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Η αξραία ειιεληθή ηέρλε, κε ηε ζηελόηεξε έλλνηα, είλαη

ε ηέρλε ηεο Ειιάδαο, ηωλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο

Μηθξόο Αζίαο θαη ηωλ ειιελόθωλωλ πεξηνρώλ ζηε

Κάηω Ιηαιία θαη ζηε Σηθειία θαηά ηελ αξραηόηεηα.

Σε παγθόζκην επίπεδν, ε θξεηηθή-κπθελαϊθή ηέρλε

ζεωξείηαη επίζεο ωο ειιεληθή ηέρλε.

Οη πήιηλεο πιάθεο ζε Γξακκηθή Β είλαη γξακκέλεο ζηα

κπθελαϊθά ειιεληθά θαη απνηεινύλ έλα από ηα

παιαηόηεξα δείγκαηα ηέρλεο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ.

Η αξραία ειιεληθή ηέρλε θαιύπηεη αθόκε ηελ

αξρηηεθηνληθή θαη ηε γιππηηθή, ηε δωγξαθηθή αγγείωλ

θαη ηελ αγγεηνπιαζηηθή. Έξγα δωγξαθηθήο από

αξραίνπο Έιιελεο βξίζθνπκε θπξίωο από ην 100 π.Χ.

θαη ηελ ύζηεξε Αξραηόηεηα.





Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αρχαίοι Έλληνες

δημιούργησαν με την τέχνη τους αισθητικές

αρχές και πρότυπα που κέρδισαν ευρεία

αποδοχή και απέκτησαν παγκόσμια

ακτινοβολία.

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη διαχρονικά ως

πρότυπο καθορίζει ως σήμερα, άμεσα ή

έμμεσα, τον τρόπο με τον οποίο

αντιλαμβανόμαστε και αποτιμούμε την

καλλιτεχνική δημιουργία



Η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων επηρέασε τους

καλλιτέχνες και τους πνευματικούς

ανθρώπους της νεότερης Ευρώπης, ιδιαίτερα

από την Αναγέννηση και έπειτα, η γνωριμία με

τα ίδια τα έργα, που για αιώνες θεωρήθηκαν

αξεπέραστα πρότυπα και παραμένουν

σταθερές αξίες στον σημερινό, παγκόσμιο

πλέον, πολιτισμό.



Η θιαζηθή ηέρλε επεξέαζε έληνλα ηελ επξωπαϊθή θαη

παγθόζκηα ηέρλε δηακέζνπ ηεο Ρωκαϊθήο απηνθξαηνξίαο

πνπ ηε δηέδωζε ζε νιόθιεξε ηε Μεζόγεην, ζηε Βόξεηα

Αθξηθή θαη ηελ Εγγύο Αλαηνιή.

Οη Επξωπαίνη αξρηηέθηνλεο από ηελ επνρή ηεο

Αλαγέλλεζεο κέρξη ζήκεξα πηνζεηνύλ ηηο δωξηθέο, ηηο

ηωληθέο θαη ηηο θνξηλζηαθέο θηνλνζηνηρίεο πνπ

πεξηβάιινπλ ηα νηθνδνκήκαηα, ηα αεηώκαηα ζηηο ζηέγεο,

ηνλ πινύζην γιππηό δηάθνζκν.

Σηε γιππηηθή κεγάινη δεκηνπξγνί εκπλένληαη από ηα

θιαζηθά αγάικαηα θαη αλάγιπθα θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη

ζηε κεγάιε δωγξαθηθή αιιά θαη ζηε κηθξνηερλία.



Σηελ Αλαγέλλεζε ην θέληξν βάξνπο είλαη ν

άλζξωπνο. Ήηαλ, επνκέλωο, θπζηθό νη

θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο λα ζηξαθνύλ

ζηελ αξραία ηέρλε, ηέρλε θαηεμνρήλ

αλζξωπνθεληξηθή.

Η επίδξαζε ηωλ αξραίωλ πξνηύπωλ,

κεηαθξάδνληαη ζηελ Αλαγέλλεζε ωο bellezza –

είλαη ν νξηζκόο ηνπ θάιινπο, ηεο εμηδαλίθεπζεο

- θαη ζα απνηειέζνπλ βαζηθή αθεηεξία ηεο

δπηηθνεπξωπαϊθήο ηέρλεο



Σηε Φιωξεληία ηωλ Μεδίθωλ ην ελδηαθέξνλ

γηα ηελ Αξραηόηεηα ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο

δελ ζα αξγήζεη λα εθδειωζεί, θαη ηδηαίηεξα

ζηε γιππηηθή ζα γίλεη πνιύ γξήγνξα

αηζζεηό



Ο 17ος αιώνας είναι η εποχή του

Ρούμπενς. Ο Ρούμπενς (1577-1640),

ένας ξεχωριστός, κοσμοπολίτης

ζωγράφος στη Φλάνδρα , η τέλεια

έκφραση του ΜΠΑΡΟΚ.

Πίστευε βαθιά ότι τα έργα ζωγραφικής

των Ελλήνων ήταν τα ωραιότερα που

δημιουργήθηκαν ποτέ. Μελέτησε

αρχαία κλασικά αγάλματα, τα οποία

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο έργο του





Γεωκεηξηθή ηέρλε νλνκάδνπκε ηελ ηέρλε πνπ

αλαπηύρζεθε από ηνλ 11ν έωο θαη ηνλ 8ν αηώλα

π.Χ., δειαδή θαηά ηε γεωκεηξηθή επνρή.

Ολνκάδεηαη γεωκεηξηθή από ηα γεωκεηξηθά

ζρέδηα πνπ θνζκνύλ ηα πήιηλα αγγεία



ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

Αγγεία νλνκάδνληαη ηα αξραία ζθεύε ή δνρεία

πνπ πξννξίδνληαλ γηα δηάθνξεο ρξήζεηο, όπωο

γηα ηελ απνζήθεπζε θαη θύιαμε αγαζώλ, γηα ηε

κεηαθνξά ηνπο ή γηα ηελ θαζεκεξηλή νηθηαθή

ρξήζε, είηε ζε ηειεηνπξγίεο .

Τα αγγεία ηεο γεωκεηξηθήο ηέρλεο ζηελ αξρή

δηαθνζκήζεθαλ κε θπκαηηζηέο γξακκέο θαη

ζπείξεο πνπ δωγξαθίδνληαλ κε ην ρέξη πάλω

ζηελ επηθάλεηα ηωλ αγγείωλ.







ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Με ηνλ όξν θιαζηθή επνρή αλαθέξεηαη ε

ρξνληθή πεξίνδνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο

ηζηνξίαο, πεξίπνπ 200 ρξόλωλ, από ην 480

π.Χ. έωο ην 323 π.Χ., θαηά ηελ νπνία

ππήξμε ξαγδαία άλζηζε ζηνλ ρώξν ηνπ

πνιηηηζκνύ.



Η λέξη κλασικός στην ελληνική και στις

ξένες γλώσσες σημαίνει εκείνο που είναι

αξεπέραστο και έχει αιώνια, διαχρονική

αξία, ισχύ και αναγνώριση. Βασικά

γνωρίσματα της κλασικής τέχνης είναι

το μέτρο, η αρμονία και το κάλλος.











Η άλνδνο ηεο Μαθεδνλίαο, από έλα κηθξό βαζίιεην ζην

πεξηζώξην ηωλ ππνζέζεωλ ηωλ ηππηθώλ ειιεληθώλ

πόιεωλ-θξαηώλ ζε έλα πνπ θαηέιεμε λα εμνπζηάδεη ηελ

ηύρε νιόθιεξνπ ηνπ Ειιεληζηηθνύ θόζκνπ, ζπλέβε επί

ηεο βαζηιείαο ηνπ Φηιίππνπ Β΄.

Με ηνλ θαηλνηόκν καθεδνληθό ζηξαηό, λίθεζε ηηο παιηέο

δπλάκεηο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θήβαο ζηελ απνθαζηζηηθή

Μάρε ηεο Χαηξώλεηαο (338 π.Χ.) θαη ηηο ππέηαμε ελώ

δηαηεξνύζε ππό έιεγρν ηε Σπάξηε.

Ο γηνο ηνπ Αιέμαλδξνο ν Μέγαο ζπλέρηζε ηελ

πξνζπάζεηα ηνπ παηέξα ηνπ λα δηνηθήζεη όιε ηελ Ειιάδα

κέζω ηεο νκνζπνλδίαο ηωλ ειιεληθώλ θξαηώλ,

θαηόξζωκα πνπ ηειηθά επηηεύρζεθε κεηά ηελ θαηαζηξνθή

ηεο επαλαζηαηεκέλεο Θήβαο.



Σηνπο πνιέκνπο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ

πνπ αθνινύζεζαλ, θαηάθεξε ηειηθά λα

θαηαθηήζεη έθηαζε πνπ εθηεηλόηαλ κέρξη ηνλ

Ιλδό Πνηακό.

Γηα κηα ζύληνκε πεξίνδν ε Μακεδονική

Αυηοκραηορία ηου ήηαν η ιζχυρόηερη ζηον

δυηικό κόζμο, ην θαζνξηζηηθόηεξν ειιεληζηηθό

θξάηνο, εγθαηληάδνληαο ηε κεηάβαζε ζηε λέα

απηή πεξίνδν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ

πνιηηηζκνύ.






