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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν ο λόγος, προφορικός και γραπτός, είναι ο πρώτος µεγάλος

πυλώνας επικοινωνίας των ανθρώπων, η εικόνα είναι ο δεύτερος, και

στο σύγχρονο κόσµο τείνει να εξισωθεί σε σπουδαιότητα µε το λόγο. 

Θα έπρεπε όµως να σηµειωθεί ότι, παρά τη σηµασία που αποδίδεται

στη δύναµη της εικόνας, ελάχιστα έχουµε εξοικειωθεί µε την

αποκωδικοποίηση και τη βαθύτερη κατανόησή της σε σχέση µε τις

µορφές και τους κώδικες του λόγου.

Η έλλειψη οπτικής εγγραµµατοσύνης, χαρακτηριστικό όχι µόνο

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ίσως θα έπρεπε να εννοηθεί

όχι µόνον ως αδιαφορία, αλλά και ως συνειδητή αντίδραση έναντι µιας

απειλής πολιτισµικής παρακµής, όπως ενίοτε ερµηνεύεται από

συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες η κυριαρχία των εικόνων. 

Η αίσθηση εξάλλου που υπάρχει ότι όλοι καταλαβαίνουν λίγο-

πολύ µια εικόνα είναι σωστή ακριβώς µόνο στο βαθµό αυτής της

επιφανειακής και ασυνείδητης κατανόησης των εικόνων του δυτικού

κόσµου. Αλλά ο κόσµος αλλάζει και καλούµαστε όλο και περισσότερο

να αποκωδικοποιούµε και να µετασχηµατίζουµε – να µεταφράζουµε και

να ερµηνεύουµε – αυτά τα δύο διαφορετικά συστήµατα που είναι ο

λόγος και η εικόνα.



Μια πολύ µεγάλη περιέργεια λοιπόν µε κατέλαβε όταν πληροφορήθηκα ότι

θέµα του φετινού project που δουλεύετε είναι ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος.

Και συγχρόνως µία αγωνία, γιατί γνωρίζω πολύ καλά το βαθµό του οπτικού

αναλφαβητισµού που το στοχευµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, από το οποίο

έχω κι εγώ περάσει, πιθανότατα να σας οδηγήσει σε µια στείρα

αναπαραγωγή της βιβλιογραφίας που θα εντοπίσετε.

Από την άλλη πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο τρόπος που αντιµετωπίζει ο

καθένας από εµάς την Τέχνη εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς

παράγοντες. Ο σηµαντικότερος είναι αυτός που θα προσπαθήσω µέσα από

το παρακάτω παράδειγµα να σας πω:

Ο Ελβετός Heinrich Wölfflin (1864-1945), ο µεγαλύτερος ίσως ιστορικός της

τέχνης της προηγούµενης γενιάς, στο θεµελιώδες του σύγγραµµα «Βασικές

έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης», που δηµοσιεύτηκε το 1915, υποστήριξε ένα

µεθοδολογικό σύστηµα, µε τη βοήθεια του οποίου, είναι σε θέση να κρίνει

κανείς όχι µόνο την ποιότητα του καλλιτεχνικού έργου, αλλά ν’ αναγνωρίσει

τα ιστορικά γνωρίσµατα της εποχής, µέσα από έναν συνδυασµό όµοιων

καλλιτεχνικών στοιχείων.



Η άποψή του εκφράζεται τέλεια στη γνωστή του παρατήρηση, ότι η

ουσία του Γοτθικού ρυθµού (12ος – 13ος αι.) είναι εξίσου φανερή σ’ ένα

µυτερό παπούτσι, όσο και σ’ έναν καθεδρικό ναό! 

Όσο περισσότερο δηλαδή φορτίζεται ένα αντικείµενο µε θρησκευτικά

συναισθήµατα, τόσο πιο δύσκολο είναι να το αντιληφθούµε οπτικά. 

Μας µαγεύουν περισσότερο οι γοτθικοί ναοί, παρά τα γοτθικά

παπούτσια, και η αιτία βρίσκεται όχι µόνο στην πολύπλοκη σύνθεσή

τους, αλλά στο γεγονός ότι η ευσέβεια που αποπνέουν, µας

κατακυριεύει. 

Μ΄ άλλα λόγια είναι ο Θεοτοκόπουλος µεγάλος ζωγράφος;

Μας αρέσει; 

Γιατί;

Ποιο είναι το νόηµα της τέχνης του;

Θα προσπαθήσουµε λοιπόν να θίξουµε πολύ βιαστικά κάποια κύρια

σηµεία κρίσιµα κατά τη γνώµη µας για την ανάλυση και την κατανόηση

των εικόνων έτσι ώστε να βοηθηθούµε στην αποκωδικοποίηση του

έργου του. Για αρχή θα σας ξαναθυµίσω τα έργα που έχετε

συµπεριλάβει στην εργασία σας:



1. Αυτοπροσωπογραφία

Τα έργα σας:



2. Μυστικός ∆είπνος

Ενότητα 1η :  Έργα

του ∆. Θ. στην Κρήτη



3. Το Τρίπτυχο της Μοντένας



4. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγραφίζει

την Παναγία Βρεφοκρατούσα



5. Η κοίµηση της Θεοτόκου



6. Η φυγή στην Αίγυπτο



7. Ο µυστικός γάµος της Αγίας Αικατερίνης της

Αλεξανδρείας



8. Παιδί που ανάβει ένα κερί



9. Η εκδίωξη των εµπόρων από

το Ναό



10. Η θεραπεία του τυφλού



11. Η προσκύνηση των ποιµένων



12. Ο Άγιος Ιδελφόνσος



13. Ο διαµερισµός των ιµατίων του

Χριστού



14. Το µαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου

και της Θηβαϊκής λεγεώνας



15. Η ταφή του κόµη Οργκάθ



16. Άποψη του Τολέδο



Θα εξετάσουµε λοιπόν: τα σχήµατα, αισθητά ή νοητά, και τα χρώµατα, 

καθώς και τη µεταξύ τους σύνθεση.

Αναλύουµε τις εικόνες σε «γραµµατικά» και «συντακτικά» στοιχεία και τις

ερµηνεύουµε µέσω γνωστών συστηµάτων του λόγου, διακρίνοντας

κύριους και δευτερεύοντες όρους, όπως και σε µία πρόταση, καθώς και

τοπικούς, χρονικούς και τροπικούς προσδιορισµούς. 

Μια κοινωνιολογική ανάλυση, στη συνέχεια, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα

στοιχεία: µια εικόνα µπορεί να αφηγείται, να προβάλλει ιεραρχικά

συστήµατα. ή να συµβολίζει. 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στο δηµιουργό της εικόνας και

το θεατή ποικίλλουν και ανάγονται σε κοινωνικές δοµές. 

Το βλέµµα του υποκειµένου, η προοπτική και η γωνία λήψης

καθορίζονται από κοινωνικές στάσεις. Τέλος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι

αντίληψης του πραγµατικού και κώδικες που γίνονται αποδεκτοί από

συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες.

Στην προσπάθειά µας αυτή θα χρησιµοποιήσουµε τα έργα του

Θεοτοκόπουλου που επιλέξατε για το project.



ΣΧΗΜΑΤΑ

Το τετράγωνο σαν σχήµα συνδέεται λιγότερο µε τη φύση και

περισσότερο µε την τεχνολογία. Τα προϊόντα της τεχνολογίας όµως είναι

ανθρώπινα δηµιουργήµατα, είναι λοιπόν πλήρως κατανοητά, πηγή

δύναµης και προόδου. Το τετράγωνο ως θετική έννοια δηλώνει τάξη, 

ευθύτητα, εντιµότητα. εργατικότητα. Αντίστοιχα µε το λόγο αναφερόµαστε

σε τετράγωνη λογική και τετράγωνο µυαλό. Σαν αρνητικό σύµβολο είναι

πηγή καταπίεσης και εγκλεισµού.

Το παραλληλόγραµµο

εµφανίζεται πιο ενδιαφέρον από

το τετράγωνο. Όταν είναι όρθιο

υπερισχύουν οι ιδιότητες της

κάθετης γραµµής και εκφράζει

δυναµισµό και αυστηρότητα, 

ενώ όταν είναι ξαπλωµένο

υποδηλώνει ηρεµία και γαλήνη



Ο κύκλος, από την άλλη πλευρά, είναι στοιχείο

µυστηρίου καθώς συνδέεται µε τη φύση και τον

οργανικό κόσµο. Κύκλοι είναι ο ήλιος και το γεµάτο

φεγγάρι και κυκλική είναι η κοιλιά στην έγκυο γυναίκα, 

αλλά και η ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου ή η κίνηση

στους δηµοτικούς χορούς. Σαν αντιθετικά ζεύγη ο

κύκλος είναι θηλυκό, το τετράγωνο είναι αρσενικό.



Το τρίγωνο τέλος, καθώς έχει ακόµη πιο

έντονες γωνίες από το τετράγωνο είναι και

δεικτικό (δείχνει) αλλά και επιθετικό, γεµάτο

δράση, ένταση, διαµάχη. Πίνακες που

εντάσσονται στην τεχνοτροπία του

σουπρεµατισµού και του κονστρουκτιβισµού

αποδίδουν πολύ καλά τις δυνάµεις αυτών των

σχηµάτων

Ένας χαρακτηριστικός τριγωνικός δείκτης

είναι αυτός που συνδέει τους ήρωες των

κόµικς µε τα λόγια τους µέσα στα

µπαλονάκια Όταν εκφράζεται λόγος ο

δείκτης είναι τρίγωνος, όταν εκφράζεται

σκέψη είναι µικρά κυκλάκια, κάτι που

συνδέεται µε πιο εσωτερική, «φυσική»

κατάσταση µε λιγότερη εξωτερική δράση



ΧΡΩΜΑΤΑ

Το χρώµα είναι επίσης καθοριστικό σε µια εικόνα. Τα

βασικά χρώµατα είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το µπλε, ενώ

όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν από την ανάµειξη των βασικών

χρωµάτων. Από αυτά το κόκκινο και το κίτρινο χαρακτηρίζονται

θερµά, το µπλε ψυχρό. Τα θερµά χρώµατα και το άσπρο

φαίνονται µέσα στην εικόνα να διαστέλλονται, τα ψυχρά και το

µαύρο να συστέλλονται (Busignani, 1975).



Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του χρώµατος: η

απόχρωση, ο τόνος και η ένταση. Η απόχρωση είναι ο

χρωµατικός χαρακτήρας, η σχέση του µε τα άλλα χρώµατα. Είναι

δυνατόν η απόχρωση κάποιου χρώµατος να αλλάζει έτσι ώστε να

προσεγγίζει κάποιο άλλο χρώµα. Ο τόνος είναι η σχέση του

χρώµατος µε το φως, αν είναι φωτεινό ή σκοτεινό, ανοιχτό ή

σκούρο. Οι τονικές αντιθέσεις δηλώνουν συνήθως ένταση και

δυναµισµό. Η ένταση του χρώµατος τέλος έχει να κάνει µε την

καθαρότητα και τη διαύγεια, έτσι όπως αυτά συναντώνται

συνήθως στη παιδική και τη λαϊκή ζωγραφική. Χρώµατα ασαφή

και «σπασµένα» εκφράζουν εσωτερικότητα και συναίσθηµα.



ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι κύριοι όροι είναι τα υποκείµενα της εικόνας, εικονιζόµενα

πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα. Αυτά µπορούν να δρουν ή όχι. Αν οι

εικονιζόµενοι κύριοι όροι είναι περισσότεροι από ένας είναι δυνατόν ο

ένας να είναι ο σκοπός του άλλου (το αντικείµενο της δράσης) ή να

υπάρχει ανάδραση. Η ανάδραση προκαλείται συνήθως µε το βλέµµα

έµβιων όντων, ανθρώπων ή ζώων, που απευθύνεται σε κάποιο άλλο

υποκείµενο µέσα ή έξω από την εικόνα. 



Οι δευτερεύοντες όροι θα µπορούσαν

να παραλείπονται χωρίς να αλλάζει

δραµατικά το νόηµα της πρότασης/ 

εικόνας και ανήκουν συνήθως σε αυτό

που καλούµε το βάθος της εικόνας. 

Συνήθως το βάθος:

• είναι σχεδιασµένο ή

ζωγραφισµένο µε λιγότερες

λεπτοµέρειες ή, αν πρόκειται για

φωτογραφία, έχει θολό νετάρισµα.

• τείνει προς την ίδια

χρωµατική απόχρωση

• είναι πιο σκοτεινό ή και πιο

φωτεινό- αιθέριο.

Οι δευτερεύοντες όροι

λειτουργούν ενίοτε ως τοπικοί, 

χρονικοί ή τροπικοί προσδιορισµοί. 

Ως τροπικούς προσδιορισµούς

µπορούµε να εκλάβουµε αντικείµενα, 

χειρονοµίες ή βλέµµατα που βοηθούν

στη δράση λειτουργώντας αντίστοιχα

ως «δοτική του µέσου ή του οργάνου».



Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Είναι γνωστό ότι οι εικόνες πολλές

φορές είναι συµβολικές. Ο συµβολισµός τους

µπορεί να προέρχεται είτε από κάποιο

συµβολικό αντικείµενο που περιέχουν ή να

υποδηλώνεται εσωτερικά από την ίδια την

εικόνα µε συγκεκριµένους τρόπους. 

Όταν έχουµε συµβολικά αντικείµενα αυτά

συνήθως:

• Τονίζονται µε κάποιο τρόπο π.χ. µέγεθος, τοποθέτηση στο

πρώτο επίπεδο, φωτισµό, απόδοση λεπτοµερειών ή ισχυρό νετάρισµα, 

ιδιαίτερο χρώµα κλπ.

• Υποδεικνύονται µε κάποια χειρονοµία ή κάποιο άλλο δείκτη, 

ένα βέλος π.χ. που συνδέει µια εικόνα µε κάποιο κείµενο ή υιοθετούν

ιδιότητες άλλου συµβόλου.

• Φαίνονται εντελώς αταίριαστα µέσα στο όλο πλαίσιο.

• Συνδέονται συµβατικά µε συµβολικές αξίες. Τέτοιου είδους

αντικείµενα συνηθίζονταν πολύ στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.



Όταν ο συµβολισµός δηλώνεται από

την ίδια την εικόνα συνήθως υπάρχει

µόνο ένα υποκείµενο που δηλώνεται

µε σαφήνεια. Στην υπόλοιπη εικόνα

οι λεπτοµέρειες χάνονται ώστε να

δηµιουργηθεί αυτό που ονοµάζουµε

«ατµόσφαιρα». Αυτό επιτυγχάνεται

µε διάφορους τρόπους:

• Υπάρχει ανάµειξη και

συγκερασµός χρωµάτων.

• Το νετάρισµα είναι θολό.

• Το φως είναι υπερβολικό

έτσι ώστε να µειώνει ή να τονίζει

υπερβολικά τις αντιθέσεις. Τα

πρόσωπα ή τα αντικείµενα

προβάλλονται ως σχέδια ή

σιλουέτες, χάνονται τα εφήµερα

χαρακτηριστικά τους και αποδίδεται

η ουσία τους. Αποκτούν έτσι

συµβολική αξία – π.χ. ένα απαλό

χρυσαφί χρώµα µεταβιβάζει στην

εικόνα όλες τις αξίες που συνδέονται

µε το χρυσό



ΣΧΕΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΘΕΑΤΗ ΚΑΙ

ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τα υποκείµενα των εικόνων

υπάρχουν δύο ευδιάκριτες οµάδες:

• Αυτά που αναπαρίστανται

(πρόσωπα, ζώα, πράγµατα) και

• αυτά που επικοινωνούν µέσω των

εικόνων (δηµιουργοί της εικόνας και θεατές)

Αντίστοιχα οι σχέσεις που

εγκαθιδρύονται είναι

• Σχέσεις µεταξύ των εικονιζόµενων.

• Σχέσεις ανάµεσα στα εικονιζόµενα

και τα υποκείµενα που επικοινωνούν (δηλαδή

ο τρόπος που ο δηµιουργός ή ο θεατής βλέπει

τα εικονιζόµενα).

• Σχέσεις που δηµιουργούνται

ανάµεσα στο δηµιουργό εικόνων και το θεατή

διαµέσου των εικονιζόµενων.



ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις εικόνες όπου το εικονιζόµενο

υποκείµενο ατενίζει τον θεατή και σε εκείνες που δε συµβαίνει κάτι τέτοιο. Το

βλέµµα είναι ένας δείκτης που απευθύνεται στο θεατή και δηµιουργεί µια σχέση, 

έστω και αν αυτή είναι φαντασιακή, και δεν ισχύει πραγµατικά (Τσουνάκος, 2001). 

Ακόµη και αν δεν πρέπει να απαντήσουµε µε ένα χαµόγελο ή µια γκριµάτσα

αποδοκιµασίας όπως συµβαίνει στη ζωή, εισπράττουµε µια φιλική ή εχθρική

διάθεση. Όταν αυτά που απεικονίζονται δεν κοιτούν το θεατή, τότε προσφέρονται/ 

εκτίθενται στο δικό του βλέµµα. Είναι δηλαδή αντικείµενα του βλέµµατος του θεατή, 

ο οποίος γίνεται το υποκείµενο της δράσης.



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η απόσταση από την οποία εικονίζεται το υποκείµενο

χαρακτηρίζει τη σχέση που τίθεται ανάµεσα στο εικονιζόµενο και

το θεατή. Σύγχρονες µελέτες έχουν δείξει ότι οι κοινωνικές µας

σχέσεις καθορίζουν, κυριολεκτικά και µεταφορικά, τις µεταξύ µας

αποστάσεις. Οι µυρωδιές, η απόσταση αφής, η δυνατότητα

περιφερειακής όρασης θέτουν αόρατα όρια πέρα από τα οποία

δεν προσεγγίζουµε κάποιους ανθρώπους. 



Συνοπτικά µπορούµε να ορίσουµε τα εξής επίπεδα κοινωνικής

προσέγγισης και απεικόνισης:

• ∆ηµόσια σχέση (απεικονίζονται τέσσερις πέντε άνθρωποι)

• Μακρινή κοινωνική σχέση (όλο το σώµα και κάποιος χώρος

γύρω από αυτό)

• Στενή κοινωνική σχέση (όλο το σώµα)

• Μακρινή προσωπική σχέση (το µέρος του σώµατος πάνω

από τη µέση)

• Στενή προσωπική σχέση (κεφάλι και ώµοι)

• Άνθρωποι µε τους οποίους έχουµε µια στενή εσωτερική

σχέση (πρόσωπο ή κεφάλι). Μερικές φορές υπάρχουν ακόµη

ισχυρότερα γκρο-πλαν.

Φυσικά, όπως ακριβώς και µε το βλέµµα, η σχέση είναι

φαντασιακή. Το γεγονός ότι κάποιος εικονίζεται σε κοντινό πλάνο δεν

τον καθιστά φίλο µας, αλλά καλούµαστε να τον δούµε σαν να ήταν

φίλος µας.



Μια αντίστοιχη σχέση υπάρχει και µε εικονιζόµενα αντικείµενα:

• Αντικείµενα που εικονίζονται από µακρινή απόσταση βάζουν

ένα αόρατο φράγµα ανάµεσα στο αντικείµενο και το θεατή, σαν να

βρίσκονται στην κλειδωµένη προθήκη ενός καταστήµατος ή ενός

µουσείου

• Αντικείµενα που εικονίζονται από µέση απόσταση, ολόκληρα

µε λίγο µόνο χώρο γύρω τους, είναι σαν να µπορούµε να τα φτάσουµε, 

αλλά δεν τα χρησιµοποιούµε, σαν να εκτίθενται σε ένα τραπέζι πολύ

κοντά µας

• Αντικείµενα που εικονίζονται µε πολύ κοντινό πλάνο, µερικές

φορές µάλιστα εικονίζεται ένα µέρος µόνο από αυτά, είναι σαν να τα

χρησιµοποιούµε.

Το ίδιο ισχύει και για αναπαραστάσεις κτιρίων ή τοπίων. Όλες

αυτές οι σχέσεις είναι δυνατόν να υπογραµµίζονται από αντίστοιχα

κείµενα που απευθύνονται µε επίσηµο ή φιλικό τρόπο στους θεατές



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Μία άλλη παράµετρος αποκωδικοποίησης των εικόνων είναι η προοπτική και

η υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης «γωνίας λήψης» που µολονότι πολλές φορές

φαίνεται σαν υποκειµενική επιλογή καθορίζεται από κοινωνικές στάσεις οι οποίες

εµφανίστηκαν στην περίοδο της Αναγέννησης, όταν η ατοµικότητα και η

υποκειµενικότητα εξελίχτηκαν σε σηµαντικές κοινωνικές αξίες. Έχουµε έκτοτε δύο είδη

εικόνων στο δυτικό πολιτισµό: εικόνες µε προοπτική και εικόνες χωρίς

προοπτική.

Αυτά τα δύο συστήµατα τέθηκαν υπό αµφισβήτηση από τα τέλη του 19ου αιώνα

(ιµπρεσιονισµός, κυβισµός) µέχρι τη σηµερινή εποχή (τηλεόραση, διαφηµίσεις) µε τη

διαµεσολάβηση του κινηµατογράφου σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ανάλογα µε

το αν η θέση µας απέναντι στην εικόνα είναι µετωπική ή πλάγια, ανάλογα µε το εύρος

της γωνίας και τη στάση των σωµάτων των εικονιζόµενων υποκειµένων η προοπτική

θέτει ή αίρει ένα φράγµα ανάµεσα στο θεατή και τα εικονιζόµενα υποκείµενα.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την

αληθοφάνεια µιας εικόνας είναι οι εξής:

• Η ύπαρξη πολυχρωµίας. Όσο το χρώµα αφαιρείται τόσο

ελαττώνεται και η αληθοφάνεια. Υπάρχει µια γκάµα που εκτείνεται από

την παρουσία πολλών χρωµάτων έως την πλήρη έλλειψη χρώµατος, το

ασπρόµαυρο.

• Ωστόσο, το ίδιο χρώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από

ρεαλιστικά µέχρι αφηρηµένα, µε τις διάφορες αποχρώσεις του που

αποδίδουν σκιάσεις και όγκους µέχρι τον επίπεδο τρόπο που βρίσκουµε

στις παιδικές ζωγραφιές.

• Η έλλειψη βάθους εξαιρεί το εικονιζόµενο πρόσωπο ή

αντικείµενο από τα συµφραζόµενα και το προβάλλει ξεχωριστά εκτός

τόπου και χρόνου.

• Η λεπτοµέρεια θεωρείται γενικά στοιχείο ρεαλιστικής

απεικόνισης. Όταν ωστόσο ξεπεραστούν κάποια όρια η εικόνα γίνεται

και πάλι υπερρεαλιστική.



ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

∆ιακρίνονται τέσσερα είδη ρεαλισµού:

• Τεχνολογικός, όταν ως βασική αρχή λειτουργεί η

αποτελεσµατικότητα της οπτικής απεικόνισης ως προσχεδίου. Οποιοδήποτε

χρώµα π.χ. είναι άχρηστο για τον επιστηµονικό ή τεχνολογικό σκοπό της

εικόνας και αφαιρεί από το ρεαλισµό.

• Αισθητηριακός, όπου το χρώµα είναι πηγή ευχαρίστησης και ένα

ολόκληρο σύστηµα ψυχολογίας του χρώµατος καλείται να υποστηρίξει τον

τελικό σκοπό. Αυτός ισχύει για ορισµένα είδη τέχνης, µόδα, διαφήµιση κλπ.

• Αφηρηµένος, που χρησιµοποιείται από κοινωνικοοικονοµικές ελίτ

σε ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά συµφραζόµενα. Εδώ η αληθοφάνεια

ενισχύεται όσο περισσότερο αφαιρείται το ατοµικό χάριν του γενικού και το

συγκεκριµένο χάριν του αφηρηµένου. 

• Νατουραλιστικός της κοινής λογικής, που παραµένει ο κυρίαρχος

στην εποχή µας και µε τον οποίο µπορούν να λειτουργήσουν όλα τα µέλη της

κοινωνίας.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αν και η εικόνα έχει αναλυθεί αρκετά, κυρίως στην ξένη βιβλιογραφία (π.χ. 

Gombrich, 1995, Barthes, 1988), η χρήση της στη διδακτική πράξη στο

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ανύπαρκτη ή προβληµατική.

Η παρούσα εισήγηση θα κλείσει µε µια διαγραµµατική παρουσίαση της

Προσέγγισης του έργου τέχνης.

Α) Μορφολογική

• διαστάσεις και υλικά

• οργάνωση του εικαστικού χώρου

2α) συνθετικές αρχές οργάνωσης του εικαστικού χώρου (επίπεδα

ευδιάκριτα – δυσδιάκριτα, σαφείς – ασαφείς µορφές, διάταξη µορφών)

2β) το αποτέλεσµα των αρχών αυτών στο θεατή (δυναµικό ή στατικό;)

2γ) από τη µορφολογία του έργου προκύπτει κάποια κυριαρχία ενός

στοιχείου στο άλλο (π.χ. του χρώµατος στο σχέδιο;)



Β) Θεµατολογική

•Tο θέµα είναι αναγνωρίσιµο ή όχι;

•εντάσσεται ή όχι σε υπάρχουσα τυπολογία;

•µπορούµε να επισηµάνουµε σε άλλα είδη τέχνης;

•µπορούµε να το δούµε σε άλλες εκδοχές της ανθρώπινης

πραγµατικότητας;

Γ) Προσέγγιση του περιεχοµένου

•ο τίτλος του έργου

•η ιδεολογία του ( η διερεύνηση από το θεατή της συγκεκριµένης

επιλογής του καλλιτέχνη. Το ιδεολογικό φορτίο της µορφής και το

αποτέλεσµα του συνδυασµού τους:  αποδίδει θέση κατάφασης ή θέση

κριτικής;)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ PROJECT!!!!
Εισηγήτρια: Κατερίνα ∆εµέτη, Αρχαιολόγος


