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Τέχνη 

1. Ορισμός : Η ικανότητα δημιουργίας αισθητικής συγκίνησης και κοινωνικού προβλη-

ματισμού με την εκτέλεση έργων που πραγματεύονται την ιδέα του ωραίου, του καλού, 

καλλιτεχνία. Η καλλιτεχνική δημιουργία στο σύνολό της. 

 

2. Moρφές : 

    Λογοτεχνία  Εικαστικές                   Κινητικές 

   Πεζός λόγος -Ποίηση         Αρχιτεκτονική – Ζωγραφική            Μουσική-  Χορός- Θέατρο, Κινηματογράφος 

                                                                  Γλυπτική 

  

 “Η τέχνη είναι το υψηλότερο μέσο που βοηθά τους ανθρώπους να πλησιάσουν ο ένας 

τον άλλο. Τίποτε δεν μας ενώνει καλύτερα από μια κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση”. 

                                                                                                                      Γ. Σεφέρης 

  

3. Προσφορά τέχνης : 

α) Εξωτερικεύει συναισθήματα, ιδέες, απόψεις (λυτρώνει τον άνθρωπο και τον βοηθά να 

επικοινωνήσει), απελευθερώνει από τα πάθη, τα υπαρξιακά προβλήματα, τα άγχη, 

β) Ημερώνει τον άνθρωπο, δαμάζει τα πάθη, φέρει γαλήνη και ευδαιμονία, τον εξευγε-

νίζει, τον ανυψώνει, ηθικοποιεί το άτομο, 

γ) Βοηθά τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει την ομορφιά και τη σοφία της φύσης, της 

ζωής,  

δ) Αίρει τον άνθρωπο απ’ την πεζότητα, στοιχείο ιδιαίτερα αναγκαίο στην αισθητική 

ρύπανση της εποχής μας, 

ε) Συντελεί στη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης, στη βαθύτερη βίωση των κοινωνικών 

προβλημάτων, στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή για την επίλυσή τους, 

στ) Προσδιορίζει τη φυσιογνωμία κάθε λαού, τόσο με την προσωπική όσο και τη λαϊκή 

τέχνη, εθνική κληρονομιά, 

ζ) Αποκαλύπτει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, φωτίζει όλες τις πλευρές της ζωής, 

συμφιλιώνει τον άνθρωπο με το πεπρωμένο του, 

η) Προσφέρει ηθικά και υψηλά πρότυπα, στρατεύεται στο κοινωνικό καλό και δίκαιο, 

προβάλλοντας εξελιγμένα δείγματα αξιών μιας ιδανικής κοινωνικής ζωής (ισοτιμία, 

ομόνοια, δημοκρατία κ.α,) 
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θ) Προάγει τον πολιτισμό και το πνευματικό επίπεδο τόσο μεμονωμένων κοινωνικών 

ομάδων όσο και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

ι) Καλλιεργεί την κρίση, τη δημιουργική φαντασία, την ικανότητα πολυπρισματικής θέασης 

και ερμηνείας των γεγονότων, 

ια) Αποτελεί διαχρονική και πανανθρώπινη γλώσσα, διαμορφώνει οικουμενικό πνεύμα. 

 

“Τέχνη δεν είναι ν’ απεικονίζουμε ωραία πράγματα, αλλά ν’ απεικονίζουμε ωραία (αληθινά) τα 

πράγματα”. 

                                                                                                                                 Καντ 

 

“Κάθε έργο τέχνης είναι μια γωνία της φύσης ιδωμένη διαμέσου μιας διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας”. 

                                                                                                                              Εμίλ Ζολά 

 

 

4. Απεικόνιση της εποχής μέσω της τέχνης : 

 Αποκαλύπτονται οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες του λαού τη συγκεκριμένη εποχή. 

 Απεικονίζεται το συναισθηματικό υπόβαθρο του λαού. 

 Διαφαίνονται οι νοητικές δυνατότητες και τα πλαίσια ανάπτυξης κατά τη συγκεκριμένη 

εποχή. 

 Η παιδεία, η παράδοση, η θρησκεία εμπεριέχονται σε κάθε μορφή τέχνης. 

 Γίνονται σαφείς και οι κοινωνικές δομές που επικρατούν. 

 

5. Καλλιτέχνης (χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις):  

α) ιδιαίτερη ευαισθησία, 

β) αναπτυγμένη φαντασία, μόχθο κι αφοσίωση, 

γ) συλλαμβάνει αλήθειες και μορφές που είναι αδύνατο να συλλάβει ο κοινός νους 

(διορατικός, ενορατικός), 

δ) πρέπει να εκφράζει και ν’ απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο κι όχι σε μια μικρή 

κάστα ανθρώπων, να κινητοποιεί τη συγκίνηση, τη σκέψη και τα συναισθήματα του κοινού. 

ε) αισθητοποιεί τις συγκινήσεις του, με λέξεις, χρώματα, ήχους και μορφές, 

 στ) δίνει  σε ό,τι τον συγκινεί τέλεια μορφή που μπορεί να υπάρξει πέρα από τα συγκεκρι-

μένα στοιχεία ή γεγονότα που στάθηκαν αφορμή να γεννηθεί. Έτσι, το έργο του γίνεται 
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 «αξία» πέρα από το χώρο και το χρόνο. 

ζ) δεν πρέπει να χειραγωγείται και να υπηρετεί στείρα ιδέες κι αντιλήψεις, αλλά να είναι 

ηθικό κι άγρυπνο πνεύμα, συνεχής συνειδησιακή εγρήγορση.  

 

“Ο καλλιτέχνης παλεύει να αισθητοποιήσει το πάθος του απάνω σε σύμβολα ικανά να σηκώσουν 

και να μεταγγίσουν ακόμα και σε ξένες ψυχές τις λαχτάρες και την αγωνία του”. 

                                                                                                  Ε. Παπανούτσος 

6. Καλλιτέχνης – Εποχή : 

 

α) Η εποχή του δίνει τα πνευματικά ερεθίσματα, τον προβληματίζει, του προσφέρει το 

ιδεολογικό της υπόβαθρο. 

β) Ο καλλιτέχνης προσφέρει μηνύματα στην εποχή του, δίνει πρότυπα, προβληματίζει με 

το έργο του τον δέκτη. 

γ) Απόρροια των κοινωνικών συμβάντων της εποχής είναι η χαρά, η λύπη, ο πόνος  που 

εκφράζονται στο έργο του καλλιτέχνη. 

δ) Ο καλλιτέχνης εμπνέει συναισθηματικά την εποχή του, ενεργοποιεί συναισθηματικά 

τους δέκτες 
.
 πάσχει για την εποχή του και αυτό ακριβώς εκφράζει μέσω του έργου του.  

ε) Σε δύσκολες ώρες εμψυχώνει (ο καλλιτέχνης) παρακινεί, παρηγορεί, δείχνει τον δρόμο 

της τιμής και του χρέους. 

“Ο μεγάλος καλλιτέχνης δεν είναι της εποχής του είναι η εποχή του”. 

                                                                                                           Σεφέρης 

Όμως ο καλλιτέχνης μπορεί να αντιμετωπιστεί και έτσι από την εποχή του :  

α) Ψυχικός θάνατος από τους ανθρώπους της διαφθοράς γιατί φανέρωσε την αλήθεια, 

β) Σωματικός θάνατος (Λόρκα) γιατί θέλησε να σώσει την εποχή του από το ψεύδος, 

γ) Αδυναμία της εποχής να καταλάβει το έργο του 
.
 ανωριμότητα του πλήθους ή διάφορα 

συμφέροντα εμποδίζουν την αναγνώριση του έργου του, 

 

 “Ο καλλιτέχνης θέλει να κλονίσει εκ βάθρων τη σταθερότητα της κοινωνίας για να πλησιάσει περισσότερο το 

ιδεώδες. Η κοινωνία αποζητά τη σταθερότητα, ο καλλιτέχνης το άπειρο. Τον καλλιτέχνη τον ενδιαφέρει η απόλυτη 

αλήθεια, γι’ αυτό κοιτάζει μπροστά και βλέπει τα πράγματα πιο γρήγορα από τους άλλους”. 

                                                                                                                      Αντρέι Ταρκόφσκι 
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7.  

 “Τέχνη για την Τέχνη” : 

 Δόγμα που υπερασπίζεται την “καθαρή” τέχνη.  

 Η τέχνη είναι αυτοσκοπός, απλή εκδήλωση ηδονιστικής τάσης του ανθρώπου, μακριά 

από πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες. 

  Μοναδικός σκοπός της Τέχνης, κατά την άποψη αυτή, είναι η δημιουργική έκφραση 

και ανάδειξη του ωραίου, ενώ στόχος του καλλιτέχνη είναι η πρόκληση αισθητικής από-

λαυσης.  

 Όσοι ασπάζονται αυτό το δόγμα πιστεύουν ότι αν η τέχνη υπηρετεί εξωκαλλιτεχνικές 

σκοπιμότητες εκχυδαϊζεται. 

 Το δόγμα αυτό έχει καταδικαστεί, γιατί όποιος δε δημιουργεί για τους πολλούς αλλά 

για τους λίγους ή μόνο για τον εαυτό του, όποιος δε μιλά για τα καυτά και συγκεκριμένα 

προβλήματα του ανθρώπου,υπηρετεί μια τέχνη αδιάφορη, μια τέχνη φυγής, περιχαρακωμέ-

νη κι αδιέξοδη. 

 Οι καλλιτέχνες αδιαφορούν για το περιεχόμενο κι ενδιαφέρονται μόνο για τη μορφή. 

Στερούν, έτσι, το δικαίωμα της τέχνης ν’ αναφερθεί σε θέματα με βαθύτερο νόημα και 

περιεχόμενο. 

 Ο καλλιτέχνης απομονώνεται απ’ την κοινωνία, το φυσικό χώρο έμπνευσής του. 

 

8. Στρατευμένη τέχνη : 
“Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου πρέπει να υπηρετούν τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλιώς θα μεί-

νουν στείρες και αργόσχολες απασχολήσεις. Ο πλούτος υπάρχει για να τον χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, 

η επιστήμη για να ’ναι οδηγός του και η τέχνη πρέπει να ’χει σκοπό της κάποιο ουσιαστικό αγαθό κι 

όχι μια στείρα ευχαρίστηση”. 

                                                                          Γ. Β. Πλεχάνωφ 

 Οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι που έχουν πολιτική τοποθέτηση και την παρουσιά-

ζουν στα έργα τους θεωρούνται στρατευμένοι.  

 Στρατευμένη είναι η τέχνη που εντάσσεται σε μια ιδεολογία και προσπαθεί να μεταδώ-

σει ένα μήνυμα πολιτικής, ηθικής, κοινωνικής, θρησκευτικής ή άλλης σκοπιμότητας. 

 Αποβλέπει στον προσηλυτισμό κι όχι στο κοινωνικό όφελος. 

 Καταπνίγει το καλλιτεχνικό μέρος και τον αισθητικό ρόλο της τέχνης. 

 Ο καλλιτέχνης δε δημιουργεί ελεύθερα, αλλά ετεροκατευθύνεται από κέντρα εξουσίας, 

δημιουργεί “κατ’ επιταγή”. 

  Όμως, αν κανείς ασκεί κριτική κατά των “κακώς κειμένων”, τότε η πολιτική δίνει ζωή 

και δύναμη στην τέχνη. 

 Όταν η τέχνη αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον ελευθερίας και δημοκρατίας είναι 

αληθινή και σωτήρια.  

 Βέβαια, το καλλιτεχνικό έργο δεν αρκείται στο καλό περιεχόμενο, πρέπει και η αισθη-

τική του μορφοποίηση να είναι σύμφωνη με τους μορφολογικούς κανόνες της τέχνης. 
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9. Η Τέχνη σήμερα  

 Καταλύει παραδοσιακές αξίες, αποστασιοποιείται από τεχνοτροπίες του παρελθόντος, 

στηλιτεύει την υποκρισία, τη σεμνοτυφία, τις κοινωνικές συμβατικότητες. 

 Εκφράζει την αντιφατικότητα, την ταχύτητα, την σκληρότητα και τη σύγχυση της σύγ-

χρονης εποχής. 

 Συχνά είναι απροσπέλαστη λόγω της αφαιρετικής εκφραστικής της. 

 Τα έργα τέχνης παράγονται πλέον μαζικά και βιομηχανοποιημένα (εμπορευματοποίηση 

τέχνης) και η Τέχνη συχνά ευτελίζεται σε προϊόν προς κατανάλωση, σε τρόπο εκτόνωσης 

και φτηνής διασκέδασης. 

 Η λαϊκή τέχνη (άμεση λαϊκή δημιουργία, όπως τα δημοτικά τραγούδια ή τα έργα που 

αναφέρονται στα προβλήματα του λαού) σήμερα ταυτίζεται με το λαϊκισμό που χρησιμο-

ποιεί εύπεπτα μέσα και ευτελή μηνύματα, θεωρεί τον άνθρωπο ανίκανο να σκεφτεί και 

τον οδηγεί σε πνευματικό και συναισθηματικό εφησυχασμό. 

 

10. Ο ρόλος του κριτικού της τέχνης             

 Αποτιμά την αξία του καλλιτεχνικού έργου, μελετώντας το σε βάθος. 

 Επαινεί και προβάλλει κάθε αξιόλογο έργο. 

 Επισημαίνει τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα του έργου. 

Καθιστά το έργο κατανοητό στο ευρύ κοινό 

 

                            


