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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ο

19νο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα
ζε θησρνχο θαη πινχζηνπο, ζε πξννδεπηηθνχο θαη ζπληεξεηηθνχο, ζε εθείλνπο πνπ
έκελαλ πξνζθνιιεκέλνη ζην παξειζφλ θαη ζε εθείλνπο πνπ αλαδεηνχζαλ λέεο
δηεμφδνπο. Ο πιεζπζκφο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή δηπιαζηάζηεθε κεηά
ην 1850, ελψ ε αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ ηερλνινγηθή
αλάπηπμε, δεκηνχξγεζε ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ αγξνηψλ πξνο ηηο πφιεηο ζε
αλαδήηεζε εξγαζίαο.
O θηιειεπζεξηζκφο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηεξίρηεθε ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη
πξνψζεζε ηελ άζθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο απφ ηα εχξσζηα νηθνλνκηθά
ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο. H ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ
θαη ε δηάδνζε ησλ ηδεψλ ζε φιν θαη κεγαιχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ε
ελίζρπζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ε αλαδήηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο σο κέζνπ
δηαθνξνπνίεζεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1840 κέρξη ην 1870 πεξίπνπ. ε
φια ηα επίπεδα, ζηε ζξεζθεία, ζηελ πνιηηηθή, ζηελ επηζηήκε, ζηελ ηέρλε, ε δηάζηαζε
ησλ απφςεσλ είρε πάξεη ηνλ ραξαθηήξα αληηκαρφκελσλ ζηξαηνπέδσλ. Ζ αλαδήηεζε
αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ηηο θαηαπηεζκέλεο εξγαηηθέο ηάμεηο πξνψζεζε
ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο - φπσο θάλεθε ζην έξγν ησλ πξσηνπφξσλ θνηλσληνιφγσλ
αηλ ηκφλ (1760-1825), Ογθίζη Κνλη (1798-1857) θαη άιισλ - πνπ θνξπθψζεθαλ
ζην Μαληθέζην ησλ Κ. Μαξμ θαη Φ. 'Δλγθειο. Ο Καξι Μαξμ θαη ν Φξήληξηρ
Δλγθειο δεκνζίεπζαλ ην 1848 ην Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην, φπνπ ε πάιε ησλ
ηάμεσλ αλαιχεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε, θαη εξκελεχνληαη έηζη νη
θνηλσληθέο ηαξαρέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο
θαηά ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε δεθαεηία ηνπ αηψλα.
Σελ ίδηα πεξίνδν, ε ηερλνινγηθή έθξεμε, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε εθεχξεζε ηεο
θσηνγξαθίαο, ε ρξήζε ηνπ ηειέγξαθνπ θαη νη θάζε είδνπο εθεπξέζεηο θαη
αλαθαιχςεηο ζήκαλαλ βαζηά αιιαγή ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν
ζθέςεο. Σν 1859 ν Γαξβίλνο δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ "Ζ θαηαγσγή ησλ εηδψλ", πνπ
επεξέαζε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ίδηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ. Ο
ζχγρξνλνο άλζξσπνο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ ήξζαλ ζην πξνζθήλην θαη έγηλαλ ην
ζέκα ηεο πνίεζεο, ηεο πεδνγξαθίαο, ηεο ηέρλεο. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα
φια ηα πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά γεγνλφηα νδήγεζαλ ηνπο θαιιηηέρλεο λα
ζπλδεζνχλ άκεζα κε ηηο θαζεκεξηλέο απιέο φςεηο ηεο δσήο, λα απνκαθξπλζνχλ απφ
ηνλ ππνθεηκεληζκφ ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη λα δνπλ ηε δσγξαθηθή σο κέζν θαηαγξαθήο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
ηα κέζα ηνπ 19νπαηψλα ε Γαιιία γίλεηαη ην θέληξν ηεο Δπξσπατθήο Σέρλεο. Σελ
επνρή απηή δεκηνπξγείηαη έλα ξεαιηζηηθφ θαιιηηερληθφ ξεχκα αληίζεην ζηνλ
αθαδεκατθφ Ρνκαληηζκφ, πνπ αλαπαξηζηά κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ
πεξίνδν ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ν Ρεαιηζκφο, απνπνηήζεθε ηνλ ηδεαιηζηηθφ
ραξαθηήξα θαη ηνλ αθαδεκατζκφ ηνπ Ρνκαληηζκνχ ζπλδένληαο ηελ Σέρλε κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ Άλζξσπν. Σν έξγν ηέρλεο κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν
5

ζπλαιιαγήο θαη λένη θαιιηηέρλεο πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία ησλ έξγσλ
ηνπο, φπσο ε ηνπηνγξαθία, λα αληηδξάζνπλ ζηε δσή ηεο θαπηηαιηζηηθήο πφιεο. Ο
ξεαιηζκφο ζηελ Σέρλε επεξεάζηεθε απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο Φσηνγξαθίαο πνπ
απέδσζε ηελ αηζζεηηθή κνλαδηθφηεηα ηεο ζηηγκήο, αιιά θαη απφ ηα γηαπσλέδηθα
έγρξσκα ραξαθηηθά γηα ην εμσηηθφ ηνπο χθνο. Ο Ρεαιηζκφο κεηαηφπηζε ηελ
θαιιηηερληθή εκπεηξία απφ ηελ ηδεαιηζηηθή δηάζηαζε ηνπ ξνκαληηζκνχ, ζηελ
ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ηέρλε πιεζηάδεη ηνλ άλζξσπν
πξνβάιινληαο κηα λέα αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ απφδνζε ηεο ζηηγκήο. Ο
Θεηηθηζκφο ζηελ επηζηήκε θαη νη λαηνπξαιηζηηθέο ινγνηερληθέο ηάζεηο αζθνχλ
ηδενινγηθή επίδξαζε ζηνπο θαιιηηέρλεο. Παξάιιεια, ηα λενζχζηαηα θξάηε-έζλε, ε
εθβηνκεράληζε, ν θηιειεπζεξηζκφο θαη ε αζηηθνπνίεζε, δεκηνχξγεζαλ λέν
θνηλσληθνπνιηηηθφ-ηδενινγηθφ ππφβαζξν, επεξεάδνληαο ηελ Σέρλε ηεο επνρήο.
Ο Courbet κε ηε ξεαιηζηηθή δσγξαθηθή ηνπ εηζήγαγε κία ζεκαηνινγία πνπ ζφθαξε
ηνλ θαιιηηερληθφ αθαδεκατζκφ ηεο κπνπξδνπαδίαο. Ο Courbet ήηαλ έλαο
πξνιεηάξηνο θαιιηηέρλεο πνπ έδεζε θαη δσγξάθηζε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ιανχ
εηζάγνληαο κηα ζεκαηνινγία θνηλσληθνχ ξεαιηζκνχ. Παξφια ηα αλαξρηθά ηνπ
θξνλήκαηα ν Courbet δελ ήζειε λα ελζηαιάμεη ηελ πνιηηηθή ζηελ Σέρλε ζεσξψληαο
φηη δελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν απνπνηήζεθε ηελ
θξαηηθή ηηκεηηθή δηάθξηζε, δηφηη κηα ηέρλε πνπ ζα επεξεαδφηαλ απφ ηα πνιηηηθά
θξνλήκαηα ηνπ θαιιηηέρλε δελ κπνξνχζε πφηε λα ήηαλ ξεαιηζηηθή. Δάλ ηειηθά ε
ηέρλε ηνπ ζήκαηλε θάπνηα ηδενινγία ή θάηη ην ηδεαιηζηηθφ, ζίγνπξα σο ξεαιηζηήο ζα
ηελ απνζηξεθφηαλ.

Ρομαντισμός
Ο Ρνκαληηζκφο εθδειψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Η9νπ αηψλα σο έλα λεσηεξηζηηθφ θίλεκα
ελάληηα ζην ζηείξν αθαδεκατζκφ. Αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ απφ ηε ζχγρξνλε επνρή θαη
ην πεξηβάιινλ κε κηα ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηα εμσηηθά ζέκαηα, γηα ηνπο αγψλεο ησλ
ιαψλ γηα απνηίλαμε ηεο δνπιείαο θαη ηεο θαηαπίεζεο, ή ζέκαηα πάιεο ελάληηα ζηα
ζηνηρεία ηεο θχζεο ην Μεζαίσλα θηι. Μέζα απ‟ απηά ηα ζέκαηα πξνβάιιεη ε
αδχλακε αιιά εξσηθή κνξθή ηνπ αλζξψπνπ πνπ κάρεηαη ελάληηα ζηνπο πνηθίινπο
θηλδχλνπο, ζε ζέκαηα πνπ θαζαξά ή ζπκβνιηθά, παξνπζηάδνπλ απηνχο ηνπο αγψλεο.
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Σα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ρνκαληηζκφο είλαη ηαηξηαζηά κε ην
πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ. Ζ βηαηφηεηα βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο ζηελ ελεξγεηηθή
θίλεζε, ζηνπο αλζξψπνπο, ζηα δψα, ζην λεξφ, ζηα ζχλλεθα, ζηνλ θαπλφ θηι.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ξνκαληηζκνχ απνηειεί ε έκθαζε ζηελ πξφθιεζε ηζρπξήο
ζπγθίλεζεο κέζσ ηεο ηέρλεο θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηε θφξκα, ζε
ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξν θιαζζηθέο αληηιήςεηο ζηνλ ξνκαληηζκφ, θπξίαξρν ζηνηρείν
είλαη ην ζπλαίζζεκα αληί ηεο ινγηθήο.
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνκαληηθνχ θηλήκαηνο: ην ηδεψδεο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο,
ε ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο, ε αλαδήηεζε ηδησηηθψλ ηξφπσλ
θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη ε δεκφζηα πξνβνιή αηνκηθψλ πξνζσπηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ, νη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο, ε δηάζεζε θπγήο απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε ζηξνθή ζην κχζν θαη ηε θαληαζία, ε λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ.
Ο ξνκαληηζκφο επηθπιάζζεη κηηα λέα αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ θαιιηηέρλε σο
δηαλννχκελνπ θαη ζηνραζηή ζηε δσγξαθηθή: ην πεξίγξακκα θαηαξγείηαη, ε θφξκα
ηεκαρίδεηαη ιίγν πνιχ απφ αδξέο πηλειηέο, ελψ ην ρξψκα είλαη εθθξαζηηθφ, έληνλν
αληηζεηηθφ, νη θσηνζθηάζεηο επίζεο δξακαηηθέο.
Γπν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο ζηε δσγξαθηθή είλαη νη Γάιινη Εεξηθψ
θαη Νηειαθξνπά.

ΣΕΟΝΣΟΡ ΖΕΡΘΚΩ (1791-1824)
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Ο Εαλ-Λνπί-Σενληφξ Εεξηθψ (Jean-Louis-Théodore Gericault) (1791-1824) ππήξμε
θαζνξηζηηθή κνξθή ηνπ Γαιιηθνχ Ρνκαληηζκνχ. Ο Εεξηθψ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο
δσγξάθνπο πνπ δνχιεπε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λένπ, αζηηθνχ θνηλνχ, εμαζθαιίδνληαο,
ράξε ζηελ γεληθή απνδνρή πνπ ζπλαληνχζε, άλεην εηζφδεκα, θαη επνκέλσο ηελ
θαιιηηερληθή ηνπ αλεμαξηεζία. ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο δσήο ηνπ, πνπ έιεμε κε
ηξαγηθφ ηξφπν, θξάηεζε απνζηάζεηο απφ ηελ παξάδνζε θαη κε ηελ ηέρλε ηνπ
πξνζπάζεζε λα αλαηξέςεη ηνπο θαλφλεο ηνπ αιφλ θαη ηεο Αθαδεκίαο.
πλαξπαδφηαλ κε ηα άινγα, ηα νπνία απνηέιεζαλ ην ζπλεζέζηεξν ζέκα ηνπ, ε
ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην δψν απηφ. Δθθξάδεη δε θαη ηε δηθή ηνπ
εζψηεξε πάιε, ζηελ πξνζπάζεηα λα ηηζαζεχζεη ην ζπειιψδεο ηαπεξακέλην ηνπ.

.

Παξ' φιν πνπ θαηαγφηαλ απφ πνιχ πινχζηα νηθνγέλεηα, πξάγκα πνπ ηνπ εμαζθάιηδε
ηε δπλαηφηεηα λα δσγξαθίδεη ρσξίο λα ηνλ απαζρνινχλ έγλνηεο βηνπνξηζκνχ, δελ
έδεζε εχθνιε δσή. Καηαηάρηεθε ζην Βαζηιηθφ ηξαηφ θαη θάπνηα ζηηγκή
αλαγθάζηεθε λα θξχβεηαη απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα. Δίρε έλαλ
ακθηιεγφκελν δεζκφ κε ζεία ηνπ θαη ηξαπκαηίζηεθε πνιιέο θνξέο, πέθηνληαο απφ
άινγν, αηπρήκαηα πνπ επηηάρπλαλ ην ζάλαηφ ηνπ.
Γελλήζεθε ζηηο 26 επηεκβξίνπ ζηε Ρνπέλ. Ήηαλ γφλνο εχπνξεο νηθνγέλεηαο. ε
ειηθία 4 εηψλ κεηαθνκίδνπλ ζην Παξίζη θαη θνηηά ζην Απηνθξαηνξηθφ Λχθεην γηα
δεθαηξία ρξφληα. Σν 1808 αξρίδεη λα θνηηά ζην αηειηέ ηνπ Καξι Βεξλέ (Carle
Vernet), δσγξάθνπ εηδηθεπκέλνπ ζε ζθελέο κάρεο, θπλεγηνχ θαη ηππνδξνκηψλ. Γχν
ρξφληα κεηά, γίλεηαη καζεηήο ηνπ Πηέξ Ναξζίο-Γθεξέλ (Pierre-Narcisse Guérin),
επηηπρεκέλνπ δσγξάθνπ ηεο επνρήο.
To 1812 εθζέηεη ζην αιφλ ην έξγν «Αμησκαηηθφο Έθηππσλ Κπλεγψλ
Απηνθξαηνξηθήο Φξνπξάο εθνξκά» θαη θεξδίδεη ην ρξπζφ κεηάιιην. ε δχν ρξφληα,
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εθζέηεη εθεί ην «Σξαπκαηηζκέλνο ζσξαθνθφξνο απνζχξεηαη απφ ηε κάρε» θαη
αληηκεησπίδεηαη κε ςπρξφηεηα. Σελ επφκελε ρξνληά, ζπλάπηεη εξσηηθφ δεζκφ κε ηελ
Αιεμαληξίλ-Μνληέζη Καξηέι θαη θαηαηάζζεηαη γηα νθηψ κήλεο ζην ζψκα ηεο
Βαζηιηθήο Φξνπξάο. Σν επφκελν έηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ην βξαβείν ηεο
Ρψκεο, αιιά απνηπγράλεη. ηαλ κάιηζηα γίλεηαη γλσζηφο ν δεζκφο ηνπ, ε νηθνγέλεηα
ηνλ ππνρξεψλεη λα κεηαθνκίζεη ζηε Ρψκε.
Δπηζηξέθεη ζηε Γαιιία ην επηέκβξην ηεο επφκελεο ρξνληάο θαη, ηνλ επφκελν
Αχγνπζην, ε Αιεμαληξίλ ηνχ ραξίδεη έλα γην. Γηα λα απνθχγεη ην ζθάλδαιν, ν
παηέξαο ηνπ ηελ ππνρξεψλεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ εμνρή. Σν 1819 ν πίλαθαο «Ζ
ρεδία ηεο Μέδνπζαο» πεξλά ζρεδφλ απαξαηήξεηνο απφ ην αιφλ.
Σελ επφκελε ρξνληά, φκσο, ηνλ εθζέηεη ζην Egyptian Hall νf London, φπνπ θαη
δηακέλεη γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν. Δπηζηξέθεη ηνλ Γεθέκβξην ηεο επφκελεο ρξνληάο
ζην Παξίζη κε θινληζκέλε πγεία.

Σν 1823, κεηά απφ έλα αθφκα αηχρεκα κε ην άινγν, ε θαηάζηαζή ηνπ επηδεηλψλεηαη
άζρεκα θαη ηαρχηαηα. Πεζαίλεη ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1824, ζε ειηθία κφιηο 33 εηψλ,
θαη εληαθηάδεηαη ζην Κνηκεηήξην Πεξ Λαζαίδ ηνπ Παξηζηνχ. Ο Σενληφξ Εεξηθψ
απνηειεί ηε γέθπξα απφ ηνλ Γθξν ζηνλ Νηειαθξνπά. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα
ζρέδηα πνπ θηινηέρλεζε ν Εεξηθψ, εηθνλνγξαθψληαο, αθελφο, ηα πνηήκαηα ηνπ
Λφξδνπ Βχξσλα θαη, αθεηέξνπ, ηα επεηζφδηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, πνπ
γίλνληαλ γλσζηά ζηελ Δπξψπε θαη ηελ ζπγθηλνχζαλ.
Ο Εεξηθψ θηινδνμνχζε λα πεξηγξάςεη «φιν ην επηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ
θφζκνπ». Γελ είρε ηνλ ρξφλν λα ην θάλεη. Γηραζκέλνο αλάκεζα ζηελ απζηεξφηεηα
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ηνπ λενθιαζηθηζκνχ ηνπ Νηαβίλη, ηνλ πεηξαζκφ ηνπ κπαξφθ κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο
θαη ηελ έμαξζε ηνπ ξνκαληηζκνχ, δηζηάδεη, ππεθθεχγεη, δεκηνπξγψληαο πιεζψξα
ζθίηζσλ θαη πξνθαηαξθηηθψλ ζρεδίσλ. Έξγν κηζνηειεησκέλν, πνπ πνξεχεηαη
αλάκεζα ζηε θαληαζίσζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο πνηέ λα δηαιέγεη κία απφ
ηηο δχν. Σνλ θαηαδηψθεη ε ζθηά ηνπ Ναπνιένληα. Γηαηί ν απηνθξαηνξηθφο κχζνο
κεγαιψλεη κέζα ζην κπαιφ ησλ λέσλ αλζξψπσλ, πνπ έρνπλ απνγνεηεπηεί απφ ηε
κεηξηφηεηα πνπ ηνπο πξφηεηλε ε Παιηλφξζσζε. Ο Ναπνιένληαο, βάδνληαο θσηηά
ζηελ Δπξψπε θαη πλίγνληάο ηε ζην αίκα, επηλφεζε πάιη ην έπνο. Καη απηφ είλαη πνπ
νλεηξεχεηαη ε λέα γεληά, ε νπνία είλαη αλππφκνλε, αιιά αλήκπνξε απφ ηελ
απμαλφκελε δχλακε ηεο αζηηθήο ηάμεο. Σν έπνο, δπζηπρψο, έρεη ήδε θαλεξψζεη ην
κπζηηθφ ηνπ: ζα θαηαζηξαθεί απφ ηελ θξίθε. Έηζη νη δσγξάθνη δσγξαθίδνπλ ηε
θξίθε, φρη γηα λα ηελ θαηαγγείινπλ, αιιά γηα λα μεζθεπάζνπλ ηε δηπξνζσπία φζσλ
ηελ αξλνχληαη.
Σν λα ζέιεηο λα δσγξαθίζεηο „φιν ην έπνο ελφο θφζκνπ‟ πνπ απνδνθηκάδεη ην επηθφ
δελ είλαη παξά έλα ηξειφ ζρέδην ή ην ζρέδην ελφο ηξεινχ. Αθφκα θαη κεηά απφ ψξεο
ζθιεξήο δνπιεηάο δελ ζα αιιάμεη ηίπνηε. Υηιηάδεο, ρσξίο ζπλνρή, αλαδεηήζεηο ηνπ
Εεξηθψ δε ζα ελσζνχλ πνηέ γηα λα ζπζηήζνπλ ην κεγαιεηψδεο έξγν πνπ πάληα
πνζνχζε θαη πνηέ δε θαηφξζσζε.
Σειηθά, ν Εεξηθψ βξίζθεη ην πιηθφ ηνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα: αθξσηεξηαζκέλα κπξάηζα, θνκκέλα θεθάιηα, θνξκηά ζε ζήςε,
πξφζσπα ηξειψλ. κσο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα, ζπκβνιηθά, είλαη ρσξίο πλνή δσήο.
Δίλαη εηθφλα κηαο κάηαηεο πξνζπάζεηαο πξνο ηελ άπηαζηε ζσηεξία, ζαλ ην άινγν,
πνπ κπξνζηά ζην εκπφδην ζεθψλεηαη ζηα δπν ηνπ πφδηα. Ο δηαζεκφηεξνο πίλαθάο
ηνπ, «Ζ ρεδία ηεο Μέδνπζαο», πξνθάιεζε ακεραλία γηα ηνλ κνληεξληζκφ ηνπ ζέκαηνο
θαη ηνπο αηρκεξνχο πνιηηηθνχο ππαηληγκνχο ηνπ.

ηαλ ην 1819 εκθαλίζηεθε ζην αιφλη ηνπ Παξηζηνχ, δηάιεμε γηα ζέκα ηνπ ηε ρεδία
κε ηνπ επηδψληεο απφ ην λαπάγην (ην 1816, ζηνλ Αηιαληηθφ) ηεο Φξεγάηαο
„Μέδνπζα‟ –κεηά απφ κία εθηαιηηθή εκπεηξία 13 εκεξψλ, απφ ηνπο 150 επηβάηεο θαη
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ην πιήξσκα επέδεζαλ κφλν 15. ζνη ζηνηβάρηεθαλ θαθήλ θαθψο ζηε ζρεδία δελ
ήηαλ βέβαηα νχηε ήξσεο, νχηε ππνδείγκαηα ζάξξνπο θαη απηνειέγρνπ.
πκπεξηθέξζεθαλ φπσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο,
ππαθνχνληαο κφλν ζην ζρεδφλ δσψδεο έλζηηθηφ ηνπο λα επηδήζνπλ. Κη φκσο, απηή ε
θάζε άιιν παξά εξσηθή ή κεγαινπξεπήο ζθελή αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ Εεξηθψ ζαλ
γεγνλφο κε δηαρξνληθή θαη νηθνπκεληθή ζεκαζία, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί
εηθαζηηθή απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο ειπίδαο θαη ηεο απειπηζίαο, ηνπ εξσηζκνχ
θαη ηεο νδχλεο. Ο Μηζιέ έγξαθε φηη «ε ίδηα ε Γαιιία, νιφθιεξε θ κοινωνία μας,
βξίζθεηαη πάλσ ζηε ζρεδία». εκαληηθφ ζα ήηαλ λα αλαθέξνπκε πσο ν Εεξηθψ έρεη
έληνλα επεξεαζηεί απφ ηηο κνξθέο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαζψο ηα ζψκαηα ησλ
λαπαγψλ απνηππψλνληαη θαινζρεκαηηζκέλα θαη γπκλαζκέλα αληί γηα θαρεθηηθά θαη
αδχλακα.
κσο, ν ηξφπνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πίλαθα απνθηά ηελ δηθή ηνπ ζθαλδαιψδε
κπζνινγία, επεηδή ν Εεξηθψ φρη κφλν ρξεζηκνπνηεί σο κνληέια γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχο επηδήζαληεο θαη πξνζσπηθνχο ηνπ θίινπο, φπσο ν Δπγέληνο
Νηειαθξνπά, αιιά αθφκα θαη πξαγκαηηθνχο λεθξνχο, κεηαθέξνληαο ζην αηειηέ ηνπ
πηψκαηα θαη αθξσηεξηαζκέλα αλζξψπηλα κέιε απφ ην γεηηνληθφ λεθξνηνκείν θαη απφ
εθηειεζηηθά ηθξηψκαηα. Ο πίλαθάο ηνπ έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία ηεο δπηηθήο
δσγξαθηθήο δπηηθήο δσγξαθηθήο σο έλαο απφ ηνπο αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο ηνπ
ξνκαληηζκνχ.

Εσγένιος Ντελακροσά (1798 - 1863)
Ο Γάιινο θηιέιιελαο δσγξάθνο Eugene Delacroix απφ ηνπο πξσηνπφξνο ηνπ
Γαιιηθνχ Ρνκαληηζκνχ. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν δηπισκάηεο Charles Delacroix.
Πνιχ
λσξίο,
ζε
ειηθία
16
εηψλ,
έκεηλε
νξθαλφο.
πνχδαζε ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο ζην αηειηέ ηνπ αθαδεκατθνχ δαζθάινπ Γθεξέλ,
Eθεί ν λεαξφο Νηειαθξνπά γλψξηζε ηνλ Σ. Εεξηθψ κεγάιν δσγξάθν ηεο επνρήο θαη
ζπλδέζεθαλ κε αδειθηθή θηιία.
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Ο κεγάινο ζηαζκφο ηεο δεκηνπξγηθήο πνξείαο ηνπ είλαη ην έξγν πνπ εκπλεχζηεθε απφ
ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. ηαλ ην 1824 πεζαίλεη ζην Μεζνιφγγη ν άγγινο
θηιέιιελαο πνηεηήο θαη εγέηεο ηνπ καρφκελνπ ξνκαληηζκνχ Μπάπξνλ, ν
Νηειαθξνπά βαζηά ζπγθηλεκέλνο απφ ην γεγνλφο απηφ, εθζέηεη ζην αιφλη ηε
«θαγή ηεο Υίνπ», έξγν ζην νπνίν βξήθαλ έθθξαζε ε θξίθε ηνπ πνιέκνπ, ηα πάζε
ηνπ ππφδνπινπ ιανχ θαη ε πνξεία ησλ δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα, ηελ
νπνία παξαθνινπζνχζε νιφθιεξε ε πξννδεπηηθή Δπξψπε. Απηφ ην κλεκεηψδεο έξγν,
πνπ απνηειεί ηελ αξρή κηαο ζεηξάο έξγσλ εκπλεπζκέλσλ απφ ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε, ηνλ ηνπνζέηεζε πξψην αλάκεζα ζηνπο Ρνκαληηθνχο δσγξάθνπο ηεο
επνρήο ηνπ θαη αλάκεζα ζηνπο κεγάινπο θηιέιιελεο.
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Φηιειιεληζκφο θαη ν Δπγέληνο Νηειαθξνπά
Ο ειιεληθφο απειεπζεξσηηθφο αγψλαο απφ ηελ αξρή ηνπ θηφιαο απφθηεζε πνιινχο
νπαδνχο θαη δσεξέο ζπκπάζεηεο ζηε δπηηθή Δπξψπε αλάκεζα ζηνπ δηαλννχκελνπο,
ζηε λενιαία, πάληα επαίζζεηνη ζηα κελχκαηα ησλ θαηξψλ θαη ζχληνκα θαη ζηηο
πιαηχηεξεο κάδεο ηελ θαηλνχξηα ηφηε αζηηθή ηάμε.
Σν πην ζεκαληηθφ αίηην ηνπ θηλήκαηνο απηνχ, ηνπ θηιειιεληζκνχ φπσο νλνκάζηεθε,
ήηαλ ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ ιανχ πνπ μεζεθσλφηαλ. Σα βηβιία ησλ πεξηεγεηψλ, πνπ
επηζθέθηεθαλ ηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ην 18ν αηψλα σο ηηο παξακνλέο ηηο
επαλάζηαζεο, είραλ θάλεη γλσζηή ζηελ Δπξψπε ηε ζιηβεξή θαηάζηαζε ηεο θνηηίδαο
ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ θαη ν ζαπκαζκφο γηα
ηα αζχγθξεηα ηνπία θαη ηα κλεκία ηεο αξραίαο ηέρλεο ζπλαληνχζαλ ζε θάζε βήκα
ηνπο νη πεξηεγεηέο, ιεηηνπξγνχζαλ γηα ηελ επξσπατθή ζπλείδεζε ζαλ ζπλδεηηθφο
θξίθνο αλάκεζα ζην ιακπξφ παξειζφλ θαη ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. ηελ εμνηθείσζε απηή κε ηε Νέα Διιάδα βνήζεζαλ θαη νη
εηθφλεο πνπ ζπλφδεπαλ θαηά θαλφλα ηα θείκελα ησλ πεξηεγεηψλ.
Ο Δπγέληνο Νηειαθξνπά ήηαλ 23 ρξνλψλ ην 1821, φηαλ νη Έιιελεο άξρηζαλ ηνλ
ηξαρχ αγψλα ηνπο. Ζ ειιεληθή ππφζεζε ηνλ θέξδηζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη δελ
έπαςε λα ηνλ απαζρνιεί σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.
Πξψηνο θαη κεγάινο θαεκφο ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπ ήηαλ ε θαγή ηεο Υίνπ (1824),
έξγν πνπ ην δνχιεςε πνιινχο κήλεο ζε έλα ζηνχληην πνπ ην λνίθηαζε εηδηθά γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ. Ζ θαγή ηεο Υίνπ παξνπζηάζηεθε ζην αιφλ ηνπ 1824 θαη ράξηζε ζηνλ
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Νηειαθξνπά ην Υξπζφ Μεηάιιην δεπηέξαο ηάμεσο. Ο πίλαθαο απηφο , επαλαζηαηηθφο
απφ άπνςε δσγξαθηθήο, πξνθάιεζε ζθάλδαιν θαη ζεκείσζε ηελ αλνηρηή ξήμε
αλάκεζα ζηνλ Κιαζηθηζκφ θαη ζην Ρνκαληηζκφ· ζπληαξαθηηθφο απφ άπνςε ζέκαηνο,
εμέθξαζε ηελ αγαλάθηεζε ηεο επξσπατθήο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ ηνπξθηθή ζεξησδία
ζηελ μεζεθσκέλε Διιάδα· ε δξακαηηθή ηνπ έληαζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ
γλεζηφηεηα, ηνλ έθαλαλ λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ θνξέαο κηαο ηδέαο πνιηηηθήο θαη
θνηλσληθήο κε ηελ εληειψο ζχγρξνλε έλλνηα ησλ φξσλ δεκνζηφηεηα, πξνβνιή,
πξνπαγάλδα θαη κάιηζηα κε εμαηξεηηθή επηηπρία· κε ιίγα ιφγηα ε θαγή ηεο Υίνπ
άθεζε επνρή.

Αθνινχζεζαλ κε ειιεληθφ ζέκα, νη πίλαθεο: ε Διιάδα ζην Μεζνιφγγη (1826-1827),
ε Μνλνκαρία Γθηανχξ θαη Παζζά (1835), ν Μάξθνο Μπφηζαξεο αηθληδηάδεη ην
ζηξαηφπεδν ησλ Σνχξθσλ (1862) θ.ά, θαζψο θαη πνιπάξηζκεο ζπνπδέο. Σα έξγα απηά
ηνπ λενειιεληθνχ θχθινπ ρσξίο λα θηάλνπλ φια ην επίπεδν ηεο θαγήο ηεο Υίνπ,
κηινχλ εχγισηηα γηα ηνλ αγψλα θαη ηα πάζε ησλ Διιήλσλ. Σν νξκεηηθφ, βίαην χθνο
ηνπ Νηειαθξνπά, ην πάζνο θαη ε πνηεηηθή ηνπ ηαίξηαδαλ απφιπηα ζην ζέκα, θαζψο
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θαη ζηελ αλεζπρία ησλ Δπξσπαίσλ γηα φζα ζπλέβαηλαλ ζηελ Διιάδα. Ο Νηειαθξνπά
πινπνίεζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ηελ αλεζπρία απηή ζε έξγα ηέρλεο,
αθππλίδνληαο ζπλεηδήζεηο θαη ελεξγνπνηψληαο αλζξψπνπο. Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ
ειιεληθφ αγψλα απφ απηή ηελ άπνςε ζηάζεθε αλππνιφγηζηε. Μεηά ηνλ Μπάπξνλ νη
Έιιελεο απφθηεζαλ άιινλ έλα κεγαινθπή ζπλήγνξν.

Δπγέληνπ Νηειαθξνπά, Ζ Διιάδα ζηα εξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ (Μνπζείν Καιψλ
Σερλψλ, Μπνξληψ, Γαιιία)
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Ρεαλισμός
ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα νξηζκέλνη θαιιηηέρλεο αξρίδνπλ λα απνξξίπηνπλ ηνλ
αηζζεκαηηζκφ ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη επηδηψθνπλ λα μαλα-απεηθνλίζνπλ ηε δσή κε
ξεαιηζηηθφ ηξφπν. ηε Γαιιία ν δσγξάθνο Γθνπζηάβ Κνπξκπέ εμέθξαζε ηε βαζηθή
ηδέα απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, πνπ έγηλε γλσζηφ κε ηνλ φξν "Ρεαιηζκφο", κε απηά ηα
ιφγηα: "Ζ δσγξαθηθή ... δελ είλαη ηίπνηε άιιν από αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθώλ θαη
ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ".
Δπίζεο, φπσο γξάθεη ζε κηα επηζηνιή ηνπ 1854: "Διπίδσ λα θεξδίδσ πάληνηε ηε δσή
κνπ αζθώληαο ηελ ηέρλε κνπ ρσξίο λα απνκαθξπλζώ νύηε θαηά κία ηξίρα από ηηο αξρέο
κνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πσ ςέκκαηα ζηελ ίδηα ηε ζπλείδεζή κνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί
λα δσγξαθίζσ νύηε κηα πηζακή κόλνλ θαη κόλν γηα λα θαλώ επράξηζηνο θαη λα απμήζσ
ηηο πσιήζεηο κνπ".
Οη δσγξάθνη θαη νη ινγνηέρλεο ηνπ ξεαιηζκνχ πξνζπαζνχζαλ λα απεηθνλίζνπλ ηε
δσή φπσο ήηαλ, δελ επηδίσθαλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Ζαν Φρανσοσά Μιγέ (1814 - 1875)

Ο Εαλ Φξαλζνπά Μηγέ (Jean-François Millet) ήηαλ Γάιινο δσγξάθνο θαη ραξάθηεο,
έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ γαιιηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ
κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηδξπηήο ηεο ρνιήο ηεο Μπαξκπηδφλ. Τπήξμε θπξίσο ν
δσγξάθνο ησλ ρσξηθψλ. Μεηά ηνλ Ληρληζηή 1848 παξνπζίαζε ην επφκελν έηνο ζηα
αιφλ ηνλ άλζξσπν κε ηελ αμίλα θαη ην 1859 ηνλ πεξίθεκν πνξέα, πνπ ελέπλεπζε
ζηνλ Βηθηφξ Οπγθψ έλα πνίεκα ζην νπνίν εθζεηάδεη ηε κεγαιεηψδε ρεηξνλνκία ηνπ
αγξφηε. Σν 1841, άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφο, ηδηαίηεξα κεηά ην 1844, φηαλ
παξνπζίαζε ηα έξγα ηνπ "ε Γαιαηνχ" θαη "Μάζεκα ηππαζίαο". Σν 1845 κεηαθφκηζε
ζηε Υάβξε κε ηελ Catherine Lemaire, ηελ νπνία ζα παληξεπηεί κε πνιηηηθφ γάκν, ην
1853, ζα θάλνπλ ελλέα παηδηά θαη ζα παξακείλνπλ καδί γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ
Μηγέ.
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Ήηαλ ζην Παξίζη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840 πνπ ν Μηγέ άλνημε δεζκνχο θηιίαο
κε ηνπο Constant Troyon, Narcisse Diaz, Charles Jacque θαη Σενληφξ Ρνπζφ,
θαιιηηέρλεο πνπ, φπσο ν Μηγέ, ζα ζπλδεζνχλ κε ηε ζρνιή Μπαξκπηδφλ, επίζεο ν
Honoré Daumier, ε κνξθή ζρεδηνγξαθίαο ηνπ νπνίνπ ζα επεξεάζεη ηελ κεηέπεηηα
απφδνζε ησλ αγξνηηθψλ ζεκάησλ ηνπ Μηγέ θαη ν Alfred Sensier, έλαο γξαθεηνθξάηεο
ηεο θπβέξλεζεο πνπ ζα γίλεη ηζφβηνο ππνζηεξηθηήο θαη ηειηθά βηνγξάθνο ηνπ
θαιιηηέρλε.
Ζ ζηξνθή ηνπ Μηγέ πξνο ηηο αγξνηηθέο εζνγξαθίεο άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλήο ζηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840 κε ηα έξγα πνπ παξνπζίαζε ζηα αιφλ ην 1848 θαη
1849. Σε ρξνληά εθείλε εγθαηαζηάζεθε νξηζηηθά ζηε Μπαξκπηδφλ φπνπ ζπλδέζεθε
κε ηνπο επίζεο ηνπηνγξάθνπο Κνξφ,Σενληφξ Ρνπζφ θαη Νηηάδ ληε ια Πέληα θαη
νινθιήξσζε ην πξνζσπηθφ ηνπ δσγξαθηθφ ηδίσκα. Σα επφκελα ρξφληα ζηξάθεθε
απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ζηα ζέκαηα ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη δσγξάθηζε κεξηθά απφ ηα
πην ζεκαληηθά ηνπ έξγα, κε απνηέιεζκα λα αλαγλσξηζηεί ην ηαιέλην ηνπ θαη λα
απνθηήζεη θήκε θαη επηηπρία.

Η γέννεσε τοσ Θμπρεσιονισμού
Ο Ηκπξεζηνληζκφο αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο
απηνθξαηνξίαο ηνπ Ναπνιένληα Γ', ζε κηα επνρή πνπ ε Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ
θαζφξηδε κε ηξφπν απφιπην ηα φξηα ηεο ηέρλεο. πγθεθξηκέλα ε Αθαδεκία ππαγφξεπε
φρη κφλν ηε ζεκαηνινγία (ζηε δσγξαθηθή θπξίσο ηζηνξηθά, ζξεζθεπηηθά ζέκαηα θαη
πνξηξαίηα) αιιά θαη ηηο ηερληθέο πνπ φθεηιαλ λα αθνινπζνχλ νη δσγξάθνη ηεο επνρήο
(ζπληεξεηηθά ρξψκαηα, αθαλείο πηλειηέο), κε απψηεξν ζηφρνο ηελ απνκφλσζε ηνπ
ζέκαηνο απφ ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη ηδηνζπγθξαζία ηνπ δεκηνπξγνχ.
Ζ Γαιιηθή Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηδξχζεθε ην 1648. Πξνζηαηεπφηαλ απφ ην
βαζηιηά θαη δηδαζθφηαλ ζ' απηήλ ε ηέρλε φπσο έπξεπε λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο
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θιαζηθνχο θαλφλεο ηεο ζαθή λεηαο, ηεο ηάμεο, ηεο αξκνλίαο, ηεο νκνξθηάο, ηεο
ζπκκεηξίαο, ηεο εππξέπεηαο.
Παξάιιεια, ηα θπξηφηεξα ζέκαηα ηεο πςειήο Σέρλεο ήηαλ ηα ζξεζθεπηηθά, ηα
ηζηνξηθά θαη ηα κπζνινγηθά, ελψ ζέκαηα φπσο ηα ηνπία θαη νη λεθξέο θχζεηο
ζεσξνχληαλ ππνδεέζηεξα θαη αλάμηα ιφγνπ. Ο άλζξσπνο θαη νη ζπνπδαίεο πξάμεηο
ηνπ έπξεπε λα απεηθνλίδνληαη ζηελ Σέρλε,ε νπνία φθεηιε λα εμηδαληθεχεη, λα
σξαηνπνηεί,αιιά θαη λα αλαπαξηζηά κφλν ην Τςειφ θαη ην Μεγαινπξεπέο ηεο
αλζξψπηλεοθχζεο.
Απφ ην 1737 θάζε δχν ρξφληα ε Αθαδεκία νξγάλσλε επίζεκεο Δθζέζεηο, ηα Salon,
φπνπ εμέζεηαλ νη θαιιηηέρλεο ηα έξγα ηνπο, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ απφ ην θνηλφ
φξηδε ηελ ηχρε ηνπο. Απφ ην 1789 θαη κεηά ηα αιφλ έγηλαλ εηήζηα. Καηά ην 19ν
αηψλα ε ζπκκεηνρή ησλ θαιιηηερλψλ απμήζεθε, ελψ ε θξηηηθή επηηξνπή - πνπ
απαξηηδφηαλ απφ δηαθεθξηκέλα άηνκα ηεο θνηλσλίαο - επέιεγε φιν θαη απζηεξφηεξα
εθείλα κφλν ηα έξγα πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην γνχζην ηνπ θηιφηερλνπ θνηλνχ, πνπ
δελ ήηαλ άιιν απφ ηνπο κεγαιναζηνχο ηεο παξηζηλήο θνηλσλίαο. Σα αξεζηά έξγα
ήηαλ ηα θιαζηθίδνληα ηδεαιηζηηθά ηνπία ή νη κπζνινγηθέο ζθελέο κεινδξακαηηθνχ
ζπλαηζζεκαηηζκνχ.
' απηφ ην άθακπην ζχζηεκα ηνπ αθαδεκατζκνχ ελαληηψλνληαλ θάζε θνξά νη
πξσηνπνξίεο ηεο ηέρλεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 1855, έηνο ηεο Έθζεζεο θαηά ηελ
νπνία ν Κνπξκπέ εμέζεζε ζην δηθφ ηνπ "Πεξίπηεξν ηνπ Ρεαιηζκνχ", ην
πνιπζπδεηεκέλν έξγν ηνπ, "ην Αηειηέ". Σν 1863, ν Ναπνιέσλ ν 3νο, ιφγσ ηεο
έληνλεο αληίδξαζεο ησλ θαιιηηερλψλ γηα ην κεγάιν αξηζκφ ησλ απνξξηθζέλησλ
έξγσλ, επέηξεςε ηελ νξγάλσζε ηνπ "Salon de Refuses", δειαδή ηελ Έθζεζε ησλ
Απνξξηθζέλησλ. Γεγνλφο κεγάιεο ζεκαζίαο, ε Έθζεζε θίλεζε πνιχ ηφζν ην
ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε θαζηεξψζεθε σο ζεζκφο.

ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παξηζηνχ (École Nationale Supérieure des Beaux Arts).
Ηδξχζεθε ην 1648 απφ ηνλ Γάιιν δσγξάθν θαη ζεσξεηηθφ ηεο ηέρλεο αξι ιε Μπξελ.
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Ο Ηκπξεζηνληζκφο ζεσξείηαη πσο μεθίλεζε νπζηαζηηθά απφ ηξεηο καζεηέο ηνπ
δσγξάθνπ Μαξθ Γθιαηξ (Mark Gleyre), ηνπο Κισλη Μνλέ, Πηεξ Ωγθχζη
Ρελνπάξ θαη Άιθξελη ίζιευ, νη νπνίνη ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο θηιηθά. Ζ κηθξή
απηή αξρηθή νκάδα, επεθηάζεθε ζηαδηαθά κε ηνλ Δληνπάξ Μαλέ θαη ηνλ Δληγθάξ
Νηεγθά. Ο Πσι εδάλ είρε επίζεο επηδξάζεηο απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο θαη αξγφηεξα
ν ίδηνο απνηέιεζε ηνλ θνξπθαίν ίζσο εθπξφζσπν ηεο απνθαινχκελεο θαη κεηαηκπξεζζηνληζηηθήο πεξηφδνπ.
Ζ νκάδα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ αξλνχληαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Αθαδεκίαο αιιά
ηαπηφρξνλα απέξξηπηε θαη ηνλ ρομαντισμό, ν νπνίνο εζηίαδε ππεξβνιηθά
ζην ζπλαίζζεκα. Ζ πξψηε δεκφζηα έθζεζε ηκπξεζηνληζηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα
απνηέιεζε εηήζηα έθζεζε ηεο Αθαδεκίαο Καιψλ Σερλψλ. Ζ Αθαδεκία
δηνξγάλσλε έθζεζε έξγσλ κε απνλνκή βξαβείσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κφλν
έξγα πνπ είραλ γίλεη απνδεθηά απφ εηδηθή επηηξνπή θαη ηα νπνία πξνθαλψο
αθνινπζνχζαλ ηελ επηβαιιφκελε ηερλνηξνπία. Σελ επφκελε ρξνληά,
ην 1864 ε νκάδα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ δηνξγάλσζε δηθή ηεο έθζεζε, ε νπνία
αληηκεηψπηζε ηελ απζηεξή θαη ζθσπηηθή θξηηηθή. Ο δσγξάθνο θαη
θξηηηθφο Λοσί Λεροσά νλφκαζε ηελ έθζεζε απηή "Ζ Έθζεζε ησλ
Ηκπξεζηνληζηψλ",
γεγνλφο
πνπ
πηζαλφλ
θαζηέξσζε
θαη
ηνλ
φξν "Ηκπξεζηνληζκφο". Παξά ηελ αξλεηηθή θξηηηθή, νη λέεο ηερληθέο ησλ
ηκπξεζηνληζηψλ είραλ ζεηηθφ αληίθηππν ζε άιινπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο, νη
νπνίνη αθνινχζεζαλ ην θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. Ο ηκπξεζηνληζκφο ζηε
δσγξαθηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ βαζηθέο ηερληθέο:


Μηθξέο θαη ζπρλά εκθαλείο πηλειηέο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ραξαθηεξηζηηθά
παρχ ζηξψκα κπνγηάο ζηνλ θακβά. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξνχλ λα
απνηππσζνχλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο αιιά γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.



Υξήζε θπξίσο ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ, κε κηθξή αλάκεημε κεηαμχ ηνπο (ε
δηαδηθαζία ηεο αλάκεημεο απηήο γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζεαηή ηνπ έξγνπ).



πάληα ρξήζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνηειεί
κέξνο ηνπ ζέκαηνο. Οη ηκπξεζηνληζηέο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην καχξν ρξψκα
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ζθηάζεηο νχηε ην αλακείγλχαλ κε ηα βαζηθά
ρξψκαηα.



Απνπζία δηαδνρηθψλ επηζηξψζεσλ ρξψκαηνο. Οη ηκπξεζηνληζηέο δσγξάθηδαλ
πην γξήγνξα, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ απαξαίηεηα ην ρξψκα λα ζηεγλψζεη.



Έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ ην θσο αλαθιάηαη πάλσ ζηα αληηθείκελα,
απνηχπσζε ηνπ ζέκαηνο κε έλα είδνο επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο.



Εσγξαθηθή θπξίσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο, ζπλήζσο κε θσηεηλά θαη έληνλα
ρξψκαηα.
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Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ηερληθέο απηέο ζπλαληψληαη θαη ζε πξνγελέζηεξνπο
δσγξάθνπο, φκσο νη ηκπξεζηνληζηέο ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπζηεκαηηθά. Αμίδεη αθφκα
λα ζεκεησζεί πσο νη ηκπξεζηνληζηέο επλνήζεθαλ θαη απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ πξνεπεμεξγαζκέλσλ ρξσκάησλ (παξφκνηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζήκεξα),
γεγνλφο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ γηα λα δσγξαθίδνπλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. Παιαηφηεξα
θάζε δσγξάθνο ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ηα ρξψκαηα
αλακεηγλχνληαο ηα δηάθνξα πιηθά.

Εντοσάρ Μανέ (1832-1883)

Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ελψ ζπλδέζεθε έληνλα
θαη κε ην θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. Απνηέιεζε επηπιένλ έλαλ απφ ηνπο πιένλ
ακθηιεγφκελνπο θαιιηηέρλεο ηνπ 19νπ αηψλα.
Ο Δληνπάξ Μαλέ γελλήζεθε ην 1832 ζην Παξίζη θαη κεγάισζε κέζα ζε έλα
κεγαιναζηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ο παηέξαο ηνπ, Ωγθχζη Μαλέ (Auguste
Manet), ήηαλ δηθαζηήο, ελψ ε κεηέξα ηνπ, Δδελί-Νηεδηξέ Φνπξληέ (Eugénie-Desirée
Fournier) ήηαλ θφξε δηπισκάηε. Απφ λσξίο ν Μαλέ ήξζε ζε επαθή κε ηνλ ρψξν ηεο
ηέρλεο ράξε ζηε ζπκβνιή ηνπ ζείνπ ηνπ, αξι Φνπξληέ (Charles Fournier), ν νπνίνο
επηπιένλ ηνλ ελζάξξπλε λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηνπ δσγξάθνπ. Αληηζέησο, ν
παηέξαο ηνπ ηνλ πξννξίδεη γηα κία θαξηέξα ζηε λνκηθή.
ε ειηθία 12 εηψλ ν Μαλέ θνηηά ζην θνιέγην Rollin θαη νη καζεηηθέο ηνπ επηδφζεηο
θαηαγξάθνληαη σο απνγνεηεπηηθέο, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηνπο γνλείο ηνπ λα
απνδερηνχλ ηελ επηζπκία ηνπ λα δψζεη εμεηάζεηο ψζηε λα γίλεη δεθηφο ζηε Ναπηηθή
Αθαδεκία. Ο Μαλέ απνηπγράλεη ζηηο εμεηάζεηο αιιά ην Γεθέκβξην ηνπ 1848
κπαξθάξεη κε ην πινίν Havre et Guadeloupe κε πξννξηζκφ ην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο
Βξαδηιίαο. Οη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ
θαηαγξάθνληαη ζε αξθεηά απφ ηα κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ.
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Ο Μαλέ επηζηξέθεη απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ηνλ Ηνχλην ηνπ 1849 θαη αθνχ
απνηπγράλεη γηα δεχηεξε θνξά λα γίλεη δεθηφο ζηε Ναπηηθή Αθαδεκία απνθαζίδεη λα
αζρνιεζεί κε ηε δσγξαθηθή. Μεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπ, ην δηάζηεκα
1850 - 1856 ζπνπδάδεη ζην αηειηέ ηνπ αθαδεκατθνχ δσγξάθνπ Σνκά Κνπηχξ
(Thomas Couture). Σελ πεξίνδν ηεο εμαεηνχο εθπαίδεπζήο ηνπ, αθνζηψλεηαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη ζπλεζίδεη λα αληηγξάθεη έξγα θιαζηθψλ δεκηνπξγψλ, ηα
νπνία εθηίζεληαη ζην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, πξαγκαηνπνηεί
δηάθνξα ηαμίδηα ζε φιε ηελ Δπξψπε φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε έξγα άιισλ
θαιιηηερλψλ επηζθεπηφκελνο πνιιά κνπζεία. Μεηαμχ άιισλ επηζθέπηεηαη ηελ
Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία. Μεηά απφ δηαθσλία κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ,
εγθαηαιείπεη ηειηθά ην αηειηέ ηνπ ην 1856.

Πξφγεπκα ζηε ριφε
Μεηά απφ κεξηθά ρξφληα θαηά ηα νπνία ν Μαλέ εμαθνινπζεί λα αληηγξάθεη θιαζηθά
έξγα, απνθαζίδεη λα εθζέζεη γηα πξψηε θνξά δεκφζηα έξγν ηνπ, ζπκκεηέρνληαο ζην
αιφλ ηνπ 1859 κε ηνλ πίλαθα Πόηεο Αςεληηνύ ( Le Buveur d'absinthe). Σν
ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ ξεαιηζκνχ αλ θαη ζεσξείηαη πσο
απνηειεί έλα είδνο θφξνπ ηηκήο ζηνλ Ηζπαλφ Νηηέγθν Βειάζθεζ, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν
Μαλέ ζεσξνχζε σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν δσγξάθν. Παξφια απηά ν πίλαθαο δελ γίλεηαη
δεθηφο αιιά απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο Αθαδεκίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν
Μαλέ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε δσγξαθηθή ηεο ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ θαη
απνζηξέθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα θαζηεξσκέλα αθαδεκατθά πξφηππα πνπ
θπξηαξρνχλ ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο.
Σν 1863 ζπκκεηέρεη γηα δεχηεξε θνξά ζην αιφλ ηνπ Παξηζηνχ κε ην έξγν ηνπ
Πξόγεπκα ζηε ριόε, ην νπνίν αλ θαη επίζεο απνξξίπηεηαη, ηειηθά κεηά απφ απφθαζε
ηνπ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα Γ' θαζηεξψλεηαη κία εηδηθή έθζεζε γηα φια ηα
απνξξηθζέληα έξγα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφ ηνπ Μαλέ. Ζ δεκφζηα έθζεζε ηνπ
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έξγνπ - πνπ απεηθνλίδεη κηα γπκλή γπλαηθεία κνξθή - πξνθαιεί έληνλεο αληηδξάζεηο
θαη ζεσξείηαη ζήκεξα έλα απφ ηα ακηγψο ηκπξεζηνληζηηθά έξγα ηνπ Μαλέ. Γχν ρξφληα
αξγφηεξα, έλαο άιινο πίλαθαο ηνπ Μαλέ, ππφ ηνλ ηίηιν Οιπκπία ζα πξνθαιέζεη
αθφκα κεγαιχηεξν ζθάλδαιν θαζψο ζεσξήζεθε ηδηαηηέξσο πξνθιεηηθφο. Σα επφκελα
ρξφληα ν Μαλέ ζπκκεηέρεη ζε αξθεηά ζαιόλ ηνπ Παξηζηνχ θαη αξθεηά έξγα ηνπ
απνξξίπηνληαη. Παξά ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο θαη ηηο θαηεγνξίεο γηα πξνζβνιή ηεο
δεκνζίαο αηδνχο πνπ δέρηεθε ν Μαλέ γηα ηα έξγα ηνπ, θαηάθεξε παξάιιεια λα
απμήζεη ζεκαληηθά ηελ επηξξνή ηνπ ζε λένπο θαη κνληέξλνπο θαιιηηερληθνχο
θχθινπο.
Ο Μαλέ ζπλδέζεθε κε ηνπο ηκπξεζηνληζηέο δσγξάθνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Δληγθάξ
Νηεγθά, ν Κισλη Μνλέ, ν Πσι εδάλ, ν Πηεξ Ωγθχζη Ρελνπάξ θαη ν Κακίι Πηζαξφ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη δηαπλένληαλ απφ θνηλέο πεπνηζήζεηο θαη ην έξγν ηνπ
Μαλέ απνηέιεζε ζεκαληηθή επηξξνή γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, ν ίδηνο ν Μαλέ δελ
ζπκκεηείρε ζηηο εθζέζεηο ηνπο νχηε θαη επηζπκνχζε λα εθιακβάλεηαη σο εθπξφζσπνο
ηνπ θηλήκαηνο. Δίλαη γεγνλφο πσο θαη ν Μαλέ δέρηεθε κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξάζεηο
απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Μνλέ. Πνιιά έξγα ηνπ αθνινχζεζαλ
ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη
ηκπξεζηνληζηέο. Δθηφο απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, ην έξγν ηνπ Μαλέ ππεξαζπίζηεθαλ
δεκφζηα θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο φπσο νη ινγνηέρλεο Δκίι Ενιά, ηεθάλ Μαιαξκέ
θαη αξι Μπσληιαίξ. Ηδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη θαη ηα πνξηξαίηα πνπ θηινηέρλεζε ν
Μαλέ γηα ηνπο Ενιά θαη Μαιαξκέ.

Σν 1870 ν Μαλέ ππεξέηεζε σο αλζππνινραγφο ζην Γαιιν-Πξσζζηθφ πφιεκν θαη ην
1881 παξαζεκνθνξήζεθε κε ην Μεηάιιην ηεο Σηκήο. Πέζαλε ην 1883 ζην Παξίζη
απφ ζχθηιε, ε νπνία ηνπ πξνθάιεζε θαη κεξηθή παξάιπζε ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο
δσήο ηνπ. Έληεθα εκέξεο πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ αλαγθάζηεθε λα ππνζηεί ηνλ
αθξσηεξηαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ πνδηνχ ιφγσ γάγγξαηλαο.
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Ωγκύστ Ρενοσάρ (1841-1919)

Γελλήζεθε ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1841 ζηελ πφιε Ληκφδ ηεο Γαιιίαο. Ήηαλ γηνο
ηνπ ξάθηε Λενλάξ Ρελνπάξ θαη ηεο εξγάηξηαο Μαξγθεξίη. ε ειηθία ηξηψλ εηψλ ε
νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθφκηζε ζην Παξίζη φπνπ θνίηεζε, ζηα επηά ηνπ ρξφληα, ζε
θαζνιηθφ ζρνιείν. Σα βξάδηα παξαθνινπζνχζε καζήκαηα ζηε ρνιή ρεδίνπ θαη
Γηαθφζκεζεο. Πξνο ην ηέινο ηεο ρξνληάο επηζθεπηφηαλ ην αηειηέ ησλ αδειθψλ Λεβί,
πνπ φκσο ιίγν αξγφηεξα έθιεηζε θη έηζη ζηξάθεθε πξνο ην αηειηέ ηνπ Εηικπέξ. ηαλ
κάδεςε ιίγα ρξήκαηα ζε ειηθία 21 εηψλ, έδσζε εμεηάζεηο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ,
φπνπ πέηπρε θαη μεθίλεζε καζήκαηα ηελ ίδηα ρξνληά. χληνκα φκσο θαηάιαβε φηη νη
απφςεηο ηνπ πεξί δσγξαθηθήο απείραλ καθξά απφ απηέο ησλ δαζθάισλ ηνπ. Έηζη
απoθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηελ ζρνιή κφιηο έλαλ ρξφλν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ,
δειαδή ην 1863.
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O Πηεξ Ογθίζη Ρελνπάξ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηκπξεζηνληζηέο
δσγξάθνπο. Ήηαλ κεγάινο ζαπκαζηήο ηεο νκνξθηάο, ηδηαίηεξα ηεο γπλαηθείαο, θαη
έρεη εηπσζεί φηη «είλαη ν ηειεπηαίνο εθπξφζσπνο κηαο παξάδνζεο πνπ απνξξέεη απφ
ηνλ Ρνχκπελο θαη ηνλ Βαηηψ». πσο έρεη δειψζεη ν ίδηνο.«Σν έξγν ηέρλεο πξέπεη λα
ζε θαηαθπξηεχεη, λα ζε «ηπιίγεη» γχξσ ηνπ θαη λα ζε ζπλεπαίξλεη. Δίλαη ην κέζν κε
ην νπνίν ν θαιιηηέρλεο κεηαθέξεη ην πάζνο ηνπ»,
ηα ηξία ηνπ ρξφληα, ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθφκηζε ζην Παξίζη. ηα επηά ηνπ
γξάθηεθε ζε θαζνιηθφ ζρνιείν, φπνπ, κεηαμχ άιισλ, πήξε ηηο βαζηθέο γλψζεηο
κνπζηθήο. ηελ αξρή έδεημε εμαηξεηηθή θιίζε γηα ηε κνπζηθή θη ν δάζθαιφο ηνπ, ηνλ
ζπξψρλεη ζ' απηφ ην δξφκν. κσο, ν παηέξαο ηνπ, ζεσξψληαο φηη ζα δνχζε θαιχηεξα
αλ γηλφηαλ ηερλίηεο, απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη ην ζρνιείν θαη ηνλ έβαιε
καζεηεπφκελν ζε έλα εξγαζηήξην πνπ έθηηαρλε πνξζειάλεο φπνπ δσγξάθηδε ηα
πνξζειάληλα ζθεχε κε κεγάιε δεμηνηερλία. Ο Ρελνπάξ ηα βξάδηα παξαθνινπζνχζε
καζήκαηα ζηε ρνιή ρεδίνπ θαη Γηαθφζκεζεο, ελψ επηζθεπηφηαλ ζπρλά ην Λνχβξν
γηα λα κειεηήζεη έξγα ζεκαληηθψλ δσγξάθσλ. Σν 1862 μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην
αηειηέ ηνπ αξι Γθιαηξ, ελψ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ Μνλέ, ηνλ ίζιευ, ηνλ Μπαδίι.
Σν 1869 ε δηάζεκε θξαηηθή έθζεζε ηέρλεο ηνπ Παξηζηνχ, Salon, δέρεηαη έλαλ απφ
ηνπο πίλαθέο ηνπ, ελψ ην 1874 ζπκκεηέρεη ζηελ πξψηε έθζεζε ησλ ηκπξεζηνληζηψλ θη
εμαθνινπζεί λα εθζέηεη καδί ηνπο, κέρξη ηελ έβδνκε έθζεζή ηνπο, ην 1882.

Οη ηκπξεζηνληζηέο εκπλένληαλ απφ ηε θχζε θαη ηελ νπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
πξνζπαζνχζαλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ κε έλα θξέζθν θαη άκεζν ηξφπν.
Υξεζηκνπνηνχζαλ δσληαλά ρξψκαηα, θπξίσο κε ρξήζε ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ, ελψ
έδηλαλ έκθαζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θσηφο. Ο Ηκπξεζηνληζκφο ζεσξείηαη πσο
μεθίλεζε νπζηαζηηθά απφ ηνπο Μνλέ, Ρελνπάξ θαη ίζιευ. ηε κηθξή απηή νκάδα
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πξνζηέζεθαλ ζηαδηαθά, κεηαμχ άιισλ, νη Μαλέ θαη Νηεγθά, ελψ θαη ν εδάλ
επεξεάζηεθε απφ απηφ ην θίλεκα θαη αξγφηεξα ν ίδηνο απνηέιεζε ηνλ θνξπθαίν ίζσο
εθπξφζσπν ηεο απνθαινχκελεο θαη κεηα-ηκπξεζζηνληζηηθήο πεξηφδνπ.
Σε δεθαεηία ηνπ 1880, ν Ρελνπάξ άξρηζε λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο
ηκπξεζηνληζηέο θαη ζηαδηαθά ζηξάθεθε πξνο ηνλ θιαζηθηζκφ. Σν 1881 ηαμίδεςε ζηελ
Αιγεξία θαη θαηφπηλ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, φπνπ ήξζε ζε επαθή κε ην έξγν
ηνπ Ραθαήι απφ ην νπνίν επεξεάζηεθε βαζηά. Σν 1892 άξρηζε λα αλαπηχζζεη
παξακνξθσηηθή αξζξίηηδα, λφζνο πνπ ηνλ θαζήισζε ζε αλαπεξηθή θαξέθια, ελψ
αληηκεηψπηζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα παξακνξθψζεσλ ζηα ρέξηα. Ωζηφζν, αθφκα θαη
φηαλ έλαο ψκνο ηνπ θαζειψζεθε εμαηηίαο αγθχισζεο, δελ εγθαηέιεηςε ηελ
δσγξαθηθή. πλέρηδε λα δεκηνπξγεί αιιάδνληαο ηελ ηερληθή ηνπ θαη δέλνληαο ην
πηλέιν ζην ρέξη ηνπ.

Έθπγε απφ ηε δσή ζε ειηθία 78 εηψλ, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1919. Πξηλ ην ζάλαηφ
ηνπ, θαηάθεξε λα δεη έξγα ηνπ λα εθηίζεληαη ζην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Σελ πεξίνδν
φπνπ ν Ρελνπάξ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηνλ Κισλη Μνλέ, πιεζηάδνληαο νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηνλ ηκπξεζηνληζκφ δεκηνχξγεζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
έξγα ηνπ πνπ νλνκαδφηαλ « Ζ θνχληα» κία ειαηνγξαθία πνπ δηαθνζκεί ην Μνπζείν
Οξζέ.
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Εντγκάρ Ντεγκά (1834 – 1907)

Γελλήζεθε ζην Παξίζη, γηνο ηνπ ηξαπεδίηε Ωγθχζη θαη ηεο ειεζηίλ. ηα 13 ράλεη ηε
κεηέξα ηνπ, θάηη πνπ γηα ηνλ ίδην ήηαλ πξνζσπηθή ηξαγσδία, θαη ζηα 21, κεηά απφ
νιηγφρξνλεο ζπνπδέο λνκηθήο, κπαίλεη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη παίξλεη ηα
πξψηα καζήκαηα δσγξαθηθήο απφ ηνλ Λνπί Λακφη, παιαηφ καζεηή ηνπ Δλγθξ. Έλα
ρξφλν κεηά γλσξίδεη ηνλ ίδην ηνλ Δλγθξ θαη ηελ επφκελε ρξνληά, πεγαίλεη ζηελ Ηηαιία
λα κειεηήζεη δσγξάθνπο ηεο Αλαγέλλεζεο. Δπηζθέπηεηαη ηε Φισξεληία, ηε Νάπνιη
θαη ηε Ρψκε.Σν 1859 επηζηξέθεη ζην Παξίζη θη αλνίγεη αηειηέ. 3 ρξφληα κεηά γλσξίδεη
ηνλ Δληνπάξ Μαλέ, θη επεξεαζκέλνο εληάζζεηαη ζηνλ Ηκπξεζζηνληζκφ.
Σν 1870 μεζπά ν Γαιινπξσζηθφο Πφιεκνο θαη επηζηξαηεχεηαη γηα λα ππεξεηήζεη ζην
ππξνβνιηθφ, φπνπ άξρηζε λα εκθαλίδεη πξφβιεκα φξαζεο. Γχν ρξφληα κεηά ηαμηδεχεη
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ζηε Νέα Οξιεάλε γηα λα επηζθεθηεί ζπγγελείο θαη επηζηξέθεη κεηά απφ έλα ρξφλν. Σν
1874 πεζαίλεη ν παηέξαο ηνπ, θιεξνλνκψληαο ηνπ πνιιά ρξέε, θη έηζη αλαγθάδεηαη λα
πσιήζεη κεγάιν κέξνο απ' ηε ζπιινγή ηνπ. Σν 1880 θεξδίδεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ
θαηαμίσζε φινπ ηνπ παξηδηάληθνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ.

Ο Νηεγθά αλαγλσξηζκέλνο σο απζεληία ηεο θηλνχκελεο αλζξψπηλεο κνξθήο ήηαλ
θπξίσο γλσζηφο γηα ηηο ρνξεχηξηεο ηνπ, πνπ ηηο απεηθφληζε ζε πίλαθεο, ραξαθηηθά θαη
κπξνχληδν. Γηα ηνλ ηξφπν απφδνζεο ηεο θίλεζεο ν Νηεγθά κπνξεί λα ζεσξεζεί
πξφδξνκνο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηερληθήο. ηνπο πίλαθέο ηνπ βξίζθνπκε ηελ
απζεληηθφηεηα ηεο απεηθφληζεο, πνπ είλαη «θνκκέλε» ζπρλά, ηε δηαδνρηθφηεηα ησλ
δηαθφξσλ πιάλσλ, ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ
εηζαγσγή ζε δηγθ-δαγθ πιάγησλ γσληψλ.
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Σν 1881 εμέζεζε ην πξψην γιππηφ ηνπ, ηε ρνξεύηξηα δεθαηεζζάξσλ εηώλ (άν Πάνιν,
Museu de Arte), πνπ ην αθνινχζεζαλ έλα πιήζνο κηθξά θέξηλα πξνπιάζκαηα (κεηά
ην ζάλαηφ ηνπ ρπηεχηεθαλ ζε ραιθφ) κε ζέκα γπλαηθεία γπκλά, ρνξεχηξηεο, άινγα,

Καζψο ε φξαζή ηνπ ρεηξνηέξεπε, ν Νηεγθά ζηξάθεθε πξνο ηε γιππηηθή θαη ηα
παζηέι, πνπ δελ απαηηνχζαλ νμεία φξαζε. Σν 1908 ε φξαζή ηνπ ρεηξνηεξεχεη θαη
ζηακαηά νξηζηηθά λα αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε. Σνπ θάλνπλ έμσζε απφ ην ζπίηη ηνπ,
θαη παξά ην γεγνλφο φηη βξέζεθε θαηλνχξγην ζηνχληην, απηφο ζπλέρηζε λα ηξηγπξλά
ζηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ ζαλ ηπθιφο κεξνο. Σν 1917 πεζαίλεη ζην Παξίζη, ζηηο
28

27 επηεκβξίνπ, ζε ειηθία 83 εηψλ. Σε ζνξφ ηνπ ζπλνδεχνπλ, κεηαμχ άιισλ, ν
Κισλη Μνλέ θη ν Εαλ Λνπΐ Φνξέλ.

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν Νηεγθά έκεηλε πάληα καθξηά απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ
Ηκπξεζηνληζκνχ, θαη φρη κφλν ζηα ζαπκάζηα πνξηξέηα ηνπ ηηο πξψηεο πεξηφδνπ. Ζ
δσγξαθηθή ηνπ φκσο ηα εθθξάδεη ζπλερψο ην αλαλεσηηθφ απηφ θίλεκα. Βιέπνληαο
ζην εκεξνιφγην ηνπ ηε ζεηξά ησλ ζεκάησλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ζθφπεπε λα
δνπιέςεη ζα έιεγε θαλείο φηη είρε ζην λνπ ηνπ λα εθαξκφζεη ζηε δσή ηεο πφιεο ηε
ζεσξία ηνλ ηκπξεζηνληζηψλ, πξνζέρνληαο θαη ηηο πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο
ζπλνηθηαθήο δσήο ηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηψλ, ηηο βηηξίλεο ηνπ ςσκά θαη ηνπ
δαραξνπιάζηε, ηνπο κνπζηθνχο ησλ θακπαξέ ην καγαδάθη ηεο θαπεινχο, ην θαθέθνλζέξ θαη ηνπο ρνξεπηέο, ηα πεδνδξφκην ησλ κπαξ επάλσ ζηηο ιεσθφξνπο ηηο
βξαδηλέο ψξεο φηαλ, φπσο είρε ζεκεηψζεη κηα κέξα, «νη δηαθνξεηηθήο έληαζεο
θσηεηλνί γιφκπνη αληαλαθινχλ κέζα ζηα πνηήξηα».
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Κη αλ δελ πξαγκαηνπνηεί φιν απηφ ην ξεπεξηφξην απφ ηα «θνκκάηηα ηεο δσήο»,
πινπηίδεη ην πξφγξακκα ηνπ κε άιιεο ηδέεο θαηαγίλεηαη λα δσγξαθίδεη άιια
ζπλεζηζκέλα αληηθείκελα κε ηφζε δσληάληα κε φζε θαη ηα αλζξψπηλα πξφζσπα, φπσο
έμαθλα «έλα θνξζέ πνπ κφιηο βγήθε θαη πνπ δηαηεξεί αθφκε ην ζρήκα ηνπ θνξκηνχ».

Δλδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηηο ρνξεχηξηεο γηα ηνλ θφζκν ηεο φπεξαο, ηα θαθέ-θφλζεξ –
ηα πεξίθεκα θαθελεία κε ηελ κνπζηθή - , ηα άινγα, ηηο θνχξζεο, ηνπο ηδφθευ θαη ηελ
αξηζηνθξαηηθή ριηδή.
Ο Νηεγθά δελ ζέιεη λα αηζζάλεηαη κέινο θακηάο νκάδαο. Γελ ζέιεη λα ραιηλαγσγεζεί
απφ θαλέλαλ ηδενινγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ ή ηερληθφ εμαλαγθαζκφ. Αξλείηαη αθφκα
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θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζαλ ηκπξεζηνληζηή. Πξνηηκά εθείλνλ ηνπ ξεαιηζηή,
νξηζκφο πην θαηάιιεινο γηα ην έξγν ηνπ.
Μεηά ην 1880 κεηαμχ ησλ κνληέισλ πνπ πξνηηκά είλαη νη ζηδεξψηξηεο,
απαζρνιεκέλεο πάλσ ζηελ θνχξαζε ηεο δνπιεηάο. Μηα αλαδήηεζε θαη κηα θνηλσληθή
πξνζήισζε, πνπ ρσξίο ακθηβνιία είλαη κηα φςε ηνπ ηξφπνπ λα θνηηάδεη γχξσ ηνπ, λα
ζέιεη λα ζπιιέμεη θάζε πιεπξά ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ιάκπνπλ νη φκνξθεο
ηνπαιέηεο ησλ ρνξεπηξηψλ, αιιά «ηξαγνπδνχλ» θαη ηα ρξψκαηα ησλ ζηδεξσηξηψλ. Ο
πίλαθαο απηφο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο φισλ ησλ επνρψλ. Γχν κνξθέο,
ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο – κία πνπ ραζκνπξηέηαη, ίζσο κε έλα κπνπθάιη ζην ρέξη γηα
λα μεδηςάζεη, ε άιιε απνξξνθεκέλε απφ ηελ έληαζε ηεο δνπιεηάο.
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Σοσλούδ - Λωτρέκ Ανρύ Ντε (Toulouse Lautrec, Henri De 1864-1901)
Zωγράυος και ταράκτες. ε ειηθία ηεζζάξσλ εηψλ έπεζε απφ έλα άινγν θαη έκεηλε
αλάπεξνο .Σν αηχρεκα απηφ πξνθάιεζε αηξνθία ζηα θάησ ηνπ άθξα θαη έκεηλε λάλνο
γηα φιε ηνπ ηε δσή (δελ μεπέξαζε ζε χςνο ην 1,52 ).Έθεβνο αθφκα θαξθψζεθε ζηε
πνιπζξφλα θαη πεξλά ηνλ θαηξφ ηνπ ζρεδηάδνληαο θαη δσγξαθίδνληαο. Απφ ηα έμη ηνπ
είρε δείμεη ζαθή θιίζε πξνο ηε δσγξαθηθή .Σν ηαιέλην ηνπ δελ ζεσξήζεθε απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπ θάηη πεξηζζφηεξν απφ επράξηζην πάξεξγν. Αθφκε, ιέγεηαη πσο
θιεξνλφκεζε ην αραιίλσην ηαπεξακέλην ηνπ παηέξα ηνπ θαζψο θαη ησλ ζείσλ ηνπ,
άξι θαη Οληφη.
Οη πξψηεο ειαηνγξαθίεο ηνπ 14ρξνλνπ Αλξί, έρνπλ ζέκα θπλεγεηηθφ θαη
αξηζηνθξαηηθφ πεξηβάιινλ ,θαζψο επεξεάζηεθε απφ ην ρφκπη (θπλήγη) ησλ
ζπγγελψλ ηνπ. Σν 1821 εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη θαη κπήθε ζην εξγαζηήξην ηνπ
Μνλλάξ ζηελ αξρή θαη έπεηηα ηνπ Κνξκφλ, νη νπνίνη ήηαλ απαηζηφδνμνη γηα ηνπο
ηθαλφηεηέο ηνπ. Οη πξψηεο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε ήηαλ ησλ Νηεγθά, Μνξηδψ ,θαη
ηδηαίηεξα ηνπ Μαλέ θαη Βαλ Γθνγθ. Βαζεηά εληχπσζε επίζεο ηνπ έθαλαλ νη έγρξσκεο
γηαπσλέδηθεο μπινγξαθίεο. Σν ζηνχληηφ ηνπ ήηαλ ην Μηνχδηθ-Υσι θαη ηα θέληξα ηεο
Μνλκάξηεο , φπνπ βιέπεη κηα πεξηνρή ζαπκάησλ πνπ πξέπεη λα εμεξεπλήζεη γηα ηελ
ηέρλε ηνπ. Σα κνληέια ηνπ είλαη ηξαγνπδίζηξηεο , ρνξεχηξηεο θαη θνηλέο γπλαίθεο. Σν
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1889 εμέζεζε έξγα ηνπ ζην αιφλ ησλ Αλεμαξηήησλ θαη ην 1893 ζηελ πηλαθνζήθε
Γθνππίι κε αξθεηή επηηπρία. Σν 1895 ,ε Γθνπιχ ,κία απφ ηηο βεληέηεο ηνπ Μνπιέλ
Ρνχδ άλνημε έλα θέληξν ζην Φνπάξ ληπ Σξφλ θαη ν Σνπινχδ Λσηξέθ ην δηαθφζκεζε
νιφθιεξν κε κεγάια δηαθνζκεηηθά παλφ. Μεηά ηε Μνλκάξηε θαη ηηο ζθελέο ηεο
λπρηεξηλήο δσήο, αλαδεηά ηελ έκπλεπζή ηνπ ζηε δσή ηνπ ηζίξθνπ θαη ησλ ζπνξ.
Ήηαλ επίζεο ηθαλφηαηνο ,κε κεγάιε παξαηεξεηηθφηεηα γεινηνγξάθνο θαη ζεσξείηαη
ν πξφδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο αθίζαο. Σν 1922, ηδξχζεθε ην Μνπζείν ΣνπινχδΛσηξέθ, ελψ πνιιά παλφ θαη πίλαθέο ηνπ βξίζθνληαη ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ.

Ο Αλξί ρξεηάζηεθε ηξεηο πξνζπάζεηεο θαη κεγάιν θφπν, αιιά ην Ννέκβξην ηνπ 1881
πέξαζε ην πξψην κέξνο ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηνπ ιπθείνπ. ηα 17 απνθάζηζε
φηη ζέιεη λα γίλεη δσγξάθνο. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ πξφβαιε ζζελαξή αληίζηαζε ζηελ
απφθαζε ηνπ Αλξί , αιιά δελ απνδέρνληαλ ηα ζέκαηα πνπ επέιεγε θαη ηνπο ηξφπνπο
,κε ηνπο νπνίνπο ηα απέδηδε. Οη πίλαθέο ηνπ κε άινγα, πνπ δηαζέηνπλ δπλακηζκφ
ζηελ έθθξαζε θαη κία έληαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη θαηάγεηαη απφ ηνλ
Νηειαθξνπά, δείρλνπλ φηη ν Σνπινχδ θαηείρε ήδε θαιά, εθείλν πνπ αξγφηεξα, ζα
γηλφηαλ ην ηδηαίηεξν γλψξηζκα ησλ έξγσλ ηνπ: πψο λα αλαπαξαζηήζεη έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ζηηγκηφηππν. Οη γπλαίθεο πνπ απεηθνλίδεη ν Σνπινχδ ζην
θαπειάδηθν, ζην κπνπληνπάξ ηνπο, ζην θακπαξέ, ηα κπαξ ή ηα κπνπξληέια, νη
πιχζηξεο θαη νη ρνξεχηξηεο, φιεο αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ είραλ ζέζεη ν
Μπνληιέξ θαη ν Ενιά, γηα κηα ηέρλε πνπ ζα απνηεινχζε αληαλάθιαζε ηεο
θνηλσληθήο δσήο θαη πξαγκαηηθφηεηαο. Ο ζαπκαζκφο ηνπ λεαξνχ θαιιηηέρλε γηα ηνλ
Νηεγθά, ήηαλ κάιινλ κνλφπιεπξνο. Ο Νηεγθά, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξνχληαλ
κηζάλζξσπνο θαη πηνζέηεζε έλα ζπγθαηαβαηηθφ ηφλν απέλαληη ζην κηθξφζσκν λεαξφ.
Απηή ε ζπκπεξηθνξά ίζσο λα ήηαλ απνηέιεζκα ελφο αληαγσληζηηθνχ ελζηίθηνπ.
Γελλεκέλνο ζε αξηζηνθξαηηθφ πεξηβάιινλ θαη θηινκνλαξρηθφο δελ ζπκκεηείρε
πνηέ ζηε πνιηηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαηξνχ ηνπ. Ωζηφζν, ζηελ κπνέκηθε
αηκφζθαηξα ησλ κπαξ θαη ησλ λπρηεξηλψλ θέληξσλ ηεο Μνλκάξηεο, φπνπ δελ
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ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηνπο εξαζηέο θαη ηνπο πεξηζσξηαθνχο, ν Σνπινχδ έγηλε
δηάζεκνο «ελ κία λπθηί », ράξε ζηελ αλάξηεζε ηεο αθίζαο γηα ην γλσζηφ έξγν
«Moulin Rouge» ζηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ θαη ε αθίζα απνηειεί κάιινλ ην
δηαζεκφηεξν δείγκα ηνπ είδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη δελ ήηαλ ε κνλαδηθή.

Σν ζηνηρείν πνπ θπξηαξρεί ζηα έξγα ηνπ Λσηξέθ δελ είλαη ε νκνξθηά νχηε ν
εξσηηζκφο, αιιά ε ακείιηθηε παξνδηθφηεηα. Οη γπλαίθεο – πξσηαγσλίζηξηεο ζηνπο
πίλαθέο ηνπ ζέηνπλ κε ηε ζησπή ηνπο πιήζνο εξσηεκάησλ «Πνηα είκαη; Ση ζ‟
απνγίλσ; Πνην είλαη ην λφεκα ζε φια απηά πνπ θάλσ;» Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ, πσο ν
Σνπινχδ Λσηξέθ δελ θνηηνχζε απιά ηε γπλαίθα, ηελ έβιεπε, θαηλφκελν ζπάλην γηα
ηελ επνρή, κε ηελ ηφζν ππνβαζκηζκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζ‟ εθείλε ηελ νπζηαζηηθά
αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία. Απηφ ινηπφλ, πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ ηέρλε ηνπ είλαη κηα
ηεξάζηηα δπλαηφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο κε ηα κνληέια ηνπ πνπ ραξαθηεξίδεη
ηα έξγα ηνπ. πσο έιεγε θαη ν ίδηνο «Απηφ πνπ πάληνηε έρεη ζεκαζία είλαη λα
δηεηζδχεηο ζηελ θαξδηά θάζε πξάγκαηνο θαη λα ην απνδίδεηο θαιχηεξα». Ο Σνπινχδ
αθηέξσζε νιφθιεξε ζεηξά έξγσλ ζηηο ηξπθεξέο εξσηηθέο πεξηπηχμεηο ησλ «θνηλψλ
γπλαηθψλ » κεηαμχ ηνπο.
ην πην επηηπρεκέλν έξγν απφ απηά , ην «ην θξεβάηη», βιέπνπκε δχν θεθάιηα ζε έλα
δηπιφ θξεβάηη, θαιπκκέλα ζρεδφλ ηειείσο απφ ηα ζεληφληα. Πξφθεηηαη γηα δχν
πφξλεο, μαπισκέλεο ζην θξεβάηη, επραξηζηεκέλεο θαη αζθαιείο, νη νπνίεο θνηηάδνπλ
επηπρηζκέλεο ε κία ηελ άιιε. Γηα ηηο πφξλεο , πνπ νη άληξεο ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ
αληηθείκελα, νη ιεζβηαθέο ζρέζεηο έδηλαλ δηέμνδν ζηελ αλάγθε ηνπο γηα ηξπθεξφηεηα
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Μπνξεί νη πίλαθεο ηνπ Σνπινχδ, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζαθψο
ηέηνηνπο ζπκβνιηζκνχο , λα είλαη εκπλεπζκέλνη απφ έξγα πνπ ζπλήζσο απoθαινχληαη
vanitas (=καηαηφηεηα) θαη ππαηλίζζνληαη ηνλ εθήκεξν ραξαθηήξα θάζε χπαξμεο. Ο
αλαίζζεηνο ζεαηήο ίζσο δελ δηαθξίλεη εδψ παξά κφλν έλα, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
θαιιίγξακκν γπκλφ. κσο, δελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε φηη πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ
έρνπλ θηινηερλεζεί απφ κία πιεγσκέλε θαξδηά θαη έλα ζαθαηεκέλν θνξκί, ην νπνίν
βξίζθεηαη πάληα ζε εγξήγνξζε αιιά ζπγρξφλσο δηαηζζάλεηαη θαη ην επεξρφκελν
ηέινο.
Ο Σνπινχδ Λσηξέθ δνχζε γηα ρξφληα πέξα απφ ηηο αληνρέο ηεο θπζηθήο ηνπ
θαηάζηαζεο. Ο αιθννιηθφο απηφο άλδξαο είρε μεπεξάζεη θάζε φξην εμαζιίσζεο,
θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο. Δπηπιένλ, έγηλε θαρχπνπηνο, έθηαζε λα πξνζβάιιεη αθφκε
θαη ηνπο πην επηζηήζηνπο θίινπο ηνπ. Άξρηζε λα ζπλαλαζηξέθεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά γπλαίθεο ειεπζεξίσλ εζψλ, θαζψο θαη θάπνηνπο ηχπνπο ηνπ ππνθφζκνπ
πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ ζηελ αηειείσηε κέζε ηνπ. ηελ εθ γελεηήο αδπλακία ηνπ ήξζε λα
πξνζηεζεί θαη ε ζχθηιε, ε νπνία ζηηο κέξεο ηνπ ήηαλ αλίαηε αζζέλεηα. ηηο αξρέο ηνπ
1899, ν Σνπινχδ Λσηξέθ θαηέξξεπζε ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ. ε παξαιήξεκα,
κεηαθέξζεθε, κε πξσηνβνπιία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή ζην Νετγχ,
θνληά ζην Παξίζη. ληαο έμαιινο, θνβνχκελνο κε κείλεη έγθιεηζηνο γηα πάληα,
κπνξνχζε λα ζθεθηεί κφλν έλαλ ηξφπν γηα λα μεθχγεη απφ εθεί. Γνπιεχνληαο απφ
κλήκεο έθαλε κηα ζεηξά απφ ζρέδηα κε ζέκαηα απφ ην ηζίξθν, ηα νπνία θάληαδαλ
ππεξβνιηθά νινθιεξσκέλα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θαιιηηέρλε. Πήξε εμηηήξην κε ηνλ
φξν λα έρεη ζπλερψο θάπνηνλ καδί ηνπ γηα λα ηνλ παξαθνινπζεί. ηα κέζα ηνπ
Απγνχζηνπ, έπαζε εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ην νπνίν ηνλ άθεζε παξάιπην απφ ηε κία
πιεπξά. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζχληνκεο πεξηφδνπ αλάξξσζεο ν Σνπινχδ δσγξάθηζε
ην ηειεπηαίν ζσδφκελν έξγν ηνπ.
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ηηο 9 επηεκβξίνπ 1901, ρσξίο θαλ λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 36 ηνπ ρξφληα, ν Αλξί
ληε Σνπινχδ Λσηξέθ πέζαλε, κε πιήξε δηαχγεηα πλεχκαηνο. Σελ επνρή ηνπ ζαλάηνπ
ηνπ, ν Σνπινχδ Λσηξέθ ήηαλ ήδε γλσζηφο θπξίσο γηα ηηο αθίζεο ηνπ φκσο, ην
θαιιηηερληθφ ηνπ δηακέηξεκα ακθηζβεηνχληαλ απφ ηνλ επίζεκν θαιιηηερληθφ θφζκν
γηα πνιιά ρξφληα.

.
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‘’ Το γυναικείο ζώμα, ένα όμορθο γυναικείο ζώμα, δεν είναι θηιαγμένο για έρωηα.

Είναι υπερβολικά όμορθο για κάηι ηέηοιο. ’’
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Κλωντ Μονέ (1841 – 1926)

Γελλήζεθε ζην Παξίζη, ζηηο
14 Ννεκβξίνπ ηνπ 1840. Ο παηέξαο ηνπ, ήηαλ εχπνξνο έκπνξνο ηεο επνρήο, πνπ
δηαθηλνχζε πξνκήζεηεο πινίσλ. Σν 1845, ε νηθνγέλεηα ηνπ κεηαθφκηζε ζηε Υάβξε,
πνπ απνηεινχζε ζεκαληηθφ ιηκάλη, ζηηο φρζεο ηνπ εθνπάλα. Σν 1858 γλσξίζηεθε κε
ηνλ Δπγέλην Μπνπηίλ, ν νπνίνο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο δαζθάινπο ηνπ
Μνλέ θαη ηνλ ελζάξξπλε λα δσγξαθίζεη ηελ χπαηζξν, ζχλεζεο ζέκα γηα δσγξάθνπο
εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Σνλ επφκελν ρξφλν εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη φπνπ ζπλέρηζε
ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Διβεηηθή Αθαδεκία (Academie Suisse) θαη ήξζε ζε επαθή κε
έξγα ζεκαληηθψλ δσγξάθσλ επηζθεπηφκελνο ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Παξάιιεια,
γλψξηζε ηνλ Κακίι Πηζαξφ θαη ηνλ Γθπζηάβ Κνπξκπέ. Σελ πεξίνδν 1860-1862,
επηζηξαηεχηεθε θαη ηαμίδεπζε ζηελ Αιγεξία. Λφγσ πξνβιήκαηνο ηεο πγείαο ηνπ,
θαηάθεξε λα απνιπζεί απφ ην ζηξαηφ πεξίπνπ ην 1862, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ
θαίλεηαη πσο δηαδξακάηηζε θαη ε ζεία ηνπ, ε νπνία κάιηζηα ππνρξέσζε ηνλ Μνλέ λα
παξαθνινπζήζεη καζήκαηα δσγξαθηθήο ζε θάπνην παλεπηζηήκην. Ο ίδηνο ν Μνλέ,
απέθπγε λα εγγξαθεί ζε θάπνην παλεπηζηήκην, σζηφζν παξαθνινχζεζε καζήκαηα,
γηα πεξίπνπ δχν ρξφληα, ζην αηειηέ ηνπ αξι Γθιαίξ (Charles Gleyre), φπνπ
ζπλδέζεθε θηιηθά θαη κε ηνπο Ρελνπάξ, Μπαδίι θαη Άιθξελη ίζιεπ. Ο ηειεπηαίνο
κάιηζηα, απεηθνλίδεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνχ πίλαθά ηνπ "Πηθ-Νηθ". Πέξα απφ ηε
θηιία πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο, κνηξάδνληαλ θνηλέο ηδέεο γηα ηε δσγξαθηθή, νη
νπνίεο αξγφηεξα ζα κεηνπζηψλνληαλ ζην θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ.
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Impression, soleil levant, 1872
Σν 1870 παληξεχηεθε ηελ Κακίι Νηνλζηέ, κε ηελ νπνία ζπδνχζαλ θαη είραλε ήδε έλα
γην, ηνλ Εαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γαιιν-Πξσζηθνχ πνιέκνπ βξήθε θαηαθχγην ζην
Λνλδίλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε ζηξάηεπζε. Σελ επφκελε ρξνληά επέζηξεςε
ζηε Γαιιία θαη ην 1874 ζπκκεηείρε ζηελ πξψηε έθζεζε ηεο νκάδαο ησλ
Ηκπξεζηνληζηψλ ζην Παξίζη, κε ηνλ πίλαθα ηνπ Impression, soleil levant (Δληχπσζε,
αλαηέιισλ ήιηνο). Ο ηίηινο ηνπ πίλαθα ηνπ Μνλέ, ελέπλεπζε ηνλ θξηηηθφ ηέρλεο
Louis Leroy ζηελ ρξήζε ηνπ φξνπ Ηκπξεζηνληζκφο (Impressionism) γηα πξψηε θνξά.

Σν 1879 πέζαλε ε ζχδπγφο ηνπ, αθήλνληάο ηνπ δπo παηδηά. Σνλ Απξίιην ηνπ 1883
κεηαθφκηζε ζην Εηβεξλχ (Giverny), έλα ρσξηφ ζηνλ πνηακφ Δπη, κφιηο 65 ρικ καθξηά
απφ ηε πξσηεχνπζα. Δθεί έδεζε κε ηελ Αιίο Οζεληέ, εξσκέλε ηνπ απφ πνιιά ρξφληα
πξηλ, κε ηελ νπνία παληξεχηεθαλ ην 1891. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1880 θαη ηνπ 1890, ν
Μνλέ μεθίλεζε λα δσγξαθίδεη ζεηξέο πηλάθσλ, φινη βαζηζκέλνη ζε έλα θνηλφ ζέκα, ην
νπνίν φκσο απέδηδε θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή κε δηαθνξεηηθή ηερλνηξνπία.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη πίλαθεο ηνπ, πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ
πξνζσπηθφ ηνπ θήπν, ζηελ νηθία ηνπ ζην Εηβεξλχ. Σν δηάζηεκα 1883-1908, ηαμίδεςε
ζηε Μεζφγεην, γεγνλφο πνπ ηνλ ελέπλεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο ηνπίσλ.

Σν 1908 άξρηζε λα
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηελ φξαζή ηνπ, αλαπηχζζνληαο θαηαξξάθηε ζηα κάηηα
ηνπ. Σειηθά ππνβιήζεθε επηηπρψο ζε δχν ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ην 1923, γεγνλφο
πνπ ηνπ επέηξεςε λα ζπλερίζεη λα δσγξαθίδεη. Πέζαλε ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ην
1926, ζε ειηθία 86 εηψλ ζην Εηβεξλχ, σο πινχζηνο θαη αλαγλσξηζκέλνο δσγξάθνο.
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Κακίι Πηζαξφ
(1830 -1903)
("...ίζσο λα 'καζηε όινη

παηδηά ηνπ Πηζαξό...": Πσι εδάλ)

Υαξαθηεξίζηεθε ν "δσγξάθνο ηεο γεο". πκκεηείρε νιφςπρα ζηνλ Ηκπξεζηνληζκό κα
δηαηήξεζε ηε γαιήληα θσηεηλφηεηα ηνπ, εμηζηνξψληαο έηζη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θη
φιν ηνπ ην έξγν, ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο θφπνπο ηνπο. Υαξαθηεξίζηεθε
επίζεο ν "Παηξηάξρεο ηνπ Ηκπξεζηνληζηψλ", ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ ζηπι ηνπ, αιιά θαη επεηδή ήηαλ ειηθηαθά ν γεξαηφηεξνο.
Γελλήζεθε ζηηο 10 Ηνπιίνπ ζηελ απνηθία ηνπ Αγίνπ Θσκά, ζηηο Γαιιηθέο Αληίιιεο ην
1830. ηα 12 ηνλ έζηεηιαλ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Γαιιία θη έηζη γξάθεηαη
ζην Κνιιέγην Παζί, θνληά ζην Παξίζη. Δπηζηξέθεη ζηα 17 θη ν παηέξαο ηνπ, ηνλ
"ζηξώλεη" ακέζσο ζηε δνπιεηά, ζηελ νπνία ηα πάεη ζαπκάζηα θη έρεη πνιχ θαιέο
απνδνρέο, κα ...πάληα αλαδεηά ειεχζεξν ρξφλν γηα λα δσγξαθίδεη.
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Σν 1852 "δελ αληέρεη άιιν", ηα παξαηά θαη πεγαίλεη ζην Καξάθαο. Ο παηέξαο ηνπ ηνλ
εληζρχεη, κεξηθψο έζησ, κε ρξεκαηηθφ επίδνκα. Δπηζηξέθεη ζην Παξίζη ην 1855 θαη
παξίζηαηαη ζηε ηφηε κεγάιε έθζεζε. Δθεί βιέπεη φινπο ηνπο κεγάινπο παξηδηάλνπο
θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο, Νηειαθξνπά, Έλγθξ θαη άιινπο, καγεχεηαη θαη ζπγθηλείηαη
απφ ηε παλδαηζία εηθφλσλ θαη ρξσκάησλ. Δπηιέγεη ζαλ κειινληηθφ ηνπ δάζθαιν ηνλ
πην κεηξηνπαζή, ζπγθξαηεκέλν θαη κνλαρηθφ Κνξφ, πνπ ηνλ πξνηξέπεη λα μεράζεη φ,ηη
ήμεξε ή είρε αθνχζεη κέρξη ηφηε θαη λα βγεη λα δσγξαθίζεη έμσ, ζηνπο αλνηρηνχο
ρψξνπο, ζηελ χπαηζξν.

Σν 1859 ζπκκεηέρεη ζην
αιφλ κ' έλα πίλαθα, ελψ ηηο δχν επφκελεο ρξνληέο απνξξίπηεηαη. Σν 1861
παληξεχεηαη. Γχν ρξφληα κεηά, γίλεηαη δεθηφο ζην αιφλ Σσλ Απνξξηθζέλησλ κε 3
έξγα ηνπ. Γελληέηαη ν γηφο ηνπ Λνπζηέλ. Σηο δχν επφκελεο ρξνληέο, φρη κφλν γίλεηαη
δεθηφο ζην αιφλ, αιιά παίξλεη θαη θαιέο θξηηηθέο. Δλησκεηαμχ, απφ ην 1864
γλσξίδεηαη θαη δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο, Ρελνπάξ, Μνλέ, ηζιέ, Μπαδίι θαη κε
ηνλ Μαλέ. Σν 1866 ν Ενιά, επαηλεί ηα έξγα ηνπ ζην αιφλ ηεο ίδηαο ρξνληάο θη
ηδηαίηεξα ηηο "Όρζεο Τνπ Μάξλε".
Με ην μέζπαζκα ηνπ Γαιιν-Πξσζζηθνχ Πνιέκνπ θαηαθεχγεη νηθνγελεηαθψο ζηελ
Αγγιία, φπνπ δεη ε κεηέξα ηνπ. Ζ αγγιηθή χπαηζξνο επηδξά πάλσ ηνπ, θαζψο επίζεο
θη νη πίλαθεο ησλ Κφλζηακπι θαη Σέξλεξ, πνπ ηνπ δηδάζθνπλ πσο λα "βιέπεη ην θσο".
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Μεηά ην 1875 κπνξεί θαη γίλεηαη αληηιεπηφ ην κήλπκα πνπ πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη
θη απηφ ηνπ δίλεη θηεξά. Δπηζηξέθεη ζην Πνληνπάδ, ην 1882 θαη ζπκκεηέρεη ζ' φιεο
ηηο Ηκπξεζηνληζηηθέο εθζέζεηο - 9 ηνλ αξηζκφ - κέρξη θαη ην 1886. Σν 1890
εγθαζίζηαηαη ζην Δξαλί-Μπαδελθνχξ, ιφγσ θινληζκέλεο πγείαο, ελψ 2 ρξφληα κεηά,
επηηέινπο ε επηηπρία ηνπ ρηππά ηε πφξηα. Μέρξη ην 1900 ηαμηδεχεη πάξα πνιχ:
Αγγιία, Βέιγην, Οιιαλδία θη επίζεο, Λνλδίλν, Ρνπέλ, Παξίζη θαη θάζε θνξά, λέα
επξήκαηα, λέεο ηδέεο! Σα ηειεπηαία έξγα ηνπ είλαη αθφκα πην πινχζηα, πην θσηεηλά,
πην ππέξνρα.

Πωλ εδάν (1839 – 1906)

εκαληηθφο Γάιινο δσγξάθνο.
Σν έξγν ηνπ αληηπξνζσπεχεη
ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζην θαιιηηερληθφ θίλεκα ηνπ θπβηζκνχ.
Ο Πσι εδάλ γελλήζεθε ζηηο 19-1-1839. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ είλαη ηηαιηθήο θαηαγσγήο.
Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Αημ. Ζ κάλα ηνπ Πσι , ε Αλ Διηδακπέη Ολνξίλ Οκπέξ,
κηα γπλαίθα ζπλεζηαικέλε πνπ ζα είλαη γηα πάληα ην ζηήξηγκα ηνπ Πψι κε ηνλ
ζαπκαζκφ ηεο ζηε δσγξαθηθή ηνπ αιιά θαη ην αιεμηθέξαπλν ζηνλ άγξην ζπκφ ηνπ
άληξα ηεο πνπ δελ ήζειε ν γίνο ηνπ λα αζρνιεζεί κε ηελ δσγξαθηθή. Ήηαλ 24 ρξ.
φηαλ γέλλεζε ηνλ Πψι. Παηδί εθηφο γάκνπ. Οη γνλείο ηνπ Πσι παληξεχηεθαλ ην
1844. Ο παηέξαο ηνπ Πψι, ν Λνπί Ογθίζη είρε ην θαπειάδηθν ηεο πεξηνρήο φπνπ
δνχιεπε ν αδειθφο ηεο Αλ. Δθεί θαη γλσξίζηεθαλ. Ο γθηζη ήηαλ 40 ρξ. Άλζξσπνο
ρσξίο ηδηαίηεξε κφξθσζε, πνιχ θηιφδνμνο θαη ηδηαίηεξα ζθιεξφο ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο. Έκπνξνο. Καηάθεξε λα ηδξχζεη κηα ηξάπεδα. Γίλεηαη ινηπφλ
ηξαπεδίηεο φηαλ θηφιαο ν Πψι ήηαλ 9 ρξ. Ζ νηθνγέλεηα εδάλ είλαη πηα πνιχ
πινχζηα! Σν 1853 αγνξάδεη κηα κεγάιε έπαπιε ζε έλα ηεξάζηην θηήκα. Αλήθεη πηα
ζηελ θαιή θνηλσλία. Δίλαη φκσο έηζη; αλ λεφπινπην δελ ηνλ δέρνληαη ζηα αιφληα
πνπ ηφζν επηζπκνχζε. Πεξηθξνλνχλ ηελ ηαπεηλή θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ κία, θαη απφ
ηελ άιιε ηνλ δειεχνπλ γηα ηνλ πινχην ηνπ. Θα κείλεη πάληα ζην πεξηζψξην. Ο Πψι
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ηα δεη απηά. Γίλεηαη νμχζπκνο, ηδηαίηεξα ρνληξνθνκκέλνο πνπ ην επηδεηθλχεη αιιά
ζπλάκα παξακέλεη ληξνπαιφο.
Παηδηθφο θίινο ηνπ εδάλ είλαη ν Δκίι Ενιά. Φηιάζζελνο, απφ πάκθησρε νηθνγέλεηα,
ηξαπιφο, πνπ βγάδεη ζάιηα φηαλ κηιά, φκσο γεκάηνο φλεηξα. ην ζρνιείν ηα άιια
παηδηά ηνλ έβιεπαλ κηθξφ θαη αδχλακν θαη ηνλ ζάπηδαλ θαζεκεξηλά ζην μχιν. Θεέ
κνπ ηη δπζηπρία!! ινη κηζνχζαλ ηνλ αδχλακν Ενιά. Ο εδάλ ηνλ ζπκπάζεζε θαη
έγηλαλ ακέζσο θίινη θνιιεηνί. Γηάβαδαλ ηα ίδηα βηβιία. Απεξηφξηζηα πνηήκαηα.
Πξφηππν ηνπο ν Βίθησξ Οπγθψ. Έπαηδαλ κνπζηθή κε ην θιαξηλέην ηνπο θαη
θπλεγνχζαλ πέξδηθεο ζηα βνπλά. Απηά ηα βνπλά κε ηηο ηφζεο αλακλήζεηο πνπ ζα
δσγξαθίδεη ν εδάλ ζπλερψο.. Μαθξηλνί πεξίπαηνη. Απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ πνηεηέο.
Ξαθληθά, κπαίλεη ζην κπαιφ ηνπ εδάλ λα γίλεη δσγξάθνο. Γηαηί; Ίζσο απφ ηνλ
ζαπκαζκφ ηεο κάλα ηνπ ζηα ζρέδηα ηνπ. Σν βιέκκα ηεο κάλαο κπνξεί λα γίλεη
θαζνξηζηηθφ γηα ην παηδί. Γξάθεηαη ζηε δεκνηηθή ζρνιή ζρεδίνπ. Αθαδεκατθνχ
ζρεδίνπ φκσο. Καη ζε απηφ ν εδάλ δελ κπνξνχζε πνηέ λα πξνζαξκνζηεί. ιεο νη
πξνζπάζεηεο ηνπ ρξήδνπλ πιήξεο απνηπρίαο. κσο ζπλερίδεη. Δίλαη 19 ρξ. Δλ ησ
κεηαμχ ε νηθνγέλεηα ηνπ Ενιά αλαγθάδεηαη λα δήζεη ζε άιιε πεξηνρή, ιφγσ κεγάιεο
θηψρηαο. Φεχγεη κε ηξέλν. Ο εδάλ είλαη ζε πέλζνο. Έγξαθε «θνηεηλή ζιίςε κε
πλίγεη». Θα μαλαζπλαληεζνχλ θάπνηα θαινθαίξηα θαη κεηά ζπλερψο ζηελ δσή ηνπο.

Σν 1858 μεθηλά ην καξηχξην ηνπ εδάλ. Ο παηέξαο ηνπ απαηηεί λα γξαθηεί ζηελ
Ννκηθή. Ολεηξεχεηαη ηνλ γην ηνπ λα θάλεη θαξηέξα ζηελ ηξάπεδά ηνπ ζην δηθεγνξηθφ
ζψκα. Έηζη, ζα άλνηγαλ επηηέινπο ηα ζαιφληα ησλ κεγαιναζηψλ ηεο πφιεο πνπ ηνλ
είραλ πεηάμεη. Θα έπαηξλε κέζα απφ ηνλ γην ηνπ εθδίθεζε. Ο εδάλ φκσο είλαη
παζηαζκέλνο κε ηε ηέρλε ηνπ θαη κηζεί ηε λνκηθή. Τπαθνχεη φκσο ζηνλ παηέξα ηνπ
ελψ παξάιιεια παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ζρεδίνπ. Γηα πφζν ζα αληέμεη έηζη; Σα
έξγα ηνπ εδάλ ηφηε ήηαλ απιά ρνληξνθνκκέλεο θφξκεο. Σνλ ζπληξίβεη απηή ε δσή
αιιά ζησπά. Ξαθληθά μεζπά ζηνπο κνπζακάδεο ηνπ. θίδεη, θαηαζηξέθεη. Γίλεηαη
έμαιινο.
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Σειηθά πεγαίλεη ζην Παξίζη. ηφρνο ηνπ κφλν ε δσγξαθηθή. Σν Παξίζη: Δλαο ηφπνο
κε βαβνχξα, κε αλζξψπνπο «ακθηβφινπ εζηθήο» πνπ θπλεγνχλ ην ρξήκα θαη ηελ
επίδεημε παληνχ, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Κπξηαξρνχλ νη απνιαχζεηο θαη ε αζσηία.
Μηα Βαβπιψλα γηα ηνλ εδάλ. Έλα κεγάιν ζνθ. ηελ ηζέπε ηνπ είρε κφλν 150
θξάγθα γηα λα δήζεη. Σξέρεη ζε φια ηα κνπζεία! λεηξν! Πεγαίλεη θαη ζηελ
αθαδεκία ηνπ κπάξκπα νχηο. Δπί ηεο νπζίαο ήηαλ έλα κεγάιν βξψκηθν αηειηέ φπνπ
επηηξέπεηαη ζηνπο θαιιηηέρλεο λα δνπιέςνπλ κε κνληέια. κσο είλαη θαη έλαο ρψξνο
ζπλαλαζηξνθψλ ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ κέιινληνο. Έρνπλ πεξάζεη ν Μαλέ θαη ν
Μνλέ. Πνιιά λέα άγλσζηα πξφζσπα, πνιιέο θνπβέληεο θαη απηφ θνβίδεη ηνλ εδάλ
θαη εθδειψλεηαη κε ζπκφ. Θέιεη λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Αηζζάλεηαη
απνηπρεκέλνο. Έμη κήλεο θξάηεζε ε παξακνλή ηνπ ζην Παξίζη. Ξαλά ζην Αημ φπνπ
πηάλεη δνπιεηά ζηελ ηξάπεδα ηνπ παηέξα ηνπ. Ννχκεξα θαη ρξήκαηα. Πιήηηεη
θνβεξά. Ξαλαπηάλεη ηα πηλέια ηνπ. πλερίδεη ζηε ζρνιή ζρεδίνπ. Σν 1862 μαλαπάεη
ζην Παξίζη. πλερίδεη λα είλαη ν εαπηφο ηνπ. Γελ κπνξεί λα γίλεη ελαο άιινο
άλζξσπνο. Μέλεη απζεληηθφο: Αγρψδεο, αζηαζήο θαη βξνκφζηνκνο. Βξίζθεη ηνλ
παηδηθφ ηνπ θίιν Ενιά. Παξαδέρεηαη κφλν ζαλ πξφηππν ηνπ ηνλ Νηειαθξνπά. Κάλεη
λέεο ζηέξεεο θηιίεο κε ηνλ δσγξάθν Κακίι Πηζαξφ. Άλζξσπνο κε ζχλεζε, εξεκία
πνπ δσγξαθίδεη ιακπεξά, θσηεηλά ηνπία. Σν αληίζεην ηνπ εδάλ.

Ο εδάλ δίλεη εμεηάζεηο ζηελ Καιψλ Σερλψλ. Απνξξίπηεηαη. πληξίβεηαη. Ο Πηζαξφ
ηνλ παξεγνξεί. Αλ ηνλ δερφηαλ ζηελ Καιψλ Σερλψλ ην πηζαλφηεξν είλαη λα έραλε ηνλ
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εαπηφ ηνπ. Γηαηί απηφ; ιε ε ηέρλε ήηαλ ππφ παξαθνινχζεζε ηεο λέαο αζηηθήο ηάμεο
πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ ηα παηδηά ησλ επαλαζηαηψλ ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο ην
1789. Ζ ηέρλε νθείιεη λα ηελ ππεξεηεί εμπκλψληαο φηη απηή ήζειε. Πνχ ρσξνχζε ν
ρνληξνθνκκέλνο θαη αλαηξεπηηθφο εδάλ ζε απηφ ην θάδξν;
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο νη αζηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ επηηξνπή ηνπ πεξίθεκνπ
«αινληνχ». Απηνί θαηεχζπλαλ, απηνί φξηδαλ ην γνχζην ηνπ θφζκνπ. Ο εδάλ ζα
απνξξίπηεηαη ζπλερψο απφ ην αιφλη. Δθηφο απφ κηα θνξά, φηαλ ήηαλ πεξίπνπ 45
ρξφλσλ φπνπ ζπκκεηείρε θάησ απφ εμεπηειηζηηθέο ζπλζήθεο. Δθείλε ηε πξψηε ρξνληά
πνπ ν εδάλ απνξξίθζεθε θνχλησζε έλα θίλεκα εμέγεξζεο απφ ηνπο απνξξηθζέληεο
θαιιηηέρλεο. Ο ίδηνο ν Ναπνιέσλ έξρεηαη ζηελ πεξηνρή γηα ην ζέκα. Απνθαζίδεη λα
εθηεζνχλ θαη απηά ζην θνηλφ. Πνιηηηθή καλνχβξα. Ζ έθζεζε ιέγεηαη «Έθζεζε ησλ κε
επηιεγκέλσλ έξγσλ». Σεξάζηην ην ζθάλδαιν! Οη δσγξάθνη ηξέκνπλ ηα εηξσληθά
ζρφιηα θαη είραλ δίθην. Ο εδάλ ζπκκεηέρεη κε δχν έξγα ηνπ. Καλείο δελ ηα πξνζέρεη.
κσο ην έξγν ηνπ Μαλέ, ην επνλνκαδφκελν «Πξφγεπκα ζηε ριφε» έγηλε ζηφρνο γηα
ηα πην ζαξθαζηηθά ζρφιηα. Ο εδάλ ηνλ βιέπεη ζαλ ήξσα. Γελ είλαη πηα κφλνο ζε
αυτόν τον αγώνα για το νζο. Φωνάηει δυνατά τις πεποικισεις του και το μεγάλο του
κίζνο γηα φινπο απηνχο ηνπο αλίθαλνπο θαζεγεηέο ηεο Αθαδεκίαο. Ο Ενιά δίπια ηνπ
λα ηνλ θαικάξεη. Γελ είλαη ε ψξα γηα ερζξνχο. Απηφ ην «αιφλη ησλ
Απνξξηθζέλησλ» μεθίλεζε λέεο ζπκκαρίεο. Ο Μνλέ ήηαλ ν αξρεγφο. Απηφο πνπ ηνπο
μεζήθσλε ελάληηα ζηελ επίζεκε ηέρλε.

Ο εδάλ πεγαηλνέξρεηαη απφ ην παηξηθφ ηνπ ζην Παξίζη φπνπ ζπλερψο ηνλ
απνξξίπηνπλ ζην αιφλη. πάεη ηα πηλέια ηνπ φηαλ έλα έξγν δελ ηνπ βγαίλεη θαη
νδχξεηαη!! Σν 1866 ζπλαληά ηνλ θνκςφ θαη γνεηεπηηθφ Μαλέ. Σν αιφλη ηνπο
απνξξίπηεη γηα πνιινζηή θνξά. πσο θαη ηνλ Ρελνπάξ. Ο εδάλ γίλεηαη αξρεγφο ζην
θίλεκα δηακαξηπξίαο. Εεηάλε επαλαθνξά ηνπ αινληνχ ησλ Απνξξηθζέλησλ θαη δελ
αλαγλσξίδνπλ ηελ δηθαηνδνζία ηεο επηηξνπήο. Σνπο βνεζά ν Ενιά λα γίλεη γλσζηφ ην
ζέκα κε ηηο δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ηνπ ζηελ εθεκεξίδα πνπ δνχιεπε. Ο εδάλ
εθζηαζηαζκέλνο έιεγε «Μα ην Θεφ! Ση σξαία πνπ ηνπο ζηνιίδεη (ν Ενιά) φινπο
απηνχο ηνπο αεδηαζηηθνχο ηχπνπο!» Ο εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο φκσο θαηαθιχδεηαη
απφ απεηιεηηθά θαη πβξηζηηθά γξάκκαηα. Φνβάηαη φηη ζα ηνπ θιείζνπλ ηελ
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εθεκεξίδα. Ο Ενιά ζηακαηά λα γξάθεη ζρεηηθά. Σν ρξήκα ησλ αζηψλ θαη ηνπ θφζκνπ
πνπ επεξεάδεηαη απφ απηνχο θαίλεηαη λα λίθεζε. Νίθεζε φκσο; Ζ αξρή είρε γίλεη. Σν
ζέκα γηα ηελ αιιαγή είρε ηεζεί.

Ο εδάλ αθήλεη γέληα θαη καθξηά καιιηά θαη κνηάδεη κε πξνθήηε. Οη ζπλάδειθνη ηνπ
κνηάδεη λα ηνλ ζέβνληαη. ην Αημ ήξζαλ νη θήκεο γηα απηφλ. Εεηνχζαλ λα δνπλ
δνπιεηά ηνπ. Γελ ηνπο έδεημε ηίπνηα. Γνπιεχεη δηαξθψο. Παιεχεη κε ην ρξψκα θαη ηηο
θφξκεο. Ξεθηλά πίλαθεο θαη ηνπο εγθαηαιείπεη. Σν ζπλεζίδεη. «Ζ ηέρλε γηα ηελ ηέρλε
είλαη κεγάιε αλνεζία». ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο πεξηπνηεκέλνπο
εκθαληζηαθά θαιιηηέρλεο, θαη πξψην θαη θαιχηεξν ηνλ Μαλέ, ν εδάλ εκθαληδφηαλ
κε παιηφξνπρα. ηηο ζπδεηήζεηο δελ έπαηξλε κέξνο. Έθεπγε κνπξκνπξίδνληαο. Σν
1868 γξάθεη «Γελ μέξσ αλ δσ ή αλ απιά ζπκάκαη…. Εψληαο κφλνο, ζπάληα
θαηαθεχγσ ζην θαθελείν. Ωζηφζν, παξφια απηά ειπίδσ».
Σν 1869 ζπλαληά ηελ 19ρξφλσλ ςειή θαη μαλζηά Οξηάλο ζαλ κνληέιν ηνπ. Οξθαλή
απφ κάλα, ληξνπαιή, εξγάηξηα θαη πνιχ ήξεκε θχζε. Ο εδάλ ήηαλ 30 ρξφλσλ. Ζ
Οξηάλο κνηάδεη λα ηνλ εξεκεί ζε πνιιά επίπεδα.
1870 . Ζ Γαιιία θεξχηηεη ηνλ πφιεκν ζηελ Πξσζία. Αλππφηαθηνο θαηαθέπγεη κε ηελ
Οξηάλο ζην Δζηάθ. Ο Μνλέ θαη ν Πηζαξφ πάλε ζηελ Αγγιία. Ο Μαλέ ππεξεηεί. Ο
Ρελνπάξ θάπνπ ζηελ Γαιιία καθξηά. Ο Ενιά ζαλ κπσπηθφο απαιιάζζεηαη. Πέθηεη ε
Απηνθξαηνξία. ηελ Αημ αλαζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά ηεο πφιεο ζηνλ παηέξα ηνπ εδάλ
θαη ζηνλ ίδην ηελ δεκνηηθή ζρνιή ζρεδίνπ. Γελ πάηεζε πνηέ ην πφδη ηνπ εθεί. “ινη
απηνί είλαη άξξσζηνη”.
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Ο εδαλ βξίζθεη έλα Παξίζη ζθπζξσπφ, ζησπειφ. Ζ Οξηάλο είλαη έγθπνο. Πψο ζα
δήζνπλ; Γελ έρεη θαλέλαλ αγνξαζηή γηα ηε δνπιεηά ηνπ. ηηο 4-1-1872 γελληέηαη ν
κηθξφο Πσι. Σνλ αλαγλσξίδεη. Ο εδάλ εγθαηαιείπεη ην Παξίζη θαη πεγαίλεη ζηνλ
Πηζαξφ φπνπ ηνλ έκαζε λα δσγξαθίδεη ζηελ θχζε. Ζ επηξξνή ηνπ Πηζαξφ είλαη
κεγάιε. Σα έξγα ηνπ εδάλ πηα είλαη πην θσηεηλά, κε πην απαιέο πηλειηέο φπσο ην
έξγν ηνπ «Σν ζπίηη ηνπ απηφρεηξα». Κάλεη ρξήζε ησλ ηκπξεζηνληζηηθψλ ηερληθψλ
αιιά θαίλεηαη γηα εδάλ. Γελ λνηάδεηαη ηφζν γηα ην πψο πάιιεηαη ην ρξψκα φζν γηα
ηνπο φγθνπο.
Έπεηηα έξρεηαη ζηε δσή ηνπ ν γηαηξφο Γθαζέ φπνπ ηνλ ζαπκάδεη. Ο εδάλ
κεηαθνκίδεη θνληά ηνπ γηα δχν ρξληα κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ο εδάλ, κέζα ζηελ
εξεκία θαη ηελ απνδνρή, ζα θαηαιάβεη φηη πνηέ ηνπ δελ ζα θζάζεη ζην απνηέιεζκα
πνπ ζέιεη κφλν κε ην ζρέδην θαη ηελ θφξκα αιιά κε ην ρξψκα. Ο Γθαζέ αγνξάδεη
θάπνηα έξγα ηνπ θαη πείζεη θαη ηνπο εκπφξνπο ηνπ ρσξηνχ λα αγνξάζνπλ θάπνηνπο
έλαληη απιήξσησλ ινγαξηαζκψλ.. Ο εδάλ έιεγε: «έλαο άλζξσπνο πνπ δεη κε
πεξηζζφηεξν απφ κηζφ θξάγθν ηελ εκέξα είλαη θάζαξκα».

ινη νη απνξξηπηένη θαιιηηέρλεο ηδξχνπλ κηα ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξία θαη ην 1874
θάλνπλ ηελ πξψηε ηνπο έθζεζε. πκκεηέρνπλ 27 θαιιηηέρλεο. θάλδαιν. Σν πιήζνο
ζπξξέεη. Σνπο θνξντδεχεη, γειάλε ηξαληαρηά θαη λεπξηάδεη κε απηνχο ηνπο
αδηάιιαθηνπο πνπ ηα βάδνπλ κε ηνλ επίζεκν αθαδεκατζκφ, ηελ εμνπζία. Θα πξέπεη
φινη ηνπο λα είλαη ηξεινί. Γελ εμεγείηαη αιιηψο! Δίλαη άξξσζηνη, δηεζηξακκέλνη. Ο
ηχπνο ηνπο θαηαθεξαπλψλεη. Ο δεκνζηνγξάθνο Λνπί Λεξνπά ηνπο νλνκάδεη
«Ηκπξεζηνληζηέο». Έηζη ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία. Ζ επίζθεςε ηνπ ηδίνπ ζηελ έθζεζε
ηειεηψλεη επηδεηθηηθά κε έλαλ ηλδηάληθν ρνξφ πνπ έγηλε εκπξφο ζην έξγν ηνπ εδάλ
«Οπ νπ!! Δίκαη ε εληχπσζε πνπ βαδίδεη κε ην κπζηξί ηεο εθδίθεζεο ζην ρέξη «Σν
ζπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ» θαη ε «Μνληέξλα Οιπκπία» ηνπ θχξηνπ εδάλ!! Οπ νπ!!!»
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«Σν ζπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ» ζα ην αγνξάζεη ν θφκεο Νηνξηά, φκσο νη ζπλάδειθνη
ηνπ αξρίδνπλ λα ακθηζβεηνχλ ην ηαιέλην ηνπ. Γελ ζα παξνπζίαδε μαλά ηα έξγα ηνπ
καδί ηνπο, εθηφο απφ κηα αθφκα θνξά.
Σν 1895 ν έκπνξνο ηέρλεο Ακπξνπάδ Βνγηάξ ή Βνιάξ, νξγαλψλεη κηα έθζεζε κε 150
έξγα ηνπ εδάλ, φπνπ ν ίδηνο δελ ζα παξεπξεζεί. Έθζεζε πνπ πξνθάιεζε πάιη
αληηδξάζεηο αιιά είρε θαη ζεηηθά ζρφιηα. Δπαλέθηεζε ηνλ ζαπκαζκφ ησλ νκφηερλσλ
ηνπ. Άξαγε γηα ην έξγν ηνπ ή επεηδή ηνλ επέιεμε θάπνηνο έκπνξνο ηέρλεο; Πάλησο
φινη νη θίινη ηνπ αγνξάδνπλ ηα έξγα ηνπ, φπσο θαη πινχζηνη ζπιιέθηεο πνπ
θαηαθζάλνπλ. “Θέισ λα πεζάλσ δσγξαθίδνληαο” έιεγε. Πεζαίλεη ζηηο 23 Οθηψβξε
1906. Ζ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ εδάλ ζηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζεσξείηαη ε
πξφζζεζε θαζαξψλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αξγφηεξα επεξέαζαλ θαη ην θίλεκα
ηνπ θπβηζκνχ.
«Οη Υαξηνπαίθηεο» ηνπ εδάλ, έξγν πνπ δεκηνχξγεζε ν θαιιηηέρλεο ην 1895 είλαη
πιένλ ην αθξηβφηεξν έξγν ηνπ θφζκνπ, αθνχ πσιήζεθε απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ
Γηψξγνπ Δκπεηξίθνπ ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηνπ Καηάξ έλαληη ηνπ αζηξνλνκηθνχ
πνζνχ ησλ 250 εθαη. Δπξψ.
Ο πίλαθαο ηψξα ζα θνζκεί ην θαηλνχξην Μνπζείν Σέρλεο ζηε Νηφρα ελψ ππάξρνπλ
ηέζζεξηο αθφκε Υαξηνπαίρηεο ηνπ εδάλ πνπ αλήθνπλ ζε νλνκαζηέο ζπιινγέο φπσο
ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ κνπζείνπ Σέρλεο θαη ηνπ Μνπζείνπ Οξζέ.
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Πωλ Γκωγκέν (1848 -1903)
Ο Πψι Γθσγθέλ γελλήζεθε ην 1848. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ νδεγήζεθε ζηελ εμνξία ην
1849. ηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ ε ππφινηπε νηθνγέλεηα παξέκεηλε ζην Πεξνχ επί
ηέζζεξα ρξφληα . Αξγφηεξα νλφκαζε ηνλ εαπηφ ηνπ “ν άγξηνο απφ ην Πεξνχ ”.
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ηα επηά ηνπ ήηαλ πίζσ ζηε Γαιιία θαη πήγαηλε ζρνιείν ζηελ Οξιεάλε.
Αξγφηεξα γξάθηεθε ζε λαπηηθφ θνιέγην ζην Παξίζη θαη άξρηζε κα ηαμηδεχεη ζε φιν
ηνλ θφζκν σο επαγγεικαηίαο λαπηηθφο. Σα πεξηζζφηεξα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ήηαλ
έλαο «πεξηπιαλψκελνο», πνπ δελ εγθαηαζηάζεθε ζρεδφλ πνηέ πξαγκαηηθά ζε έλα
κέξνο.
Ο Πψι Γθσγθέλ παληξεχηεθε ηε Μέηε Γθαλη, κηα λεαξή δαλέδα. Ζ ρξνληά ηνπ γάκνπ
ηνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε ρξνληά πνπ εθζέηεη ην πξψην έξγν ηνπ ζην „αιφλη ηνπ
Παξηζηνχ‟. Μέρξη ηφηε δσγξάθηδε κφλν εξαζηηερληθά. Έθπγε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
απφ ην Παξίζη ην 1882. Ο Γθσγθέλ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο , έλαο αιεζηλφο
απνηθηνθξάηεο πνπ πάληα έςαρλε γηα αγνξέο.
Ήηαλ απειπηζηηθά άξξσζηνο θαη αλεζπρνχζε γηα ηε θήκε ηνπ θαη ηηο εκπνξηθέο ηνπ
ππνζέζεηο. Λίγν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Παξίζη ην επηέκβξην ηνπ 1893 , έιαβε
κηα θιεξνλνκηά απφ 13,000 θξάγθα , ηα νπνία αξλήζεθε λα κνηξαζηεί κε ηελ Μέηε.
Σελ άλνημε έθαλε έλα λνζηαιγηθφ ηαμίδη ζηε Βξεηάλε.
Ο Γθσγθέλ δσγξάθηζε ζρεηηθά ιίγνπο πίλαθεο ζηε Μαξηηλίθα , φκσο απηή ε εκπεηξία
ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ εμέιημε ηνπ σο θαιιηηερληθή ηνπ εμσηηζκνχ. Σαμίδεςε
ζηνλ Παλακά θαη κεηά ζηε Μαξηηλίθα γηα λα αλαθηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη λα βξεη
έκπλεπζε. Οπσζδήπνηε , ν Γθσγθέλ εκπνξηθά ζθεπηφκελνο είρε ηε ειπίδα φηη ηα
ηξνπηθά ζέκαηα ηεο Μαξηηλίθαο ζα θαίλνληαη ειθπζηηθά , ζαλ θάηη ην
πξσηνθαλέξσην γηα ην θνξεζκέλν γνχζην ηελ Παξηδηάλσλ ζπιιεθηψλ.
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Με θαηαγσγή απφ Ηζπαλνχο απνίθνπο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή γελλήζεθε ζην Παξίζη
αιιά πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ζηε Λίκα (Πεξνχ). πνχδαζε ζηελ Οξιεάλε ηεο
Γαιιίαο θαη ακέζσο κεηά ηαμίδεςε αλά ηνλ θφζκν κε εκπνξηθά πινία θαη αξγφηεξα
κε ην Γαιιηθφ Ναπηηθφ γηα έλα δηάζηεκα πεξίπνπ έμη εηψλ. Δπέζηξεςε ζηε Γαιιία ην
1870 φπνπ θαη εξγάζηεθε σο βνεζφο ρξεκαηηζηή. Παξάιιεια κε απηή ηελ ηδηφηεηά
ηνπ, ν Γθσγθέλ πεξλνχζε κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ δσγξαθίδνληαο κε ηνλ Κακίι Πηζαξφ
θαη ηνλ εδάλ. Αλ θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηέο ηνπ ήηαλ αδέμηεο, ζεκείσζε ζηαδηαθά
αμηνζεκείσηε πξφνδν. Ο Γθσγθέλ βξίζθνληαλ ζε επαθή κε ηνπο ηκπξεζηνληζηέο
θαιιηηέρλεο θαη ζπκκεηείρε κε έξγα ηνπ ζηηο εθζέζεηο ηνπο.
Σελ πεξίνδν 1886 – 1891, ν Γθσγθέλ έδεζε θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Βξεηάλεο φπνπ
δνχζαλ επίζεο αξθεηνί πεηξακαηηθνί δσγξάθνη πνπ εληάζζνληαη ζπρλά ζηε ιεγφκελε
«ρνιή ηεο Pont-Aven». Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο δσγξαθηθήο ηνπ
έγηλαλ ε ρξήζε κεγάισλ επηθαλεηψλ θαη έληνλσλ ρξσκάησλ.
Ο Γθσγθέλ δήισλε πιένλ απνγνεηεπκέλνο απφ ηνλ ηκπξεζηνληζκφ θαη ζηξάθεθε
πεξηζζφηεξν ζηελ αθξηθαληθή ηέρλε θαη ηελ ηέρλε ηεο Αζίαο.
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Παξάιιεια, ήξζε ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ Βίλζελη βαλ Γθνγθ πεξίπνπ ην 1888 ην
νπνίν θαη αλαγλψξηζε σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Με ηνλ βαλ Γθνγθ ζπλδέζεθε θηιηθά
θαη ηνλ επηζθέθζεθε γηα έλα δηάζηεκα δχν κελψλ ζηελ Αξι. Σφζν ν Γθσγθέλ φζν
θαη ν βαλ Γθνγθ έπαζραλ απφ θαηάζιηςε θαη ε ζπγθαηνίθεζή ηνπο θαηέιεμε ζε
έληνλε δηακάρε, κε ηειηθή ζπλέπεηα ν βαλ Γθνγθ λα θφςεη κέξνο ηνπ αξηζηεξνχ
απηηνχ ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε απεηιήζεη λα ζθνηψζεη ηνλ Γθσγθέλ.

ε θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ν Γθσγθέλ εγθαηέιεηςε ηελ Δπξψπε ην 1891 γηα λα
ηαμηδέςεη ζηελ Πνιπλεζία. Αξρηθά εγθαηαζηάζεθε ζηελ Σατηή θαη αξγφηεξα ζηηο
λήζνπο Μαξθεζίεο (Μαξθέδαο ή λήζνη Μαξθεζίαο). Δθεί πέξαζε ζρεδφλ φιε ηελ
ππφινηπε δσή ηνπ, πξαγκαηνπνηψληαο κφλνλ κία επίζθεςε ζηε Γαιιία. Σα έξγα ηεο
πεξηφδνπ απηήο ζεσξνχληαη ίζσο ηα θαιχηεξα δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη
μερσξίδνπλ γηα ηνλ έληνλν ζπκβνιηζκφ ηνπο θαη ηνλ πνιιέο θνξέο ζξεζθεπηηθφ
ραξαθηήξα ηνπο, εκθαλψο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηζαγελψλ ηεο
Πνιπλεζίαο. Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Γθσγθέλ, θαη θπξίσο νη πεηξακαηηζκνί ηνπ
γχξσ απφ ηε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ, ζεσξείηαη πσο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηα
θαιιηηερληθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ αηψλα θαη εηδηθφηεξα ηνλ θσβηζκφ.
Ο Πσι Γθσγθέλ απνηειεί κηα ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα ζηελ ηζηνξία
ηεο ηέρλεο. Ο κεγάινο κεηα-ηκπξεζηνληζηήο, ζπκβνιηζηήο δσγξάθνο ππήξμε έλαο
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πξσηνπόξνο θαιιηηέρλεο κε δεκηνπξγίεο νη νπνίεο έρνπλ ηεξάζηηα θαιιηηερληθή αμία.
Παξάιιεια κε ηελ ηέρλε ηνπ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη
ε πεξηπεηεηώδεο δσή ηνπ. Μηα δσή ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ε άξλεζε ησλ
ζπκβάζεσλ, ε θπγή, ην ηαμίδη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ αγλνύ, ηνπ άθζαξηνπ, ηνπ
ακόιπληνπ από ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό.
Ο Γκωγκέν και οι ιμπρεσιονιστές
Ο Γθσγθέλ αζρνιείηαη εξαζηηερληθά κε ηε δσγξαθηθή, από ην 1874 αξρίδεη κηα πην
επίκνλε ελαζρόιεζε. Τν 1876 παξνπζηάδεη κηα ζεηξά ηνπίσλ ζηελ εηήζηα κεγάιε
έθζεζε ηνπ Σαινληνύ (θξηηηθή επηηξνπή πνπ ραίξεη θξαηηθήο επνπηείαο θαη
ρξεκαηνδόηεζεο). Μεηά ην 1876 ην όλνκα ηνπ Γθσγθέλ απνπζηάδεη από ηνπο
θαηαιόγνπο ηνπ Σαινληνύ γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη είηε όηη ην έξγν ηνπ απνξξίπηνληαλ,
είηε όηη ν ίδηνο έπαςε λα ζπκκεηέρεη.
Σε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη όηη ν Γθσγθέλ ζηαδηαθά απνζηαζηνπνηείηαη από ηηο
ζπληεξεηηθέο απόςεηο ηηο επηηξνπήο ηνπ Σαινληνύ θαζώο αξρίδεη λα ζπιιέγεη έξγα
ηκπξεζηνληζηώλ πνπ εθείλε ηελ επνρή ζεσξνύληαη επαλαζηάηεο. Σηε ζπιινγή ηνπ
πεξηιακβάλνληαη έξγα ησλ Σεδάλ, Σηζιέ, Μνλέ, Πηζζάξν. Ο ηειεπηαίνο ζα εηζάγεη
ηνλ Γθσγθέλ ζηελ ηέρλε ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ. Θα ηνπ δηδάμεη ηελ απνζηξνθή γηα
θάζε κνξθή αθαδεκατζκνύ, ηελ πεπνίζεζε όηη ε αμία ηνπ θαιιηηέρλε δελ
ζπλαξηάηαη απνιύησο κε ηελ επηηπρία ηνπ. Παξάιιεια θαη παξάδνμα ζα ελζηαιάμεη
ζηνλ δσγξάθν ηελ αληίιεςε όηη ε παξαηήξεζε ηεο θύζεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ
αλάπιαζε ηεο θαη όρη ζηελ πηζηή απεηθόληζή ηεο. Η παξαπάλσ αληίιεςε ζα
ζπκβάιεη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γθσγθέλ ηόζν από ηνλ Πηζζάξν, όζν θαη από ηνλ
ηκπξεζηνληζκό γεληθόηεξα θαη ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Σπκβνιηζκνύ.
Ο Νηεγθά, ζηε ζπλέρεηα, ζα απνηειέζεη δηαξθέο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην Γθσγθέλ. Σ’
απηόλ ζα ζηξαθεί κεηά από ηελ απνκάθξπλζε ηνπ από ηνλ Πηζζάξν, ζαπκάδνληαο
όρη κόλν ηελ ηέρλε άιια θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ην αλεμάξηεην θαη
αζπκβίβαζην πλεύκα ηνπ πνπ δελ δηζηάδεη λα αληηηίζεηαη ζην θαηεζηεκέλν. Ο
Νηεγθά αληηηίζεηαη έληνλα ζηελ ελαξκόληζε νξηζκέλσλ δσγξάθσλ, όπσο ν Σηζιέ θαη
ν Μνλέ κε ηα θειεύζκαηα ηνπ επίζεκνπ Σαινληνύ, πξάμε πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ
απνηεινύζε πξνδνζία. Τν αληηζπκβαηηθό πλεύκα ηνπ Νηεγθά είλαη ην θνηλό
ζπλδεηηθό ζηνηρείν ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηνπ Γθσγθέλ.
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Ο Γθσγθέλ ράξε ηεο γλσξηκίαο ηνπ κε ηνλ Πηζζάξν ζπκκεηέρεη γηα πξώηε θνξά
ζηελ ηέηαξηε έθζεζε ησλ ηκπξεζηνληζηώλ (1879), κε κηα καξκάξηλε πξνηνκή πνπ
απεηθόληδε ην γηό ηνπ Εκίι. Τν 1880 παξνπζηάδεη επηά πίλαθεο θαη κηα πξνηνκή ζηελ
πέκπηε έθζεζε ησλ ηκπξεζηνληζηώλ ηα νπνία γίλνληαη δεθηά κε ελζνπζηαζκό θαη
απμάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ από ηα κέιε ηεο νκάδαο. Όκσο, ην 1882 ζηελ επνκέλε
έθζεζε νη δώδεθα πίλαθεο ηνπ Γθσγθέλ δελ απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα ελζνπζηώδε
ππνδνρή, αληίζεηα ζεσξνύληαη ιηγόηεξν λενηεξηθνί. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη,
ηα έξγα ηνπ Γθσγθέλ θηλνύληαη ζε δύν ζρεδόλ αληηζεηηθέο θαηεπζύλζεηο ηελ
ηνπηνγξαθία ή ηε λεθξή θύζε. Σηελ πξώηε πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη ρηνληζκέλα
ηνπία, δαζύιιηα κε εκθαλή ηελ επηξξνή ηνπ Πηζζάξν, ελώ νη λεθξέο θύζεηο
εζσηεξηθνί ρώξνη θαη νη πξνζσπνγξαθίεο θαλεξώλνπλ ηηο δηδαρέο ηνπ Νηεγθά.
Τν 1886 ν Γθσγθέλ ζπκκεηέρεη ζηελ όγδνε θαη ηειεπηαία έθζεζε ησλ
ηκπξεζηνληζηώλ κε ηνπηνγξαθίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ύθνο ηνπ Πηζζάξν. Σηελ
έθζεζε απηή, κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά νινθιεξώλεηαη ην θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ,
ν Γθσγθέλ παξνπζηάδεηαη σο αλαλεσηήο. Εληνύηνηο, νη λενηεξηζκνί ηνπ
αληηκεησπίδνληαη σο ιηγόηεξν ξηδηθνί ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ Σεξξά, ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηεί κηθξέο θνπθίδεο εληαίνπ ρξώκαηνο γηα λα απνδώζεη ηε κνξθή θαη ην
ζρήκα,
όπσο
έλα
ςεθηδσηό.
Ο
Γθσγθέλ
δηαθσλεί
κε
ηελ
παξαπάλσ λενηκπξεζηνληζηηθή ηάζε θαη απνκαθξύλεηαη από ην ξεύκα ηνπ
ηκπξεζηνληζκνύ.

Σν 1883, ελ κέζσ ηκπξεζηνληζηηθήο επηξξνήο, ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο πνπ
ζεκαηνδνηεί θαη επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ εμέιημε ηεο δσήο ηνπ Γθσγθέλ. Ο
ηειεπηαίνο ράλεη ηελ ζέζε ηνπ ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία θαη απνθαζίδεη λα
αθνζησζεί απνθιεηζηηθά ζηελ δσγξαθηθή. Σν πάζνο ηνπ γηα ηελ ηέρλε ζα
ππεξθεξάζεη ηηο νπνίεο αληηξξήζεηο θαη ελζηάζεηο αθφκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απέλαληη ζηελ εμακειή νηθνγέλεηα ηνπ. Ζ γπλαίθα ηνπ απνγνεηεπκέλε απφ ηελ
αδπλακία ηνπ ζπδχγνπ ηεο λα ηηο εμαζθαιίζεη κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε ζα επηζηξέςεη
κε ηα πέληε παηδηά ηεο ζην παηξηθφ ηεο ζπίηη ζηελ Κνπεγράγε, εθεί ζα εξγαζηεί σο
θαζεγήηξηα θαη κεηαθξάζηξηα γαιιηθψλ. Ζ εγσηζηηθή απφθαζε ηνπ Γθσγθέλ ζα
είλαη νδπλεξή θαη γηα ηνλ ίδην, αθνχ ζα ηελ πιεξψζεη κε ρξφληα αλέρεηαο θαη ζιίςεο.
κσο ζα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηνπ πεπξσκέλνπ ηνπ, ζην έμεο ζα δεη γηα λα
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δσγξαθίδεη “γηαηί ε δσγξαθηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Πσι Γθσγθέλ, είλαη ε σξαηφηεξε
απ' φιεο ηηο ηέρλεο...”.
ην βηβιίν ηνπ «Σεκεηώζεηο γηα ηε δσγξαθηθή» (πεξ.1890), ν δσγξάθνο παξαδέρεηαη
φηη ε ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο είλαη ε σξαηφηεξε φισλ.
Ο Γθσγθέλ ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςή ηνπ, παξαζέηνληαο ηηο αθφινπζεο ζθέςεηο: «Σε
απηή ζπλνςίδνληαη όιεο νη αηζζήζεηο. Μπξνζηά απ΄ απηή θαζέλαο κπνξεί, βάδνληαο ηε
θαληαζία ηνπ λα δνπιέςεη, λα πιάζεη έλα κπζηζηόξεκα θαη κε κηα καηηά κνλάρα, λα
ληώζεη ην πλεύκα ηνπ θπξηεπκέλν από βαζηέο αλακλήζεηο, δίρσο λα απαηηείηαη θακηά
πξνζπάζεηα ηεο κλήκεο, θαζώο όια ζπλνςίδνληαη ζε κία κόλν ζηηγκή. Οινθιεξσκέλε
ηέρλε, ε νπνία ζπγθεθαιαηώλεη θαη ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο άιιεο. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηε
κνπζηθή, ε νπνία επελεξγεί ζηελ ςπρή κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, έηζη θαη νη αξκνληθνί
ηόλνη αληηζηνηρνύλ ζηηο αξκνλίεο ησλ ήρσλ. Σηε δσγξαθηθή, εληνύηνηο, επηηπγράλεηαη
κηα ελόηεηα αθαηόξζσηε ζηε κνπζηθή, ζηελ νπνία νη ζπγρνξδίεο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ
άιιε, γη' απηό θαη ε θξίζε εξγάδεηαη ζπλερώο, πξνθεηκέλνπ λα ελώζεη ην ηέινο κε ηελ
αξρή. Τν απηί, κε δπν ιόγηα, είλαη ην αηζζεηήξην όξγαλν πνπ αληηιακβάλεηαη έλα κόλν
εξέζηζκα θάζε θνξά, ελώ ε όξαζε πεξηιακβάλεη ηα πάληα, απινπνηώληαο ηα,
ζπγρξόλσο, θαηά βνύιεζε».

Ο Γθσγθέλ, ζπγθξίλνληαο
ηε δσγξαθηθή κε ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο, εληνπίδεη έλα θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα πνπ
αθνξά ζηε δσγξαθηθή ηέρλε, εθείλν ηεο ελφηεηαο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο πνπ
βηψλεη ν ζεαηήο απέλαληη απφ ην εθάζηνηε έξγν ηεο ηέρλεο. Αληηζέησο, φηαλ αθνχκε
κνπζηθή, ζχκθσλα κε ηνλ δσγξάθν, αληηιακβαλφκαζηε έλα εξέζηζκα θάζε θνξά,
γεγνλφο πνπ αθαηξεί απφ ηελ αθνπζηηθή εκπεηξία ηελ αίζζεζε ηεο ελφηεηαο.
Απφ ην εληαίν ζχλνιν ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ, θπζηθά, θαζέλαο απφ εκάο ζα επηιέμεη
λα ζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη λα εξκελεχζεη νξηζκέλα κέξε πνπ ζπλέρνπλ
ην έξγν. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ηάζεο καο λα απνζεθεχνπκε ζηε κλήκε καο
νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπκε. Σν πνηεο είλαη απηέο νη
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πιεξνθνξίεο εμαξηάηαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα εηδηθά ελδηαθέξνληά καο ηε
δεδνκέλε ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο. Σν βέβαην πάλησο είλαη φηη απηή ε δηαδηθαζία ηεο
αθαίξεζεο έπεηαη ηεο ζθαηξηθήο πξφζιεςεο ελφο έξγνπ ηέρλεο σο θαιιηηερληθήο
νιφηεηαο.

Βίλζελη βαλ Γθνγθ ( 1853 - 1890_

Ο Οιιαλδφο δσγξάθνο Βίλζελη Βαλ Γθνγθ πνπ έδεζε ζηε Γαιιία, χζηεξα απφ ηε
δσγξαθηθή ηνπ κε επηδξάζεηο απφ ηνπο παιηνχο κεγάινπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ
θαιιηηέρλεο θαη ηε ζχληνκε ζεηεία ζηνλ Δκπξεζηνληζκφ, αλαθαιχπηεη έλα δηθφ ηνπ
ηξφπν έθθξαζεο, έλα είδνο Δμπξεζηνληζκνχ κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεη ην δηθφ ηνπ
ςπρηζκφ (ηηο ζπρλέο ηνπ ςπρηθέο εθξήμεηο) ζ‟ φηη δσγξαθίδεη, ηνπία ή
πξνζσπνγξαθίεο. Ζ εθθξαζηηθή ηνπ γιψζζα κε ηα νινθάζαξα ρξψκαηα πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θακβά κ‟ έλα ηδηφηππν ρεηξφγξαθν ηξφπν κε γνξγέο ελεξγεηηθέο
θπκαηηζηέο πηλειηέο, δε θαλεξψλεη κφλν ηελ βηαηφηεηα ησλ αηζζεκάησλ ηνπ αιιά θαη
κηα έληνλε εδνλή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξάμε ηεο δσγξαθηθήο, κηα πξάμε πνπ
θαίλεηαη λα γίλεηαη θάησ απφ δπλαηέο παξνξκήζεηο, απηφκαηα, ζρεδφλ αζπλείδεηα.
Ο παηέξαο ηνπ πνπ ήηαλ παπάο, ηνλ κπεί ζηγά – ζηγά ζην επάγγεικα ηνπ εκπφξνπ
ηέρλεο. ηελ αξρή εξγάδεηαη ζηε Υάγε, ζην θαηάζηεκα έξγσλ ηέρλεο Γθνππίι, πνπ
ην είρε ηδξχζεη έλαο ζείνο ηνπ. Δθεί κέλεη απφ ην 1869 έσο ην 1873. Πεγαίλεη κεηά
ζην ππνθαηάζηεκα ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ( 1873 – 1875 ) θαη ηειηθά
πεγαίλεη ζην Παξίζη, ζηε θεληξηθή έδξα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ο Βαλ Γθνγθ αηζζάλεηαη
πξαγκαηηθφ πάζνο γηα ηνπο δσγξάθνπο ηεο παιαηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο, πνπ
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ηνπο γλσξίδεη πεγαίλνληαο ζηα κνπζεία θαη ηηο εθζέζεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ράλεη
θάζε ελδηαθέξνλ γηα ην επάγγεικα ηνπ εκπφξνπ. Δγθαηαιείπεη μαθληθά ηε ζέζε ηνπ
θη επηζηξέθεη ζην παηξηθφ ηνπ ζπίηη ζηηο αξρέο ηνπ 1876. Γελ μέξεη φκσο αθφκα ηη
γπξεχεη. Γηαβάδεη πνιχ, ζρεδηάδεη ζπρλά θαη παζαίλεη πνπ θαη πνπ θξίζεηο
ζξεζθνιεςίαο.
Απφ δσ θαη πέξα ζα δήζεη ηπρνδησθηηθά, θπξηαξρεκέλνο απφ ηελ αγσλία θαη ηελ
επηζπκία ηνπ γηα γαιήλε. Γίλεηαη δηαδνρηθά δάζθαινο ζην Ρακζγθέεη ηνπ Κέλη,
βνεζφο ηεξνθήξπθα ζην Άτζιγνπσξζ θνληά ζην Λνλδίλν, ππάιιεινο ζηε Βηβιηνζήθε
ηεο Νηφξληξερη, θνηηεηήο ηεο Θενινγίαο ζην Άκζηεξληακ. ηηο Βξπμέιιεο κπείηαη
ζην θήξπγκα ηνπ Θείνπ ιφγνπ. Σέινο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1879 αλαιακβάλεη
θαζήθνληα ειεχζεξνπ θήξπθα ζηα νξπρεία ηνπ Μπνξηλάδ.“Δθεί”ιέεη, παξεπξίζθνκαη
ζε δσξεάλ καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην κεγάιν παλεπηζηήκην ηεο θηψρεηαο ”.

Δγθαζίζηαηαη ζε κηα απφ ηηο παξάγθεο ησλ αλζξαθσξχρσλ φπνπ θνηκάηαη ζ‟ έλα
αρπξφζηξσκα θαη παίξλεη κέξνο ζηνπο πφλνπο θαη ηηο ζηεξήζεηο ηνπο. Μνηξάδεηαη
καδί ηνπο φηη έρεη ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ θζείξεηαη ν ίδηνο νξγαληθά θαη ςπρηθά. Ζ
πάιε αλάκεζα ζηηο αδχλαηεο θπζηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη ηελ εζηθή ηνπ ξψκε είλαη
αδηάθνπε. ‟ απηή ηελ ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο
φηη ν κεγάινο ηνπ δήινο ελνριεί ηηο επίζεκεο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο, πνπ κε θάπνηα
πξφθαζε ηνλ αλαγθάδνπλ λα θχγεη. Γηα θάκπνζν θαηξφ ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ αιινχ,
ζηα ιηγληησξπρεία. Κάπνηα ζηηγκή εμαληιείηαη θαη δελ ζα ζπλέιζεη πνηέ απφ απηή ηελ
εμάληιεζε.
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ε θείλνπο ηνπο κήλεο ηεο θξίζεο βξίζθεη σζηφζν ηνλ δξφκν ηνπ : ηε δσγξαθηθή.
Αξρίδεη λα ζρεδηάδεη κ‟ έλα πάζνο πνπ ζπλερψο κεγαιψλεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα
δσγξαθίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ αγαπά : ηνπο ρσξηθνχο θαη ηνπο εξγάηεο. πσο
θαίλεηαη ζ‟ έλα γξάκκα πνπ ζηέιλεη ζηνλ αδειθφ ηνπ Σεφ πνπ ηνπ έρεη κεγάιε
αδπλακία θαη ηνλ βνεζά νηθνλνκηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1880, θη
χζηεξα απφ ψξηκεο ζθέςεηο, απνθαζίδεη φηη ζα γίλεη δσγξάθνο. Ήηαλ 28 ρξνλψλ.

Σα πξψηα δνθίκηα δσγξαθηθήο ηνπ Βαλ Γθνγθ (1881) θαλεξψλνπλ κηα πξνζθφιιεζε
ζην ξεαιηζκφ ηεο Οιιαλδηθήο ζρνιήο θη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληίζεζε ησλ
θσηνζθηάζεσλ θαη ηελ ππθλφηεηα ηεο χιεο. ηα ζρέδηά ηνπ κεηαθέξεη ιατθά ζέκαηα,
ζπκβνιηθά κνηίβα απφ ηε ζχγρξνλή ηνπ αγγιηθή ραξαθηηθή. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
παξακνλήο ηνπ ζην Νφπλελ, απφ ην 1883 κέρξη ην 1885, ζηξέθεηαη θαη πάιη ζηα
ζέκαηα ηεο δνπιεηάο θαη ηεο γεο. Με πιηθφ ππθλφ θαη παζηφδηθν, κε βίαηεο πηλειηέο
θαη βαζηθέο αληηζέζεηο θσηφο θαη ζθηάο, κε ηα ζθνηεηλά απηά ζρέδηα, ν θαιιηηέρλεο
επηζπκεί λα εθθξάζεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν δεκέλν κε ηελ επίπνλε
δνπιεηά ησλ γεσξγψλ θαη ηερληηψλ ηεο
ρψξα
ο
ηνπ.

Ο μαθληθφο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ θη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνλ νδεγνχλ, ηνλ
ρεηκψλα ηνπ 1885 – 1886, ζηελ Ακβέξζα - φπνπ αλαθαιχπηεη ηηο γηαπσλέδηθεο
ζηάκπεο - θη χζηεξα ζην Παξίζη. Φηάλεη εθεί ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1886 θαη,
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ζηα ηξηαληαηξία ηνπ ρξφληα, μαλαξρίδεη απφ ην κεδέλ, ζαλ αξράξηνο.ζπρλάδεη ζην
εξγαζηήξην ηνπ Κνξκφλ, φπνπ γλσξίδεηαη κε κηα νκάδα θαιιηηερλψλ πνπ δηζηάδεη λα
εγθαηαιείςεη ηε ζρνιή ηεο ππαίζξνπ θαη ηνλ νπηηθφ λαηνπξαιηζκφ : ηνλ Σνπινχδ
Λσηξέθ, ηνλ Μπεξλάξ, ηνλ Πηζζαξφ, ηνλ εξά, ηνλ ηληάθ θαη ηνλ Γθσγθέλ κε ηνλ
νπνίν γίλεηαη θίινο. Γελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηα έξγα ηνπο, ιακβάλεη φκσο
κέξνο ζηηο ζπειιψδεηο ηνπο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δσγξαθηθήο έθθξαζεο
πνπ ζπλνςίδνληαη ζε δχν θχξηεο πξνηάζεηο : ηνλ ληηβηδηνληζκφ θαη ηνλ ζπλζεηηζκφ.
Οη νπαδνί ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ ( ληηβηδηνληζκφο ) ρσξίδνπλ ην ρξψκα ζε κηθξέο
πηλειηέο πνπ δνκνχλ ηνλ ρψξν ζηνλ πίλαθα. Οη νπαδνί ηεο ζπλζεηηθήο κεζφδνπ
νξγαλψλνπλ ηνλ πίλαθα κε έληνλα πεξηγξάκκαηα πνπ μερσξίδνπλ ηελ εηθφλα απφ ην
θφλην θαη ηε θνξηίδνπλ κε θηινινγηθή θαη ζπκβνιηθή ζεκαζία. Ο Βαλ Γθνγθ θξαηά
απφ ηνπο πξψηνπο ηε δηαθνπηφκελε πηλειηά θη απφ ηνπο δεχηεξνπο ηελ απζαηξεζία
ηνπ ρξψκαηνο. Οη γηαπσλέδηθεο ζηάκπεο πνπ γέκηδαλ ηνπο ηνίρνπο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ
ζηελ Ακβέξζα ηνλ ελζνπζηάδνπλ ( ζπρλά απαξηίδνπλ ην θφλην ζε πνξηξέηα πνπ
έθηηαμε εθείλε ηελ επνρή ) , ελδηαθέξεηαη λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε
ηεο Αλαηνιήο. Οη ζηάκπεο ηνπ Υνθνπζάτ, ηνπ Υηξνζίγθε θαη ηνπ Οπηακάξν, πνπ
αθζνλνχζαλ ζην θαηάζηεκα ηέρλεο ηνπ Μπίλγθ θαη πνπ ήηαλ πνιχ ηεο κφδαο ηφηε
ζην Παξίζη, απνθαιχπηνπλ ζηνλ Βαλ Γθνγθ κηα λννηξνπία βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά
ζην ρξψκα θαη ηε γξακκή : νη ζπλαξηήζεηο ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδνπλ
ηνλ ρψξν θαη ην θσο, απνβάιινληαο ηε θσηνζθίαζε απφ ην ιεμηιφγην ηεο
δσγξαθηθήο.

Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1887 - 1888, χζηεξα απφ πεηξακαηηζκνχο κε ηελ αλαιπηηθή
κέζνδν, ν θαιιηηέρλεο απειεπζεξψλεηαη κηα γηα πάληα απφ θάζε επηξξνή θαη πεξλά
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απφ ηνλ κνλνρξσκαηηζκφ ζ‟ έλα βίαην ρξσκαηηζκφ. Με θχξην κέζν ηελ πηλειηά πνπ
ζέιεη λα θαλεξψλεη ην ξίγνο ηεο ζπγθίλεζεο πνπ ηνλ θαηαιακβάλεη κπξνζηά ζηνλ
θακβά ηνπ θαη πνπ κνηάδεη λα βξίζθεηαη ζε θίλεζε, απνθηά ηε δηθή ηνπ, πξσηφηππε
γιψζζα : ζρεδηάδεη θη νξγαλψλεη ηελ εηθφλα κε ηφικε θη επθνιία, πιάζνληαο κνξθέο
θαη ρψξνπο κ' έλαλ παικφ ζρεδφλ ηιηγγηψδε.
ηε ζπλέρεηα, εμαληιεκέλνο απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έβαιαλ ζε δνθηκαζία ηα λεχξα
ηνπ αιιά θη ελζνπζηαζκέλνο απφ ηηο ηειεπηαίεο ηνπ αλαθαιχςεηο, ν Βαλ Γθνγθ
ςάρλεη έλα θσηεηλφ ηφπν γηα λα δνπιέςεη. Γηαιέγεη ηελ Πξνβεγθία, φπνπ ην ζηάξη
είρε “ φινπο ηνπο ηφλνπο ηνπ παιηνχ ρξπζνχ, ηνπ ραιθνχ, ηνπ ρξπζνπξάζηλνπ ή
ρξπζνθφθθηλνπ, ηνπ ρξπζνθίηξηλνπ, ηνπ θίηξηλνπ ηνπ κπξνχηδνπ θαη ηνπ
πξαζηλνθίηξηλνπ”.

Σν 1889 εηζάγεηαη ζην ςπρηαηξηθφ θέληξν ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ Αγίνπ Παχινπ ζην
αηλ Ρεκχ, φπνπ θαη παξακέλεη ζπλνιηθά γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν πάζρνληαο απφ
θαηάζιηςε. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ εθεί, ζπλερίδεη λα δσγξαθίδεη.
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Σν 1890 εγθαηαιείπεη ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή θαη δεη γηα έλα δηάζηεκα ζε κία
πεξηνρή θνληά ζην Παξίζη, φπνπ παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ γηαηξφ Πσι Γθαζέ, ζηνλ
νπνίν είρε ζπζηήζεη ηνλ βαλ Γθνγθ ν δσγξάθνο Κακίι Πηζαξφ. ην δηάζηεκα πνπ
παξαθνινπζείηαη ηαηξηθά, ν βαλ Γθνγθ παξάγεη έλα κφλν έξγν, πνπ απνηειεί
πξνζσπνγξαθία ηνπ Γθαζέ.

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1890, ν βαλ Γθνγθ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα έληνλεο θαηάζιηςεο θαη
ηειηθά απηνππξνβνιείηαη ζην ζηήζνο ζηηο 27 Ηνπιίνπ ελψ πεζαίλεη δχν εκέξεο
αξγφηεξα. Γελ είλαη απνιχησο βέβαην πνην ήηαλ ην ηειεπηαίν ηνπ έξγν, αιιά
πξφθεηηαη πηζαλά γηα ην έξγν κε ηνλ ηίηιν Ο θήπνο ηνπ Νησκπηλύ ή γηα ηνλ πίλαθα
Σηηνρώξαθν κε θνξάθηα.
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Ο ηζηνξηθφο ηεο
ηέρλεο G.C. Argan ( 1909 - 1992 ), ηνπνζεηψληαο ηνλ θαιιηηέρλε θαη ην έξγν ηνπ ζηα
θνηλσληθά
πιαίζηα
ηεο
επνρήο
ηνπ,
γξάθεη
:
“ Με ηνλ Βαλ Γθνγθ αξρίδεη ην δξάκα ηνπ θαιιηηέρλε πνπ αηζζάλεηαη απνθιεηζκέλνο
απφ κηα θνηλσλία πνπ δελ θάλεη ρξήζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζηζηψληαο ηνλ
αθαηάιιειν, ππνςήθην ηξειφ θη απηφρεηξα. Μηα πιηζηηθή θνηλσλία, φπνπ ν
κνλαδηθφο ιφγνο εξγαζίαο είλαη ην θέξδνο, δελ κπνξεί παξά λ‟ απνβάιιεη θη έλαλ
ζθεπηηθηζηή ν νπνίνο, ζπιινγηδφκελνο ηηο θαθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο θαη ην
πεπξσκέλν ηεο αλζξσπφηεηαο απνθαιχπηεη ηηο πξνζέζεηο ηεο”.
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σμβολισμός
Ο πκβνιηζκφο απνηειεί θαιιηηερληθφ ξεχκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα, γαιιηθήο θαη βειγηθήο πξνέιεπζεο. Ο γαιιηθφο ζπκβνιηζκφο γελλήζεθε ζε
κεγάιν βαζκφ σο κηα αληίδξαζε απέλαληη ζηνλ Ναηνπξαιηζκφ θαη ηνλ Ρεαιηζκφ,
ξεχκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ ρξνληθά θαη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπιιάβνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κε πηζηφ ηξφπν. Ο ζπκβνιηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αληηπαξέβαιε
ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ην φλεηξν σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.
Σν θίλεκα ηνπ ζπκβνιηζκνχ ζηε ινγνηερλία έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα "Άλζε ηνπ Καθνχ"
ηνπ Κάξνινπ Μπσληιαίξ. Σα αηζζεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά εμειίρζεθαλ θαη
απνζαθελίζηεθαλ θπξίσο απφ ηνπο ηεθάλ Μαιαξκέ θαη Πσι Βεξιαίλ θαηά ηελ
δεθαεηία ηνπ 1870. Σν 1880 κηα ζεηξά απφ καληθέζηα ησλ ζπκβνιηζηψλ
εκθαλίζηεθαλ δεκφζηα θαη ελέπλεπζαλ πεξηζζφηεξνπο θαιιηηέρλεο.
Ο ζπκβνιηζκφο ζηηο ππφινηπεο κνξθέο ηεο ηέρλεο, ζα ιέγακε πσο εκθαλίδεηαη κε
ειαθξά δηαθνξεηηθή κνξθή, θπξίσο σο έλα θίλεκα πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πην
ζθνηεηλή (κεζαησληθήο επίδξαζεο) πιεπξά ηνπ Ρνκαληηζκνχ. ε αληίζεζε φκσο κε
ηε ξνκαληηθή ηέρλε, ήηαλ ιηγφηεξν επαλαζηαηηθφο.
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Σα έξγα ηνπ Έληγθαξ Άιαλ Πφε ζεσξνχληαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηξξνέο ηεο
ζπκβνιηθήο ηέρλεο.

Οη ζπκβνιηζηέο πίζηεπαλ πσο ζθνπφο ηεο ηέρλεο είλαη λα ζπιιάβεη θαη λα εθθξάζεη
πεξηζζφηεξν απφιπηεο αιήζεηεο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κε έκκεζνπο
ηξφπνπο. Γηα απηφ ην ιφγν, έγξαθαλ κε κεηαθνξηθφ ηξφπν θαη ρξεζηκνπνηψληαο
εηθφλεο θαη αληηθείκελα κε ζπκβνιηθή έλλνηα. Έληνλν ήηαλ θαη ην κεηαθπζηθφ ή
κπζηηθηζηηθφ ζηνηρείν. Ο ζάλαηνο, κπζνινγηθά αιιά θαη δξακαηηθά ζηνηρεία ήηαλ
έληνλα ζηε ζεκαηνινγία ησλ ζπκβνιηζηψλ.
Ο ζπκβνιηζκφο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο δελ ραξαθηεξίδεηαη απαξαίηεηα απφ έλα
νκνηνγελέο χθνο ή ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Τπήξμαλ αξθεηέο νκάδεο ζπκβνιηζηηθψλ
δσγξάθσλ θαη εηθαζηηθψλ θαιιηηερλψλ, ζπρλά εηεξφθιεησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν
Γθνπζηάβ Μνξψ, θαη ν Έληβαξη Μνπλθ.

Γθνπζηάβ Μνξψ (1826 – 1898)

Ο Γθπζηάβ Μνξψ ήηαλ
Γάιινο δσγξάθνο θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
θηλήκαηνο ηνπ ζπκβνιηζκνχ. Μπήθε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παξηζηνχ ην
1846, κε θαζεγεηή ηνπ ηνλ Σενληφξ αζεξηψ (1819 – 1856), ν νπνίνο επεξέαζε
ζεκαληηθά ην έξγν ηνπ. ηα 1857 – 1859, ν Μνξψ επηζθέθηεθε ηελ Ηηαιία θαη
ελζνπζηάζηεθε απφ ην έξγν ηνπ Μηραήι Αγγέινπ θαη ηνπ Καξπάηζην.
Ο Μνξψ άληιεζε ηα ζέκαηά ηνπ θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο κπζνινγίαο θαη απνηέιεζε
ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ζπκβνιηζηέο θαιιηηέρλεο, φρη
κφλν ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, αιιά θαη ζηε ινγνηερλία. Σν 1891 έγηλε θαζεγεηήο ζηε
ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παξηζηνχ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθαηαιέγνληαλ ν
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Αλξί Μαηίο, ν Εψξδ Ρνπψ, ν Πηέξ – Αικπέξ Μαξθέ θαη άιινη. Άζθεζε ζεκαληηθή
επηξξνή ζηε ζχγρξνλε δσγξαθηθή θαη θπξίσο ζηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ
Φσβ (Fauves). Πεζαίλνληαο ν Μνξψ ην 1898, θιεξνδφηεζε ζην θξάηνο ην ζπίηη ηνπ
θαη πεξίπνπ 8.000 έξγα ηνπ, πνπ απνηεινχλ απφ ην 1903 ην ζεκεξηλφ Μνπζείν
Γθπζηάβ Μνξψ ζην Παξίζη.
ην αιφλ ηνπ 1853, ν Μνξψ πήξε κέξνο κε ηα έξγα «θελή απφ ην «Άζκα
Αζκάησλ» θαη « Ο ζάλαηνο ηνπ Γαξείνπ», επεξεαζκέλα θαη ηα δχν απφ ην δάζθαιφ
ηνπ αζεξηψ. Ο Μνξψ, αλ θαη πνηέ ηνπ δελ ηαμίδεςε ζηελ Αλαηνιή, αλέπηπμε έλα
πξνζσπηθφ εμσηηζκφ θαη έλα «νξηεληαιηζηηθφ» αηζζεζηαζκφ. Ήηαλ δηάζεκνο γηα
ηνπο εξσηηθνχο πίλαθέο ηνπ κε κπζνινγηθά θαη ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, εγθαηληάδνληαο
κηα θαηλνχξγηα δηάζηαζε ηνπ Οξηεληαιηζκνχ.
Οη πίλαθεο ηνπ Μνξψ «Οηδίπνπο θαη θίγγα» (1864, Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν
Σέρλεο, Νέα Τφξθε, ΖΠΑ), «Οπηαζία» (1874 – 76, Μνπζείν Φνγθ, Καίκπξηηδ,
Μαζαρνπζέηε) θαη «Υνξφο ηεο αιψκεο» (πεξ. 1876, Μνπζείν Γθπζηάβ Μνξψ,
Παξίζη) δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Μνξψ γηα ηνλ εξσηηζκφ θαη ηηο ζθελέο βίαο.

Ο αξηζηνπξγεκαηηθφο πίλαθαο ηνπ Μνξψ «Οπηαζία» (1876) εηθνλίδεη κηα αηζζεζηαθή
θαη πξνθιεηηθή αιψκε, κε ην πέπιν ηεο λ‟ απνθαιχπηεη ην γπκλφ θνξκί ηεο, λα
ρνξεχεη κπξνζηά ζηνλ θαζηζκέλν ζην ζξφλν ηνπ Ζξψδε, ελψ κε ην ηεηακέλν ρέξη ηεο
δείρλεη πξνο ην καξηπξηθφ θεθάιη ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή, πνπ αησξείηαη ζην
θέληξν ηεο ζχλζεζεο, πεξηβαιιφκελν απφ έλα εθζακβσηηθφ θσηνζηέθαλν.
Ο Μνξψ θηινηέρλεζε αξγφηεξα δχν άιινπο πίλαθεο κε ην ζέκα ηεο αιψκεο: «Ο
Υνξφο ηεο αιψκεο κπξνζηά ζηνλ Ζξψδε» (πεξ. 1876, Μνπζείν Γθπζηάβ Μνξψ,
Παξίζη), φπνπ ε αιψκε, κε ην γπκλφ θνξκί ηεο δηάζηηθην κε ηαηνπάδ, ρνξεχεη έλαλ
αηζζεζηαθφ ρνξφ κπξνζηά ζηνλ Ζξψδε. Ο δεχηεξνο πίλαθαο «Ζ αιψκε ζηνλ Κήπν»
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(1878), εκθαλίδεη ηε αιψκε λα κεηαθέξεη ηελ θεθαιή ηνπ Ησάλλε πάλσ ζ‟ έλα
δίζθν.
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