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ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Βε΄5
« Εκφράζομαι δημιουργικά μέσα από 

την τέχνη ,τη ζωή και το έργο των 
καλλιτεχνών »



Δεν  είναι  λίγοι  αυτοί  που  θα  αναρωτηθούν: Γιατί  αυτοί  οι  νέοι  να 

ασχοληθούν  με  την  τέχνη; Πιστέψτε  μας  λοιπόν  όταν  θα  σας πούμε  

αυτό :   Η  τέχνη  είναι  κάτι  πολύ  σημαντικό  που  βιώνει  ο  άνθρωπος  ήδη  

απ’  τα  παιδικά  του  χρόνια.  - Γιατί ;  - Η  τέχνη  είναι  ένα  πολιτιστικό  

στοιχείο ,  δηλαδή  εκφράζονται  μέσα  από αυτή τα  χαρακτηριστικά  ενός  

τόπου,  ενός  έθνους   …    του  κόσμου. Για  τον νέο  η  τέχνη  είναι  αυτή  

που τον  απαλλάσσει  και  τον  ξεκουράζει  απ’  την στείρα  καθημερινότητα  

της  ζωής  του.  Συγχρόνως  βοηθάει  τον  άνθρωπο να  γνωρίσει  τον  κόσμο,  

να  αντιληφθεί τα  σχήματα,  τα  χρώματα  να  διακρίνει τους  ήχους  να  

εντάξει  το  εγώ  του  στο  όλον  του  σύμπαντος.  Η  ίδια  καλλιεργεί  στο  

άτομο  το  αισθητικό  κριτήριο το  οποίο  έχει  αρχίσει  να  εκλείπει απ’  τον  

έφηβο.  Η  αναγκαιότητα  της  τέχνης αποδεικνύεται  από  το  ότι  η  τελευταία  

συνοδεύει  τον  άνθρωπο  ήδη  απ’  τα  προϊστορικά  χρόνια,  έτσι  παραμένει  

το  μέσο  που φέρει αναλλοίωτα  τα  ιστορικά  γεγονότα  μέσα  στους  αιώνες.  

Το  μέσο που  ενώνει  το  παρόν  με  το  παρελθόν και  το  μέλλον  και  

προσφέρει  στον  νέο  τα  ερείσματα  για  να  μη  νοιώθει  μετέωρος  στο  

κόσμο.

Με  αυτήν  την  αφορμή  λοιπόν  το  σχολείο  όντας  φορέας  πολιτισμού 

οφείλει  να  συμπεριλαμβάνει στην  εκπαίδευσή  του την  τέχνη.  Έτσι   

βρισκόμαστε εμείς  εδώ  για να  σας  παρουσιάσουμε έναν  απ’  τους  τομείς 

της  τέχνης , τη  ζωγραφική,  Σ’  αυτή τη  παρουσίαση θα  ασχοληθούμε  με  

τον  Βαν  Γκογκ ( έναστρη  νύχτα ) ,  τον  Σαλβατώρ Νταλί  ( τα  λιωμένα  

ρολόγια ) ,  τον  Εντβαρτ Μουνκχ (  η  κραυγή ) και  το  Δομήνικο  

Θεοτοκόπουλο   (διάφορα  έργα).



Έντβαρντ Μουνχ

O Έντβαρντ Μουνχ γεννήθηκε στη 

Νορβηγία το 1863.

Η απώλεια της μητέρας του 1868 από φυματίωση 

ενίσχυσε τις μοιρολατρικές, καλβινιστικές τάσεις 

του πατέρα του, Κρίστιαν, που τις πέρασε και στα 

παιδιά του.

Ο Έντβαρντ φοβόταν τόσο πολύ τον 

θάνατο που ξυπνούσε τη νύχτα με το φόβο πως 

πέθανε.Κάθε χειμώνα υπέφερε από πυρετούς και 

βρογχίτιδα. Στα 13 του χρόνια άρχισε να φτύνει 

αίμα.Ο ίδιος τα κατάφερε, αλλά η αδελφή του η 

Σόφι δεν ήταν τόσο τυχερή. Στα 15 της χρόνια 

πέθανε από φυματίωση.Ο Μουνχ δεν είχε πολλά 

περιθώρια διαφυγής από την αθλιότητα του σπιτιού 

του.Μία από τις απολαύσεις του ήταν να σχεδιάζει 

με κομμάτια κάρβουνο καθισμένος στο τζάκι.



Όμως ο Κρίστιαν θεωρούσε τους καλλιτέχνες άθεους 

μποέμ και φρόντισε να μαθητεύσει ο γιος του ως μηχανικός.

Ένα χρόνο αργότερα, και παρά τη λυσσαλέα αντίθεση του πατέρα 

του, ο Μουνχ γράφτηκε στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών.

Εκεί συναναστράφηκε τα πλέον ριζοσπαστικά στοιχεία στην τέχνη.

Αναμείχθηκε επίσης με μία ομάδα μποέμ που διάβαζαν Νίτσε και 

συνηγορούσαν υπέρ της αυτοκτονίας.
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Eίχε σχέση με μια παντρεμένη κι άρχιζε το ποτό μόλις 

ξυπνούσε για να φύγει το μεθύσι της προηγούμενης μέρας.
Το 1885 άρχισε το πρώτο του αριστούργημα, «Το Άρρωστο 

Παιδί», που έδειχνε την αδελφή του Σόφι στο νεκροκρέβατό της.

Ενώ εργαζόταν έτρεχαν δάκρυα στο πρόσωπό του, δίνοντάς του 

μια ιδέα.

Έριξε στο μουσαμά διαλυτικό χρώματος για να 

σχηματιστούν ρυτιδώσεις.

Εξέθεσε τον πίνακα το 1886, όμως το έργο αποδοκιμάστηκε.

Τον Νοέμβριο του 1889, ο πατέρας του πέθανε, ρίχνοντάς 

τον σε απελπισία.
Στο ημερολόγιό του έγραψε: «Ζω με τους νεκρούς». 

Σκεφτόταν την αυτοκτονία.

Σε λίγα χρόνια δέχτηκε πρόσκληση από την Ένωση 

Καλλιτεχνών Βερολίνου για να κάνει ατομική έκθεση.

Η υποδοχή ήταν αρνητική ως συνήθως. Η Ένωση συνεδρίασε 

εκτάκτως και ψήφισε να σταματήσει την έκθεση, αλλά τα νεότερα 

μέλη διαμαρτυρήθηκαν και δημιούργησαν τη Βερολινέζικη 

Απόσχιση. Ο Μουνχ δήλωσε ότι ήταν «ό,τι καλύτερο μπορούσε να 

μου συμβεί».



Η Κραυγή

Παρέμεινε στη Γερμανία, 

απολαμβάνοντας την εκτίμηση των φίλων του.

Εξακολούθησε να ζωγραφίζει το θέμα που 

γνώριζε καλύτερα: το μαρτύριο.

Το 1893 ξεκίνησε το γνωστότερο έργο του.



Η Κραυγή είναι μία σειρά από εξπρεσιονιστικούς

ζωγραφικούς πίνακες του Νορβηγού Έντβαρτ Μουνκ, που 

απεικονίζει μια αγωνιούσα μορφή με φόντο ουρανό σε 

χρώμα κόκκινο του αίματος. Θεωρείται από μερικούς πως 

συμβολίζει το ανθρώπινο είδος κάτω από τη συντριβή του 

υπαρξιακού τρόμου . Το τοπίο στο υπόβαθρο είναι το 

Οσλοφγιόρντ, όπως αυτό φαίνεται από το λόφο του 

Έκεμπεργκ , στο Όσλο της Νορβηγίας. Ο αρχικός 

Γερμανικός τίτλος που δόθηκε στον πίνακα από τον Μουνκ

ήταν Der Schrei der Natur (Ο Λυγμός της Φύσης).

Ο Μουνκ δημιούργησε διάφορες εκδοχές της 

Κραυγής με διάφορα μέσα. Το Μουσείο Μουνκ έχει μια από 

τις δύο ζωγραφικές εκδοχές (1910) και ένα παστέλ. Η Εθνική 

Πινακοθήκη της Νορβηγίας έχει την άλλη ζωγραφική εκδοχή 

(1893). Μια τέταρτη εκδοχή, σε παστέλ, είναι στην ιδιοκτησία 

του Νορβηγού δισεκατομμυριούχου Πέττερ Όλσεν . Ο Μουνκ

δημιούργησε επίσης μια λιθογραφία (1895) της εικόνας.
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Η Κραυγή έχει υπάρξει στόχος 

πολλών διάσημων κλοπών. Το 

1994 κλάπηκε η εκδοχή της 

Εθνικής Πινακοθήκης. 

Ανακτήθηκε αρκετούς μήνες 

μετά. Το 2004 κλάπηκαν από 

το Μουσείο Μουνκ η Κραυγή 

και η Μαντόννα, έτερος 

πίνακας του Μουνκ. Και οι δύο 

πίνακες ανακτήθηκαν το 2006. 

Είχαν υποστεί φθορές που 

έπρεπε να διορθωθούν και 

επέστρεψαν στην κοινή θέα τον 

Μάιο του 2008.
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Έγραψε στο ημερολόγιό του την ανάμνηση ενός 

περιπάτου, μερικά χρόνια πριν:
«Περπατούσα στο δρόμο με δύο φίλους. Ο ήλιος 

έδυσε. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε αίμα κι ένιωσα την πνοή 

της θλίψης. Σταμάτησα, ακούμπησα στο φράχτη, πτώμα 

στην κούραση. Τα σύννεφα πάνω από το φιορδ έσταζαν 

άφθονο αίμα. Οι φίλοι μου συνέχισαν, αλλά εγώ έμεινα να 

τρέμω με μία ανοιχτή πληγή στο στήθος μου. Άκουσα μια 
τεράστια, απίστευτη κραυγή να διαπερνά τη φύση».

Η «Κραυγή» είναι μία εκπληκτική έκφραση 

υπαρξιακής φρίκης.
Ο πίνακας έγινε μέρος μιας σειράς γνωστής ως «Η 

Ζωοφόρος της Ζωής».

Αν και επιδιώκει να δείξει μια παγκόσμια «ζωή της ψυχής, 

η σειρά είναι επίσης αυτοβιογραφική, περιλαμβάνοντας 

τους θανάτους του πατέρα και της αδελφής του, καθώς 

και τη δική του σχεδόν θανατηφόρα εμπειρία και σκηνές 

από ερωτικές σχέσεις.

Ο Μουνχ πάντα ήλκυε τις γυναίκες. Οι φίλοι του 
τον θεωρούσαν τον «ωραιότερο άντρα στη Νορβηγία».



Οι σχέσεις του ήταν περίπλοκες, κάτι που 

αντικατοπτρίζεται στα έργα του, όπου οι 

γυναίκες πότε είναι εύθραυστες και αθώες 

και πότε βαμπίρ που ρουφούν τη ζωή.

Η πιο «βαμπιρική» όλων ήταν η Τούλα 

Λάρσεν, η 29χρονη κληρονόμος πλούσιας 

οικογένειας.

Γνωρίστηαν το 1898 κι άρχισαν μια σχέση, 

αλλά όταν ο Μουνχ προσπάθησε να την 

αφήσει, αποκαμωμένος από την 

κτητικότητά της, εκείνη τον ακολούθησε σ’ 

όλη την Ευρώπη. Κατάφερε να της ξεφύγει 

για δυο χρόνια, όμως η Λάρσεν τον βρήκε 

σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό και πήγε να 

μείνει σ’ ένα σπίτι κοντά του. 



Η δολοφόνος. 1906

Μια νύχτα, ο Μουνχ έλαβε γράμμα που τον ειδοποιούσε 

ότι εκείνη είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.
Τη βρήκε στο υπνοδωμάτιο της υγιέστατη. Ο Μουνχ της εξήγησε ότι 

δεν μπορούσαν να είναι μαζί, αλλά η Λάρσεν έβαλε τα κλάματα.

Ξαφνικά ο Μουνχ βρέθηκε με το όπλο στο χέρι.

Δεν είναι γνωστό ποιος πάτησε τη σκανδάλη, αλλά υπήρξε ένας 

πυροβολισμός και μια σφαίρα διέλυσε το μεσαίο δάχτυλο του 

αριστερού χεριού.Έγινε καλά, όμως το χέρι του παρέμεινε 

παραμορφωμένο.
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Τη δεκαετία του ’30, οι Ναζί στη Γερμανία 

επιχείρησαν «μεταρρυθμίσεις» στην τέχνη.

Ο αποτυχημένος σπουδαστής Καλών 

Τεχνών, Αδόλφος Χίτλερ, θεωρούσε όλη 
τη «μοντέρνα» τέχνη ατελή, αλλά και 

πηγή διαφθοράς.

Το 1937, ο Φύρερ διέταξε να αποσυρθούν 

από τα γερμανικά κι αυστριακά μουσεία όλα 

τα μοντέρνα έργα.
Μια επιλογή δειγμάτων «παρακμιακής»
τέχνης εκτέθηκε τον Ιούνιο του 1937, στην 

πιο εκπληκτική παράθεση μοντέρνων έργων 

που έγινε ποτέ.

Πίνακες των Βαν Γκογκ, Ματίς, Πικάσο και 

Μουνχ στριμώχτηκαν κρεμασμένοι σε 

αλλόκοτες γωνίες και συνοδευόμενοι από 

γραπτές προσβολές με την υπογραφή 

κορυφαίων Ναζί.

Η έκθεση προσέλκυσε τεράστια πλήθη. Δύο 

εκατομμύρια επισκέπτες μόνο στο Μόναχο.
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Με την ταμπέλα το παρακμιακού, ο 

Μουνχ φοβήθηκε για τη ζωή του, όταν οι 

γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη 

Νορβηγία τον Απρίλιο του 1940.

Ωστόσο, οι Ναζί επεδίωξαν να κερδίσουν 

την εύνοιά του. Τον κάλεσαν να 

συμμετάσχει σε μια τιμητική οργάνωση 

Νορβηγών καλλιτεχνών, αλλά αρνήθηκε.

Αργότερα, τον διέταξαν να εγκαταλείψει το 

σπίτι, αλλά η διαταγή δεν εφαρμόστηκε.

Φοβισμένος, εξακολούθησε να ζωγραφίζει, 

κυρίως αυτοπροσωπογραφίες και τοπία.

Πέθανε στις 23 Ιανουαρίου 1944, λίγο μετά 

τα 80α του γενέθλια. 









Παρουσίαση: Σαλβαντόρ 

Νταλί



Ο σουρεαλιστής ζωγράφος που δημιουργούσε 

«χειροποίητες ονειρικές φωτογραφίες», όπως 

δήλωνε, εικόνες των παραισθήσεων του.

Ο βασιλιάς του Σουρεαλισμού Σαλβαντόρ Νταλί
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O Σαλβαντόρ Νταλί, όταν δεν δημιουργούσε τα αριστουργήματά του, περνούσε 

τον χρόνο του προκαλώντας την κοινή γνώμη, που τόσο λάτρεψε να 

παρακολουθεί τις μεγαλόστομες δηλώσεις και τις εκκεντρικές του εμφανίσεις. 

Αντιφατικός, μεγαλομανής, μεγαλοφυής ή τρελός, το όνομά του έγινε συνώνυμο 

του σουρεαλισμού. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1904 και πέθανε στις 23 

Ιανουαρίου 1989.

 Φαντασμαγορικός ζωγράφος και ενίοτε συγγραφέας,

γλύπτης και πειραματιζόμενος κινηματογραφιστής.

Χρησιμοποιούσε ονειρικές φανταστικές εικόνες για να 

δημιουργήσει αξέχαστα, σε μας, «τοπία» του 

εσωτερικού του κόσμου.



Ο Σαλβαντόρ Φελίπε Χακίντο Νταλί, γεννήθηκε σε μια μικρή 

πόλη της Ισπανίας στις 11 Μαϊου του 1904. Μητέρα του ήταν 

η Δόνια Φελίπα Ντομενέκ. Φανατική καθολική. Ο πατέρας 

του, και αυτός με το ίδιο όνομα, Σαλβαντόρ Νταλί, ήταν 

συμβολαιογράφος. Πλούσια αστική οικογένεια. Το ίδιο όνομα 

είχαν δώσει και στον πρώτο τους γιό που πέθανε την ίδια 

ημερομηνία (μετά από 9 μήνες) που γεννήθηκε ο επόμενος 

γιός τους, ο ζωγράφος Νταλί. Οι γονείς του μπροστά σε αυτή 

τη σύμπτωση ημερομηνιών, πείστηκαν ότι ο νέος Νταλί ήταν 

η μετενσάρκωση του πρώτου τους παιδιού που έχασαν και 

πως για να μην τον χάσουν ξανά, θα έπρεπε να του κάνουν 

όλα τα χατίρια.

http://2.bp.blogspot.com/-OaOwQ7FUsi0/UVBjuylXT2I/AAAAAAAABVE/WsLgJMKrQ7g/s1600/%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OaOwQ7FUsi0/UVBjuylXT2I/AAAAAAAABVE/WsLgJMKrQ7g/s1600/%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9.jpg


Το 1908 θα γεννηθεί η αδελφή του, η Άννα Μαρία. Την ζήλευε και τον ζήλευε. 

Αυτός όμως σαν μεγαλύτερος και με το πλεονέκτημα του «μετενσαρκωμένου» 

παιδιού, συνέχιζε να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Πώς μπορούσε να τον 

νικήσει η μικρή Άννα Μαρία; Δεν μπορούσε. Έτσι ο Νταλί είχε γίνει ένας μικρός 

δικτάτορας στο σπίτι του.

Για εκείνη την εποχή έγραφε μετά από χρόνια «Στην τρυφερή ηλικία των έξι 

ήθελα να γίνω μάγειρας. Στην εξίσου τρυφερή ηλικία των επτά ήθελα να γίνω ο 

Ναπολέων. Και όσο μεγαλώνω, μεγαλώνει μαζί μου και αυτή μου η φιλοδοξία»



Ξεκίνησε να ζωγραφίζει από 6 χρ. Τα πιο σημαντικά έργα του όμως για την 

παιδική του ηλικία έγιναν γύρω στα 13 του χρόνια. Εκείνη την περίοδο 

συναναστρεφόταν οικογενειακώς με την οικογένεια Πίτσοτ όπου του μετέδωσε 

την λατρεία που είχε για την τέχνη. Κατά εντολή του Νταλί, ο πατέρας του, του 

έφτιαξε ένα μικρό ατελιέ με όλες τις ανέσεις. Εκεί ζωγράφιζε με κάρβουνο. Ο 

πατέρας του για να ενισχύσει ψυχολογικά τον μικρό δικτάτορα, διοργάνωσε μια 

έκθεση στο σπίτι τους για να τον θαυμάσει το κοινό.



Ήταν μόλις 14 ετών όταν τα πρώτα του έργα παρουσιάστηκαν 

σε δημόσια έκθεση του δημοτικού θεάτρου στο Φιγέρας, τη 

γενέτειρά του. Τα περισσότερα εφηβικά έργα του είχαν 

επηρεαστεί και από τα ρωμαϊκά ερείπια της περιοχής του. 

Σαν έφηβος ήταν απίστευτα ντροπαλός και ιδιαίτερα 

εσωστρεφής.

 Το 1921 πεθαίνει η μητέρα του. Ο Νταλί ήταν περίπου 17 

χρ. Έμεινε με τον πατέρα του με τον οποίο είχε μια σχέση 

αγάπης και μίσους. Ο δειλός Νταλί, θαύμαζε τον πατέρα του 

για την εξουσία και την ενεργητικότητα του. Ο πατέρας 

Νταλί, μετά τον χαμό της γυναίκας του, παντρεύτηκε 

γρήγορα την αδελφή της γυναίκας του. Ο Νταλί πνιγόταν 

στο σπίτι πια και ήθελε να ξεφύγει από την οικογένεια του. 

Δεν μπορούσε να εκφράσει τα συναισθήματα του για τη 

μάνα που έχασε. Έλεγε απλά ότι, αυτό τον λύπησε. 



Το 1922 έγινε δεκτός στην Σχολή Καλών Τεχνών στη Μαδρίτη. 

Με τους καθηγητές της Σχολής ήταν σε συνεχή ρήξη. Μεγάλοι 

οι καυγάδες. Στις προφορικές εξετάσεις του πρώτου έτους στο 

μάθημα της ιστορίας της Τέχνης ο Νταλί αρνήθηκε να 

προχωρήσει στην εξέταση και αναφερόμενος στους τρεις 

εξεταστές τους είπε: «Λυπάμαι πολύ, αλλά είμαι απείρως πιο 

έξυπνος από αυτούς τους τρεις καθηγητές και γι’ αυτό 

αρνούμαι να εξεταστώ από αυτούς. Γνωρίζω το θέμα πάρα 

πολύ καλά».Η Ακαδημία τον απέβαλε χωρίς να λάβει πτυχίο. 

Το ότι ο Νταλί τελικά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια και οι πιο μεγάλοι σουρεαλιστές δεν 

απέκτησαν ποτέ το πτυχίο τους από τις Καλές Τέχνες.



Στη Μαδρίτη γίνεται μέλος μιας ομάδας νέων διανοουμένων όπου αυτή 

θα αλλάξει την πορεία του κόσμου όσον αφορά τις πνευματικές 

αναζητήσεις. Δυο από αυτούς ήταν ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και ο 

Λουίς Μπουνιουέλ. Με τον Λόρκα έγιναν καλοί φίλοι. Απόδειξη είναι ότι 

ο Νταλί  σε πολλά έργα του ζωγράφιζε το κεφάλι του Λόρκα και από 

την άλλη και ο Λόρκα έγραψε μια Ωδή για τον Νταλί (1925). Σαν 

χαρακτήρες ήταν πολύ διαφορετικοί. Ο Λόρκα χαιρόταν να στηρίζει τις 

φιλοδοξίες των φίλων του. Τί πιο ταιριαστός φίλος για τον άκρατα 

εγωπαθή Νταλί που χαιρόταν να έχει ανθρώπους να τον προσκυνούν, 

να ζουν για αυτόν, να τον έχουν θεό τους; Ο Λόρκα του έδωσε τεράστιο 

θάρρος. Τόσο θάρρος ώστε να ηγηθεί της ομάδας των 

διανοουμένων που αναφέραμε πιο πάνω.
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1925. Γίνεται η πρώτη του, επι της ουσίας, έκθεση έργων του 

στη γκαλερί Νταλμαόυ στη Βαρκελώνη. Είχε επιτυχία.

 1926. Πηγαίνει στο Παρίσι. Γνωρίζει τον Πικάσο που ήταν 

εξουσιαστικό στοιχείο και τον επηρεάζει έντονα Για τον Πικάσο 

είχε πει: «Μόνο δυο κακά πράγματα μπορούν να σου συμβούν 

στη ζωή, να είσαι ο Πάμπλο Πικάσο ή να μην είσαι ο Σαλβαδόρ 

Νταλί». Και «Ο Πικάσο είναι ζωγράφος. Και εγώ επίσης. Ο Πικάσο 

είναι Ισπανός. Και εγώ επίσης. Ο Πικάσο είναι κομουνιστής. Ούτε 

εγώ είμαι».
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1928. Ο Νταλί πειραματίζεται με υλικά. Παίρνει άμμο 
και βότσαλα από τις παραλίες και τα κολλάει πάνω 
στους καμβάδες του. Κάνει ένα ακόμα ταξίδι στο 
Παρίσι. Κάνει ένα φίλο: τον ποιητή Πολ Ελυάρ. 
Γνωρίζεται και με τους Ντανταϊστές και τους 
Σουρεαλιστές. Τότε αρχίζει να τον ενδιαφέρει ο 
Σουρεαλισμός. Ο Σουρεαλισμός ήταν ένα μοντέρνο 
κίνημα που συνδύαζε την ψυχανάλυση του Φρόυντ, 
την πολιτική του Μάρξ και τον ανορθολογισμό του 
Νταντά. Αυτό που συνεπήρε τον Νταλί ήταν η έμφαση 
στο Ασυνείδητο. Από εκεί ορμώμενος άρχισε να 
φτιάχνει μη ορθολογικές εικόνες



1929. Η καθοριστική χρονιά του Νταλί όπου θα αναδεικνύονταν. Καταρχήν, 

αποφασίζει ότι ανήκει στους σουρεαλιστές και δεύτερον και ίσως πιο σημαντικό 

ακόμα: Γνωρίζει την Γκαλά.

 Όπως ξέρουμε για τις επιλογές των φίλων του, ο Νταλί διάλεγε ανθρώπους 

που θα τον προσκυνάνε με όποιο τρόπο. Ο Πωλ Ελυαρ που έγινε φίλος του 

ήταν τέτοιος άνθρωπος και παντρεμένος με την Γκαλά. Ήταν μια 

μικροκαμωμένη Ρωσίδα,10 χρ μεγαλύτερη από τον Νταλί, ιδιαίτερα δυναμική 

έως και άκρα αυταρχική και αχόρταγη για απολαύσεις. Σεξ, λεφτά, ακριβά 

ρούχα, ακριβή ζωή. Της άρεσε η επίδειξη. Με τον άντρα της δεν μπορούσε να 

είχε τα παραπάνω και τον είχε βαρεθεί. Στο πρόσωπο του Νταλί είδε ότι μέσα 

από αυτόν θα είχε όση κολασμένη ζωή επιθυμούσε. Για τον Νταλί ήταν η 

γυναίκα των ονείρων του! Μέχρι τότε δεν είχε πάει με καμία γυναίκα. Στόχος 

του τώρα ήταν να αρέσει στην Γκαλά.
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Το 1929 ο Νταλί γνωρίζει τον Λουις Μπουνιουέλ με τον οποίο συνεργάστηκε για 
την ταινία «Ο Ανδαλουσιανός Σκύλος». Το όνομα του Νταλί γίνεται γνωστό. Η 
ταινία προκάλεσε σοκ και πολλά σχόλια. Στόχος τους ήταν να ανατρέψουν την 
αστική κοινωνία αλλά τελικά μάλλον την ικανοποίησαν. Επίσης, την ίδια χρονιά, 
έφτιαξε έναν από τους πιο διάσημους πίνακες του: «Ο Μεγάλος Αυνανιστής». Μια 
αυτοπροσωπογραφία του που συμπεριλάμβανε το σύμβολο του τρόμου του: Μιαν 
ακρίδα σε αποσύνθεση.

 Το 1932 η Γκαλά χωρίζει από τον Ελυάρ 

 Το 1934 τελικά, η Γκαλά και ο Νταλί παντρεύονται με πολιτικό γάμο. 24 
χρ.μετά, έκαναν και τον θρησκευτικό. Οικονομικά ήταν σε μαύρο χάλι. 
Ζούσαν από τις ελάχιστες πωλήσεις του Νταλί και από τις επιταγές του 
πρώην άντρα της.



Στο μήνα του μέλιτος με την Γκαλά στην Ισπανία, πήγαν στο 

Σίτζες. Εκεί, ήταν και ένας πίνακας με τον Παντοδύναμο να 

εικονίζεται όπου πάνω του έγραψε ο Νταλί τη φράση «Μερικές 

φορές, φτύνω το πορτρέτο της μητέρας μου». Αυτό το μαθαίνει ο 

πατέρας του και τότε πια τον αποκληρώνει εντελώς και τυπικά 

πια.

 Ο Νταλί μαζί με τον Μπουνιουέλ συνεργάζονται ξανά για μια 

ταινία. «Η χρυσή εποχή». Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο! Οι 

θεατές σε έξαλλη κατάσταση κατέστρεφαν ότι σουρεαλιστικό 

έργο έβρισκαν. Η ταινία ήταν επόμενο να απαγορευτεί. Όμως 

το όνομα του Νταλί ακούστηκε ξανά. Είχε πια ύπαρξη.

 Συνεχίζει να ζωγραφίζει. Αυτή τη φορά, το σύμβολο που 

χρησιμοποιεί είναι ένα δεκανίκι από ξύλο. Συμβόλιζε τον 

θάνατο, την ανημποριά.



Η έκθεση και ο πίνακας του «Εμμονή της μνήμης»-1931 που απεικονίζει ρευστά 

ρολόγια (αλληγορία του κενού χρόνου) είναι ίσως το πιο διάσημο σουρεαλιστικό 

έργο από όλους τους σουρεαλιστές. Η Γκαλά είχε προβλέψει την επιτυχία του έργου 

και της έκθεσης. Αυτό το έργο τον καθιέρωσε. Γκαλά και Νταλί γίνονται οι χαϊδεμένοι 

των περισσότερων πλουσίων που τους ενδιαφέρει η αποτύπωση του ασυνείδητου, 

όχι με την έννοια όμως που το έψαχνε ο Φρόυντ για να προσφέρει ίαση των 

απωθημένων αλλά αυτοί αποζητούσαν την καθιέρωση του ασυνείδητου μέσα από 

την καταγραφή του. Πολλοί από την ομάδα των σουρεαλιστών θεωρούσαν ότι ο 

Νταλί εκμεταλλεύεται το κίνημα. Και όντως, έτσι έκανε. Δεν τον ενδιέφερε στο έργο 

του να μιλήσει για το ασυνείδητο γενικά όσο για το δικό του και μόνο. 
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1936. Ισπανικός εμφύλιος. Ο Νταλί φεύγει από την Ισπανία.

 Το 1937 επισκέπτεται την Ιταλία. Επηρεάζεται από την Αναγέννηση και το 

Μπαρόκ στυλ.

 Το 1938 στο Λονδίνο, συναντά τον πατέρα της ψυχανάλυσης, τον Φρόυντ 

όπου τον θαυμάζει απεριόριστα.

 Αργότερα, ο Νταλί θα εκθειάσει τον Χίτλερ λέγοντας πως δεν υπάρχει τίποτα 

πιο σουρεαλιστικό από αυτόν! Οι κομμουνιστές σουρεαλιστές τον πίεζαν να 

ανακαλέσει. Είναι λογικό να μη δέχονται να εκθειάζει έναν φονιά κάποιο 

μέλος από την ομάδα τους. Τον Χίτλερ μάλιστα τον απεικόνιζε σε πολλούς 

πίνακες του με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Ένα παράδειγμα είναι το «Αίνιγμα 

του Χίτλερ»-1937.

 Ο Νταλί, μπορεί βέβαια να εκθείαζε τον Χίτλερ, αλλά δεν ήθελε να ζει υπο 

τον ζυγό του. Βέβαια και ο Χίτλερ από την μεριά του έλεγε ότι οι 

σουρεαλιστές θα έπρεπε ακόμα και να εκτελούνται. Τον ίδιον δεν πρόλαβε να 

τον εκτελέσει αλλά έκαψε πολλά από τα έργα του. Έτσι, το 1940, ο Νταλί με 

την Γκαλά πηγαίνουν στην Νέα Υόρκη. Τα έξοδα του ταξιδιού τα έκανε δώρο 

ο Πικάσο, 500 δολλάρια



Είναι η περίοδος όπου ασχολείται με μεγάλα θέματα της 
δυτικής παράδοσης. Η Γκαλά τον συμβούλευε για το ποια 
θέματα θα ζωγραφίσει αλλά και πώς θα κινείται στον 
καλλιτεχνικό χώρο. Και πάντα έπεφτε μέσα. Ο χρόνος τους 
περνούσε με τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ να 
τους ακολουθούν συνεχώς. Συναναστρεφόταν με διάσημους 
από το Χόλυγουντ. Συνέχισε να είναι εκκεντρικός γιατί στο 
κάτω κάτω αυτό πουλούσε πολύ στην Αμερική.

 Οι εκθέσεις που έκανε είχαν όλες απίστευτη επιτυχία. Τα 
λεφτά έρεαν και έτσι έτρωγαν στα πιο ακριβά εστιατόρια, 
ντύνονταν με τα πιο ακριβά ρούχα. Για να βγάλει ακόμα 
περισσότερα χρήματα, η Γκαλά έβαλε τον Νταλί να κάνει 
διάφορες συνεργασίες, όπως ένα σχέδιο σκηνής ταινίας του 
Χίτσκοκ, να σχεδιάζει κοσμήματα (πχ. λιωμένο ρολόι που 
ήξεραν την απήχηση του από την Ευρώπη), διακοσμητικά 
αντικείμενα όπως το τηλέφωνο αστακό κτλ.. όπως και τα 
πορτρέτα των πιο πλούσιων και διάσημων αμερικανών.



Το 1942 εκδίδει το μυθιστόρημα-βιογραφία του «Η μυστική ζωή του 

Σαλβαντόρ Νταλί»: Γραμμένο από τον ίδιο τον Νταλί. Μέσα σε αυτό, 

μεταξύ άλλων μυστικών του, περιγράφει με λεπτομέρειες τα 

σεξουαλικά του όνειρα. Αναφέρεται και στην ερωτική σχέση του με 

τον Λόρκα.

 Έπειτα εκδίδει το μυθιστόρημα «Κρυμμένα πρόσωπα».

 Με την έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, ο Νταλί 

εμπνέεται και γράφει τον «Πυρηνικό Μυστικισμό».

 Αρχές του ΄50 αναπτύσσει τις θεωρίες του. Μάλιστα, κάποτε είχε 

πει πως: «Η ατομική εποχή είναι πολύ χαρούμενηΤίποτα δεν είναι 

πιο ζωηρό από τις εκρήξεις των ατόμων που συγκρούονται στη 

πυρηνική φυσική». Δεν μπορούσε δηλ να αντιληφθεί καθόλου τον 

ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις συνέπειες που 

προκαλούν τα πυρηνικά όπλα.



Το 1948, Νταλί και Γκαλά επιστρέφουν στην Ισπανία. 

 Το 1949 ζωγραφίζει, κατόπιν βοήθειας από έναν 

μαθηματικό, το «Ατομική Λήδα» Τότε ξεκινά να έργα του 

να έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα: «Ο Χριστός του Αγίου 

Ιωάννη του Σταυρού»-1951, «Μυστικός Δείπνος»-1955.

 Από το 1954 ξεκινά η εμμονή του με ένα άλλο σύμβολο: 

Τον ρινόκερο. Όπως το έργο του «Προσωπογραφία της 

Γκαλά με ρινοκερικά συμπτώματα»-1954, «Ρινοκερική 

ανατριχίλα»-1956. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Νταλί είχε 

μπει σε ένα κλουβί ρινόκερου σε έναν ζωολογικό κήπο, 

και μαζί του δεν είχε βέβαια έναν ζωντανό ρινόκερο, αλλά 

μια ζωγραφιά ρινόκερου.



To 1959 ζωγραφίζει την «Ανακάλυψη της Αμερικής». Το πρώτο του έργο από 

τα πολλά μνημειακά που ακολούθησαν.

"Ο πειρασμός του Αγ. Αντωνίου" Νταλί

Από το 1960 αφιερώνεται σε παλαιότερα δικά του θέματα. Τα επεξεργάζεται 

ξανά. 
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Το 1963 ζωγραφίζει «Το πορτρέτο του 

νεκρού αδελφού μου». Έργο που 

προαναγγέλλει την Ποπ Αρτ.



Το 1964 παρασημοφορείται με τον Μεγάλο σταυρό της Ισαβέλλας της 

Καθολικής. Έπειτα, παρασημοφορημένος γαρ, δημοσιεύει την συνέχεια της 

βιογραφίας του με τίτλο «Το ημερολόγιο μιας Ιδιοφυίας», όπου ξεκινά το βιβλίο 

του γράφοντας ένα κομμάτι από τον Φρουντ: «Ήρωας είναι όποιος επαναστατεί 

στην εξουσία του πατέρα του και θριαμβεύει έναντι αυτής».



Ιούνιος του 1982 Η Γκαλά έχοντας καταρρεύσει από τα πολλά 
λίφτινγκ, πεθαινει από καρδιακή ανεπάρκεια .
Ο Νταλί κατέρρευσε. Έπαθε κατάθλιψη,κλείστηκε στον πύργο 
του και δεν δεχόταν να δει άνθρωπο. Δεν ζωγράφιζε πια. Ο 
τελευταίος του πίνακας ήταν  «Η ψαλιδωτή ουρά»-
1983. Έκλαιγε συνεχώς και αρνιόταν να φάει. Έμενε μόνος 
ξαπλωμένος στο σκοτάδι. 
Το 1986 δίνει μια συνέντευξη στο περιοδικό VanityFair.
Πέθανε στις 23 Ιανουαρίου του 1989. 
Στα 80 του είχε πει ότι: «Μην ετοιμάσετε νεκρολογίες, είμαι 

αθάνατος. Μια μεγαλοφυία δεν έχει το δικαίωμα να πεθάνει». 
Εννοούσε ότι ο ίδιος θα έδινε το δικαίωμα στον εαυτό του να 
ζήσει και να μη πεθάνει. Σαν αυτός να ήταν ο Θεός που όριζε τη 
ζωή του ανθρώπου. Η αλαζονεία του, είχε εγκαταστήσει μέσα 
του την αίσθηση ενός θεού. Από αυτό, ζωγράφισε τον Χριστό 
στον σταυρό σαν να τον έβλεπε από πάνω Του. Ένοιωθε πιο 
πάνω και από τον ίδιο τον γιό του Θεού. Ένοιωθε να βρίσκεται 
στη θέση του Θεού.
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Κύκνοι που 

αντικατοπτρίζουν 

ελέφαντες Ελέφαντες

γτφδχφτυΕθη



Αυτοπροσωπογραφία 

με τηγανητό μπέικον 

1941

Εμφάνιση προσώπου 

και φρουτιέρας σε 

παραλία



Κεφάλι τύπου Ραφαήλ 

που εκρήγνυται 1951

Το πρόσωπο της Μέι 

Γουέστ



Χριστός του Αγίου 

Ιωάννη του Σταυρού 

1951

Σκλαβοπάζαρο με την 

εμφάνιση του αόρατου 

μπούστου του 

Βολταίρου



Το αίνιγμα του Χίτλερ Αιώνιο  αίνιγμα



Το πλοίο

Η Γαλάτεια των 

σφαιρών



Η Γκαλά ατενίζοντας τη 

Μεσόγειο Θάλασσα που 

γίνεται το πορτρέτο του 

Αβραάμ Λίνκολν

Ανθρωπόμορφο  

στήθος από συρτάρια



Στοχαστικό ρόδο

Ο πειρασμός του Αγίου 

Αντωνίου



Το πρόσωπο του 

πολέμου

Μαλακή κατασκευή με 

βρασμένα φασόλια



Η ψαλιδωτή 

ουρά (ο 

τελευταίος του 

πίνακας) 1983
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http://texni-zoi.blogspot.gr/2013/03/blog-post_25.html
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ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ) –

ΜΑΝΙΕΡΙΣΜΟΣ 



Ο Δομηνικος Θεοτοκοπουλος, 

γεννηθηκε στο Χανδακα του 

Ηρακλειου (1541-1614). Ειχε

εξοικειωθει με θρησκευτικα

θεματα καθολικης

αντιμεταρυθμισης με ιδιαιτερη

εξειδικευση στην 

συναισθηματικη τεχνη. Λογω

της απουσιας

δυτικοευρωπαικης «κλασικης» 

παραδοσης στην Κρητη

ξεπερασε αφοβα τους 

περιορισμους της σχεδιαστικης

ακριβειας και ορθοτητας.



Το 1567 πηγαίνει στην Βενετία 
όπου καθοδηγείται και

επηρεάζεται από τον 
Μανιεριστή Τιντορέττο του 

ποίου τα στοιχεία της 
τεχνικής του τον γοήτευσαν

αφού και εκείνος θέλει να 
αφηγηθεί θρησκευτικούς 

μύθους.
Ο Ελ Γκρέκο διαμόρφωσε 

κάποιες τεχνοτροπικές
ιδιαιτερότητες 

που πηγάζουν από τον 
Μανιερισμό. 



Διαφορες υπηρξαν μεταξυ μεταβυζαντινης νοοτροπιας των 

εικονων του Γκρεκο και των τελευταιων του ελαιογραφικων καθως

και τα αναμφιβολα τεχνοτροπικα χαρακτηριστικα τα οποια ελαβαν

χωρα μετα το 1577 στην Ισπανια οπου και εγκατασταθηκε μετα την 

Βενετια. Ολα τα παραπανω τον κατεστησαν στα μεσα του 17ου 

αιωνα ως εναν ιδιομορφο ζωγραφο. Στην Ισπανια εξακολουθουσαν

ακομη να επικρατουν οι ιδεες του Μεσαιωνα που τον επηρεασαν. 

Ισως ετσι να εξηγειται το γεγονος πως η τεχνη του Γκρεκο ξεπερασε

ακομη και την τεχνη του Τιντορεττο στην τολμηρη της περιφρονηση

για τα φυσικα σχηματα και χρωματα και στα συγκλονιστηκα

δραματικα της οραματα.



Ο Γκρέκο έμαθε πολλά από 

την ανορθόδοξη μέθοδο, την 
μονόπλευρη σύνθεση του 
Τιντορέττο και είχε επηρεαστεί από 
τον Μανιερισμό με τις φυσικά 
στενόμακρες μορφές του. Μετά την 
αποίκηση του στην Ισπανία το έργο 
του δίνει την εντύπωση ότι είναι 
απίστευτα μοντέρνο. Δούλευε πάρα 
πολύ στο εργαστήρι του με την 
συνεργασία των βοηθών του για να 
τα βγάλει πέρα με τις παραγγελίες∙
γεγονός που ίσως εξηγεί, γιατί όλα 
τα έργα με το όνομα του δεν είναι 
εξίσου καλά. Μια γενιά αργότερα το 
έργο του επικρίθηκε από αρκετούς 
ενώ μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο 
οι μοντέρνοι καλλιτέχνες τον 
επανέφεραν στον κόσμο της τέχνης. 



ΜΑΝΙΕΡΙΣΜΟΣ > MANIERA τεχνη για λιγους καλλιεργημενους που γνωριζουν την 

ερμηνεια της αλληγοριας. 



Ειναι χαρακτηριστικο της ζωγραφικης της εποχης αυτης η 

κινηση η οποια κατεστη την περιοδο αυτην το κατ’εξοχην μορφολογικο

στοιχειο. Στην ζωγραφικη η κινηση ειναι φανερο οτι μορφοποιειται σε 

πινακες με θρησκευτικα θεματα, τα οποια αναφερονται στον χρονο και 

στο περασμα του. 

Στην Βενετια πρεπει να αναφερθει η μαλλον οψιμη, αλλα οχι

λιγοτερο ριζοσπαστικη, διαπραγματευση του Μανιερισμου. Μπορει να 

πει κανεις οτι η Βενετια προσφερε σημαντικοτατα εργα και 

σημαντικοτατες καλλιτεχνικες προσωπικοτητες, οι οποιοι φιλοτεχνησαν

πολυ αξιολογα εργα σε δημοσια κτηρια, ωστοσο κρατουν παντα την 

αναμνηση του κλασσικου του υστερου Τισιανου, τοσο στο χρωμα οσο

και στην συνθεση. Ενω στην φλωρεντικη παραδοση ταιριαξε

περισσοτερο η γραμμικοτητα του νεου υφους, στην Βενετια εξαιτιας των 

συνθηκων, οι οποιες δημιουργηθηκαν απ΄την αισθητικη της 

Νατουραλιστικης καθως και της προυπαρχουσας ατμοσφαιρικης

ζωγραφικης, δημιουργειται κατι το διαφορετικο.





Γνωστά έργα του 

Θεοτοκόπουλου

«Ευαγγελισμός με την συναυλία των αγγέλων»
«Ο Άγιος Πέτρος»
«Το τρίπτυχο της Μόντενα»
«Η Μαγδαληνή»
«Ο Διαμελισμός των Ιματίων»
«Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου με την
Θηβαϊκή λεγεώνα»
«Ο Άγιος Μαρτίνος και ο φτωχός»
«Η βάπτιση»
«Το άνοιγμα της 5ης Σφραγίδας της
αποκάλυψης»
«Η Ταφή του Κόμη Οργκαθ»







Οι μαθητές :


