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ΔΙΑΓΩΓΗ… 

  
  Δξεπλψληαο ηελ ηέρλε ζε δηάθνξεο επνρέο θαη πεδία : Παιαηνιηζηθή 
Δπνρή, Αξραία Αίγππηνο, Αξραία Διιάδα , Αλαγέλλεζε ,θαη ζεκεξηλή 
επνρή θαηαλνήζακε πσο ε γεσκεηξία απνηέιεζε αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηεο ηέρλεο .  
Καηά ηελ Παιαηνιηζηθή Δπνρή ζπλαληάκε θπξίσο απιά αληηθείκελα θαη 
θαηαζθεπέο κε απεηθνλίζεηο δψσλ.  
Καηά ηελ Αξραία Διιάδα θαη Αίγππην ηα έξγα απνθηνχλ γεσκεηξηθφ 
ραξαθηήξα θαη νη απεηθνλίζεηο πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη ζε γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα.  
ηε ζπλέρεηα νη θαιιηηέρλεο αλαδεηνχλ λέεο κεζφδνπο θαη πην 
ξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο θη έηζη νδεγνχληαη ζηε πξννπηηθή , ζηελ 
αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ.  
Σέινο, θαηά ηελ Αλαγέλλεζε πξνέθπςαλ θη άιια ζεκεία έλσζεο ηεο 
ηέρλεο θαη ηεο γεσκεηξίαο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα εκθαλίζηεθε ν 
"θπβηζκόο", ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θηίξηα θαη κλεκεία. 
 

Ση νλνκάδεηαη ηέρλε; 
 
   Σν ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο κε βάζε ηελ πλεπκαηηθή 
θαηαλφεζε, επεμεξγαζία θαη αλάπιαζε, θνηλψλ εκπεηξηψλ ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ,πνιηηηζκηθφ , ηζηνξηθφ θαη 
γεσγξαθηθφ πιαίζην ζην νπνίν δηέπνληαη, νλνκάδεηαη ηέρλε. Η 
δηαδηθαζία, ε νξγάλσζε, ε έκπλεπζε κε ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα 
απνηχπσζεο ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, απνηεινχλ 
βαζηθφ ζηνηρείν έθθξαζεο ηεο Σέρλε. 
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Παλαιολιθική Εποτή: 
 

  Απφ ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή ν άλζξσπνο  ρξεζηκνπνηνχζε κηα 

ελζηηθηψδε γεσκεηξηθή γλψζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ. Οη 

απεηθνλίζεηο ηεο επνρήο εθείλεο ησλ θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ  

απεηθνλίδνληαη ζε θπζηθφ κέγεζνο. Σν γεσκεηξηθφ ηνπο έλζηηθην νδεγεί 

ηνλ πξσηφγνλν θαιιηηέρλε ζηελ απεηθφληζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ 

ρώξνπ. ηα ηέιε ηεο  επνρήο απηήο εκθαλίδνληαη ηα πξψηα δείγκαηα ηέρλεο.  

Πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα θαη θαηαζθεπέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν θαη έρνπλ ηφζν πξαθηηθή φζν θαη δηαθνζκεηηθή ρξήζε. Απηά είλαη 

νζηέηλα, πήιηλα ή πέηξηλα αγαικαηίδηα, θνζκήκαηα, δσγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο θ.ά. ε πνιιέο παιαηνιηζηθέο ηνπνζεζίεο ηεο Δπξψπεο 

βξέζεθαλ ζπειαηνγξαθίεο, δειαδή εηθφλεο δψσλ θαη ζπάληα 

αλζξψπσλ δσγξαθηζκέλεο κε ρξψκαηα ή ραξαγκέλεο ζηα ζπήιαηα. Απηέο 

νη απεηθνλίζεηο είλαη ζπκβνιηθέο θαη εθθξάδνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα  

ην κπζηήξην ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαζψο θαη ηελ αγσλία ηεο 

επηβίσζεο. 
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Αρταία Αίγσπηος: 

 
Ιζηορικά: 
   Η Αίγππηνο είλαη ε ρψξα ησλ Φαξαψ θαη ησλ ππξακίδσλ. Οη 
ππξακίδεο καο κηιάλε γηα κηα ρψξα ηφζν νξγαλσκέλε ψζηε λα 
κπνξνχλ λα αλπςσζνχλ απηνί νη γηγάληηνη ηχκβνη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
ελφο κφλν βαζηιηά. Η αηγππηηαθή θνηλσλία βαζηδφηαλ ζηε ζηαζεξφηεηα 
θαη ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζέθεξε ε απφιπηε εμνπζία ηνπ Φαξαψ θαη ε 
βεβαηφηεηα ηεο εηήζηαο πιεκκχξαο ηνπ Νείινπ, κε φια ηα ζεηηθά ηεο 
ζηελ νηθνλνκία. Η θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαζθάιηζε ηε 
ζηαζεξφηεηα ηνπ αηγππηηαθνχ πνιηηηζκνχ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέτνη: 
Η  γεσκεηξηθή  γλψζε  ζπλέιαβε  απνθαζηζηηθά  σο ζεσξεηηθφ φξγαλν  
ζηηο  εηθαζηηθέο  ηέρλεο.  Η  ηέρλε  πάιη  αθνκνηψλεη  ζηνηρεία,  ηα νπνία  
πήξε  ηφζν  απφ  ηνλ  πιηθφ  φζν  θαη  απφ  ηνλ  αθεξεκέλν  θφζκν  
ηεο επηζηήκεο. Η  ηέρλε  ησλ  Αηγππηίσλ είλαη  εκπνηηζκέλε    κε  
απξόζσπε  αλζξώπηλε  κνξθή  θαη  ζηελ  απεηθόληζε  ηεο  
θύζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ όγθν θαη ηελ θίλεζε.  
Έρνπκε κεξηθά απφ ηα πην σξαία έξγα ηεο αηγππηηαθήο ηέρλεο, φπσο ην 
«θεθάιη» απφ αζβεζηφιηζν, χςνπο 27,8 εθ. πνπ βξέζεθε ζε ηάθν ζηε 
Γθίδα. Έρεη κηα απιφηεηα θαη κηα ζνβαξφηεηα πνπ δελ μερληέηαη εχθνια. 
Καηαιαβαίλνπκε πσο ζθνπφο ηνπ γιχπηε δελ ήηαλ λα θνιαθεχζεη ην 
κνληέιν ή λα ζπγθξαηήζεη κηα θεπγαιέα έθθξαζε. Σνλ απαζρνινχζε 
κφλν ε νπζία. Παξέιεηπε ηηο αλνχζηεο ιεπηνκέξεηεο. Αθξηβψο ιφγσ 
απηήο ηεο πξνζήισζεο ζηηο βαζηθέο θφξκεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιηνχ 
παξακέλεη ην πνξηξέην ηφζν εληππσζηαθφ θαη παξά ηε γεσκεηξηθή 
αθακςία δε κνηάδεη πξσηφγνλν. 
 

Απηφο ν ζπλδπαζκφο ηεο γεσκεηξηθήο θαλνληθφηεηαο θαη νμείαο 

παξαηήξεζεο ηεο θχζεο, ραξαθηεξίδεη φιε ηελ αηγππηηαθή ηέρλε θαη 

θπξίσο ηα γιππηά θαη ηηο δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο ησλ ηάθσλ πνπ ήηαλ 

ε ζπληξνθηά ηεο ςπρήο ζηνλ άιιν θφζκν. 



 5 

 

 

Σα γιππηά είλαη θαηά θαλόλα δηζδηάζηαηα, δελ είλαη πεξίνπηα , δελ 

απεηθνλίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, αιιά έλαλ άλζξσπν 

ζηπιηδαξηζκέλν, έλαλ άλζξσπν πξφηππν. ηελ αηγππηηαθή δσγξαθηθή 

νη θαιιηηέρλεο αθνινπζνχλ επίζεο θαζηεξσκέλνπο ζπκβαηηθνχο 

θαλφλεο. Η αίζζεζε ηεο ηάμεο θαη ε έιιεηςε ζηπιηζηηθήο εμέιημεο 

θαζξέπηηδαλ ηε ζηαζεξή θαη ζπληεξεηηθή θχζε ηεο αηγππηηαθήο 

θνηλσλίαο. Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο 

βαζίδνληαλ ζε γεσκεηξηθό πιέγκα (θάλαβν), έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ζηαζεξέο αλαινγηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεξώλ 

ηνπ ζώκαηνο. 

 
Γεωκεηρηθό πιέγκα πνπ δείρλεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αλαινγίεο θαη 

ζρέζεηο ησλ αηγππηηαθώλ αλζξώπηλσλ παξαζηάζεσλ. 

 

Η ηξίηε δηάζηαζε απνπζηάδεη. Οη δηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ηεο 

αλζξώπηλεο κνξθήο παξνπζηάδνληαλ κε ηδηόηππν ηξόπν. Ο Αηγύπηηνο 

δσγξαθίδεη από ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή πιεπξά γηα λα μερσξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, ηα πόδηα εκθαλίδνληαη ζην πιάη θαη κάιηζηα 

βιέπνπκε ηελ εζσηεξηθή όςε θαη ησλ δπν, ην ζώκα από κπξνζηά ώζηε 

λα θαίλνληαη νη αξκνί, αιιά ηα ρέξηα από ηα πιάγηα, ην πξόζσπν 

δσγξαθίδεηαη πξνθίι, αιιά ην κάηη παξνπζηάδεηαη κεησπηθά γηα λα 

θαίλεηαη θαζαξά. Οη θαζηζηέο θηγνύξεο εηθνλίδνληαη κε ηα ρέξηα πάλσ 

ζηα γόλαηα. 
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1.Φαξαθηεξηζηηθή θαζηζηή ζηάζε-Άληξαο κε ηε γπλαίθα θαη ην παηδί 

ηνπο. Ό,ηη είρε ζεκαζία, απεηθνληδόηαλ ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα 

2.Φαξαθηεξηζηηθή ζηάζε ηνπ όινπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

 

Τα γεληθά ζρήκαηα θαη νη θόξκεο ρσξίο εηδηθή πεξηγξαθή θαηαζηνύλ ηελ 

αηγππηηαθή ηέρλε αθαηξεηηθή, όρη λαηνπξαιηζηηθή, αθνύ ην 

ζεκαληηθόηεξν γηα ηνπο Αηγππηίνπο δελ ήηαλ ε νκνξθηά, αιιά ε 

πιεξόηεηα, λα δηαθπιάμνπλ ηα πάληα όζν ην δπλαηό ζαθέζηεξα θαη 

κνληκόηεξα.  

H αηγππηηαθή είλαη κηα ηέρλε ηεο γλώζεο, ηέρλε εγθεθαιηθή. Γη’ απηό θαη 

παξέκεηλε ζρεδόλ ακεηάβιεηε γηα πεξηζζόηεξν από 3.000 ρξόληα. 

Η πηζηόηεηα θαη κεζνδηθόηεηα κε ηηο νπνίεο νη Αηγύπηηνη θαιιηηέρλεο 

ηεξνύζαλ ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο είρε θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Η 

αίζζεζε ειεγρόκελεο ηζνξξνπίαο θαη γαιήλεο πνπ απνπλέεη ε 

αηγππηηαθή γιππηηθή θαη δσγξαθηθή, αιιά θαη ε παξάμελε, ζρεδόλ 

ππλσηηθή ράξε ηεο κνλνηνλίαο ηεο νθείινληαη, ίζσο, ζην απζηεξό 

ζύζηεκα θαλόλσλ θαη αλαινγηώλ. Όιεο απηέο νη απζηεξέο κνξθέο κε ηηο 

ζησπειέο θαη επίζεκεο ρεηξνλνκίεο ζπκίδνπλ επαλαιακβαλόκελεο 

θξάζεηο ζε κηα πνηεηηθή επίθιεζε. 

Τέινο, ε ηέρλε ηεο Αηγύπηνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία, αθνύ επεξέαζε ηελ 

αξραία ειιεληθή ηέρλε θαη απηή ηελ ηέρλε όινπ ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ ... 
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Αρταία Ελλάδα: 

 

  Πώο εηζρσξεί ε γεσκεηξία ζηα δηάθνξα πεδία ηεο ηέρλεο θαη 
πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; 
 
     Δίλαη γεγνλφο φηη ε γεσκεηξία είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
ηέρλεο. Η «εηζβνιή» ηεο γεσκεηξίαο  ζηα δηάθνξα πεδία ηεο ηέρλεο 
είλαη απηή πνπ ηελ θαζνξίδεη. Οη Έιιελεο είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 
ρσξίο ην ζεσξεηηθφ φξγαλν ηελ γεσκεηξία, δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
πξνρσξήζνπλ βαζηά ζηελ ηέρλε. Ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Αξραίαο 
Διιάδαο παξαηεξνχκε πνιιέο κνξθέο ηέρλεο πνπ είλαη έληνλν ην 
γεσκεηξηθφ ζηνηρείν. 
Πνιινί Αξραίνη Έιιελεο ζπλέιαβαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο 
γεσκεηξίαο .Κχξηα νλφκαηα είλαη ν Θαιήο θαη ν Δπθιείδεο .Ο δεχηεξνο 
κάιηζηα είρε γξάςεη θαη έλα έξγν ,ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε γεσκεηξία, 
ηα «ΣΟΙΧΔΙΑ», πνπ απνηεινχληαλ απφ δεθαηξία βηβιία. Θαπκαζκφ 
πξνθαιεί θαη ε θξάζε πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο 
είπε «ν ζεόο είλαη ν ππέξηαηνο γεσκέηξεο».Η θξάζε απηή 
ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη νη Έιιελεο πίζηεπαλ πσο ε γεσκεηξία 
πξνζθέξεη ην κέζν γηα λα ελσζεί ν πιηθόο θόζκνο κε ηνλ θόζκν 
ησλ αηζζήζεσλ. 
 
Πνιιέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη νη Αξραίνη Έιιελεο δαλείζηεθαλ ηελ 
γεσκεηξία απφ ηελ Αξραία Αίγππην θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζε απηήλ ήηαλ 
θαζνξηζηηθή . Απηφ θαίλεηαη ηδηαίηεξα γηαηί δηαθξίλνπκε πνιιά πήιηλα 
αγγεία κε κεγάιε πνηθηιία απφ γεσκεηξηθά κνηίβα( ηξίγσλα ,ξφκβνη θαη 
καίαλδξνη) κε ηε βνήζεηα θαλφλα θαη δηαβήηε .Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 
αθφκα θαη νη κνξθέο πνπ απεηθνλίδνληαλ απνδίδνληαλ κε γεσκεηξηθφ 
ραξαθηήξα, έηζη ψζηε ην αλζξψπηλν ζψκα λα κνηάδεη κε ηξίγσλν. 
Δπηπιένλ, ζπλαληάκε πνιιά αγάικαηα, κηθξά εηδώιηα πήιηλα, 
μύιηλα θαη ράιθηλα πνπ απεηθνλίδνπλ κνξθέο δώσλ πνπ έρνπλ 
έληνλν ην γεσκεηξηθό ζηνηρείν. Σέινο, ακέηξεηα είλαη ηα έξγα πνπ 
έγηλαλ απφ ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο κε ηε βνήζεηα ηεο γεσκεηξίαο .Σα 
ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ν Παξζελώλαο θαη ην ειιεληθό ζέαηξν 
ηεο Δπηδαύξνπ πνπ καο απνθαιχπηεηαη ε άκεζε ζρέζε ησλ Διιήλσλ 
κε ηελ γεσκεηξία θαη ηελ ηέρλε. 

 

Η ηέρλε ηεο Αξραίαο Ειιάδαο ρσξίδεηαη ζηελ ηέτλε ηες αρταϊθής 

εποτής (7ος-6ος π.Χ), ηες θιαζηθής (5ος-4ος π.Χ) θαη ηες 

ειιεληζηηθής (323-31 π.Χ). Τα έξγα ηεο αξρατθήο ζπκίδνπλ ηα έξγα ηεο 

αηγππηηαθήο ηέρλεο κε ηε γεσκεηξηθή ηνπο αθαίξεζε.   
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Οη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνύλ πεξίγξακκα, αθξίβεηα ζην ζρέδην, 

ηζνξξνπεκέλε δηάηαμε, ηε γλώζε γηα ην αλζξώπηλν ζώκα. Ο ηύπνο ηεο 

αλζξώπηλεο κνξθήο όπσο ηελ μέξνπλ είλαη ε αθεηεξία ηνπο, αιιά 

πιένλ δε ηε ζεσξνύλ ηεξή θαη απαξαβίαζηε. 

Ο Έιιελας γιύπηες θαη δωγράθος αλαδεηά ηελ ηρίηε δηάζηαζε. 

Τνπνζεηεί ηα αληηθείκελα ην έλα πίζσ από ην άιιν (θη όρη ην έλα πάλσ 

από ην άιιν ζε ζεηξά, όπσο ν Αηγύπηηνο) θαη ρξεζηκνπνηεί ηε βξάρπλζε 

(ηα αληηθείκελα κηθξαίλνπλ πξνο ηα πίζσ), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

απνδώζεη ην βάζνο. 

 
Ο αποταηρεηηζκός ηοσ ποιεκηζηή, εξπζξόκνξθν αγγείν, 510-500 π.Φ 

πεξίπνπ.  

Σηελ θιαζηθή θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ ειιεληζηηθή επνρή ηα γιππηά 

γίλνληαη πην ζηξνγγπιεκέλα, νιόζσκα, πεξίνπηα. Όια ηα έξγα έρνπλ 

ζνθία θαη καζηνξηά ζηε δηάηαμε ησλ κνξθώλ, σζηόζν ε λέα ειεπζεξία 

ηνπ Έιιελα δεκηνπξγνύ λα παξνπζηάζεη ην θνξκί ζε νπνηαδήπνηε 

θίλεζε , κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα θαζξεθηίζεη ηελ 

εζσηεξηθή δσή ησλ κνξθώλ. Ήζειαλ νη αξραίνη Έιιελεο λα 

παξαζηήζνπλ ηε «ιεηηνπξγία ηεο ςπρήο» κειεηώληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ην θηλνύκελν ζώκα. 
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Δηζθοβόιος, καξκάξηλν ξσκατθό αληίγξαθν ειιεληθνύ ράιθηλνπ 

πξσηνηύπνπ ηνπ 450 π.Φ πεξίπνπ. Οη έιιελεο γιύπηεο γίλνληαλ όιν 

θαη πην παξαηεξεηηθνί ζηελ αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο θαη 

ζηάζεο ζέινληαο λα απεηθνλίζνπλ ξεαιηζηηθά ην αλζξώπηλν ζώκα. Η 

θίλεζε έρεη θαηαθηεζεί πιήξσο. 

Η αξραηνειιεληθή ηέρλε είλαη, ινηπόλ, όζν αθνξά ζηε κνξθή, πην 

λαηνπξαιηζηηθή, πην πιαζηηθή από ηελ αηγππηηαθή. Πεξλάεη από ην 

αθαηξεηηθό, ην γεσκεηξηθό, ην ζρεκαηηθό ζην λαηνπξαιηζηηθό. Τν 

λαηνπξαιηζηηθό ζηνηρείν είλαη, βέβαηα, εμηδαληθεπκέλν.  

 

Οη αξραίνη Έιιελεο εμαλζξώπηζαλ ηνπο ζενύ ηνπο, αιιά θπξίσο 

ζενπνίεζαλ ηνπο αλζξώπνπο. Οη ηδηόηεηεο πνπ έρεη ν αξρατθόο θνύξνο 

είλαη ηδηόηεηεο πνπ κόλν ν ζεόο κπνξεί λα έρεη: θάινο, ζπκκεηξία, 

αξκνλία, ηζνξξνπία, αηώληα ληάηα. Επηπιένλ, ζηελ ηέρλε ηεο αξραίαο 

Ειιάδαο, γηα πξώηε θνξά, εηζάγνληαη νη αηζζήζεηο θαη ηα έξγα 

απνθηνύλ «ρξώκα» θαη ζπλαίζζεκα, όπσο ε θόξε πνπ έρεη ραξαγκέλν 

ζην πξόζσπό ηεο έλα ειαθξύ ρακόγειν γλώζεο -ην γλσζηό κεηδίακα- 

πνπ δε ζπλαληάκε ζε θαλέλα αηγππηηαθό γιππηό. 
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Οη αρταϊθοί θούρος θαη θόρε 

 

Σσκπεράζκαηα 

Μηα θαηλνηνκία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο είλαη ε έλλνηα ηεο 

εμαηνκίθεπζεο. Η άλεζε θαη δεμηνηερλία πνπ απέθηεζε ν θαιιηηέρλεο, ε 

πιήξεο θαηάθηεζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο βξάρπλζεο ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

απηεπίγλσζε. Γηα πξώηε θνξά αιιάδεη ε ζηάζε ηνπ θαιιηηέρλε 

απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ, γλσξίδεη θαη είλαη πεξήθαλνο γηα ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπ. Δελ είλαη απιά εξγάηεο, είλαη δεκηνπξγόο. 

 

 

 
Αξηζηεξά: Οιόγισθα αγάικαηα από ηα αεηώκαηα ηοσ Παρζελώλα.. 

Υπάξρεη ηειεηόηεηα ζηελ θίλεζε θαη ζηελ πιαζηηθή επεμεξγαζία. Κάησ 

από ηηο πηπρέο δηαθαίλεηαη ε αλαηνκία ησλ ζσκάησλ - έηζη κνηάδνπλ 

δσληαλέο παξαζηάζεηο έρνληαο μεπεξάζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε ηνπ γιππηνύ.  
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Αναγεννησιακή Τέχνη: 
 
   Πξφθεηηαη γηα ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
Αλαγέλλεζεο .Ξεθηλά ζηελ Ιηαιία ηνλ 15ν αηψλα θαη δηαδίδεηαη ζηελ 
ππφινηπε Δπξψπε .Σν 16ναηψλα θηάλεη ζε πνιιέο ρψξεο ζην απφγεηφ 
ηεο . Οη θαιιηηέρλεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαηλνηνκνχλ .Δπηπιένλ, ε 
ηέρλε γίλεηαη ηδησηηθή .Γε δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζξεζθεπηηθή ή πνιηηηθή 
εμνπζία, αιιά απνηειεί  πξντφλ απνθιεηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ 
θαιιηηερλψλ , νη νπνίνη ζηξέθνληαη ζε αλζξσπηζηηθά θαη κπζνινγηθά 
ζέκαηα.  
Η Αναγέννηζη (από ηο γαλλικό Renaissance) αποηελεί μια μικπή, 
ζσεηικά, σπονική πεπίοδο, πος εκδηλώθηκε ζε όλοςρ ηοςρ ηομείρ ηηρ 

ανθπώπινηρ δπαζηηπιόηηηαρ. 
ηην οςζία αποηελεί ηην απελεςθέπυζη από ηιρ πποκαηαλήτειρ και ηιρ 
νοοηποπίερ ηος Μεζαίυνα και, ζηον ηομέα ηηρ ηέσνηρ, έσει ηην έννοια 
ηος ξαναζυνηανέμαηορ ηηρ απσαίαρ κλαζζικήρ ηέσνηρ ηηρ Ρώμηρ και ηηρ 
Δλλάδαρ. Γεν είναι ηςσαίο πος η Αναγέννηζη ξεκινά και εδπαιώνεηαι 
ζηην Ιηαλία.Η Ιηαλία καηάθεπε να διαηηπήζει ζυνηανή ηην ανάμνηζη 
και ηην παποςζία ηος πυμαφκού πολιηιζμού, ενόρ από ηοςρ 
λαμππόηεποςρ πολιηιζμούρ, οι οποίοι δεν παπαγκυνίζηηκαν από ηο 
σπιζηιανικό Μεζαίυνα.  
 
 
Μοντέρνα Σέχνη: 
 

 ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, αξθεηέο ηάζεηο ζηηο ηέρλεο άξρηζαλ λα 
μεπξνβάιινπλ, φπσο ν Ικπξεζηνληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε 
ζην Παξίζη θαη ν Δμπξεζηνληζκφο πνπ γελλήζεθε αξγφηεξα 
ζηε Γεξκαλία. Σελ επνρή εθείλε, ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε γηα ηελ 
ηέρλε ήηαλ πσο ζα έπξεπε λα είλαη αθξηβήο ζηελ απεηθφληζε ησλ 
αληηθεηκέλσλ ηεο θαη λα ζηνρεχεη ζηελ έθθξαζε ηνπ ηδαληθνχ. Οη ηάζεηο 
ηεο κνληέξλαο ηέρλεο δελ ζηφρεπαλ απαξαίηεηα ζε θάπνηνπ είδνπο 
πξσηνπνξία ή πξφνδν ηεο ηέρλεο.  
 

 

  20ος αιώνας  
   Μεηά θαη ηνλ Β' παγκόσμιο πόλεμο ε Αμεπική έγηλε ην επίθεληξν ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο θαη ν ηφπνο φπνπ αλαπηχρζεθαλ πνιιέο λέεο ηάζεηο, 
φπσο ραξαθηεξηζηηθά ν Αυηπημένορ Εξππεσιονισμόρ θαη ε Ποπ Απτ (Pop 
Art) ζηηο δεθαεηίεο 50', 60' αληίζηνηρα θαζψο θαη ν Φωτοπεαλισμόρ ζηε 

δεθαεηία ηνπ '70. Απηή ε πεξίνδνο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απνθαινχκελε 
κεηακνληέξλα ηέρλε. 
 
 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%80_%CE%91%CF%81%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΣΕΥΝΗ: 
 
   Με ηνλ φξν αθεξεκέλε ηέρλε αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχγρξνλν θίλεκα 
ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ζχκθσλα κε ην νπνίν απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε 
αλαθνξά ζηελ εμσηεξηθή θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δλαιιαθηηθά, 
κπνξνχκε λα νξίζνπκε σο αθεξεκέλε ηελ κε παξαζηαηηθή θαη κε 
αληηθεηκεληθή ηέρλε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΕΥΝΗ 
 
Σν 1944 πεζαίλεη ν κεγάινο Ρψζνο δσγξάθνο θαη ζεσξεηηθφο ηεο 
ηέρλεο, Wassily Kandinsky. Θεσξείηαη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο 
κνληέξλαο ηέρλεο θαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο θαιιηηέρλεο ηνπ 20νπ 
αηψλα. Έιαβε κέξνο ζε νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ξεχκαηα ηεο 
κνληέξλαο ηέρλεο, εηζάγνληαο κηα λέα αληίιεςε γηα ηε δσγξαθηθή.   
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ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ: 
 
  Οη γλψζεηο ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ γηαηξψλ κεηαθέξνληαη θαη ζην 
ζρέδην, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. Καζνξίδεηαη έλα ζχζηεκα 
ηδαληθψλ αλαινγηψλ θαη έρνπκε πηζηέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 
 

 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ: 
 
   Κχξηα ζηνηρεία είλαη νη καζεκαηηθέο αλαινγίεο θαη ε «θαζαξφηεηα» 
ζηηο γεσκεηξηθέο κνξθέο .Ξερσξίδνπλ νη: Λεφλ Μπαηίζηα Αικπέξηη , 
Νηνλάην Άληδειν Μπξακάληε, Φίιηππν Μπξνπλειέζθη, Λενλάξλην ληα 
Βίληζη , Αληξέα Παιιάληην .Οη αξρηηέθηνλεο απηή ηελ πεξίνδν 
ζπλδένληαη κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο , ζηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε ζηηο 
νξηδφληηεο γξακκέο θαη επηδηψθεηαη ε αξκνλία ζηελ ηειηθή ζχλζεζε. 
Δπηπιένλ, ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο δηαθφζκεζεο κε ζέκαηα απφ 
ηελ αξραηφηεηα. Αμηνπξφζεθηνη είλαη νη ζφινη ησλ θηεξίσλ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΛΤΠΣΙΚΗ: 
 
  Παξαηεξείηαη αλαλέσζε ησλ ζεκάησλ .ηφρνο είλαη ν ξεαιηζκφο. Σα 
αλάγιπθα πηνζεηνχλ ηα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο κπζνινγίαο. 
Σα αγάικαηα απνδίδνληαη κε πξαγκαηηθέο αλαινγίεο ή θαη κε 
κεγαιχηεξα  κεγέζε . Οη θαιιηηέρλεο κηκνχληαη ηα αξραία πξφηππα. 
Δπηπιένλ , εκθαλίδνληαη  ράιθηλα  γιππηά . Σέινο , νη αλαπαξαζηάζεηο 
ηνπ γπκλνχ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο  δελ απνηεινχλ πιένλ ηακπνχ.  
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Αναλογίες 
Η ζεσξία ησλ αλαινγηψλ είλαη ε βάζεη ηεο ηέρλεο θαη θπζηθά ηα 
πξνβιήκαηα δε ζα κπνξνχζαλ παξά λα απαζρνιήζνπλ ηνλ Ππζαγφξα. 
Αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θηιφζνθνπο ν Ππζαγφξαο ήηαλ ν πξψηνο πνπ 
επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο κνπζηθήο αλαινγίαο.  
Ο Ππζαγφξαο έδσζε έλα εηδηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή ζηε ρξπζή 
ηνκή θάλνληαο ην πεληάγσλν ζχκβνιν ηεο ζρνιήο ηνπ. 
 Όρη κφλν νη αξραίνη θηιφζνθνη ζηελ αξραία Διιάδα αιιά επίζεο θαη 
πνιινί Έιιελεο θαιιηηέρλεο θαη αξρηηέθηνλεο έδσζαλ ηεξάζηηα 
πξνζνρή ζην επίηεπγκα ηεο αλαινγίαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 
αλάιπζε αξρηηεθηνληθψλ κλεκείσλ.  
Ο Παξζελψλαο, ν «Καλψλ» ηνπ Πνιπθιχηε θαη ε «Αθξνδίηε» ηνπ 
Πξαμηηέιε, ην ηέιεην ειιεληθφ ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ θαη ην αξραίν 
ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ Αζήλα, φια απηά είλαη ιακπξά  
παξαδείγκαηα ηεο απφιπηεο αξκνλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξπζή ηνκή. 
 
Οη αλαινγίεο ζηελ ηέρλε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα ζχλζεην 
εξγαιείν γηα θξηηηθή αλάιπζε θαη ζεσξία.  
Μηιψληαο ηερληθά, ε αλαινγία είλαη ε ηζφηεηα δχν ιφγσλ. Απηφ είλαη 
ηζνδχλακν ζε ζπγθεθξηκέλα θαη γλσζηά γεσκεηξηθά δηαγξάκκαηα.  
Με απηφ ηνλ ηξφπν νη αξηζκνί θαη ηα ζρήκαηα ζρεηίδνληαη. Απφ απηή ηε 
ζρέζε, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη αξηζκεηηθέο 
ππνζέζεηο.  
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηή ε αλαινγηθή ζθέςε αλήθεη θαη ζηελ 
πξνζσπηθή ζθαίξα ηνπ θαζελφο, ίζσο ζηελ έκπλεπζε. 
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Ο θύβνο ζηε ζύγρξνλε ηέρλε 

 
                             

Κπβηθφ κλεκείν ζην 100φ ρηιηφκεηξν Παξίζη-Ρνπκπφ 
 
 
 
 Ο  θχβνο ζεσξήζεθε απφ  ηνπο αιρεκηζηέο  φηη  αληηπξνζσπεχεη  ηε  
γε ιφγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ. Ήηαλ έλα ζψκα ρσξίο εζσηεξηθά θελά. Ο 
θχβνο καδί κε ηε ζθαίξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 
λανχ ηεο  Αγίαο  νθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
 
 
Ο  θχβνο  έδσζε ην έλαπζκα γηα κηα λέα θαιιηηερληθή  ηάζε ,ηνλ 
θπβηζκό, ηεο νπνίαο  ηα πξψηα έξγα ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ 
απεηθφληζε ηεο εηθφλαο σο ζπλδπαζκφο θχβσλ, εμνχ  θαη ην φλνκα ηεο 
ηάζεο. Αξγφηεξα απηή ε ηάζε ελέηαμε θαη πνιιά άιια γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα. Ο φξνο θπβηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα  πξψηε θνξά απφ  
ην Louis Vauxcelles  ην 1908.   
 
Σν  θαιιηηερληθφ απηφ  ξεχκα εκθαλίζηεθε  ζηελ Δπξψπε ηνπ 20νπ 

 αηψλα. Δπεξεάζηεθαλ δσγξάθνη, φπσο :  Π. Πηθάζν, Σδ. Μπξαθ, Υ. 
Γθξηο θαη Φ Λεδέ . Οη θπβηζηέο δσγξάθνη ζπιιακβάλνπλ ηνλ θφζκν 
κέζσ ηεο γεσκεηξηθήο δνκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ .  Χαξαθηεξηζηηθά  ηνπ 
θπβηζκνχ είλαη νη θαζαξέο θφξκεο, ην πεξίγξακκα θαη ηα γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα. Σέινο,  ζηα έξγα ηέρλεο θπβηζηψλ ηα αληηθείκελα ρσξίδνληαη, 
αλαιχνληαη θαη ζπλζέηνληαη μαλά ζε κηα αθεξεκέλε κνξθή . Αληί νη 
θαιιηηέρλεο λα απνδίδνπλ ηα αληηθείκελα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε γσληά, 
ηα δηαηξνχλ ζε πνιιαπιέο απφςεηο, βιέπνληαο έηζη ηαπηφρξνλα πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ή φςεηο ησλ αληηθεηκέλσλ.  πρλά νη επηθάλεηεο 

Υαπακτηπιστικό κτήπιο σε 

μοπυή κύβος 
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ησλ φςεσλ ή ηα πιάλα ηέκλνληαη ζε γσλίεο πνπ δελ έρνπλ θάπνην 
αλαγλσξίζηκν βάζνο . 
 
 Αμηνζαχκαζηα ζεσξνχληαη ηα έξγα ηνπ Γθανπληί, αξρηηέθηνλα θαη 
δσγξάθνπ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Βαξθειψλε ηνλ 20ν αηψλα 
π.Χ., ν νπνίνο ηα πινπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ θπβηζκνχ. 
Μάιηζηα ηδηφηππνο ζεσξείηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
αληηιακβάλνληαλ απηφο ν θαιιηηέρλεο ηνλ θχβν, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν άιισζηε πξσηνπφξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 
αξρηηεθηνληθήο. 
                             Μεξηθά απφ ηα έξγα θαη ηηο ζεσξίεο ηνπ: 
 
                   Σα ζηνηρεία γηα ηελ "παξάμελε γεσκεηξία ηνπ Γθανπληί" 

 

 
 
 

ρήκα 1. Ο πχξγνο ζην Park Güell, έλα δνρείν 
θακηλάδα Trencadis ζηελ Güell Palace, θαη ε  γιππηηθή ηνπ Αβειηαλφ 

ζηε Sagrada Familia κνπζείν. 

 
 
 
«Πολλοί  μελεηηηές  ηης  ιζηορίας  ηης  ηέτνης  έτοσν  ζημειώζει  
όηι  οι  δύο μεγάλες επαναζηάζεις ζηην ηέτνη  ηης Αναγέννηζης 
και ηης Μονηέρνας  ηέτνης,  έτοσν  γίνει  από  καλλιηέτνες  ποσ  
ζκέθηονηαν  νέες    γεωμεηρίες: ηην προοπηική γεωμεηρία για ηην 
Αναγέννηζη και ηην μη Εσκλείδεια και πολσδιάζηαηη γεωμεηρία 
για ηην Μονηέρνα ηέτνη».  
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 Η ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΗ 
  
 Οη θαιιηηέρλεο θάζε επνρήο πξηλ μεθηλήζνπλ ην έξγν ηνπο  
αλαξσηήζεθαλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα απεηθνλίζνπλ ην πξαγκαηηθφ 
ρψξν δηακέζνπ ηεο δσγξαθηθήο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γη' απηήλ ηνπο 
ηελ επηδίσμε είλαη λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη 
έπεηηα λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ απνζαλαηίζνπλ .Έηζη έπεηηα απφ 
αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο ζην πέξαζκα ηεο ηζηνξίαο, πεηξακαηηζκνχο 
είηε επηηπρείο είηε  αλεπηηπρείο νδεγήζεθαλ ζε κηα κέζνδν πνπ απνηειεί 
νξφζεκν γηα ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο, ηελ πξννπηηθή δειαδή ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηνπ βάζνπο κηαο εηθφλαο 2 
δηαζηάζεσλ κε ζθνπφ λα θαίλεηαη πην ξεαιηζηηθή .Απηφ επηηπγράλεηαη 
κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο θαη θακπχισλ γξακκψλ ζε έλαλ 
πίλαθα . 

 
 
Γξακκηθή πξννπηηθή 
 
  Η γξακκηθή πξννπηηθή επηηπγράλεηαη κε ηελ 
ζχγθιηζε φισλ ησλ ππαξθηψλ θαη λνεηψλ 
γξακκψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ νπηηθή καο 
αθηίλα ζε έλα ζεκείν (ζεκείν θπγήο) πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ λνεηή γξακκή ηνπ νξίδνληα. ηελ 
πξάμε απηφ θαίλεηαη θαζαξά φηαλ παξαηεξνχκε 
έλα δξφκν, ηνλ βιέπνπκε λα ζηελεχεη θαζψο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηα κάηηα καο, ελψ ηα δέληξα, ηα θηήξηα θαη ηα άιια 
αληηθείκελα λα κηθξαίλνπλ θαζψο απνκαθξχλνληαη απφ καο. 
 
Υξσκαηηθή πξννπηηθή 
 
   Με ηε ρξσκαηηθή πξννπηηθή δίλνπκε ηελ εληχπσζε πσο ζηνλ πίλαθα 
ππάξρεη αηκφζθαηξα πνπ μεζσξηάδεη ηα αληηθείκελα φζν απηά 
απνκαθξχλνληαη απφ ην κάηη καο. Γειαδή, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα 
αληηθείκελν λα θαίλεηαη πην καθξηά απφ έλα άιιν, ρακειψλνπκε ηνλ 
ηφλν ηνπ, δειαδή ην δσγξαθίδνπκε κε ακπδξφ θαη αδχλαην ρξψκα 
(μεζσξηαζκέλν), ελψ απηφ πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζε καο ην 
θηηάρλνπκε κε πην έληνλν ρξψκα.  
 
   Γελ ζα έπξεπε όκσο λα μερλάκε ηελ πξννπηηθή σο γεσκεηξηθό 
όξν!!! Δίλαη ε κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ ηνπ 
ρψξνπ  πξνβάιινληάο ηα σο πξνεθηάζεηο απφ έλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ. 
Απηή ε κέζνδνο αμηνπνηείηαη ζην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν θιάδν 
ηεο γεσκεηξίαο ,ηελ ζηεξενκεηξία, αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε 
αλαπαξάζηαζε θαη αλάιπζε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ ζε έλα 
επίπεδν. 
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Κχβνο 

 
Χαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξννπηηθήο ζηελ ζηεξενκεηξία 
απνηειεί ν θχβνο έλα νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν ηνπ νπνίνπ νη 12 
αθκέο είλαη ίζεο .Ο θχβνο είλαη θαλνληθφ εμάεδξν.Οη έδξεο ηνπ 
απνηεινχλ ηεηξάγσλα ίζα κεηαμχ ηνπο θαη νη 8 ζηεξεέο ηνπ γσλίεο είλαη 
ηξηζνξζνγψληεο .Η θαηαζθεπή ηνπ απαηηεί θαηάιιειε παξάηαμε 
δηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ θαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπ ηελ ρξήζε γξακκηθήο 
πξννπηηθήο .Σν ζρήκα απηφ ζπλδπάδεη ην ηξηζδηάζηαην κε ην 
δηζδηάζηαην θαζψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απαηηνχληαη ζρήκαηα 2 
δηαζηάζεσλ ελψ απφ κφλνο ηνπ είλαη ηξηζδηάζηαηνο. 
 

Κύιηλδξνο 
 

 
 

   ηξνγγπιφ θαη επίκεθεο γεσκεηξηθφ ζψκα πνπ θαηαιήγεη ζε δπν 
παξάιιειεο βάζεηο .Η επηθάλεηά ηνπ νλνκάδεηαη θπιηλδξηθή επηθάλεηα 
θαη είλαη ην ζχλνιν ησλ παξάιιεισλ επζεηψλ  πνπ απέρνπλ 
απφζηαζε r απφ ηνλ άμνλα πνπ ηέκλεη θάζεηα ηηο 2 θπθιηθέο βάζεηο. 
ηελ ηέρλε ν θχιηλδξνο δελ πξνηηκάηαη ιφγσ ηεο κνλφηνλεο 
αλαπαξάζηαζήο ηνπ φκσο πνιιά αξρηηεθηνληθά αξηζηνπξγήκαηα 

βαζίδνληαη ζην κνηίβν θαηαζθεπήο ηνπ, φπσο νη αξραίνη θαη νη 
ζχγρξνλνη θίνλεο. ηελ αξραηφηεηα νη θίνλεο ήηαλ πην ζχλζεηνη. Έρνπλ 
ζρήκα θπιίλδξνπ θαη ε θπιηλδξηθή επηθάλεηά ηνπο είλαη παξαβνιηθή κε 
κηθξέο ππεξβνιέο. ηελ νπζία ν θίνλαο δελ ήηαλ έλαο θχιηλδξνο αιιά 
πνιινί δηαδνρηθνί κε θνηλφ άμνλα θάζεην ζην έδαθνο ,αιιά  φζν πην 
απνκαθξπζκέλνο ήηαλ ν θχιηλδξνο απφ ην έδαθνο ηφζν κίθξαηλε ε θαη 
επηθάλεηα .Οη ζχγρξνλνη θίνλεο έρνπλ πην απιή θαηαζθεπή ,γηαηί 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ ζηήξημε νηθνδνκεκάησλ θαη ίζσο ζπάληα 
γηα δηαθφζκεζε. 
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αξραίνη θίνλεο 
 
  Έλαο άιινο ζεκαληηθόο θιάδνο ηεο γεσκεηξίαο είλαη ε επθιείδεηα 
γεσκεηξία. Δίλαη κηα άιιε παξάμελε πηπρή πνπ φκσο ζπλδέεηαη άκεζα 
κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηελ ζπληζηνχλ. Σν 
αληηθείκελφ ηεο είλαη ε κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη ηα αληηθείκελα πνπ 
κπνξνχλ λα λνεζνχλ ζ‟ απηφλ . Ο Δπθιείδεο ηζρπξίδνληαλ φηη θάζε 
δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηε γεσκεηξία, 
δηφηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη 
είλαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ, γξακκψλ θαη επηθαλεηψλ πνπ δηαρσξίδνπλ 
θάζε αληηθείκελν απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 
 
 
 

Μαθημαηικά και Τέτνη: 
 

Σα καζεκαηηθά θαη ε ηέρλε γεληθφηεξα κνινλφηη, θαηλνκεληθά 

ηνπιάρηζηνλ, απνηεινχλ δπν μερσξηζηά – δηαθξηηά πεδία ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, εληνχηνηο είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηνχλ 

θαη λα δψζνπλ δεκηνπξγίεο νη νπνίεο απνηεινχλ αμηνζαχκαζην κείγκα 

εληππσζηαθήο πνιππινθφηεηαο θαη εθπιεθηηθήο νκνξθηάο. 

Ιζηνξηθά, ηα καζεκαηηθά, κνινλόηη ζεσξνύληαη θπξίσο ινγηθή – 

αλαιπηηθή επηζηήκε, έρνπλ παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο 

ηέρλεο, ε νπνία απεπζύλεηαη θπξίσο ζην ζπλαίζζεκα. Γπν αηώλεο 

πξηλ νη αξραίνη Έιιελεο επεμεξγαζηνύλ ηηο αθεξεκέλεο 

γεσκεηξηθέο ηδέεο, θαη ζεκειηώζνπλ επηζηεκνληθά ηε γεσκεηξία, νη 

Αηγχπηηνη, ηνπο νπνίνπο απαζρνινχζαλ ειάρηζηα ηα ζεσξεηηθά 

δεηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα εξγαιεία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζνπλ θαη νηθνδνκήζνπλ ηνπο έμνρνπο λανχο θαη ηα εθπιεθηηθά 

κλεκεία ηνπο. 
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Γηα ηνπο Αηγππηίνπο ε γεσκεηξία ήηαλ έλα ζχλνιν εκπεηξηθψλ γλψζεσλ 
θαηάιιεισλ γηα ηνπο εμεξεπλεηέο ηεο γεο, ηνπο θαιιηηέρλεο, ηνπο 
αξρηηέθηνλεο, ηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο γιχπηεο. Απνηεινχζε 
πξσηίζησο έλα εξγαιείν πνπ ηνπο πξνζέθεξε ηελ δπλαηφηεηα λα 
εθηεινχλ πξαθηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εξγαζίεο. 
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Η κέζνδνο ηνπ Escher 

 
Ο Maurits Cornelis Escher (1898- 1972) ππήξμε αξρηηέθηνλαο θαη 
δσγξάθνο. Οη πίλαθέο ηνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηκνλή ηνπο, ζα ιέγακε, 
ζηε ζπκκεηξία. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα γεκίζεη ν 
πίλαθαο κε ζρήκαηα θαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ αθήλνπλ θελά. Η 
κέζνδνο απηή, πνπ νλνκάδεηαη ςεθίδσζε (tessellation), ήηαλ ήδε 
γλσζηή ζηνπο Μαπξηηαλνχο, απφ ηελ ηέρλε ησλ νπνίσλ ν Escher πήξε 
ηελ έκπλεπζε, χζηεξα απφ επίζθεςή ηνπ ζηελ Alhambra, ζηελ λφηηα 
Ιζπαλία. Απηή ε ηερλνηξνπία κεηακνξθψζεθε απφ ηνλ Escher ζε κηα 
ζεηξά μπιφγιππηα, απφ ην 1936 θαη χζηεξα, ηα νπνία ν ίδηνο 
δεκνζίεπζε ην 1958 ζην βηβιίν ηνπ „The Regular Division of the Plane.‟  
 
 
 

 

Ο Maurits Escher ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο «καζεκαηηθήο ηέρλεο». Η 

εξγαζία ηνπ απνηειεί κηα αζηείξεπηε πεγή έκπλεπζεο γηα πνιινχο 

ζχγρξνλνπο ζεκαληηθνχο θαιιηηέρλεο. Οη ιηζνγξαθίεο, νη μπινγιπθίεο 

θαη νη ραιθνγξαθίεο ηνπ βξίζθνληαη θξεκαζκέλεο ζηα ζπίηηα 

καζεκαηηθψλ θαη επηζηεκφλσλ ζ‟ φιν ηνλ θφζκν. Πνιιά έξγα ηνπ 

έρνπλ σο βάζε θάπνηα καζεκαηηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ θαηά 

θαηξνύο αλαιπζεί ζε βηβιία ςπραγσγηθώλ καζεκαηηθώλ, όπσο 

απηά ηνπ Martin Gardner. Ο Escher είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο ζηνπο 

θξπζηαιινγξάθνπο γηα ηελ πεηπρεκέλε ςεθηδσηή ηερληθή κε ηελ νπνία 

ρσξίδεη ην επίπεδν. Χσξίδνληαο ην επίπεδν κε θπκαηηζηέο ζεηξέο 

πνπιηψλ, ςαξηψλ, εξπεηψλ, ζειαζηηθψλ θαη αλζξψπσλ θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη κεγάιε πνηθηιία θαηαπιεθηηθψλ φζν θαη απξνζδφθεησλ 

εηθφλσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε λφκνπο ηεο ζπκκεηξίαο, ηεο ζεσξίαο 

ζπλφισλ, ηεο πξννπηηθήο, ηεο ηνπνινγίαο θαη ηεο θξπζηαιινγξαθίαο. 
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Miro Juan (1893-1983) Surrealism    

 
     Μαδί κε ηνλ Πικάσο ζεωξνύληαη από ηνπο παηέξεο ηεο Μοντέρνας 
δωγξαθηθήο. Εληππωζηαθά πνιπδηάζηαηνο θαη παξαγωγηθόο 
θαιιηηέρλεο, ππήξμε αθεγεηήο κπζηθώλ θαη ιπξηθώλ δηεγεκάηωλ. Έλαο 
πνηεηήο ηεο εηθόλαο, πνπ ην ηδίωκά ηνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζεκεία θαη 
ζύκβνια, κεηαθνξηθά πεθωηηζκέλα θαη θνξηηζκέλα, πνπ αλαδύνληαη 
απ' ηα βάζε ηνπ ππνζπλεηδήηνπ. Τα νξάκαηά ηνπ παηγληώδε θη 
αιιόθνηα, πεξηιακβάλνληαο παξακνξθωκέλεο θηγνύξεο δώωλ θη 
νξγαληθέο θόξκεο, θαζώο επίζεο θαη παξάμελεο γεωκεηξηθέο 
θαηαζθεπέο. 
 
 
LEONARDO DA VINCI 
 

 
 
Αξρηθά ν Leonardo da Vinci έγηλε γλσζηφο ζηνπο πξψηνπο θνηλσληθνχο 
θχθινπο σο κνπζηθφο. 
Ο Leonardo da Vinci γλσξίδεη ηε δπζθνιία ηεο θαηαγξαθήο ηεο πνπ ηεο 
δίλεη έλα απφ ηα αθαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ. Οκσο ν 
Leonardo da Vinci αλαθάιπςε ην κεγαιείν ησλ καζεκαηηθψλ κέζσ ηεο 
δσγξαθηθήο, ηελ νπνία ζεσξνχζε σο ην δελίζ ηεο ηέρλεο. ηνπο πίλαθέο 
ηνπ δελ ήζειε πνηέ λα παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο ηεο αιήζεηαο. ηελ 
νπζία, γηα εθείλνλ ε νκνξθηά ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ηεο 
αιήζεηαο. Με άιια ιφγηα, ε νκνξθηά δελ απνηεινχζε γηα ην Leonardo 
da Vinci κία πξσηνγελή παξάκεηξν ηεο ηέρλεο ηνπ. Δπηπιένλ, ε 

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=1007
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=207
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=1007
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δσγξαθηθή ζηέθεη απφ κφλε ηεο, δελ έρεη ηα πξνβιήκαηα ηεο 
πινπνίεζεο πνπ έρνπλ ε γιππηηθή θαη ε αξρηηεθηνληθή. Η αλαινγία κε 
ηα καζεκαηηθά είλαη, ινηπφλ, πην μεθάζαξε θαη απνηειεί έλαλ 
ηζνκνξθηζκφ φζνλ αθνξά ζην γλσζηηθφ. Γελ είλαη, ινηπφλ, απίζαλν λα 
ζεσξνχζε ν Leonardo da Vinci ηα καζεκαηηθά σο ηελ ηέρλε ηεο 
αιήζεηαο. Ο Leonardo Da Vinci ήηαλ ηεο ίδηαο επνρήο κε ηνλ Κνπέξληθν 
θαη πξνθάηνρνο ηνπ Γαιηιαίνπ. ηε ζπλέρεηα έξρνληαη ν Kepler o 
Descartes, o Fermat, o Pascal. Σν πξφβιεκα ζηε γεσκεηξία πνπ 
απαζρφιεζε ηνλ Leonardo ήηαλ ν ηεηξαγσληζκφο ηνπ θύθινπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picasso Guernica 
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  Η Γθνπέξληθα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα καξηπξία γηα ηνλ Ιζπαληθφ 
Δκθχιην Πφιεκν. Γεκηνπξγήζεθε ζαλ άκεζε αληίδξαζε ζην λέν ηεο 
θαηαζηξνθήο ηεο βαζθηθήο πφιεο Γθνπέξληθα απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ζηηο 28 
Απξηιίνπ 1937, αιιά ε ζπκβνιηθή – αιιεγνξηθή κνξθή ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη ε 
κλεκεηψδεο ζεκαζία ηνπ, ηνλ θαζηζηνχλ επίθαηξν αθφκα θαη ζήκεξα. Δπεηδή, 
φπσο είπε ν ίδηνο ν Πηθάζν "ε δσγξαθηθή είλαη έλα πνιεκηθφ εξγαιείν γηα ηελ 
επίζεζε θαη ηελ άκπλα ελάληηα ζηνλ ερζξφ". 

ηνηρεία ζύλζεζεο 
    

   Όιε ε ζχιιεςε ηεο ζχλζεζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ ηξίπηπρνπ: έλα κεζαίν 
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πιαηζησκέλν απφ δχν κηθξφηεξα. Σν 
καθξφζηελν ζρήκα ηαηξηάδεη ζηελ επηθή αθήγεζε. Η θεληξηθή ππφζεζε ηνπ 
ζέκαηνο ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν κε θνξπθή ηε ιάκπα πεηξειαίνπ, πνπ κνηάδεη 
κε αέησκα αξραίνπ ειιεληθνχ λανχ. Σα αξηζηεξά θαη δεμηά ζηνηρεία είλαη έμσ 
απφ ηελ ππφζεζε απηή. Ο Πηθάζν ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνηξνπία ηνπ 
θπβηζκνύ, όπνπ κε ηα έληνλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηνλ θαηαθεξκαηηζκό 
ησλ κνξθώλ θαη ηε κεγάιε αληίζεζε θσηεηλνύ – ζθνηεηλνύ, κπόξεζε λα 
εθθξάζεη θαιύηεξα ηελ αγσλία θαη ηε θξίθε ησλ αλζξώπσλ κπξνζηά ζ’ 
απηό ην γεγνλόο. 
 Σα ρξψκαηα ηνπ έξγνπ είλαη "κειαλά ". Οη ηφλνη ηνπ καχξνπ ,ηνπ άζπξνπ θαη 
ηνπ γθξίδνπ, δελ δείρλνπλ ηίπνηε άιιν, παξά ην θφβν πνπ επηθξαηεί παληνχ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΜΟΤΙΚΗ 

 

http://fridge.gr/18027/audio-video-disco/pi/  

 

http://fridge.gr/45976/stiles/euclidean-midi/ 

 

ΣΕΥΝΗ 

 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/05/escher.html 

 

http://www.agrinioart.gr/?p=7471 

 

Τα μαθηματικά: μουσική της σιωπής και τέχνη της αλήθειας 

 

http://lygeros.org/articles?n=3876&l=gr 

 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/eikastika/math_82-84.pdf 

 

http://blogystera.wordpress.com/2007/09/21/texnh/ 

 

http://sxolikesdrasis.blogspot.gr/ 

http://fridge.gr/18027/audio-video-disco/pi/
http://fridge.gr/45976/stiles/euclidean-midi/
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/05/escher.html
http://www.agrinioart.gr/?p=7471
http://lygeros.org/articles?n=3876&l=gr
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/eikastika/math_82-84.pdf
http://blogystera.wordpress.com/2007/09/21/texnh/
http://sxolikesdrasis.blogspot.gr/
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ςμμετέσοντερ: 
 

Οκάδα:Euklidis Youngsters 

 

Τζαβδαρίδοσ Εαταρούια 

Μαράδογιοσ Παλαγηώηα 

Κοληός Παλαγηώηες 

Καραθούιηας Θαλάζες 

Καραηδηάς Γεκήηρες 

Κηάλθοθ Βέληζη 

 

 

Υπεύζσλες θαζεγήηρηες: Αγθαζίδοσ Σηασρούια 

     Τοπάιε Δσαγγειία
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ   
 

ΔΙΑΓΩΓΗ - Σι ονομάζεηαι ηέσνη;     ελ. 2-2 
 
Παλαιολιθική Δποσή        ελ. 3-3 
 
Απσαία Αίγςπηορ        ελ. 4-6 
 
Απσαία Δλλάδα        ελ. 7-10 
 
Αναγεννηζιακή Σέσνη - Μονηέπνα Σέσνη    ελ. 11-11 
 
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΣΕΥΝΗ - ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΕΥΝΗ  ει. 12-12 

 

ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΣΔΧΝΙΚΔ      ελ. 13-16 
 
Η ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΧΝΗ      ει. 17-19 
 

Μαθημαηικά και Σέσνη       ελ. 19-24 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ        ει. 25-25 
 

ςμμεηέσονηερ        ει. 26-26 
 
Πεξηερφκελα        ει. 27-27 
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Σο ηέσνημά μαρ 
 


