
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
& ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
& ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ





ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιστημονική – Oργανωτική Eπιτροπή

Αρετή Αδαμοπούλου 
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης  
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άρης Σαραφιανός
Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άνη Κοντογιώργη
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλέξανδρος Τενεκετζής
Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών



ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
13.30–14.00 Χαιρετισμός 
 Σπύρος Γεωργάτος (Αντιπρύτανης Έρευνας και  

Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής Ιατρικής)
 Εισαγωγή
 Ευθυμία Γεωργιάδου Κούντουρα 

(Πρόεδρος της ΕΕΙΤ,  
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Πρόεδρος ΕΕΙΤ)

 
14.00–15.45 
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα:  

σύγχρονα περιβάλλοντα  
και εμμένουσες παραδόσεις  
(συντονισμός: Άρης Σαραφιανός)

14.00–14.15 Αναστασία Μιχοπούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Ο καθρέφτης του συλλέκτη:  
ταυτότητα και προβολή προτύπων  
στη συλλογή Pembroke 

14.15–14.30 Αναστασία Καλαϊτσίδη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
Μετεωρολογικές μετατοπίσεις  
της τέχνης στον Βορρά: εξωτερικό κλίμα 
και εσωτερικοί χώροι στο καλλιτεχνικό 
έργο του William Morris

14.30–14.45 Παρασκευή Αντωναροπούλου 
(Πανεπιστήμιο Γλασκώβης) 
Πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκφάνσεις της ατμόσφαιρας  
στον 19ο αιώνα: Υπέροχες Θεάσεις  
της μοντερνικότητας στα έργα των Monet 
και Whistler

14.45–15.00 Μαρία-Μόσχα Καρατζόγλου (Εθνικό  
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
Βιεννέζικη Απόσχιση (Gustav Klimt), 
Γαλάζιος Καβαλάρης (Franz Marc) και  
η σχέση τους με τη βυζαντινή τέχνη:  
μία πρώτη προσέγγιση

15.00–15.15 Άλια Τσαγκάρη (Courtauld Institute of Art) 
Ανασταίνοντας τον Μινώταυρο:  
André Masson, Διόνυσος και  
η σουρεαλιστική επανενεργοποίηση  
του ορφικού μυστικισμού

15.15–15.45 Συζήτηση

15.45–16.30 Διάλειμμα για φαγητό 

16.30–17.30 
2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Έμφυλες ‘εκθέσεις’ [exposures],  

νέα μέσα και δημόσια σφαίρα  
(συντονισμός Ευθυμία Κούντουρα  
(Πρόεδρος ΕΕΙΤ))

16.30–16.45 Μαριάννα Καράλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
Οι φωτογραφικές απεικονίσεις με θέμα 
την Ελλάδα στις κρατικές παραγγελίες 
κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα

16.45–17.00 Ιοκάστη Χριστίνα Φουνδούκα (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
Εικόνες γυναικών στην Ελλάδα  
της δεκαετίας του 1940: φωτογραφίες 
στον Τύπο της εποχής

17.00–17.15 Έλλη Λεβεντάκη (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) 
Χαρτογραφώντας την έμφυλη διάσταση 
των καλλιτεχνικών εκθέσεων  
στην Ελλάδα στην αρχή του 20ού αιώνα  
με ψηφιακά μέσα

17.15–17.45 Συζήτηση

17.45–18.15 Διάλειμμα για καφέ

18.15–19.45 
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ιστορία της Τέχνης στον χώρο:  

χορός, αρχιτεκτονική, 
διακοσμητικές τέχνες  
(συντονισμός Αλέξανδρος Τενεκετζής 
(Γραμματέας ΕΕΙΤ))

18.15–18.30 Πένυ Κουτσού (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) 
«…εν μουσείον της αρχαίας 
αρχιτεκτονικής, όμοιον του οποίου  
δεν έχει να επιδείξει η υφήλιος».  
Το καινοτόμο όραμα των Κλεάνθη  
και Schaubert, και του Leo von Klenze 
για τις αθηναϊκές αρχαιότητες

18.30–18.45 Μιχάλης Λυκούρης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 
Εικαστικές παρεμβάσεις στην αθηναϊκή 
πολυκατοικία. Νοηματοδοτήσεις του χώρου

18.45–19.00 Δημήτρης Γρηγορίου (Πολυτεχνείο Κρήτης) 
Αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές 
συμπράξεις στον σχεδιασμό εσωτερικών 
χώρων του ελληνικού μοντερνισμού  
της δεκαετίας του 1960 και μετά:  
οι κεραμικές συνθέσεις

19.00–19.15 Ευαγγελία Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
Ερευνώντας τη σχέση του χορού με  
τις δημόσιες επιτελέσεις στην Ελλάδα 
τον 20ό αιώνα: μια πρώτη προσέγγιση 
στις ιδιομορφίες της έρευνας

19.15–19.45 Συζήτηση



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ
10.00–11.15 
4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αναζητώντας την ταυτότητα  

του έργου και του καλλιτέχνη 
(συντονισμός Άνη Κοντογιώργη)

10.00–10.15 Ιωάννης Καραδήμας (Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών) 
Ο ζωγραφικός πίνακας «Η μάχη  
των Φαρσάλων» του Γ.Ν. Ροϊλού  
ως τεκμήριο ιστορίας

10.15–10.30 Βασιλική Δανιήλ (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
Ζωγραφική εκτός καιρού:  
μία ανάγνωση του έργου  
του Vassily Photiadès

10.30–10.45 Ελευθερία Δελαζάνου (Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών) 
Όταν η πολιτιστική αναμόρφωση 
γίνεται αισθητική παραμόρφωση:  
το εικαστικό κιτς στα χρόνια  
της χούντας

10.45–11.15 Συζήτηση

11.15–11.45 Διάλειμμα για καφέ

11.45–13.15 
5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μεταπολεμικές πολιτικές  

της τέχνης και των θεσμών της  
(συντονισμός Αρετή Αδαμοπoύλου)

11.45–12.00 Κωνσταντίνος Αργιανάς (Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου) 
Ψυχροπολεμικές αφηγήσεις  
για τη γερμανική τέχνη. Γερμανικές 
εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα  
τη δεκαετία του 1960

12.00–12.15 Ελεάνα Στόικου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) 
Γερμανία–Ισραήλ: η ιστορία  
των τόπων στο έργο του Κουνέλλη

12.15–12.30 Αναστάσιος Τσακαλιάδης-
Σωτηράκογλου (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) 
Η διαχείριση του informe από  
την ιστορία της τέχνης: καλλιτεχνικός 
ακτιβισμός, πρακτικές θεσμικής 
αφομοίωσης και υπόγειες συγγένειες

12.30–12.45 Μάριος Φούρναρης (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
Από τη «Φτωχή Τέχνη»  
στην «Arte Povera»: μεταβάσεις  
από την πρωτοπορία στην κατάκτηση  
της θεσμικής εκπροσώπησης

12.45–13.15 Συζήτηση

13.15–14.00 ΚΛΕΙΣΙΜΟ–ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Αναστασία Μιχοπούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ο καθρέφτης του συλλέκτη: ταυτότητα και προβολή προτύπων  
στη συλλογή Pembroke 

Στην Ευρώπη του 16ου και 17ου αιώνα, σημειώνεται σταδιακή αύξηση  
του ενδιαφέροντος για τον συλλεκτισμό και την ταξινόμηση των αντικειμένων.  
Τον 18ο αιώνα η πρακτική του συλλέγειν γίνεται δημοφιλέστερη και μάλιστα  
στη Βρετανία μέχρι τη δεκαετία του 1760, αποτελεί δραστηριότητα ευρέως 
διαδεδομένη. Μία από τις πλέον φημισμένες βρετανικές συλλογές τέχνης κατά  
το 18ο αιώνα ήταν εκείνη του κόμη Pembroke. Η συλλογή Pembroke, η οποία  
στο μεγαλύτερο μέρος της φυλασσόταν στο Wilton House, περιελάμβανε 
περισσότερα από 423 γλυπτά, 347 πίνακες και δεκαέξι τόμους με σχέδια  
και χαρακτικά. Μεταξύ των έργων συγκαταλέγονταν πίνακες των Van Dyck, 
Rubens, Tintoretto κ.ά., προτομές ρωμαϊκές αλλά και σύγχρονα γλυπτά  
δια χειρός J. Wilton και L. F. Roubilliac. Την ίδια εποχή, το φαινόμενο του εγχώριου 
περιηγητισμού βρίσκεται σε έξαρση και το Wilton House, χωρίς να χάνει  
τον χαρακτήρα της ιδιωτικής κατοικίας, γίνεται πόλος έλξης επισκεπτών.  
Η ανάγκη επεξήγησης των αντικειμένων που αντίκριζαν οι επισκέπτες, αλλά  
και της δημιουργίας της ταυτότητας και της υστεροφημίας των συλλεκτών, 
οδήγησε στη σύνταξη πολλαπλών καταλόγων για τη συλλογή Pembroke  
από το 1730 μέχρι περίπου το 1795. Χρησιμοποιώντας ως κύρια πηγή τους 
προαναφερθέντες καταλόγους, η παρούσα έρευνα μελετά τη συλλογή Pembroke 
ως αδιάσπαστο σύνολο και εξετάζει τους τρόπους δημοσιοποίησης και 
διάρθρωσης της συλλογής στον χώρο του Wilton. Κατά την ερευνητική διαδικασία 
τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας μίας αφήγησης  
της ιστορίας της τέχνης μέσα από την έκθεση των αντικειμένων και του τρόπου  
με τον οποίο η ταυτότητα του συλλέκτη νοηματοδοτείται στο πλαίσιο  
της αφήγησης αυτής.
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Αναστασία Καλαϊτσίδη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μετεωρολογικές μετατοπίσεις της τέχνης στον Βορρά: εξωτερικό κλίμα 
και εσωτερικοί χώροι στο καλλιτεχνικό έργο του William Morris

Σε αυτή την ανακοίνωση θα παρουσιάσω τα κεντρικά συμπεράσματα της 
διπλωματικής μου εργασίας, τα οποία άπτονται των σύγχρονων ερευνητικών 
ανησυχιών του κλάδου γύρω από τις σχέσεις της τέχνης με το περιβάλλον,  
το κλίμα και τις στιλιστικές οικονομίες που προέκυψαν από τις μεταξύ τους 
αλληλεπιδράσεις. 

Στον απόηχο της ελληνοκεντρικής στροφής του ευρωπαϊκού γούστου,  
ο βρετανικός λόγος περί τέχνης θα συγκροτήσει ένα αντιπολιτευόμενο 
καλλιτεχνικό μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές  
και μετεωρολογικές φόρμες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Από αυτήν  
τη μεγάλη μετατόπιση, θα προκύψουν επιμέρους μικρο-κλιματικά μοντέλα  
–κυρίως στη ζωγραφική– το καθένα με τις δικές του εθνικές, κοινωνικές και 
επαγγελματικές διεκδικήσεις και επιδιώξεις. Οι συγκινησιακές επενδύσεις  
στο περιβαλλοντικό τοπίο θα αναδείξουν νέες μορφές σωματικότητας και 
αισθησιακότητας, τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τον θεατή, οι οποίες  
θα κορυφωθούν στο έργο των Προ-Ραφαηλιτών ζωγράφων και τη θεωρία  
του John Ruskin. 

Στο έργο του William Morris το μοντέλο των Προ-Ραφαηλιτών και η κλιματο-
μετεωρολογική στροφή της βρετανικής τέχνης θα διυλιστεί σε μία εσωτερική 
αναδίπλωση προς το οικιακό περιβάλλον. Η λεπτομερώς επεξεργασμένη 
αισθητηριακή και αισθητική οικονομία των έργων του θα διαμορφώσει μία οικεία 
περιβαλλοντολογία της τέχνης, η οποία θα πραγματώνεται στο εσωτερικό  
του σπιτιού μέσω της διακόσμησης. Διερευνώντας τις υλικότητες και  
τις τροπικότητες των εκφραστικών μέσων του Morris, θα προσπαθήσω  
να αποδείξω πώς αυτά, με τις μικρο-σωματικές ισορροπίες που παρήγαγαν, 
συνέβαλλαν στον επαναπρογραμματισμό των αισθήσεων προς έναν ήρεμο 
βιταλισμό. Αυτό το νέο μοντέλο τέχνης και ζωής, βασισμένο σε μία διακύμανση 
ζωτικής ευερεθιστότητας, η οποία πάλλεται μεταξύ προ-νεωτερικότητας  
και κομμουνισμού, θα αποτελέσει την ημι-μοντέρνα απάντηση του William Morris 
στην αστική «νοσηρότητα».
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Παρασκευή Αντωναροπούλου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης)

Πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκφάνσεις της ατμόσφαιρας  
στον 19ο αιώνα: Υπέροχες θεάσεις της μοντερνικότητας στα έργα  
των Monet και Whistler

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μία διεπιστημονική προσέγγιση της απεικόνισης  
του αστικού και υπαίθριου τοπίου στην ιμπρεσσιονιστική εικονογραφία, η οποία 
συνδυάζει την ιστορία της τέχνης με την ιστορία των επιστημών και  
της φιλοσοφίας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποτελείται από τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος, «Λονδίνο και Τάμεσης: Υπέροχες (Sublime) θεάσεις  
της μοντερνικότητας», θα δοθεί έμφαση σε ομοιότητες και διαφορές  
στις απεικονίσεις του λονδρέζικου τοπίου στα έργα των Monet και Whistler.  
Τα έργα αναλύονται υπό το πρίσμα πρωτογενών πηγών και σύγχρονων 
προσεγγίσεων που επικεντρώνονται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για  
την ατμόσφαιρα και τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις της 
από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση 
στις έννοιες του κατακερματισμού, των μοτίβων παρεμβολής και ιδιαίτερα  
στην ιδέα της «ενέργειας» για την ανάλυση των έργων των δύο καλλιτεχνών.

Στο δεύτερο μέρος, «Υβριδικά περιβάλλοντα: τα Νούφαρα του Monet»,  
δίνεται έμφαση στην σύνδεση των ύστερων αυτών έργων του καλλιτέχνη  
με την σειρά έργων του Λονδίνου. Πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο  
ο Monet αντιμετώπισε με εξαιρετική προσοχή τις σχεδόν ανεπαίσθητες, 
μικροσκοπικές μεταλλαγές της ατμόσφαιρας, του φωτός και των κυμαινόμενων, 
ασταθών επιδράσεών τους.

Τέλος, στο τρίτο μέρος, «Ψυχοφυσική και Ψυχογεωγραφία: επιστήμη και 
φιλοσοφία», επιχειρείται μία σύντομη εξέταση της σύνδεσης των παραπάνω έργων 
με θεωρίες του Υπέροχου και την σύζευξη φιλοσοφίας και φυσικών επιστημών 
κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο 
που γίνεται κατανοητό το περιβάλλον και η σχέση του ανθρώπου με αυτό.
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Μαρία-Μόσχα Καρατζόγλου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Βιεννέζικη Απόσχιση (Gustav Klimt), Γαλάζιος Καβαλάρης (Franz Marc) 
και η σχέση τους με τη βυζαντινή τέχνη: μία πρώτη προσέγγιση

Η βασική έρευνά μου αφορά στη σχέση της βυζαντινής τέχνης με δύο πιονιέρους, 
από διαφορετικές κατευθύνσεις, της μοντέρνας τέχνης. Η επιλογή των κινημάτων 
αυτών, της Βιεννέζικης Απόσχισης και του Γαλάζιου Καβαλάρη κρίνεται ως 
αποφασιστικής σημασίας, καθώς η μεν πρώτη υπάγεται στην έννοια  
του πρωτομοντερνισμού και ο δεύτερος στην έννοια του καθαυτού μοντερνισμού. 
Η επιλογή των δύο καλλιτεχνών, Klimt και Marc, εντάσσεται στη μελέτη 
περίπτωσης, καθώς και οι δύο ενείχαν θέση πρωτοπόρου στα κινήματα αυτά. 

Σε σχέση με την Αυστρία και τον Klimt, τονίζεται η διαρκής βαθιά εντύπωση 
που προξένησε στον καλλιτέχνη το ταξίδι του στη Ραβέννα. Εντοπίζεται ακόμα 
αναφορά στη μεσαιωνική τέχνη από τον πρωτεργάτη και φίλο του Klimt, Herman Bahr, 
όπως και η διδασκαλία βυζαντινής καταγωγής τεχνικών στο Kunstgewerbeschule. 
Θίγεται επίσης, η «μόδα» στη Βιέννη των ταξιδιών σε «βυζαντινούς» προορισμούς, 
όπως στη Βενετία, την οποία επίσης επισκέφθηκε ο Klimt, τη Σικελία (την οποία 
είχε επισκεφθεί ο Hevezi και ο Hoffmann) και τη Ραβέννα, την οποία εκτός από  
τον Klimt είχε επισκεφθεί ο Alfred Roller και ο Maximilian Lenz. Είναι μάλιστα 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Klimt να σχεδίαζε να διακοσμήσει τους τοίχους  
με ψηφιδωτά ή τοιχογραφίες, του κτηρίου της Απόσχισης.

Ως προς τη Γερμανία και τον Marc, ερευνάται η επιρροή στον καλλιτέχνη  
του αδερφού του, Paul Marc, προστατευόμενου του γερμανού ακαδημαϊκού, 
βυζαντινολόγου και φιλόλογου Karl Krumbacher. Μελετώντας γύρω από  
το αλμανάκ του Γαλάζιου Καβαλάρη, διαφαίνεται η επιρροή του τελευταίου  
στο εγχείρημα, ενώ η διακόσμηση του περιοδικού με βυζαντινές εικόνες είναι 
δηλωτική του ενδιαφέροντος προς τη βυζαντινή τέχνη. Φυσικά, μνημονεύεται  
και το ταξίδι των δύο αδερφών Marc στο Άγιο Όρος το 1906. Μελετάται επίσης 
σχετικά η αλληλογραφία του καλλιτέχνη (μαθαίνουμε π.χ. ότι το 1912 ο Franz Marc 
ανακάλυψε σε έναν έμπορο μία τεράστια συλλογή ρετάμπλ του Αγίου Όρους,  
με βάση την οποία έκανε αναπαραγωγές προκειμένου να δημοσιευθούν  
στο δεύτερο τεύχος του Γαλάζιου Καβαλάρη).
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Άλια Τσαγκάρη (Courtauld Institute of Art)

Ανασταίνοντας τον Μινώταυρο: André Masson, Διόνυσος και  
η σουρεαλιστική επανενεργοποίηση του ορφικού μυστικισμού

Περί το 1930, ο André Masson υιοθέτησε την προκλασική μορφή του Μινώταυρου 
ως επαναλαμβανόμενο οπτικό μοτίβο και αντικείμενο σχεδόν αποκλειστικής 
ενασχόλησής του για μία δεκαετία. Εντασσόμενος σε ένα σύμπλεγμα μακάβριων 
αφηγήσεων, όπως η βακχική σφαγή και η ειδεχθής συνεύρεση της Πασιφάης,  
ο Μινώταυρος έχει απασχολήσει εκτενώς τη σχετική βιβλιογραφία από  
τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, ενώ η έρευνα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση  
στη μελέτη των σχετικών μύθων, τους έχει προσεγγίσει ως αυτόνομες αφηγήσεις 
εξωτερικά επιβεβλημένες στο έργο του Masson. Ως εκ τούτου, παραγνωρίζει  
την πολυσύνθετη ατζέντα που διαμόρφωσε τους ορίζοντες πρόσληψης  
της αρχαιοελληνικής μυθολογίας από τους σουρεαλιστικούς και σουρεαλίζοντες 
κύκλους της γαλλικής τέχνης και διανόησης.

Εντοπίζοντας αυτό το ερευνητικό κενό, η παρούσα μελέτη στρέφεται  
στην εμπλοκή του καλλιτέχνη με τους κύκλους των αποσχισθέντων σουρεαλιστών 
που συσπειρώθηκαν γύρω από τον Georges Bataille και τις βραχύβιες εκδόσεις 
Documents (1929-1930) και Acéphale (1936-1939). Υποστηρίζεται ότι στο 
διεπιστημονικό πλαίσιο του «εθνογραφικού σουρεαλισμού» των εντύπων, ο Masson 
ήρθε σε επαφή με χθόνιες μυθολογικές αφηγήσεις που πυροδότησαν τη σχεδόν 
ψυχαναγκαστική εμμονή του σε μία αρχέγονη μορφή μυστικισμού, την οποία 
σύγχυσε με τον ορφισμό. Το έργο του εξετάζεται σε συνάρτηση με τις σύγχρονές 
του ανθρωπολογικές μελέτες και τις ανασκαφές στην Κνωσσό καθώς και  
την αξιοποίηση παλαιότερων αρχαιολογικών ευρημάτων για την ερμηνεία 
μυστηριακών τελετών από την ακαδημαϊκό Jane Ellen Harrison και  
την «τελετουργική σχολή» του Cambridge. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται  
η σειρά Πασιφάη, η οπτική ανάλυση της οποίας αναδεικνύει μυστικιστικά στοιχεία 
που ανάγονται στην ορφική παράδοση και σχετίζονται με την πρωταρχική μορφή 
του Διονύσου που ομοιάζει του Μινώταυρου.

Η τρέχουσα μελέτη διαρρηγνύει τις μονοδιάστατες προσεγγίσεις  
της υφιστάμενης έρευνας που αφενός υποστηρίζει την καθολική απόρριψη  
«του ελληνολατινικού πολιτισμού», όπως τον χαρακτηρίζει ο Gavin Parkinson,  
από το σουρεαλιστικό κίνημα και αφετέρου ταυτίζει τον ενθουσιασμό  
των σουρεαλιστών με τις σκοτεινές λατρείες με τον André Breton και  
τον κεντρικο-ευρωπαϊκό, μεσαιωνικό εσωτερισμό. Υπό αυτό το φως, φιλοδοξώ  
να αποδείξω ότι η ενασχόληση του Masson και των αιρετικών σουρεαλιστών  
με τις χθόνιες πρακτικές διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του Breton  
ως προς τη χρονική της προήγηση και τον σαφή ελληνοκεντρικό  
της προσανατολισμό, διαποτισμένο με αιματηρές μυστικιστικές τελετές  
και διονυσιακή έκσταση.
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Μαριάννα Καράλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Οι φωτογραφικές απεικονίσεις με θέμα την Ελλάδα  
στις κρατικές παραγγελίες κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα

Στην παρούσα ανακοίνωση θα σκιαγραφήσω το αντικείμενο της ερευνητικής μου 
εργασίας, το οποίο αφορά στη θεσμική παρέμβαση του ελληνικού κράτους 
αναφορικά με τη συγκρότηση, προβολή και διάχυση της φωτογραφικής «εικόνας 
της Ελλάδας», καθώς και στη διερεύνηση των διεργασιών και των μεθοδεύσεων  
με τις οποίες οι, με μηχανικά μέσα, παραγόμενες εικόνες (φωτογραφίες) έγιναν 
αποδεχτές ως χρήσιμα εργαλεία συγκρότησης ενός οπτικοποιημένου αφηγήματος 
εθνικής ομογενοποίησης, εθνικής επέκτασης και οικονομικής μεγέθυνσης (μέσω 
κυρίως της ανάδυσης της βιομηχανίας του τουρισμού) για το ελληνικό κράτος  
των αρχών και των μέσων του 20ού αιώνα.

Οι φωτογραφίες του γεωφυσικού χώρου και των υπαίθριων μνημείων (έμβιων 
και μη) που πραγματοποιήθηκαν με κρατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
ταξινομητικών διαδικασιών καταγραφής/κατασκευής της εθνικής πολιτισμικής 
μνήμης και ανάδειξης αξιοθεάτων και συμβολικών καταδείξεων «ελληνικότητας», 
συναπαρτίζουν το περιεχόμενο της έρευνας, η οποία βασίστηκε κατά κύριο λόγο 
σε πρωτογενείς πηγές (έγγραφα, πεπραγμένα, αλληλογραφία, δημοσιεύματα 
κ.λπ.) και κυρίως σε ένα σημαντικό όγκο δημοσιευμένων, σε κρατικές ή ημι-
κρατικές εκδόσεις, φωτογραφικών εικόνων. Το συχνά ετερόκλιτο και εξαιρετικά 
δυσεύρετο σήμερα οπτικό υλικό προήλθε ως επί το πλείστον από τα υπουργεία 
Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, τα οποία διαχειρίστηκαν  
την εικονογραφική διαφήμιση της χώρας την περίοδο που εξετάζεται. 
Εστιάζοντας, στο περιεχόμενο σημαντικών κρατικών αναθέσεων φωτογραφικής 
προβολής όπως: η κρατική σειρά εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων 
(1901-1903)· η ανάθεση φωτογραφικής καταγραφής της ελληνικής πολιτισμικής 
κληρονομιάς στο γερμανικό μετρητικό ίδρυμα Messbildanstalt (1908-1911)·  
η πολυκύμαντη και πολυετής συνεργασία του ελληνικού κράτους με τον ελβετό 
φωτογράφο Fred Boissonnas (1905-1930) και η προβολή της χώρας μέσα από  
τις εκδόσεις και τις πολιτικές των τουριστικών υπηρεσιών (Υ.Ξ.Ε., Ε.Ο.Τ. και Υ.Τ.Τ.) 
το διάστημα 1911-1940, επιχειρώ να προσδιορίσω και να ερμηνεύσω, καταρχάς  
τα γεγονότα και κατά δεύτερον το ευρύτερο ιδεολογικό και αισθητικό πλαίσιο 
εντός του οποίου έδρασαν μεμονωμένα πρόσωπα και κρατικοί φορείς, οι οποίοι 
καθόρισαν τις πολιτικές γύρω από την παραγωγή, προώθηση και σημασιοδότηση 
φωτογραφικών εικόνων. Παράλληλα, ιχνηλατώ τις επιπτώσεις, που οι παραπάνω 
διεργασίες είχαν για την αξιολόγηση και αποδοχή της φωτογραφίας στην Ελλάδα 
της περιόδου.

11



Ιοκάστη Χριστίνα Φουνδούκα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Εικόνες γυναικών στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940:  
φωτογραφίες στον Τύπο της εποχής

Η μελέτη υπό εκπόνηση αφορά το ευρύτερο πλαίσιο της μελέτης του φύλου  
στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Η δεκαετία του 1940 υπήρξε για την Ελλάδα,  
αλλά και για όλον τον κόσμο, μία δεκαετία μεγάλων αλλαγών, που δημιούργησαν 
τις συνθήκες-καταλύτη για την ανατροπή των υπαρχόντων δομών. Αρχειακό υλικό 
της έρευνας θα αποτελέσουν οι αναπαραστάσεις των γυναικών όπως συναντώνται 
στον Τύπο που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη από το 1940 έως το 1949, με έμφαση 
στην περίοδο του εμφυλίου (1945-49).

Από τις εικόνες, κυρίως φωτογραφίες αλλά και σκίτσα, που συλλέγονται  
από τον Τύπο της εποχής, επιχειρείται μία κατηγοριοποίηση των ειδών μεταξύ 
ηθογραφικών και πολιτικών πορτραίτων, μία νέα ειδολογική κατηγορία πορτραίτου 
της ποπ κουλτούρας, διαφημιστικές εικόνες και αλληγορικές εικόνες. Βασικός 
στόχος της μελέτης του αναλυτικού πλέγματος των κοινωνικο-πολιτισμικών 
συνθηκών, θεσμών, λόγων και πρακτικών είναι η διερεύνηση του πλαισίου μέσα  
στο οποίο κατασκευάζονται, κυκλοφορούν, προσλαμβάνονται, χρησιμοποιούνται 
και νοηματοδοτούνται οι εικόνες των γυναικών αλλά και μία ανάποδη διαδικασία,  
η εξέταση των κωδικών που μεταχειρίζονται και ανατροφοδοτούν το σύστημα  
της νοηματοδότησης με την κοινωνικό-πολιτισμική κατασκευή των προτύπων  
του προγράμματός τους.

Λόγω του έντονου πολιτικού διχασμού της εποχής ο Τύπος μπορεί να μελετηθεί 
διαχωριζόμενος ως προς τον πολιτικό προσανατολισμό του εντύπου,  
με την ιδιαίτερη κατά περίπτωση ρητορική του λόγου και της εικόνας.  
Η Ν. Κασσιανού στη μελέτη της σημειώνει πως «οι φωτογραφίες που 
δημοσιεύτηκαν σηματοδοτούσαν […] [τον] τρόπο σκέψης της κάθε πλευράς, 
αναφορικά με τις δυνατότητες που υπήρχαν για τη μεταστροφή του παραδοσιακού 
ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία» (Κασσιανού, 2006: 150). Ανάλογα με τον Τύπο, 
κυβερνητικό ή «εαμικό», η γυναίκα ως υποκείμενο, ανώνυμο και ετεροκαθορισμένο, 
ηθικοποιείται και συμβολοποιείται, μυθικά εξιδανικευμένη ή «κριστεβικά» απεχθής. 
Στους σχηματισμούς των απεικονίσεων το θηλυκό οργανώνεται σε αυστηρές 
διπολικότητες, σε διχοτομικές θεωρήσεις του ευπρεπούς και μη, του επιθυμητού 
και του απεχθούς, οι οποίες συμβάλουν στον εκ νέου καθορισμό και σημειοδότηση 
της έννοιας της «θηλυκότητας».
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Έλλη Λεβεντάκη (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Χαρτογραφώντας την έμφυλη διάσταση των καλλιτεχνικών εκθέσεων  
στην Ελλάδα στην αρχή του 20ού αιώνα με ψηφιακά μέσα

Στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής, με θέμα την έμφυλη διάσταση  
των εκθέσεων στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα, καταγράφονται οι πρώτες 
«επαγγελματίες» εικαστικοί που εξέθεσαν έργα τους στον ελλαδικό χώρο από  
την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα μέχρι την επιβολή του μεταξικού 
καθεστώτος και προσεγγίζεται η θέση τους στην επίσημη ιστορία της τέχνης.  
Πιο συγκεκριμένα, παράλληλα με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής, 
διερευνώνται οι επιμέρους συμμετοχές των γυναικών αυτών σε εκθέσεις τέχνης,  
η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση, η συχνότητα και η συνέπεια  
της δημόσιας παρουσίας τους, αλλά και το επίπεδο της επαγγελματικής τους 
κατάρτισης. 

Μέσα από τη συγκέντρωση ενός ικανού αριθμού ποσοτικών στοιχείων και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών αναπτύσσεται μία ψηφιακή βάση δεδομένων, όπου 
αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες, αναζητήσιμες και διασυνδεδεμένες, 
ώστε να μπορούν στη συνέχεια να ερμηνευτούν συνδυαστικά, αποκαλύπτοντας 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα και κοινές συνιστώσες. Χαρτογραφώντας τη δημόσια 
παρουσία των γυναικών στο πεδίο της τέχνης εκείνη την περίοδο,  
σε μία προσπάθεια αποκρυστάλλωσης των αιτίων που οδήγησαν στην ελλιπή  
ή/και διαστρεβλωμένη καταγραφή τους ανά τα χρόνια εντός του πατριαρχικού 
πλαισίου, επιδιώκεται η δημιουργία μίας δομής με ιστορικότητα που θα επιτρέπει 
την ψηφιακή διάδραση και θα συμβάλλει στην διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας 
προς την κατεύθυνση μίας συμπεριληπτική ιστορίας της τέχνης στην Ελλάδα.
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Πένυ Κουτσού (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

«…εν μουσείον της αρχαίας αρχιτεκτονικής, όμοιον του οποίου δεν έχει 
να επιδείξει η υφήλιος». Το καινοτόμο όραμα των Κλεάνθη και Schaubert, 
και του Leo von Klenze για τις αθηναϊκές αρχαιότητες

Το 1832, οι Κλεάνθης και Schaubert καταφθάνουν στην Αθήνα για να προτείνουν 
ένα σχέδιο πολεοδομικής διαμόρφωσης της αρχαίας ένδοξης πόλης. Λίγα χρόνια 
αργότερα, ο αρχιτέκτονας της βαυαρικής αυλής, Leo von Klenze, ανασχεδιάζει  
την —πρωτεύουσα πια— Αθήνα. Από τα σχέδια αυτά των αρχιτεκτόνων και  
τα συνοδευτικά κείμενα αναδύεται ένα ζήτημα που έμελλε να διαδραματίσει 
συγκροτητικό ρόλο τόσο για την πόλη της Αθήνας όσο και για τη νεοελληνική 
ταυτότητα εν γένει: η ανάδειξη των κλασικών αρχαιοτήτων της πόλης ως μνημείων 
(με τη νεωτερική έννοια) ορατών στην πόλη.

Το όραμα των αρχιτεκτόνων αυτών του νεοκλασικισμού καινοτομεί καθώς  
δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός μουσείου των αρχαιοτήτων (αίτημα  
που είχε ήδη διατυπωθεί), αλλά επικαθορίζεται από τη διαλεκτική σχέση  
των αρχαιοτήτων με το αττικό τοπίο. Το ιδιαίτερο κλίμα και ο ήλιος της Αττικής, 
που σύμφωνα με τη ρητορική του νεοκλασικισμού αποτελούν κομμάτι της ουσίας 
του «κλασικού», εμφανίζονται ως το καταλληλότερο περιβάλλον για τις κλασικές 
αρχαιότητες. Αυτό είναι που οδηγεί τους Κλεάνθη και Schaubert στην πρόταση  
για ανασκαφές που θα δημιουργήσουν «εν μουσείον της αρχαίας αρχιτεκτονικής», 
αλλά και τον Klenze στην ιδέα της έκθεσης μαρμάρινων γλυπτών σε ανοικτές 
στοές στον βράχο της Ακρόπολης, κάτω από την «ομορφιά του ελληνικού 
ουρανού».

Η εισήγηση αυτή, λοιπόν, θα ασχοληθεί τόσο με την καινοτόμο σύλληψη  
της ιδέας του «υπαίθριου μουσείου» των κλασικών αρχαιοτήτων, ενός μουσείου 
ρευστού που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, όσο και με τη λειτουργία του  
στην επικύρωση του ρόλου της Αθήνας ως πόλης που υφίσταται για να προβάλει 
μία ιδεολογία, αυτή του κλασικού. Η λειτουργία αυτή, καθ’ όλα νεωτερική, 
συντελείται μέσα από μία σύμφυρση των χρονικοτήτων της πόλης: ένα τέτοιου 
είδους μουσείο επιχειρεί να αιχμαλωτίσει στο παρόν και να αναπαράγει ως 
κεφάλαιο για το μέλλον μία πολιτισμικά σημαίνουσα παρελθοντική στιγμή,  
τη στιγμή του κλασικού παρελθόντος.
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Μιχάλης Λυκούρης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Εικαστικές παρεμβάσεις στην αθηναϊκή πολυκατοικία. 
Νοηματοδοτήσεις του χώρου

Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το αθηναϊκό κέντρο όπως και 
το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου αναπτύσσεται ραγδαία, ενώ, ταυτόχρονα, 
διαφοροποιείται η διαδικασία οικοδόμησης της πολυκατοικίας. Πριν από  
τον πόλεμο, ο οικοπεδούχος είναι ο ιδιοκτήτης του οικήματος ο οποίος 
ενδιαφέρεται για την ποιότητα της κατασκευής. Αμέσως μετά, μοναδικός στόχος 
είναι το κέρδος. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρηματίες εφαρμόζοντας τη μέθοδο  
της αντιπαροχής προσπαθούν να συγκεράσουν τις απαιτήσεις οικοπεδούχων, 
κατασκευαστών και αγοραστών, αποκομίζοντας, παράλληλα, οικονομικά οφέλη.

Ο τύπος του πολυώροφου κτηρίου και δη της πολυκατοικίας, χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της Αθήνας και σημείο αναφοράς για τους ιστορικούς  
της Αρχιτεκτονικής, υφίσταται την περίοδο εκείνη εξωραϊσμούς από εικαστικούς 
καλλιτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986),  
Μίκης Ματσάκης (1900-1978), Γιάννης Μόραλης (1916-2009), Κοσμάς Ξενάκης 
(1925-1984), Πάρις Πρέκας (1926-1999), Ελένη Βερναρδάκη (1933)  
και Μιχάλης Κατζουράκης (1933), συνθέσεις των οποίων συναντά κανείς  
σε διάφορα οικοδομήματα της πόλης.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση της σχέσης  
των εικαστικών επεμβάσεων με τα αρχιτεκτονήματα καθώς και η σχέση  
που αναπτύσσεται με τον δημόσιο χώρο, δίδοντας έμφαση στους κοινόχρηστους. 
Οι περισσότερες επεμβάσεις, αποτέλεσμα συνεργασίας αρχιτέκτονα και 
εικαστικού καλλιτέχνη, πραγματοποιούνται στις εισόδους των κτηρίων,  
σε κοινόχρηστους χώρους μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας. 
Παράλληλα, η διερεύνηση θα μπορέσει να καταστήσει ορατά τα ίδια τα έργα 
συντελώντας στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, καταγράφοντας και 
ταξινομώντας υλικό το οποίο εν πολλοίς παραμένει ανεξερεύνητο.
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Δημήτρης Γρηγορίου (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές συμπράξεις στον σχεδιασμό 
εσωτερικών χώρων του ελληνικού μοντερνισμού της δεκαετίας του 1960 
και μετά: οι κεραμικές συνθέσεις

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση του διαλόγου μεταξύ ελλήνων 
αρχιτεκτόνων, ζωγράφων και κεραμοπλαστών στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων 
του ελληνικού μοντερνισμού, εντοπισμένος στην δεκαετία του 1960 και έπειτα, 
ειδικά στο πεδίο σχεδιασμού των κεραμικών συνθέσεων.

Οι κεραμικές συνθέσεις έχουν αποτελέσει πρόσφορο πεδίο σύμπραξης 
αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών, κατά κύριο λόγο ως κατακόρυφες και 
άλλοτε ως οριζόντιες επιφάνειες μεγάλου μεγέθους, όπου η έννοια του ορίου είναι 
διαπραγματεύσιμη και η συμβολή της τέχνης σημαντική. Πρόκειται για έργα  
που σχεδιάστηκαν ειδικά για να αποτελέσουν μέρος του αρχιτεκτονικού συνόλου 
στον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων σε σημαντικό αριθμό κτηρίων,  
κυρίως δημοσίου ενδιαφέροντος και σπανιότερα κατοικιών.

Η ανακοίνωση θα αναφερθεί ιδιαίτερα στη συνεργασία γνωστών αρχιτεκτόνων 
της εποχής όπως ο Θύμιος Παπαγιάννης, Τάσος Μπίρης, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, 
Εμμανουήλ Βουρέκας κ.ά. με ζωγράφους και κεραμοπλάστες της ιδίας εποχής: 
Γιάννη Μόραλη, Ελένη Βερναδάκη και Γιώργο Μαυροΐδη. Η σύνθεση των Μόραλη 
και Βερναδάκη για το υποκατάστημα της Citibank στη Θεσσαλονίκη, το έργο  
της Βερναδάκη για το εστιατόριο του Ανατολικού Terminal του αεροδρομίου  
στο Ελληνικό, καθώς και οι συνθέσεις για την εσωτερική διαμόρφωση του κτηρίου 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αποτελούν ανάμεσα σε άλλα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Το πρωτογενές ερευνητικό υλικό στο οποίο στηρίζεται  
η ανακοίνωση βασίζεται σε αρχειακή έρευνα και έρευνα στον Τύπο.
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Ευαγγελία Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ερευνώντας τη σχέση του χορού με τις δημόσιες επιτελέσεις  
στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα: μία πρώτη προσέγγιση στις ιδιομορφίες  
της έρευνας 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην κριτική μελέτη διαφορετικών τρόπων επιτέλεσης 
του σώματος στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα προκειμένου να διερευνηθεί μέσω αυτών 
η έκφραση και η διαχείριση της εθνικής ταυτότητας καθώς και επιμέρους 
ταυτοτήτων (έμφυλων, ταξικών, κοινωνικοοικονομικών) στο πλαίσιο  
της νεωτερικότητας.

Σκοπός είναι η κριτική ανάλυση και ερμηνεία των μηχανισμών και των μεθόδων 
με τις οποίες το σώμα, μέσα από τη δημόσια καλλιτεχνική ή γενικότερα 
επιτελεστική του έκθεση, λειτουργεί ως πεδίο παραγωγής και διαχείρισης 
ταυτοτήτων, συμβολισμών και καθιερωμένων αναπαραστάσεων, αλλά, 
ενδεχομένως, και ως μέσο για την αμφισβήτησή τους. Προτείνεται η ανάδειξη  
της σχέσης μεταξύ κίνησης, σωματικότητας, σωματικής έκφρασης, χώρων 
επιτέλεσης και των υλικών μέσων που τη συνοδεύουν ή την πλαισιώνουν  
με τα διαφορετικά κάθε φορά πολιτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα 
και τις πολιτισμικές βάσεις και κατευθύνσεις με τις οποίες οι παραστάσεις 
λειτούργησαν είτε ως αφορμή, είτε ως αποτέλεσμα, είτε ως ανάχωμα  
στην κατασκευή εθνικής/ών (και άλλων) ταυτότητας/ήτων. 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται τόσο καλλιτεχνικά όσο και άλλα δημόσια 
θεάματα που δομήθηκαν με τους όρους και τη στόχευση δημόσιας παράστασης.  
Η έρευνα αφορά σε παραστάσεις καλλιτεχνικές όπως οι Δελφικές Εορτές,  
οι παραγωγές της σχολής Πράτσικα, οι παραγωγές του Ελληνικού Χοροδράματος 
και αυτές σύγχρονων ομάδων, όπως η Ομάδα Εδάφους και η ομάδα Λάθος Κίνηση, 
αλλά και σε συμμετοχές με χορευτική διάσταση σε εθνικές εορταστικές 
εκδηλώσεις, όπως αυτές του μεταξικού καθεστώτος, της Επταετίας, των τελετών 
αφής των Ολυμπιακών Αγώνων και των τελετών έναρξης και λήξης των Αγώνων  
του 2004, καθώς και ενδεικτικές παραγωγές που προσέγγισαν τον παραδοσιακό 
χορό ως παράσταση, όπως το Θέατρο Δ. Στράτου και το Λύκειο Ελληνίδων.

Η έρευνα πραγματοποιείται αντλώντας στοιχεία από την Ιστορία Τέχνης,  
την Ιστορία και την Ανθρωπολογία με γνώμονα τη συνδιαμόρφωση των εξελίξεων 
από το έργο τέχνης και τις μεταβαλλόμενες πολιτικοκοινωνικές, πολιτισμικές  
και καλλιτεχνικές σχέσεις εξουσίας. 
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Ιωάννης Καραδήμας (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Ο ζωγραφικός πίνακας «Η μάχη των Φαρσάλων» του Γ.Ν. Ροϊλού  
ως τεκμήριο ιστορίας

Ο ευρύτερος προβληματισμός της διπλωματικής εργασίας που υποστηρίχθηκε 
στις 30 Αυγούστου του 2019 αφορούσε στη χρήση των ζωγραφικών πινάκων  
ως ιστορικών τεκμηρίων. Είμαστε, άραγε, σε θέση να χρησιμοποιούμε  
τους πίνακες ως τεκμήρια Ιστορίας· πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, 
ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Ειδικότερα: δύο πίνακες του Γεώργιου Ροϊλού διαθέτουν τον ίδιο τίτλο,  
«Η μάχη των Φαρσάλων». Ο μεγάλος καμβάς βρίσκεται στο Μέτσοβο,  
στην Πινακοθήκη του Ε. Αβέρωφ, ενώ μία μικρότερου μεγέθους εκδοχή της μάχης 
εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη (ΕΠΜΑΣ). Ο Ροϊλός εμπνεύστηκε τα δύο έργα 
από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον «ατυχή πόλεμο» της εθνικής  
μας Ιστορίας. Τα δύο έργα κατηγοριοποιούνται ως ιστορικά. Πράγματι, το θέμα 
είναι ιστορικό. Όμως, οι δύο πίνακες θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιστορικοί 
εξαιτίας του θέματός τους και μόνο; Εξαιτίας εκείνου που δείχνει η ζωγραφική 
εικόνα; Βασική θέση της εργασίας ήταν ότι κάθε πίνακας –ανεξαρτήτως θέματος– 
οφείλει να εξετάζεται ως φορέας πολλαπλών «ιστορικοποιήσιμων» υποστάσεων, 
κάτι που σημαίνει πως το ζωγραφικό έργο είναι σε θέση να αφηγηθεί  
–και επομένως να τεκμηριώσει– πλήθος ιστοριών.

Έτσι, κεντρικός θεωρητικός ισχυρισμός ήταν ότι ένα ζωγραφικό έργο 
αποτελείται από επιμέρους επίπεδα –κι όχι μόνο από τη ζωγραφική επιφάνεια– 
και πως μόνο ως ένα βαθμό οι ιστορίες που τεκμηριώνονται από το έργο 
εντοπίζονται στην εικόνα. Συνεπώς, ο μεγάλος καμβάς του Ροϊλού 
αντιμετωπίστηκε ως ένας ενεργός ιστορικός «δείκτης» –με τη σημειολογική 
έννοια του όρου– κι όχι ως ένας απλός παθητικός δέκτης, ένας παθητικός δηλαδή 
καταγραφέας του παρελθόντος, ως να ήταν ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο  
(παρότι γνωρίζουμε καλά πως και στην περίπτωση της φωτογραφικής καταγραφής 
τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θέλουν να δείχνουν). Η οπτική που 
υιοθετήθηκε ήθελε τον πίνακα του Ροϊλού να συνιστά ένα πολλαπλό ιστορικό 
συμβάν, το οποίο όχι μόνο αποτύπωνε, αλλά και πυροδοτούσε, ενώ παράλληλα 
συνέλεγε, ιστορίες στο βάθος του χρόνου.

Τα πορίσματα της εργασίας για το μεγάλο καμβά επανεξετάστηκαν και 
εμπλουτίστηκαν, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από την εν εξελίξει έρευνα,  
η οποία μετατοπίζει το κέντρο βάρους στο ζωγραφικό έργο που εκτίθεται  
στην ΕΠΜΑΣ.

18



Βασιλική Δανιήλ (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

Ζωγραφική εκτός καιρού: μία ανάγνωση του έργου του Vassily Photiadès

Ο Βασίλης Φωτιάδης (περ. 1900-1975) –ή αλλιώς ο Vassily Photiadès– υπήρξε 
ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης με πλούσιο καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό έργο 
που έζησε και έδρασε μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας και Ελβετίας. Ήταν γόνος 
οικογένειας αξιωματούχων της οθωμανικής διοίκησης με καταγωγή από το Φανάρι 
από την πλευρά του πατέρα του, Στέφανου Φωτιάδη, και της Πηνελόπης Χωρέμη, 
η οποία διαγράφει μία αξιοσημείωτη δραστηριότητα ως ερασιτέχνης φωτογράφος 
στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ο Βασίλης Φωτιάδης συνέγραψε επιπλέον 
βιβλία τέχνης και τεχνοκριτικής τα οποία μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
και στα οποία εκφράζονται με σαφήνεια οι αισθητικές του καταβολές και 
επακόλουθα οι ιδεολογικές του αρχές για τη γνήσια καλλιτεχνική δημιουργία. 
Παρόλο που μέσα από την αλληλογραφία του φαίνεται ότι διατηρεί ένα πλέγμα 
σχέσεων και επαφών με επιδραστικές προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας  
ως προς τη διαμόρφωση του μοντερνισμού του 20ού αιώνα –και αντίστοιχα  
με Έλληνες εκπροσώπους της λεγόμενης «γενιάς του ’30» που φαίνεται  
να επιδιώκουν επαφές μαζί του– ο ίδιος φαίνεται μάλλον προσκολλημένος  
σε μία δική του αισθητική ιδιόλεκτο με αναφορές στην ευρωπαϊκή τέχνη  
του 17ου αιώνα και του πρώιμου μοντερνισμού του 19ου αιώνα. Το αποτέλεσμα 
είναι να παράγει έργα «εκτός του καιρού μας», όπως χαρακτηριστικά θα γράψει  
ο Τάκης Παπατσώνης στη «Νέα Εστία» το 1975 με αφορμή τον θάνατο  
του καλλιτέχνη, μακριά από τις νεωτερικές τάσεις και τους πειραματισμούς, 
υποδηλώνοντας μία περιφρόνηση προς τις σύγχρονες του δημοφιλείς τάσεις και 
αναδυόμενες αισθητικές αξίες, συνθήκη που ερμηνεύει –με μια κάποια πικρία–  
το γεγονός ότι είναι άγνωστος στην Ελλάδα.

Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδείξουμε όψεις της σύνθετης θεωρητικής 
και εικαστικής παραγωγής ενός φαινομενικά αποκλίνοντος δημιουργού, καθώς και 
παράγοντες που σχετίζονται με την πρώιμη καλλιτεχνική του διαμόρφωση  
στην Αθήνα. Η διερεύνηση της σχέσης του Βασίλη Φωτιάδη με τον γενέθλιο τόπο, 
την Ελλάδα, προτείνει έναν τρόπο πρόσληψης του έργου του που ερμηνεύει  
τη θέση του και ως «ελληνικό» καλλιτεχνικό κεφάλαιο.

19



Ελευθερία Δελαζάνου (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Όταν η πολιτιστική αναμόρφωση γίνεται αισθητική παραμόρφωση:  
το εικαστικό κιτς στα χρόνια της χούντας

Η ανακοίνωση βασίζεται στην υπό εξέλιξη διδακτορική διατριβή με τίτλο 
«Παραμόρφωση και παραστατικότητα στις εικαστικές τέχνες της περιόδου  
1967-1974 στην Ελλάδα», ενώ εστιάζει στην κυριαρχία του κιτς ως αισθητικό  
αλλά και κοινωνικό φαινόμενο μέσα στην επταετή δικτατορία. Είναι γεγονός ότι  
η επιβολή της Χούντας δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την πορεία  
των καλλιτεχνικών εξελίξεων, παρόλα αυτά γεννιόνται ερωτήματα πάνω στη σχέση 
που αναπτύσσεται μεταξύ τέχνης και πολιτικής αλλά και στο διάλογο ανάμεσα  
στο θεατή και το έργο τέχνης ως απότοκο ενός τεταμένου κλίματος.  
Τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με το κατά πόσο η επιβολή ενός 
απολυταρχικού καθεστώτος έδρασε ενωτικά ή διασπαστικά απέναντι  
στις καλλιτεχνικές εκφάνσεις ενός –πολιτικοποιημένου πλέον– πρωτοποριακού 
λόγου μέσα από την τέχνη και με ποιο τρόπο ο λόγος αυτός μεταφέρεται  
στον θεατή. Πιο απλά: ενώ θεωρείται δεδομένος ο «συγχρονισμός» των εγχώριων 
με τις διεθνείς τάσεις, ο πολιτικός λόγος που αναπτύσσεται από τη μεριά  
των καλλιτεχνών είναι «συμπαγής» και οργανωμένος προς την κατεύθυνση αυτή  
ή είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων διαδικασιών από τη μεριά των δημιουργών;

Παράλληλα, η πολιτική ιδεολογία του καθεστώτος λειτούργησε θετικά προς 
την κατεύθυνση της ανάπτυξης της θεσμικής κριτικής ή οδήγησε σε μία διάσπαση 
εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων; Και μέσα σε όλο αυτό: ο θεατής-δέκτης,  
ως φορέας μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας αλλά και μέλος μιας ταραγμένης 
κοινωνίας, με ποιο τρόπο καλείται να μεταβάλει και να αποκωδικοποιήσει  
το έργο τέχνης;

Ορμώμενη από την επιβολή του κιτς ως κυρίαρχης πολιτιστικής κατεύθυνσης 
από τους Συνταγματάρχες, γίνεται μία πρώτη προσπάθεια, μέσα από  
την ανακοίνωση αυτή, να προσδιοριστούν και να εξεταστούν οι διαφορετικές  
όψεις του κιτς μέσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία ως προϊόν τόσο  
των εγχώριων ιδεολογικών προστριβών της μεταπολεμικής περιόδου όσο και  
ως αντανάκλαση των διεθνών εξελίξεων της «μακράς δεκαετίας του ‘60»  
στην ελληνική εικαστική σκηνή.
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Κωνσταντίνος Αργιανάς (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Ψυχροπολεμικές αφηγήσεις για τη γερμανική τέχνη.  
Γερμανικές εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1960

Τη δεκαετία του 1960 διοργανώνονται στη χώρα μας έξι γερμανικές εικαστικές 
εκθέσεις: η «Γερμανική Τέχνη από το 1910 έως σήμερα» (Μακεδονική 
Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη, Θεσσαλονίκη – Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 1962),  
η «Γερμανική Χαρακτική των Εξπρεσιονιστών» (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 
Αθήνα,1965), η «Γερμανική Ζωγραφική σε Reproductions» (Ινστιτούτο Goethe, 
Αθήνα, 1965), μια ατομική έκθεση της Käthe Kollwitz (Ζυγός, Αθήνα, 1965),  
η έκθεση «Βερολίνο Βερολίνο - Νέοι ζωγράφοι και γλύπτες» (Ζάππειο Μέγαρο, 
Αθήνα, 1967), και, τέλος, η «Σύγχρονη Χαρακτική από την περιοχή της Έσσης» 
(Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών-Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα, 1967). Όλες  
οι παραπάνω εκθέσεις, με εξαίρεση την ανατολικογερμανικής έμπνευσης 
αναδρομική έκθεση της Kollwitz, πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία  
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

Εστιάζοντας στις καλλιτεχνικές και ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις  
των εν λόγω εκθέσεων, θα επιχειρήσω να απαντήσω σε μία σειρά από ερωτήματα. 
Για παράδειγμα, πώς προσλαμβάνεται η γερμανική τέχνη του πρώτου μισού  
του 20ού αιώνα και ειδικότερα ο γερμανικός εξπρεσιονισμός από  
τους δυτικογερμανούς ιστορικούς της τέχνης; Επιπλέον, σε ποιο βαθμό  
ο εξπρεσιονισμός διασταυρώνεται εδώ με τη μεταπολεμική αφαίρεση  
που κυριαρχεί ως τεχνοτροπία στη Δυτική Γερμανία αλλά και στο δυτικό-
καπιταλιστικό μπλοκ γενικότερα; Από την άλλη μεριά, ποια είναι η σημασία  
των αναφορών στον ρεαλισμό της Kollwitz από τους ιστορικούς της τέχνης  
της Ανατολικής Γερμανίας, όπου κυριαρχεί το δόγμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού; 

Βασική θέση της παρούσας εργασίας είναι ότι η Ελλάδα, τη δεκαετία  
του 1960, μετατρέπεται σε πεδίο ιδεολογικής και καλλιτεχνικής αντιπαράθεσης 
ανάμεσα στα δύο γερμανικά κράτη, το κάθε ένα από τα οποία, επιδιώκοντας  
την πολιτική νομιμοποίησή του στο διεθνές στερέωμα έναντι του άλλου, 
αυτοαναγορεύεται θεματοφύλακας του γερμανικού πολιτισμού προβάλλοντας 
παράλληλα το δικό του αφήγημα για τη γερμανική τέχνη. Αναμφίβολα,  
η Δυτική Γερμανία που, όπως και η χώρα μας, ανήκει στον δυτικό συνασπισμό, 
βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε αυτή την ψυχροπολεμική γερμανο-
γερμανική διελκυστίνδα.
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Ελεάνα Στόικου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Γερμανία-Ισραήλ: η ιστορία των τόπων στο έργο του Κουνέλλη

Η παρούσα μελέτη περιγράφει και αναλύει το έργο του έλληνα καλλιτέχνη  
Γιάννη Κουνέλλη στη Γερμανία και το Ισραήλ από τη δεκαετία του 1970 
λαμβάνοντας υπόψη ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες  
που ενυπάρχουν διαχρονικά στους συγκεκριμένους τόπους. Σκιαγραφείται  
ο τρόπος με τον οποίο ο Κουνέλλης μεταμορφώνει το περιβάλλον του με άξονα 
την πολιτισμική μνήμη κάθε περιοχής, προκειμένου να δημιουργήσει νέες εικόνες 
στον χώρο. Επιχειρείται παράλληλα η ανάδειξη του πολιτισμικού νοήματος  
που ανακαλείται μέσω των αντικειμένων και των συμβόλων του κάθε τόπου, 
ανάλογα με την κοινωνική ομάδα που τα ορίζει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
διαφορετικές αφηγήσεις και ετερόκλητες εικόνες που εναλλάσσονται στον χώρο.
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Αναστάσιος Τσακαλιάδης-Σωτηράκογλου (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Η διαχείριση του informe από την ιστορία της τέχνης: καλλιτεχνικός 
ακτιβισμός, πρακτικές θεσμικής αφομοίωσης και υπόγειες συγγένειες

Τα μεσοπολεμικά κείμενα του Georges Bataille αποτέλεσαν πεδίο έμπνευσης  
για ορισμένους μεταπολεμικούς καλλιτέχνες, πρωτίστως όμως υπήρξαν ιδιαίτερα 
επιδραστικά στη διαμόρφωση ενός αισθητικού οράματος που άνθισε κατά τα τέλη 
του 20ού αιώνα, φέρνοντας αντίστοιχα στην επιφάνεια νέες εκθεσιακές 
πρακτικές. Έννοιες όπως «abject» (αποκείμενο) και «informe» (άμορφο) που αντλούν 
τις ρίζες τους από τον Bataille, αποτέλεσαν το επίκεντρο συζητήσεων ανάμεσα  
σε ακαδημαϊκούς όπως η Julia Kristeva και η ομάδα του περιοδικού October,  
αλλά και θεματικών εκθέσεων όπως η «Abject Art» στο Whitney Museum και  
η «L’informe: mode d’emploi» στο Centre Georges Pompidou. 

Η αντιπαράθεση της ομάδας του «October» προς την διαχείριση της αισθητικής 
κληρονομιάς του Bataille από την Kristeva αποτέλεσε μία απάντηση της ιστορίας 
της τέχνης απέναντι σε ένα φιλοσοφικό ρεύμα που εσφαλμένα αντιλήφθηκε  
τα νέα καλλιτεχνικά προτάγματα με όρους θεματικούς, αγνοώντας την ιστορική 
τους κληρονομιά και αδυνατώντας να ερμηνεύσει την προέλευσή τους. Ωστόσο,  
οι εκθεσιακές πρακτικές των Rosalind Krauss και Yve-Alain Bois ελάχιστα μπορούν 
να ειδωθούν ως μία ριζοσπαστική τομή που δικαίωσε σε οποιοδήποτε επίπεδο  
το (αντι)καλλιτεχνικό όραμα του Bataille, εγκαθιδρύοντας, αντιθέτως, μία μόδα 
οπτικοποιημένης εκπροσώπησης του χαμηλού υλισμού μέσα από μία κατηγορία 
καλλιτεχνικών αντικειμένων, υπαγόμενων σε θεσμικές λειτουργίες που  
τα αφοπλίζουν από οποιαδήποτε επαναστατική δυναμική.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία απόπειρα διερεύνησης της δυνατότητας  
της ιστορίας της τέχνης να αναζητά την επιτέλεση ενός φιλοσοφικο-αισθητικού 
οράματος, μέσα από σημειολογικές και στρουκτουραλιστικές σχέσεις ανάμεσα 
στον θεωρητικό λόγο και το καλλιτεχνικό σώμα. Έτσι, έχοντας εντοπίσει αυτή  
την επιτέλεση στην μεταπολεμική Βιεννέζικη Ομάδα Δράσης, θα επιχειρήσω  
να ερμηνεύσω την περιθωριακή θέση της στα καθιερωμένα αφηγήματα  
της ιστορίας της τέχνης, αλλά και να αναρωτηθώ για τον ενδεχόμενο ρόλο τους 
ως πηγή έμπνευσης για την ανάδειξη νέων καλλιτεχνικών πρακτικών, αντάξιων 
ενός (αντι)καλλιτεχνικού ακτιβισμού, ενός δυνητικού φορέα αντίστασης  
εν μέσω του αναδυόμενου κλίματος υγιεινιστικού ολοκληρωτισμού.
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Μάριος Φούρναρης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Από τη «Φτωχή Τέχνη» στην «Arte Povera». Μεταβάσεις από  
την πρωτοπορία στην κατάκτηση της θεσμικής εκπροσώπησης

Η έρευνα αποτελεί σημαντικό μέρος της διδακτορικής μου διατριβής με τον τίτλο 
«Arte Povera: η γένεση, το πλαίσιο και η προσέγγιση της τέχνης ενός νέου 
ουμανισμού» και έχει ως στόχο την παρουσίαση των αντιφάσεων, των ιδεολογικών 
μεταθέσεων, των κοινωνικoπολιτικών και θεσμικών παραγόντων που οδήγησαν  
στη μετάβαση του όρου της «Φτωχής Τέχνης» από το αντισυστημικό πλαίσιο 
δράσης της Νεοπρωτοποριακής τέχνης των τελών της δεκαετίας του 1960,  
στο πλαίσιο μιας έντονης θεσμικής εκπροσώπησης από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980 έως σήμερα. Η ιδεολογική θέση των poveristi συντάχθηκε εξ’ αρχής  
με το ριζοσπαστικό πνεύμα του Γαλλικού Μάη, χρησιμοποιώντας την έννοια  
της «φτώχειας» ως αντιπαραβολή του πλούσιου τεχνολογικά και υλικά 
μεταπολεμικού κόσμου, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο,  
που ως σκοπό του είχε την κατάργηση των ορίων ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή, 
ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό. Η σύντομη αναγνώριση της ομάδας,  
η διολίσθηση των ριζοσπαστικών δυνάμεων στη βία και η επιθυμία του Germano 
Celant για επέκταση στις Η.Π.Α. θα οδηγήσουν την Arte Povera στις αρχές  
της δεκαετίας του 1970 σε μια ριζική επαναξιολόγηση των αρχικών της 
προθέσεων, χωρίς να λείπουν οι εντάσεις στο εσωτερικό της. Η διάλυση  
της ομάδας το 1973 και η επανεμφάνιση της το 1985 στο πρόγραμμα εκθέσεων 
του ΜΟΜΑ, PS1, δεν θα σημάνει μονάχα το πέρασμα από τη ρητορική  
του «αντατοπολέμου» στη νοσταλγική αναπόληση μιας ολόκληρης εποχής,  
αλλά και μία ουσιαστική μετακίνηση του πεδίου δράσης των καλλιτεχνών της  
από τον δρόμο και το εργαστήριο, τις νέες φιλόδοξες γκαλερί της πρωτοποριακής 
τέχνης και τους ανεξάρτητους εκθεσιακούς χώρους πολιτικών ομάδων,  
στους χώρους των μουσείων, των διεθνών εκθέσεων, των οργανισμών και των 
ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ρόλο λειτουργίας και τους στόχους  
των τριών μεγαλύτερων ιδρυμάτων που έχουν θεσπίσει οι poveristi (Cittadellarte, 
Parco Arte Vivente, Fondazione Merz) και τους δεσμούς που αναπτύσσουν  
με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ο.Η.Ε και η UNESCO.
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