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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
“Η Τέχνη αναπαριστά με εικόνες και αντικείμενα τις σχέσεις και τις μορφές της φυσικής
ή φανταστικής πραγματικότητας. Τα μαθηματικά μελετούν τις σχέσεις και τις μορφές της
φυσικής ή φανταστικής πραγματικότητας. Η πρώτη δημιουργεί , οπτικοποιεί , η άλλη
μελετά”.
" Ο μαθηματικός όπως ένας ζωγράφος ή ένας ποιητής είναι ένας σχεδιαστής. Ο
ζωγράφος φτιάχνει σχέδια με σχήματα και χρώματα , ο ποιητής με ιδέες. Τα μαθηματικά
σχεδιάσματα , όπως εκείνα του ποιητή ή του ζωγράφου πρέπει να είναι όμορφα. Δεν
υπάρχει μόνιμη θέση στον κόσμο για άσχημα μαθηματικά".
Τα μαθηματικά και η τέχνη γενικότερα μολονότι, φαινομενικά τουλάχιστον, αποτελούν δυο
ξεχωριστά – διακριτά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, εντούτοις είναι δυνατόν να
συνδυαστούν και να δώσουν δημιουργίες οι οποίες αποτελούν αξιοθαύμαστο μείγμα
εντυπωσιακής πολυπλοκότητας και εκπληκτικής ομορφιάς.
Τα μαθηματικά από τότε μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο
στην εξέλιξη των διαφόρων μορφών της τέχνης Σ’ όλες τις εποχές αναδείχθηκαν εξέχουσες
μορφές της τέχνης, οι οποίες χρησιμοποίησαν τα μαθηματικά ως το βασικό συστατικό της
τέχνης τους. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν κανόνες ή όρια σχετικά με
τα θέματα ή τις ιδέες της μαθηματικής τέχνης.
Τα Μαθηματικά αναμφίβολα έχουν το στοιχείο της αντικειμενικότητας και σχετίζονται με το
λογικό τμήμα του ανθρώπου σε αντίθεση με την Τέχνη που έχει το στοιχείο της
υποκειμενικότητας και σχετίζεται κυρίως με το συναισθηματικό τμήμα.
Η Τέχνη προκύπτει ως απότοκο ενέργημα της καθαρά ανθρώπινης ανάγκης για έκφραση ενώ
τα Μαθηματικά ως απότοκο ενέργημα της επίσης καθαρά ανθρώπινης ανάγκης για
κατανόηση, Και οι δύο όμως αυτές ανάγκες που διαφοροποιούν τον άνθρωπο από τα ζώα,
συνυπάρχουν σε ένα και αδιαίρετο όλο : την ανθρώπινη φύση.
Άρα η καταρχήν διαφαινόμενη διαφορά θα πρέπει να έχει συνδετήριες γέφυρες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η ανάδειξη της σχέσης των
Μαθηματικών και της Τέχνης.
Πιο αναλυτικά εξετάστηκε ποια είναι η επίδραση της γεωμετρίας στις διάφορες μορφές
τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική) απο την αρχαία Ελλάδα εως την σύγχρονη
βιομηχανική εποχή.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση στο Μεσσαίωνα και την Αναγέννηση ανέδειξε την αισθητική
,της αρμονία και την ομορφιά της ζωγραφικής και της αρχιτεκτονικής κάτω απο την έντονη
επίδραση της μαθηματικής ακρίβειας και των γεωμετρικών συλλογισμών .Η γοτθική
αρχιτεκτονική, η ισλαμική τέχνη έχουν έντονη την επίδραση της μαθηματικής επιστήμης.
Καλλιτέχνες όπως ο Leonardo da Vinci (1402-1519), ο Pierro della Francesca, Brunelleschi
Filippo είναι γνωστοί για τα επιτεύγματά του τόσο στις επιστήμες όσο και στις καλές τέχνες.
Εξετάστηκε πως και με ποιους άλλους τρόπους εκδηλώνεται η σχέση των μαθηματικών και
της τέχνης μέσα απο τη μελέτη του χρυσού αριθμού φ και των γεωμετρικών κατασκευών του
και την περιήγηση στον θαυμαστό κόσμο των Φρακταλ.
Το βιβλιογραφικό ταξίδι που κλείνει στην μοντέρνα τέχνη με τα έργα του Escher και του
Vasarely και τις οφθαλματες σφραγίζει οτι αισθητική της τέχνης πορεύεται παραλληλα με
την λογική των μαθηματικών.
Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του δυναμικού γεωμετρικού λογισμικού και οι μαθητές
ασκήθηκαν στη χρήση των εργαλείων του και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες, δημιουργώντας καλλιτεχνικές συνθέσεις, δίνοντας συνάμα διέξοδο στη
δημιουργική τους φαντασία και το καλλιτεχνικό τους ένστικτο.
Επιλέον, η δημιουργικότητα , η αποτελεσματικότητα και οι καλλίτεχνικές δεξιότητες των
μαθητών αποτυπώθηκαν σε πρωτότυπες κατασκευές και χειροτεχνίες. Το αίσθημα του
ωραίου και η αρμονία των αναλογιών καλλιεργήθηκαν με τις ευκαιρίες που δόθηκαν στους
μαθητές να δημιουργήσουν γεωμετρικές συνθέσεις και να δώσουν διέξοδο στη δημιουργική
του ικανότητα και φαντασία κατασκευάζοντας διακοσμητικά σχέδια, χρησιμοποιώντας
γνωστά γεωμετρικά σχήματα και αξιοποιώντας τις γεωμετρικές του γνώσεις.
Η περιήγηση στον κόσμο των μαθηματικών σε συνάφεια με τον θαυμαστό κόσμο της τέχνης
συμπληρώνεται και με βιωματικές δράσεις των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά
και με την συμμετοχή τους στο συνέδριο της 5ης Διεθνούς Μαθηματκής Εβδομάδας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η Τέχνη και τα Μαθηματικά αποτελούν δυο από τις πρωταρχικές ανθρώπινες
δραστηριότητες. Συναντάμε τεχνήματα (αναπαραστάσεις σε τοίχους σπηλαίων, σε
πέτρες, σε όστρακα και αργότερα πιο πολύπλοκες κατασκευές όπως πρωτόλεια
κοσμήματα, φυλαχτά κλπ) από την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι πρωτομαθηματικές έννοιες της μέτρησης, του υπολογισμού αποστάσεων ή μεγεθών είναι
αποτυπωμένες σε πρωτόγονες μορφές σε δείγματα από καταυλισμούς που
χρονολογούνται από το 2500 π. Χ. Είναι επομένως εύλογο το ερώτημα. Είναι η Τέχνη
και τα Μαθηματικά συνιφασμένες έννοιες; Αναπτύχθηκαν παράλληλα και ανεξάρτητα
ή υπάρχει κάποιος βαθύτερος τρόπος σύνδεσης τους; Αυτά μας οδήγησαν στη
διατύπωση του σκοπού της παρούσας:
Σκοπός της έρευνας
H παρούσα έρευνα έχει σκοπό την εξέταση και ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των
Μαθηματικών και της Τέχνης την περίοδο από την Αρχαία Ελλάδα εώς τον 21ο αιώνα.
Προκειμένου να διευκολυνθούμε στη καλύτερη μεθοδολογική ανάλυση του σκοπού της
έρευνας, αναπτύξαμε τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα τα οποία εξειδικεύουν και
αναλύουν τον διατυπωθέντα σκοπό:
Ερευνητικά Ερωτήματα
1. Ποιά είναι η επίδραση της γεωμετρίας στις διάφορες μορφές τέχνης (αρχιτεκτονική,
ζωγραφική, γλυπτική) απο την αρχαία Ελλάδα εως την σύγχρονη εποχή;
2. Με ποιους τρόπους, πως και που εκδηλώνεται εκδηλώνεται η σχέση των μαθηματικών και
της τέχνης;
3. Πώς και με ποιους τρόπους εκφράζεται η αλληλοδιείσδυση μαθηματικών-τέχνης;
4. Πώς μπορούμε να αξιοποίησουμε τις νέες τεχνολογίες για να κατασκευάσουμε
καλλιτεχνικά δημιουργήματα με συγκεκριμένες γεωμετρικές ιδιότητες;
 Λόγοι ομοιότητας στα σχήματα
 Μετασχηματισμοί & συμμετρίες
 Γεωμετρικά μοτίβα
 Ψηφιδωτά &πλακοστρώσεις
4. Με ποιο τρόπο μπορούμε να εμπνευστούμε απο την Τέχνη για την κατασκευή
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και κατασκευών; Γιατί η ομορφιά ενός έργου τέχνης
αναδύεται μέσα από την επιστήμη των Μαθηματικών;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Πορεία και Φάσεις Υλοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας
Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή οι μαθητές
χωρίστηκαν σε ομάδες και αντιμετώπισαν ξεχωριστά ερευνητικά ερωτήματα. Στην συνέχεια
αλληλοενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης της εργασίας των υπολοίπων και έγινε η
απαραίτητη ανατροφοδότηση. Πιο αναλυτικά, οι φάσεις ήταν ως εξής:
Α Φάση
Οι ομάδες των μαθητών συντονίζονται για βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών στην
βιβλιοθήκη του σχολείου,στο διαδίκτυο, σε επιστημονική άρθρα και περιοδικά
Oμάδα A : Ασχολήθηκε με την σχέση των μαθηματικών και της Τέχνης στο Μεσαίωνα Αναγέννηση
Oμάδα Β : Ασχολήθηκε με το χρυσό λόγο, το φ και τον κόσμο των φράκταλς
Ομάδα Γ : Μοντέρνα τέχνη
Οι μαθητές συνέλλεξαν πλήθος εικονογραφημένου υλικού, όπου τέθηκε προς αναλύση και
αιτιόλογηση μέσα απο την ανάπτυξη συζήσεων με διατύπωση επιχειρημάτων, ανταλλαγή
απόψεων και κρίσεων. Τέλος , παρουσιάσαν το βιβλιογραφικό τους υλικό στην ολομέλεια
της τάξης.
Β Φαση
Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την δημιουργία σύγχρονης ψηφιακής τέχνης κάνει
αναγκαία την εκμετάλευση των ιδιοτήτων των εκπαιδευτικών λογισμικών για την
παρουσίαση, κατασκευή και εξέταση καλλιτεχνικών κατασκευών, όπου επιβεβαιώνουν την
έντονη επίδραση των μαθηματικών στην τέχνη.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ενεργό ρόλο για να
αποκαλύψουν και αυτοί με την σειρά τους την αλληλεπίδραση των μαθηματικών και της
τέχνης. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών και τα μαθηματικά εκπαιδευτικά λογισμικά (
Sketchpad, geogebra) και την απαραίτητη βιβλιογραφία και καθοδήγηση δημιούργησαν
γεωμετρικές κατασκευές με συγκεκριμένες γεωμετρικές ιδιότητες : Λόγοι ομοιότητας στα
σχήματα, μετασχηματισμοί & συμμετρίες, γεωμετρικά μοτίβα, ψηφιδωτά &πλακοστρώσεις.
Γ Φάση
Οι μαθητές εκμεταλέυονται τις καλλίτεχνικές τους δεξιότητες σε συνδυασμό με τις
γεωμετρικές τους γνώσεις και δημιουργούν πρωτότυπες γεωμετρικές κατασκευές.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές
είχε ως κεντρικό θέμα την αναζήτηση της σχέσης Τέχνης και Μαθηματικών , μέσα απο τη
βιωματική αλληλεπίδραση με έργα Τέχνης και διαδραστικά εκθέματα.
Μέσα απο τις θεματικές ενότητες του προγράμματος ανιχνεύτηκαν τα σημεία όπου
συναντώνται και αλληλοεπηρεάζονται οι δύο τομείς, της ανθρώπινης σκέψης και έκφρασης.
Δόθηκε έμφαση στη γεωμετρική περίοδο της Ελληνικής Τέχνης, στη σχέση Μαθηματικών
και Μουσικής (Πυθαγόρεια κλίμακα) , στην κλασσική τέχνη (Παρθενώνας-ΑναλογίεςΧρυσή Τομή), στη γραμμική προοπτική (Αναγέννηση), στη γεωμετρία της μοντέρνας τέχνης
(Κυβισμός) και τέλος στη σύγχρονη λεγόμενη <<μαθηματική τέχνη>> των
μορφοκλασματικών και της αυτοομοιότητα (fractals) . Τέλος με αφορμή κατάλληλα
επιλεγμένα έργα του M.C. Escher και V. Vasarely αλλά και άλλων καλλιτεχνών, οι μαθητές
ανακάλυψαν και εξέτασαν τη φύση και τη φιλοσοφία σημαντικών μαθηματικών εννοιών.
Η εκπαιδευτική επισκέψη των μαθητών συμπλήρωσε τη διαθεματικότητας της ερευνητικής
εργασίας, καθώς παρουσιάστηκε η διασύνδεση των Μαθηματικών με την Ιστορία της
Τέχνης, της Φιλοσοφίας και των κλασσικών γραμμάτων.
Οι μαθητές μέσα απο το διάλογο ,κατέθεσαν τις ιδέες τους και αντάλλαξαν απόψεις. Η
προβολή πολυμεσικού υλικού και αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων κινητοποίησε το
ενδιαφέρον των μαθητών και αποκόμισαν εμπειρίες και κίνητρα για την υλοποίηση της
ερευνητικής τους εργασίας.
Η επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών αποτέλεσε ένα διάλειμμα απο την πορεία των
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων που είχαν επιδοθεί οι μαθητές.
Ταυτόχρονα όμως μου έδωσε την ευκαιρία να γίνει έλεγχος για την διαμόρφωση των
στάσεων των μαθητών στο κεντρικό θέμα της Ε.Ε μέσα απο την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς συμμετείχαν σε διάλογο και ανταλλαγή
απόψεων και κρίσεων.
Δημιουργεί ερεθίσματα με συγκεκριμένες επιστημονικές κατασκευές και εκθέματα που
συχετίζονται με έννοιες και γνώσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση μαθηματικών και τέχνης.
Μέσω της αλληλεπίδρασής τους με αυτά, οι μαθηές συμμετείχαν σε ένα διάλογο βαθύτερης
αναζήτησης και κατανόησης.
Ενισχύθηκε η μαθησιακή διαδικασία με τη δημιουργία ερεθισμάτων μέσα από παραστατικές
προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων της Ε.Ε . Δημιούργηθηκαν νέα κίνητρα.
Ανοίγοντας περαιτέρω τους δρόμους αναζήτησης και κατανόησης μαθηματικών εννοιών που
έχουν απόλυτη συνάφεια με την τέχνη. Προώθησε την ερευνητική σκέψη και εφευρετικότητα
διεγείροντας τη φαντασία και συμπληρώνοντας τη διδασκαλία της σχολικής τάξης.

Δραστηριότες των μαθητών
Η γεωμετρική προοπτική επινοήθηκε από τους ζωγράφους της Αναγέννησης στην
προσπάθεια τους να αναπαραστήσουν στο δισδιάστατο χαρτί τον τρισδιάστατο χώρο.
Οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν το σημείο από το οποίο κοίταζε ο καλλιτέχνης στον
κύβο για να τον σχεδιάσει , το αποτύπωμα του οποίου έχουμε σχεδιασμένο σε ένα διαφανές
τετραγωνικό πλέγμα. Επιπλέον , να επιλέξουν ένα από τα σχέδια του κύβου , το οποίο πρέπει
να τοποθετήσουν σε κατάλληλη απόσταση ώστε να το δουν να συμπίπτει με το σχέδιο του
κύβου που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.
Επιπλέον προσπάθησαν να αναγνωρίσουν διαισθητικά μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών
ζωγραφικών πινάκων, εκείνους τους πίνακες που αναπαριστάνουν τη διάσταση του βάθους
του φυσικού κόσμου, δηλαδή διαθέτουν προοπτική. Να παρατηρήσουν τις ομοιότητες και τις
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη δισδιάστατα εικονιζόμενη σκηνή ενός πίνακα και την
τρισδιάστατη φυσική της πραγματικότητα. Να αναζητήσουν την ύπαρξη κανόνων που
οδηγούν στην απεικόνιση του τρισδιάστατου χώρου, πάνω στην δισδιάστατη επιφάνεια του
ζωγραφικού καμβά. Να προσπαθήσουν με βάση τους κανόνες που ανακάλυψαν, να
κατασκευάσουν το δικό τους προοπτικό σχέδιο, ενός δοσμένου φυσικού αντικειμένου.
Ηανάδειξη της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον τρισδιάστατο κόσμο που μας περιβάλλει,
και εκείνου που αποτυπώνεται στη δισδιάστατη επιφάνεια ενός ζωγραφικού πίνακα.
Συμμετοχη στο Συνεδριο της 5ης Διεθνους Μαθηματικης Εβδομαδας
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους
εργασίας με απόλυτη επιτυχία. Η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας έλαβε έπαινο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Μαθηματικά και Τέχνη
στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση
Δήμητρα Κουτσούκου , Ελίνα Κουτσούκου, Αθηνά Αγγελή,
Κωνσταντίνα Κορυμπίδου, Εύη Κουργιούνη.

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Υπάρχει Σχέση Μαθηματικών και Τέχνης; Επιστήμης και τέχνης γενικότερα;
Τα Μαθηματικά αναμφίβολα έχουν το στοιχείο της αντικειμενικότητας και σχετίζονται με το
λογικό τμήμα του ανθρώπου σε αντίθεση με την Τέχνη που έχει το στοιχείο της
υποκειμενικότητας και σχετίζεται κυρίως με το συναισθηματικό τμήμα.
Η τέχνη προκύπτει ως απότοκο ενέργημα της καθαρά ανθρώπινης ανάγκης για έκφραση ενώ
τα Μαθηματικά ως απότοκο ενέργημα της επίσης καθαρά ανθρώπινης ανάγκης για
κατανόηση, Και οι δύο όμως αυτές ανάγκες που διαφοροποιούν τον άνθρωπο από τα ζώα,
συνυπάρχουν σε ένα και αδιαίρετο όλο : την ανθρώπινη φύση.
Από την Αρχαιότητα έως σήμερα έχουμε παρατηρήσει πολλούς καλλιτέχνες και έργα τους
που είναι άριστα παραδείγματα της συνένωσης των Μαθηματικών με την Τέχνη.
Παραδείγματος χάρη, ο Παρθενώνας με την Χρυσή Τομή, τα έργα του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι και η προοπτική αλλά και ο Έσερ με την μοντέρνα τέχνη.
Στην συγκεκριμένη εργασία παρ’ όλο που υπάρχουν άπειρα ενδιαφέροντα θέματα για
ανάλυση, η ομάδα μας επέλεξε να ασχοληθεί με τη σχέση των Μαθηματικών και της Τέχνης
στον Μεσαίωνα και μετέπειτα στην εποχή της Αναγέννησης.
Σε αυτές τις περιόδους της ιστορίας παρατηρούμε μια άνθιση της Τέχνης αλλά και μεγάλες
εξελίξεις όσο αναφορά τη μελέτη των Μαθηματικών. Η ομάδα μας με βάση τα στοιχεία αυτά
αποφάσισε να ανακαλύψει το γιατί.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ



Ποιά είναι η σχέση των Μαθηματικών και της Τέχνης από την Αρχαιότητα μέχρι και
σήμερα;



Ποιά ήταν τα κοινά στοιχεία των Μαθηματικών και της Τέχνης στην εποχή του
Μεσαίωνα.



Συσχετίζονται τα μαθηματικά και τέχνη στην Αναγέννηση; Υπάρχουν παραδείγματα
έργων τέχνης που να το αποδεικνύουν;

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Μεσαίωνας ονομάζεται η χρονική περίοδος της Ευρωπαϊκής ιστορίας που διαδέχεται την
περίοδο της Αρχαιότητας και τελειώνει με την περίοδο της Αναγέννησης. Διήρκησε περίπου
1000 χρόνια και έμεινε γνωστός ως η περίοδος των Σκοτεινών Αιώνων. Οι ιστορικοί κυρίως
του διαφωτισμού χαρακτήρισαν το Μεσαίωνα περίοδο θρησκευτικού φανατισμού και
οπισθοδρόμησης αφού δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξέλιξη στην τέχνη. Ωστόσο ο Καρλομάγνος, η
σημαντικότερη πολιτική φυσιογνωμία της Δυτικής Ευρώπης αφού επέβαλλε το χριστιανισμό
στο βορρά, έγινε ο μεγάλος προστάτης των τεχνών.
Λόγω της πίστης του πληθυσμού δημιουργήθηκε η ανάγκη για την κατασκευή χριστιανικών
ναών. Έτσι, έχουμε άνθιση στην αρχιτεκτονική, μέσω αυτών με αποτέλεσμα την άνθιση της
αρχιτεκτονικής. Έτσι παρατηρούμε στους μεσαιωνικούς χριστιανικούς ναούς τον ρομανικό
και το γοτθικό ρυθμό.
Στη Γαλλία, κατά τα μέσα του 13ου αιώνα, εμφανίστηκύ μεγάλος αριθμός εργαστηρίων
παραγωγής ιστορημένων χειρογράφων, στα οποία δούλευαν λαϊκοί καλλιτέχνες. Σ' αυτά τα
χειρόγραφα βλέπουμε θαυμάσια έργα, που μερικές φορές αναπτύσσουν ένα τρισδιάστατο
αρχιτεκτονικό περιβάλλον και κάνουν ρεαλιστική χρήση του φωτός, προκειμένου να
αποδοθούν οι σκηνές με περισσότερη αληθοφάνεια. Εκτός από τις μικρογραφίες σε
λατρευτικά κείμενα, στα ψαλτήρια, στα βιβλία των Ωρών, έχουμε και μικρογραφίες σε επικά
ποιήματα και χρονικά που σχετίζονται με ιπποτικές ιστορίες. Στη ρομανική τέχνη πολλά από
τα έργα είχαν διδακτικό περιεχόμενο και στόχο να εντείνουν το στοχασμό και την προσευχή.
Αντίθετα, οι καλλιτέχνες της ύστερης γοτθικής περιόδου δημιούργησαν εικόνες με πολλά νέα
στοιχεία: ρεαλιστικές μορφές, κομψές γραμμές και προοπτική που κάνει τοχώρο να μοιάζει
με πραγματικό (για παράδειγμα, οι περίφημες φορητές εικόνες της Φλωρεντίας και της
Σιένας). Στη νωπογραφία, υπό την επίδραση του μοναχισμού και κυρίως του τάγματος των
Φραγκισκανών, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο "πάθος του Κυρίου" και σε παραστάσεις
συναισθηματικών σκηνών, εμπνευσμένων από θρησκευτικές παραδόσεις. Τις περισσότερες
φορές ο θόλος της Αγίας Τράπεζας παρουσιάζει εικόνες που προσωποποιούν την Πενία, την
Αγνότητα ή την Υπακοή, έννοιες που αποτελούσαν τους συνήθεις όρκους των μοναχών.
Κατά το 10ο και τον 11ο αιώνα οι περισσότερες αγιογραφίες φιλοτεχνούνταν σύμφωνα με
την παράδοση των φορητών εικόνων του Βυζαντίου και της Ανατολής. Αργότερα όμως
φάνηκε μια τάση να ξεφύγουν από αυτό το "ελληνικό ιδίωμα" (maniera greca), όπως το
ονόμασαν. Η τάση αυτή εμφανίστηκε αρχικά στην Ιταλία, με κύριο εισηγητή τον Τζιότο, στο
τέλος του 13ου αιώνα. Μετά την καθοριστική αλλαγή που έφερε η ζωγραφική του άνοιξε ο
δρόμος για την Αναγέννηση.

ΡΟΜΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
H ονομασία ρομανική αναφέρεται στην τέχνη της Δυτικής Ευρώπης τον 11ο και το 12ο
αιώνα η οποία βασίζεται σε μια ελεύθερη μεταφορά των αρχών της ρωμαϊκής τέχνης.
Χρονικά συμπίπτει με τη δημιουργία των διάφορων λατινογενών γλωσσών της Ευρώπης.
Την ίδια εποχή εξάλλου οι σταυροφόροι μετέφεραν στη Δύση πολλά στοιχεία από την τέχνη
των Βυζαντινών. Όμως είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς τα καθαρά στοιχεία ενός
ρομανικού έργου, όπως επίσης και τις επιδράσεις που αυτό δέχτηκε από την τέχνη άλλων
λαών. Ένα εξαιρετικό δείγμα διακοσμητικής τέχνης που αναπτύχθηκε την εποχή αυτή είναι
οι τοιχοτάπητες.
Μετά το 13ο αιώνα στη ρομανική ζωγραφική εμφανίστηκε η τάση να αποδίδονται τα φυσικά
χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες μορφές. Για παράδειγμα, οι πτυχώσεις χαλάρωσαν και
άρχισε να διαφαίνεται η προσπάθεια να αποδοθεί ο όγκος των σωμάτων κάτω από τα ρούχα.
Η ρομανική αρχιτεκτονική έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην κατασκευή των ναών. Η
χριστιανική βασιλική αποκτά νέα δομή, με χαρακτηριστικά στοιχεία τη συνεχή τοιχοποιία,
τις καμάρες και μια νέα οργάνωση των εσωτερικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα,
αναπτύσσεται ο κεντρικός χώρος του κυρίως ναού, ως το σημαντικότερο μέρος της
εκκλησίας, ο οποίος εξελίσσεται σε βάθος και διαιρείται σε κλίτη. Αναπτύσσεται έτσι ο
χώρος του "εγκάρσιου", αυτός δηλαδή που βρίσκεται ανάμεσα στον κυρίως ναό και στην
αψίδα του ιερού. Κάνουν την εμφάνισή τους και οι εξωτερικοί πύργοι, δεξιά και αριστερά
του κεντρικού τμήματος, εντείνοντας έτσι την όψη του φρουρίου. Για να αντιμετωπιστούν οι
καταστροφές των ξύλινων σκεπών από τις πυρκαγιές, διαμορφώνεται μια νέα δομή σκεπής,
οι ημικυκλικοί θόλοι, που ενοποιούν τις κάθετες επιφάνειες των τοίχων και μετατρέπουν τη
χριστιανική βασιλική σε ένα σύνθετο και θολοσκεπή οργανισμό.
Κάποια παραδείγματα- εικόνες ναών ρομανικού ρυθμού είναι οι τα εξής:

ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα η αρχιτεκτονική καταλαμβάνει κύρια θέση και συχνά
παρουσιάζεται ως οπτική απόδοση της απόλυτης και αρμονικής αναλογίας του σύμπαντος. Η
γοτθική τέχνη ανανεώνει εκ βάθρων την αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Η νέα αυτή θεώρηση
της τέχνης ξεκίνησε από τη Γαλλία στα μέσα του 12ου αιώνα και πέτυχε μια μεγάλη τομή
στον τρόπο κατασκευής των ναών. Οι τεράστιες διαστάσεις των γοτθικών ναών - που θα
μπορούσαν εύκολα να στεγάσουν όλο τον πληθυσμό της πόλης - συμβόλιζαν τη δύναμη της
Εκκλησίας μέσα στην αστική κοινωνία και, τείνοντας να εκμηδενίσουν ό,τι είναι ανθρώπινο,
στόχευαν να παρουσιάσουν μια αυστηρή ιεράρχηση και κλιμάκωση των πραγμάτων
(ουρανός, γήινος κόσμος, κόλαση). Η γοτθική αρχιτεκτονική διαφέρει από τη ρομανική ως
προς την ελαφρότητα και την εξαΰλωση της μάζας, η οποία επιτυγχάνεται με τα μεγάλα
παράθυρα που καλύπτονται με γυαλί, καθώς και ως προς την προτίμησή της στο άπλετο φως,
σε αντίθεση με το ημίφως που είναι το χαρακτηριστικό του ρομανικού ναού. Η δομή του
γοτθικού ναού ήταν ένας πέτρινος σκελετός με μεγάλα ανοίγματα όπου τοποθετούνταν τα
μεγάλα παράθυρα τα οποία κατασκευάζονταν με χρωματιστά κομμάτια γυαλιού, ενωμένα
μεταξύ τους με λωρίδες μολυβιού (βιτρό). Τα βιτρό έπαιζαν και συμβολικό ρόλο, αυτόν της
ταύτισης του Χριστού με το "Φως του Κόσμου". Η πολυχρωμία των βιτρό, σε συνδυασμό με
τις λεπτές πέτρινες κολόνες που αποτελούνταν από πάρα πολλές νευρώσεις, πετύχαινε μια
αίσθηση ανάτασης. Η επιθυμία για φως και η τάση προς το ουράνιο απαιτούσαν όλο και
μεγαλύτερο ύψος. Έτσι, τα παράθυρα ψήλωναν συνέχεια και το ύψος του κεντρικού κλίτους
ξεπερνούσε, στους περισσότερους καθεδρικούς ναούς, τα 30 μέτρα. Τα τόξα και τα
σταυροθόλια άρχισαν να απαιτούν και εξωτερική στήριξη, πράγμα που οδήγησε σε μια άλλη
καινοτομία, την αντηρίδα. Οι επίστεγες αντηρίδες, τα οξυκόρυφα τόξα και τα σταυροθόλια
με τις νευρώσεις ήταν ένα εντελώς νέο κατασκευαστικό σύστημα, που χαρακτηρίζει τη
γοτθική αρχιτεκτονική. Η οικοδόμηση των ναών έγινε, για πολύ μεγάλο διάστημα, η
κυριότερη απασχόληση των κατοίκων των αστικών κέντρων. Οι τεχνίτες οργανώθηκαν σε
συντεχνίες, στις οποίες αποκτούσαν ειδικές γνώσεις και τεχνικές. Στη γλυπτική, άρχισε να
διαφαίνεται μια έντονη σχέση με την αρχαιότητα, καθώς και μια άνθρωπο -κεντρική
αντίληψη, με αποτέλεσμα τη νατουραλιστική απεικόνιση των μορφών. Οι μορφές που
διακοσμούσαν τους καθεδρικούς ναούς ήταν στην αρχή ανάγλυφες, αλλά σιγά σιγά
αποσπάστηκαν από το κτίσμα και έγιναν σχεδόν περίοπτες. Κάθε διαθέσιμος χώρος στον
καθεδρικό ναό καλυπτόταν από γλυπτά και γεμάτα λεπτομέρειες αγάλματα. Ανάμεσα στα
γλυπτά της Παναγίας, του Χριστού ή των Αγίων υπήρχαν διάφορα είδη φυτών σε
επαναλαμβανόμενα μοτίβα που γέμιζαν ή συνέδεαν αρχιτεκτονικά μέρη. Τα φυτικά αυτά
μοτίβα ήταν πολύ δημοφιλή, γιατί ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιδέα της Δημιουργίας
στη χριστιανική θρησκεία.

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ισλαμική αρχιτεκτονική είναι η ολόκληρη σειρά της αρχιτεκτονικής που έχει εξελιχθεί από
Ισλάμ σαν κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και θρησκευτικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου ο
όρος καλύπτει τα θρησκευτικά κτήρια καθώς επίσης και κοσμικές, ιστορικές, σύγχρονες
εκφράσεις και την παράγωγη όλων των θέσεων που έχουν έρθει κάτω από τα ποικίλα
επίπεδα ισλαμικής επιρροής.
Στοιχεία του ισλαμικού ύφους:
Η ισλαμική αρχιτεκτονική μπορεί να προσδιοριστεί με τα ακόλουθα στοιχεία σχεδίου:











μεγάλοι θόλοι
μιναρή (πύργοι)
μεγάλα προαύλια που συγχωνεύονται συχνά με μια κεντρική αίθουσα προσευχής
η χρήση iwans στο μεσάζοντα μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων
χρήση των γεωμετρικών μορφών και της επαναλαμβανόμενης τέχνης
εκτενής χρήση διακοσμητικού (Αραβική καλλιγραφία)
χρήση της συμμετρίας
πηγές πλύσης
χρήση του φωτεινού χρώματος
εστίαση στο εσωτερικό διάστημα ενός κτηρίου παρά στο εξωτερικό, γι’ αυτό μάλιστα
η αρχιτεκτονική έχει κληθεί "αρχιτεκτονική του πέπλου" επειδή η ομορφιά βρίσκεται
στα εσωτερικά διαστήματα (προαύλια και δωμάτια) που δεν είναι ορατά από το
εξωτερικό (άποψη οδών).

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Αναγέννηση ήταν ένα πολιτιστικό κίνημα που τοποθετείται προσεγγιστικά ανάμεσα στο 14ο
και 17ο αιώνα, ξεκινώντας στην Ιταλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, από όπου και
εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επέφερε την άνθηση της τέχνης και κυρίως την
ανάπτυξη της γραμμικής και χρωματικής προοπτικής.
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Η ζωγραφική γνώρισε έναν μεγάλο αριθμό τεχνικών καινοτομιών κατά τη διάρκεια της
αναγέννησης, όπως η τεχνική του sfumato που στηρίζεται στην υπέρθεση διαδοχικών
στρωμάτων χρώματος, η προοπτική στην οπτική γωνία, η διακόσμηση και ζωγραφική των
θόλων των κτιρίων. Παράλληλα έγινε για πρώτη φορά εφικτή η ζωγραφική με λάδι, μέσω
της ανάμειξης του λαδιού με κάποια χρωστική ουσία, η οποία επέτρεψε μια λαμπρότητα και
ένα μεγαλύτερο βάθος στην απεικόνιση, ειδικότερα στην δημιουργία σκιών. Επιπλέον,
κυρίως χάρη στις έρευνες του ντα Βίντσι, η ζωγραφική σε καμβά αντικατέστησε τη
ζωγραφική στο ξύλο.
ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Paolo Uccello
Ο Πάολο Ουτσέλλο ήταν πρωτοπόρος ζωγράφος και δημιουργός μωσαϊκών κατά την
περίοδο της πρώιμης Αναγέννησης στην Ιταλία. Υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της
φλωρεντινής καλλιτεχνικής δραστηριότητας κατά το πρώτο ήμισυ του 15ου αιώνα.
Θεωρείται πρωτοπόρος στη δημιουργία πολύ προσεγμένης προοπτικής στους πίνακές του.
Aναγράφεται ότι ο Ουτσέλλο ήταν παθιασμένος με την προοπτική και μπορούσε να
ξενυχτήσει στο εργαστήρι του αναζητώντας την βέλτιστη θέση του προοπτικού κέντρου.
Αντίθετα με τους συγχρόνους του, ο Ουτσέλλο μέσω της προοπτικής προσπαθούσε να δώσει
την αίσθηση του βάθους στα έργα του, ενώ οι υπόλοιποι την χρησιμοποιούσαν για την
αφήγηση διαφορετικών ή διαδοχικών σκηνών.
Το 1424 πήρε μαθήματα γεωμετρίας από τον Μανέττι. Δεν είναι επακριβώς γνωστό, εν
τούτοις, από ποιον είχε διδαχθεί την τέχνη της ζωγραφικής, καθώς ο δάσκαλός του
ασχολήθηκε με την γλυπτική. Κατά την περίοδο 1425 - 1430 ο Ουτσέλλο βρέθηκε στη
Βενετία, όπου δημιούργησε μωσαϊκά στην πρόσοψη της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
Δυστυχώς από το εκεί έργο του δεν διασώθηκε τίποτε. Δημιούργησε, επίσης, μια σειρά από
νωπογραφίες στο περιστύλιο της μονής του San Miniato al Monte, όπου απεικόνισε σκηνές
από μοναστικούς μύθους. Και αυτές οι εργασίες του είναι πολύ άσχημα διατηρημένες, εν
τούτοις μπορεί κανείς να διακρίνει τόσο την ομοιότητα των μορφών με αυτών στη Σάντα
Μαρία Νοβέλλα όσο και την ανανεωμένη προοπτική που είχε εμφανιστεί στη Φλωρεντία
κατά τη διάρκεια της παραμονής του καλλιτέχνη στη Βενετία.[
Το 1436 ο Ουτσέλλο ζωγράφισε στον Καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας (Santa Maria del
Fiore) ένα από τα σημαντικότερα έργα του, τον «έφιππο Σερ Τζων Χώκγουντ». Η
νωπογραφία αυτή έχει ένα μόνο προοπτικό κέντρο, τρόπος που επέλεξε ο Ουτσέλλο για να

αποδώσει την ενέργεια τόσο του αναβάτη όσο και του αλόγου. Παράλληλα προσπάθησε να
προσδώσει την εντύπωση ενός αγάλματος ώστε να "προσαρμοστεί" στο νέο στυλ που είχε
αρχίσει να αναπτύσσεται στην φλωρεντινή τέχνη από την εποχή της γέννησής του.

Ένα από τα πιο σημαντικά και γνωστά έργα του ήταν το τρίπτυχο του Σαν Ρομάν. Ο πίνακας
διαθέτει αναγεννησιακά στοιχεία, όπως η "αγαλματώδης" απεικόνιση των μορφών και η
προοπτική, αλλά ο λαμπρός χειρισμός των χρωμάτων και τα διακοσμητικά μοτίβα τόσο στις
μορφές όσο και στο τοπίο παραπέμπουν στο γοτθικό στυλ, το οποίο φαίνεται ότι αγαπούσαν
οι ευγενείς της εποχής, που του είχαν αναθέσει και τη δημιουργία του τριπτύχου. Τα μέρη
του τρίπτυχου βρίσκονται σε τρία διαφορετικά μέρη του κόσμου και ανήκουν σε τρεις
διαφορετικούς ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα:




Η Μάχη του Σαν Ρομάνο: Niccolò da Tolentino (περ. 1450–1456) - Εθνική
Πινακοθήκη Λονδίνου
Η Μάχη του Σαν Ρομάνο: Bernadino della Ciarda (περ. 1450–1456) Ουφίτσι, Φλωρεντία
Η Μάχη του Σαν Ρομάνο: Micheletto da Cotignola (περ.1450) - Μουσείο του
Λούβρου, Παρίσι

Άλλα έργα του Πάολο Ουτσέλλο είναι:

Leonardo DaVinci
Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος,
γεωμέτρης και επιστήμονας που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης. Θεωρείται αρχετυπική
μορφή του Αναγεννησιακού Ουμανιστή,
του Αναγεννησιακού καλλιτέχνη, Homo
Universalis και μια ιδιοφυής προσωπικότητα. Μεταξύ των πιο διάσημων έργων του
βρίσκονται η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός Δείπνος.

ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ
Τον Απρίλιο του 1489 ξεκίνησε τη συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο Περί της ανθρώπινης
μορφής, το οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Παράλληλα έκανε διάφορες μελέτες πάνω
στην ανθρώπινη ανατομία, συγκρίνοντας τις «θεωρίες» του με τη μοναδική σωζόμενη
σχετική θεωρία που υπήρχε την εποχή εκείνη, τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου. Ο Βιτρούβιος
είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως το ανθρώπινο σώμα – με τα χέρια σε έκταση –
μπορούσε να χωρέσει στα δύο τέλεια γεωμετρικά σχήματα, τον κύκλο και το τετράγωνο και
πως το κέντρο του σώματος ήταν ο αφαλός. Ο Λεονάρντο, με τις δικές του μελέτες,
διόρθωσε κάποιες ανακολουθίες του Βιτρούβιου.
Σύμφωνα με τις σημειώσεις του Ντα Βίντσι στο συνοδευτικό κείμενο, οι οποίες είναι
γραμμένες με καθρεπτισμένη γραφή, το σχέδιο έγινε ως μελέτη των αναλογιών του
(ανδρικού) ανθρώπινου σώματος όπως περιγράφεται σε μια πραγματεία του Ρωμαίου
αρχιτέκτονα
Βιτρούβιου,
που
είχε
γράψει
για
το
ανθρώπινο
σώμα:
• μια παλάμη έχει πλάτος τεσσάρων δακτύλων
•
•
•
•
•

ένα πόδι έχει πλάτος τέσσερις παλάμες
ένας πήχης έχει πλάτος έξι παλάμες
το ύψος ενός ανθρώπου είναι τέσσερις πήχεις (και άρα 24 παλάμες)
μια δρασκελιά είναι τέσσερις πήχεις
Το μήκος των χεριών ενός άντρα σε διάταση είναι ίσο με το ύψος του

• η απόσταση από την γραμμή των μαλλιών ως την κορυφή του στήθους είναι το έναέβδομο του ύψους του άνδρα
• η απόσταση από την κορυφή του κεφαλιού ως τις θηλές είναι το ένα-τέταρτο του ύψους
του άνδρα
• το μέγιστο πλάτος των ώμων είναι το ένα-τέταρτο του ύψους του άνδρα
• η απόσταση από το αγκώνα ως την άκρη του χεριού είναι το ένα-πέμπτο του ύψους του
άνδρα
• η απόσταση από τον αγκώνα ως την μασχάλη είναι το ένα-όγδοο του ύψους του άνδρα
• το μήκος του χεριού είναι ένα-δέκατο του ύψους ενός άνδρα
• η απόσταση από την άκρη του πηγουνιού ως την μύτη είναι το ένα-τρίτο του μήκους του
προσώπου
• η απόσταση της γραμμής των μαλλιών ως τα φρύδια είναι το ένα-τρίτο του μήκους του
προσώπου
• το μήκος του αυτιού είναι το ένα-τρίτο του μήκους του προσώπου
Η επανακάλυψη των μαθηματικών αναλογιών του ανθρώπινου σώματος τον 15ο αιώνα από
το Ντα Βίντσι και άλλους θεωρείται ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα που οδήγησαν στην
Ιταλική Αναγέννηση. Ας σημειωθεί ότι το σχέδιο του Ντα Βίντσι συνδυάζει μια προσεκτική
ανάγνωση του αρχαίου κειμένου, με τις δικές του παρατηρήσεις σε αληθινά ανθρώπινα
σώματα. Κατά τον σχεδιασμό του κύκλου και του τετραγώνου πολύ σωστά παρατήρησε ότι
το τετράγωνο δεν μπορεί να έχει το ίδιο κέντρο με τον κύκλο, στον ομφαλό, αλλά κάπου
χαμηλότερα στην ανατομία. Αυτή η ρύθμιση είναι μια καινοτομία στο σχέδιο του ντα Βίντσι
και το ξεχωρίζει από προγενέστερες απεικονίσεις.
Το ίδιο το σχέδιο συχνά χρησιμοποιείται ως ένα υπονοούμενο σύμβολο της ουσιώδους
συμμετρίας του ανθρώπινου σώματος, και κατά προέκταση του σύμπαντος ως σύνολο.
Μπορεί να παρατηρηθεί από την εξέταση του σχεδίου ότι ο συνδυασμός των θέσεων των
χεριών και των ποδιών μπορεί να δημιουργήσει δεκαέξι διαφορετικές στάσεις. Η στάση με
τα χέρια εκτεταμένα μακριά και τα πόδια ενωμένα είναι εγγεγραμμένη στο τετράγωνο. Η
στάση με τα χέρια ελαφρώς υψωμένα και τα πόδια ανοικτά εγγράφεται στον κύκλο. Αυτό
εικονογραφεί το θεώρημα ότι κατά την εναλλαγή μεταξύ των δύο στάσεων, το φαινόμενο
κέντρο της φιγούρας φαίνεται να κινείται, αλλά στην πραγματικότητα ο ομφαλός της
φιγούρας που είναι το πραγματικό κέντρο της βαρύτητας παραμένει ακίνητος.

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
Το 1495, ο Λουδοβίκος Σφόρτσα παραγγέλνει στον Λεονάρντο το Μυστικό Δείπνο για την
τράπεζα της μονής Σάντα Μαρία Γκράτσιε του Μιλάνου. Λένε, ότι ο πίνακας έγινε χωρίς
καμία αρχικά έμπνευση αλλά το αποτέλεσμα είναι γεμάτο από συμβολισμούς, χρώμα και
εκφραστικότητα των μορφών. Ο πίνακας απεικονίζει το Μυστικό Δείπνο του Ιησού με τους
μαθητές του. Η κεντρική μορφή είναι ο ίδιος ο Ιησούς, με μια σειρά παραθύρων ακριβώς
πίσω του που αποτελούν φωτεινό σημείο και χρησιμεύει ως σημείο διαφυγής για το
ανθρώπινο μάτι, εστιάζοντας στο κέντρο του πίνακα, τον Ιησού!. Οι μαθητές του
σχηματίζουν τέσσερις επιμέρους τριάδες.

ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ
Η Μόνα Λίζα (γνωστή και ως Τζιοκόντα, ή Πορτραίτο της Λίζα Γκεραρντίνι, συζύγου του
Φρανσέσκο ντελ Τζιοκόντο) είναι προσωπογραφία που ζωγράφισε ο Ιταλός καλλιτέχνης
Λεονάρντο ντα Βίντσι. Πρόκειται για ελαιογραφία σε ξύλο λεύκης, που ολοκληρώθηκε μέσα
στη χρονική περίοδο 1503-1519. Αποτελεί ιδιοκτησία του Γαλλικού Κράτους, και εκτίθεται
στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. Ο πίνακας, διαστάσεων 77 εκ. × 53 εκ., απεικονίζει
μία καθιστή γυναίκα, τη Λίζα ντελ Τζιοκόντο, η έκφραση του προσώπου της οποίας
χαρακτηρίζεται συχνά ως αινιγματική. Η Μόνα Λίζα θεωρείται το πιο διάσημο έργο
ζωγραφικής. Παρόλ’ αυτά υπάρχουν πολλές θεωρίες για την ταυτότητα του μοντέλου,
βασισμένες σε διάσπαρτα στοιχεία. Αλλά, το σχέδιο δεν έχει ούτε υπογραφή, ούτε
ημερομηνία και παρόλο που στα πορτραίτα της εποχής συνηθιζόταν να περιλαμβάνουν κάτι
που να υποδεικνύει το όνομα ή την κοινωνική θέση της οικογένειας του μοντέλου, στον
πίνακα της Μόνα Λίζα δεν έχει βρεθεί κάποιο παρόμοιο έμβλημα. Καμία θεωρία δεν απαντά
με ικανοποίηση την εξής ερώτηση: Ποια είναι η Μόνα Λίζα; Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι το
πορτραίτο της Isabelle of Este, της οποίας έχουν βρεθεί ζωγραφιές του Leonardo. Κάποιοι
άλλοι πιστεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Leonardo. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι δεν είναι το
πορτραίτο κάποιας συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά είναι ένας καλλιτεχνικός συνδυασμός
πολλών, δηλαδή ότι είναι η εξιδανίκευση του Leonardo για την γυναικεία φύση.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Η πεποίθηση ότι η αρχιτεκτονική, είναι επιστήμη και ότι κάθε μέρος ενός οικοδομήματος,
μέσα και έξω, θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύστημα μαθηματικών λόγων, υπήρξε
θεμελιώδης για τη θεωρία της Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση και πέρα. Για να
συναγάγουν τους μαθηματικούς λόγους που εξέφραζαν την αρμονία του σύμπαντος, οι
θεωρητικοί της Αναγέννησης, στράφηκαν πάλι στις ιδέες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας,
στο έργο του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα. Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε ότι οι μουσικοί τόνοι,
έχουν το αντίστοιχό τους σε χωρική έκταση. Οι μουσικές συνηχήσεις, ορίζονται από λόγους
μονοψήφιων ακέραιων αριθμών. Οι συνηχήσεις πάνω στις οποίες βασιζόταν το ελληνικό
μουσικό σύστημα μπορούν να εκφραστούν με την πρόοδο 1:2:3:4. Ο Πλάτων αποκατέστησε
το μέγεθος της σημασίας της οπτικής ερμηνείας του χώρου, τιμώντας τη Στερεομετρία σαν
ένα από τους 4 κλάδους των Μαθηματικών, ισάξιο της Αριθμητικής, της Γεωμετρίας και της
Αστρονομίας. Από τον καιρό του Πλάτωνα, κυρίως από το έργο του “Τίμαιος”, ήταν
γνωστό, ότι μόνο 5 κυρτά πολύεδρα μπορούσαν να υπάρχουν στον χώρο των τριών
διαστάσεων. Αυτά ονομάστηκαν “Πλατωνικά Στερεά”.
Τα Πλατωνικά Στερεά

Στην Αναγέννηση, η αρχιτεκτονική δίνει έμφαση στις οριζόντιες γραμμές και επιδιώκει την
αρμονία στην τελική σύνθεση. Επιπλέον υπάρχει έντονο το στοιχείο της διακόσμησης, με
θέματα δανεισμένα από την αρχαιότητα, τα οποία διανθίζουν τις προσόψεις και το
εσωτερικό. Ίσως η πιο αξιοπρόσεκτη αρχιτεκτονική πρακτική είναι οι θόλοι των κτιρίων,
εμπνευσμένοι πιθανά από το ρωμαϊκό Πάνθεον. Σημαντικά δείγματα αρχιτεκτονικής κυρίως θρησκευτικών ναών - εντοπίζονται ως επί το πλείστον στην Ιταλία (για παράδειγμα ο
Άγιος Πέτρος στη Ρώμη) και λιγότερο στο υπόλοιπο της Ευρώπης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Λέον Μπατίστα Αλμπέρτι
Ο Ιταλός ουμανιστής, αρχιτέκτονας και θεμελιωτής της θεωρίας της τέχνης κατά την
Αναγέννηση Λέον Μπατίστα Αλμπέρτι (Leon Battista Alberti) γεννήθηκε στη Γένουα το
1404 και πέθανε το 1472 στη Ρώμη. Χάρη στην προσωπικότητά, τα έργα και την ευρυμάθειά
του, θεωρήθηκε το πρότυπο του «καθολικού ανθρώπου» της Αναγέννησης.
Έργα στην αρχιτεκτονική
Στην Αυλή των Έστε στη Φερράρα, όπου ο Αλμπέρτι έμεινε για πρώτη φορά ως
προσκεκλημένος το 1438, ο μαρκήσιος Λεονέλο τον ενθάρρυνε να κατευθύνει το ταλέντο
του σε έναν άλλο τομέα, την αρχιτεκτονική. Ο Λεονέλο, ενέπνευσε στον Αλμπέρτι ένα
μεγάλο ουμανιστικό εγχείρημα, παροτρύνοντας τον να αποκαταστήσει το κλασικό κείμενο
του Βιτρούβιου, αρχιτέκτονα και θεωρητικού της αρχιτεκτονικής κατά την περίοδο του
Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου. Η συνεργασία του Αλμπέρτι με τον Νικόλαο Ε΄
παρήγαγε τα πρώτα μεγαλεπήβολα οικοδομικά προγράμματα της αναγεννησιακής Ρώμης,
που περιλάμβαναν ανάμεσα σε άλλα την ανοικοδόμηση του Αγίου Πέτρου και του
Ανακτόρου του Βατικανού. Ο Αλμπέρτι αφιέρωσε στον Νικόλαο E΄ το μνημειώδες
θεωρητικό προϊόν της μακροχρόνιας μελέτης του πάνω στον Βιτρούβιο. Το Περί
αρχιτεκτονικής, δεν ήταν ένα αποκατεστημένο κείμενο του Βιτρούβιου, αλλά ένα εξ
ολοκλήρου νέο έργο, που χάρισε στον Αλμπέρτι τη φήμη του «Φλωρεντίνου Βιτρούβιου».
Κατά τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, ο Αλμπέρτι εφάρμοσε τις αρχιτεκτονικές ιδέες
του σε διάφορα λαμπρά οικοδομήματα. Οι προσόψεις της Σάντα Μαρία Νοβέλα και του
Μεγάρου Ρουτσελάι στη Φλωρεντία διακρίνονται για τις σωστές αναλογίες τους και την
τέλεια αίσθηση του μέτρου.

Παραδείγματα- εικόνες έργων του:

Ναός Αγίου Ανδρέα 1460π.Χ

Εσωτερικό του Ναού του Αγίου Ανδρέα

Σάντα Μαρία Νοβέλα

Ντονάτο Μπραμάντε
Ο Ντονάτο Μπραμάντε, ο Ιταλός αρχιτέκτονας που εισήγαγε στην αρχιτεκτονική τον ρυθμό
της Ώριμης Αναγέννησης, γεννήθηκε το 1444 πιθανώς στο Μόντε Ασντρουβάλντο στο
Δουκάτο του Ουρμπίν και πέθανε το 1514 στην Ρώμη. Στα πρώιμα έργα του, στο Μιλάνο
συγκαταλέγονταν το πρεσβυτέριο του Αγίου Αμβροσίου και η εκκλησία της Σάντα Μαρία
ντέλε Γκράτσιε. Στην Ρώμη, ο Μπραμάντε υπήρξε ο κυριότερος εμπνευστής και σχεδιαστής
του εκτεταμένου προγράμματος του πάπα Ιούλιου Β’ για την ανοικοδόμηση της πόλης. Η
βασιλική του Αγίου Πέτρου, της οποίας ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας, άρχισε το 1506. Άλλα
σημαντικά έργα του στην Ρώμη ήταν το Τεμπιέτο στο Σαν Πιέτροιν Μοντόριο (1502) και το
προαύλιο του Μπελβεντέρε στο Βατικανό (άρχισε γύρω στα 1505)

Η εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλε Γκράτσιε,
στο Μιλάνο, ένα από τα πρώτα δημιουργήματα
του Ντονάτο Μπραμάντε.

Τεμπιέτο, Σαν Πιέτρο ιν Μοντόριο

Brunelleschi Filippo(1377-1446)
Ιταλός αρχιτέκτονας, χρυσοχόος και γλύπτης. Γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1377. Ξεκίνησε
να σπουδάσει φιλολογία και μαθηματικά, με σκοπό ν' ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα
του. Ωστόσο, η κλίση του ήταν οι τέχνες κι έτσι γράφεται και στη Fukin Arte della Seta,
Σχολή Καλών Τεχνών της πόλης, που υπόκειται στη Συντεχνία Μεταξιού και
συμπεριλάμβανε επίσης και τους χρυσοχόους, μεταλλουργούς και χαλκουργούς. Κατάφερε
να γίνει τεχνίτης χρυσοχόος το 1398

Κλίση του στην αρχιτεκτονική

Το πρώτο κτίριο που αναλαμβάνει να κατασκευάσει είναι το Ospedale degli Innocenti, το
1419, επιβλητικό κτίριο με θόλο ψηλό στα 8 μέτρα, και ταυτόχρονα λιτό χωρίς μαρμάρινες
υπερβολές κι ήτανε το πρώτο κτίριο στη Φλωρεντία που έδειχνε σαφώς στοιχεία επιρροής
από τη κλασική αρχαιότητα.

Έπειτα, αναλαμβάνει να φτιάξει διάφορα παρόμοια έργα με θόλους: Santa Maria del Fiore,
Cathedral of Florence, Sagrestia Vecchia κι όλα τα ξεκίνησε τις χρονιές από το 1419 μέχρι 1423.

Ηγετική φυσιογνωμία στη φλωρεντινή αρχιτεκτονική





διακόσμηση βόρειας θύρας του Βαπτιστηρίου της Φλωρεντίας
ταξίδι στη Ρώμη και μελέτη της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και μάλιστα είναι ο
πρώτος που εντάσσει στα έργα του στοιχεία της (κίονες με ρωμαϊκά κιονόκρανα,
παραστάδες, αψίδες)
Σημαντική ανακάλυψη του είναι Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Χάρη στις έρευνές του συστηματοποιήθηκαν οι μαθηματικοί κανόνες της προοπτικής
(αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων πάνω σε δισδιάστατη επιφάνεια, όπου οι
καλλιτέχνες αποδίδουν μικρότερα τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο μακριά στο θεατή,
δημιουργώντας την ψευδαίσθηση του βάθους)
Το σημαντικότερο του έργο- SANTA MARIA DEL FIORE
Το σημείο καμπής, που σηματοδοτεί και το πέρασμα από τη γοτθική αρχιτεκτονική στην
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, συμπίπτει με τη δημιουργία του τρούλου (cupola) του
Καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας (Duomo, Cattedrale di Santa Maria del Fiore), από τον

Φιλίππο Μπρουνελέσκι . Ο τρούλος, που κέρδισε το διαγωνισμό για την αποπεράτωσή του
το 1418, είναι σε σχήμα αυγού και χτίστηκε χωρίς σκαλωσιά. Η ύψωση αυτού του τρούλου,
του μεγαλύτερου στον κόσμο στην εποχή του, ήταν πολύ δύσκολος αρχιτεκτονικός άθλος.

Με την Αναγέννηση η αρχιτεκτονική υφίσταται μια βαθιά ανανέωση σχετικά με τη γοτθική
παράδοση. Εμπνευστής αυτής της νέας αρχιτεκτονικής αντίληψης, στη Φλωρεντία, είναι ο
Φιλίππο Μπρουνελέσκι (Filippo Brunelleschi) (1377-1446) ο οποίος, αφού ξεπέρασε τη
μεσαιωνική παράδοση να αναθέτουν στους τεχνίτες την εκτέλεση ενός οικοδομήματος,
εγκαινιάζει μια νέα μορφή αρχιτέκτονα. Αυτός δηλαδή, επεξεργάζεται ένα πλήρες
πρόγραμμα κατασκευής του κτιρίου, με σχέδια, προπλάσματα και υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν. Κατά συνέπεια, οι τεχνίτες-εργάτες πρέπει να σεβαστούν αυστηρά τις
κατευθύνσεις του αρχιτέκτονα και να εναρμονιστούν με το πρόγραμμα. Ο Μπρουνελέσκι
είναι επιπλέον ο πρώτος αρχιτέκτονας που μελετά την κλασική αρχαιότητα και αντλεί από
αυτήν τα μορφολογικά πρότυπα. Οι κολόνες, οι αψίδες, τα κιονόκρανα δεν είναι μόνο
διακοσμητικά στοιχεία, αλλά δημιουργούν τους ρυθμούς και την ισορροπία του χώρου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Στη ζωγραφική, ονομάζουμε προοπτική την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια επίπεδη
επιφάνεια δύο διαστάσεων, όπως ο πίνακας ζωγραφικής, ώστε η εικόνα να φαίνεται
περισσότερο φυσική και ρεαλιστική. Η ψευδαίσθηση αυτή επιτυγχάνεται με δύο βασικά
στοιχεία, που είναι το σχέδιο και το χρώμα. Έτσι έχουμε γραμμική και χρωματική
προοπτική.
Γραμμική προοπτική
Η γραμμική προοπτική επιτυγχάνεται με την σύγκλιση όλων των υπαρκτών και νοητών
γραμμών που ακολουθούν την οπτική μας ακτίνα σε ένα σημείο (σημείο φυγής) που
βρίσκεται στην νοητή γραμμή του ορίζοντα. Στην πράξη αυτό φαίνεται καθαρά όταν
παρατηρούμε ένα δρόμο, τον βλέπουμε να στενεύει καθώς απομακρύνεται από τα μάτια μας,
ενώ τα δέντρα, τα κτήρια και τα άλλα αντικείμενα να μικραίνουν καθώς απομακρύνονται
από μας

Χρωματική προοπτική
Με τη χρωματική προοπτική δίνουμε την εντύπωση πως στον πίνακα υπάρχει ατμόσφαιρα
που ξεθωριάζει τα αντικείμενα όσο αυτά απομακρύνονται από το μάτι μας. Δηλαδή, αν
θέλουμε να κάνουμε ένα αντικείμενο να φαίνεται πιο μακριά από ένα άλλο, χαμηλώνουμε
τον τόνο του, δηλαδή το ζωγραφίζουμε με αμυδρό και αδύνατο χρώμα (ξεθωριασμένο), ενώ
αυτό που βρίσκεται πιο κοντά σε μας το φτιάχνουμε με πιο έντονο χρώμα.

Γεωμετρική προοπτική
Άλλο ένα είδος προοπτικής είναι η γεωμετρική. Με την γεωμετρική προοπτική
επιτυγχάνεται:




Ανάδειξη της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον τρισδιάστατο κόσμο που μας
περιβάλλει, και εκείνου που αποτυπώνεται στη δισδιάστατη επιφάνεια ενός
ζωγραφικού πίνακα.
Η καλλιτεχνική δημιουργία με την μαθηματική αυστηρότητα
Ανάδειξη νέων γεωμετριών διαφορετικών της Ευκλείδειας γεωμετρίας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αυτή η βιβλιογραφική αναζήτηση μας βοήθησε να μάθουμε πολλά και να βγάλουμε πολλά
εκπληκτικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά τα Μαθηματικά και η Τέχνη μπορεί να
είναι δύο τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που πολλοί πιστεύουν πως δεν σχετίζονται
αλλά πραγματικά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Τα Μαθηματικά και η Τέχνη είναι στενά
συνδεδεμένα μεταξύ τους και το αποδείξαμε σε αυτή την εργασία. Γενικότερα τα
Μαθηματικά σε συνδυασμό με την Τέχνη αγγίζουν την τελειότητα και πετυχαίνουν την
απόλυτη αρμονία και ομορφιά.
Πιο συγκεκριμένα για τις περιόδους μελέτης μας, τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση,
μάθαμε πολλά πράγματα. Δεν είχαμε ποτέ ασχοληθεί με αυτές τις περιόδους και πόσο
μάλλον τόσο λεπτομερειακά για ένα θέμα που δε μας είχε ποτέ απασχολήσει. Το σημαντικό
είναι πως γνωρίσαμε νέους καλλιτέχνες και τους αγαπήσαμε μέσω των έργων τους.
Γνωρίσαμε νέες γεωμετρικές έννοιες όπως η προοπτική και κατανοήσαμε πως αν δεν υπήρχε,
πολλά από τα γνωστά και θαυμαστά έργα του σήμερα δεν θα υπήρχαν.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
ΜΑΣΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ , ΚΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , ΚΩΤΣΑΡΗΣ-ΖΗΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ

Η χρυσή τομή ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθμών
χρυσή τομή έχει αριθμητική τιμή περίπου 1,618.

όταν ισχύει

.Η

Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην
αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, τόσο κατά την αρχαία Ελλάδα όσο και κατά την
Αναγέννηση. Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (585 - 500 π.Χ.) που
γεννήθηκε στη Σάμο, και ίδρυσε σημαντικότατη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της
Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα προς τιμήν
του Φειδία, του γνωστότερου ίσως γλύπτη της ελληνικής αρχαιότητας, και του
σημαντικότερου της κλασικής περιόδου.
Η χρυσή τομή δίνει το σημείο που πρέπει να διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο λόγος
του ως προς το μεγαλύτερο τμήμα να ισούται με τον λόγο του μεγαλύτερου τμήματος ως
προς το μικρότερο.

Από το (2)=(3) έχουμε

Η

Α

εξίσωση

και αντικαθιστώντας στο (1)=(3) προκύπτει

αυτή

έχει

μόνο

μία

θετική

ρίζα,

την:



Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει
σύμφωνα με την οποία
μπορούμε να εκφράσουμε το ως άπειρο διαδοχικό κλάσμα:



Το αποτελεί το όριο του πηλίκου δύο διαδοχικών αριθμών Φιμπονάτσι.

Γ

Β

Το σημείο Γ χωρίζει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ στη χρυσή αναλογία:
 

 1, 618033989
 

δηλαδή η διαίρεση όλου του τμήματος ΑΒ με το μεγαλύτερο τμήμα ΓΑ να δίνει το ίδιο
πηλίκο με τη διαίρεση του μεγάλου τμήματος ΓA με το μικρό τμήμα ΓB. Το σημείο Γ
ονομάζεται χρυσή τομή του τμήματος ΑΒ. ( Η λέξη «τομή» , δικαιολογεί την εμφάνιση της
στην ορολογία μας, αφού μας ζητείται να διαιρέσουμε ένα τμήμα σε συγκεκριμένο λόγο).
Αφού ο διδάσκων ορίσει και παρουσιάσει στους μαθητές την έννοια της χρυσής τομής οι
ομάδες των μαθητών επιδίδονται σε μία πρώτη γεωμετρική εφαρμογή και κατασκευή.Με
άλλα λόγια μετά την διατύπωση του ορισμού ακολουθεί η αιτιλόγηση και η τεκμιρίωση του
με συγκεκριμένες γεωμετρικές κατασκευές, όπου οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α) Γεωμετρική Κατασκευή 1: Αν θεωρήσουμε ότι το μήκος του ΑΒ είναι 1, τότε
ουσιαστικά αυτό που κατασκευάζουμε (το AG), είναι ένα τμήμα μήκους 1/2 + 5 2
Βήμα 1ο : Στο άκρο Β γράφουμε κάθετο ευθύγραμμο τμήμα μήκους ίσο με το μισό του
αρχικού μας τμήματος ΑΒ. Έτσι σχηματίζεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο.
Βήμα 2ο : Η υποτείνουσα έχει μήκος 5 2 . Από αυτήν αφαιρούμε τμήμα μήκους1/2.
Βήμα 3ο : Το υπόλοιπο τμήμα της υποτείνουσας (το AV) είναι ίσο με το ζητούμενο τμήμα
AG που έχει προφανώς μήκος 1/2 + 5 2

Β) Πρόβλημα. Ζητάμε να κατασκευάσουμε ένα χρυσό ορθογώνιο, δηλαδή ένα ορθογώνιο
στο οποίο ο λόγος της μεγάλης του πλευράς προς τη μικρή να είναι ίσος με τον λόγο τη
μικρής προς την διαφορά των πλευρών

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5
Γεωμετρική Κατασκευή 2: Στο βήμα (2) Το χωρίζουμε σε δύο ίσα μέρη – ορθογώνια .Στο
βήμα (3) σχεδιάζουμε τη διαγώνιο του ενός από τα δύο ορθογώνια . Στο (4) με κέντρο το
μέσο της πλευράς του τετραγώνου και ακτίνα τη διαγώνιο αυτή γράφουμε κύκλο.Τέλος στο
βήμα (5) κατασκευάζουμε το χρυσό ορθογώνιο.
Επαλήθευση: Θα διαπιστώσουμε γιατί το ορθογώνιο που κατασκευάσαμε είναι πράγματι
χρυσό δηλαδή αποτελεί λύση του προβλήματος . Για να απλουστεύσουμε την επαλήθευση
αυτή, ας υποθέσουμε ότι η μικρή πλευρά του (άρα και η πλευρά του τετραγώνου) έχει μήκος
1. Τότε, παρακολουθώντας την κατασκευή, βλέπουμε στο Βήμα 2 ότι η μισή πλευρά του
τετραγώνου πρέπει να είναι 1/2 ενώ από το Πυθαγόρειο Θεώρημα παίρνουμε πως η

διαγώνιος του μισού τετραγώνου άρα και η ακτίνα του κύκλου (Βήματα 3 και 4) είναι 5/ 2.
Άρα η μεγάλη πλευρά του χρυσού ορθογωνίου είναι 1/2 + 5 2 = 1,618... (δες σχήμα 2). Η
συνθήκη λοιπόν που θα πρέπει να επαληθεύουν οι διαστάσεις του ορθογωνίου ώστε
πράγματι να είναι χρυσό, σύμφωνα με το πρόβλημα 1 είναι (δεδομένου ότι η διαφορά των
5 2 1 2
1

πλευρών του είναι 5 2 – 1/2):
1
5 2 1 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
Τα χρυσά τρίγωνα: Υπάρχουν δύο χρυσά τρίγωνα, και τα δύο ισοσκελή, ένα αμβλυγώνιο
και ένα οξυγώνιο. Στο αμβλυγώνιο, ο λόγος της βάσης του προς την πλευρά του είναι ίσος με
το λόγο χρυσής τομής, ενώ στο οξυγώνιο ισχύει το αντίστροφο: ο λόγος της πλευράς του
προς την βάση του είναι ίσος με το λόγο χρυσής τομής.
Τα δύο τρίγωνα συνδέονται μεταξύ τους γιατί διαιρώντας ανάλογα την βάση ή την
πλευρά σε λόγο χρυσής τομής προκύπτουν δύο μικρότερα χρυσά τρίγωνα ένα αμβλυγώνιο
και ένα οξυγώνιο. Αυτό είναι πιο κατανοητό αν σκεφτούμε ότι το αμβλυγώνιο έχει γωνίες
360, 360 και 1080 ενώ το οξυγώνιο έχει γωνίες 720, 720 και 360.

2) Αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού που να επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη σημασία του
αριθμού φ απο την αρχαιότητα εως και σήμερα.
Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (585-500 π.Χ) που γεννήθηκε στη
Σάμο, και ίδρυσε σημαντικότατη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας
(Κάτω Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα Φ προς τιμήν του Φειδία, ίσως
τον γνωστότερο γλύπτη της Ελληνικής Αρχαιότητας, και τον σημαντικότερο της κλασικής
περιόδου.
Ο Χρυσός λόγος εμφανίζεται στο μυστικό τους σύμβολο, την πεντάλφα στις πλευρές του
αστεριού.

Οι Αρχαίοι Έλληνες για τις αποστάσεις χρησιμοποιούσαν σαν μονάδα μέτρησης το "στάδιο".
Υπάρχει μία απίστευτη γεωγραφική συμμετρία των αποστάσεων ή των γεωμετρικών
σχημάτων που σχηματίζουν σημαντικά μνημεία της Ελληνικής Αρχαιότητας π.χ
σχηματίζεται ένα ισοσκελές τρίγωνο μεταξύ της Ακρόπολης της Αθήνας, με τον ναό του

Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα με απόσταση 242
στάδια.
Σε κάθε γνωστό μνημείο της Αρχαίας Ελλάδας (π.χ μαντείο των Δελφών, το ιερό νησί της
Δήλου , το ιερό της Δωδώνης κ.λπ.) όταν "χαράξουμε" Κύκλο με κέντρο το μνημείο και
ακτίνα ένα άλλο μνημείο , τότε η νοητή περιφέρεια του κύκλου θα περάσει και από άλλο ένα
μνημείο ή πόλη ! (πχ κέντρο "την Δωδώνη" και ακτίνα κύκλου "την Αθήνα" .... τότε η
περιφέρεια του Κύκλου θα περάσει από την Σπάρτη! Κέντρο οι "Δελφοί" - ακτίνα η Αθήνα θα περάσει η περιφέρεια και από την Ολυμπία..., Δήλος - Αργος - Μηκύνες .... και πάρα
πολλά άλλα παραδείγματα...)
Η Χαλκίδα απέχει απ' την Θήβα και το Αμφιάρειο, 162 (Φ*100) στάδια (το ίδιο). Η
απόσταση Θήβας - Αμφιαρείου είναι 262 στάδια (162 x 1.62 = 2.62 αλλά και 100 x φ2= 262)
το τρίγωνο υπακούει στην αρμονία του χρυσού αριθμού φ. Η Χαλκίδα ισαπέχει επίσης απ'
την Αθήνα και τα Μέγαρα 314 στάδια. Δηλαδή παρουσιάζονται ο χρυσός αριθμός φ και το π
εκατονταπλασιασμένα. Η Σμύρνη ισαπέχει απ' την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (1620
στάδια). (Φ x 1000). Εκτός από την Ιερή Γεωγραφία της Αρχαίας Ελλάδος, είναι γνωστό ότι
το Παρθενώνας έχει κατασκευαστεί με αναλογίες και συνδυασμούς του ΧΡΥΣΟΥ αριθμού Φ
= 1,618034 και του π =3,1415927.
Η χρυσή τομή στην αρχιτεκτονική
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα Μαθηματικά στην τέχνη. Είναι
σχεδόν βέβαιο ότι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες στην χρυσή τομή – χρυσό λόγο και τους
έκαναν χρήση στο χτίσιμο των μεγάλων πυραμίδων. Εάν τμήσουμε κάθετα την μεγάλη
πυραμίδα της Γκίζας, θα πάρουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ονομαζόμενο Αιγυπτιακό
Τρίγωνο. Ο λόγος του ύψους της παράπλευρης επιφάνειας της πυραμίδας (υποτείνουσα του
τριγώνου) προς την απόσταση της πλευράς από το κέντρο (μισή πλευρά της βάσης ) είναι
1,61804… που διαφέρει από τον αριθμό στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Αυτό σημαίνει ότι αν η
πλευρά της βάσης είναι 2 μονάδες μήκους, τότε το ύψος ενός από τα τέσσερα τρίγωνα που
απαρτίζουν την παράπλευρη επιφάνεια της πυραμίδας είναι , ενώ το ύψος της πυραμίδας
είναι , όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Φυσικά η επιρροή του λόγου χρυσής τομής ήταν τεράστια σε όλο τον αρχαίο ελλαδικό χώρο.
Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν σχεδόν όλα τους τα κτίσματα αλλά και τις διακοσμήσεις
τους, με τον κανόνα της χρυσής τομής. Ίσως ο Παρθενώνας είναι το πιο χαρακτηριστικό και
αρμονικό παράδειγμα.

Η χρυσή τομή στη γλυπτική και ζωγραφική
Το βιβλίο του, όπου μελετούσε τον αριθμό φ, εικονογραφήθηκε από τον γνωστό καλλιτέχνη
Leonardo da Vinci. Ο Leonardo για αρκετό καιρό έδειξε ένα διακαές ενδιαφέρον για τα
μαθηματικά στην τέχνη και την φύση και επιδόθηκε σε συστηματικές μελέτες. Μελέτησε τις
αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος και ειδικότερα τις αναλογίες στο ανθρώπινο πρόσωπο.
Eργα Leonardo da Vinci (1451-1519)

Οι μαθηματικές αναλογίες του αγάλματος "Δορυφόρος" του αρχαίου γλύπτη Πολύκλειτου,
αναλογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπο απεικόνισης του ανθρωπίνου σώματος
από την κλασική Ελλάδα, το Βιτρούβιο και στη συνέχεια μέχρι την ύστερη Αναγέννηση.
Κατά την Αναγέννηση οι καλλιτέχνες άρχισαν να επιστρέφουν στα κλασσικά θέματα της
αρχαιότητας για τις εμπνεύσεις τους και τις τεχνικές τους. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα
να αναφέρουμε τους Michelangelo (1475-1564) και Raphael (1483-1530) οι οποίοι
επανέφεραν στις συνθέσεις τους την χρυσή τομή. Ο ομφαλός διαιρεί το σώμα του Δαβίδ του
Michelangelo σε λόγο χρυσής τομής.
Η πιο πρόσφατη αναζήτηση για μία «γραμματική» στην τέχνη οδήγησε μοιραία τους
σύγχρονους καλλιτέχνες στην χρήση της χρυσής τομής. Η Παρέλαση του Γάλλου νέοιμπρεσιονιστή καλλιτέχνη Seurat (1859 – 1891), που χαρακτηρίζεται από το γνωστό του
στυλ με τις άπειρες κουκκίδες, περιέχει πλήθος παραδειγμάτων χρυσών αναλογιών.
Σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα τέχνης, ο Seurat «επιτέθηκε σε κάθε καμβά του με τη
χρυσή αναλογία». Τα χρυσά ορθογώνια είναι πολύ εμφανή στους Λουόμενούς του. Ο
Μυστικός Δείπνος του Salvador Dali (1904-1989) πλαισιώνεται από ένα χρυσό ορθογώνιο.
Χρυσοί λόγοι χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν την θέση κάθε φιγούρας ενώ ο θόλος
του δωματίου σχηματίζεται από τις έδρες κανονικού δωδεκάεδρου που όπως είδαμε είναι ένα
από τα στερεά που συνδέεται άμεσα με την χρυσή τομή.
Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Αν οι άνθρωποι επιλέγουν τη Χρυσή τομή για αισθητικούς λόγους, τότε τι μπορούμε να
πούμε για τη φύση που επιλέγει τη λογαριθμική σπείρα για να ‘κατασκευάσει μία πληθώρα
απο δομές;
Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει με έκπληξη ότι η λογαριθμική σπείρα εμφανίζεται σε
σχήματα φυσικών αντικειμένων με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Στη μικρότερη κλίμακα
εμφανίζεται στα όστρακα πολλών θαλάσσιων οργανισμών, όπως για παράδειγμα είναι ο
ναυτίλος. Στην ενδιάμεση κλίμακα εμφανίζεται στο σχήμα των κυκλώνων, όπως
αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες των μετεωρολογικών δορυφόρων. Τέλος
στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα εμφανίζεται στο σχήμα των σπειροειδών γαλαξιών,
τεράστιων σχηματισμών από εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστέρια, τους οποίους μπορούμε
να απολαύσουμε στις φωτογραφίες των σύγχρονων τηλεσκοπίων. (Φωτογραφικό υλικό στο
παράρτημα).

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
Αν κάποιος μετρήσει το μήκος που έχει το πάνω άκρο του κεφαλιού του από τη μύτη του και
το κάτω άκρο (σαγόνι) και θέσει ως α την μεγάλη και ως b τη μικρή και τα εξισώσει όπως
δείξαμε παραπάνω, θα διαπιστώσει οτι ο λόγος τείνει στο 1.618 αρκετά.
Ανάλογα με τον αν είναι μεγαλύτερος ο λόγος ή μικρότερος τότε στο άτομο ταιριάζουν ή όχι
τα φουντωτά μαλλιά ή τα κοντοκουρεμένα, για παράδειγμα. Αν δηλαδή η απόσταση της
μύτης του από το πάνω άκρο του κεφαλιού του είναι μικρότερη από όση χρειάζονταν για να
ικανοποιηθεί η αναλογία, τότε στο άτομο ταιριάζουν τα πιο φουντωτά μαλλιά. Αντίστοιχα αν
ισχύει οτι το κάτω άκρο είναι μικρότερο, τότε στο πρόσωπο ταιριάζουν τα γένια. Και η
αναλογίες συνεχίζουν και συνεχίζουν. Βάση αυτών των αναλογιών κάποιοι επιστήμονες
κατάφεραν να δημιουργήσουν μία μάσκα. Τη μάσκα της χρυσής τομής. Μία μάσκα που
αποδεικνύει οτι η ομορφιά είναι ξεκάθαρα μία μαθηματική υπόθεση

διαίρεση του χεριού σε λόγο χρυσής τομής
από τον καρπό

φάλαγγες δείκτη χεριού
Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Φ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο χρυσός λόγος ήταν γνωστός στους Πυθαγόρειους. Στο μυστικό τους σύμβολο, την
πεντάλφα, ο χρυσός λόγος εμφανίζεται στις πλευρές τους αστεριού καθώς και στο πηλίκο
του εμβαδού του κανονικού πενταγώνου με κορυφές τις άκρες της πεντάλφα προς το
εμβαδόν του κανονικού πενταγώνου που σχηματίζεται εντός του αστεριού. Με βάση το
χρυσό λόγο δημιουργήθηκαν πολλά έργα της κλασσικής εποχής, όπως ο Παρθενώνας, και
της αναγεννησιακής εποχής, όπως είναι ζωγραφικά έργα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ακόμη
και σήμερα χρησιμοποιείται για την απόδοση της αρμονίας σε έργα, ή στην πλαστική
χειρουργική για την ωραιοποίηση του ανθρώπινου προσώπου.[1]
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ
Στο περιοδικό Mathematics Magazine του Οκτωβρίου 1995, ο Putz περιέγραψε την έρευνά
του για το αν η χρυσή αναλογία εμφανίζεται στις σονάτες για πιάνο του Μότσαρτ.
Σύμφωνα με τον Putz: "Στον καιρό του Μότσαρτ, η μουσική φόρμα της σονάτας εξελίχθηκε
σε δύο μέρη: στην Έκθεση που το μουσικό θέμα εισάγεται, και στην Ανάπτυξη και
Επανέκθεση που το θέμα αναπτύσσεται και επανεπισκέπτεται. Είναι αυτός ο χωρισμός σε
δύο ευδιάκριτα τμήματα... [ που ] δίνει την αιτία για να αναρωτηθεί κανείς πώς ο Μότσαρτ
διένειμε αυτές τις εργασίες." Δηλαδή ο Μότσαρτ διαίρεσε τις σονάτες του σύμφωνα με τη
χρυσή αναλογία, με την Έκθεση ως πιο το σύντομο τμήμα (x) και την Ανάπτυξη και
Επανέκθεση ως το πιο μεγάλο (1-x);
Ο Putz αντιστοίχισε τα δύο τμήματα - την Έκθεση (x) και την Ανάπτυξη και Επανέκθεση (1x) - από τον αριθμό των μέτρων στο κάθε ένα. Στο πρώτο μέρος της σονάτας αριθ.1 σε Ντο
Ματζόρε, παραδείγματος χάριν, η Έκθεση αποτελείται από 38 μέτρα και η Ανάπτυξη και
Επανέκθεση από 62 μέτρα. Η διαίρεση του 38:62 δίνει πηλίκο περίπου 0,613,
προσεγγίζοντας το χρυσό αριθμό.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ
Εκτός από το πολύ σημαντικό γεγονός της σύνθεσης και παρουσίασης των ινδοαραβικών
μαθηματικών και τεχνικών στο νέο κοινό της Δύσης, το πιο γνωστό από τα επιτεύγματα του
Φιμπονάτσι είναι αναμφισβήτητα η ακολουθία στην οποία έχει δοθεί το όνομά του: 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ...
στην οποία κάθε αριθμός είναι άθροισμα των δύο προηγούμενων.
Η ακολουθία Fibonacci είναι μια βάση για τη γεωμετρία Φράκταλ. Επιπλέον, ο λόγος δύο
διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας τείνει προς την Χρυσή Τομή ή Χρυσή Αναλογία, ή
Χρυσό Αριθμό Φ =1.618033989.
Όπως κάθε ακολουθία, η οποία προσδιορίζεται από αναδρομική σχέση, έτσι και η
ακολουθία Φιμπονάτσι έχει λύση κλειστής μορφής. Αυτή είναι γνωστή ως Φόρμουλα του
Binet, αν και ήταν ήδη γνωστό από τον Αβραάμ ντε Μουάβρ
Οπου φ= 1,818.. και ψ= 1-φ ή -1/φ
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Παυλίνα Χαραλάμπους, Κλεοπάτρα Χατζηαναγνώστου, Αναστασία Τζελέπη, Μάριελ
Ράμμου, Μαρία Παππά

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
Εισαγωγή
Με τον όρο Μοντέρνα τέχνη αναφερόμαστε κυρίως στην καλλιτεχνική παραγωγή που
παρατηρήθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα έως περίπου το 1970. Πολλές φορές
χρησιμοποιείται και ο όρος σύγχρονη τέχνη, ωστόσο δηλώνει περισσότερο την πλέον
πρόσφατη καλλιτεχνική παραγωγή. Η Μοντέρνα τέχνη χαρακτηρίζεται από μια νέα
προσέγγιση στις τέχνες, τέτοια ώστε πλέον να μην έχει πρωτεύουσα σημασία η ακριβής
αναπαράσταση των αντικειμένων (π.χ. στη ζωγραφική ή γλυπτική) όσο ο πειραματισμός με
νέους και πρωτότυπους τρόπους απεικόνισης τους, συχνά υποδομώντας το αντικείμενο ή
προβάλλοντας το αφαιρετικά. Η έννοια της μοντέρνας τέχνης ταυτίζεται συχνά και με τον
όρο Μοντερνισμός.
19ος αιώνας
Η Μοντέρνα τέχνη ξεκίνησε ως ένα καλλιτεχνικό κίνημα της Δύσης, ειδικότερα στο χώρο
της ζωγραφικής και κατόπιν στη γλυπτική και την αρχιτεκτονική. Στα τέλη του 19ου αιώνα,
αρκετές τάσεις στις τέχνες άρχισαν να ξεπροβάλλουν, όπως ο Ιμπρεσιονισμός που
αναπτύχθηκε στο Παρίσι και ο Εξπρεσιονισμός που γεννήθηκε αργότερα στη Γερμανία.
Οι επιρροές τους ήταν ποικίλες και συχνά ετερόκλητες, από τις ανατολικές διακοσμητικές
τέχνες μέχρι τις καινοτομίες του Τζόζεφ Τέρνερ και του Ντελακρουά. Την εποχή εκείνη, η
επικρατούσα αντίληψη για την τέχνη ήταν πως θα έπρεπε να είναι ακριβής στην απεικόνιση
των αντικειμένων της και να στοχεύει στην έκφραση του ιδανικού. Οι τάσεις της μοντέρνας
τέχνης δεν στόχευαν απαραίτητα σε κάποιου είδους πρωτοπορία ή πρόοδο της τέχνης. Οι
Ιμπρεσιονιστές πρέσβευαν για παράδειγμα πως οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν
παρατηρούν τα υλικά αντικείμενα αλλά το φως που ανακλάται σε αυτά. Για αυτό το λόγο
ζωγράφιζαν και σε ανοιχτούς χώρους προσπαθώντας να αποτυπώσουν όσο το δυνατό
καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φωτός.
Οι Ιμπρεσιονιστές καλλιτέχνες σχημάτισαν σταδιακά μια ομάδα, προκειμένου να
προωθήσουν το έργο τους. Το ύφος τους υιοθετήθηκε σύντομα και από άλλους καλλιτέχνες
σε διαφορετικές χώρες γεγονός που οδήγησε τελικά στο χαρακτηρισμό του Ιμπρεσιονισμού
ως κίνημα.
20ος αιώνας
Ανάμεσα στα κινήματα μοντέρνας τέχνης που άνθισαν στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο
Φωβισμός, ο Κυβισμός, ο Εξπρεσιονισμός και ο Φουτουρισμός. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
έθεσε ένα τέλος σε αυτά τα καλλιτεχνικά ρεύματα, οδήγησε ωστόσο παράλληλα στη
δημιουργία αρκετών νεότερων κινημάτων (ή αντι-κινημάτων), όπως ο Ντανταϊσμός και ο
Υπερρεαλισμός. Άλλα ρεύματα όπως το Μπαουχάους (Bauhaus) ή το κίνημα του

Νεοπλαστικισμού (κίνημα de Stijl) βοήθησαν επίσης σημαντικά στον ερχομό νέων ιδεών
στην τέχνη και ειδικότερα σε ότι αφορά τη σύνδεση της με την αρχιτεκτονική και το σχέδιο.
Η μοντέρνα τέχνη παρουσιάστηκε και στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Α' παγκοσμίου
πολέμου, όταν ένας σημαντικός αριθμός καλλιτεχνών αναγκάστηκε να βρει καταφύγιο στις
Η.Π.Α. Ο Φράνσις Πικαμπιά είχε ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην είσοδο της
μοντέρνας τέχνης στη Νέα Υόρκη. Μετά και τον Β' παγκόσμιο πόλεμο η Αμερική έγινε το
επίκεντρο της μοντέρνας τέχνης και ο τόπος όπου αναπτύχθηκαν πολλές νέες τάσεις, όπως
χαρακτηριστικά ο Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός και η Ποπ Αρτ (Pop Art) στις δεκαετίες 50',
60' αντίστοιχα καθώς και ο Φωτορεαλισμός στη δεκαετία του '70. Αυτή η περίοδος
συνδέεται και με την αποκαλούμενη μετά-μοντέρνα τέχνη.

Χρονολογικός
εκπρόσωποι

κατάλογος

των

κινημάτων

Μοντέρνας

Τέχνης

και

βασικοί

Τέλη 19ου αιώνα
1. Ρομαντισμός - Φρανσίσκο Γκόγια, Σατομπριάν, Ευγένιος Ντελακρουά, Φρίντριχ
Χέλντερλιν
2. Ρεαλισμός - Γκουστάβ Κουρμπέ, Εντγκάρ Ντεγκά, Εντουάρ Μανέ
3. Ιμπρεσιονισμός - Έντγκαρ Ντεγκά, Εντουάρ Μανέ, Κλωντ Μονέ
4. Μετά-ιμπρεσιονισμός - Ζωρζ Σορά (Georges Seurat), Πωλ Γκωγκέν, Πωλ Σεζάν
5. Συμβολισμός - Γκουστάβ Μορώ, Αρθούρος Ρεμπώ, Πωλ Βερλαίν

Αρχές 20ου αιώνα
Αρ Νουβό (Art Nouveau, ελλ. μφ. Νέα Τέχνη) - Γκούσταφ Κλιμτ
Εξπρεσιονισμός - Τζέιμς Ένσορ, Έντβαρτ Μουνκ, Εμίλ Νόλντε
Βορτισισμός - Έζρα Πάουντ, Wyndham Lewis
Φοβισμός - Αντρέ Ντεραίν, Ανρί Ματίς
Κυβισμός - Ζωρζ Μπρακ, Πάμπλο Πικάσο
Ορφισμός - Ρομπέρ Ντελωνέ (Robert Delaunay), Μαρσέλ Ντυσάν
Φουτουρισμός - Τζιάκομο Μπάλα, Ουμπέρτο Μποτσιόνι, Κάρλο Καρά, Φίλιππο
Τομάσο Μαρινέτι
8. Αφηρημένη τέχνη (Ρωσική Σχολή) - Βασίλι Καντίνσκυ, Αλεξάντερ Ροτσένκο
9. Νεοπλαστικισμός (κίνημα de Stijl) - Πιέ Μοντριάν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μεσοπολεμική περίοδος
1. Pittura Metafisica - Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Κάρλο Καρά

2. Ντανταϊσμός - Ζαν Αρπ, Μαρσέλ Ντυσάν, Μαξ Ερνστ, Φράνσις Πικαμπιά, Τριστάν
Τζαρά
3. Υπερρεαλισμός - Σαλβαντόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ, Χουάν Μιρό
4. Κονστρουκτιβισμός - Λάζλο Μοχόγκυ-Νάγκυ (László Moholy-Nagy)
5. Μπαουχάους (Bauhaus) - Βασίλι Καντίνσκυ, Πάουλ Κλέε
6. στη γλυπτική: Χένρυ Μουρ
παγκόσμιο πόλεμο η Αμερική έγινε το επίκεντρο της μοντέρνας τέχνης και ο τόπος όπου
αναπτύχθηκαν πολλές νέες τάσεις, όπως χαρακτηριστικά ο Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός και
η Ποπ Αρτ (Pop Art) στις δεκαετίες 50', 60' αντίστοιχα καθώς και ο Φωτορεαλισμός στη
δεκαετία του '70. Αυτή η περίοδος συνδέεται και με την αποκαλούμενη μετά-μοντέρνα
τέχνη.

Χρονολογικός
εκπρόσωποι

κατάλογος

των

κινημάτων

Μοντέρνας

Τέχνης

και

βασικοί

Τέλη 19ου αιώνα
6. Ρομαντισμός - Φρανσίσκο Γκόγια, Σατομπριάν, Ευγένιος Ντελακρουά, Φρίντριχ
Χέλντερλιν
7. Ρεαλισμός - Γκουστάβ Κουρμπέ, Εντγκάρ Ντεγκά, Εντουάρ Μανέ
8. Ιμπρεσιονισμός - Έντγκαρ Ντεγκά, Εντουάρ Μανέ, Κλωντ Μονέ
9. Μετά-ιμπρεσιονισμός - Ζωρζ Σορά (Georges Seurat), Πωλ Γκωγκέν, Πωλ Σεζάν
10. Συμβολισμός - Γκουστάβ Μορώ, Αρθούρος Ρεμπώ, Πωλ Βερλαίν

Αρχές 20ου αιώνα
10. Αρ Νουβό (Art Nouveau, ελλ. μφ. Νέα Τέχνη) - Γκούσταφ Κλιμτ
11. Εξπρεσιονισμός - Τζέιμς Ένσορ, Έντβαρτ Μουνκ, Εμίλ Νόλντε
12. Βορτισισμός - Έζρα Πάουντ, Wyndham Lewis
13. Φοβισμός - Αντρέ Ντεραίν, Ανρί Ματίς
14. Κυβισμός - Ζωρζ Μπρακ, Πάμπλο Πικάσο
15. Ορφισμός - Ρομπέρ Ντελωνέ (Robert Delaunay), Μαρσέλ Ντυσάν
16. Φουτουρισμός - Τζιάκομο Μπάλα, Ουμπέρτο Μποτσιόνι, Κάρλο Καρά, Φίλιππο
Τομάσο Μαρινέτι
17. Αφηρημένη τέχνη (Ρωσική Σχολή) - Βασίλι Καντίνσκυ, Αλεξάντερ Ροτσένκο
18. Νεοπλαστικισμός (κίνημα de Stijl) - Πιέ Μοντριάν

Μεσοπολεμική περίοδος
7. Pittura Metafisica - Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Κάρλο Καρά
8. Ντανταϊσμός - Ζαν Αρπ, Μαρσέλ Ντυσάν, Μαξ Ερνστ, Φράνσις Πικαμπιά, Τριστάν
Τζαρά
9. Υπερρεαλισμός - Σαλβαντόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ, Χουάν Μιρό
10. Κονστρουκτιβισμός - Λάζλο Μοχόγκυ-Νάγκυ (László Moholy-Nagy)
11. Μπαουχάους (Bauhaus) - Βασίλι Καντίνσκυ, Πάουλ Κλέε
12. στη γλυπτική: Χένρυ Μουρ

Μεταπολεμική περίοδος
1. Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός - Βίλεμ ντε Κούνινγκ, Τζάκσον Πόλοκ
2. Color field painting - Μαρκ Ρόθκο
3. Ποπ Αρτ (Pop art) - Ρίτσαρντ Χάμιλτον, Ντέηβιντ Χόκνευ, Ρόυ Λίχτενσταϊν, Άντυ
Γουόρχολ
4. Νεορεαλισμός - Υβ Κλάιν
5. Οπ Αρτ (Op Art)
6. Arte Povera
7. Minimal art
8. Land art
9. Φωτορεαλισμός - Τσακ Κλόουζ
10. Σοβιετική τέχνη - Αλεξάντερ Γερασίμοφ, Ίλια Καμπάκοφ
11. Σημαντικά μουσεία και εκθέσεις [Επεξεργασία]
12. Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού, Παρίσι
13. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA), Νέα Υόρκη
14. Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ, (Tate Modern), Λονδίνο
15. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
16. Μπιενάλε της Βενετίας
17. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(ΕΜΣΤ), Αθήνα
18. Μπιενάλε της Αθήνας
19. Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης
20. Μουσείο Γουίτνευ Νέα Υόρκη

ESCHER
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο M.C Escher γεννήθηκε το 1898 και πέθανε το 1972 στην Ολλανδία. Κατά τη διάρκεια των
σχολικών του χρόνων αντί να ασχολείται με τα μαθήματα προτιμούσε να παρατηρεί τα
σύννεφα προσπαθώντας να διακρίνει συγκεκριμένα σχήματα μέσα σε αυτά ενώ παράλληλα
περίμενε με ενδιαφέρον τα εβδομαδιαία 2ωρα μαθήματα σχεδίου και χαρακτικής. Ξεκίνησε
σπουδές στην Αρχιτεκτονική αλλά πολύ σύντομα, με τη συμβουλή του δασκάλου του,
ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τις Γραφικές Τέχνες. Τελείωσε τη σχολή του το 1922.
Ο δάσκαλός του, ο οποίος πρόσεξε τις ικανότητές του στο σχέδιο, του δίδαξε πολλές πτυχές
της τέχνης της ξυλογραφίας και τον ενθάρρυνε να πειραματιστεί. Έτσι το ενδιαφέρον του
Escher
στράφηκε προς τη χαρακτική και διακοσμητική τέχνη και ιδιαίτερα στην ξυλογραφία και
ξυλοτυπία.
Στη διάρκεια της ζωής του ο Escher ήταν αληθινός Ευρωπαίος καλλιτέχνης, κατοίκησε και
εργάστηκε σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα θέματα που διάλεξε για τα έργα του
προέρχονται από τον οπτικό πλούτο αυτών των χωρών.
Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, άρχισε να ταξιδεύει συχνά. Πήγε στη Γαλλία κι από κει
στην Ισπανία όπου επισκέφτηκε την Αλάμπρα, ένα παλάτι των Μαυριτανών του 13 ου αιώνα,
στη Γρανάδα και το μουσουλμανικό τέμενος της Κόρδοβα. Εκεί έρχεται σε επαφή με τη
διακοσμητική δεξιοτεχνία των καλλιτεχνών του Ισλάμ, εντυπωσιάζεται και εμπνέεται από
τα μαυριτανικά μωσαϊκά και τα γεωμετρικά μοτίβα που διακοσμούσαν τους τοίχους των
κτιρίων του παλατιού .

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ M.C. ESCHER

O M.C. Escher, που ήταν ένα κράμα καλλιτέχνη
και επιστήμονα, έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις
ασυνήθιστες λιθογραφίες και ξυλογραφίες του. Τα
μοναδικά και συναρπαστικά έργα τέχνης του είναι ένα
ταξίδι μεταξύ της φαντασίας, των μαθηματικών και της
πραγματικής ζωής.
Ο ίδιος είχε πει:

“Λοιπόν, ας προσπαθή σουμε ν’ ανέβουμε στο βουνό, όχι πατώντας σ’ αυτό
που βρίσκεται από κάτω μας, αλλά ελκόμενοι από αυτό που είναι από πάνω
μας: για μένα αυτό είναι τ’ αστέρια” .
Είχε δηλώσει επίσης : “ Διασχίζω συνεχώς το σύνορο μεταξύ μαθηματικών
και τέχνης ”.
Προσθέτοντας άλλοτε,
“Να είστε βέβαιοι ότι αυτό που νομίζετε πως βλέπετε είναι πραγματικά
αυτό που βλέπετε. Προσπαθήστε να πιστέψετε στα μάτια σας…. ”
Ο θεατής βλέποντας τα έργα του δεν μπορεί να μην παραξενεύεται από τις εικόνες του, αφού
βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σχεδόν απτό, παιχνιδιάρικο κόσμο ονείρων.
Είναι από τους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα με τη μεγαλύτερη διάδοση του έργου του και
ταυτόχρονα από τους πιο άγνωστους με την έννοια του λιγότερου κατανοημένου.
Τα έργα του αντανακλούν ένα πλήθος μαθηματικών ιδεών και ειδικά έννοιες και τεχνικές της
σύγχρονης γεωμετρίας. Είναι διαχρονικά και ασκούν πραγματική έλξη εξαιτίας της….
Στερεότητας και της Παραίσθησης… δηλαδή το παιχνίδι του δημιουργού με τα οπτικά και
μαθηματικά παράδοξα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ESCHER
Εγκαθίσταται στην Ιταλία όπου ζει και εργάζεται ως το 1935. Αυτή την περίοδο στο έργο του
κυριαρχεί η ορατή πραγματικότητα δηλαδή αυτά που παρατηρεί στον κόσμο γύρω του.
Το 1936 έκανε το τελευταίο του ταξίδι μελέτης : επιστρέφει στην Αλάμπρα. Η δεύτερη
αυτή επίσκεψή του σήμανε την αρχή της πλήρους αλλαγής στο στυλ και στα θέματά του. Τα
γεωμετρικά σχέδια των Μαυριτανών που για θρησκευτικούς λόγους είχαν παντελή απουσία
κάθε έμψυχης μορφής, τον ενθουσιάζουν και τον προσελκύουν αφάνταστα. Θεωρητικά αυτά
τα σχέδια θα μπορούσαν να συνεχίζονται ως το άπειρο.
Ο Escher ήθελε να δώσει ζωή σε αυτά τα αφηρημένα σχέδια χρησιμοποιώντας ζώα κυρίως
πουλιά και ψάρια, φυτά και ανθρώπους γιατί η επίδραση από κάτι γνώριμο του φαινόταν πιο
δυνατή.
Παρόλο που στα προηγούμενα χρόνια είχε κινηθεί κατά διαστήματα προς αυτή την
κατεύθυνση από το 1937 συγκεντρώνεται στις επινοήσεις της δικής του φαντασίας και
ερευνά εντατικά τεκμηριωμένο, εικονογραφικό υλικό από διάφορες έρευνες για τα
μαθηματικά και την κρυσταλλογραφία. Τα συμπεράσματα των γεωμετρών και των
κρυσταλλογράφων θα τα χαρακτηρίσει “ανοικτή πόρτα των μαθηματικών” και θα
αναγνωρίσει την εξαιρετική επίδρασή τους στο έργο του.

Από αυτή την περίοδο έχει σαν βάση ένα γεωμετρικό σχέδιο (ένα τρίγωνο, ένα κύκλο, μία
σπείρα ή μία σφαίρα, ένα πολύγωνο ή ένα πολύεδρο),χρησιμοποιεί οπτικές αντιφάσεις και τα
χαρακτικά του έχουν να κάνουν με τον άπειρο χρόνο και χώρο, τις συμμετρίες, τους
δακτυλίους και τις σπείρες στο χώρο, τις αντανακλώμενες εικόνες , τις αντιστροφές, τις
περιστροφές, τις σχετικότητες, τη σύγκρουση μεταξύ του επιπέδου και του χώρου. Το έργο
όμως που τον έκανε πασίγνωστο ήταν η συστηματική διαίρεση του επιπέδου και οι
περίφημες πλακοστρώσεις του. Ένα έργο στο οποίο υπερέχει η καθαρή γεωμετρία.
Ο ίδιος είπε : “Πρόκειται για την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που είχα ποτέ:
Ο τρόπος με τον οποίο μια επιφάνεια μπορεί να διαιρεθεί, ή να γεμίσει με ομοιόμορφα
σχήματα που εφάπτονται χωρίς να αφήνουν καθόλου κενά.”
Η κανονική διαίρεση της επιφάνειας είναι η κάλυψη μιας επιφάνειας με το ίδιο μοτίβο, που
επαναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο δίχως να αφήνει κενά διαστήματα.
Παρόλο που ο Escher δεν είχε καμία επίσημη κατάρτιση μαθηματικών, και δεν τα είχε
κατανοήσει βαθιά, δημιουργεί ένα έργο τέχνης που στηρίζεται σε πολλές μαθηματικές αρχές.
Αναπτύσσει τη δική του θεωρία για τις πλακοστρώσεις στο επίπεδο , την οποία ο ίδιος
χαρακτηρίζει ερασιτεχνική, μιας και διαφέρει από τις αυστηρές θεωρήσεις των γεωμετρών
και τα γεωμετρικά σχέδια που χρησιμοποιεί, τα οποία δείχνουν να μην έχουν αρχή ή τέλος,
σταδιακά εξελίσσονται σε μορφές ή το αντίστροφο.
Στις πλακοστρώσεις του τα ”πλακίδια ” μπορεί να είναι πολυγωνικά, κυρτά ή μη ή να έχουν
οποιοδήποτε περίγραμμα. Χρησιμοποιεί διάφορους μετασχηματισμούς συμμετρίας,
περιστροφές και μεταθέσεις επαναλαμβάνοντας τις μορφές του και μάλιστα σε κάποια έργα
του όλο και σε μικρότερες κλίμακες, για να μεταβιβάσει την αίσθηση του απείρου. Η έννοια
του δυισμού, που είναι θεμελιώδης στη γεωμετρία και βασίζεται στη διαπίστωση της
συμμετρικής συμπεριφοράς θεμελιωδών γεωμετρικών αντικειμένων, είναι διάχυτη στο έργο
του κυρτός – κοίλος, σκοτάδι – φως, πάνω – κάτω, και συχνά καλός – κακός τη μεταφυσική
πτυχή της δυαδικότητας.
Λίγοι ήξεραν ότι ο Escher θα γινόταν ένας διάσημος καλλιτέχνης και θα δημιουργούσε ένα
εμπνευσμένο έργο που πάντρευε τον κόσμο της τέχνης και των μαθηματικών. Στην εποχή
του το έργο του εκτιμήθηκε από μαθηματικούς παρά από ομότεχνούς του. Μόνο σήμερα
εμφανίζονται σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση που έδειξε ο Escher δηλαδή στη
γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις επιστήμες και τις τέχνες.
Από την πλούσια κληρονομιά του Escher, θα σας παρουσιάσουμε κάποια έργα από τις
κανονικές διαιρέσεις της επιφάνειας και τις περίφημες πλακοστρώσεις του, στα οποία θα
δείτε αυτή τη λεπτή γραμμή μεταξύ του κόσμου της φαντασίας, των μαθηματικών και της
πραγματικής ζωής, αλλά κυρίως θα παρατηρήσετε την υπεροχή των μαθηματικών!

Τα “Ερπετά” Μία πολύ όμορφη και χιουμοριστική λιθογραφία με κανονική
εξαγωνική πλακόστρωση, μας δείχνει μια παιχνιδιάρικη μετάβαση ενός
πράγματος από μία διάσταση σε άλλη. Από το μονοδιάστατο επίπεδο στο τρισδιάστατο
πραγματικό αντικείμενο.

Το “Ημέρα και Νύχτα” μία ξυλογραφία που χρησιμοποιεί τη συμμετρία σε άξονα, στη
συστηματική διαίρεση του επιπέδου. Σταδιακά η αυστηρή γεωμετρία υποχωρεί σε ένα
ακανόνιστο μωσαϊκό και το τοπίο χάνεται στο βάθος του ορίζοντα…

Ένα

πλακόστρωτο που αποτελείται ουσιαστικά από εξαγωνικά
κυριαρχεί η περιστροφή και η συμμετρία

“πλακίδια” στα οποία

Το τρίγωνο Penrose και ο Escher

To 1934 ο Σουηδός καλλιτέχνης Oscar Reutersvärd σχεδίασε ένα τρίγωνο με τρεις ορθές
γωνίες. Οπως γνωρίζουμε ένα τρίγωνο μπορεί να έχει το πολύ μία ορθή γωνία. Είναι λοιπόν
δυνατόν να υπάρχει στη πραγματικότητα μας ένα τρίγωνο με τρείς ορθές γωνίες; και βέβαια
όχι.
Το 1950, ο μαθηματικός Penrose ανακάλυψε αυτό το «αδύνατο τρίγωνο» σαν την
αδυνατότητα στη πιο καθαρή της μορφή. Τι συμβαίνει όμως; Πώς οι αισθήσεις μας
ξεγελιώνται; πώς μας μεταφέρουν ένα τέτοιο τρίγωνο ως πραγματικό;
Ο καλλιτέχνης Escher εμπνεύστηκε από το τρίγωνο αυτό και το χρησιμοποίησε σε πολλά
έργα του για να μας προβληματίσει και να μας μεταφέρει τις ιδέες του.

Βικτώρ Vasarely
Ο Βικτώρ Vasarely(ουγγρικά: Vásárhelyi Győző, προφέρεται Βάσαρχεγκι) (9 Απριλίου
1906 - 15 Μαρτίου 1997) ήταν Ούγγρος ζωγράφος της μοντέρνας τέχνης και διάσημος
καλλιτέχνης κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Ανήκε στην παράδοση του Μπάουχαους και του
κονστρουκτιβισμού, ενώ ο ίδιος υπήρξε πρόδρομος της «οπτικής τέχνης» (Οπ Αρτ) και
κεντρική φυσιογνωμία των νεωτεριστικών τάσεων που απασχόλησαν την μεταπολεμική
ευρωπαϊκή τέχνη.


BIOΓΡΑΦΙΑ
Ο γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 1906, στην πόλη Πεκς της Ουγγαρίας. Από νεαρή ηλικία
έδειξε δείγματα της κλίσης του στη ζωγραφική και ο πρώτος του γνωστός πίνακας – ένα
βουκολικό τοπίο – χρονολογείται στα 1918, όταν ήταν δώδεκα ετών. Αφού αποφοίτησε από
το λύκειο, ξεκίνησε σπουδές ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, ωστόσο σύντομα
τις εγκατέλειψε προκειμένου να αφοσιωθεί στην τέχνη.
Το 1927 γράφτηκε στην ιδιωτική Ακαδημία Ποντολίνι-Φόλκμαν όπου έλαβε τις πρώτες του
ακαδημαϊκές γνώσεις γύρω από τη ζωγραφική και ξεκίνησε να καλλιεργεί συστηματικά το
ταλέντο του. Δύο χρόνια αργότερα, μετεγγράφη στη σχολή του Αλεξάντερ Μπόρτνυϊκ, ο
οποίος αναγνωριζόταν ως πρωτοπόρος της ουγγρικής τέχνης με επιρροές από τα διεθνή
κινήματα και εκπρόσωπος του Μπάουχαους στη Βουδαπέστη. Η σχολή, που ονομαζόταν
«Mühely» («Εργαστήριο»), ήταν βασισμένη στα πρότυπα της σχολής Μπαουχάους της
Βαΐμάρης και τα μαθήματα, τα οποία παραδίδονταν στο σπίτι του Μπόρτνυϊκ, περιλάμβαναν
θεωρία και πρακτική στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, με έμφαση στις γραφικές τέχνες
και στην τυπογραφία. Εκεί, ο Βαζαρελί ήρθε σε επαφή με τις αρχές του αφηρημένου σχεδίου
και άρχισε να απομακρύνεται από τις αντικειμενικές αναπαραστάσεις, όπως φαίνεται
χαρακτηριστικά στα έργα Μπλε σπουδή (1930) και Πράσινη σπουδή (1929) εκείνης της
περιόδου.
Το 1930 ο Vasarely εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ξεκίνησε να εργάζεται ως σχεδιαστής
για λογαριασμό διαφημιστικών εταιριών, διατηρώντας παράλληλα μία απόσταση από τα
καλλιτεχνικά δρώμενα της εποχής. Η ενασχόλησή του με το χώρο της διαφήμισης τον
απασχόλησε σχεδόν αποκλειστικά κατά τα πρώτα δέκα χρόνια παραμονής του στο Παρίσι.
Την ίδια περίοδο, επεξεργαζόταν την ιδέα να ιδρύσει μία σχολή στα πρότυπα του
Μπάουχάους, στο Παρίσι, προσαρμόζοντας ορισμένα από τα έργα του στους σκοπούς της
διδασκαλίας του. Για μία διετία, από το 1942 ως το 1944, έζησε εκτός Παρισιού και σε
καθεστώς απομόνωσης, διάστημα κατά το οποίο αφοσιώθηκε στις γραφιστικές σπουδές του
και στη μοντέρνα ζωγραφική, ειδικότερα στο έργο των Πάουλ Κλέε, Αντουάν Πέβσνερ και
Σοφί Τάουμπερ-Αρπ.
Το 1944, πραγματοποιήθηκε μία γενική έκθεση ζωγραφικής με γραφιστικά έργα και
διαφημίσεις του Βαζαρελί, στα εγκαίνια της γκαλερί της Ντενίζ Ρενέ. Τα επόμενα χρόνια
διαμόρφωσε την τεχνική του, πραγματοποιώντας την πορεία του από την εικονιστικότητα σε
περισσότερο αφαιρετικές φόρμες. Το 1955 έλαβε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση
μίας ομαδικής έκθεσης με τίτλο Le Mouvement (Η Κίνηση) ενώ με την ευκαιρία αυτής,

εξέδωσε παράλληλα το «Κίτρινο Μανιφέστο», στο οποίο ανέπτυξε τις ιδέες του. Η έκθεση
ήταν επικεντρωμένη στην «κινητική τέχνη» και συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Μαρσέλ
Ντυσάν και Αλεξάντερ Κάλντερ. Μέσω αυτής, ο Βαζαρελί καθιερώθηκε ως ένας από τους
προδρόμους της Οπ Αρτ και ηγετική μορφή των νεωτεριστικών καλλιτεχνικών τάσεων στο
μεταπολεμικό Παρίσι, γεγονός που οδήγησε σε βραβεύσεις του, διακρίσεις ή συμμετοχές του
σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις. Το 1964 του απονεμήθηκε το βραβείο Γκούγκενχαϊμ στη
Νέα Υόρκη ενώ τα έργα του σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην έκθεση έργων «Lumière et
Mouvement» («Φως και Κίνηση»), που διοργανώθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του
Παρισιού, το 1967. Το 1970, ονομάστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής και έξι χρόνια
αργότερα εγκαινιάστηκε το Ίδρυμα Βαζαρελί, σχεδιασμένο και χρηματοδοτημένο από τον
ίδιο, καθώς και το Μουσείο Βαζαρελί στο πατρικό του σπίτι, στην πόλη Πεκς. Το 1987
εγκαινιάστηκε επίσης το Μουσείο Βαζαρελί στο Μέγαρο Zichy της Βουδαπέστης.
Ο Vasarely πέθανε στις 15 Μαρτίου 1997, σε ηλικία 91 ετών, στο Παρίσι.
ΕΡΓΟ
O Vasarely υπήρξε ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες της μεταπολεμικής περιόδου,
ειδικότερα στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Το έργο του διαπνέεται συνολικά από την
πίστη του στην κοινωνική λειτουργία της τέχνης και την επιδίωξή του να ενσωματώσει το
καλλιτεχνικό έργο στην καθημερινότητα. Ανέπτυξε μία εικαστική προσέγγιση που βασιζόταν
στην άμεση οπτική αντίληψη του θεατή, ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό του υπόβαθρο ή
την παιδεία του. Συχνά υποστήριζε πως η τέχνη του μέλλοντος θα έπρεπε να είναι προϊόν
προγραμματισμού και μαζικής παραγωγής, με βάση το «πλαστικό αλφάβητο» που ο ίδιος
επινόησε στη δεκαετία του 1950.
Γραφιστικές σπουδές και η περίοδος Belle-Isle

Τοίχος που περιλαμβάνει μία εκδοχή του έργου Φόρος τιμής στον Μαλέβιτς. Μία από τις
πρώτες αρχιτεκτονικές εφαρμογές του Vasarely στο Πανεπιστήμιο του Καράκας, στη
Βενεζουέλα.
Οι πρώτες του δημιουργίες (1929-1944), κατά το πρώτο διάστημα της παραμονής του στο
Παρίσι, περιλαμβάνουν γραφιστικές σπουδές στις οποίες πειραματίστηκε με οπτικά εφέ,
ερευνώντας εικαστικά προβλήματα που σχετίζονταν με το χρώμα, τα υλικά ή τις διαστάσεις
των έργων. Οι πίνακες αυτής της περιόδου περιέχουν πλέγματα και μοτίβα όπως ζέβρες,
τίγρεις και σκακιέρες, με χαρακτηριστικά δείγματα τα έργα η Σκακιέρα (1935) και η Σπουδή
M.C. (1936).

Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, μετακόμισε σε ένα ατελιέ, στο προάστιο Αρκέιγ (Arcueil).
Για μία τριετία, ολοκλήρωσε αρκετές ελαιογραφίες, όπως Η κίτρινη κουζίνα στο Cocherel
(1946) και η Αυτοπροσωπογραφία (1942), επηρεασμένος από τα σύγχρονα ρεύματα του
φουτουρισμού, του κυβισμού ή του υπερρεαλισμού. Ο ίδιος ο Vasarely θεώρησε τα έργα
αυτά ως ένα «λάθος δρόμο» στην πορεία του και τα επόμενα χρόνια άντλησε στοιχεία από
τον κονστρουκτιβισμό, αναπτύσσοντας την δική του ιδιαίτερη γεωμετρική αφαίρεση. Το
καλοκαίρι του 1947, έμεινε για λίγες εβδομάδες στην παραλιακή πόλη Μπελ-Ιλ (Belle-Isle)
της Βρετάνης, περίοδος που υπήρξε αρκετά σημαντική στην εξέλιξή του, έτσι ώστε να
χαρακτηρίσει την εκτεταμένη περίοδο Μπελ-Ιλ, όπως αποκαλείται, που καλύπτει συνολικά το
διάστημα 1947-1958. Τα έργα που ανήκουν σε αυτή σηματοδότησαν ένα νέο ξεκίνημα της
πορείας του προς την αφαίρεση. Το διάστημα μεταξύ του 1951 και του 1958, αναφέρεται και
ως περίοδος Ντανφέρ (Denfert), ονομασία που προέρχεται από τη στάση Ντανφέρ-Ροσερώ
(Denfert-Rochereau) του παρισινού μετρό.
Στα έργα αυτής της περιόδου υιοθετεί την απόδοση λείων χρωματικών επιφανειών,
αποφεύγοντας τις ευδιάκριτες πινελιές, που άλλοτε χαρακτήριζαν πίνακες της περιόδου
Μπελ-Ιλ. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και σημαντικούς πίνακες της εποχής υπήρξε
ο Φόρος τιμής στον Μαλέβιτς, του οποίου φιλοτέχνησε διάφορες εκδοχές στο διάστημα
μεταξύ του 1952 και του 1958 και επρόκειτο για μία αμιγώς γεωμετρική απεικόνιση,
σηματοδοτώντας τη στροφή του Βαζαρελί στον «κινητισμό».
Κινητική τέχνη
To έργο του Vasarely απέκτησε μία νέα ώθηση στην προσπάθειά του να αναπαραστήσει την
κίνηση και το χρόνο στις επίπεδες επιφάνειες που δημιουργούσε. Οι πίνακες του
σχεδιάζονταν με τρόπο ώστε να γίνονται πλήρως αντιληπτοί μόνο μέσα από την κίνηση του
θεατή, ο οποίος πλέον διαδραμάτιζε το δικό του ρόλο στην κατανόηση του καλλιτεχνικού
έργου. Το 1955, με πρωτοβουλία του Βαζαρελί, διοργανώθηκε η ομαδική έκθεση
«κινητικής» τέχνης Le Mouvement (Η Κίνηση), στη γκαλερί της Ντενίζ Ρενέ. Η έκθεση αυτή,
στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Μαρσέλ Ντυσάν, Μαν Ραίη και Αλεξάντερ
Κάλντερ, καθιέρωσε τον Vasarely ως έναν από τους προδρόμους της Οπ Αρτ. Μαζί με τον
κατάλογο της έκθεσης, ο Vasarely δημοσίευσε παράλληλα το «Κίτρινο Μανιφέστο», μέσα
από το οποίο παρουσίασε τις ιδέες του γύρω από τη δημιουργία μίας κινητικής τέχνης, στη
βάση των βασικών γεωμετρικών στοιχείων.
Τα «κινητικά» έργα του Vasarely ακολούθησαν εκείνα της σειράς με γενικό τίτλο «ΆσπροΜαύρο» (1954-1960), τα οποία χαρακτηρίζονταν από ασπρόμαυρα είδωλα, τοποθετημένα
συμμετρικά ή το ένα πάνω στο άλλο, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Χαρακτηριστικά
έργα αυτού του είδους είναι τα Bitlinko (1956), Oet-Oet (1955) και Supernovae (1959-61), τα
οποία ενσωμάτωναν μία γενικότερη ιδέα του Vasarely, αυτή της χρήσης δυαδικών στοιχείων
σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, η οποία υπήρξε καθοριστική στην περαιτέρω εξέλιξη της
τεχνοτροπίας του.

Πλαστικό αλφάβητο

Τρισδιάστατη δημιουργία του Vasarely , Πεκς, Μουσείο Βαζαρελί
Στο «Κίτρινο Μανιφέστο» ο Vasarely περιέγραψε μία από τις κεντρικές καλλιτεχνικές του
ιδέες και βασικό στοιχείο των έργων του, την έννοια του «εικαστικού ψηφίου», ένα είδος
βασικής «εικαστικής μονάδας». Η βασική του δομή περιλάμβανε ένα τετράγωνο
συγκεκριμένων διαστάσεων, στο οποίο απεικονιζόταν ένα άλλο έγχρωμο γεωμετρικό σχήμα.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη εκδοχή του δυϊσμού «άσπρο-μαύρο», το «εικαστικό
ψηφίο» ήταν πλέον δυνατό να αναπαράγεται σε έναν απεριόριστο αριθμό παραλλαγών. Οι
εικαστικές αυτές δομές (δύο σχήματα και δύο χρώματα) συγκροτούσαν το «πλαστικό
αλφάβητο» (Alphabet Plastique) του Βαζαρελί, το οποίο παρουσίασε στην έκθεση
«Πλανητικό Φολκλόρ» του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού το 1963.
Το «πλαστικό αλφάβητο» υπήρξε μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του Vasarely ένα
είδος γλώσσας προγραμματισμού των καλών τεχνών, το οποίο κατά τον ίδιο αποτελούσε το
δρόμο για μία μαζική παραγωγή έργων τέχνης με χρήση βιομηχανικών μεθόδων, αλλά και
μέσο μίας παγκόσμια κατανοητής αισθητικής έκφρασης, ικανό να εκφράσει ένα παγκόσμιο
χαρακτήρα χωρίς να αγνοεί παράλληλα την ατομική ιδιαιτερότητα του δημιουργού. Το 1957
κατοχύρωσε την επινόησή του με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η έννοια του πλαστικού
αλφαβήτου ήταν συνδεδεμένη με τις ιδέες του Βαζαρελί σχετικά με τη δυνατότητα να
μετατραπεί η τέχνη σε ένα είδος ικανό να προγραμματίζεται και να αναπαράγεται, σε
συνδυασμό με τον «εκδημοκρατισμό» της τέχνης, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, η τέχνη του
μέλλοντος θα ήταν κοινό κτήμα αλλιώς δεν θα υπήρχε καθόλου.
Βασισμένος στο πλαστικό αλφάβητο που είχε επινοήσει, ο Vasarely ολοκλήρωσε επίσης
τρισδιάστατες δημιουργίες υπό τον γενικό τίτλο Bidim, στην πλειοψηφία τους πολύχρωμες
συνθέσεις, συνήθως ξύλινες ή μεταλλικές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ίδρυσε το
Ίδρυμα Vasarely στο Aix-en-Provence της νότιας Γαλλίας. Ο ίδιος σχεδίασε το κτίριο που το
στεγάζει, μεταφέροντας τις εικαστικές του ιδέες σε μεγάλη κλίμακα ενώ εγκατέστησε και 42
έργα μεγάλων διαστάσεων. Στόχος του ιδρύματος ήταν η υλοποίηση του αρχιτεκτονικού
οράματος του Βαζαρελί και για το σκοπό αυτό αφιερώθηκε στην έρευνα.

Αρκετοί ζωγράφοι, όπως ο Vasarely έπαιξαν με το τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων και τα
χρώματα. Σχεδίασαν έργα βάζοντας μας σε αμφιβολίες. Το μάτι μας μπερδεύεται μια βλέπει
ένα κύβο μέσα σε έναν άλλο και την άλλη ένα κομμάτι κύβου να λείπει από μια γωνία
κύβου.

Παρατηρήστε το σχέδιο του Vasarely. Τι βλέπετε; Είσαστε σίγουροι

Αραγε αυτό που φαίνεται είναι πάντα αυτό που είναι; Με αυτο το θέμα ασχολήθηκαν
επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αλλά και ζωγράφοι. Ζωγράφοι όπως ο Vasarely
σχεδίασαν αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να μας προβληματίσουν για το «είναι» και το
«φαίνεσθαι». Ευθείες, άξονες, γεωμετρικά σχήματα, πλούσια χρώματα παίζουν για να μας
γελάσουν.Κοιτάξτε στην εικόνα που ακολουθεί, το μικρό τετράγωνο φαίνεται να είναι πίσω
στο βάθος.Σίγουρα;

Δοκιμάστε το πείραμα και δυναμώστε τη φαντασία σας…



http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_3_29/10/2011_460724
http://el.wikipedia.org/wiki



Magdalena Holzhey, Βικτώρ Βαζαρελί 1906-1997: Η αμιγής όραση, Taschen/Γνώση
2006, ISBN 960-235-728-2




Robert C. Morgan, Vasarely, 2005 ISBN 0-8076-1538-2
Werner Spies, Victor Vasarely, H.N. Abrams 1971; M. DuMont Schauberg ISBN 37701-0538-9 Ίδρυμα Βαζαρελί
Μουσείο Βαζαρελί στο μέγαρο Zichy της Βουδαπέστης



Για τον Escher και τα έργα του:











http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm?get=exhibits&show=past&ItemID=31
http://www.herakleidonart.gr/el/detail.cfm?ItemID=31&PhotoID=105&get=exhibits&
StartRow=22
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rRSeHeHAZm
http://www.artistsuk.co.uk/acatalog/MC_ESCHER_LARGE_PRINTS.html
http://www.p-theodoropoulos.gr/Escher.htm
http://www.meridian.net.au/Art/Artists/MCEscher/Gallery/
http://xromatisti.blogspot.gr/2012/09/blog-post_30.html
http://www.mcescher.com/
http://roadartist.blogspot.gr/2009/05/mcescher-1898-1972-escher-282009.html
http://kokiniklwstidemeni.blogspot.gr/2009/07/escher.html

Για το τρίγωνο Penrose:



http://mathworld.wolfram.com/PenroseTriangle.html
http://psylux.psych.tudresden.de/i1/kaw/diverses%20Material/www.illusionworks.co
m/html/impossible_triangle.html

ΦΡΑΚΤΑΛ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας ασχοληθήκαμε επίσης με την βιβλιογραφική
αναζήτηση όσον αφορά τα γεωμετρικά σχέδια fractal.
Με σκοπό να εμπλουτίσουμε μια γενική παρουσίαση με πληροφορίες ώστε να
παρουσιαστούν, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πληθώρα πληροφοριών καθώς σερφάραμε το
διαδίκτυο. Αφού επιλέξαμε τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία μας ελκύσανε και το
ενδιαφέρον κατασκευάσαμε την παρουσίαση μας.
Επίσης, με σκοπό να διευρύνουμε τις γνώσεις μας περεταίρω πάνω στο θέμα των fractal
οργανώσαμε με τους καθηγητές μας επίσκεψη στο μουσείο Ηρακλειδών και στην Εστία
Επιστημών στους Αγίους Αναργύρους. Οι ξεναγοί μας εκεί μας βοήθησαν στην επιπρόσθετη
συλλογή πληροφοριών και φάνηκαν εξαιρετικά εξυπηρετικοί με τις ερωτήσεις μας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα
Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα
που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης, κι έτσι συχνά αναφέρεται σαν
"απείρως περίπλοκο". Το φράκταλ παρουσιάζεται ως "μαγική εικόνα" που όσες φορές και να
μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του θα συνεχίζει να παρουσιάζει ένα εξίσου περίπλοκο
σχέδιο με μερική ή ολική επανάληψη του αρχικού. Χαρακτηριστικό επομένως των φράκταλ
είναι η λεγόμενη αυτο-ομοιότητα (self-similarity) σε κάποιες δομές τους, η οποία
εμφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης.
Τα φράκταλ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από τύπο που δηλώνει αριθμητική,
μαθηματική ή λογική επαναληπτική διαδικασία ή συνδυασμό αυτών. Η πιο χαρακτηριστική
ιδιότητα των φράκταλ είναι ότι είναι γενικά περίπλοκα ως προς τη μορφή τους, δηλαδή
εμφανίζουν ανωμαλίες στη μορφή σε σχέση με τα συμβατικά γεωμετρικά σχήματα. Κατά
συνέπεια δεν είναι αντικείμενα τα οποία μπορούν να οριστούν με τη βοήθεια της ευκλείδειας
γεωμετρίας. Αυτό υποδεικνύεται από το ότι τα φράκταλ, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω,
έχουν λεπτομέρειες, οι οποίες όμως γίνονται ορατές μόνο μετά από μεγέθυνσή τους σε
κάποια κλίμακα.
Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο διαχωρισμός των φράκταλ σε σχέση με την ευκλείδεια
γεωμετρία, αναφέρουμε ότι, αν μεγεθύνουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να οριστεί
με την ευκλείδεια γεωμετρία, παραδείγματος χάριν την περιφέρεια μιας έλλειψης, αυτή μετά
από αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις θα εμφανίζεται απλά ως ευθύγραμμο τμήμα. Ο όρος
προτάθηκε από τον Μπενουά Μάντελμπροτ (BenoîtMandelbrot) το 1975 και προέρχεται από
τη λατινική λέξη fractus, που σημαίνει "σπασμένος", "κατακερματισμένος".

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΑΛ
Τι πρέπει να έχει μια γεωμετρική κατασκευή για να θεωρείται fractal:
 Πρέπει να έχει τέλεια δομή. Όσο και αν το μεγεθύνουμε δεν πρέπει να βρούμε
κομμάτι του, το οποίο να μοιάζει με μια ομαλή καμπύλη (ή με ένα ευθύγραμμο
τμήμα).
 Πρέπει να είναι τραχύ και να μη μπορεί να περιγραφεί από κλασικές γεωμετρικές
μεθόδους.
 Πρέπει να είναι αυτοόμοιο. Δηλαδή να περιέχει τμήματα τα οποία μοιάζουν με
ολόκληρο το σύνολο.
 Πρέπει να έχει κλασματική διάσταση (π.χ. 2.1).
 Συνήθως τα fractal σύνολα προκύπτουν ως όρια επαναληπτικών διαδικασιών
Self-Similarity
 Στα fractals παρουσιάζεται self-similarity, σε όλες τις κλίμακες.
 Σαν self-similarity δεν εννοούμε επακριβώς την ίδια δομή σε όλες τις κλίμακες, αλλά
τον ίδιο τύπο δομής.

Γεωμετρικά Fractals
Υπάρχουν πολλές μαθηματικές δομές που είναι fractals
 Sierpinski triangle,
 Koch snowflake,
 Peano curve,
 Mandelbrot set,
 and Lorenz attractor.
Koch Snowflake

Peano curve

ΤΑ ΦΡΑΚΤΑΛ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Φράκταλ απαντώνται και στη φύση, χωρίς όμως να υπάρχει άπειρη λεπτομέρεια στη
μεγέθυνση όπως στα φράκταλ που προκύπτουν από μαθηματικές σχέσεις. Ως παραδείγματα
φράκταλ στη φύση, αναφέρονται το σχέδιο των νιφάδων του χιονιού, τα φύλλα των φυτών ή
οι διακλαδώσεις των αιμοφόρων.Παρόλο που συνήθως χρησιμοποιούμε απλοποιημένα
μοντέλα, πολλές δομές στη φύση παρουσιάζουν περίπλοκη μορφή και self-similarity. Στη
φύση, οι διαδοχικές διακλαδώσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ΄άπειρο, όπως σε ένα
μαθηματικό μοντέλο, αλλά για πχ 5 ή 10 επίπεδα, ανάλογα με τη βιολογική δομή.

Φυσικά Fractals
Τα Fractals περιγράφουν επίσης και πολλά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο,
σύννεφα,
βουνά,
τυρβώδη ροή,
ακτές,
που δεν αντιστοιχούν σε απλά μαθηματικά σχήματα.

Η διαφορά ανάμεσα σε Fractal και Μη-Fractal
Μη-Fractal
Κατά τη μεγέθυνση, δεν φαίνονται νέα χαρακτηριστικά.
Fractal
Κατά τη μεγέθυνση, φαίνονται νέα χαρακτηριστικά.
Το σχήμα των μικρότερων χαρακτηριστικών μοιάζει με αυτό των μεγαλύτερων.

Το μέγεθος των χαρακτηριστικών σε Μη-Fractal και Fractal
Μη-Fractal
Το μέγεθος του πιο μικρού χαρακτηριστικού καθορίζει τη χαρακτηριστική κλίμακα characteristic scale.
Όταν μετράμε το μήκος, επιφάνεια ή όγκο με ανάλυση μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική
κλίμακα, περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου

Fractal
Ένα fractal αντικείμενο έχει χαρακτηριστικά σε μια ευρεία περιοχή μεγεθών. Δεν
υπάρχει χαρακτηριστική κλίμακα. Αλλάζοντας την κλίμακα, μετράμε με όλο και
μεγαλύτερη ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά.
Επομένως, το μήκος, η επιφάνεια ή ο όγκος, εξαρτώνται από την ανάλυση που θα
χρησιμοποιήσουμε στη μέτρηση.

Μέσω της fractal γεωμετρίας μπορούν να κατασκευαστούν σχήματα εξαιρετικής
πολυπλοκότητας και ομορφιάς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art
http://www.smashingmagazine.com/2008/10/17/50-phenomenal-fractal-art-pictures/
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http://wmi.math.u-szeged.hu/xaos/doku.php
http://cjain.free.fr/enpage.php
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ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό δυναμικό γεωμετρικό λογισμικό που διατίθεται σήμερα με τους δύο κύριους
εκπροσώπους του, Geogebra και το Sketchpad προσφέρει τη δυνατότητα καλλιτεχνικών
μαθηματικών δημιουργιών χάρη κυρίως στα μενού των γεωμετρικών μετασχηματισμών που
τα προγράμματα αυτά διαθέτουν. Ξεκινώντας από ειδικά σχήματα και κάνοντας χρήση των
ειδικών εργαλείων της μεταφοράς, της ανάκλασης και της περιστροφής είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν εκπληκτικά σχήματα στην οθόνη του Η/Υ που εντυπωσιάζουν τον θεατή και
ανάλογα κατατάσσονται ως έργα τέχνης σε μια αξιολογική πυραμίδα.
Με τον όρο ψηφιδωτό ή πλακόστρωση εννοούμε μια διευθέτηση κλειστών σχημάτων, τα
οποία καλύπτουν πλήρως το επίπεδο, χωρίς επικαλύψεις ή χάσματα
1.Ψηφιδωτά – πλακοστρώσεις με ένα κανονικό πολύγωνο (καθαρά κανονικά ψηφιδωτά).
Υπάρχουν τρία κανονικά πολύγωνα με τα οποία μπορεί να καλυφθεί το επίπεδο: το
ισόπλευρο τρίγωνο, το τετράγωνο και το κανονικό εξάγωνο. Από έτοιμα ήδη αρχεία εντολών
του Sketchpad (Script) διαλέγουμε ένα απ’ αυτά τα κανονικά πολύγωνα ,π.χ. το κανονικό
εξάγωνο, και το σχεδιάζουμε. Με παράλληλες μετατοπίσεις κατά διάνυσμα ίσο με το
διάνυσμα μιας διαγωνίου μετατοπίζουμε το αρχικό πολύγωνο πρώτα οριζόντια και μετά
διαγώνια προς τα κάτω, μέχρις ότου καλύψουμε το παράθυρο σχεδιασμού. Χρωματίζοντας
κατάλληλα το εσωτερικό αυτού του πολύγωνου έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, όπως δείχνει
το παρακάτω παράδειγμα.

Οριζόντια μετατόπιση κατά το διάνυσμα ΑΒ και μετά κατά διάνυσμα ΒΓ

Τέλος χρωματίζουμε όπως θέλουμε

2.Ψηφιδωτά με περισσότερα πολύγωνα (ημικαθαρά κανονικά ψηφιδωτά).
Υπάρχουν οκτώ τύποι ημικαθαρών κανονικών ψηφιδωτών, όπως φαίνονται στο παρακάτω
σχήμα

Μπορούμε να ξεκινήσουμε, για παράδειγμα, από ένα κανονικό εξάγωνο και να
κατασκευάσουμε ισόπλευρα τρίγωνα ή τετράγωνα σε κάθε πλευρά του κανονικού εξαγώνου.
Κατόπιν εκτελούμε παράλληλες μετατοπίσεις αυτού του σχήματος χρωματίζοντας
κατάλληλα το εσωτερικό αυτών των πολυγώνων, όπως στα παρακάτω παραδείγματα.

3. Μη κανονικά ψηφιδωτά τύπου Escher.
α) Έναρξη από ένα ισόπλευρο τρίγωνο.
Σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο κατασκευάζουμε μια τεθλασμένη γραμμή από
την μια κορυφή μέχρι το μέσο της πλευράς.

Περιστρέφουμε την τεθλασμένη γραμμή κατά 180ο γύρω από το μέσο
της πλευράς.

Περιστρέφουμε και τις δύο τεθλασμένες γύρω από την κορυφή Α κατά
60ο, και την νέα που προκύπτει από τη περιστροφή πάλι γύρω από την
κορυφή Β

Κατασκευάζουμε το εσωτερικό του πολυγώνου και το χρωματίζουμε

Στη συνέχεια με διαδοχικές περιστροφές του πολυγώνου γύρω από την
κορυφή Β κατά 60ο θα φθάσουμε στο παρακάτω σχήμα

β) Έναρξη από ένα τετράγωνο
Σχεδιάζουμε δυο τεθλασμένες γραμμές ανάμεσα σε δυο διαδοχικές
κορυφές ενός τετραγώνου
Μεταφέρουμε την μια οριζόντια και την άλλη κατακόρυφα κατά
διάνυσμα ίσο με την πλευρά του τετραγώνου.

Κατασκευάζουμε το πολύγωνο που ορίζεται από τις κορυφές της
πολυγωνικής γραμμής και χρωματίζουμε.
Μεταφέρουμε το πολύγωνο οριζόντια κατά διάνυσμα ίση με την
πλευρά του τετραγώνου όσες φορές θέλουμε.
Κάνουμε το ίδιο κατακόρυφα και θα καταλήξουμε στο παρακάτω
σχήμα

Με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας ανακλάσεις, περιστροφές και μεταφορές πάνω σε ένα
σχήμα – βάση μπορούμε να δημιουργήσουμε τα παρακάτω σχήματα.

γ) Έναρξη από ένα παραλληλόγραμμο
Σχεδιάζουμε δύο τεθλασμένες γραμμές ανάμεσα σε δύο διαδοχικές
κορυφές ενός παραλληλογράμμου
Μεταφέρουμε την μια κατά διάνυσμα ΑΒ και την άλλη κατά
διάνυσμα ΓΑ.
Κατασκευάζουμε το πολύγωνο που ορίζεται από τις κορυφές της
πολυγωνικής γραμμής και χρωματίζουμε.
Μεταφέρουμε αρχικά οριζόντια κατά διάνυσμα ΑΒ όσες φορές
θέλουμε και μετά κατά διάνυσμα ΓΑ. Έτσι θα φθάσουμε στο
παρακάτω σχήμα

Σχεδιάζουμε μια τεθλασμένη από την κορυφή μέχρι το σημείο τομής
των διαγωνίων του παραλληλογράμμου
Περιστρέφουμε την τεθλασμένη κατά 180ο γύρω από το σημείο
τομής των διαγωνίων και στη συνέχεια ορίζουμε το πολύγωνο.
Κάνουμε το ίδιο και για το άλλο πολύγωνο
Ανακλούμε και τα δύο πολύγωνα κατά την πλευρά ΑΒ.
Στην συνέχεια μεταφέρουμε οριζόντια κατά διάνυσμα ΑΒ όσες
φορές θέλουμε και μετά κατά -2 (απόσταση του Γ από την ΑΒ) πάλι
όσες φορές θέλουμε. Έτσι θα φθάσουμε στο παρακάτω σχήμα

δ) Έναρξη από ένα κανονικό εξάγωνο
Στην πλευρά ενός κανονικού εξαγώνου κατασκευάζουμε μια
τεθλασμένη γραμμή.

Περιστρέφουμε την τεθλασμένη κατά 120ο από την επιλεγμένη
κορυφή.

Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία φθάνουμε στο σχήμα

Κατασκευάζουμε το πολύγωνο που ορίζεται από την τεθλασμένη
γραμμή

Επιλέγουμε το πολύγωνο και το περιστρέφουμε κατά 120ο γύρω από
την μια κορυφή του εξαγώνου
Επαναλαμβάνοντας το ίδιο για όλες τις κορυφές παίρνουμε το
παρακάτω σχήμα

Παρόμοια, ξεκινώντας από διάφορα άλλα γεωμετρικά σχήματα και εφαρμόζοντας
παραπλήσιες τεχνικές μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάλογες διακοσμητικές εικόνες. Εάν
κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε τις εικόνες με τέτοιο τρόπο ώστε να παριστάνουν κάποιο
θέμα, τότε σίγουρα θα μπορούμε να μιλάμε για έργο τέχνης.
Αερόστατο
Ξεκινάμε με έναν κύκλο. Στην περιφέρεια του κύκλου και με την ίδια ακτίνα σχεδιάζουμε
κύκλο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε κύκλους στην περιφέρεια του κύκλου με κέντρα τις τομές των
προηγούμενων κύκλων και την ίδια ακτίνα, ώσπου καταλήγουμε στο διπλανό σχήμα.

Με κέντρο το μέσο C του τόξου ΑΒ σχεδιάζουμε πάλι κύκλο ίδιας ακτίνας. Συνεχίζοντας με
τον ίδιο τρόπο θα πάρουμε το σχήμα που φαίνεται δίπλα.

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε τους τρεις κύκλους (μπλε) που έχουν κέντρο, το κέντρο του
αρχικού κύκλου, και ακτίνες τα τμήματα που ενώνουν το κέντρο με ένα σημείο τομής της
κάθε σειράς κύκλων που σχεδιάσαμε προηγουμένως(μπλε τμήματα).

Τέλος, αφού αποκρύψουμε σημεία και ότι άλλο
χρησιμοποιώντας την αισθητική και τη φαντασία μας.

είναι

περιττό,

χρωματίζουμε

Αστέρια και κύκλοι
Σε ένα τετράγωνο εγγράφουμε έναν κύκλο και μέσα στον κύκλο εγγράφουμε ένα ισόπλευρο
τρίγωνο.

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε ένα ίδιο ισόπλευρο τρίγωνο αλλά ανάποδα. Στα σημεία που
τέμνονται τα δύο τρίγωνα σχεδιάζουμε έναν κύκλο.

Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε κύκλους και τρίγωνα μέχρι να φτάσουμε στο διπλανό σχήμα.
Αποκρύπτουμε τα περιττά αντικείμενα

Τέλος το χρωματίζουμε

Τροχός
Σχεδιάζουμε 9 ομόκεντρους κύκλους όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα και μια ακτίνα του
ου

8 κύκλου.

Με την εντολή “Locus” του Sketchpad κατασκευάζουμε κυκλικά 30 συνολικά ακτίνες σε
ίσες αποστάσεις.(properties: plot=30)

Πάνω σε ένα τμήμα που σχεδιάζουμε χωριστά, σχεδιάζουμε ένα κύκλο (Ο,ΟΑ). Με τα άκρα
του τμήματος σαν εικόνες και ένα σημείο Β σχεδιάζουμε μια ακολουθία κύκλων. Με
μεταφορές και περιστροφές φέρνουμε την ακολουθία έτσι ώστε να εφάπτεται εσωτερικά
ο

ο

στον 7 κύκλο και εξωτερικά στον 6 κύκλο και συγχρόνως να βρίσκεται πάνω σε μια ακτίνα.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε είτε αλλάζοντας την θέση των κύκλων είτε αλλάζοντας το
βάθος του “Iterate”. Μετά αντιγράφουμε την ακολουθία των κύκλων και την επικολλάμε στο
σχέδιο. Με μεταφορά και περιστροφή τοποθετούμε το αντίγραφο πάνω στην επόμενη ακτίνα.
Συνεχίζουμε έτσι ώσπου να φθάσουμε στο διπλανό σχήμα.

Πενταγωνική έλικα.
Χρησιμοποιώντας σαν βάση ένα τμήμα σχεδιάζουμε με διαδοχικές περιστροφές του
ο

τμήματος (108 ) ένα κανονικό πεντάγωνο. Σε δύο από τις διαδοχικές πλευρές της αρχικής
πλευράς παίρνουμε δύο σημεία, ένα στην κάθε πλευρά.

Χρησιμοποιώντας σαν εικόνα τα δύο σημεία της αρχικής πλευράς και τα άλλα δύο για την
μεταφορά της εικόνας με την εντολή “Iterate” σχεδιάζουμε κανονικά πεντάγωνα.

Μετακινώντας κατάλληλα τα σημεία φέρνουμε τα πεντάγωνα έτσι ώστε οι κορυφές του κάθε
εσωτερικού να ακουμπούν στις πλευρές του εξωτερικού πενταγώνου.

Ρυθμίζουμε το βάθος του Iterate στο 18.
Και χρωματίζουμε

Τετραγωνική έλικα.

Τετράγωνα και κύκλοι
ο

Σχεδιάζουμε ένα τμήμα και με διαδοχικές περιστροφές (90 ) κατασκευάζουμε ένα
τετράγωνο. Βρίσκουμε το κέντρο του τετραγώνου και το μέσον της αρχικής πλευράς. Με τα
δύο αυτά σημεία σχεδιάζουμε τον εγγεγραμμένο κύκλο. Αποκρύπτουμε τις διαγώνιους.

Επιλέγουμε τα άκρα της αρχικής πλευράς σαν εικόνες και με την εντολή “Iterate”
μεταφέρουμε την εικόνα σε δύο διαδοχικά σημεία επαφής του κύκλου με το τετράγωνο.

Ρυθμίζουμε το βάθος σε 10, αποκρύπτουμε όλα τα σημεία και τα σημάδια του Iterate

Χρωματίζουμε.

Κύκλοι και μηνίσκοι

Σχεδιάζουμε ένα τετράγωνο και τις διαγώνιους του. Πάνω στις διαγώνιους παίρνουμε δύο
σημεία. Επιλέγουμε δύο διαδοχικές κορυφές του τετραγώνου, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
σαν εικόνες και τα δύο σημεία στις διαγώνιους σαν σημεία μεταφοράς.

Με την εντολή “Iterate” σχεδιάζουμε μια ακολουθία τετραγώνων βάθους 15-20, ανάλογα.

Σχεδιάζουμε εσωτερικά του τετραγώνου τα ημικύκλια με διάμετρο τις πλευρές του
τετραγώνου.

Σχεδιάζουμε τον περιγεγραμμένο κύκλο. Σχεδιάζουμε τους κύκλους που εφάπτονται του
περιγεγραμμένου και των μηνίσκων.

Ταπέτο
Σχεδιάζουμε ένα κύκλο και μια ευθεία που περνάει από το κέντρο του. Πάνω στην ακτίνα
ΟΑ παίρνουμε ένα σημείο Β. Επιλέγουμε το Α και με την εντολή “Iterate” κατασκευάζουμε
μια ακολουθία κύκλων βάθους 20 περίπου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΡΑΚΤΑΛ ΜΕ Η/Υ
Το τετράγωνο του Sierpinski – Μοτίβα

Εμφανίζουμε κάθε μία λίστα τετραγώνων χωριστά και μελετάμε τον τρόπο δημιουργίας του
σχήματος. Μελετάμε το μήκος της πλευράς των τετραγώνων και τον αριθμό τους, τη
περίμετρο και το εμβαδό τους.
Εμφανίζουμε τη μία λίστα κατόπιν της άλλης και περιγράφουμε το σχήμα που προκύπτει.
Επαναλαμβάνουμε τη προηγούμενη μελέτη για το τελικό σχήμα.
Αν υποθέσουμε ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία πολλές πολλές φορές έχουμε το
τετράγωνο του Sierpinski.
Mπορούμε να υπολογίσουμε τη περίμετρο και το εμβαδό της επιφάνειας μεταξύ του
σχήματος όλων των τετραγώνων (ροζ χρώματος) και του αρχικού τετραγώνου;
Τι παρατηρούμε;

Το τρίγωνο του Sierpinski

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ.
Βρίσκουμε τα μέσα των πλευρών του και σχηματίζουμε τα τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα από
τα οποία αφαιρούμε το μεσαίο .Έχουμε το βασικό μοτίβο, σχήμα 1.

Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία στα τρίγωνα που εναπομένουν

Αν επαναλάβουμε τη διαδικασία πάρα πολλές φορές το τρίγωνο που δημιουργείται
ονομάζεται τρίγωνο του Sierpinski.
Είναι ενδιαφέρον να υπολογίσουμε τη περίμετρο και το εμβαδό αυτού του τριγώνου. Για ν
επαναλήψεις, όπου ν μεγάλος αριθμός, το εμβαδό του τείνει να γίνει 0 τ.μ, ενώ η περίμετρος
του τείνει στο άπειρο. Ας δοκιμάσουμε πατώντας πάνω στην εικόνα που ακολουθεί .

Ας δούμε ένα άλλο τρίγωνο, το τρίγωνο Pascal .

Πιστεύετε ότι έχει κάποια σχέση με το τρίγωνο του Sierpinski ;
Οι αριθμοί Fibonacci 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…
προκύπτουν ως εξής: 1, 1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, ….
Πιστεύετε ότι έχουν σχέση με το τρίγωνο του Pascal;
Επίσης αναζητήσαμε τρόπους κατασκευής fractal με τον υπολογιστή. Τα πιο εύχρηστα καθώς το περιβάλλον τους μας επιτρέπει μέσω εργαλείων και επιλογών να
κατασκευάσουμεfractal με δικές μας προτιμήσεις - αποδείχθηκαν τα:
Apophysis
Chaos Pro

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά-διδακτικά αποτελέσματατα
Η βιβλιογραφική ιστορική ξενάγηση στον κόσμο της γεωμετρίας και των εφαρμογών της που
ξεκινά απο τον Μεσσαιωνα και την Αναγέννηση , τον χρυσό αριθμό φ και φτάνει ως την
μοντέρνα τέχνη με τα έργα των Escher&Vasarely και τον θαυμαστό κόσμο των Φρακταλ ,
παρουσίασε και αποκάλυψε έναν κόσμο άγνωστης ομορφιάς όπου η ακρίβεια των
συλλογισμών και οι εκπλήξεις συναντησαν τη δημιουργικότητα και την
αποτελεσματικότητα.
Η ανακάλυψη, η μελέτη και η εξέταση των γεωμετρικών ιδιοτήτων μέσα στα
αρχιτεκτικτονικά δημιουργήματα , τους πίνακες ζωγραφικής , τα γλυπτά , τα περίφημα
ψηφιδωτά διαπιστώθηκε οτι εξάλείψε σεμεγάλο βαθμό την προκατάληψη οτι τα μαθηματικά
δεν έχουν σχέση με τον πραγματικό κόσμο.
Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι οτι δόθηκε στους
μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν και να δημιουργήσουν .
Οι μαθητές χρησιμοποίησαν γεωμετρικές ιδιότητες και καλλιεργούν δεξιότητες στην χρήση
των ιδιοτήτων των εκπαιδευτικών λογισμικών . Ταυτόχρονα όμως κάνουν όλες τις δυνατές
επιλογές και διόρθώσεις ,ώστε το αποτέλεσμα τους να χαρακτηρίζεται απο πρωτοτύπια και
καλαισθησία. Πνεύμα καλλιτεχνικής διάθεσης κυριάρχησε τις ομάδες των μαθητών που τους
έδωσε την αφορμή και το κίνητρο να επιδοθούν και σε καλλιτεχνικές κατασκευές.Στο
καλλιτεχνικό εργαστήριο κάθε ομάδας μαθητών η αρχιτεκτονική και τα μαθηματικά
πορεύονται παράλληλα, συνεργάζονται και συνδέουν την καλαισθησία με την λογική.
H χρήση της καλλιτεχνικής δουλειάς στη διδασκαλία των μαθηματικών στην παρούσα
ερευντητική εργασία ανλύεται στα εξής:
(Α) Τα θέματα των μαθηματικών σχετίστηκαν με την καλλιτεχνική δουλειά.
(Β) Καλλιεργήθηκαν οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες στη μαθηματική εκπαίδευση
(Γ) Η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών να διευκολύνθηκαν
Εν κατακλέιδι , η τέχνη στο μάθημα των μαθηματικών είναι αφενός η άμεση σύνδεση δύο
διαφορετικών πεδίων, αφετέρου ως προς τους μαθητές η διεύρυνση και η εμβάθυνση των
γνώσεών τους, η δημιουργία ερεθισμάτων για το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά και η
καλλιέργεια θετικής στάσης τους προς το συγκεκριμένο μάθημα

Τέλος, μία Ε.Ε δεν θα πρέπει να εγλωβίζεται μόνο μέσα στα όρια μίας σχολικής τάξης. Οι
μαθητές έχουν την ανάγκη να διευρύνουν τους ορίζοντες τους .Μέσα λοιπόν απο τις
βιωματικές δράσεις των εκπαιδευτικών επισκέψεων αναγνωρίζεται οτι

 Η βιωματική προσέγγιση του θέματος της Ε.Ε δίνει κίνητρα μάθησης
 Mέσα απο το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων οι μαθητές διαμορφώσαν στάσεις
και πεποιθήσεις
 Κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους και καλλιέργησαν το πνεύμα της έρευνας και της
αναζήτησης για την ολοκλήρωση της ερευνητικής τους εργασίας.
 Εμπλουτίστηκαν απο
δημιουργημάτων.

γνώσεις

και

απο

ιδεές

δημιουργίας

καλλιτεχνικών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι επιτακτική η ανάγκη παροχής
γνώσης στους νέους οι οποίοι κατακλύζονται από πληροφόρηση καθημερινά. Η εκπαίδευση
πρέπει να είναι ουσιαστική και, ταυτόχρονα, ελκυστική. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό
είναι η κατάκτηση της γνώσης να είναι μια συναρπαστική ιστορία αναζήτησης. Έτσι, οι
μαθητές βιώνουν την περιπέτεια της γνώσης, γίνονται οι ίδιοι μέτοχοι αυτής της μακραίωνης
ιστορίας, κατανοώντας τη διαρκή κίνηση της ανθρώπινης νοημοσύνης η οποία
διαφοροποιείται και σημειώνει πρόοδο. Μέσα στο αυστηρό διδακτικό θεσμοθετημένο
πλαίσιο, οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες, τύπους, θεωρήματα, μεθόδους επίλυσης ασκήσεων
αποκομμένα από την αναγκαιότητα της ύπαρξης των μαθηματικών, την περιγραφή της
εξέλιξής τους και τη χρησιμότητά τους. Η παρούσα εργασία κατάφερε να καταγράψει
εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των μαθηματικών στο σχολείο μέσα από την
αξιοποίηση των τεχνών για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας των
μαθηματικών, με την έννοια που ο Mikhail Bakhtin μίλησε για την σημασία των «συνόρων»
ως σημαντικά τοπία ανάπτυξης και καλλιέργειας δημιουργικής σκέψης. Με άλλα λόγια, «ο
Bakhtin υποστήριξε ότι στον ενθουσιασμό μας για εξειδίκευση έχουμε αγνοήσει
(σημαντικές) ερωτήσεις σχετικά με τη διασύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφόρων
περιοχών της κουλτούρας ξεχνώντας ότι η πλέον παραγωγική ζωή του πολιτισμού μας
βιώνεται στα σύνορα επιμέρους περιοχών και όχι στις περιοχές που εγκλείονται στη δική
τους εξειδίκευση» (Chronaki, 2011).Επίσης, η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία με αρωγό
την τέχνη κατάφερε να συμβάλλει στην ανάδειξη της ομορφιάς και της μαγείας των
μαθηματικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ανάδειξη της σχέσης των μαθηματικών με τους τομείς του πολιτισμού μπορεί να εξεταστεί
σε αρκετά πεδία α) Μουσική και Μαθηματικά β) Θέατρο και Μαθηματικά γ)
Κινηματογράφος και Μαθηματικά δ)Λογοτεχνία και Μαθηματικά ,εμπλουτίζοντας τις
γνώσεις των μαθητών και ανοίγωντας νέους ορίζοντες για την προώθηση της δημιουργίας
ενός σύγχρονου σχολείου διαθεματικών προσεγγίσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
FRACTAL
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