απαρχών 

της νεοελληνικής τέχνης 

 

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης ενός χρονικού σημείου έναρξης της νεοελληνικής τέχνης εξαρτάται 

πρωτίστως από το γεωγραφικό σημείο το οποίο επιλέγει ο εκάστοτε ιστορικός της τέχνης να αρχίσει 

τη διήγησή του. Σε άλλο χρονικό σημείο αρχίζει η νεοελληνική τέχνη ιδωμένη από τα Επτάνησα και σε 

άλλο από τη Μακεδονία ή την Αθήνα. Πολλές πόλεις μάλιστα που δεν εντάχθηκαν στην τελική 

διαμόρφωση του Ελληνικού κράτους, όπως η Φιλιππούπολη, η Σμύρνη, το Αργυρόκαστρο, δεν 

διεκδικούν καν μια θέση στην σκέψη του έλληνα ιστορικού της τέχνης, καθώς αυτός διαθέτει το 

πλεονέκτημα της εκ των προτέρων γνώσης της ιστορικής εξέλιξης. Το συμβατικό όριο της ίδρυσης 

του νεοελληνικού κράτους, αν και βοηθά τους έλληνες ιστορικούς τέχνης να ορίσουν με ευκολία και 

σαφήνεια το υλικό μελέτης τους, δημιουργεί μια πληθώρα μεθοδολογικών προβλημάτων στην 

προσέγγιση της ζωγραφικής τέχνης του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα. Έτσι, όποια ζωγραφική 

έκφανση δεν προοικονομεί τη μετέπειτα πορεία της νεοελληνικής τέχνης, είναι καταδικασμένη στην 

καλύτερη περίπτωση να ενταχθεί σε άλλα ακόμα πιο αόριστα σχήματα, όπως αυτά της 

μεταβυζαντινής ή της λαϊκής τέχνης, αποκλειόμενη πάντως από το κυρίαρχο αφήγημα της 

νεοελληνικής τέχνης. Ποιός ιστορικός της τέχνης, άλλωστε, θα αναζητήσει τις πηγές της νεοελληνικής 

προσωπογραφίας στο Γραμμοστινό ζωγράφο Ιωάννη Σκούταρη ή θα αναγνωρίσει νεοελληνικά 

καλλιτεχνικά σκιρτήματα στις τοπιογραφίες του Χιονιαδίτη Παγώνη;  

 

Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να εξετάσει μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τα 

μεθοδολογικά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη συμβατική οριοθέτηση του εξεταζόμενου 

υλικού από τους ιστορικούς της νεοελληνικής τέχνης και να υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο η 

περιχαράκωση της μελέτης εντός των συμβατικών ορίων έχει οδηγήσει στον υπερτονισμό του 

αστικού χαρακτήρα της καλλιτεχνικής κίνησης των Αθηνών και στη δημιουργία περιφερειακών 

ζωνών μειωμένου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος· κυρίως όμως θα εξεταστεί εάν η δημιουργία 

κλειστών συμβατικών συστημάτων μελέτης της νεοελληνικής τέχνης οδηγεί κατ' επέκταση στην 

περιθωριοποίησή της και την αδυναμία ένταξης στα ευρύτερα σχήματα μελέτης της ευρωπαϊκής και 

παγκόσμιας τέχνης. 

  



 

 

 

Νικόλαος Γραίκος 

διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Ιστορία της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης: ζητήματα οριοθέτησης του ερευνητικού 

πεδίου και επαναπροσδιορισμού της ιστοριογραφικής μεθόδου 

 

Η νεοελληνική εκκλησιαστική τέχνη τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σε συνεκτικό 

ιστοριογραφικό πεδίο. Καθοριστικοί παράγοντες στην εξέλιξη αυτή είναι η πύκνωση των 

ερευνητικών εργασιών, η ανακάλυψη νέου εικονογραφικού υλικού, η απομυθοποίηση παλαιότερων 

αρνητικών αισθητικών και ιδεολογικών αντιλήψεων και η χρήση νέων μεθοδολογικών εργαλείων 

που αρύονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο πολλά ακόμα ερωτήματα παραμένουν 

αναπάντητα. Ίσως τα πλέον ενδιαφέροντα αφορούν στο ρόλο της ιστορίας της τέχνης στην 

οριοθέτηση του ερευνητικού πεδίου της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης και στον 

επαναπροσδιορισμό της ιστοριογραφικής ερμηνείας του. Το ερευνητικό πεδίο, όπως είναι 

διαμορφωμένο μέχρι σήμερα, σχοινοβατεί ανάμεσα στη βυζαντινή αρχαιολογία, στην κοινωνική 

ανθρωπολογία, στη θεολογία και στην ιστορία της τέχνης με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 

αναποτελεσματικές αλληλοεπικαλύψεις και σημαντικές μεθοδολογικές ασάφειες. Αντίστοιχα στο 

επίπεδο της ιστοριογραφικής μεθόδου η νεότερη εκκλησιαστική τέχνη προσεγγίστηκε κυρίως με 

βάση τις εικονογραφικές αναλύσεις, που συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να κυριαρχούν στην έρευνα 

της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Νεότερες ερμηνευτικές μέθοδοι, όπως οι πολιτισμικές, οι 

σημειωτικές, η ένταξη του εικονογραφικού υλικού στα κοινωνικά του συμφραζόμενα κ.ά. πολύ λίγο 

απασχόλησαν τη σχετική έρευνα. Τα δεδομένα αυτά παραπέμπουν σε δύο περαιτέρω ερωτήματα. 

Πρώτον, πόσο εποικοδομητική μπορεί να είναι η συμβολή της ιστορίας της τέχνης στη διασάφηση 

των ερευνητικών ορίων της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης και στη συζήτηση περί της 

ιστοριογραφικής μεθόδου της, και δεύτερον, πόσο χρήσιμη, για τη μελέτη της ιστορίας της 

νεοελληνικής τέχνης, μπορεί να αποβεί η ουσιαστική ένταξη του πεδίου αυτού στα δικά της 

ερευνητικά της όρια; Στην εισήγησή μας θα επιχειρούσαμε να διευρύνουμε το σχετικό διάλογο με 

βάση τις παρακάτω ερευνητικές προϋποθέσεις: (α) Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία 

χρόνια στην έρευνα της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης αποκαλύπτει πολλές άγνωστες 

διασυνδέσεις με το σύνολο της τέχνης της εποχής εμπλουτίζοντας τις ερμηνείες μας για πολλά 

ανοικτά ζητήματα της νεοελληνικής τέχνης, όπως η έννοια της ανανέωσης της «παράδοσης», η 

γένεση του θεωρητικού λόγου περί τέχνης στην Ελλάδα, η καθυστέρηση στην πρόσληψη των 

νεωτερικών καλλιτεχνικών τάσεων κ.ά. (β) Η μεταιχμιακή λειτουργία των έργων εκκλησιαστικής 

τέχνης, ως χρηστικών αντικειμένων στην υπηρεσία της θρησκευτικής επιτέλεσης, αλλά και ως 

φορέων πολιτισμικών και αισθητικών νοημάτων, ανοίγει νέους ορίζοντες στη γενικότερη συζήτηση 

περί της διεύρυνσης του ερευνητικού αντικειμένου της νεότερης ιστορίας της τέχνης και σε μορφές 

«ελάσσονες» που βρίσκονται εκτός του συμβατικού αισθητικού κανόνα. (γ) Η συνειδητή ένταξη της 

νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης στα ερευνητικά όρια της νεοελληνικής ιστορίας της τέχνης 

θεωρούμε ότι θα αποβεί ωφέλιμη κατ΄ άμφω, αρκεί ο διάλογος να είναι ανοιχτός και 

αναστοχαστικός, χωρίς αισθητικούς και ιδεολογικούς περιορισμούς. 

 

  



 

 

 

Eka Tchkoidze 

αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ilia State University, Τιφλίδα   

 

Γεωργιανή συλλογή των μεσαιωνικών εικόνων από σμάλτο τον 19ο-20ό αιώνα  και η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής 

 

Η συλλογή των μεσαιωνικών γεωργιανών εικόνων από σμάλτο που σήμερα στεγάζεται στο Εθνικό 

Μουσείο Καλών Τεχνών Sh. Amiranashvili της Τιφλίδας αναμφισβήτητα θεωρείται ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πλούσια τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, 

η συλλογή αυτή δίκαια ελκύει τους ερευνητές και απλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αρκεί να 

αναφερθούμε στο πιο ενδεικτικό και δημοφιλές έκθεμα που είναι το Τρίπτυχο του Khakhuli (10ος-

12ος αι.). Έχοντας διαστάσεις 2 Χ 1.47 μέτρα, εμπεριέχει εξαιρετικές εικόνες με επιχρυσωμένο 

σμάλτο και ενδιαφέρουσες αναπαραστάσεις. Αν και από το 1957 εκτίθεται στο ανωτέρω Μουσείο, 

έχει θυελλώδη ιστορία και σχετίζεται άμεσα με τις βαρυσήμαντες αλλαγές που σημειώθηκαν στη 

χώρα από τον 19ο αιώνα και μετά. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Γεωργία, που έως τότε είχε 

διατηρήσει τη σχετική της αυτονομία παρά τις διπλές πιέσεις τόσο από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία όσο και από την Περσία, κατακτήθηκε από την τσαρική Ρωσία. Επειδή επρόκειτο για 

την πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που εντάχθηκε στο πλαίσιο μιας ομόδοξης χώρας, ήταν 

αναμενόμενο η αρχαία Εκκλησία της, που μετρούσε σχεδόν 15 αιώνες ύπαρξης, να χάσει και αυτή την 

αυτονομία της. Από το 1811 η Εκκλησία της Γεωργίας κατατάχθηκε ανάμεσα στις επαρχίες της 

Ρωσικής Εκκλησίας. Αυτές οι δυσάρεστες εξελίξεις είχαν πρακτικές, ακόμα πιο τραγικές, συνέπειες. Η 

Γεωργιανή Εκκλησία λεηλατήθηκε με αποτέλεσμα οι θησαυροί της να κοσμούν πολλά διεθνή 

μουσεία. Κάποια άλλα αντικείμενα βρέθηκαν στα χέρια των ιδιωτών συλλεκτών. Ανάμεσά τους 

πρέπει να αναφερθεί ο γνωστός συλλέκτης έργων τέχνης Μ. Μπότκιν (1839-1914). Στα χέρια του 

βρέθηκαν οι περισσότερες γνωστές γεωργιανές  εικόνες από σμάλτο. Σε λίγα χρόνια μετά τον θάνατό 

του επιβλήθηκε το σοβιετικό καθεστώς. Η συλλογή του εθνικοποιήθηκε και μετά από αρκετά χρόνια 

ένα μέρος του «γεωργιανού κομματιού» της συλλογής Μπότκιν επιστράφηκε στη Γεωργία.     

 

Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί και να αναδειχθεί η συγκεκριμένη 

συλλογή με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής. Η 

συγκεκριμένη συλλογή είναι ίσως το πιο ενδεικτικό παράδειγμα του πώς μπορεί ένα έργο τέχνης να 

«συμμερίζεται» συμβολικά ή μη τις ιστορικές αναταραχές και αλλαγές του τόπου από όπου 

προέρχεται. Πέρα από το Τρίπτυχο Χαχούλι που θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα, θα δοθούν 

πληροφορίες για την ιστορία και των άλλων γνωστών εικόνων από σμάλτο που στεγάζονται στο 

ανωτέρω μουσείο και προέρχονται από τη συλλογή Μπότκιν. Στην ανακοίνωση θα εξεταστεί το πώς 

και αν τα έργα τέχνης μπορούν να αποτελέσουν ιδεολογικό μέσο για το εκάστοτε καθεστώς.   

  



 

 

 

Μαργαρίτα Βουλγαροπούλου 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Princeton University, Πρίνστον 

 

Από το αγιογραφικό εργαστήριο στη βιομηχανική παραγωγή: Το έργο του Κερκυραίου 

Νικόλαου Ασπιώτη 

 

Ο Νικόλαος Ασπιώτης είναι κυρίως γνωστός στην ελληνική ιστοριογραφία ως ο δημιουργός των 

αντιγράφων της Ουρανίας του Παναγιώτη Δοξαρά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, ενώ 

ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη ζωή και την περαιτέρω δράση του. Η 

συντηρητική τέχνη του, η σχεδόν αποκλειστικά θρησκευτική θεματογραφία του και η αδυναμία του 

να συμβαδίσει με τις καλλιτεχνικές εξελίξεις στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος συντέλεσαν στον 

παραμερισμό του Ασπιώτη στο περιθώριο της ιστορίας της νεότερης ελληνικής τέχνης ή στην πλήρη 

αποσιώπηση του έργου του. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Νικόλαος Ασπιώτης υπήρξε ένας από 

τους παραγωγικότερους ζωγράφους της εποχής του, που αν και απέτυχε να καθιερωθεί στο ελληνικό 

καλλιτεχνικό στερέωμα, κατόρθωσε να αναδειχτεί έξω από τα σύνορα των Επτανήσων, στην 

ευρύτερη επικράτεια της Αδριατικής. 

 

Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα ο Νικόλαος Ασπιώτης 

ζωγράφισε πάνω από τριάντα ναούς και άφησε πολυάριθμα έργα σε μία εντυπωσιακή γεωγραφική 

επικράτεια που εκτείνεται από το Μαυροβούνιο και τη Δαλματία έως την ιταλική χερσόνησο. Το 

πελατειακό του δίκτυο περιλάμβανε ορθόδοξους οικισμούς, εκκλησιαστικά ιδρύματα και ιδιώτες, 

ακόμη και την ίδια τη βασιλική οικογένεια του Μαυροβουνίου. Αν και η ποιότητα της δουλειάς του 

κυμαινόταν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε παραγγελίας, το σύνολο του έργου του 

διακρίνεται από τη σταθερή, σχεδόν μηχανική επανάληψη των ίδιων επιτυχημένων προτύπων. Δεν 

είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Ασπιώτης αποφάσισε τελικά να καταπιαστεί με τη βιομηχανική 

παραγωγή, ιδρύοντας στην Κέρκυρα το πρώτο μονοπωλιακό εργοστάσιο παραγωγής παιγνιοχάρτων 

δικού του σχεδιασμού. 

 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση του άγνωστου μέχρι σήμερα 

καλλιτεχνικού έργου του Νικόλαου Ασπιώτη στα Επτάνησα και την Αδριατική με στόχο την 

ανασύσταση των βασικών σημείων της διαδρομής του, των συνθηκών λειτουργίας του εργαστηρίου 

του, καθώς και την ανίχνευση πιθανών συνεργασιών με ντόπιους καλλιτέχνες και τεχνίτες στους 

τόπους εργασίας του. Επιπλέον, θα εξεταστεί η επίδραση της τέχνης του Ασπιώτη στη ζωγραφική 

του Μαυροβουνίου και θα ενταχθεί η καλλιτεχνική παραγωγή του ζωγράφου στο πλαίσιο των 

αμφίδρομων πολιτισμικών ανταλλαγών που διενεργούνταν στον ενιαίο θαλάσσιο χώρο του Ιονίου 

και της Αδριατικής, σχέσεις που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την εποχή της Βενετοκρατίας και 

επιβίωσαν μετά την κατάλυση της Γαληνότατης Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθεί 

επίσης το ζήτημα της επίδρασης της επτανησιακής τέχνης, που αν και υπήρξε περιορισμένη στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, φαίνεται ότι ίσως ήταν εντονότερη και διαρκέστερη στις γειτονικές 

χώρες της Αδριατικής.  

  



 

 

 

Μίρκα Παλιούρα 

ιστορικός της τέχνης, Συλλογή Φινόπουλου, Μουσείο Μπενάκη 

 

Το έργο του ασπούδαχτου ζωγράφου Σπύρου Παλιούρα (1877-1957): μια εκδοχή της 

ελληνικότητας του Μεσοπολέμου; 

 

Ο ζωγράφος Σπύρος Παλιούρας (Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας 1877 – 1957 Πειραιάς) υπήρξε μια 

ιδιότυπη ναΐφ καλλιτεχνική προσωπικότητα, με μυθιστορηματική ζωή, που ασχολήθηκε με τη 

ζωγραφική σε ώριμη ηλικία. Τα έργα του, λιγοστά σε αριθμό, πάντα ζωγραφισμένα σε χαρτόνι, εν 

πολλοίς χαμένα μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά από την τοπιογραφία. 

 

Η εκθεσιακή δραστηριότητα του ζωγράφου (1928, 1929 & 1932), αν και περιορισμένη, σχετίζεται 

άμεσα με την ενθουσιώδη υποδοχή του έργου του και με τη στήριξη που έλαβε από καλλιτέχνες και 

ανθρώπους των γραμμάτων με συγκεκριμένο ιδεολογικό άξονα (Πικιώνης, Παπαντωνίου, 

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Κόντογλου, Τόμπρος, Βέλμος κ.ά.). Γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στη μελέτη του καλλιτεχνικού του έργου, φορτίζοντάς το με τις ανάλογες συνδηλώσεις 

που συσχετίζονται με το ενδιαφέρον για τη λαϊκή παράδοση και το αίτημα της ελληνικότητας κατά 

τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόσφατος εντοπισμός αρκετών συνθέσεων του καλλιτέχνη προσφέρει το 

απαραίτητο υλικό για μια πιο ενδελεχή εξέταση του ζωγραφικού του ιδιώματος, ενώ ο εντοπισμός 

κειμένων του, δημοσιευμένων από το Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών (1912, 1918), και η ενεργή 

συμμετοχή του, ως αντιπρόσωπος του τμήματος Πειραιά, στις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕ του 

ΣΕΚΕ τον Σεπτέμβριο του 1920, εμπλουτίζουν την περιορισμένη βιβλιογραφία και επιτρέπουν τη 

συγκρότηση ενός πιο λεπτομερούς χρονολογίου της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης και της 

παραμονής του στη Γαλλία.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία, υπό το πρίσμα της σύγχρονης ιστοριογραφικής προσέγγισης, οδηγούν σε 

ερωτήματα που συνδέονται με διαφορετικές παραμέτρους της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του 

ζωγράφου, όπως με το ποια η σχέση του με τον κύκλο του Ν. Βέλμου (Άσυλο Τέχνης), με το αν και 

κατά πόσο ο ιδεολογικός του προσανατολισμός καθόρισε συνολικά το έργο του και, γενικότερα, πώς 

αυτό πρόσφερε ιδεολογικά ερείσματα ελληνικότητας ώστε να ενταχθεί από τους βασικούς 

υποστηρικτές του στο διαμορφούμενο καλλιτεχνικό κλίμα της εποχής του.  

 

Η συνολική αποτίμηση της θέσης του έργου του ζωγράφου στη συγκεκριμένη περίοδο αποτελεί 

αντικείμενο μιας συνεχιζόμενης μελέτης, της οποίας τα σημαντικότερα σημεία θα παρουσιαστούν 

στην ανακοίνωση.  

  



 

 

 

Άνη Κοντογιώργη 

ιστορικός τέχνης, Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Η λαϊκότητα ως όχημα του μοντερνισμού: ο Καραγκιόζης και το «Καταραμένο Φίδι» 

 

Το Θέατρο Σκιών στην Ελλάδα υπήρξε δημοφιλής λαϊκή διασκέδαση στη διάρκεια της οθωμανικής 

κατοχής στις διαφορετικές εθνότητες που ζούσαν στην αυτοκρατορία. Ύστερα από τη συγκρότηση 

του νέου ελληνικού κράτους ο Καραγκιόζης, όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται το Θέατρο Σκιών από 

τον σημαντικότερο ήρωά του, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά αντιθέτως εξελληνίστηκε, τόσο στη 

γλώσσα, όσο και στην καθιέρωση αποκλειστικά ελληνικών τύπων και συνέχισε να αποτελεί μια από 

τις κύριες πηγές διασκέδασης των λαϊκών στρωμάτων, τουλάχιστον ως τα μέσα του 20ου αιώνα. 

 

Ωστόσο, παρά την αναμφισβήτη διείσδυση του Καραγκιόζη στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, οι 

Έλληνες λόγιοι και μελετητές άργησαν να ασχοληθούν με αυτό το ιδιαίτερο λαϊκό είδος. Το γεγονός 

ότι οι περισσότεροι Καραγκιοζοπαίκτες έδιναν παραστάσεις κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα 

(Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) και λιγότερο στην περιφέρεια, η όχι σπάνια σύνδεσή τους με τα 

λούμπεν στοιχεία των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας του 

κεντρικού ήρωα, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την εξουσία, καθιστούσαν στο σύνολό του 

το ιδιαίτερο αυτό θεατρικό είδος ελάχιστα ελκυστικό για τους περισσότερους μελετητές, που 

επέμεναν στη θεωρία της αδιάσπαστης συνέχειας του έθνους μέσα από τη δημώδη παράδοση της 

περιφέρειας. Μόλις στη δεκαετία του ’30, εκπρόσωποι της γενιάς του ’30, όπως ο Γιάννης Τσαρούχης 

και ο Κάρολος Κουν επιχείρησαν τη εισαγωγή της λαϊκότητας στο έργο τους ως μια διαφορετική 

ερμηνεία του μοντερνισμού. Χρειάστηκε όμως ακόμα αρκετό διάστημα, μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου, ώστε λαϊκές μορφές τέχνης όπως ο Καραγκιόζης, το ρεμπέτικο τραγούδι κ.ά να 

αποτελέσουν την πρώτη ύλη καλλιτεχνών του μοντερνισμού. 

 

Το 1951 το Ελληνικό Χορόδραμα, μια πρωτοποριακή ομάδα χορού που ίδρυσε ένα χρόνο πριν (1950) 

η Ραλλού Μάνου, εμβληματική μορφή του ελληνικού χορού, ανέβασε το «Καταραμένο Φίδι» μια 

παράσταση εμπνευσμένη από τη δημοφιλέστατη ιστορία του Καραγκιόζη «Ο Μέγας Αλέξανδρος και 

το Καταραμένο Φίδι», μαζί με τις «Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές», σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκι, με 

σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα και του Γιάννη Μόραλη αντίστοιχα. 

 

Εστιάζοντας στην παράσταση «Το Καταραμένο Φίδι» η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να αναδείξει τη 

στροφή των Ελλήνων καλλιτεχνών στη λαϊκή τέχνη ως ένα βασικό εκφραστικό μέσο για την 

αναζήτηση του μοντερνισμού. Επιπλέον, η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να συζητήσει ερωτήματα 

όπως την πρόσληψη του Θεάτρου Σκιών στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια από τους λόγιους 

δημιουργούς, το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε και η απήχηση 

που είχε σε άλλους καλλιτέχνες, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ιδεολογίας γύρω από την «επαν-

εκτίμηση» της λαϊκής παράδοσης στα μεταπολεμικά χρόνια. 

  



 

 

 

Μαρία Γ. Μόσχου 

διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Η αισθητική της «αθωότητας». Ορισμοί και ζητήματα οριοθέτησης της ναΐφ τέχνης 

 

Αντικείμενο της ανακοίνωσης είναι η κριτική επισκόπηση του όρου «ναΐφ» («naïf», «naïve»). Με 

αφετηρία χαρακτηρισμούς που συνυφάνθηκαν με την εικόνα των «naïfs» ως αυτοδίδακτων 

(«peintres du dimanche», «peintres de I’instinct», «primitifs modernes», «maîtres populaires de la 

réalité» κ.ά.) καταγράφονται διακριτικά γνωρίσματα που από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα 

θεωρούνται τυπικά της ναΐφ δημιουργίας όσον αφορά τη θεματική, τα υλικά και ιδίως τεχνοτροπικές 

ιδιαιτερότητες, οι οποίες την διαφοροποιούν από μορφές τέχνης που βασίζονται σε κανόνες 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και θεωρίες περί εικαστικής δημιουργίας. Εξετάζονται λεξικογραφικοί 

ορισμοί του «ναΐφ» μέχρι πρόσφατα και απασχολούν διασυνδέσεις και διαφοροποιήσεις του εν 

σχέσει προς την «πρωτόγονη» και την παραδοσιακή-«λαϊκή» τέχνη, την «Art Brut» και την «Outsider 

Art», που άλλοτε χρησιμοποιούνται ως συγγενικοί ή εναλλακτικοί όροι του «ναΐφ» και άλλοτε 

αντιδιαστέλλονται προς αυτό. Το ιστορικό του όρου διερευνάται σε κείμενα κυρίως κριτικών, 

καλλιτεχνών και διανοουμένων που καθόρισαν την αισθητική αναγνώριση της ναΐφ δημιουργίας (T. 

Tzara, G. Appollinaire, W. Uhde, V. Kandinsky, R. Delaunay, A. Salmon, C. Zervos, M. Weber, P. Soupault, 

A. Lhote , R. Escholier, A. Jakovsky κ.ά.)∙ επίσης λαμβάνονται υπόψη εκθέσεις οι οποίες συνέβαλαν 

στην καθιέρωσή της («Salon de la Société des Artistes Indépendants», 1911, «Les peintres du Sacré-

Cœur», 1928, «Les Primitifs modernes», 1932, «Les Maîtres Populaires de la Réalité», 1937, «Masters 

of Popular Painting: Modern Primitives of Europe and America», 1938, «Peinture naïves de l’Empire à 

nos jours», 1944 κ.ά.). H κριτική εστιάζει σε απόψεις του τεχνοκρίτη-συλλέκτη Anatole Jakovsky (c. 

1909-1983), οι οποίες ενσωματώνουν πλευρές της συζήτησης για τον προσδιορισμό της ναΐφ τέχνης 

και μεταπολεμικά αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στη σχετική βιβλιογραφία. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ  
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Μαριάννα Καράλη 

υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Εθνική χωρογραφία και φωτογραφικό τοπίο: οι πρώτες θεσμικές προσπάθειες προβολής της 

Ελλάδας (1900- 1911) 

 

Στην αυγή του 20ου αιώνα αρχίζει σταδιακά να εμπεδώνεται από τα ελληνικά μεσο-αστκά στρώματα 

η αναγκαιότητα απεικόνισης του ελληνικού χώρου – τοπίου για λόγους επιστημονικούς (γεωγραφία, 

τοπογραφία, κ.ο.κ.) ιδεολογικούς (εθνική ταυτότητα, πατριδογνωσία, αλυτρωτισμός, κ.ο.κ.) 

πολιτιστικούς (αρχαιολογία, ελληνική ιστορία), αλλά και οικονομικούς (τουρισμός).  

 

Η κινητικότητα στα εν λόγω πεδία τροφοδοτήθηκε αλλά και τροφοδότησε αφενός την άνθιση της 

ερασιτεχνικής φωτογραφίας στην Ελλάδα και αφετέρου το κίνημα του εκδρομισμού - περιηγητισμού, 

δύο από τις πλέον προσφιλείς ενασχολήσεις των μεσο-αστών της εποχής. Από το περιηγητικό κίνημα 

άλλωστε, αναδύθηκαν προοδευτικά τα πρώτα ημι-θεσμικά εγχειρήματα συστηματικής προβολής της 

χώρας με τη παράλληλη χρήση της φωτογραφικής εικόνας. Διαδικασίες, τις όποιες συντόνισε, την 

περίοδο εκείνη, υπουργείο των εσωτερικών.   

 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσω να σκιαγραφήσω τις πρώτες ενέργειες του ελληνικού 

κράτους στο πεδίο της συγκρότησης και προβολής μιας επίσημης αφήγησης για την Ελλάδα μέσα 

από τη χρήση της φωτογραφικής εικόνας. Ενέργειες, που εν πολλοίς καθόρισαν αφενός το ιδεολογικό 

περιεχόμενο και αφετέρου το εικονογραφικό πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών.  

 

  



 

 

 

Θανάσης Σωτηρίου 

ιστορικός τέχνης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

«Νεαρέ αρχιτέκτων πού πας;» H αρχιτεκτονική διαδρομή του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα 

τη δεκαετία του 1930 

 

Ο αρχιτέκτονας Ισαάκ Σαπόρτα (Βόλος 1910- Ατλάντα 1998), γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή του 

στο IV CIAM του 1933, θα σχεδιάσει τη δεκαετία του 1930 στην Ελλάδα, και θα υλοποιήσει σε 

μικρότερο βαθμό, έναν αριθμό μοντέρνων κτιρίων ευρείας θεματικής (πολυκατοικίες, καπναποθήκες, 

κατοικίες, συναγωγές, κτίρια αναψυχής κ.ά.).  

 

Στόχος της ανακοίνωσης είναι καταρχάς να παρουσιαστεί αυτή η σημαντική εργασία του -η οποία ως 

επί το πλείστον έχει μείνει άγνωστη στην έρευνα- μέσα από τo πλούσιο αρχειακό υλικό 

(αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, έγγραφα, αυτοβιογραφικά κείμενα, συνεντεύξεις) που 

δωρήθηκε από τον ίδιο και φυλάσσεται στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου 

Μπενάκη. Επιπλέον, η συγκεκριμένη παραγωγή του Σαπόρτα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο και 

σπουδαιότερο τμήμα της συνολικής αρχιτεκτονικής του δημιουργίας στην Ελλάδα, θα συσχετιστεί με 

την αρχιτεκτονική της εποχής του και θα ενταχθεί στο ιστορικό της πλαίσιο. 

 

  



 

 

 

Γλαύκη Γκότση 

διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Εικόνες μοντέρνων γυναικών στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμου 

 

Ποικίλες καλλιτεχνικές απεικονίσεις μοντέρνων γυναικών παράγονται και διακινούνται κατά την 

περίοδο του ελληνικού μεσοπολέμου. Καλλιτέχνιδες, διανοούμενες, συγγραφείς, γυναίκες από το 

χώρο της πολιτικής, αλλά και κοπέλες ή καθημερινές ανώνυμες γυναίκες συνιστούν συχνά το 

αντικείμενο ζωγραφικών πινάκων, σχεδίων αλλά και γλυπτών που παρουσιάζονται σε εκθέσεις ή 

δημοσιεύονται και σχολιάζονται σε έντυπα των δεκαετιών του 1920 και 1930. Μια σειρά από 

συμβάσεις στο ντύσιμο και στο χτένισμα, ενίοτε και η υιοθέτηση μοντερνιστικών τεχνικών στην 

απόδοση των μορφών, προσδίδουν στις εικονιζόμενες το μοντέρνο χαρακτήρα τους. Παράλληλα, η 

νεωτερικότητα των παριστανόμενων γυναικών ενδέχεται να σχετίζεται με διεργασίες και αλλαγές 

στις κοινωνικές σχέσεις, με ψυχολογικές θεωρίες περί του ατόμου και με αιτήματα για τη 

χειραφέτηση της έκφρασης της γυναικείας εμπειρίας.  

 

Οι διαφορετικές εκδοχές της εικονογραφίας των μοντέρνων γυναικών του μεσοπολέμου αποτελούν 

το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης. Ποιες είναι αυτές και ποια η δυναμική τους κατά τη διάρκεια 

της υπό εξέταση περιόδου; Πού εντοπίζονται και πώς είναι δυνατόν να εξηγηθούν οι μεταξύ τους 

αποκλίσεις; Σε ποιο βαθμό οι εικόνες αυτές και τα νοήματά τους μπορούν να ερμηνευθούν με βάση 

τις κοινωνικές ή πολιτικές τοποθετήσεις και επιλογές των παραγωγών και των θεατών τους, ή ακόμη 

των επώνυμων εικονιζόμενων γυναικών στην περίπτωση των πορτρέτων; Αυτά είναι τα κύρια 

ερωτήματα που θα απασχολήσουν την εισήγηση μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων.  

 

 

 

  



 

 

 

Χριστίνα Δημακοπούλου 

υποψήφια διδάκτωρ, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

 

Το εργαστήριο του Κωσταντίνου Παρθένη στην ΑΣΚΤ και η διδασκαλία της τέχνης ως 

διδασκαλία της «επιστήμης» της 

 

Το 1930 ο Κωσταντίνος Παρθένης σε μία από τις εξαιρετικά σπάνιες στιγμές άρθρωσης δημόσιου 

λόγου θα μιλήσει στον Νίκο Γιοκαρίνη για το πώς αντιλαμβάνεται την διάκριση φύσης και διάνοιας, 

την έννοια της προόδου στην αισθητική, για την υψηλή τέχνη ως προϊόν της απόλυτης σύμπτωσης 

της δημιουργικής βούλησης του καλλιτέχνη και της δυνατότητάς του να την υλοποιεί τεχνικά καθώς 

και για την ανάγκη θεμελίωσης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης σ΄ένα νέο προηγμένο σύστημα 

τεχνικών γνώσεων το οποίο ο ζωγράφος είχε στο παρελθόν αποκαλέσει «επιστήμη της τέχνης». Οι 

απόψεις αυτές δημοσιοποιημένες μόλις ένα μήνα μετά τον διορισμό του στην ΑΣΚΤ, θα πρέπει ως ένα 

βαθμό να θεωρηθούν προγραμματικές των βασικών θεωρητικών αρχών της διδασκαλίας του, όπως 

αυτή θα συστηματοποιηθεί προοδευτικά εντός του εργαστηρίου του. Αυτές οι θεωρητικές θέσεις, 

ιδωμένες υπό το πρίσμα μιας αυστηρής μεθόδου διδασκαλίας που οργάνωνε για πρώτη φορά με 

πειθαρχημένο τρόπο την εκμάθηση της ζωγραφικής στη βάση μιας θετικής εμπειρικής καλλιτεχνικής 

γνώσης ‒ μέθοδο την οποία ο Παρθένης φαίνεται να εφάρμοσε με απόλυτη συνέπεια οπωσδήποτε 

μέχρι το 1936 και σταδιακά με μειούμενο ζήλο από το 1936 και εξής‒ απηχούν την εντύπωση ενός 

Παρθένη οπαδού ενός είδους επιστημονικού θετικισμού, εντύπωση που έρχεται σε πλήρη 

αναντιστοιχία τόσο με τον μυστικιστικό προσανατολισμό του κυρίως καλλιτεχνικού του έργου, όσο 

και με την αναπαράσταση που συγκρότησαν γι’ αυτόν οι υστερότεροι μαθητές του της δεκαετίας του 

’40. Δηλαδή αυτήν ενός δασκάλου προφήτη, μυσταγωγού και πνευματικού καθοδηγητή, ενός 

Ιεροφάντη των άρρητων μυστηρίων της τέχνης. Παρά την έκταση της βιβλιογραφίας που αφορά την 

ζωή και το έργο του ζωγράφου, αυτή η διάσταση ανάμεσα στον υπερβατικό ιδεαλιστικό χαρακτήρα 

και το μυστικιστικό ιδεολογικό υπόβαθρο της ζωγραφικής του από τη μία και σε μία εκλογικευμένη 

διδασκαλία της τέχνης από την άλλη με αξιώσεις αντικειμενικής ορθότητας, δεν έχει μέχρι σήμερα 

επισημανθεί από την έρευνα. Ωστόσο, στο βαθμό που το διδακτικό του έργο συμπυκνώνει μια θεωρία 

περί τέχνης η οποία σε τελική ανάλυση κατηύθυνε τις αναζητήσεις μιας γενιάς Ελλήνων καλλιτεχνών, 

η μελέτη του αποτελεί προϋπόθεση της κατανόησης της συνολικής καλλιτεχνικής συνεισφοράς του 

ζωγράφου. Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι, σε ένα πρώτο επίπεδο, να αναδειχθεί αυτή η 

άγνωστη όψη του διδακτικού έργου του Παρθένη μέσα από τις μαρτυρίες και κυρίως τα 

σπουδαστικά έργα των μαθητών του. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο θα επιχειρηθεί μια ερμηνεία της 

σύζευξης μυστικισμού και επιστημονικού θετικισμού στο πρόσωπο του Παρθένη ως δασκάλου.  

   



 

 

 

Ευγένιος Ματθιόπουλος 

καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

Η «γενιά του ’30» στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής τέχνης: η προβληματική χρήση ενός 

αδιευκρίνιστου όρου και η κατασκευή μιας ανύπαρκτης «γενιάς» καλλιτεχνών 

 

Η «γενιά του ’30» στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής τέχνης: η προβληματική χρήση ενός 

αδιευκρίνιστου όρου και η κατασκευή μιας ανύπαρκτης «γενιάς» καλλιτεχνών.  

 

Ο όρος «γενιά του ’30» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 1937 από τον Γιώργο 

Θεοτοκά για να προσδιορίσει μια ομάδα λογοτεχνών συσπειρωμένη γύρω από το περιοδικό Τα Νέα 

Γράμματα. Στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας χρησιμοποιήθηκε και νομιμοποιήθηκε 

από τον Κ.Θ. Δημαρά, το 1949, ο οποίος και διεύρυνε καθοριστικά το σημασιολογικό πλάτος 

(υποδήλωση) του όρου, δίχως ωστόσο διόλου να αποσαφηνίσει το σημασιολογικό του βάθος 

(συνδήλωση). Έκτοτε ο όρος αποτέλεσε σημείο αμφιλεγόμενο για τους κριτικούς και ιστορικούς της 

λογοτεχνίας, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε μια ατέρμονη μέχρι σήμερα διαμάχη γύρω από τη σημασία 

του.   

 

Θεμελιώδες πρόβλημα στην όλη διαμάχη συνιστά η απουσία θεωρητικής επεξεργασίας της 

προκείμενης του όρου έννοιας της «γενιάς» καθώς και η σχεδόν ολοσχερής άγνοια της σχετικής 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. 

 

Στην κριτική της τέχνης, ο όρος χρησιμοποιήθηκε σποραδικά για πρώτη φορά το 1948, για να 

χαρακτηριστεί αόριστα μια ομάδα καλλιτεχνών που είχαν συσπειρωθεί στην ομάδα «Αρμός». Στη 

συνέχεια η χρήση του σπανίζει στην κριτική της τέχνης και σταδιακά αναφύεται στην ιστοριογραφία 

της τέχνης, όπου αρχίζει περισσότερο συστηματικά να χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1970 και 

μετά.   

 

Οι ιστορικοί της τέχνης, έχοντας παραλάβει τον όρο ως δεδομένο από το πεδίο της ιστοριογραφίας 

της λογοτεχνίας, παρέλαβαν εν αγνοία τους και την ανεπαρκή θεωρητική θεμελίωσή του. Επιπλέον 

παραθεωρούν την εσωτερική και οξύτατη στο λογοτεχνικό πεδίο συζήτηση σχετικά με τη σημασία 

του, παραπέμποντας, άκριτα στις περισσότερες περιπτώσεις, στις μεταξύ τους αποκλίνουσες χρήσεις 

του όρου από τους Κ.Θ. Δημαρά και Μάριο Βίττι.  

 

Έκτοτε, αν και κανείς δεν διευκρίνισε επαρκώς τη σημασία του όρου στο πεδίο της τέχνης, ούτε 

τεκμηρίωσε στοιχειωδώς την ύπαρξη μιας «γενιάς του ’30» εικαστικών καλλιτεχνών, ανάλογης της 

ιστορικής λογοτεχνικής «γενιάς του ’30», η ύπαρξή της επιβλήθηκε εντούτοις ως αυτοαλήθεια, τόσο 

στην ιστοριογραφία της τέχνης, όσο και στη δημόσια σφαίρα.  

 

Στόχος της ανακοίνωσής μου είναι η ανασύσταση του όρου μέσα από την ιστορική αναδρομή των 

αλλοπρόσαλλων χρήσεων του στην ιστοριογραφία της τέχνης και την ανάδειξη των αξεπέραστων 

δυσχερειών τους, προκειμένου να υποστηρίξω τη θέση ότι «γενιά του ’30» στο πεδίο της τέχνης δεν 

υπήρξε και πως δεν είναι παρά μια αναδρομική ιστοριογραφική κατασκευή.   



 

 

 

Έλενα Χαμαλίδη 

επίκουρη καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

 

Εκσυγχρονισμός και τάξη στο παράδειγμα της πρόσληψης του Κυβισμού στη Μεταπολεμική 

Ελλάδα 

 

Η παρούσα ανακοίνωση προτίθεται να διερευνήσει τα ιδεολογικά φορτία και τις πολιτικές 

συσχετίσεις του θεσμικού και ιστοριογραφικού λόγου γύρω από το μοντέρνο κατά τη Μεταπολεμική 

περίοδο στη χώρα μας, στο παράδειγμα του Κυβισμού.  

 

Βασισμένη σε πρόσφατη δημοσίευσή μου, στηρίζεται στην υπόθεση εργασίας, ότι ήδη στο 

Μεσοπόλεμο, η υποδοχή του Κυβισμού στην Ελλάδα και η οικειοποίηση Κυβιστικών ιδιωμάτων 

συνδέθηκε με το αίτημα της «επιστροφής στην τάξη», που εκδηλώθηκε την ίδια εποχή στη Γαλλία. Η 

σύνδεση αυτή επέτρεψε τη «μετάφραση» του Κυβισμού σε ελληνικές διαχρονικές αισθητικές και 

ηθικές αξίες από ένα «δίκτυο» καλλιτεχνών, διανοουμένων και κριτικών της «Γενιάς του Τριάντα», 

που συντονίστηκαν με τις κυρίαρχες εκδοχές των εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων του 

Μεσοπολέμου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυβισμός έγινε αποδεκτός ως το θεμιτό όριο μεταξύ 

αναπαράστασης και παραμόρφωσης/ αφαίρεσης από την κριτική και τους διανοούμενους της Γενιάς 

του Τριάντα.  

 

Η παραπάνω εκδοχή του Κυβισμού που υποστηρίχθηκε θεωρητικά κυρίως από το Νίκο 

Χατζηκυριάκο-Γκίκα, και «νομιμοποιήθηκε» από τη «Γενιά του Τριάντα», παρότι δεν υπήρξε ούτε η 

μόνη ούτε η πρώτη, εν τούτοις προβλήθηκε προνομιακά από τις επίσημες ιστοριογραφικές και 

θεσμικές αφηγήσεις. Σύμφωνα με την προσέγγισή μου, τα παραπάνω καθιστούν τον Κυβισμό το κατ’ 

εξοχήν παράδειγμα της πρόσληψης και της «μετάφρασης» του μοντερνισμού στην Ελλάδα από τις 

ηγεμονικές πνευματικές ελίτ και τους δημόσιους θεσμούς.  

 

Ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία, η παρούσα εισήγηση θα διερευνήσει τη Μεταπολεμική υποδοχή 

του Κυβισμού στην Ελλάδα, με κύριους σταθμούς, έργα αναφοράς από τη  δεκαετία του 1970 και 

μετά, τις εκθέσεις εκπροσώπων της «Γενιάς του Τριάντα» που εγκαινίασε στην Εθνική Πινακοθήκη ο 

Δημήτρης Παπαστάμος τη δεκαετία του1970, την έκθεση Παρίσι-Αθήνα, και τη μεγάλη έκδοση και 

έκθεση των Μεσοπολεμικών έργων του Γκίκα από το Μουσείο Μπενάκη. Παράλληλα, θα επισημάνει 

την ανάδειξη, από την έκθεση Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου της Άννας Καφέτση, αποσιωπημένων 

και, ενίοτε, προγενέστερων εκδοχών του Κυβισμού στην Ελλάδα. Τέλος, θα εστιάσει στη διαμάχη 

μεταξύ του Νίκου Χατζηνικολάου και του Άγγελου Δεληβορριά γύρω από την περίπτωση του Γκίκα, η 

οποία συνιστά την πρώτη, ουσιαστικά, δημόσια σύγκρουση στην Ελλάδα, μεταξύ της κυρίαρχης 

ιδεαλιστικής και εθνοκεντρικής προσέγγισης του Κυβισμού και μιας ιστορικής και ματεριαλιστικής, 

και εν τέλει απομυθοποιητικής, κριτικής των ιδεολογικών και κοινωνικών παραμέτρων της. Ο χρόνος 

(μέσα του 2000) και η ένταση της σύγκρουσης επιβεβαιώνουν την ισχύ και την αντοχή της κυρίαρχης 

αφήγησης.  

 

Εκσυγχρονισμός και «τάξη»: εν τέλει, το ερώτημα και για τη Μεταπολίτευση είναι, πόσο μακριά 

βρίσκονταν θεσμοί που εγκολπώθηκε και ο καθ’ ημάς εκσυγχρονισμός, από την περιφρούρηση της 

«αστικής αλήθειας», που επικαλούνταν ο Διονύσιος Κόκκινος το 1930, όταν κατακεραύνωνε εξίσου 

τον Πικάσσο και τους Έλληνες καλλιτέχνες που έπεσαν «θύματά» του; 



 

 

 

Πόπη Σφακιανάκη 

υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

«Πιστεύετε στη χρησιμότητα της τεχνοκριτικής;» Κριτική προσέγγιση μιας έρευνας γνώμης 

του 1927 στην εφημερίδα Paris-Midi 

 

Στη στήλη «Τέχνες» της παρισινής εφημερίδας Paris-Midi δημοσιεύτηκε το 1927, μεταξύ 19 Ιουλίου 

και 6 Σεπτεμβρίου, μια έρευνα γνώμης για την τεχνοκριτική με τρία ερωτήματα: α) Πιστεύετε στη 

χρησιμότητα της τεχνοκριτικής; β) Έχετε διαπιστώσει πως η τεχνοκριτική επηρεάζει την επιτυχία ή 

την αποτυχία μιας έκθεσης; γ) Εκτιμάτε πως η κριτική ή οι αντιδράσεις του κοινού μπροστά σε ένα 

έργο τέχνης έχουν μπορέσει να εμπλουτίσουν ή να επιδεινώσουν τις τάσεις κάποιων καλλιτεχνών; 

Στα ερωτήματα αυτά απάντησαν 87 διευθυντές και επιμελητές μουσείων, καλλιτέχνες, έμποροι, 

συγγραφείς, αλλά κυρίως τεχνοκρίτες (μεταξύ αυτών οι Adolphe Basler, Jean Cocteau, Paul 

Guillaume, Frantz Jourdain, Moise Kisling, Camille Mauclair, Louis Vauxcelles, Georges Rouault, André 

Thérive, Christian Zervos). Την επιμέλεια της έρευνας και τον σχολιασμό της ανέλαβε ο υπεύθυνος 

της στήλης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και τεχνοκρίτης Gabriel-Joseph Gros. 

 

Προσεγγίζοντας κριτικά αυτή την έρευνα, θα αναλύσω τις απόψεις που διατυπώθηκαν είτε υπέρ της 

χρησιμότητας της τεχνοκριτικής (υπεράσπιση νέων τάσεων και σύγχρονων καλλιτεχνών, εκπαίδευση 

κοινού, καταγραφή της ιστορίας της τέχνης) είτε κατά (σχέση εξάρτησης με το εμπόριο, εξυπηρέτηση 

συμφερόντων, συγκαλυμμένος διαφημιστικός χαρακτήρας), λαμβάνοντας υπόψη το αισθητικό, 

ιδεολογικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των ερωτώμενων. Στο πλαίσιο της ανάλυσής μου, θα δώσω 

έμφαση αφενός στην αμφισβήτηση της αξίας και της αξιοπιστίας της τεχνοκριτικής, όπως προκύπτει 

από την έρευνα, και αφετέρου στο γεγονός πως από τις απαντήσεις που δίνονται στα ερωτήματά της 

παρατηρείται συχνά μετατόπιση του κέντρου βάρους της από την τεχνοκριτική στην ταυτότητα και 

τον διαμεσολαβητικό ρόλο του ίδιου του τεχνοκρίτη. Θα εγγράψω επίσης τη συγκεκριμένη έρευνα 

γνώμης στην ευρύτερη συζήτηση περί τεχνοκριτικής στο Παρίσι τα χρόνια του μεσοπολέμου, καθώς 

η άνθιση τόσο του εμπορίου τέχνης όσο και του τύπου, εξειδικευμένου και μη, ενισχύει την 

καθιέρωση της τεχνοκριτικής ως ιδιαίτερου επαγγέλματος, το οποίο δεν εξασκείται πια αποκλειστικά 

από λογοτέχνες. Τέλος, θα επισημάνω πως, για να κατανοήσουμε τη λειτουργία και τη σκοπιμότητα 

μιας τέτοιας έρευνας γνώμης, πρέπει να την προσεγγίσουμε όχι μόνο ως πηγή άντλησης 

πληροφοριών, αλλά και ως όψη μιας αστικής, νεωτερικής δημοκρατίας, η οποία δίνει σημασία στη 

συλλογική διαμόρφωση γνώμης, όμως έχει όρια, στη συγκεκριμένη περίπτωση τους επαΐοντες. Από 

τη μια, η έρευνα φιλοξενεί πληθώρα απόψεων και στάσεων ειδικών περί την τέχνη· από την άλλη, ο 

επιμελητής αμβλύνει με τις καταληκτικές του παρατηρήσεις τις πιο οξείες στάσεις. 

 

 

  



 

 

 

Ελεονώρα Βρατσκίδου 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Alexander von Humboldt Stiftung –  

Technische Universität Berlin, Βερολίνο 

 

«Mια ιδέα κάπως λειψή»: η κριτική του Τώνη Σπητέρη για την έκθεση Θεόφιλου στο Παρίσι 

το 1961  

 

[Ο Θεόφιλος] μπήκε με τα τσαρούχια του και θρονιάστηκε για τα καλά στα παλάτια του Λούβρου. Μαζί 

του ακολούθησαν κι όλη η λεβεντιά της φυλής μας. Και τώρα δίπλα στους Λουδοβίκους με τις 

πουδραρισμένες περούκες τους [ …] στέκουν καμαρωτοί, με τις κουμπούρες και τα μουστάκια τους, ο 

Αθανάσιος Διάκος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης μας. 

Άγγελος Κατακουζηνός  

 

To σχο λιο του Άγγελου Κατακουζηνου  αναφε ρεται στην ε κθεση Θεο φιλου που πραγματοποιη θηκε με 

πρωτοβουλι α του Te riade στο Μουσει ο Διακοσμητικω ν Τεχνω ν του Παρισιου  το καλοκαι ρι του 1961. 

Ελάχιστα μελετημένη, μνημονευόμενη συχνά αυθαίρετα ως έκθεση στο «μουσείο του Λούβρου», η 

παρισινή παρουσίαση του Θεόφιλου αντιμετωπίστηκε ως ύστατη καθιέρωση της τέχνης του 

ζωγράφου και τροφοδότησε μια ρητορική πατριωτικής θριαμβολογίας που αντηχεί ακόμη και στις 

μέρες μας.  

 

Μετριάζοντας τις εξάρσεις, ο τεχνοκρίτης και ιστορικός τέχνης Τώνης Σπητέρης αφιέρωσε, τον Ιούνιο 

του 1961, ένα εκτεταμένο άρθρο στην έκθεση, επισημαίνοντας σημαντικές αδυναμίες. Στόχος της 

ανακοίνωσης είναι να διερευνήσει τα σημεία της κριτικής του Σπητέρη και το βαθμό στον οποίο 

σηματοδοτούν μια αλλαγή παραδείγματος στη μελέτη της τέχνης του Θεόφιλου, και ενδεχομένως της 

ιστορίας της ελληνικής τέχνης εν γένει. Με άξονα την τοποθέτηση του Σπητέρη θα αναλυθεί ο τρόπος 

παρουσίασης του Θεόφιλου στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών, αλλά και στην έκθεση που 

οργανώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, το καλοκαίρι του 1960, στην Kunsthalle της Βέρνης και υπήρξε από 

πολλές απόψεις (υλικό, προσέλευση κοινού, κριτική υποδοχή) περισσότερο επιτυχημένη από εκείνη 

στο Παρίσι.  

 

Την παρέμβαση του Σπητέρη διακρίνει η αξίωση για μια συστηματική, ιστορική και κριτική 

προσέγγιση του έργου του Θεόφιλου, καθώς και σαφής απομάκρυνση από πρακτικές λόγου που 

είχαν καθιερωθεί από κριτικούς, καλλιτέχνες και λογοτέχνες τις δεκαετίες 1930-1940. Στην παρισινή 

έκθεση αναπαράγονται στην ουσία τέτοιες πρακτικές λόγου, ενώ στην έκθεση της Βέρνης επικρατεί 

αντίθετα μια προσπάθεια αξιολόγησης της περίπτωσης του Θεόφιλου με βάση όρους και  κατηγορίες 

της ιστορίας της τέχνης.   

 

Μέσα από την έρευνα στα αρχεία των δυο μουσείων, στο προσωπικό αρχείο Τériade, στο αρχείο 

Ελύτη (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) και στο αρχείο του Ιδρύματος  Κατακουζηνού, στάθηκε δυνατή η 

ανασύνθεση της άγνωστης ιστορίας των δυο εκθέσεων και η ανάδειξη του ρόλου των επιμελητω ν 

Franz Meyer (1919-2007), στη Βε ρνη, και François Mathey (1917-1993), στο Παρι σι. Οι ανεπα ρκειες 

της παρισινής έκθεσης που επισημαίνει ο Σπητέρης οφείλονται τόσο σε οργανωτικές δυσχέρειες, όσο 

και σε διαφορετικά κριτήρια και πρακτικές που ακολούθησαν οι επιμελητές Mathey και Meyer, 

ορμώμενοι από τη  γαλλική και ελβετογερμανική παράδοση ιστορίας της τέχνης αντίστοιχα.  



 

 

 

Νίκος Δασκαλοθανάσης 

καθηγητής, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

 

Ιστορία της τέχνης και εθνικισμός: από τη «γαλλική» Αναγέννηση στους «πριμιτίφ» 

ζωγράφους 

 

Οι ιστορικές έννοιες έχουν τη δική τους ιστορία. Ο 19ος αιώνας αποτελεί μια περίοδο όπου 

διαμορφώνονται οι όροι με βάση τους οποίους προσεγγίζεται πλέον συστηματικά η δυτική 

παράδοση. Και εδώ, η Αναγέννηση παίζει καίριο ρόλο ακριβώς επειδή επιτρέπει να δημιουργηθεί ένα 

κρίσιμο ερμηνευτικό πλαίσιο για την κατανόηση του νεότερου δυτικού πολιτισμού. Όμως ποια 

Αναγέννηση; Εκείνη που, μέσω της αναγωγής στην αρχαιότητα, εμφανίστηκε στην ιταλική 

χερσόνησο; Ή μήπως εκείνη που προετοίμασε ο ευρωπαϊκός «βορράς» με την έμφαση την οποία 

έδωσε σε ένα νέο εκφραστικό ρεαλισμό που χρωστά ελάχιστα στην αρχαιότητα; Η δεύτερη άποψη 

υποστηρίχθηκε με σθένος στη Γαλλία στο περιβάλλον της ακαδημαϊκής ιστορίας της τέχνης καθώς 

προσφέρονταν για τη συγκρότηση της νέας γαλλικής εθνικής ταυτότητας. Τη δική τους ωστόσο 

ταυτότητα μέσω της ιστορίας της τέχνης θα διεκδικήσουν και άλλα ευρωπαϊκά «έθνη» μέσα στον 20ό 

αιώνα με αφορμή το πρόβλημα των «πριμιτίφ» ζωγράφων. Ό,τι θα μας απασχολήσει λοιπόν εδώ 

αφορά το πώς η ιστορία της τέχνης αναδύεται ως πεδίο σύγκρουσης διαφορετικών αντιλήψεων για 

το παρελθόν που στην ουσία παραπέμπουν, ως συνήθως, στο ίδιο το παρόν. 

  



 

 

 

Νίκος Χατζηνικολάου 

ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Εθνικές Σχολές στην Ιστορία της Τέχνης και η ανάδειξη του Ανρί Φοσιγιόν ως 

αντιπροσωπευτικού εκπροσώπου της Γαλλικής Σχολής 

 

Στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης να μιλάει κανείς για εθνικές επιστημονικές σχολές μοιάζει 

παράδοξο. 

 

Η ομιλία θα επικεντρωθεί στη γαλλική εθνική σχολή ιστορίας της τέχνης, στις βασικές μορφές που 

θεωρείται πως την εκπροσωπούν καθώς και στον ανταγωνισμό με άλλες εθνικές σχολές, όπως η 

γερμανική, η ιταλική, η βρετανική και η αμερικανική. 

 

Μια σχολή είναι πάντα ιεραρχικά δομημένη, με μια φυσιογνωμία στην κορυφή η οποία χαίρει 

διεθνούς αναγνώρισης και κατά κάποιον τρόπο ενσαρκώνει όλες τις αρετές της. Γύρω της, σαν 

πλανήτες, περιστρέφονται άλλες σημαντικές μορφές επιστημόνων. 

 

Θα με απασχολήσει η περίπτωση του συγγραφέα της Ζωής των μορφών (1934) Ανρί Φοσιγιόν: ο 

ρόλος που έπαιξε ως ιστορικός της τέχνης στη Γαλλία και στον κόσμο καθώς και η συζήτηση που 

ξεκίνησε στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα γύρω από την προσφορά του. Σε τί 

συνίσταται η συμβολή του; Ποιοι και με ποια επιχειρήματα προσπάθησαν να την αναδείξουν; Σε τί 

συνίσταται η «γαλλικότητα» του παραδείγματος Φοσιγιόν; 

 

  



 

 

 

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης 

ομότιμος καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Σοσιαλιστικός ρεαλισμός ή απλά ρεαλισμός; Το κοινωνικό περιεχόμενο της τέχνης και η 

σωστή ή λαθεμένη χρήση σχετικών όρων 

 

Για τον κοινωνικό ρόλο της Τέχνης έχουν διατυπωθεί πλήθος από απόψεις, οι οποίες σε συνδυασμό 

με όρους -θα λέγαμε απλουστευτικά- «τεχνοτροπιών» δημιουργούν ένα πλέγμα εννοιών για τις 

οποίες έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Νατουραλισμός, Ρεαλισμός, Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός, 

Ανεικονική Τέχνη και άλλα από την μια, και έννοιες όπως Στρατευμένη Τέχνη, Αrs Gratia Αrtis,  Neue 

Sachlichkeit, Τέχνη-Κοινωνικό Εργαλείο, και άλλες από την άλλη διαμορφώνουν ένα σύνθετο πεδίο 

έρευνας που διευκρινίζεται μέσα από την Πολιτική Ιστορία, την Ιστορία της Τέχνης και την Κοινωνική 

Ιστορία όπως διαμορφώνονται στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας.   

 

Goya, Daumier, Kolwitz, Τάσσος, Κινδύνη, Κατράκη, Βασιλείου, αλλά και ένα πλήθος που θεωρούνται 

εκφραστές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού σχεδιάζοντας τον κλασσικό εργάτη με την σημαία ή τον 

Λένιν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, έχουν δημιουργήσει περισσότερο σύγχυση παρά 

αποσαφήνηση των όρων. Τί σημαίνει όμως αυτό; Ποιά είναι η επαναστάτρια Kaethe Kollwitz και 

ποιός ο αυλικός Goya; Και εδώ έρχονται μιά σειρά ερωτήματα που αφορούν την σύγχρονη εποχή: Τί 

είναι «σοσιαλιστικός ρεαλισμός»; ποιά είναι η Neue Saechlichkeit; Και τι «ρεαλισμός»;  

 

Στην ανακοίνωση αυτή, θα αναλυθεί ότι ο όρος «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» είναι περιωρισμένης 

εμβέλειας και είναι αρκετός ο όρος «ρεαλισμός» που καλύπτει στην Ιστορία της Τέχνης από τις 

σπηλαιογραφίες και τα ψηφιδωτά της Ραβέννας, τον  Γκόγια και τον Ντωμιέ, μέχρι την Καίτε Κόλβιτς 

και τον Τάσσο, την Κινδύνη, τον Σικελιώτη… Από την άλλη πλευρά θα αναλυθεί το γιατί ο 

προβαλλόμενος ως «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» στην εικαστική περιοχή (στην λογοτεχνία δεν έχουμε 

προβλήματα) δεν είναι αυτό που προβάλλεται, και θα εξηγηθεί το γιατί.   

 

Είναι αναμφισβήτητο  γεγονός, ότι γιά πολλούς οι θεωρητικές θέσεις δεν είναι παράλληλες με το 

καλλιτεχνικό έργο, έχουμε έτσι πολλά παραδείγματα δημιουργών, οι οποίοι μπορεί να μην 

αποδέχονται τον όρο ρεαλισμό (με κοινωνικό περιεχόμενο, είτε τον ονομάζουμε «σοσιαλιστικό 

ρεαλισμό» είτε «Νέα Αντικειμενικότητα» είτε αλλιώς) αλλά τα έργα τους να εντάσσονται σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση. Φυσικά ισχύει και το αντίστροφο, να ισχυρίζονται ότι ασκούν ρεαλισμό με κοινωνικό 

περιεχόμενο, όμως τα έργα τους να μην έχουν καμμία σχέση με τον ρεαλισμό, ούτε στην μορφή 

(συνήθως πρόκειται γιά καθαρά νατουραλιστικά έργα) αλλά πολλές φορές ούτε και στο περιεχόμενο. 

 

Το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η καθιέρωση από την Εξουσία ενός προτύπου Τέχνης σε 

εσφαλμένη βάση. Βαρύ και δύσκολο το πρόβλημα της Εξουσίας. Η Ιστορία όμως έχει τους δικούς της 

κανόνες και αν πολλές φορές  κάνουμε το αντίθετο από εκείνο που πρέπει, και το συνειδητοποιούμε 

πολύ αργά, η Ιστορία είναι αμείλικτη και αργά ή γρήγορα βάζει τον καθένα στην θέση μας, είτε μας 

αρέσει, είτε όχι. 

 

  



 

 

 

Νίκος Πεγιούδης 

διδάκτωρ, University College London, Λονδίνο 

 

Ο σχεδιαστής ως Gesamtkünstler: κρίση και μεταμορφώσεις της καλλιτεχνικής εργασίας στο 

γερμανικό κίνημα εφαρμοσμένων τεχνών των αρχών του 20ού αιώνα 

 

Το 1912, η οργανωτική επιτροπή της Βαυαρικής Έκθεσης Εμπορίου, αντιστρέφοντας πλήρως την 

βασική αρχή της αγγλικής κίνησης για την μεταρρύθμιση των διακοσμητικών κι εφαρμοσμένων 

τεχνών (arts and crafts) ανακοίνωσε επίσημα ότι «η εποχή όπου οι τεχνίτες ήταν καλλιτέχνες και οι 

καλλιτέχνες τεχνίτες έχει παρέλθει». Η διαστρέβλωση αυτή των ιδεών ενός κινήματος που επιδίωκε 

την ισότιμη συνεργασία και μελλοντική ένωση καλλιτεχνών και τεχνιτών είναι ενδεικτική ενός 

κεντρικού παραδόξου του γερμανικού κινήματος εφαρμοσμένων τεχνών, το οποίο έχει διαφύγει της 

προσοχής της ιστοριογραφίας της τέχνης: την θεμελίωση της υποτιθέμενης ένωσης καλών και 

εφαρμοσμένων τεχνών σε έναν αυστηρό καταμερισμό εργασίας, αλλά και διαχωρισμό των 

αντίστοιχων επαγγελματιών. 

 

     Παρακολουθώντας τις ιδρυτικές αρχές και το έργο των Ενωμένων Εργαστηρίων για την Τέχνη 

στην Χειροτεχνία (Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk) από το έτος της ίδρυσής τους 

(1898) μέχρι τις παραμονές του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να 

φωτίσει το παραπάνω παράδοξο. Η ίδρυση των Ενωμένων Εργαστηρίων στο Μόναχο από τους 

Richard Riemerschmid, Peter Behrens, Bruno Paul, Hermann Obrist και Bernhard Pankok (απόφοιτοι 

όλοι Ακαδημιών Καλών Τεχνών και όχι τεχνικών-επαγγελματικών σχολών) συνιστά ένα καθοριστικό 

επαναπροσδιορισμό επαγγελματικής καριέρας, μια συνειδητή μετακίνηση από τις εικαστικές και 

πλαστικές τέχνες προς τις ανεξάντλητες εφαρμογές του βιομηχανικού σχεδίου. Ο επαγγελματικός 

αυτός επαναπροσδιορισμός ερμηνεύεται ως αντίδραση στην κρίση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη 

(και των ιδρυμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης όπως οι Ακαδημίες) στην ελεύθερη οικονομία.  

 

     Η πρωτοβουλία των καλλιτεχνών των Ενωμένων Εργαστηρίων συνιστά μια αποφασιστικής 

σημασίας απόπειρα διαφοροποίησής τους από τις μάζες των ειδικευμένων τεχνιτών και τα 

παραδοσιακά αντιπροσωπευτικά όργανά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ενωμένα Εργαστήρια δεν 

ιδρύονται ως ακόμη μία καλλιτεχνική εταιρεία, αλλά ως μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής 

ιδιωτική επιχείρηση, η οποία καταχωρείται στο Εμπορικό Μητρώο της εποχής ως Ανώνυμη Εταιρεία. 

Ο καλλιτέχνης της επιχείρησης αυτής αναλαμβάνει έναν καινούριο επαγγελματικό ρόλο: του 

σχεδιαστή ως ενός είδους θα μπορούσαμε να πούμε καθολικού ή ολικού καλλιτέχνη (Gesamtkünstler), 

υπεύθυνου δηλαδή για ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του βιομηχανικού σχεδίου από τον σχεδιασμό 

συσκευασιών προϊόντων, διαφημιστικών αφισών και ειδών οικοσκευής μέχρι την πλήρη 

διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων ή το ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η δραστηριότητα αυτού 

του καλλιτέχνη αναλύεται ως απόπειρα αποφυγής της επισφαλούς (σε συνθήκες ελεύθερης 

οικονομίας) κινητικότητας του ειδικευμένου τεχνίτη, ως αναζήτηση μιας ασφαλέστερης 

επαγγελματικής διεξόδου. 

  



 

 

 

Φανή Μουμτζίδου 

μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Αριστοτέλειο  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Στιγμιότυπα «οικιακής ευτυχίας»: «Ο γάμος του Αρνολφίνι» (1434) του Jan Van Eyck και «Τι 

να είναι εκείνο που κάνει το σημερινό σπίτι τόσο διαφορετικό, τόσο ελκυστικό;» (1956) του 

Richard Hamilton 

 

Σε δύο εντελώς διαφορετικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας, δύο καλλιτέχνες, ο Jan Van Eyck (περ. 

1390-1441) και ο  Richard Hamilton (1922-2011) παρουσιάζουν, με τον δικό του τρόπο ο καθένας, 

την «οικιακή ευτυχία» της εποχής τους ως απόρροια και δείκτη καπιταλιστικής ευφορίας. Πρόκειται 

όμως επίσης, για δύο έργα, μεταξύ πολλών ασφαλώς, τα οποία σηματοδοτούν το πρώτο την 

αποθέωση του τελετουργικού της καθημερινότητας και το δεύτερο την ειρωνική της πλέον θέαση. 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ρίξει φως στα δύο διαφορετικά συστήματα αξιών που προβάλλουν 

οι δύο εικόνες, παράγωγα διαφορετικών εποχών, τα οποία μάλιστα συμβολοποιούνται με ιδιαίτερη 

προσοχή από τους δύο καλλιτέχνες (σύμβολα και σημεία «οικιακής εκπλήρωσης» -«αθόρυβα» ή 

«ηχηρά» σενάρια και τελετουργικά της ευημερούσας ζωής κ.ο.κ.) 

  



 

 

 

Μιχάλης Χατζηδάκης 

μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης,  

Humboldt Universität Berlin, Βερολίνο 

 

Πρόσληψη της αρχαιότητας και μελέτες ιστορίας της τέχνης. Από τον Aby Warburg στο 

ερευνητικό πρόγραμμα SFB 644 «Μεταμορφώσεις της αρχαιότητας» 

 

Ο ιδιαίτερα από το 15ο αιώνα και εξής ραγδαία αυξανόμενος και πλέον συνειδητοποιημένος 

ενστερνισμός καλλιτεχνικών μορφών του αρχαίου κόσμου από πολιτισμούς μεταγενέστερων 

περιόδων, ο οποίος στη σύγχρονη έρευνα συνοψίζεται με τη χρήση των όρων «Πρόσληψη/ Υποδοχή/ 

Aναβίωση  της κλασικής αρχαιότητας» (στη γερμανόφωνη ιστορία της τέχνης περιγράφεται 

αντίστοιχα με τους όρους “Antikenrezeption” και “Nachleben der Antike”) αποτελεί συστατικό 

στοιχείο ευρωπαϊκής αυτοσυνείδησης και έχει καθιερωθεί ως σημαντικό αναλυτικό εργαλείο στις 

μελέτες του κλάδου της ιστορίας της τέχνης και δη στην κατανόηση και την ερμηνεία της 

δυτικοευρωπαϊκής τέχνης της αναγεννησιακής περιόδου. Οι μελέτες πρόσληψης της κλασικής 

αρχαιότητας, οι οποίες προϋποθέτουν σε μεγάλο βαθμό όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς 

εξοικείωση με τις αρχαιολογικές σπουδές, παραμένουν ως ερευνητικό πεδίο στις μέρες μας εξίσου 

επίκαιρες όσο ποτέ και ιδιαίτερα στο Βερολίνο, όπου εκπροσωπούνται τόσο από την επιστημονική 

βάση δεδομένων «Αποθησαυρισμός των αρχαίων έργων τέχνης και αρχιτεκτονικής, των γνωστών 

στους καλλιτέχνες της Αναγέννησης» (“Census of antique works of art and architecture known to the 

Renaissance”) και την ερευνητική ομάδα που βρίσκεται πίσω της, όσο και από το ερευνητικό 

πρόγραμμα SFB 644 «Μεταμορφώσεις της αρχαιότητας», το οποίο διανύει ήδη την τρίτη φάση του 

και το οποίο θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την μελέτη των τρόπων με τους οποίους και 

των σκοπών για τους οποίους αρχαίες φόρμες υφίστανται συνειδητές αλλαγές από τα κέντρα 

υποδοχής τους σε μεταγενέστερες εποχές.  

 

Η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να προσφέρει μια επισκόπηση των μελετών ιστορίας της τέχνης υπό το 

πρίσμα της «πρόσληψης της αρχαιότητας» -με σημείο αναφοράς τη γερμανόφωνη ιστορία της τέχνης 

που είχε υπάρξει στην πρωτοπορία στον τομέα αυτό- ξεκινώντας από τις μελέτες των Anton Springer 

(1867), Adolph Goldschmidt (1923), Aby Warburg (1893, 1905, 1914), Fritz Saxl (1922, 1932/1933), 

Erwin Panofsky (1932/1933, 1960), Kurt Weitzmann (1960) –μοναδική σχεδόν, αλλά ιδιαζόντως 

σημαντική ιταλόφωνη εξαίρεση ο Salvatore Settis (με τη διπλή ιδιότητα του ιστορικού τέχνης  και του 

αρχαιολόγου) με το εμβληματικό τρίτομο έργο Memoria dell' antico nell' arte Italiana (1984-1986), 

του οποίου την επιμέλεια είχε αναλάβει– προχωρώντας στις πιο πρόσφατες κριτικές παρεμβάσεις 

των Christopher Wood και Αlexander Nagel (2005, 2009, 2010), για να καταλήξει σε μια σύντομη 

παρουσίαση  των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραμμάτων που εδράζουν στο Βερολίνο. 

  



 

 

 

Αγγελική Πολλάλη 

επίκουρη καθηγήτρια, Deree – The American College of Greece 

 

Η μέθοδος του Panofsky: Τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην Εικονολογία και την 

Εικονογραφία 

 

Στο δοκίμιο του «Εικονογραφία και Εικονολογία: Μία Εισαγωγή στην μελέτη της Τέχνης της 

Αναγέννησης», ο Erwin Panofsky σκιαγραφεί τα τρία στάδια της μεθόδου του: προ-εικονογραφική 

περιγραφή, εικονογραφική ανάλυση και εικονολογική ερμηνεία. Το δοκίμιο, που πρωτοεμφανίστηκε 

στο βιβλίο Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (1939) και 

ανατυπώθηκε στο Meaning in the Visual Arts (1955), παραμένει η μοναδική θεωρητική παράθεση της 

μεθόδου του Panofsky σχετικά με την Εικονολογία/Εικονογραφία. Ενώ οι ιστορικοί τέχνης 

ενστερνίστηκαν την εικονογραφία χωρίς καμία ουσιαστική κριτική, η εφαρμογή της εικονολογίας 

έμεινε συγκριτικά σπάνια και επίμαχη. Ο Panofsky στο κείμενο του είναι εξαιρετικά ασαφής. Ο 

ιστορικός τέχνης πρέπει να κάνει χρήση της «συνθετικής διαίσθησης» (synthetic intuition), η οποία 

ούτε ορίζεται, ούτε επεξηγείται στο εν λόγω κείμενο. Η ερμηνεία του έργου πρέπει να ελέγχεται από 

τον ιστορικό σε σχέση με «όσες περισσότερες πηγές… μπορεί να αφομοιώσει: πηγές που μαρτυρούν 

τις πολιτικές, ποιητικές, θεολογικές, φιλοσοφικές, κοινωνικές «τάσεις» (tendencies) της 

προσωπικότητας, περιόδου ή χώρας που βρίσκεται υπό διερεύνηση». Και ενώ κανείς μένει δύσπιστος 

μπροστά στην βιωσιμότητα του εγχειρήματος, δεν μπορεί παρά ν’ αναγνωρίσει, σε αυτό, τον 

προάγγελο των κριτικών προσεγγίσεων της «Νέας Ιστορίας της Τέχνης». Η προσέγγιση του Panofsky 

όμως ανήκει στις αρχές του εικοστού αιώνα και κατ’ επέκταση αφορά ένα συνολικό «επιστημονικό» 

σύστημα για την ερμηνεία των έργων τέχνης. Η ανακοίνωση αυτή θα επικεντρωθεί στον τρόπο με 

τον οποίο ο ίδιος ο Panofsky εφήρμοσε την εικονολογία και συγκεκριμένα στα δοκίμια του βιβλίου 

του Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. Θα εξετάσω τον τρόπο με 

τον οποίο ο Panofsky «ελέγχει» το νόημα των έργων με βάση τις «πηγές» και εντέλει τη σχέση 

εικονολογίας και εικονογραφίας. Θα υποστηρίξω ότι ο Panofsky εφαρμόζει την εικονολογία με τρόπο 

περιορισμένο και κατευθυντήριο, όπου ενάντια στις αυστηρές προδιαγραφές της θεωρητικής του 

τοποθέτησης, η εικονογραφική ανάλυση έπεται και δεν προαπαιτείται της εικονολογικής ερμηνείας. 

   



 

 

 

Γιάννης Χατζηνικολάου 

μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Humboldt  

Universität Berlin, Βερολίνο 

 

Ο Claudius Civilis του Aby Warburg 

 

Στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων ιστοριών της ιστορίας της τέχνης χρησιμοποιούνται σε θεωρητικό 

και μεθοδολογικό επίπεδο εικόνες που διαμορφώνουν επιστημονικά παραδείγματα. Τα εικαστικά 

έργα στη θεωρία και στην ιστορία της τέχνης μερικές φορές αγνοούνται, σαν να έπαιζε μόνον η 

γλώσσα κάποιο ρόλο στη δημιουργία θεωρίας και το έργο τέχνης να αφορά αποκλειστικά την 

χειρωνακτική διάσταση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Claudius Civilis του Aby Warburg. Έμβλημα 

της KBW (Kunstwissenschaftliche Bibliothek Warburg) στο Αμβούργο δεν ήταν μόνο η έννοια 

«ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» που ήταν και παραμένει γραμμένη στην είσοδο της βιβλιοθήκης, αλλά και το 

αντίγραφο του γνωστού έργου του Ρέμπραντ Claudius Civilis (1661) που προοριζόταν για το 

δημαρχείο του Άμστερνταμ. Το αντίγραφο, που σήμερα βρίσκεται στο Ινστιτούτο Warburg του 

Λονδίνου, ήταν για τον ίδιο τον Warburg ένα έργο συμπτωματικό που αποκαλύπτει τον ρόλο της 

μνήμης και της ιστορίας καθώς και τις διαφορετικές επιστρώσεις που αυτό δέχεται κατά την 

παραγωγική του λειτουργία στο εκάστοτε παρόν. Το παρόν που μας απασχολεί είναι το 1926 όταν ο 

Warburg έδωσε την ομιλία του Η ιταλική αρχαιότητα την εποχή του Ρέμπραντ, η οποία δημοσιεύτηκε 

πρόσφατα  (2012). 

 

Η πρόσληψη σε συνδυασμό με την ερευνητική ενασχόληση με ένα έργο όπως ο Civilis είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τον τρόπο σκέψης του ιστορικού τέχνης ή, καλύτερα, του «ιστορικού της εικόνας» 

(Bildhistoriker) όπως αυτοχαρακτηρίζονταν ο Warburg. 

 

Στην περίπτωση του Civilis δημιουργείται ένα τρίγωνο μνήμης ανάμεσα στην ιστορία του Τάκιτου 

από την αρχαιότητα, το Άμστερνταμ του 17ου αιώνα και το Αμβούργο της δεκαετίας του ΄20. Η 

παρέμβαση του Warburg στην τοπική πολιτική του Αμβούργου (εκείνη την εποχή έγραφε ένα άρθρο 

για τα έργα του δημαρχείου της πόλης) αλλά και σχέση του με την υποδοχή μιας συγκεκριμένης, 

γερμανικής, ιστορίας της τέχνης ως προς τον Ρέμπραντ (Ο «γερμανός» Ρέμπραντ από την μία, ο 

Ρέμπραντ του Neumann και του Degener από την άλλη) δείχνουν τον ρόλο που έπαιζε το 

συγκεκριμένο έργο ως ατμομηχανή της σκέψης του. Όπως ο Civilis  εκφράζει ή, καλύτερα, αγνοεί τις 

νέες απαιτήσεις της ολλανδικής κοινωνίας του 17ου ως προς το γούστο, έτσι, μέσω του αντίγραφου 

του πίνακα του Ρέμπραντ, ο Warburg χρησιμοποιεί τον Ολλανδό ζωγράφο για να φωτίσει τις νέες 

τάσεις της γερμανικής κοινωνίας του μεσοπολέμου, για να καταλάβει την Neue Sachlichkeit του 

Ρέμπραντ, όπως την αποκαλεί. Η Νέα Αντικειμενικότητα αντικατοπτρίζεται στην ίδια τη μορφή του 

αντιγράφου που κινητοποιεί το ενδιαφέρον του Warburg. 

 

Το μοντάζ της μνήμης δεν μπορεί να γίνει απτό χωρίς την θεματοποίηση του ρόλου του σινεμά και 

της φωτογραφίας, των νέων media του Warburg. Ο Civilis έπαιζε ως φωτομηχανική αναπαραγωγή 

ένα βασικό ρόλο στο τελευταίο και μη-ολοκληρωμένο σχέδιό του, τον Άτλαντα της Μνημοσύνης. 

 

Ο Civilis του Warburg λειτουργεί έτσι ως Έμβλημα της κριτικής εικονολογίας. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ  

      

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
 

 

 

 

  



 

 

 

Εμμανουήλ Μαυρομμάτης 
ομότιμος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Η παγκοσμιοτική αντίληψη της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, ως ολοκληρωτισμός. Τα 

παραγωγικά συστήματα, η επαγωγή, η εντροπία και οι δηλώσεις για το τέλος της τέχνης 

 

Η ανάλυση αναφέρεται στο σύστημα της τέχνης που αναπτύχθηκε αρχικά στα κείμενα και στα 

οργανογράμματα του Ρώσου σουπρεματιστή καλλιτέχνη, Kasimir Malevitch, από το 1912 έως το 

1927 περίπου και για τα οποία η διαμόρφωση της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης υπακούει σε μια 

αναπόφευκτη, εσωτερική της αναγκαιότητα: η ιστορία της τέχνης γίνεται μια ιστορία λογικής 

αναφοράς στην αυστηρή καλλιτεχνική συνέπεια των προελεύσεών της, ως την ηθική της. Αυτή είναι 

η διαδοχή από τον Cézanne στον κυβισμό, στο φουτουρισμό και στο σουπρεματισμό. Οι 

συστηματικές πηγές αυτών των ιδεών θα αναζητηθούν στον Roger de Piles, στον Diderot, στον 

Winckelmann, στον Hegel και στον Wölfflin. O Malevitch είχε δημιουργήσει τα χρόνια 1920, μια 

διαδοχή από οργανογράμματα παραγωγικών συστημάτων κατάρτισης της ιστορίας της σύγχρονης 

τέχνης τα οποία έγιναν γνωστά περίπου τα χρόνια 1970, αλλά υπήρχαν ήδη ως προτάσεις στα 

κείμενά του όπως η θεωρία του προστιθέμενου στοιχείου. Η συστηματική κατάρτιση της σύγχρονης 

τέχνης ως ενός παραγωγικού συστήματος (είναι τέχνη ότι προέρχεται από τέχνη) είναι το αντικείμενο 

του οργανογράμματος 25 περίπου καλλιτεχνικών κινημάτων μέχρι το 1935 του Alfred Barr, και το 

ακολούθησαν τα οργανογράμματα του Frank Popper και του Jean Clair τα χρόνια 1960 και 1970, ενώ 

χωρίς οργανογράμματα, αλλά μέσα στο ίδιο παραγωγικό πνεύμα εντάσσονται οι προελεύσεις στον 

κυβισμό του Clement Greenberg και στον Marcel Duchamp, του Pierre Restany. Η άλλη επαγωγική 

κατεύθυνση (η τέχνη η ίδια ορίζει την τέχνη), καταρτίζεται μάλλον από τον Ισπανό συγγραφέα Jose 

Ortega y Gasset τα χρόνια 1920 και 1930 και στη συνέχεια, από τον Αμερικανό ζωγράφο Ad 

Reinhardt τα χρόνια 1960 (είναι τέχνη ότι είναι τέχνη και δεν είναι τέχνη ότι δεν είναι τέχνη) και τους 

εννοιολογικούς καλλιτέχνες κυρίως από τον Joseph Kosuth (η τέχνη και η ιδέα της τέχνης είναι το ίδιο 

πράγμα –η τέχνη είναι ταυτολογία) ή τον Sol Lewitt (η ιδέα είναι μια μηχανή που παράγει τέχνη) κλπ. 

Αυτοί οι ορθολογισμοί που καθιερώνουν είτε την προέλευση (μια συγκεκριμένη ιστορία της τέχνης: 

Cézanne, κυβισμός κλπ. ως καθολική και ως παιδαγωγικά αναπόφευκτη για όλους), είτε την μη-

προέλευση (ως μια απόφαση προσδιορισμού που εξαρτάται από την ισχύ του χειριστού της -ή του 

διακινητή της- να την επιβάλλει καθολικά), είχαν ως συνέπεια μια διαμάχη που τα χρόνια 1980 

περίπου αφορούσε τα όρια: ως πόσο και ως πού ισχύει η προέλευση – ως πόσο και ως πού ισχύει ο 

αυτοπροσδιορισμός; H κριτική που ασκήθηκε στα παραγωγικά συστήματα από την Rosalind Krauss, 

τα χρόνια 1970, έδωσε τη θέση της στην αποδοχή του τέλους της προέλευσης. Αρχικά το βιβλίο του 

Hervé Fischer, Η ιστορία της τέχνης τέλειωσε (1981), στη συνέχεια, το βιβλίο του Hans Belting, 

Τέλειωσε η ιστορία της τέχνης; (1983) καθώς και τα βιβλία του Arthur Danto, Μετά το τέλος της 

τέχνης (1992) και, Η σύγχρονη τέχνη και το τέλος της ιστορίας (1997), επισημαίνουν τα όρια του 

παραγωγικού και του επαγωγικού συστήματος. Στο τέλος του αιώνα, το 1996, η έκθεση, Το άμορφο 

τρόπος χρήσης, στο Centre Georges Pompidou, στο Παρίσι, του Yve-Alain Bois και της Rosalind 

Krauss, διατυπώνει μια άλλου τύπου, παραγωγική προέλευση: είναι η αντίληψη του άμορφου του 

Georges Bataille, το 1929 και της εντροπίας στη σύγχρονη τέχνη, δηλαδή της ιστορίας της μη-

ανακύκλωσης, της υποβάθμισης και εν τέλει, της καταστροφής της ύλης.  

  



 

 

 

Σωτήρης Μπαχτσετζής 

Λέκτορας, Deree – The American College of Greece, Συνεργαζόμενο  

Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο   

 

Η φαινομενολογία της εικόνας ως υπόρρητη μεθοδολογική συνιστώσα της ιστορίας της 

τέχνης 

 

Αν και η φαινομενολογία στις διάφορες εκφάνσεις της αποτέλεσε σημείο αναφοράς πολλών θεωριών 

της τέχνης του Εικοστού αιώνα διατρέχοντας την Ευρωπαϊκή και κυρίως τη γαλλική φιλοσοφία 

(όπως για παράδειγμα η χρήση από τους καλλιτέχνες της Minimal Art κειμένων του Maurice Merleau-

Ponty), σημείωσε μάλλον λιγότερη επιτυχία στο να εδραιωθεί ως συμπαγές και αυτόνομο 

μεθοδολογικό σύστημα της επιστημονικής πειθαρχίας της ιστορίας της τέχνης.  Εφόσον ήδη στις 

αρχές του Εικοστού αιώνα τόσο η εικονολογία όσο και η μορφολογική ανάλυση διεκδίκησαν και 

έλαβαν την μερίδα του λέοντος, προσπάθειες για την δημιουργία μιας φαινομενολογικά εριδόμενης 

μεθόδου, η οποία να μπορεί να περιγράψει, να αναλύσει αλλά και να συστηματοποιήσει το εύρος των 

εικαστικών πειραματισμών που χαρακτηρίζουν τις εικαστικές τέχνες, έπρεπε νομοτελιακά να πέσουν 

στο κενό.   

 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτή η έκφανση της φιλοσοφίας η οποία φιλοδοξεί να περιγράψει με 

ποιον τρόπο η συνείδηση είναι αυτή που εξαρχής συγκροτεί το νόημα του κόσμου, ήδη από την 

σύστασή της στις αρχές του Εικοστού αιώνα στο έργο του Edmund Husserl δεν έπαψε να εξελίσετε 

παράλληλα με μεθοδολογικές διερευνήσεις στην ιστορία της τέχνης, αλλά και να επηρεάζει, αν και 

πολλές φορές υπόρρητα, τις εξέλιξεις των ερμηνευτικών και αναλυτικών μεθόδων της. Αυτό γίνεται 

φανερό αν αναλογιστούμε τις εξελίξεις της νεότερης φαινομενολογίας (Lambert Wiesing, Emmanuel 

Alloa) η οποία επικεντρώνεται πλεον στην απάντηση ερωτημάτων όπως «πώς αντιλαμβάνεται κανείς 

διαμέσου του μέσου (medium) της εικόνας;» ή «πώς εξελίσσεται η συγκρότηση νοήματος διαμέσου 

της εικόνας» -προφανώς ερωτήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον του ιστορικού της τέχνης. 

 

Σύμφωνα με τον Paul Crowther η φαινομενολογική προσέγγιση αποτελεί την κατεξοχήν ερμηνεία της 

«εγγενούς σημασίας» της εικαστικής εικόνας η οποία επεκτείνει την, κατά βάση Γερμανικής 

παράδοσης μεθοδολογία της ιστορίας της τέχνης που αφορά στην διερεύνηση των παραπάνω 

ερωτημάτων -την οποία απαντά κανείς κατά τον Crowther στο έργο των Visher, Fiedler, Hildebrand, 

Riegl, Worringer, Wölfflin, πρώιμου Panofsky, Wind και θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και στο 

έργο του Imdahl. Ποια λοιπόν είναι η «εγγενής σημασία» της εικαστικής εικόνας με βάση εκείνη την 

υπό κατασκευή φαινομενολογική προσέγγιση περί της διαμόρφωσης αντιληπτικών προτύπων και 

της διερεύνησης του αντιληπτικού υποκειμένου, η οποία να δύναται να ελέγξει τις πιθανές 

ερμηνευτικές αστοχίες που πηγάζουν συχνά είτε από έναν ανεξέλεγκτα δογματικό φορμαλισμό είτε 

από μια ιδιαίτερα αισιόδοξη σημειωτική;  

 

Στην προτεινόμενη ανακοίνωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θεωρητικό πεδίο εντός του 

οποίου ένα τέτοιου είδους ερώτημα οφείλει να κινηθεί, ανιχνεύοντας το εννοιολογικό πλαισίο μιας 

θεωρίας της εικόνας, έτσι όπως αυτή δύναται να ανασυγκροτηθεί μέσα από σύγχρονες ερμηνείες 

κομβικών εννοιών, όπως αυτή της «εικονικής συνείδησης» (Bildbewusstsein) δηλαδή έννοιες που 

απαντώνται στις πρωτοποριακές μελέτες του ιδρυτή της φαινομενογίας Edmund Husserl. Στη 



συνέχεια και εφόσον ανιχνεύσουμε μια επιλογή βασικών εννοιών που αφορούν στην 

φαινομενολογική αναδιατύπωση της προβληματικής της αντίληψης θα επιχειρήσουμε να 

αποδείξουμε ότι οι έννοιες αυτές είναι συγγενείς προς εννοιολογικές κατασκευές οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν στην ερμηνεία έργων τέχνης και κυρίως στην μεθοδολογία του Heinrich Wölfflin 

του οποίου η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Προλεγόμενα στην Ψυχολογία της Αρχιτεκτονικής» 

(1886) είχε ως στόχο της τη «βασική κατανόηση των συνθηκών, οι οποίες ισχύουν αναμφισβήτα και 

ανά πάσα στιγμή για την αντίληψή.» Επικεντρωνόμενοι στην διερεύνηση συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων από το θεωρητικό έργο του Wölfflin θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε ότι 

φαινομενολογικές έννοιες που πηγάζουν από το έργο του Husserl λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία προς 

ερμηνευτικά σχήματα που απαντώνται σε δόκιμες κατευθύνσεις της ιστορίας της τέχνης. Η 

φαινομενολογική παράδοση θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί ως μια ίσως συγκεκαλυμμένη συνιστώσα 

που έδρασε και δρα διαμορφωτικά και υποστηρικτικά προς άλλες σημαντικές μεθόδους 

μορφολογικής ανάλυσης στην ιστορία της τέχνης. 

 

  



 

 

 

Κάτια Παπανδρεοπούλου 

διδάκτωρ, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Παρίσι 
 

Επανεκθέτοντας την ιστορία του μοντερνισμού: μουσειολογική πρακτική ή πολιτική 

επιλογή; 
 

Αυτή η ανακοίνωση έχει σκοπό να αναλύσει πρόσφατες μουσειολογικές πολιτικές σε Ευρώπη και 

Αμερική που κατα τη γνώμη μας επηρεάζουν, ή καλύτερα, στόχος τους είναι να επηρεάσουν, άμεσα 

τον τρόπο αντίληψης της ιστορίας και της συγγραφής της ιστοριογραφίας της νεωτερικότητας. Οι 

μουσειολογικές αυτές πρακτικές θέτουν σε ανοιχτή αμφισβήτηση το μεταπολεμικό κυρίαρχο μοντέλο 

αφήγησης της τέχνης από το 1900 έως και το 1970, έτσι όπως αυτό είχε καταγραφεί ως ένα μέσο 

επιβολής της κυρίαρχης δυτικής και ευρωπαικής κουλτούρας, αποκλείοντας τον αναπτυσσόμενο 

κόσμο, τις χώρες εκτός ευρωπαικής ηπείρου καθώς και αυτές της περιφέρειας που είθισται να 

λέγεται πως περισσότερο ακολουθούσαν, παρά παρήγαγαν οι ίδιες μοντέρνα και άρα εξαγώγιμη 

κουλτούρα. Επίσης, η ανακοίνωση επιδιώκει να ακολουθήσει το σύγχονο θεωρητικό υπόβαθρο όπου 

εντάσσεται η αναθεώρηση του μοντερνισμού και η αποδόμηση των μεταμοντερνιστικών ερμηνειών 

για την τέχνη από το 1900.   
 

Σημείο αναφοράς της ανακοίνωσης θα είναι η επανέκθεση με τίτλο Modernités Plurielles των 

συλλογών του Μουσείου Μοντέρνας τέχνης Pompidou του Παρισιού που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2013. Ποια είναι η λογική αυτής της θαραλλέας και καινοτόμου επανέκθεσης σε ένα μουσείο που έχει 

ακόμα το συμβολικό κεφάλαιο να επηρεάζει την παγκόσμια αντίληψη τουλάχιστον ως προς την 

ιστορία του μοντερνισμού ;  Παραμερίζοντας τη συνήθη γραμμική οπτική που ήταν επικεντρωμένη 

στα ευρωπαικά κινήματα, οι επανέκθεση αυτή έχει σκοπό να τοποθετήσει για πρώτη φορά στο 

επίκεντρο τις χώρες του περιθωρίου και της περιφέρειας, να επιχειρήσει μια νέα χαρτογράφηση των 

αλληλεπιδράσεων, συνδέσεων αλλά και αντιστάσεων που διέπουν όλη την ιστορία της μοντέρνας 

τέχνης. Επιπλέον, αυτού του είδους η αναθεώρηση αποσκοπεί στο να αποκαλύψει μορφές κυριαρχίας 

στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για ανδροκρατούμενη, είτε για αποκλειστικά δυτικού τύπου τέχνη, 

μορφές προερχόμενες από την επίδραση ή την αποδόμηση του Διαφωτισμού, όπως επισήμαινε ο 

φιλόσοφος Zygmunt Bauman.   
 

Θα εξετάσουμε αντίστοιχα παραδείγματα σημαντικών μουσείων και φορέων πολιτισμού που 

επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν την κοινωνική γεωγραφία της μοντέρνας τέχνης. Ανάμεσα σε 

αυτά είναι και το παράδειγμα του Metropolitan Museum of Art (MET) που, από το καλοκαίρι του 

2014 επανεγκατέστησε τις συλλογές του σε μια προσπάθεια επανεξέτασης της αφήγησης του 

μοντερνισμού από το 1900 έως το 1950. Εκεί, οι γυναίκες καλλιτέχνες, αλλά και η τέχνη της 

αποικιοκρατίας κατέχουν εξέχούσα θέση, ακολουθώντας το παράδειγμα των παρισινών 

επανεκθέσεων Elles και Modernités Plurielles, με ιδιαίτερη απήχηση στο διεθνές κοινό, λόγω του 

προοδευτικού και αναθεωρητικού τους χαρακτήρα.    
 

Θα παρακολουθήσουμε τις διαδρομές των εν λόγω μουσείων μέσα από έργα, νέες θεματικές και 

κατηγοριοποιήσεις, προκειμένου να εντάξουμε τα ερωτήματα που προκύπτουν στη γενικότερη 

ανάγκη των θεωρητικών επιστημών για αναθεώρηση των μοντερνισμών. Θα εξετάσουμε αναλυτικά 

την εγκαθίδρυση μιας νέας ιστοριογραφίας του καλλιτεχνικού μοντερνισμού γραμμένη σε διεθνές 

επίπεδο και με προτεραιότητα την αποδυνάμωση ή την απόρριψη ερμηνειών που παραδοσιακά 

εξυπηρετούσαν το διαχωρισμό σε “West and the rest”. 



 

 

 

Γιάννης Μπόλης 

επιμελητής, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 

Το θέατρο της ρωσικής πρωτοπορίας: Από τη Νίκη επί του ήλιου στη Γη σε αναβρασμό 

 

Με βάση πρωτότυπο υλικό (ζωγραφικά σχέδια και φωτογραφίες) της Συλλογής και του Αρχείου 

Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται η 

φουτουριστική όπερα Νίκη επί του ήλιου (1913, Αλεξέι Κρουτσόνιχ και Βελιμίρ Χλέμπνικοφ: 

λιμπρέτο, Μιχαήλ Ματιούσιν: μουσική, Καζιμίρ Μαλέβιτς: σκηνικά-κοστούμια) στην οποία για πρώτη 

φορά εμφανίζεται το «μαύρο τετράγωνο» του Καζιμίρ Μαλέβιτς, σε αντιπαράθεση με τα 

κονστρουκτιβιστικά σκηνικά και κοστούμια της Λιουμπόβ Ποπόβα για το έργο του Σεργκέι 

Τρετιακόφ Γη σε αναβρασμό (1923). Η εισήγηση επικεντρώνεται στις έννοιες της «σύνθεσης των 

τεχνών» και του «συνολικού έργου τέχνης» που προωθούσαν οι καλλιτέχνες της ρωσικής 

πρωτοπορίας με το θέατρο να αποτελεί σημαντικό τομέα του πειραματισμού τους προς αυτήν την 

κατεύθυνση και την όπερα Νίκη επί του ήλιου να είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρώτα 

παραδείγματα. Η Νίκη επί του ήλιου, με θέμα τον πόλεμο εναντίον του αποστεωμένου ορθού λόγου, 

προτάσσει ένα νέο είδος θεατρικής δράσης όπου όλοι οι παραδοσιακοί κώδικες και η παλιά τάξη 

πραγμάτων στη μουσική, το λόγο, τα χρώματα και τα σχήματα ανατρέπονται και καταστρέφονται. 

Το θέατρο, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έκφραση του 

«νέου τρόπου ζωής». Η Γη σε αναβρασμό, έναν χρόνο μετά την εδραίωση του κινήματος του 

κονστρουκτιβισμού, πραγματώνει με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο τόσο τη σύνδεση τέχνης και 

ζωής, όσο και τον προπαγανδιστικό-πολιτικό χαρακτήρα που λαμβάνει η τέχνη αυτήν την περίοδο. Σε 

αντιστοιχία, εξετάζονται μια σειρά προτάσεων της ίδιας περιόδου για το θέατρο και για διάφορα 

φεστιβάλ, όπως τα σκηνικά της Ποπόβα για το έργο Ο Μεγαλόψυχος Κερατάς (1922) ή τα σκηνικά της 

Ποπόβα και του Αλεξάντρ Βέσνιν για το μαζικό φεστιβάλ Ο αγώνας και η νίκη των Σοβιέτ.  

 

   



 

 

 

Εύα Φωτιάδη 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Freie Universität Berlin, Βερολίνο  

 

Ο Αλέξανδρος Ιόλας τα χρόνια της Hugo Gallery και η προώθηση του Σουρρεαλισμού στις 

Ηνωμένες Πολιτείες 

 

Κάθε λίγα χρόνια η περίπτωση του Αλέξανδρου Ιόλα ανακινεί το ενδιαφέρον στην Ελλάδα. 

Καλλιτέχνες εμπνέονται για τη  δημιουργία κάποιου πρότζεκτ (όχι απαραιτήτως έργου τέχνης), 

δημοσιογράφοι βρίσκουν αφορμή σε κάποια εξέλιξη των άλυτων νομικών ζητημάτων γύρω από τη 

συλλογή και τη βίλα για ν’ ανακυκλώσουν ήδη χιλιοειπωμένες αφηγήσεις. Μόλις το 2014 ενδιαφέρον 

έδειξε και στη Νέα Υόρκη η γκαλερί Paul Kasmin, η οποία παρουσίασε δυο εκθέσεις για τον 

Αλέξανδρο Ιόλα. Η πρώτη έκθεση υπό τον τίτλο Alexander the Great 1955-1987 (6.3-26.4.2014) ήταν 

ένα αφιέρωμα στον ίδιο ως έμπορο τέχνης, και η δεύτερη Bloodflames Revisited (26.6-15.8.2014) 

αποτέλεσε μια ελεύθερη απόδοση μέσα από νέα έργα και εκθεσιακό σχεδιασμό της έκθεσης 

Bloodflames (1947), της γνωστότερης έκθεσης που συνδέεται με τη δραστηριότητα του Ιόλα ως 

εμπόρου τέχνης. Στόχος της προτεινόμενης εισήγησης είναι μια πιο αναλυτική και – όσο είναι δυνατο 

–τεκμηριωμένη προσέγγιση της δράσης του Ιόλα ως διευθυντή της Hugo Gallery μεταξύ των ετών 

1947-1955. Συγκεκριμένα, έμφαση θα δοθεί στο σε τι συνίσταται (και σε τι όχι) ο ρόλος του Ιόλα 

στην προώθηση των σουρεαλιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως προκύπτει μέσα 

απο εκθέσεις της Hugo Gallery, καθώς και της επικοινωνίας του Ιόλα με τους Ζακ και Ντομινίκ ντε 

Μενίλ, η συλλογή των οποίων αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες στην Αμερική για την 

τέχνη του σουρεαλισμού.    

   



 

 

 

Miguel Fernandez Belmonte 

υποψήφιος διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
 

Η σχέση της τέχνης του Έλληνα ζωγράφου Δημήτρη Περδικίδη με την εθνική αφήγηση για 

την αφαιρετική ζωγραφική στην Ισπανία (1953-1964) 
 

Οποιοδήποτε έργο τέχνης παραμένει πάντα ανοιχτό, «άλυτο». Απέναντι σε αυτό, εμβαθύνουμε στα 

διάφορα επίπεδα πληροφόρησης του και προσεγγίσεις σε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι 

αδύνατο να διαμορφώνεται ένα κλειστό μοντέλο ερμηνείας, μια τέλεια συνταγή η οποία με τη σειρά 

μας, να εφαρμόσουμε στην ανάλυση οποιουδήποτε έργου τέχνης.  
 

Οι έννοιες αλλάζουν, εξελίσσονται συνεχώς· ο θεατής και το ίδιο το έργο δεν είναι ποτέ σταθερά 

σημεία, αλλά δυναμικά, όπως και, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, η σχέση του έργου με το σύστημα 

τέχνης (γκαλερί, μουσεία, τεχνοκριτική, ιστορία της τέχνης, εκπαίδευση, δημοπρασίες, δημοσιεύσεις, 

συλλέκτες, καλλιτέχνες, επιμελητές, κτλ.).   
 

Σε αυτή την αναφερόμενη σχέση, σημαντικό ρόλο αποκτά σε κάποιες περιπτώσεις και η διαμόρφωση 

μιας εθνικής αφήγησης στην τέχνη η οποία διατρέχει το πολιτικό και θεσμικό επίπεδο και φτάνει 

μέχρι την αγορά της τέχνης, την τεχνοκριτική, τις εκθέσεις και τους ίδιους τους καλλιτέχνες και τα 

έργα τους.   
 

Σε αυτή την κατεύθυνση, ένα παράδειγμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τους μηχανισμούς 

υποδοχής και ανάπτυξης της αφηρημένης τέχνης κατά των δεκαετιών του ’50 και ’60, ειδικά σε 

χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, που δεν αποτελούσαν καλλιτεχνικά κέντρα πρώτης σημασίας 

όπως το Παρίσι και η Νέα Υόρκη.   
 

Σχετικά με την Ισπανία, από τον Θεοτοκόπουλο, δεν έχουμε είδηση από κάποιον έλληνα καλλιτέχνη 

που να ενσωματώθηκε και να αναγνωρίστηκε εκεί σε εικαστικό επίπεδο, μέχρι τον εικοστό αιώνα με 

τον ζωγράφο Δημήτρη Περδικίδη, ο οποίος το 1953 πήγε στη Μαδρίτη με μια υποτροφία του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας για να σπουδάζει για δύο χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών του 

Σαν Φερναντο.  
 

Μιλάμε για έναν Έλληνα καλλιτέχνη που έκανε τοπιογραφίες, πορτραίτα και μερικές εκθέσεις στην 

Κουένκα και στη Μαδρίτη και από το 1959 έκανε αφαιρετική ζωγραφική αφομοιώνοντας σταδιακά 

τα διάφορα ερεθίσματα τόσο από τους μεγάλους ζωγράφους που μπορούσε να θαυμάσει στο 

Μουσείο του Prado όσο και από μια καινούρια γενιά καλλιτεχνών που είχαν αποκτήσει διεθνή φήμη 

και αναγνώριση με τα αφαιρετικά έργα τους (Antòni Tàpies, Luis Feito, Antonio Saura, Manolo 

Millares, Rafael Canogar, κτλ.).  
 

Όμως, πώς έγινε δυνατή η διαμόρφωση μιας ριζοσπαστικής πρότασης σαν αυτή αυτών των 

καλλιτεχνών της αφαίρεσης κάτω από τη δικτατορία του Φράνκο και την ένταξη σε αυτό το πλαίσιο 

του έργου ενός Έλληνα ζωγράφου σαν τον Περδικίδη;  
 

Η προτεινόμενη ανακοίνωση στοχεύει στο να δώσει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα λαμβάνοντας 

υπόψη τους μηχανισμούς υποδοχής της αφαιρετικής ζωγραφικής αυτού του Έλληνα καλλιτέχνη της 

διασποράς σε σχέση με το ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της τέχνης στην Ισπανία.   



 

 

 

Αντώνης Δανός 

επίκουρος καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός 

 

Το έργο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου: «διαχρονική» Κύπρος, κοσμοπολιτισμός ή/και 

«αυτόχθονας» εξωτισμός, και αντι-αποικιοκρατικές τοιχογραφίες 

 

Η ανακοίνωση εξετάζει το έργο του Κύπριου καλλιτέχνη Γεώργιου Πολ. Γεωργίου (1901-1972), και 

ειδικότερα δημιουργίες του στην περίοδο μεταξύ των δεκαετιών 1930 και 1960, ως ένα σημαντικό 

επεισόδιο στον «περιφερειακό» μοντερνισμό της κυπριακής τέχνης: ένας μοντερνισμός άμεσα 

συνδεδεμένος με τον τόπο και τις συγκεκριμένες ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες. Φορμαλιστικά, 

το έργο του αποτελεί ένα άκρως δημιουργικό μίγμα παλαιότερων παραδόσεων (βυζαντινή και λαϊκή 

τέχνη) και πρώιμου ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Η φορμαλιστική «υβριδικότητα» συμπληρώνεται από 

τον θεματικό εκλεκτισμό της ζωγραφικής του, όπου κατάλοιπα περασμένων ιστορικών εποχών 

συνυπάρχουν με το αποικιοκρατικό παρόν. Ο Γεωργίου μορφοποιεί έτσι μια συλλογική ταυτότητα η 

οποία είναι πιο σύνθετη από αυτή που διαφαίνεται στο έργο των άλλων καλλιτεχνών της γενιάς του. 

Αυτή η φορμαλιστική, θεματική και ιδεολογική γκάμα, έχει ως αποτέλεσμα το έργο του να ικανοποιεί 

ένα εύρος αισθητικών και ιδεολογικών «απαιτήσεων», τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, όπως 

γίνεται φανερό από κείμενα που γράφτηκαν για τη δουλειά του, από Ευρωπαίους, Έλληνες και 

Κύπριους σχολιαστές. Στην Ευρώπη, το έργο του αποτέλεσε όχημα για φαντασιώσεις σε ένα εξωτικό, 

αλλά όχι μακρινό και άρα αρκετά γνώριμο, Άλλο. Στην Ελλάδα, υπήρξε μια (συχνά αυθαίρετη) 

έμφαση στην «ελληνικότητα» του έργου του. Στην Κύπρο, προβλήθηκε ως περίπτωση εντόπιας 

καλλιτεχνικής παραγωγής που ήταν, ταυτόχρονα, μοντέρνα και κοσμοπολίτικη, και άρα ικανή να 

γίνει θετικά δεκτή στο εξωτερικό.  

 

Ο Γεωργίου είναι ο μόνος Κύπριος καλλιτέχνης του οποίου το έργο βρήκε αποδέκτες εκτός Κύπρου 

και Ελλάδας, στην προ του 1960 (αν όχι και στην προ του 1974) εποχή. Αυτό το γεγονός εξετάζεται 

μέσα από εναλλακτικές ή/και παράλληλες προσεγγίσεις ως: α) ένδειξη ενός κοσμοπολιτισμού, ο 

οποίος υπερέβη τον κυπριακό επαρχιωτισμό της εποχής, και β) ως περίπτωση (ύστερου) 

οριενταλισμού ή/και εξωτισμού (παραγμένου στον ίδιο τον ιστορικο-πολιτισμικό χώρο της 

«ανατολής»), ο οποίος είναι σε θέση, από τη μια να ικανοποιήσει προσδοκίες στα κέντρα της 

οριενταλιστικής ιδεολογίας/κυριαρχίας, αλλά από την άλλη, να υποσκάψει την τελευταία ή να την 

υποχρεώσει σε «μετατόπιση», κάτι που φανερώνεται στη θετική υποδοχή των αντιαποικιοκρατικών 

έργων του Γεωργίου στα ίδια αυτά κέντρα. Τα παραπάνω τοποθετούν τον Γεωργίου στο κομβικό 

σημείο όπου η Κύπρος διαχειριζόταν τη συλλογική της ταυτότητα σε ένα αποικιοκρατικό περιβάλλον, 

και προσπαθούσε να ορίσει και να προβάλει ένα μετα-αποικιοκρατικό παρόν και μέλλον. 

  



 

 

 

Ηρώ Κατσαρίδου 

επιμελήτρια, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,  

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Η «Θάλασσά μας», ξανά: λόγοι για τη Μεσογειακή φωτογραφία 

 

Από την εφεύρεση της φωτογραφίας, το μεσογειακό τοπίο έχει απαθανατιστεί από πολλούς 

φωτογράφους, Ευρωπαίους και μη. Είτε στο πλαίσιο του περιηγητισμού του 19ου αιώνα, είτε ως 

προώθηση των κοσμοπολίτικων προορισμών του μαζικού τουρισμού στα μέσα του 20ου αιώνα, η 

φωτογραφική αναπαράσταση του μεσογειακού τοπίου εμφανίζεται ως ένας «φαντασιακός» τόπος, 

που κάθε φορά φορτίζεται με διαφορετικές έννοιες πολιτισμικής, εθνικής ή τοπικής ταυτότητας.  

 

Παρότι για τους περισσότερους μελετητές ο γεωγραφικός ορισμός της μεσογειακής λεκάνης ως 

ενιαίας ενότητας ανάγεται στους διαφωτιστές του 18ου αιώνα, αν όχι παλαιότερα, ο λόγος 

(discourse) για τη Μεσόγειο παγιώνεται από τα μέσα του 20ου αιώνα μέσα από τα πασίγνωστα 

κείμενα του Fernard Braudel. Πιο πρόσφατα, θεωρητικοί μεταξύ των οποίων ο ανθρωπολόγος  

Michael Herzfeld έχουν υποστηρίξει την εμφάνιση ενός «μεσογειανισμού», ενός λόγου δηλαδή που, 

παρουσιάζοντας ομοιότητες με τον Οριενταλισμό του Edward Said, αντανακλά τις σχέσεις εξουσίας 

μεταξύ των δυτικών (νεο)αποικιοκρατικών δυνάμεων και των μεσογειακών λαών. Στο πλαίσιο του 

λόγου αυτού, αναβιώνουν στερεοτυπικά πολιτισμικά σχήματα, όπως για παράδειγμα η Μεσόγειος ως 

«λίκνο των πολιτισμών και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών», ως «η παλαιότερη κοιτίδα 

πολιτισμού» ή ως «η Θάλασσά μας» (“Mare Nostrum”). 

 

Ξεκινώντας από την εισαγωγή του όρου «Μεσογειακή φωτογραφία» (1984) από τον Joan 

Fontcuberta, η ανακοίνωση αναλύει τους λόγους που αναπτύσσονται από θεσμούς όπως η Μπιενάλε 

Νέων Καλλιτεχνών των Ευρωπαϊκών Χωρών και της Μεσογείου (1984 μέχρι σήμερα), το Μεσογειακό 

Κέντρο Φωτογραφίας στη Bastia της Κορσικής (1991 μέχρι σήμερα) ή το  Photo-Med Festival στο 

Sanary-sur-Mer (Toulon, 2011 μέχρι σήμερα), του οποίου η τέταρτη διοργάνωση (2014) έχει 

επεκταθεί στη Βηρυτό. Ειδική αναφορά θα γίνει στην Εθνική Πολιτική για την Καλλιτεχνική 

Φωτογραφία (1994) του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία παρότι δεν εφαρμόστηκε ποτέ 

στο σύνολό της, τόνισε την έννοια μια κοινής μεσογειακής ταυτότητας.  

 

Η ανακοίνωση φιλοδοξεί να εξετάσει τους λόγους για τη μεσογειακή φωτογραφία παράλληλα με το 

ιστορικό - πολιτικό πλαίσιο των τριών τελευταίων δεκαετιών, που σημαδεύεται από γεγονότα όπως 

η ένταξη χωρών της Μεσογείου (Ελλάδα το 1981, Ισπανία και Πορτογαλία το 1986) στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και στη συνέχεια στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

«επαναξιολόγηση» των περιοχών νότια και ανατολικά της Μεσογείου ως «προθάλαμου» ελέγχου, ή οι 

πιο πρόσφατες πολιτικές της «Ευρώπης-φρούριου» κατά της μετανάστευσης. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, θα αποπειραθεί να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό οι λόγοι για τη μεσογειακή 

φωτογραφία και η αναβίωση στερεοτυπικών σχημάτων που τους συνοδεύουν αντανακλούν ένα 

είδος «πολιτιστικού αντι-μοντέλου» που ενοποιεί πολιτισμικά τον «ατίθασο» ευρωπαϊκό Νότο και 

που λειτουργεί ως πολιτισμική επικάλυψη της ευρωπαϊκής απόπειρας για πολιτική και οικονομική 

διείσδυση στη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.  

 



 

 

 

Αλέξανδρος Τενεκετζής 

διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Το αρχείο του Γιώργου Ζογγολόπουλου: μια πρώτη προσέγγιση 

 

Η γνωριμία και η γνώση του αρχείου ενός καλλιτέχνη, όταν αυτό σώζεται, αποτελεί πραγματικό 

θησαυρό και ανεκτίμητο εργαλείο για έναν ερευνητή στην προσπάθεια κατανόησης και ερμηνείας 

του έργου τέχνης και της διαδικασίας δημιουργίας, αλλά και της ιστορίας της τέχνης της περιόδου εν 

γένει. Στην περίπτωση του Γιώργου Ζογγολόπουλου έχουμε την τύχη και την ευκαιρία να δούμε όλο 

το σωζόμενο αρχείο που ο ίδιος άφησε παρακαταθήκη, μαζί με την προσωπική του συλλογή από 

έργα, στο Ίδρυμα Γ. Ζογγολόπουλου το οποίο και ίδρυσε λίγο πριν το θάνατό του το 2004. Η 

οργάνωση, καταλογογράφηση, τεκμηρίωση και φηφιοποίηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στα 

πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα λεπτομερούς 

προσπέλασης και εξέτασης του αρχείου και της συλλογής του Ιδρύματος που περιλαμβάνει έντυπο 

υλικό, σχέδια και προσχέδια έργων (ζωγραφικών, αρχιτεκτονικών και γλυπτικών), 

μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις, αδημοσίευτα κείμενα, χειρόγραφες σημειώσεις, αλλά και 

προπλάσματα και ολοκληρωμένα έργα που ποτέ δεν έφυγαν από την κατοχή του. 

  

Έχοντας, συνεπώς, πρόσβαση στο αρχείο μπορούμε να δούμε μεν τον καλλιτέχνη πίσω από το έργο, 

να δούμε την πορεία της δημιουργίας από τη στιγμή της σύλληψης και της γέννησης της ιδέας μέχρι 

την τελική μορφή, πως για παράδειγμα ο Ζογγολόπουλος από το «μικράκι» όπως λέει, περνάει στην 

μεγάλη κλίμακα, αλλά συγχρόνως να εξετάσουμε την καλλιτεχνική του πορεία και τις εικαστικές του 

επιλογές μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, να δούμε δηλαδή το έργο μέσα και από αρνήσεις και 

απορρίψεις. Με την παρούσα ανακοίνωση κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια κριτικής παρουσίασης 

του αρχείου, συνεξετάζοντας πτυχές από το δημόσιο και γνωστό έργο του Ζογγολόπουλου σε 

αντιπαραβολή με το αρχειακό υλικό και εστιάζοντας κυρίως στα σημεία εκείνα που φωτίζουν 

αδιόρατες πτυχές της δημιουργικής του προσπάθειας, καθώς και στους λόγους που τον οδήγησαν να 

μην παρουσιάσει ή να μην πουλήσει κάποια έργα του. Μέσα από την προσέγγιση του αρχείου 

αναζητούμε επίσης τις επιρροές και επιδράσεις που ο ίδιος παραδέχεται στο έργο του –για 

παράδειγμα η σχέση του με την αρχιτεκτονική αλλά και τη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη– αλλά και όσες 

προκύπτουν από τη συλλογή που είχε στην κατοχή του –για παράδειγμα οι επιδράσεις του έργου της 

συζύγου του και ζωγράφου Ελένης Πασχαλίδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουμε τις απόψεις 

του για τη σύγχρονη τέχνη, την παράδοση, τη θέση και το ρόλο του καλλιτέχνη, τη διαδικασία 

δημιουργίας ενός έργου τέχνης. Συνοψίζοντας, στην παρούσα φάση προσεγγίζουμε, έστω και 

αποσπασματικά λόγω του καθορισμένου χρόνου, το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου μέσα από το 

αρχείο του, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας κάποια από τα συμπεράσματα που βγαίνουν μόνο 

από την εξέτασή του δημοσιευμένου του έργου. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Παναγιώτης Μπίκας 

μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Αριστοτέλειο  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Δημόσια Γλυπτική και Μνήμη. Η περίπτωση των μνημείων για τον Κυριάκο Μάτση και το 

Εβραϊκό Νεκροταφείο  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Η ανακοίνωση έχει ως βασικούς άξονες δύο διαφορετικές περιπτώσεις μνημόνευσης της ετερότητας 

μέσα από τη δημόσια γλυπτική στους χώρους ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος όπως είναι το ΑΠΘ: 

το μνημείο του Κυριάκου Μάτση φιλοτεχνημένο από τον Γ. Ζογγολόπουλο και αυτό για την 

«ανάμνηση του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου». Αποτελεί συνέχεια της ερευνάς μου σχετικά με τη 

δημόσια γλυπτική στην Θεσσαλονίκη, το ρόλο της μνήμης και την αντιμετώπιση της ετερότητας. Για 

την έρευνα χρησιμοποιώ τα αρχεία του ΑΠΘ, καθώς και τον Τύπο της εποχής.  

 

Το γλυπτό για τον Κυριάκο Μάτση φιλοτεχνήθηκε από τον Ζογγολόπουλο και τοποθετήθηκε 

μπροστά από την τότε Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών περίπου το 1976. Δέκα χρόνια μετά 

αντικαταστάθηκε από μια προτομή του Κύπριου αγωνιστή, δείχνοντας προφανώς τα όρια ανοχής σε 

ό,τι αφορά τη μνήμη. Από το γλυπτό του Ζογγολόπουλου για τον Μάτση αφαιρέθηκαν όλα τα 

στοιχεία της πρωτογενούς του χρήσης και πλέον «εκτίθεται» εκτός συγκείμενου ως ένα αφηρημένο 

έργο στους χώρους του πανεπιστημίου. Το μνημείο για το Εβραϊκό Νεκροταφείο έχει και αυτό μια 

ιδιαίτερη ιστορία καθυστερήσεων και συζητήσεων γύρω από την ανάθεση και τη δημιουργία του. Το 

γλυπτό αυτό το συζητώ συσχετίζοντάς το με το μνημείο για τους Εβραίους που σήμερα βρίσκεται 

στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και ένα σχεδόν κρυμμένο γλυπτό, πάλι για το εβραϊκό νεκροταφείο, 

που βρίσκεται στον χώρο της Πρυτανείας του ΑΠΘ. Και πάλι τίθεται το θέμα της εθνικής αφήγησης, 

της ετερότητας και της μνήμης αξιοποιώντας στοιχεία και εργαλεία από τα βιβλία του James Young.   

 Οι δύο αυτοί ιδιαίτεροι μνημονικοί τόποι θέτουν τα ζητήματα της μνημόνευσης γεγονότων ή ατόμων 

που δεν είναι ενταγμένα, ή είναι προβληματικά ενταγμένα, στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Με βάση 

τις μορφικές επιλογές των καλλιτεχνών που τα φιλοτέχνησαν επίσης ενδιαφέρον έχει η συζήτηση για 

τους τρόπους αναπαράστασης της μνήμης καθώς και του ρόλου της δημόσιας γλυπτικής.    

  



 

 

 

Ζέττα Αντωνοπούλου 

ιστορικός τέχνης, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων 

 

Τέχνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση 1941-1950. Καταγραφή από τα Πρακτικά του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Αθήνας 

 

Η συλλογή των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας (1841-σήμερα) αποτελεί 

σημαντική πηγή έρευνας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εντός του εκάστοτε ιστορικού πλαισίου, 

διατυπώνει λόγο, δημιουργεί υποδομές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που αφορούν μεταξύ άλλων 

και τον τομέα της τέχνης.  

 

Η έρευνα εστιάζει στην περίοδο της Κατοχής και ακολούθως του Εμφυλίου. Καταγράφονται 

εισηγήσεις και το σκεπτικό τους, διαφαίνονται οι εσωτερικές οργανωτικές δομές του Δήμου και η 

σχέση του με τους θεσμικούς φορείς (ΑΣΚΤ, Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο). Παρατηρείται επίσης ο 

ρόλος των καλλιτεχνικών εκθέσεων, καθώς και του τεχνοκριτικού λόγου, στις αγορές έργων.  

 

Στο χρονικό πρωταγωνιστούν καλλιτέχνες, αιρετοί και υπηρεσιακοί ιθύνοντες της δημοτικής αρχής. 

Εδώ εντάσσονται και οι περιπτώσεις του γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου και του ζωγράφου Σπύρου 

Παπαλουκά. Ο πρώτος, καθηγητής της ΑΣΚΤ, ήταν μέλος του διορισμένου από τις αρχές Κατοχής 

Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, επομένως παρουσιάζει ενδιαφέρον η καταγεγραμμένη άποψή 

του για τα τεκταινόμενα. Ο δεύτερος, ως Επιμελητής τη Δημοτικής Πινακοθήκης, συνέβαλε στον 

εμπλουτισμό της, σύμφωνα με την προπολεμική και μεταπολεμική πρόθεση της Δημοτικής Αρχής.  

 

Την περίοδο αυτή, o Δήμος Αθηναίων συνέδραμε κατά περίπτωση και στο μέτρο των δυνατοτήτων 

του την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Παρατηρείται ενίοτε οργανωτική και 

διαχειριστική δυσλειτουργία, αλλά ταυτόχρονα διαφαίνεται αμήχανος οραματισμός, που 

κορυφώνεται στο τέλος της περιόδου.  

   



 

 

 

Άρτεμις Ζερβού 

επιμελήτρια,  Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου 

 

Η υπόθεση της «Εθνικής Καρτερίας» (1952-1956). Η διαμάχη γύρω από το πρώτο ελληνικό 

μνημείο στα απελευθερωμένα Δωδεκάνησα 

 

Τον Οκτώβριο του 1952, ένα μήνα πριν την εκλογική ήττα του Κέντρου και τη νίκη του Ελληνικού 

Συναγερμού, στην πλατεία Διοικητηρίου της Ρόδου, μπροστά από τα κτίρια της φασιστικής περιόδου 

της Ιταλοκρατίας, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Εθνικής Καρτερίας, του πρώτου 

ελληνικού δημόσιου γλυπτού στα απελευθερωμένα Δωδεκάνησα. Έργο του γλύπτη Χρήστου 

Καπράλου και του αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, αποτελείτο από μία καθιστή, γερτή μορφή της 

μητέρας του καλλιτέχνη και προσωποποιούσε «την μαρτυρικήν Δωδεκάνησον, εν δουλεία 

υπομένουσαν τα δεινά της και αναμένουσαν την ελευθερία της». Μόλις λίγες εβδομάδες μετά, άρχισαν 

να δημοσιοποιούνται οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με τις οποίες το μνημείο δεν 

συμβόλιζε επιτυχώς τη δωδεκανησιακή αντίσταση και δεν εναρμονιζόταν με τον περιβάλλοντα χώρο 

ή με το δημόσιο αίσθημα. Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν τον Απρίλιο του 1954, όταν το Δημοτικό 

Συμβούλιο προέβη στη διάλυση του μνημείου και τη μεταφορά του γλυπτού σε αποθήκη μέχρι 

νεότερης απόφασης για τοποθέτησή του σε άλλο χώρο. Η απόφαση προκάλεσε την άμεση αντίδραση 

του Καπράλου, ο οποίος, με τη δημόσια υποστήριξη της πλειονότητας του πνευματικού και 

καλλιτεχνικού κόσμου της Αθήνας, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την 

ακύρωσή της. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο τον δικαίωσε παμψηφεί, με μία απόφαση που 

δημιούργησε δικαστικό προηγούμενο: αναγνώρισε στο δημιουργό πνευματικό και ηθικό δεσμό με το 

έργο του, ακόμα και μετά την παραχώρηση της υλικής του κυριότητας σε τρίτους, και του έδωσε το 

δικαίωμα να αποκρούσει με ένδικα μέσα τη διοικητική πράξη που αποτέλεσε μομφή κατά της 

καλλιτεχνικής αξίας του έργου του. Η ιστορικής σημασίας νομολογία ουδέποτε εφαρμόστηκε και το 

γλυπτό ουδέποτε επέστρεψε στην αρχική του θέση. Η υπόθεση ξεχάστηκε μετά το 1956, χρονιά κατά 

την οποία έληξε η δικαστική διαμάχη μεταξύ Καπράλου και Δήμου Ρόδου. 

 

Μέσα από την έρευνα αρχειακών πηγών, όπως η προσωπική αλληλογραφία μεταξύ Καπράλου, 

Λάσκαρη και κρατικών αξιωματούχων, τα σχετικά με την υπόθεση επίσημα έγγραφα και πρακτικά 

που απόκεινται στα ΓΑΚ Δωδεκανήσου και στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Ρόδου και τα 

δημοσιεύματα στον αθηναϊκό και ροδιακό τύπο, θα επιχειρήσουμε να ανασυνθέσουμε τις ποικίλες 

πτυχές -πολιτικές, νομικές, αισθητικές- μιας σύνθετης υπόθεσης και να διατυπώσουμε ερωτήματα 

γύρω από ζητήματα όπως: οι μετασχηματισμοί που υφίσταται το έργο τέχνης μεταπηδώντας από την 

ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα· η ταυτότητα της μνημειακής τέχνης και ο ρόλος της ως εργαλείου 

άσκησης εθνικής πολιτικής· οι όροι νοηματοδότησης της «εθνικής τέχνης» και οι όροι υποδοχής της 

από το κοινό· οι συσχετισμοί μεταξύ εθνικού και τοπικού και η συζήτηση γύρω από το ποιοι είναι 

θέσει αρμόδιοι και ποιοι δικαιούνται να εκφέρουν και να επιβάλλουν απόψεις περί δημόσιας τέχνης.  

   



 

 

 

Λευτέρης Σπύρου 

υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Αφηγήματα της ιστορίας της νεοελληνικής ζωγραφικής τη δεκαετία του 1950 

 

Η δεκαετία του 1950 αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, τομή στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής 

τέχνης, επειδή την περίοδο εκείνη χρονολογούνται οι πρώτες συστηματικές απόπειρες για τη 

συγκρότηση της ιστορίας της νεοελληνικής ζωγραφικής. Αφετηρία ήταν η «μερική και προσωρινή» 

έκθεση της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης που ο Μαρίνος Καλλιγάς οργάνωσε στις 

αίθουσες του Ζαππείου την περίοδο 1953-1959 και όπου για πρώτη φορά κατασκευάστηκε μια 

συνεκτική εκθεσιακή αναπαράσταση του παρελθόντος με βάση τα ίδια τα έργα τέχνης. Την ίδια 

περίοδο ο Τώνης Σπητέρης και η Ελένη Βακαλό δημοσίευσαν μια σειρά άρθρων στον καθημερινό και 

περιοδικό τύπο (Messager d’Athènes, Ελευθερία, Νέα Εστία, Τα Νέα κ.ά.), τα οποία και αποτελούν στο 

πεδίο του λόγου περί τέχνης, τις πρώτες συνθετικές εργασίες γύρω από την πορεία της νεοελληνικής 

ζωγραφικής. Επιπροσθέτως στα 1957 εκδόθηκε από την Εμπορική Τράπεζα και σε επιμέλεια του 

ζωγράφου Ε. Φραντζισκάκη, το πολυτελές λεύκωμα Έλληνες Ζωγράφοι του 19ου αιώνος, στο οποίο 

επίσης επιχειρήθηκε, μέσα από τις αναπαραγωγές άγνωστων μέχρι τότε έργων τέχνης (από τις 

συλλογές τόσο της ΕΠΜΑΣ, όσο και των φιλότεχνων ιδιωτών Ε. Κουτλίδη και Β. Καλκάνη), να 

σκιαγραφηθεί η εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής. 

 

Σκοπός της ανακοίνωσής μου είναι να μελετήσω τα ζητήματα που τα παραπάνω αφηγήματα έθεσαν 

σχετικά με τη γεωγραφία, την εθνογραφία, το περιεχόμενο και τα χρονικά όρια της νεοελληνικής 

ζωγραφικής. Ορισμένα από τα ερωτήματα που θα με απασχολήσουν είναι και τα εξής: Ποιοί 

καλλιτέχνες ενσωματώθηκαν στο εθνικό αφήγημα και με ποια κριτήρια (καταγωγή, καλλιτεχνική 

ποιότητα, ελληνικός χαρακτήρας των έργων κ.ά.), καθώς και ποια έργα τέχνης αποκλείστηκαν και για 

ποιους λόγους από το corpus της νεοελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς; Πώς αντιμετώπισαν οι 

παραπάνω μελετητές τη σχέση της εικαστικής παραγωγής μετά την Απελευθέρωση με τη 

μεταβυζαντινή και λαϊκή ζωγραφική παράδοση και ποιες συνέχειες επιχείρησαν να κατασκευάσουν; 

Πότε και πού τοποθετήθηκαν οι απαρχές της νεοελληνικής ζωγραφικής και ποια είναι η θέση της 

εικαστικής παραγωγής των Επτανήσων στα υπό διαμόρφωση τότε αφηγήματα της εθνικής ιστορίας 

της τέχνης; Πώς αξιολογήθηκε η Σχολή του Μονάχου και πώς ο κυρίαρχος τότε εθνοκεντρικός λόγος 

προσδιόρισε το περιεχόμενο μιας νεοελληνικής ζωγραφικής με «ελληνική» έκφραση; 

  



 

 

 

Αντώνης Βάθης 

εικαστικός καλλιτέχνης  

 

Νίκη Παπασπύρου 

υποψήφια διδάκτωρ, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  

 

Η Caresse Crosby και ο ρόλος της στην προώθηση της ελληνικής τέχνης διεθνώς. Το 

καλλιτεχνικό περιοδικό Portofolio και η έκθεση του 1952 στους Δελφούς 

 

Η Mary Phelps Jacob ή αλλιώς Caresse Crosby (1891 -1970), εκδότρια του οίκου Black Sun, στον 

οποίο είχαν πρώτο εκδοθεί οι Αμερικάνοι κλασσικοί συγγραφείς του πρώτου μισού του εικοστού 

αιώνα όπως οι D.H. Lawrence, Ernest Hemingway, ήρθε στην Ελλάδα το 1946-47 με πρόθεση να 

συγκεντρώσει τον ανθό των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, ώστε να τον παρουσιάσει στο διεθνές 

καλλιτεχνικό περιοδικό της Portofolio. Κάθε τεύχος ήταν μια σειρά από ασύνδετα φύλλα. Ήταν 

πλούσια εικονογραφημένο και τυπωνόταν σε περιορισμένο αριθμό. Οι συνεργάτες του περιοδικού 

ήταν γνωστοί συγγραφείς (Henry Miller), αρχιτέκτονες (Luigi Moretti), καλλιτέχνες (Pablo Picasso), 

φωτογράφοι (Henri Cartier- Bresson) και ακτιβιστές (Henry Tyson Moore). Σκοπός του περιοδικού 

ήταν να παρουσιάσει στο κοινό έργα της μοντέρνας τέχνης. Ο απώτερος στόχος της εκδότριας ήταν 

να γίνει το περιοδικό μια γέφυρα διανόησης ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Το 1947 η C. 

Crosby συναντά στην Ελλάδα εκπροσώπους όλων των τεχνών. Οι περισσότεροι θα παρουσιαστούν 

στο έκτο και τελευταίο τεύχος του περιοδικού της. Το συγκεκριμένο τεύχος θα αποτελέσει το 

επίκεντρο της παρούσης ανακοίνωσης. Το Portofolio VI περιείχε την πρωτοπορία της ελληνικής 

διανόησης της εποχής, με βάση τα κριτήρια της C. Crosby. Το ποιοι καλλιτέχνες επιλέχτηκαν για να 

εκπροσωπήσουν την Ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή στο εξωτερικό και το γιατί θα είναι ο 

πυρήνας της συγκεκριμένης μελέτης. Επίσης, θα επισημανθεί ποιος ήταν ο ρόλος της διεθνούς φήμης 

εκδότριας στην προώθηση των Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό (η C. Crosby ήταν αυτή που 

σύστησε τον André Breton στον Ν. Κάλας στο Παρίσι) και πως αυτός καταγράφηκε στην ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία. Επίσης, μέσα από αρχειακές και βιβλιογραφικές μαρτυρίες θα παρουσιαστεί η 

έκθεση που οργάνωσε η C. Crosby το 1952 στους Δελφούς με έργα διεθνών καλλιτεχνών. Θα 

αναδειχθεί η σημασία της έκθεσης στην ιστορία των εκθέσεων μετά τον πόλεμο και η αποδοχή της 

από το ελληνικό κοινό. Τέλος, θα επιδιώξουμε να καταγράψουμε τις διαστάσεις της παρουσίας της 

εκδότριας στην Ελλάδα και το συνολικό της έργο για την προώθηση της νεοελληνικής τέχνης στο 

εξωτερικό μέσα από την υποψηφιότητα του Α. Σικελιανού για το Νόμπελ το 1949 (με δική της 

παρότρυνση έγραψαν υπέρ του Σικελιανού διάσημοι συγγραφείς της εποχής), την Δελφική Ιδέα και 

την επιστροφή της Εύα Πάλμερ Σικελιανού για τις τρίτες Δελφικές Εορτές. 

  



 

 

 

Μάρω Ψύρρα 

υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Στυλιανή Αναστασάκη 

υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Mec Art Graphic 1972: Οι καλλιτέχνες της Mec Art και η εκδότρια Μάγδα Κοτζιά 

 

Τη δεκαετία του 1990 η εκδότρια Μάγδα Κοτζιά δώρισε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

την πρώτη σειρά εξήντα μεταξοτυπιών που τύπωσε σε συνεργασία με τον Νίκο Κεσσανλή στο 

εργαστήριό του στο Παρίσι από το 1968 μέχρι το 1972. H αναπαραγωγή των έργων της συλλογής, 

ξεκίνησε με σκοπό τη συγκρότηση της έκδοσης Mec Art Graphic 1972, που οργανώθηκε και 

διακινήθηκε στο Παρίσι από τη Μάγδα Κοτζιά, συνιστώντας ουσιαστικά την πρώτη εκδοτική της 

απόπειρα. Συγκεντρώνει έργα σημαντικών καλλιτεχνών που έζησαν και εργάστηκαν στο Παρίσι της 

δεκαετίας του 1960 και συνδέθηκαν με τον κύκλο του Pierre Restany. Η συλλογή τεκμηριώθηκε 

πρόσφατα από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΜΜΣΤ, Ντένη Ζαχαρόπουλο, τον Αλέξιο Παπαζαχαρία 

και τη Μάρω Ψύρρα, οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην έκθεση Rue de 

l’Ouest 100, Mec Art Graphic 1972 στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, Αθήνα (23/03-27/05/2012). 

 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον της συλλογής δεν περιορίζεται στη σπουδαιότητα των καλλιτεχνών που 

συνεργάστηκαν για την έκδοση της Μάγδας Κοτζιά, αλλά κυρίως στους λόγους της συνεργασίας και 

στη σχέση της συλλογής με το ευρύτερο καλλιτεχνικό συγκείμενο της εποχής. Η Μάγδα Κοτζιά και ο 

Νίκος Κεσσανλής ξεκίνησαν τη διαδικασία του τυπώματος για να στηρίξουν οικονομικά τη 

λειτουργία του εργαστηρίου αλλά και τον αγώνα τον ελλήνων αντιστασιακών κατά τη διάρκεια της 

Χούντας των Συνταγματαρχών.  

 

Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστεί το ιστορικό συγκρότησης της συλλογής, η επιλογή των 

καλλιτεχνών της Mec Art Graphic 1972 εντός του ιστορικού πλαισίου της  και παράλληλα θα 

διερευνηθεί η ευρύτερη χρήση της μεταξοτυπίας και της αφίσας ως μέσο πολιτικού ακτιβισμού τη 

δεκαετία του 1960. Επιπλέον, θα συζητηθούν ζητήματα όπως η στενή συγγένεια των έργων αυτών με 

την προσωπική συλλογή του Νίκου Κεσσανλή καθώς και με το ευρύτερο αίτημα της δεκαετίας του 

1960, που πρότεινε την σύνδεση της τέχνης με την καθημερινή ζωή.  

 

 

 

 


