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 Περιεχόμενα

 Εισαγωγή

 Ντελακρουά (Ζωή , Βιογραφία, Έργο) 

 Ζερικώ (Ζωή, Έργο)

 Γκόγια (Ζωή, Έργο)

3



ΕΙΑΓΩΓΗ

 τα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 

αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το ρεύμα 

του  ρομαντισμού στις εικαστικές τέχνες, 

αναλύοντας το έργο τριών σημαντικών 

αντιπροσώπων του : του Ευγένιου 

Ντελακρουά, του Υρανσίσκο Γκόγια και 

του Ζερικώ. 
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Λίγα λόγια για τον Ρομαντισμό…

Ο όρος "ρομαντισμός" και τα παράγωγά του πρωτοεμφανίζονται στην Αγγλία το 

17ο αιώνα σε διηγήματα με ιππότες και περιπέτειες σε αφηγήσεις γύρω από τις 

αντιξοότητες της ζωής, σε διηγήσεις ιστοριών που βασίζονται στην ανεκπλήρωτη 

αγάπη και στο πάθος, ενώ αργότερα επεκτάθηκε τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο 

και στη μουσική. 

Ο Ρομαντισμός εκδηλώνεται στις αρχές του Ι9ου αιώνα ως ένα νεωτεριστικό 

κίνημα ενάντια στο στείρο ακαδημαϊσμό. Αντλεί τα θέματά του από τη σύγχρονη 

εποχή και το περιβάλλον με μια ιδιαίτερη αγάπη για τα εξωτικά θέματα (από την 

Αλγερία για παράδειγμα), για τους αγώνες των λαών για αποτίναξη της δουλείας 

και της καταπίεσης, ή θέματα πάλης ενάντια στα στοιχεία της φύσης το Μεσαίωνα 

κτλ.

Ακολούθησε ιστορικά την περίοδο του διαφωτισμού και αντιτάχθηκε στην 

αριστοκρατία της εποχής. υνδέθηκε μάλιστα ισχυρά, με τις ιδέες του Ζαν Ζακ 

Ρουσσώ. Κύριο χαρακτηριστικό του ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην 

πρόκληση ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης καθώς και η μεγαλύτερη ελευθερία 

στη φόρμα, σε σχέση με τις περισσότερο κλασικές αντιλήψεις, η συναισθηματική 

έξαρση, το μεγαλειώδες που αντικατοπτρίζεται στο άπειρο, η απεγνωσμένη 

επιθυμία για κατάκτηση των υψηλότερων ιδανικών αλλά και η μελαγχολία και το 

πάθος τον ρομαντισμό, κυρίαρχο στοιχείο είναι το συναίσθημα αντί της λογικής. 



 Ρομαντισμός στις εικαστικές τέχνες

 Σο συναίσθημα, η φαντασία, ο λυρισμός αντιτίθενται στην 
λογική και στην πεζότητα. Σο χρώμα είναι πλούσιο, το 
περίγραμμα αδυνατίζει, η σύνθεση γεμίζει κίνηση και 
ενέργεια και οι πινελιές είναι ελεύθερες. Οι έντονες και 
αντιθετικές κινήσεις, οι δραματικές φωτοσκιάσεις, είναι 
από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τέχνης αυτής και 
θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό την τέχνη του μπαρόκ. 

 Φαρακτηριστικό είναι το έργο των: Γκόγια (Ισπανία), 
Σέρνερ (Αγγλία), Ζερικώ και Ντελακρουά (Γαλλία), 
Υρίντριχ (Γερμανία).
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ΕΤΓΈΝΙΟς ΝΣΕΛΑΚΡΟΤΆ

Ο Ευγένιος Ντελακρουά (26 Απριλίου 

1798 - 13 Αυγούστου 1863) ήταν 

μεγάλος Γάλλος ρομαντικός

ζωγράφος του 19ου αιώνα, που 

επηρέασε την ζωγραφική 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του 

ιμπρεσιονισμού. Εμπνεύστηκε από 

ιστορικά γεγονότα όπως η 

Ελληνική και η Γαλλική 

Επανάσταση, καθώς και από ένα 

ταξίδι του στο Μαρόκο.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7


ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ

 Γεννικθκε ςτισ 26 Απριλίου 1798 ςτο 
αρεντόν-αιν-Μορίσ (Charenton-Saint
Maurice) κοντά ςτο Παρίςι και ιταν το τζταρτο 
παιδί του αρλ Ντελακρουά, υπουργοφ 
Εξωτερικών του Διευκυντθρίου αν και 
εικάηεται ότι ο πραγματικόσ του πατζρασ ιταν 
ο Σαλλεχράνδοσ, διάςθμοσ διπλωμάτθσ ςτον 
οποίο ο Ευγζνιοσ ζμοιαηε ςτθν εμφάνιςθ και 
το χαρακτιρα. Ο αρλ Ντελακρουά πζκανε το 
1805 και θ μθτζρα του το 1814 αφινοντάσ τον 
Ευγζνιο ορφανό ςτθν θλικία των 16. Σο 1815 
μακιτευςε κοντά ςτον ηωγράφο Πιζρ-Ναρκίσ
Γκερζν (Pierre-Narcisse Guérin) και το 1816
μπικε ςτθν χολι Καλών Σεχνών. Σο 1822 
παρουςίαςε ςτο αλόνι Παριςιοφ τον πίνακά 
του «Η βάρκα του Δάντθ». Σο 1824
παρουςίαςε τθ «φαγι τθσ Χίου», 
εμπνευςμζνοσ από το πραγματικό γεγονόσ τθσ 
Ελλθνικισ επανάςταςθσ, και ο πίνακασ 
αγοράςτθκε από τθν Γαλλικι κυβζρνθςθ για 
6000 νομίςματα.

 Εντυπωσιασμένος από τις τεχνικές των Άγγλων 
ζωγράφων όπως ο Σζον Κόνσταμπλ, ταξίδεψε το 
1825 στην Αγγλία όπου επισκέφθηκε πολλές 
γκαλερί και θέατρα και επηρεάστηκε από τον 
αγγλικό πολιτισμό. Επίσης έκανε την 
εικονογράφηση μιας Γαλλικής έκδοσης του 
Υάουστ με 17 λιθογραφίες, και διάφορων έργων 
του Ουίλλιαμ αίξπηρ και του ερ Γουόλτερ 
κοτ.



 Μεταξύ 1827 και 1832 παρουσίασε πολλά 
μεγάλα έργα με ιστορικά θέματα. Σο 1827
παρουσίασε στο αλόνι τον «Θάνατο του 
αρδανάπαλου» εμπνευσμένο από την ποίηση 
του Λόρδου Μπάυρον. Εντυπωσίασε και πάλι το 
κοινό με το σημαντικότερο και τελευταίο 
ρομαντικό έργο του, το «Η Ελευθερία οδηγεί το 
Λαό», εμπνευσμένο από την Γαλλική 
επανάσταση του 1830. Ο πίνακας αγοράστηκε 
και αυτός από την Γαλλική κυβέρνηση αλλά 
χάρη στην αντίδραση κάποιων αξιωματούχων 
που θεωρούσαν 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/wiki/1827
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1830&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1830&action=edit&redlink=1


 την προώθηση της ιδέας της ελευθερίας 
ανατρεπτική, αποσύρθηκε από την κοινή 
θέα. Παρόλα αυτά ο Ντελακρουά πήρε 
αρκετές εργολαβίες για τοιχογραφίες σε 
δημόσια κτίρια.

 Σο 1832 ταξίδεψε για 6 μήνες στο Μαρόκο
όπου ο αρχαίος και εξωτικός πολιτισμός των 
αράβων τον ενέπνευσε εκ νέου στην 
δημιουργία έργων όπως «Οι Φανατικοί της 
Σανγκέρης» (1837-1838), «Ο ουλτάνος του 
Μαρόκου και η Ακολουθία του» (1845), 
«Κυνήγι Λιονταριών» (1854), «Άραβας 
ελώνοντας το Άλογό του» (1855). Οι 
«Γυναίκες του Αλγερίου» έκαναν μεγάλη 
επιτυχία στο αλόνι του 1834. Σο 1833 
ζωγράφισε τις τοιχογραφίες στο βασιλικό 
δωμάτιο του παλατιού των Βουρβώνων, και 
συνέχισε με διάφορα έργα για το Λούβρο
και το Ιστορικό Μουσείο στις Βερσαλλίες, 
μέχρι το 1861. Μετά τη Γαλλική 
Επανάσταση του 1848, ο Ναπολέων Γ'
επέτρεψε την δημόσια εμφάνιση του έργου 
«Η Ελευθερία οδηγεί το λαό», το οποίο 

σήμερα εκθέτεται στο μουσείο του Λούβρου.

 Άλλα έργα του είναι «Σο Ναυάγιο του Δον 
Χουάν», «Η Μήδεια πριν σκοτώσει τα παιδιά 
της», «Η είσοδος των ταυροφόρων στην 
Κωνσταντινούπολη» και ένα πορτρέτο του 
συνθέτη Υρεντερίκ οπέν. Έργα του 
εμπνευσμένα από την Ελληνική επανάσταση
είναι «Η φαγή της Χίου», «Έφιππος Έλληνας 
αγωνιστής», «Η Ελλάδα στα ερείπια του 
Μεσολογγίου» και «Η Μάχη του Γκιαούρη με 
τον Πασά».

 Σο 1855 εξέθεσε 48 πίνακες στην Διεθνή 
Έκθεση Παρισιού και έγινε δεκτός στην 
Ακαδημία μετά από την όγδοη αίτησή του. 
Κάνοντας τοιχογραφίες πολλές ώρες όρθιος 
επάνω σε σκαλωσιές μισοτελειωμένων 
κτιρίων, αρρώστησε και αποσύρθηκε. 
Πέθανε στις 13 Αυγούστου 1863 στο 
Παρίσι.
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Ο ΘΆΝΑΣΟς ΣΟΤ  

ΑΡΔΑΝΆΠΑΛΟΤ                                                    

Ο Νηειαθξνπά δωγξάθηζε ηνλ 

πίλαθα απηό γηα ηελ έθζεζε ηνπ 

1827/28 ζην Σαιόλη ηνπ Παξηζηνύ

(γαιι. Salon de Paris). Σηόρνο ηνπ 

ήηαλ λα πξνθαιέζεη, θάηη πνπ 

θαηάθεξε κε ηόζν κεγάιε επηηπρία, 

πνπ γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα 

ηνλ απέθεπγαλ όινη θαη δελ έβξηζθε 

θαλέλαλ αγνξαζηή γηα ηα έξγα ηνπ. 

Τν θνηλό ηεο επνρήο ηνπ δελ ήηαλ 

έηνηκν γηα λα δερηεί απηό ην έξγν. 

Αλ θαη ηειηθά θαηάθεξε λα 

μαλαθεξδίζεη ην θνηλό κε ην έξγν 

ηνπ Η Ειεπζεξία νδεγεί ην Λαό, ν 

πίλαθαο εηνύηνο έκεηλε απνύιεηνο 

κέρξη ην 1846. Αγνξαζηήο ήηαλ 

θάπνηνο Εγγιέδνο. Ο πίλαθαο μαλά 

αγνξάζηεθε ην 1921 από ην 

Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, όπνπ 

θηινμελείηαη κέρξη ζήκεξα. Ο 

Νηειαθξνπά θαηαζθεύαζε θαη έλα 

αληίγξαθν κηθξόηεξωλ δηαζηάζεωλ.



10

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8C


ΠΕΡΙΓΡΑΥΉ ΈΡΓΟΤ

 Ο πίνακας έχει για θέμα του τον μύθο του βασιλιά της Ασσυρίας

αρδανάπαλου, ενώ εικονίζει την σκηνή του μοιραίου τέλους 

του. Ο αρδανάπαλος αφού υπερασπίστηκε γενναία την πόλη 

του, υπέκυψε όταν ο Ευφράτης ξαφνικά ξεχύλησε και 

κατέστρεψε τα τείχη. Βρισκόμαστε σε ένα πολυτελές ανατολίτικο 

δώμα με θησαυρούς, στο οποίο κυριαρχεί το χάος. Ο 

αρδανάπαλος στην πολυτελή κλίνη του με απάθεια γίνεται 

αυτόπτης μάρτυς του φονικού. Τπηρέτες δολοφονούν τις γυμνές 

γυναίκες του χαρεμιού. Ο οινοχόος του στο πλάι του προσφέρει 

μια κανάτα που περιέχει θανατηφόρο δηλητήριο για να 

αυτοκτονήσει. Ένας άλλος υπηρέτης θυσιάζει ένα περήφανο 

άλογο που είναι στολισμένο με πολύτιμους λίθους.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


Η ΕΛΕΤΘΕΡΊΑ ΟΔΗΓΕΊ ΣΟ ΛΑ

Περιγραφή

Βρισκόμαστε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1830. Ο 
λαός μην αντέχοντας στην αφόρητη καταπίεση 
επαναστάτησε. Με τα όπλα στα χέρια ορμάει 
απαιτώντας το δίκιο του. Οι πρώτοι δέχτηκαν τα 
πυρά και σωριάστηκαν. Νεκροί έπεσαν και οι 
στρατιώτες. Καπνός από τις εκρήξεις 
αναθυμιάζει. Ο λαός δεν έχει αρχηγό. Έχει ένα 
όραμα. Σην Ελευθερία. Αυτή τον οδηγεί. Η 
Ελευθερία εφορμά οδηγώντας τον λαό. Ξυπόλητη 
και με γυμνό το στήθος μοιάζει με αρχαία 
ελληνική θεά, ή την ρωμαϊκή προσωποποίηση της 
Ελευθερίας, την Λιμπερτάς. Υοράει την φρυγική 
σκούφια των Ιακωβίνων στο κεφάλι. Κρατάει 
ντουφέκι με ξιφολόγχη στο αριστερό και υψώνει 
την απαγορευμένη σημαία της Γαλλικής 
Επανάστασης, την Σρικολόρ στο δεξί. τρέφει το 
κεφάλι της στο λαό που την ακολουθεί και του 
δίνει θάρρος να πολεμήσει.

Η ιστορία του

Αρχικά εκτέθηκε στο αλόν του 1831, 
αγοράσθηκε από το κράτος 3000 φράγκα, έμεινε 
για λίγους μήνες εκτεθειμένος στο Μουσείο του 
Λουξεμβούργου, έπειτα αποδόθηκε στο ζωγράφο 
που δεν μπορούσε να τον εκθέσει σε όλη τη 
διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβικου-Υιλίππου 
λόγω της σχέσεως του θέματος με την μοναρχία. 
Σο 1848 με τη νέα επανάσταση ο πίνακας 
επιστρέφει στο Λουξεμβούργου. Μόνο επί 
Ναπολέοντα Γ', πιο φιλελεύθερο από τη Δεύτερη 
Δημοκρατία, και εκτέθηκε στο κοινό στην 
Παγκόσμια Έκθεση του 1855 [4]
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8C


Η ΥΑΓΉ ΣΗ ΦΊΟΤ

Η φαγή της Φίου (γαλλ. des

massacres de Scio) είναι πίνακας 

ζωγραφικής του Γάλου ζωγράφου 

Ευγένιου Ντελακρουά, εμπνευσμένος 

από την σφαγή της Φίου που 

αναφέρεται στην σφαγή δεκάδων 

χιλιάδων Ελλήνων της Φίου από τον 

Οθωμανικό στρατό. Σο γεγονός 

συνέβη το 1822, κατά το 2ο έτος της 

ελληνικής επανάστασης[1].
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85


Η ΕΛΛΆΔΑ ΣΑ ΕΡΕΊΠΙΑ ΣΟΤ ΜΕΟΛΟΓΓΊΟΤ

Η Ελλάδα στα ερείπια του 
Μεσολογγίου (γαλλ. La Grèce sur les
ruines de Missolonghi) είναι πίνακας 
του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου 
Ντελακρουά εμπνευσμένο από την 
μάχη των Ελλήνων στην τρίτη 
πολιορκία του Μεσολογγίου.

Περιγραφή

Εικονίζει την προσωποποίηση της 
ηρωικής Ελλάδας. Υοράει ελληνική 
παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη 
στο στήθος. Είναι στραμμένη προς τον 
θεατή με τα χέρια σε στάση 
απόγνωσης, και το πρόσωπο σε τρία 
τέταρτα στραμμένο προς τα 
αριστερά.τέκει όρθια επάνω στα 
ερείπια του Μεσολογγίου, που έχουν 
καταπλακώσει έναν αγωνιστή. το 
βάθος ένας μαύρος άνδρας με κίτρινο 
τουρμπάνι που συμβολίζει τον εχθρό 
καρφώνει μια σημαία στο έδαφος.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7


ΣΑ ΈΡΓΑ ΣΟΤ 

 Δεσποινίς Ρόζα (1817-1824), Λούβρο  Ο Δάντης και ο Βιργίλιος στην κόλαση, 1822, Λούβρο
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 Ορφανό κορίτσι στα κοιμητήρια, 

1823
 Εβραϊκός γάμος στο Μαρόκο, 1839, 

Μουσείο του Λούβρου
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 Ο Άμλετ με τον Οράτιο,(the gravedigger 

scene), 1839, Λούβρο.

Η είσοδος των ταυροφόρων στην 

Κωνσταντινούπολη το 1204, 1840, 

Λούβρο
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ΖΑΝ-ΛΟΤΙ-ΖΕΡΙΚΩ
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 Ο Ζαν-Λουί-Σεοντόρ Ζερικώ υπήρξε 

καθοριστική μορφή του Γαλλικού Ρομαντισμού. 

τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, που έληξε 

με τραγικό τρόπο, κράτησε αποστάσεις από την 

παράδοση και με την τέχνη του προσπάθησε να 

ανατρέψει τους κανόνες του αλόν και της 

Ακαδημίας.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7


ΖΩΗ

 υναρπαζόταν με τα άλογα, τα οποία αποτέλεσαν το συνηθέστερο θέμα του, 
η σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο ζώο αυτό. Εκφράζει δε και τη 
δική του εσώτερη πάλη, στην προσπάθεια να τιθασεύσει το θυελλώδες 
ταμπεραμέντο του.

 Παρ' όλο που καταγόταν από πολύ πλούσια οικογένεια, πράγμα που του 
εξασφάλιζε τη δυνατότητα να ζωγραφίζει χωρίς να τον απασχολούν έγνοιες 
βιοπορισμού, δεν έζησε εύκολη ζωή. Κατατάχτηκε στο Βασιλικό τρατό και 
κάποια στιγμή αναγκάστηκε να κρύβεται από τα στρατεύματα 
του Ναπολέοντα. Είχε έναν αμφιλεγόμενο δεσμό με θεία του και 
τραυματίστηκε πολλές φορές, πέφτοντας από άλογο, ατυχήματα που 
επιτάχυναν το θάνατό του.

 Γεννήθηκε στις 26 επτεμβρίου στη Ρουέν. Ήταν γόνος εύπορης οικογένειας. 
ε ηλικία 4 ετών μετακομίζουν στο Παρίσι και φοιτά στο Αυτοκρατορικό 
Λύκειο για δεκατρία χρόνια. Σο 1808 αρχίζει να φοιτά στο ατελιέ του Καρλ 
Βερνέ (Carle Vernet), ζωγράφου ειδικευμένου σε σκηνές μάχης, κυνηγιού και 
ιπποδρομιών. Δύο χρόνια μετά, γίνεται μαθητής του Πιέρ Ναρσίς-
Γκερέν (Pierre-Narcisse Guérin), επιτυχημένου ζωγράφου της εποχής.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1808
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AD&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%9D%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AF%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%9D%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AF%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%9D%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AF%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1


ΕΡΓΑ

 Ο διασημότερος 
πίνακάς του, «Η 
χεδία Σης 
Μέδουσας», 
προκάλεσε 
αμηχανία για το 
μοντερνισμό του 
θέματος και τους 
αιχμηρούς 
πολιτικούς 
υπαινιγμούς του.
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ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ

 Κυβερνήτης στην "Μέδουσα" τοποθετήθηκε ο 53χρονος αριστοκράτης 
Viscount Hugues Duroy de Chaumereys που δεν είχε ξανακυβερνήσει πλοίο 
και είχε και 25 χρόνια απομακρυνθεί από την θάλασσα.Ο Chaumereys ήταν 
πιστός μοναρχικός και μετά από μια αποτυχημένη επιδρομή των μοναρχικών 
είχε διαφύγει στην Αγγλία. Σο πλοίο μετέφερε περίπου 400 άτομα, μεταξύ 
των οποίων τον νέο κυβερνήτη της ενεγάλης και τους στρατιώτες του, μια 
ομάδα αποίκων οι περισσότεροι δημοκρατικοί που θέλουν αν κάνουν μια 
νέα αρχή στην ζωή τους, και 160 μέλη του πληρώματος. Θέλοντας να 
φτάσει πιο γρήγορα από τα άλλα πλοία η Μέδουσα έπλευσε κοντά στις 
αφρικανικές ακτές και έτσι τα ξεπέρασε μεν αλλά έχασε και την επαφή με 
αυτά . Δυστυχώς όμως το πλοίο κόλλησε σε μια ξέρα ανοικτά της 
Μαυριτανίας, έριξε αρχικά ότι μπορούσε από περιττά βάρη ελπίζοντας ότι 
με την παλίρροια θα ξεκολλούσε, όμως δεν ξεκόλλησε, αλλά παρ΄όλα αυτά ο 
κυβερνήτης δεν επέτρεψε στο πλήρωμα να πετάξει τα κανόνια του πλοίου 
γιατί φοβήθηκε τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό στη Γαλλία και έτσι τελικά 
αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει .

 τις 6 μόνο λέμβους του πλοίου επιβιβάστηκαν οι προύχοντες, οι βαθμοφόροι και 
οι ναυτικοί, ενώ 148 άνδρες και μια γυναίκα, ανέβηκαν σε μια μικρή και 
ελαφριά σχεδία που έφτιαξαν εκ των ενόντων οι μαραγκοί του πλοίου, έχοντας μια 
σακούλα γαλέτες, λίγο κρασί, και δύο φλασκιά νερό που καυγαδίζοντας μεταξύ 
τους ,το έχυσαν. Με το βάρος τόσων ανθρώπων η σχεδία ήταν μισοβυθισμένη και 
το νερό έφτανε περίπου μέχρι την μέση τους. Επάνω στην "Μέδουσα" έμειναν 17 
άτομα από τα οποία μετά 52 μέρες βρέθηκαν ζωντανοί και μισότρελοι μόνο 3.

 Η ιστορία αυτή συγκλονίζει τον νεαρό ζωγράφο Jean-Louis-
Théodore Gericault (1791-1824), ο οποίος προερχόμενος από πλούσια 
οικογένεια, είχε την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα 
προκειμένου να ζωγραφίσει ένα τεράστιο πίνακα διαστάσεων 4,91Φ 7,16 
μέτρων όπως είναι το "Ναυάγιο της Μέδουσας”.
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 Θέλοντας να απεικονίσει πιστά την τραγωδία που 
διαδραματίστηκε επάνω στην σχεδία, διαβάζει ένα φυλλάδιο 
που έγραψαν δύο από τους επιζήσαντες του ναυαγίου, ο 
Henri Savigny και ο Alexandre Correard, οι οποίοι και 
απεικονίζονται στο κάτω μέρος του ιστού, κατασκευάζει δε 
ένα ακριβές αντίγραφο της σχεδίας στο εργαστήριο του το 
οποίο και μετέφερε απέναντι από το νοσοκομείο Βeaujon
στο οποίο πήγαινε και παρατηρούσε τα πρόσωπα των 
μελλοθανάτων και τα νεκρά σώματα στο νεκροτομείο. 
Φρησιμοποίησε επίσης και ζώντα μοντέλα και ο Ευγένιος 
Ντελακρουά είναι το πτώμα με τα απλωμένα χέρια και το 
πρόσωπο κάτω στο κέντρο της σύνθεσης. Για να 
ολοκληρώσει απερίσπαστος το έργο του, κουρεύεται και 
κλείνεται για 8 μήνες στο ατελιέ του. Όταν το πλοίο της 
σωτηρίας των ναυαγών φάνηκε στον ορίζοντα και το είδαν οι 
ναυαγοί, αυτό για δύο ώρες περίπου χάθηκε πάλι, μέχρι 
τελικά να τους βρει και να τους σώσει. τον πίνακα δεν 
γνωρίζουμε αν αποτυπώνεται η στιγμή που έχει φανεί το 
Άργος ή απομακρύνεται και οι επιζώντες προσπαθούν 
απελπισμένα να τραβήξουν την προσοχή του.

23



 Παρ' όλο που καταγόταν 
από πολφ πλοφςια 
οικογζνεια,δεν ζηθςε 
εφκολθ ηωι.Κατατάχτθκε 
ςτο Βαςιλικό τρατό και 
τραυματίςτθκε πολλζσ 
φορζσ, πζφτοντασ από 
άλογο, ατυχιματα που 
επιτάχυναν το κάνατό 
του.
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 Επιστρέφει στη Γαλλία το 
επτέμβριο της επόμενης 
χρονιάς και, τον επόμενο 
Αύγουστο, η γυναίκα τού 
χαρίζει ένα γιο. To 1823, 
μετά από ένα ακόμα 
ατύχημα με το άλογο, η 
κατάστασή του 
επιδεινώνεται άσχημα και 
ταχύτατα. Πεθαίνει στις 26 
Ιανουαρίου 1824, σε ηλικία 
μόλις 33 ετών, και 
ενταφιάζεται στο Κοιμητήριο 
Περ Λασαίζ του Παρισιού
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ΥΡΑΝΘΙΚΟ ΓΚΟΓΙΑ 

Βιογραφία 
 Ο Γκόγια γεννήθηκε στο χωριό 

Υουεντετόδος, όπου έζησε τα 
παιδικά του χρόνια πριν 
μετακομίσει με την οικογένειά 
του στη αραγόσα. ε ηλικία 
δεκατεσσάρων ετών ξεκίνησε 
μαθήματα ζωγραφικής στην 
Ακαδημία Καλών Σεχνών με 
τον ζωγράφο Φοσέ Λουθάν
Μαρτίνεθ, καλλιτέχνη που είχε 
εκπαιδευτεί στη Νάπολι και 
συνδεόταν φιλικά με τον 
πατέρα του Γκόγια
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 Σο 1764 και το 1766 συμμετείχε σε 
εξετάσεις για την υποτροφία που είχε 
θεσπίσει η Βασιλική Ακαδημία του αν 
Υερνάρντο στη Μαδρίτη, στις οποίες 
τελικά απέτυχε. Αργότερα, υπήρξε 
μαθητής του διακεκριμένου αυλικού 
ζωγράφου Υρανσίσκο Μπαγέ, στη 
Μαδρίτη. Σο 1771 ταξίδεψε στη Ρώμη 
όπου συνέχισε την εκπαίδευσή του, 
ενώ μετά την επιστροφή του ανέλαβε 
τις πρώτες σημαντικές παραγγελίες για 
εκκλησίες και μοναστήρια της 
περιοχής της αραγόσας, κυρίως 
νωπογραφίες, τις οποίες ολοκλήρωσε 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

 Σον Ιούλιο του 1773 παντρεύτηκε την 
Φοσέφα Μπαγέ, αδερφή του δασκάλου 
του και τον επόμενο χρόνο 
εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη, όπου 
ανέλαβε να φιλοτεχνήσει προσχέδια για 
το Βασιλικό Σαπητουργείο της Αγίας 
Βαρβάρας (Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara). Η επιρροή του Μπαγιέ 
στους κύκλους της αυλής της Μαδρίτης 
υπήρξε ενδεχομένως καθοριστική για 
την ανάθεση του έργου στον Γκόγια, 
πέρα από το ταλέντο που είχε ήδη 
εκδηλωθεί στο πρώιμο έργο του. Οι 
ύστεροι τοιχοτάπητες που ολοκλήρωσε 
αποτυπώνουν την αυτονομία του Γκόγια 
ως καλλιτέχνη και την ανάπτυξη ενός 
προσωπικού ύφους που εξελίχθηκε τα 
επόμενα χρόνια. 
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ΣΑ ΕΡΓΟ ΣΟΤ

 Σα πρώτα έργα του Γκόγια, ως επί το πλείστον νωπογραφίες για εκκλησίες και καθεδρικούς 

ναούς της αραγόσας, αποτύπωναν θρησκευτικά θέματα και ήταν επηρεασμένα από την 

κυρίαρχη τεχνοτροπία του ροκοκό. Μετά την εγκατάστασή του στη Μαδρίτη, το 1774, τού 

ανατέθηκε να φιλοτεχνήσει προσχέδια για το Βασιλικό Σαπητουργείο της Αγίας Βαρβάρας, με το 

οποίο ανέπτυξε μία σταθερή συνεργασία. Αυτό το είδος της ζωγραφικής δεν έχαιρε ιδιαίτερης 

εκτίμησης, ωστόσο αποτελούσε πιθανότατα μία ευκαιρία διάκρισης για τον νεαρό Γκόγια, ο 

οποίος παρουσίασε τα προσχέδια για τους τοιχοτάπητες το 1780, μπροστά στον βασιλιά. 

υνολικά συνέθεσε 62 προσχέδια, αντλώντας τα θέματά του με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

των μελών της βασιλικής οικογένειας, των οποίων τα δωμάτια θα διακοσμούσαν, αποδίδοντας 

κυρίως σκηνές της καθημερινότητας, όπως στιγμιότυπα από κυνήγι ή διασκεδάσεις. Αρκετά 

προσχέδια του αποτύπωσαν επίσης τους άνδρες (μάχος) και τις γυναίκες (μάχας) των λαϊκών 

τάξεων, που διακρίνονταν για την προκλητική τους συμπεριφορά και την ιδιαίτερη ενδυμασία 

τους.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνθέσεις Ο Γάμος και Η Μαριονέτα, στις οποίες 

διαφαίνεται η κριτική διάθεση του Γκόγια. Η πρώτη αποτελεί ένα σχόλιο αποδοκιμασίας για τους 

γάμους που πραγματοποιούνταν από οικονομικό συμφέρον, ενώ η δεύτερη σατιρίζει την 

ικανότητα των γυναικών να χειραγωγούν τους άνδρες. 

 Από το 1786, χρονιά κατά την οποία έλαβε τον τίτλο του «ζωγράφου του βασιλιά», ο Γκόγια 

ξεχώρισε και έγινε περισσότερο γνωστός μέσα από τις προσωπογραφίες του, φιλοτεχνώντας 

κυρίως πορτρέτα εκπροσώπων της άρχουσας τάξης και πλούσιων αστών.
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Ο ΚΡΌΝΟΣ ΚΑΤΑΒΡOΦΘΊΖΕΙ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ  

Eίναι το όνομα ενός πίνακα του 

Ισπανού ζωγράφου Υρανθίσκο Γκόγια. 

Απεικονίζει τον ελληνικό μύθο 

σύμφωνα με τον οποίο ο Σιτάνας 

Κρόνος (στον τίτλο το όνομα του 

Σιτάνα έχει αντικατασταθεί από το 

Saturno, που προέρχεται από το 

ρωμαϊκό Saturn), φοβούμενος ότι τα 

παιδιά του θα τον ανέτρεπαν 

παίρνοντας αυτά την εξουσία, τα 

έτρωγε αμέσως μετά τη γέννησή τους. 

Σο έργο είναι ένας από τους 

περιώνυμους Μαύρους Πίνακες που ο 

Γκόγια ζωγράφισε απευθείας επάνω 

στους τοίχους του σπιτιού του κατά τη 

χρονική περίοδο 1819-1823. 

Μεταφέρθηκε σε καμβά (146 × 83 

εκ.) μετά τον θάνατο του Γκόγια και 

από τότε βρίσκεται στο Μουσείο ντελ 

Πράδο στη Μαδρίτη.
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ΣΟ ΠΡΟΑΎΛΙΟ ΣΩΝ ΣΡΕΛΏΝ (ΙΠΑΝΙΚΆ: CORRAL DE LOCOS)

 Eίναι ένας πίνακας (ελαιογραφία σε 
λευκοσίδηρο) του Υρανθίσκο Γκόγια, 
που δημιουργήθηκε μεταξύ 1793 και 
1794. Ο Γκόγια είπε πως το έργο ήταν 
εμπνευσμένο από καταστάσεις που ο 
ίδιος είχε δει σε ιδρύματα στη αραγόσα
όταν ήταν νέος. Ο Γκόγια ζωγράφισε τον 
πίνακα περί τη χρονική περίοδο που η 
Γαλλία κήρυξε πόλεμο στην Ισπανία, 
όταν η κώφωση και ο φόβος για πιθανή 
πνευματική ασθένεια είχαν αρχίσει να 
αναπτύσσονται στον Γκόγια ο οποίος 
ανησυχούσε όλο και περισσότερο για 
την υγεία του. ύμφωνα με μία 
διάγνωση που είχε γίνει ο θόρυβος στο 
κεφάλι του και η κώφωση δε 
βελτιώνονται, ωστόσο η όρασή του είναι 
πολύ καλύτερα και έχει ανακτήσει τον 
έλεγχο της ισορροπίας του.
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Ο ΤΠΝΟ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΝΑΕΙ ΣΈΡΑΣΑ

 Αποτελείται από ένα σκίτσο που αναπαριστά τον 
ίδιο τον καλλιτέχνη, να ακουμπάει το κεφάλι του 
σε ένα τραπέζι, καθώς κουκουβάγιες και 
νυχτερίδες τον περικυκλώνουν ενώ καλύπτει το 
κεφάλι με τα χέρια του. Οι κουκουβάγιες (που 
συμβολίζουν την ανοησία) και οι νυχτερίδες (που 
συμβολίζουν την αμάθεια) είναι έτοιμες να του 
επιτεθούν.

 Αυτή η εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
απεικόνιση των επιπτώσεων της καταπίεσης της 
λογικής και, επομένως, σαν υιοθέτηση από τον 
καλλιτέχνη διαφωτιστικών ιδεών. Ωστόσο, 
μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως συνεισφορά 
του Γκόγια στη δημιουργική διαδικασία και το 
Ρομαντικό πνεύμα-την απελευθέρωση της 
φαντασίας, των συναισθημάτων ακόμα και των 
εφιαλτών. Αναμφισβήτητα το πιο διάσημο έργο 
της σειράς, που έχει γίνει είδωλο, και ο τίτλος 
του συχνά αναφέρεται ως γνωμικό του Γκόγια.
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ΣΟ ΈΡΓΟ Η ΓΑΛΑΣΟΎ ΣΟΤ ΜΠΟΡΝΣΌ

 Eίναι μία ελαιογραφία σε καμβά που 
ολοκληρώθηκε μέσα στην περίοδο 1825
- 1827, η οποία αποδίδεται στον Ισπανό
ζωγράφο και χαράκτη Υρανθίσκο
Γκόγια. Σο έργο τυγχάνει μεγάλης 
εκτίμησης και θαυμασμού από τους 
κριτικούς και το κοινό, ωστόσο, έχουν 
εκφραστεί αμφιβολίες από ιστορικούς 
της τέχνης ως προς την αυθεντικότητά 
του ως έργου του Γκόγια. Εάν είναι 
πράγματι αυθεντικό τότε είναι πιθανώς 
πορτραίτο είτε της Rosario Weiss, είτε -
πιθανότατα - της μητέρας της, 
Λεοκαντία, η οποία ήταν η οικιακή 
βοηθός του καλλιτέχνη κατά τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του. Η 
Λεοκαντία φρόντιζε τον Γκόγια την 
περίοδο που έμεινε στο Μπορντό, όπου 
ζούσε μεταξύ άλλων φιλελεύθερων 
φίλων.
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ΠΡΟΚΎΝΗΜΑ ΣΟ ΑΝ ΙΊΔΡΟ (ΙΠΑΝΙΚΆ: LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO) 

 Eίναι το όνομα με το οποίο είναι 
γνωστός ένας πίνακας του Ισπανού
καλλιτέχνη Υρανθίσκο Γκόγια, που 
βρίσκεται στο Μουσείο ντελ Πράδο, 
στη Μαδρίτη. Σο Προσκύνημα στο 
αν Ισίδρο είναι ένας από τους 
Μαύρους Πίνακες που ο Γκόγια 
ζωγράφισε απευθείας πάνω στους 
τοίχους του σπιτιού του, τη χρονική 
περίοδο μεταξύ 1819 και 1823. Οι 
πίνακες δεν προορίζονταν για 
δημόσια προβολή (μεταφέρθηκαν 
από το σπίτι 50 χρόνια μετά την 
αποχώρηση του Γκόγια), συνεπώς 
πιθανότατα δεν τους έδωσε 
ονόματα. Πιθανώς βρισκόταν σε 
έναν από τους τοίχους του πρώτου 
ορόφου της έπαυλης, απέναντι από 
το άββατο των μαγισσών.
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 Σο πορτραίτο απεικονίζει μια νεαρή γυναίκα ντυμένη 
με τυπική Ισπανική ενδυμασία, με λευκό πουκάμισο 
και μαύρη μαντήλα. Παρότι είναι ντυμένη σαν μάχα, 
τα πλούσια υφάσματα και η ευγενής εμφάνισή της 
δίνουν στην εικόνα μία αριστοκρατική κομψότητα. ε 
κάποιες χρονικές περιόδους, τα ρούχα που φορούσαν 
άτομα που ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
της Ισπανικής κοινωνίας, ήταν απομιμήσεις λαϊκών 
ενδυμάτων.

 Η αποφασιστική στάση των χεριών της (γνωστή ως 
ακίμπο) και η αυτοπεποίθησή της ξεχωρίζουν. Σα 
μάτια της έχουν χρώμα ανοιχτό καστανό, το δέρμα 
της είναι ανοιχτόχρωμο, και το σώμα της είναι 
ελαφρώς στραμμένο προς τα αριστερά, ενώ το 
κεφάλι της εξισορροπεί το σύνολο καθώς είναι 
στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Γκόγια 
πετυχαίνει ρεαλισμό και βάθος, δίχως να προσθέσει 
δευτερεύοντα αντικείμενα στη σύνθεση. Μία από τις 
ιδιαιτερότητες αυτού του πίνακα είναι πως η γυναίκα 
κοιτάζει προς τα αριστερά του θεατή του έργου και 
όχι απευθείας προς αυτόν, χαρακτηριστικό της 
πλειοψηφίας των έργων του Γκόγια.
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 Ο Γκόγια είναι καθισμένος στο κρεβάτι 
του, προφανώς καταβεβλημένος απ' 
την ασθένειά του. Κρατάει το σεντόνι 
σα να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή 
ενώ ο Αριέτα τον στηρίζει με το χέρι 
του για να μην πέσει προς τα πίσω. Ο 
γιατρός παρακινεί διακριτικά τον 
Γκόγια να πάρει το φάρμακο. κιώδεις 
φιγούρες - πιθανώς το υπηρετικό 
προσωπικό του και ένας ιερέας -στο 
φόντο προϊδεάζουν για το επερχόμενο 
μοιραίο. Αν και πιθανόν ο Γκόγια να 
περίμενε να πεθάνει, με τη φροντίδα 
του Αριέτα, συνήλθε και έζησε ακόμη 
οκτώ χρόνια. Η Αυτοπροσωπογραφία 
με τον γιατρό Αριέτα είναι μια εικόνα 
ελπίδας μέσα στην απελπισία και τα 
χρώματα είναι αντιστοίχως πιο ήπια 
και πιο φωτεινά απ' ότι σε άλλα έργα 
που δημιούργησε ο καλλιτέχνης κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
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ΤΓΚΡΊΝΟΝΣΑ ΔΤΟ ΠΟΤΔΑΊΟΤ ΚΑΛΛΙΣΈΦΝΕ

ΥΡΑΝΘΙΚΟ ΓΚΟΓΙΑ ΝΣΕΛΑΚΡΟΤΑ

 Ο Γκόγια ως καλλιτέχνης είχε βιώσει τον 

πανικό, τον τρόμο, και την υστερία σε 

προσωπικό επίπεδο, γεγονός που 

αποτυπώνεται και στο έργο του. 

 Οι πινάκες του απεικονίζουν έντονα, 

στοιχειωμένα θέματα, τα οποία 

αντανακλούν το φόβο της παράνοιας και 

την οπτική γωνία της ανθρωπότητας που 

είχε ο καλλιτέχνης.

 Ο Ντελακρουά τείνει επίσης προς την 
απεικόνιση του τρόμου.

 Από τη «φαγή της Φίου» ως το «Θάνατο του 
αρδανάπαλου» οι τραγικές σκηνές του 
Ντελακρουά ζωγραφίζουν τον τρόμο με 
ασύγκριτη δύναμη. 

 Αντίθετα με τον Γκόγια, στα έργα του 
Ντελακρουα διακρίνεται επίσης η επίδραση, 
όσον αφορά το χρώμα, από τους βενετσιάνους 
ζωγράφους, στο οποίο έδινε ιδιαίτερη προσοχή. 
Μέσα από τα έργα του εκφράζονται ξεκάθαρα 
οι αξίες και τα αιτήματα του Ρομαντισμού: η 
αγάπη για την ελευθερία, το πατριωτικό 
καθήκον, η ανακάλυψη της αξίας του λαού, του 
έθνους ,της ιστορίας, η απελευθέρωση από τα 
σφιχτά δεσμά της λογικής και η έκφραση του 
συναισθήματος σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ

 Καταληκτικά, από την μελέτη των τριών σπουδαίων 

ζωγράφων του ρεύματος του ρομαντισμού, 

συμπεραίνουμε πως ανεξάρτητα από τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τόσο της προσωπικότητας  αλλά και 

του έργου τους, ο καθένας έχει αφήσει το δικό του 

ιδιαίτερο, ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της 

παγκόσμιας τέχνης!
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