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Κεφάλαιο

Ο	Συγγραφέας	Clive	Bell	το	1914	έγραψε	ένα	βιβλίο	με	τίτλο	«τέχνη»,	το	οποίο	εκ-δόθηκε	στο	Λονδίνο	το	1920	και	αναφερόταν	στη	χρησιμότητα	της	φόρμας	και	
στην	ανταπόκριση	που	είχε	στο	θεατή	με	έναν	ιδιαίτερο	τρόπο.	Η	θεωρία	του	

για	την	τέχνη	στηρίχθηκε	ανάμεσα	στο	διαχωρισμό	που	τον	αποτελούσαν	δύο	ειδών	
φόρμες,	«η	περιγραφική	φόρμα»,	η	οποία	μιμείται	την	εμφάνιση	των	πραγμάτων	στον	
κόσμο	και	η	«σημαντική	φόρμα»,	όπου	γραμμές	και	χρώματα	συνδυάζονται	με	ένα	συ-
γκεκριμένο	τρόπο	ανάμεσα	σε	φόρμες,	οι	οποίες	ερέθιζαν	τα	αισθητικά	συναισθήματα.	
Σαφώς	όλα	τα	έργα	τέχνης	εκτός	από	τα	αφηρημένα	έπαιρναν	σε	κάποιο	βαθμό	τα	χα-
ρακτηριστικά	της	φόρμας	σε	σχέση	με	την	εμφάνιση	των	πραγμάτων	στον	κόσμο.	

Ο	 Bell	 ήθελε	 να	 μελετήσει	 το	 διαχωρισμό	 ανάμεσα	 στα	 έργα	 που	 χρησιμοποιού-
σαν	τις	ιδιότητες	της	φόρμας,	για	να	υποδηλώσουν	κάποιο	συναίσθημα	και	στα	έργα	
που	τις	χρησιμοποιούσαν	«αισθητικά»,	όπως	αυτός	εννοούσε	με	ένα	αδιάφορο	τρόπο.	
Όπως	για	παράδειγμα	μία	ρεαλιστική	φόρμα	μπορεί	να	είναι	σημαντική	σα	μέρος	του	
σχεδίου,	διότι,	για	να	εκτιμηθεί	ένα	έργο	τέχνης,	δεν	είναι	απαραίτητο	να	μεταφέρει	κά-
ποια	γνώση	των	ιδεών	και	των	θεμάτων	της.	Η	τέχνη	μας	μεταφέρει	από	τον	κόσμο	των	
ανθρώπινων	δραστηριοτήτων	σε	έναν	κόσμο	αισθητικής	ανάτασης1. 

Ο	Bell	υπερέβαλλε	στην	άποψή	του	θεωρώντας	ότι	δεν	μπορεί	να	υπάρξει	εκτίμηση	
χωρίς	κάποια	μορφή	γνώσης.	Κατά	την	άποψή	του	τα	σημαντικά	επιτεύγματα	της	τέχνης	
ήταν	αυτά	που	παρουσίαζαν	κάτι	το	διαφορετικό,	βρισκόντουσαν	έξω	από	το	κατεστη-
μένο	και	είχαν	μια	αυτάρκεια	ως	προς	τη	φόρμα.	Αυτή	η	φόρμα	ήταν	πρωτότυπη,	βασί-
στηκε	στην	αρχική	της	έννοια	και	επομένως	δε	χρειάστηκαν	προηγούμενες	γνώσεις,	για	
να	βιωθεί	αυτή	η	εμπειρία	της	τέχνης.	Η	μορφή	κριτικής	του	Bell	ήταν	επαναστατική.	Ο	
ίδιος	και	ο	Roger	Fry	ήταν	κατά	μεγάλο	μέρος	υπεύθυνοι	για	την	προπαγάνδα	του	μο-
ντέρνου	κινήματος	σε	ένα	αγγλικό	και	αμερικάνικο	ακροατήριο	ανάμεσα	σε	συγγραφείς,	

1.	Bell,	Art,	p.p.	19-20.

Ο	μοντερνισμός	
και	η	λειτουργία	της	φόρμας	

3



Η	επίδραση	του	ιμπρεσιονισμού	στη	σύγχρονη	τέχνη	-	Μέρος	1

40

όπως	ο	Sheldon	Cheney.	Το	βιβλίο	με	τίτλο	«τέχνη»	του	Bell	εκδόθηκε	κατά	τη	δεκαετία	
1920	και	1930.	Υπήρξε	δε	μια	ξεχωριστή	ομάδα	εκδόσεων,	που	βγήκε	σε	διάστημα	25	
ετών	στη	Γαλλία,	Γερμανία,	Αγγλία	και	Αμερική	με	κοινό	στόχο	να	χαρακτηρίσουν	ένα	
μοντέρνο	κίνημα	τέχνης.	Τα	κείμενα	του	Γάλλου	κριτικού	Maurice	Denis	ήταν	μια	σημα-
ντική	πηγή	για	τα	κριτικά	σημειώματα	του	πρώιμου	μοντερνισμού,	όπως	ονομάσθηκε	
η	τάση,	στην	οποία	ανήκαν	αυτές	οι	εκδόσεις.	Η	μελέτη	του	Denis	για	το	Cézanne	εκδό-
θηκε	το	1907,	μεταφράστηκε	στα	Αγγλικά	από	το	Roger	Fry	και	εκδόθηκε	στο	Burlington	
Magazine	 το	 1910.	 Τα	 συγκεντρωμένα	 δοκίμια	 εκδόθηκαν	 σα	 θεωρίες	 της	 περιόδου	
1880-1910	το	1912.	Ήταν	το	πρώτο	στην	ουσία	βιβλίο	που	υποστήριξε	ότι	η	μοντέρνα	
τέχνη	στο	σύνολό	της	εκδόθηκε	από	το	Γερμανό	συγγραφέα	Julius	Meier-Graefe	το	1904	
(πρώτη	αγγλική	μετάφραση	ως	μοντέρνα	τέχνη	έγινε	το	1908).	Άλλες	σχετικές	εκδόσεις	
περιλάμβαναν	τη	συλλογή	μελετών	του	Fry	«Εικόνα	και	σχέδιο»,	που	εκδόθηκε	στο	Λον-
δίνο	το	1920	και	εξακολούθησε	να	εκδίδεται	κατά	τις	δεκαετίες	του	1920	και	1930.	Μια	
έκδοση	της	Pelican	βγήκε	το	1937,	ανατυπώθηκε	το	1961	και	ξαναεκδόθηκε	το	1981.	Η	
«εισαγωγή»	του	Ceney	είχε	ήδη	αναφερθεί.	Το	σύγχρονο	κίνημα	στην	τέχνη	του	R.H.	
Wilenski	εκδόθηκε	στο	Λονδίνο	το	1927	(αναθεωρημένη	έκδοση	το	1935)	και	οι	«Βάσεις	
της	μοντέρνας	τέχνης»	του	Amedee	Ozenfant	εμφανίστηκαν	στο	Παρίσι	το	1928,	στο	
Λονδίνο	το	1931	και	στη	Ν.	Υόρκη	το	1952.	Καθεμία	απ’	αυτές	τις	εκδόσεις	αντιπροσώ-
πευσε	 έναν	 ξεχωριστό	 χαρακτήρα	 της	μοντέρνας	 τέχνης	 και	 συνέδεσε	 το	 χαρακτήρα	
αυτό	με	μία	εγκατάλειψη	της	νατουραλιστικής	περιγραφής	και	αφήγησης.	Τέτοιες	εκ-
δόσεις	συνέβαλαν	στην	ανάπτυξη	ενός	συγκεκριμένου	συστήματος,	που	αφορούσε	τη	
μοντέρνα	τέχνη	κατά	τις	τρεις	πρώτες	δεκαετίες	του	20ου	αιώνα	και	αντιπροσώπευαν	
μια	συγκεκριμένη	φάση	για	την	ανάπτυξη	της	ιδεολογίας	του	μοντερνισμού.	

Η	αυθεντικότητα	της	παράδοσης	κατά	τον	20ο	αιώνα	συνδέθηκε	με	τη	παγκόσμια	επι-
τυχία	της	σύγχρονης	γαλλικής	τέχνης,	η	οποία	φάνηκε	να	είναι	ένα	επίτευγμα	και	μία	επι-
κύρωση	της	κριτικής	παράδοσης.	Η	θέση	στο	έργο	του	Cézanne	είχε	ιδιαίτερη	κεντρική	
θέση	στις	περιγραφές	των	Μοντερνιστών	για	τη	φύση	της	ποιότητας	στην	τέχνη.	Εκτός	
από	τις	παραπάνω	εκδόσεις,	ο	 Fry	 εξέδωσε	μία	μονογραφία	για	 τον	Cézanne	το	1927.	
Πέντε	χρόνια	νωρίτερα	ο	Bell	είχε	εκδώσει	τη	συλλογή	μελετών	για	την	πρόσφατη	τέχνη,	
με	τίτλο	«Από	το	Cézanne»2	και	ο	Cheney	την	«Εισαγωγή	του	για	τη	μοντέρνα	τέχνη».	Εκεί	
λοιπόν	ανέφερε	 το	Cézanne	ως	 την	πρώτη	προσωπικότητα	που	άνοιξε	μια	νέα	 εποχή	
μετά	από	τον	El	Greco3.	Μπορούμε	να	αναφέρουμε	ότι	με	την	εμφάνιση	του	Cézanne	στην	
πρώτη	από	τις	δύο	μετεμπρεσιονιστικές	εκθέσεις	που	οργάνωσε	ο	Fry	το	1910,	τρία	χρό-
νια	ύστερα	από	το	θάνατό	του,	η	μεγάλη	πλειονότητα	του	κόσμου	της	τέχνης	στην	Αγγλία	
αντιμετώπισε	τους	υποστηρικτές	του	Cézanne	ως	«τρελούς».	Έπρεπε	να	περάσουν	πάνω	
από	είκοσι	χρόνια,	για	να	εκτεθεί	οποιοδήποτε	έργο	του	σε	δημόσια	συλλογή	στην	Αγγλία.

Ο	 Αμερικανός	 κριτικός	Michael	 Fried4	 γράφοντας	 σε	 μια	 μεταγενέστερη	 φάση	 για	

2.		Bell	Art	p.	207:	Στο	βαθμό	που	μπορούμε	να	πούμε	ότι	ένας	άνθρωπος	μπορεί	να	εμπνεύσει	μια	
ολόκληρη	εποχή,	ο	Cèzanne	εμπνέει	το	σύγχρονο	κίνημα.	Ο	Cèzanne	είναι	ο	Χριστόφορος	Κολόμβος	
μιας	νέας	ηπείρου	της	φόρμας.	Η	περίοδος	που	βρισκόμαστε,	στο	έτος	1913,	αρχίζει	με	την	ωριμότη-
τα	του	Cèzanne	(περίπου	1885).

3.		A	primer	of	Modern	Art	p.	30:	Είναι	αναγκαίο	να	ξαναγράψουμε	ιστορία,	όσο	ο	κόσμος,	σταδιακά	
αποδέχεται	τα	επιτεύγματα	του	Cézanne,	ως	σημείο	καμπής	της	εξέλιξης	της	τέχνης,	επειδή	γίνεται	
φανερό	ότι	για	εκατοντάδες	χρόνια	η	φωτογραφική	απεικόνιση	υπήρξε	ο	λάθος	θεός	ανάμεσα	στους	
ζωγράφους	και	τους	γλύπτες.	(Cheney	means	a	photographic	criterion	of	likeness).

4.		Ο	Michael	Fried,	ονόμαζε	τη	σχέση	του	έργου	και	των	ορίων	του	«παραγωγική	δομή»,	έκφραση	που	
φάνηκε	ότι	γενικά	διατηρήθηκε	παρά	τις	αντιρρήσεις	ορισμένων	που	έκριναν	ότι	η	σχέση	αυτή	δεν	
ήταν	παραγωγική	αλλά	συσχετική.	“Three	American	painters”	(κείμενο	του	Michael	Fried),	Fogg	Art	
Museum,	Χάρβαρντ,	1965	καταλ.	έκθεσης.
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Ο	όρος	«μοντέρνο»	χρησιμοποιήθηκε	ευρέως	για	να	τονιστούν	οι	διαφορές	που	υπήρχαν	 ανάμεσα	 στο	 παρόν	 και	 το	 παρελθόν.	 Ο	 όρος	 αυτός	 σηματοδότησε	
στην	 τέχνη	 μια	 συγκεκριμένη	 περίοδο	 της	 ιστορίας	 της	 και	 χρησιμοποιήθηκε	

για	να	διαφοροποιηθούν	διάφοροι	τύποι	τέχνης	που	παράχθηκαν	εκείνη	την	περίοδο.	
Μοντέρνα	τέχνη	δε	σημαίνει	απαραίτητα	«τέχνη	της	μοντέρνας	περιόδου»,	διότι	όλη	η	
τέχνη	που	είχε	παραχθεί	εκείνη	την	περίοδο,	δεν	μπόρεσε	να	χαρακτηριστεί	«μοντέρνα»	
εκτός	από	συγκεκριμένους	τύπους	τέχνης	που	διεκδίκησαν	το	χαρακτηρισμό	αυτό.	

Επομένως	το	«μοντέρνο»	έδωσε	την	ικανότητα	σε	μερικούς	πίνακες	να	διεκδικήσουν	
το	χαρακτηρισμό	αυτό	σε	αντίθεση	με	άλλους.	Συγκρίνοντας	μια	ομάδα	πινάκων	του	
Manet,	 του	Morisot	και	 του	Monet	με	κάποιους	πίνακες	του	ακαδημαϊκού	ζωγράφου	
Bougueréau,	οι	οποίοι	όλοι	δημιουργήθηκαν	ανάμεσα	στο	1870	και	το	1880,	είναι	πολύ	
εύκολο	να	διακρίνει	κανείς	τη	διαφορά	ανάμεσα	στους	ιμπρεσιονιστικούς	πίνακες	και	
τους	πίνακες	του	Bouguereau.	Ενώ	η	πρώτη	ομάδα	ζωγράφισε	τα	σύγχρονα	θέματα	πιο	
ελεύθερα,	ο	Bouguereau	συμμορφώθηκε	με	το	καθορισμένο	πρότυπο	της	ακαδημαϊκής	
ζωγραφικής,	καθιστώντας	τις	φιγούρες	του	κλασικές	και	τοποθετώντας	τες	ανάμεσα	σε	
τοπία	ζωγραφισμένα	με	λεπτομέρεια.	Ήταν	γεγονός	ότι	τα	δεδομένα	της	ακαδημαϊκής	
ζωγραφικής	επρόκειτο	να	αλλάξουν	και	το	φάσμα	της	ήταν	αρκετά	ευρύ	ώστε	συμπερι-
έλαβε	τοπικά	και	μοντέρνα	θέματα.

Ένα	«μοντέρνο»	έργο	κατασκευάστηκε	με	την	αίσθηση	της	διαφορετικότητας,	όπως	
θα	μπορούσαμε	επίσης	να	πούμε	ότι	το	«μοντέρνο»	είναι	μια	μορφή	διαφορετικότητας	
και	από	τα	μέσα	του	19ου	αιώνα,	όσον	αφορά	τη	ζωγραφική,	σηματοδότησε	μια	συγκε-
κριμένη	σχέση	ανάμεσα	στα	είδη	των	σύγχρονων	θεμάτων	και	στα	είδη	«μεταχείρισης»	
που	συναντήσαμε	στο	Manet,	στο	Morisot	και	στο	Monet.	

Ένας	τρόπος	που	παρουσιάστηκε	αυτή	η	διαφορά,	ήταν	ο	τρόπος	που	εμφανίστηκαν	
οι	τρεις	πίνακες	σε	σύγκριση	με	τη	μνημειώδη	σύνθεση	του	Bouguereau.	Ο	Bouguereau	

Το	μοντέρνο	ως	μορφή	
μέσα	από	την	εξάσκηση	της	τέχνης
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επικεντρώθηκε	στα	πρόσωπα	των	φιγούρων	του	και	τα	εξιδανίκευσε,	ενώ	στους	«μο-
ντέρνους»	πίνακες	του	Manet,	του	Morisot	και	του	Monet	φάνηκε	ότι	τουλάχιστον	εν	
μέρει	είχαν	εξαλειφθεί	τα	χαρακτηριστικά	των	προσώπων	σαν	πιθανό	επίκεντρο	του	πί-
νακα.	Υπήρχε	η	σχεδόν	θολή,	μη	συγκεκριμένη	απεικόνιση	του	Morisot,	η	σκιά	που	έπε-
φτε	από	την	ομπρέλα	του	ήλιου	στον	πίνακα	του	Monet	και	η	παρεισφρητική	βεντάλια,	
με	την	οποία	ο	Manet	κάλυπτε	το	πρόσωπο	της	γυναίκας.	Και	στους	τρεις	μπορούμε	
να	αναγνωρίσουμε	αυτό	το	σβήσιμο	των	χαρακτηριστικών	του	γυναικείου	προσώπου	
σα	μέθοδο	για	να	κατευθυνθεί	αλλού	η	προσοχή,	μακριά	απ’	αυτό	που	θεωρείται	ως	
το	«ψυχολογικό	κέντρο	του	πίνακα»,	δηλαδή	το	ανθρώπινο	πρόσωπο.	Για	τον	ποιητή	
και	κριτικό	της	τέχνης	Charles	Baudelaire	αυτά	τα	ενδιαφέροντα	αναγνωρίστηκαν	ως	
«μοντερνισμός».	

Στο	άρθρο	με	τίτλο	«Ο	ζωγράφος	της	μοντέρνας	ζωής»	που	πρωτοδημοσιεύτηκε	στη	
γαλλική	εφημερίδα	Le	Figaro	το	1863,	ο	Baudelaire	χρησιμοποίησε	τον	όρο	«μοντερ-
νισμός»,	για	να	δηλώσει	μια	αίσθηση	διαφοράς	από	το	παρελθόν	και	για	να	περιγρά-
ψει	την	περίεργη	μοντέρνα	ταυτότητα.	Το	μοντέρνο	σε	αυτή	την	ενότητα	δε	σημαίνει	
«επί	του	παρόντος»	αλλά	δηλώνει	μία	συγκεκριμένη	συμπεριφορά	μέχρι	το	παρόν.	Σύμ-
φωνα	με	τον	Baudelaire	αυτή	η	συμπεριφορά	είχε	σχέση	με	μια	συγκεκριμένη	εμπειρία	
μοντερνισμού,	η	οποία	ήταν	χαρακτηριστική	αυτής	της	περιόδου.	

8.1.  Η συνεχή ανανέωση του μοντερνισμού και  
η αλλαγή στους τρόπους αναπαράστασης 

Την	εμπειρία	του	μοντερνισμού	βίωσε	στα	μέσα	του	19ου	αιώνα,	όταν	την	εφάρμοσε	
στην	τέχνη	ο	Baudelaire	και	μπόρεσε	να	την	καθορίσει	ως	«Μεταμοντερνισμό»	εννοώ-
ντας	το	εφήμερο,	το	πρόσκαιρο,	το	απρόοπτο,	το	μισό	της	τέχνης,	του	οποίου	το	άλλο	
μισό	είναι	το	αιώνιο,	το	αμετάβλητο1. 

Ο	Baudelaire	υποστήριξε	για	παράδειγμα	ότι	οι	ζωγράφοι	έπρεπε	να	ζωγραφίσουν	
τις	φιγούρες	τους	με	σύγχρονα	φορέματα	και	όχι	με	αρχαϊκά	κουστούμια	του	παρελθό-
ντος,	και	ότι	το	σύγχρονο	με	όλες	τις	ποικίλες	και	φευγαλέες	αμφιέσεις	είχε	μια	ηρω-
ική	και	επική	διάσταση.	Η	αντίληψη	του	Baudelaire	για	το	μοντέρνο	δεν	ήταν	απλά	ότι	
έπρεπε	να	βαδίσει	σύμφωνα	με	την	εποχή	του,	ούτε	να	υπόκειτο	σε	γρήγορες	αλλαγές	
μόδας,	αν	και	αυτές	ήταν	συμπτωματικές	εμπειρίες	ενός	μοντέρνου	τύπου.	Υποστήριξε	
ότι	το	μοντέρνο	στην	τέχνη	συνδέθηκε	με	μια	εμπειρία,	η	οποία	δεν	παρέμεινε	στατική	
και	η	οποία	ήταν	φανερά	αισθητή	στα	μεγάλα	αστικά	κέντρα.	Καθώς	προσπαθούμε	να	
εντοπίσουμε	το	μοντερνισμό	ή	να	τον	καθορίσουμε	σε	έναν	απλό	σχηματισμό,	ρισκά-
ρουμε	να	χάσουμε	την	ουσία,	η	οποία	εξ	ορισμού	υπόκειται	σε	συνεχή	ανανέωση	δη-
μιουργώντας	αναταράξεις.	 Για	 τον	Baudelaire	 τα	καινούργια	θέματα	χρειαζόντουσαν	
και	νέες	τεχνικές,	οι	όροι	«μοντέρνο»	και	«μοντερνισμός»	δεν	ήταν	θέμα	σταθερού	ορι-
σμού,	αλλά	ανάλογοι	και	υποκείμενοι	της	ιστορικής	αλλαγής.

Σαφώς	όλοι	οι	μοντέρνοι	πίνακες	δεν	απεικονίζουν	μοντέρνα	ή	σύγχρονα	θέματα,	
αλλά	η	σχέση	μεταξύ	θέματος	και	τεχνικής	ήταν	ένα	θέμα	συζήτησης	για	τους	καλλιτέ-
χνες	στο	τέλος	του	19ου	αιώνα	και	στις	αρχές	του	20ου	αιώνα.	Θα	μπορούσε	να	τεθεί	

1.		The	Painters	of	Modern	Life	and	other	Essays	p.	13.
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διαφορετικά	με	τον	ισχυρισμό	ότι	υπήρξε	μια	ανήσυχη	συνύπαρξη	ή	ένταση	ανάμεσα	
στους	στόχους	της	μοντέρνας	ζωγραφικής	και	 εκείνων	του	μοντερνισμού,	 εάν	παρα-
δεχθούμε	ότι	 ο	 μοντερνισμός	αναφερόταν	στις	 μορφές	 τέχνης	που	υπόκεινταν	στην	
αλλαγή	και	στην	κοινωνική	ζωή	των	μεγάλων	αστικών	κέντρων.	

2.17. Boccioni «Ο δυναμισμός ενός ποδοσφαιριστή» 1913 New York Museum of Modern Art.

Μερικά	παραδείγματα	έδειξαν	μερικές	από	τις	προτεραιότητες	αλλαγής	που	βρίσκο-
νταν	σε	κίνδυνο	και	έδειξαν	τους	τρόπους,	με	τους	οποίους	τα	ενδιαφέροντα	προσα-
νατολίστηκαν	σε	διαφορετικές	ιστορικές	και	βιογραφικές	έννοιες.	Ο	«δυναμισμός	ενός	
ποδοσφαιριστή»	(1913)	(πιν.	2.17)	του	Umberto	Boccioni	ήταν	ένας	πίνακας	που	έδειξε	
την	ανησυχία	του	ιταλού	φουτουριστή	γύρω	από	τη	σύγχρονη	ζωή,	ενώ,	ο	σύγχρονος	
ήρωας	μπορούσε	 να	αντιπροσωπεύσει	 ένα	σύγχρονο	μοτίβο	 του	Baudelaire	 και	 ενώ	
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ΜΕΡΟΣ 3
Εισαγωγικά	μεθοδολογικά	3ου	μέρους

Στο	τρίτο	μέρος	με	το	νόημα	της	αφαίρεσης	και	η	συμβολή	της	στο	μοντερνισμό	
υπήρξε	η	ανάγκη	για	την	υπερκάλυψη	ενός	θεσμικού	και	οντολογικού	κενού	που	δια-
μορφώθηκε	στο	χώρο	της	τέχνης	κυρίως	μετά	τη	δεύτερη	βιομηχανική	επανάσταση,	η	
οποία	ανάγκασε	τις	πρωτοπορίες	να	επιδοθούν	σε	ένα	πόλεμο	εντυπώσεων	με	στόχο	
την	αστική	τάξη	και	παράδοση.	Ωστόσο	παρά	τα	θορυβώδη	μανιφέστα	και	τις	διακη-
ρύξεις,	η	μοντέρνα	τέχνη	υπήρξε	η	πλέον	εκρηκτική	εξάρτηση	ενός	αρχέτυπου	σχήμα-
τος.	Η	πορεία	προς	την	αφαίρεση	είχε	ήδη	δρομολογηθεί	διότι	με	τον	ιμπρεσιονισμό	
απήλθε	και	η	διάλυση	της	μορφής.	Ο	βαθμός	απόκλισης	προς	τη	μοντέρνα	ζωγραφική	
φάνηκε	από	μια	σύγκριση	ανάμεσα	στα	έργα	του	Degas	και	του	Watteau.	Η	συχνή	ανα-
φορά	των	μεταϊμπρεσιονιστών	και	η	σύγκριση	του	με	την	τέχνη,	έδωσε	έμφαση	σε	ένα	
πιο	συνειδητό	ενδιαφέρον	για	το	αφηρημένο	στην	τέχνη.

Με	την	αναγέννηση	του	Monet	και	τον	αφηρημένο	ιμπρεσιονισμό	υπήρξε	η	κρι-
τική	 εκτίμηση	 των	 σύγχρονων	 αμερικάνικων	 έργων.	 Συμμετείχε	 στην	 επινόηση	 των	
επίσημων	 αναλύσεων	 και	 των	 μοντερνιστικών	 γενεαλογιών	 που	 είχαν	 σχέση	 με	 τον	
αφηρημένο	εξπρεσιονισμό	και	την	ανάπτυξη	νέων	τάσεων.	Ο	Masson	αναγνώρισε	πως	
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η	αναζήτηση	του	Monet	για	μια	νέα	δυναμική	ενότητα	εικόνας,	ήταν	μια	όψη	που	καθό-
ρισε	τον	μοντερνισμό	των	τελευταίων	έργων.	Επίσης	με	τη	διορατικότητα	του	Monet	
και	 της	αφηρημένης	 ζωγραφικής	μέσα	από	τον	ψηφιακό	 ιμπρεσιονισμό	αποκαλύ-
φθηκε	πόσο	επαναστατική	υπήρξε	η	ιμπρεσσιονιστική	ζωγραφική.	Με	τη	βοήθεια	της	
ψηφιακής	τεχνολογίας	ερευνήθηκε	η	σχέση	μεταξύ	των	επιτευγμάτων	της	ζωγραφικής	
του	ιμπρεσιονισμού	και	της	ηλεκτρονικής	αισθητικής	του	video.

Ακόμη	με	τη	γεωμετρική	διάρθρωση	και	την	απόδοση	στο	έργο	του	Cézanne,	συν-
δυάζονται	η	ογκομετρική	τάση	του	Cézanne	με	την	απλοποίηση	και	τη	χρωματικότητα	
του	φωβισμού,	χωρίς	να	λείπουν	και	μερικά	από	τα	στοιχεία	του	αναλυτικού	κυβισμού.

Επίσης	η	πρωτοπορία	και	η	κοινωνική	αυτονομία	της	τέχνης	σύμφωνα	με	το	δοκί-
μιο	του	Greenberg	συνδέθηκε	με	τις	κοινωνικές	εξελίξεις	και	είχε	μια	βαθειά	ιδεολογία	
η	οποία	ταυτίστηκε	με	τις	απόψεις	των	επαναστατικών	θεωριών.	Ο	19ος	αιώνας	έλεγξε	
με	 εντυπωσιακό	τρόπο	νέες	δυνάμεις	παραγωγής	και	νέες	 τεχνολογίες	σχετικά	με	 τα	
υλικά	και	τη	διαχείριση.	Συνεπώς	νέα	είδη	γνώσεων	και	ικανοτήτων	κατάφεραν	να	βγά-
λουν	μια	μεγαλύτερη	ποικιλία	πηγών	στην	επιφάνεια.

Ακόμα	με	τον	 Jackson	Pollock	και	τον	εκφραστικό	και	κοινωνικό	χαρακτήρα	του	
ιμπρεσιονισμού	υπήρξε	σημαντική	προσφορά	του	ιμπρεσιονισμού	στην	αναπτυσσό-
μενη	έννοια	της	μοντέρνας	τέχνης	θεσπίζοντας	ορισμένες	βασικές	συνθήκες	σαν	βάση	
πληροφοριών	για	την	τέχνη	των	τελευταίων	εκατό	χρόνων.	Με	το	έργο	του	Pollock	απο-
δείχθηκε	η	συνεισφορά	αυτής	της	παράδοσης	χρησιμοποιώντας	ορισμένα	από	τα	χαρα-
κτηριστικά	του	ιμπρεσιονισμού.

Τέλος	με	τη	μορφική	αφετηρία	της	σύγχρονης	εικόνας	ο	Royere	παρατήρησε	πρώτα	
το	ρόλο	της	μορφής	στους	πίνακες	και	εντόπισε	στη	ζωγραφική	του	Cézanne	για	πα-
ράδειγμα	τα	ζεύγη	αντικείμενο-υποκείμενο,	άνθρωπος-φύση,	αλλαγή-αμεταβλητότητα,	
συμπεραίνοντας	ότι	η	ζωγραφική	ήταν	μια	έννοια	μεταφυσική.	Στη	σύγχρονη	τέχνη	η	
κατασκευή	απέκτησε	σημασία	σε	συνάρτηση	με	τη	στροφή	που	έκανε	η	τέχνη	προς	το	
χώρο	του	επιπέδου.	Το	επίπεδο	θεωρήθηκε	από	το	Cézanne	σαν	βάση	για	τη	ζωγραφική	
και	γι’	αυτό	προσαρμόστηκαν	όλα	τα	στοιχεία	της	πλαστικής	γλώσσας.	

Degas “The Rehearsal” 1877 Art Gallery and Museum, the Burrell collection (Detail)
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Κεφάλαιο

Με	τη	 δεύτερη	 δεκαετία	 του	 20ου	 αιώνα,	 κοντά	 στα	 κινήματα	 που	 απέβλεπαν	
στη	σύλληψη,	κατανόηση	και	ερμηνεία	του	φυσικού	κόσμου,	προστέθηκε	και	η	
αφηρημένη	τέχνη,	η	οποία	δεν	ενδιαφερόταν	για	την	απόδοση	και	την	ερμηνεία	

της	πραγματικότητας,	αλλά	για	την	επινόηση	και	επιβολή	μιας	νέας	οπτικής	αντίληψης	
που	ζητούσε	να	πετύχει	τη	δημιουργία	μιας	νέας	μορφικής	γλώσσας.	

Για	τους	δημιουργούς	αυτών	των	τάσεων	η	τέχνη	έγινε	αυτό	που	ζητούσε	ο	Cézanne,	
«μια	αρμονία	παράλληλη	με	τη	φύση»,	ή	όπως	έγραψε	χαρακτηριστικά	ένας	από	τους	
πιο	σημαντικούς	δασκάλους,	ο	Klée,	«μια	λειτουργία	ίδια	με	τη	δημιουργία	της	φύσης».	
Στην	περίπτωση	αυτή	ο	 καλλιτέχνης	 δεν	 είχε	 για	 αφετηρία	 και	 στήριγμα	 την	 οπτική	
πραγματικότητα	του	φυσικού	κόσμου,	ούτε	ενδιαφέρθηκε	να	μελετήσει	και	να	ερμηνεύ-
σει	τα	χαρακτηριστικά	της,	αλλά	να	δημιουργήσει	ένα	νέο	κόσμο	και	να	γίνει	δημιουρ-
γός	με	τη	πρωταρχική	έννοια	του	όρου.	Τώρα	ο	δημιουργός,	όπως	τόνισε	πολύ	εύστοχα	
ο	Hofmann,	δεν	χρειάζεται	να	φτάσει	σε	καλλιτεχνικούς	τύπους	με	βάση	τις	γνωστές	
μορφές	του	φυσικού	κόσμου,	«δεν	οφείλει	να	αφαιρεί	ή	να	παραμορφώνει,	δεν	οφείλει	
να	επεξεργάζεται	την	πραγματικότητα,	αλλά	γενικά	να	την	πρωτοδημιουργεί	και	μάλι-
στα	με	στοιχεία	της	φόρμας»1.	Με	το	σκεπτικό	αυτό	η	ευρωπαϊκή	τέχνη	έπαψε	να	είναι	
μιμητική,	και	έγινε	ελεύθερη	δημιουργία,	εγκαταλείποντας	το	αντικειμενικό	για	το	υπο-
κειμενικό	και	θυσιάζοντας	το	υλικό	στο	πνευματικό.	

Αυτή	η	επαναστατικότητα	στηρίχτηκε	στο	μοντερνισμό	και	δημιούργησε	ανοίγματα	
σε	άλλους	πολιτισμούς	με	μια	νέα	προσέγγιση	και	ερμηνεία,	που	αφορούσε	τα	πιο	αυθε-
ντικά	στοιχεία	της	δυτικής	τέχνης.	Όπως	για	παράδειγμα	«Ο	γερομουσικός»	του	Manet	
παρήγαγε	χαρακτήρες	από	την	ελληνιστική	γλυπτική	του	Λούβρου,	από	τον	Watteau	
και	από	τον	σύγχρονο	του	ρεαλιστή	Schlenaigor,	έτσι	και	το	έργο	του	«Πρόγευμα	στη	
χλόη»	δημιουργήθηκε	από	μια	λεπτομέρεια	από	το	έργο	του	Raffaello,	ενώ	με	τα	έργα	

1.		Werner	Hofmann,	Zeichen	and	Gestalt	Die	Malerei	des	20	Sahrhunderts,	1957,	σελ.	110.

Το	νόημα	της	αφαίρεσης	και
η	συμβολή	της	στο	μοντερνισμό
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