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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η τέχνη και οι καλλιτέχνες

Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Αυστριακού ιστορικού τέχνης E.  H.  Gombrich «Το χρονικό

της τέχνης» (μετάφραση Λίνα Κάσδαγλη, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1998). 

Στην πραγματικότητα, η Τέχνη δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνον οι καλλιτέχνες. Κάποτε

ήταν οι άνθρωποι που πήραν χρωματιστό χώμα στα χέρια τους και σχεδίασαν πρόχειρα

στον  τοίχο  της  σπηλιάς  τους  ένα  βουβάλι· σήμερα  μερικοί  αγοράζουν  χρώματα  και

σχεδιάζουν αφίσες για τους τοίχους. Δεν έκαναν και δεν κάνουν μόνον αυτά, αλλά και ένα

σωρό άλλα πράγματα. Δεν βλάπτει να ονομάζουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες τέχνη,

όσο  θυμόμαστε  πως  η  λέξη  σημαίνει  πολύ  διαφορετικά  πράγματα  σε  διαφορετικούς

καιρούς και τόπους, και όσο συμφωνούμε πως η Τέχνη -με κεφαλαίο Τ- δεν υπάρχει. Γιατί η

Τέχνη με κεφαλαίο Τ κατήντησε σκιάχτρο και φετιχισμός1.  Κινδυνεύεις  να εξουθενώσεις

έναν καλλιτέχνη λέγοντάς του πως εκείνο που μόλις έφτιαξε δεν είναι «Τέχνη», παρόλο που

είναι καλό. Και αν δηλώσουμε σε οποιονδήποτε πως εκείνο που του αρέσει σε κάποιο έργο

δεν είναι, όπως νομίζει, Τέχνη, αλλά κάτι διαφορετικό, θα μείνει άναυδος.

Δεν  νομίζω πως  οι  λόγοι  για τους οποίους δεν  μας  αρέσει  ένα άγαλμα ή  ένας

πίνακας  είναι  άλλοτε  σωστοί  κι  άλλοτε  όχι.  Μπορεί  να  σου αρέσει  η  απεικόνιση ενός

τοπίου, επειδή σου θυμίζει τον τόπο σου, ή μια προσωπογραφία επειδή σου θυμίζει κάποιο

φίλο. Δεν έχει σημασία. Μπροστά σ’ έναν πίνακα, όλοι θυμόμαστε χίλια δυο πράγματα που

επηρεάζουν τις προτιμήσεις ή τις αντιπάθειές μας. Δεν πρέπει καθόλου ν’ ανησυχούμε που

οι αναμνήσεις μάς βοηθούν να απολαύσουμε ό,τι βλέπουμε. Μόνο όταν κάποια άσχετη

ανάμνηση μάς δημιουργεί προκαταλήψεις, όταν από ένστικτο αποστρέφουμε το βλέμμα

από έναν θαυμάσιο πίνακα που παριστάνει ένα τοπίο στις Άλπεις, επειδή δεν μας αρέσει η

ορειβασία, τότε μόνο πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον λόγο που προκάλεσε την απώθηση

και  εμπόδισε  τελικά  την  απόλαυση.  Η  αποστροφή μας  για  ένα  έργο  τέχνης  μπορεί  να

στηρίζεται σε λόγους που δεν είναι σωστοί.

1 Η τάση θεοποίησης ορισμένων αντικειμένων, η υπερβολική προσήλωση και η λατρεία γι’ αυτά.

Στις πρωτόγονες λατρείες το φετίχ ήταν ένα αντικείμενο λατρείας.



Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να βλέπουν σ’ έναν πίνακα ό,τι τους αρέσει

να  βλέπουν  και  στην  πραγματικότητα.  Μια  τέτοια  προτίμηση  είναι  φυσιολογική.  Όλοι

αγαπάμε την ομορφιά στη φύση και είμαστε ευγνώμονες που την απαθανάτισαν στα έργα

τους. Και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν θα διαφωνούσαν μαζί μας σ’ αυτό το θέμα.

Α3. Στο κείμενο αναφέρεται πως η τέχνη ως λέξη «σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα σε

διαφορετικούς  καιρούς  και  τόπους».  Με  αφορμή  αυτή  τη  διατύπωση  συντάσσεις  ένα

άρθρο (200-250 λέξεων) για την ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα, στο οποίο καταθέτεις τις

σκέψεις  σου  για  τις  σύγχρονες  μορφές  καλλιτεχνικής  έκφρασης  που  συγκινούν  τους

εφήβους και τη σημασία που έχει γενικότερα η τέχνη στη ζωή των νέων ανθρώπων.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ (1960-)

Ο ζωγράφος

Το τραγούδι «Ο ζωγράφος» σε στίχους και μουσική του Γιώργου Χατζηπιερή ερμηνεύει ο Αλκίνοος

Ιωαννίδης στον δίσκο «Τα Όνειρα του Τεμπέλη Δράκου» (2021).

Ζωγράφιζε λουλούδια

Τα φύτευε στο χώμα και βλαστούσαν

Γαλάζιες πεταλούδες

τις άφηνες στον άνεμο πετούσαν

Ζωγράφιζε τα νέφη,

βροχή και τα χωράφια πλημμυρίζαν

Τη θάλασσα, το κύμα

Καράβια και βαρκούλες αρμενίζαν

Ζωγράφιζε τ’ αστέρια

Τα χάριζε στη νύχτα και φωτίζαν

Χαμόγελα κι ελπίδες

Οι καρδιές από αγάπη πλημμυρίζαν

Φοβήθηκαν οι άρχοντες

Του πήραν τις μπογιές και τα πινέλα



Μολύβια μαύρα του ‘δωσαν

να ζωγραφίζει πόλεμο και τρέλλα

Σε φυλακή τον κλείσανε

Μα ήρθε στον φεγγίτη ένα πουλάκι

Το κράτησε στα χέρια του,

το ζέστανε και του ‘δωσε ψωμάκι

Και το πουλάκι του ‘φερε

πινέλα και μπογιές και δυο τελάρα

Ζωγράφισε την άνοιξη,

τον ήλιο, τη χαρά και μια κιθάρα

Κι οι φυλακές ανοίξαν

Ανθίσαν οι καρδιές και τα λουλούδια

Και γέμισε η πόλη

με φως, με μυρωδιές και με τραγούδια

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ποιες δυνάμεις αποδίδει στα δημιουργήματα του ήρωα – ζωγράφου η αφήγηση; Κατά τη

γνώμη σου, πώς μπορεί η ζωγραφική να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων;

ή

2. Το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως «μουσικό παραμύθι». Να του δώσεις έναν δικό σου

τίτλο και να το διηγηθείς στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές σου σαν ένα παραμύθι

για μεγάλους και μικρούς.
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