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Ερείπιο



Ερείπιο : ετυμολογία από τθν ίδια ρίηα του 
ρίπτω το ριπ-> εμφατικό ρειπ- >εμφατικό 
ερειπ->ερείπω (ριμα)>ερείπιο

(Λεξικό Κοντζου)





Leo van Klenze 
Ανακαταςκεφη τησ Ακρόπολησ 
λάδι ςε μουςαμά 
Πινακοκικθ του Μονάχου, 1846



The Ruins of Athens (Die Ruinen von Athen), Opus 113
Ludwig van Beethoven  1811 

http://www.youtube.com/watch?v=SUPAf7eEo0o



Domus Aurea

Το ερείπιο ωσ  ίχνοσ τθσ ματαιοδοξίασ, ωσ 
απομεινάρι μιασ ανεπαρκοφσ πρόκεςθσ.

























Αναγζννθςθ

Σο ερείπιο 

ωσ επιςτροφή 

και αναδημιουργία του παρελθόντοσ



Rafaello

The School of Athens

1509

Fresco, width at the base 770 cm

Stanza Della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

Rafaello

The School of Athens

1509

Fresco, width at the base 770 cm

Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican





Πουςζν και Κλωντ:

Το ερείπιο και το τοπίο 
ωσ αναςφνκεςθ



Claude Lauren
Τοπίο
17οσ αι.
18x25εκ.
Μελάνι ςε Χαρτί



Τάφοσ τθσ Caecilia Metella, 1οσ αι. πΧ



Ο τάφοσ τησ Caecilia Metella, 1638, μαφρθ κιμωλία και μαφρθ ςινικι μελάνθ, Βρετανικό Μουςείο, Λονδινο. 



Claude Lauren
Τάφοσ τθσ Cecilia Metella
17οσ αι.
18x25εκ.
Μελάνι ςε Χαρτί



Claude Lauren
Μελζτθ για Λιμάνι
1640
18x25εκ.
Μελάνι ςε Χαρτί



Claude Lorrain, Landscape with Aeneas at Delos, 1672. Oil on canvas, 100 x 134 cm, National Gallery, London.





Claude Lorrain :  Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba, 1648 

Oil on canvas, 148 x 194 cm, Musee du Louvre, Paris. 



Joseph Turner

The Decline of the Carthaginian Empire

1817

Oil on canvas, 170 x 239 cm

Tate Gallery, London



J.W.M. Turner , Μετά τον Κατακλυςμό, 
λάδι ςε μουςαμά,  178x179εκ., 1843,
Tate Gallery



Nicolas Poussin
'Et in Arcadia Ego'
1637-39
Oïl on canvas, 185 x 121 cm
Musιe du Louvre, Paris



Giovanni Paolo Pannini
Galerie de vues de la Rome antique
1758
oil on canvas
231 × 303 cm 
Louvre Museum 





Goethe in the Roman Campagna (1786) by Johann Heinrich  Wilhelm Tischbein. Oil on canvas, 164 x 206 cm



Το ερείπιο ωσ κρινοσ



Lamentatio Jeremiæ Prophetæ 1/9

Ernst  Krenek

1941-42

http://www.youtube.com/watch?v=GFb8ahrrwyQ



Rembrandt van Rijn 
Prophet Jeremiah 
Lamenting the Destruction 
of Jerusalem

Λάδι ςε μουςαμά, 1630
46x58,  Rijksmuseum



Lamentatio sanctae matris ecclesiae Constantinopolitanae

Guillaume Dufay

1454

http://www.youtube.com/watch?v=ky9ovtBLAFw



Η ενατένιση και ο θρήνος.



Τα ερείπια τθσ Δρζςδθσ



Το ερείπιο ωσ μελαγχολικι-
μεταφυςικι ενατζνιςθ



Caspar David Friedrich

Abbey in an Oak Forest

Oil on Canvas, 110.4 x 171 cm 

1809 

Scholl Charlottenburg, Berlin. 



Joseph  Turner

The Chancel and Crossing of Tintern Abbey, Looking towards the East Window 

1794

Pencil and watercolor on paper

support: 358 x 255 mm

Tate Gallery

London



Ὁ Βαςιλιᾶσ τῆσ Ἀςίνησ
Ἀςίνην τε...

ΙΛΙΑΔΑ

Κοιτάξαμε ὅλο τὸ πρωὶ γφρω-γφρω τὸ κάςτρο
ἀρχίηοντασ ἀπὸ τὸ μζροσ τοῦ ἴςκιου ἐκεῖ ποὺ ἡ κάλαςςα
πράςινθ καὶ χωρὶσ ἀναλαμπι, τὸ ςτῆκοσ ςκοτωμζνου

παγονιοῦ
μᾶσ δζχτθκε ὅπωσ ὁ καιρὸσ χωρὶσ κανζνα χάςμα.
Οἱ φλζβεσ τοῦ βράχου κατζβαιναν ἀπὸ ψθλὰ
ςτριμμζνα κλιματα γυμνὰ πολφκλωνα ηωντανεφοντασ
ςτ ἄγγιγμα τοῦ νεροῦ, κακὼσ τὸ μάτι ἀκολουκϊντασ τισ
πάλευε νὰ ξεφφγει τὸ κουραςτικὸ λίκνιςμα
χάνοντασ δφναμθ ὁλοζνα.

Ἀπὸ τὸ μζροσ τοῦ ἥλιουἕνασ μακρὺσ γιαλὸσ ὁλάνοιχτοσ
καὶ τὸ φῶσ τρίβοντασ διαμαντικὰ ςτὰ μεγάλα τείχθ.
Κανζνα πλάςμα ηωντανὸ τ᾿ ἀγριοπερίςτερα φευγάτα
κι ὁ βαςιλιὰσ τῆσ Ἀςίνθσ ποὺ τὸν γυρεφουμε δυὸ χρόνια

τϊρα
ἄγνωςτοσ λθςμονθμζνοσ ἀπ᾿ ὅλουσ κι ἀπὸ τὸν Ὅμθρο
μόνο μία λζξθ ςτὴν Ἰλιάδα κι ἐκείνθ ἀβζβαιθ
ριγμζνθ ἐδῶ ςὰν τὴν ἐντάφια χρυςὴ προςωπίδα.
Τὴν ἄγγιξεσ, κυμᾶςαι τὸν ἦχο τθσ; κοφφιο μζςα ςτὸ φῶσ
ςὰν τὸ ςτεγνὸ πικάρι ςτὸ ςκαμμζνο χϊμα-
κι ὁ ἴδιοσ ἦχοσ μὲσ ςτὴ κάλαςςα μὲ τὰ κουπιά μασ.
Ὁ βαςιλιὰσ τῆσ Ἀςίνθσ ἕνα κενὸ κάτω ἀπ᾿ τὴν προςωπίδα
παντοῦ μαηί μασ παντοῦ μαηί μασ, κάτω ἀπὸ ἕνα ὄνομα:
«Ἀςίνθν τε... Ἀςίνθν τε...»

καὶ τὰ παιδιά του ἀγάλματα
κι οἱ πόκοι του φτερουγίςματα πουλιῶν κι ὁ ἀγζρασ
ςτὰ διαςτιματα τῶν ςτοχαςμῶν του καὶ τὰ καράβια του
ἀραγμζνα ς᾿ ἄφαντο λιμάνι-
κάτω ἀπ᾿ τὴν προςωπίδα ἕνα κενό.



Πίςω ἀπὸ τὰ μεγάλα μάτια τὰ καμπφλα χείλια τοὺσ βο-

ςτρφχουσ
ἀνάγλυφα ςτὸ μαλαματζνιο ςκζπαςμα τῆσ ὕπαρξισ μασ
ἕνα ςθμεῖο ςκοτεινὸ ποὺ ταξιδεφει ςὰν τὸ ψάρι
μζςα ςτὴν αὐγινὴ γαλινθ τοῦ πελάγου καὶ τὸ βλζπεισ:
ἕνα κενὸ παντοῦ μαηί μασ.
Καὶ τὸ πουλὶ ποὺ πζταξε τὸν ἄλλο χειμϊνα
μὲ ςπαςμζνθ φτεροφγα

ςκινωμα ηωῆσ,
κι ἡ νζα γυναίκα ποὺ ἔφυγε νὰ παίξει
μὲ τὰ ςκυλόδοντα τοῦ καλοκαιριοῦ
κι ἡ ψυχὴ ποὺ γφρεψε τςιρίηοντασ τὸν κάτω κόςμο

ὁ χείμαρροσ τοῦ ἥλιου
μὲ τ᾿ ἀρχαῖα μνθμεῖα καὶ τὴ ςφγχρονθ κλίψθ.

Κι ὁ ποιθτὴσ ἀργοπορεῖ κοιτάηοντασ τὶσ πζτρεσ κι ἀνά-

ρωτιζται
ὑπάρχουν ἄραγε
ἀνάμεςα ςτὶσ χαλαςμζνεσ τοῦτεσ γραμμὲσ
τὶσ ἀκμὲσ τὶσ

αἰχμὲσ τὰ κοῖλα καὶ τὶσ καμπφλεσ
ὑπάρχουν ἄραγε
ἐδῶ ποὺ ςυναντιζται τὸ πζραςμα τῆσ βροχῆσ τοῦ ἀγζρα

καὶ τῆσ φκορᾶσ
ὑπάρχουν, ἡ κίνθςθ τοῦ προςϊπου τὸ ςχῆμα τῆσ ςτοργῆσ
ἐκείνων ποὺ λιγόςτεψαν τόςο παράξενα μὲσ ςτὴ ηωι μασ
αὐτῶν ποὺ ἀπόμειναν ςκιὲσ κυμάτων καὶ ςτοχαςμοὶ μὲ

τὴν ἀπεραντοςφνθ τοῦ πελάγου
ἢ μιπωσ ὄχι δὲν ἀπομζνει τίποτε παρὰ μόνο τὸ βάροσ
ἡ νοςταλγία τοῦ βάρουσ μιᾶσ ὕπαρξθσ ηωντανῆσ
ἐκεῖ ποὺ μζνουμε τϊρα ἀνυπόςτατοι λυγίηοντασ
ςὰν τὰ κλωνάρια τῆσ φριχτῆσ ἰτιᾶσ ςωριαςμζνα μζςα ςτὴ 

διάρκεια τῆσ ἀπελπιςίασ



ἐνῶ τὸ ρζμα κίτρινο κατεβάηει ἀργὰ βοῦρλα ξεριηωμζνα

μὲσ ςτὸ βοῦρκο
εἰκόνα μορφῆσ ποὺ μαρμάρωςε μὲ τὴν ἀπόφαςθ μιᾶσ πί-

κρασ παντοτινῆσ.
Ὁ ποιθτὴσ ἕνα κενό.

Ἀςπιδοφόροσ ὁ ἥλιοσ ἀνζβαινε πολεμϊντασ
κι ἀπὸ τὸ βάκοσ τῆσ ςπθλιᾶσ μία νυχτερίδα τρομαγμζνθ
χτφπθςε πάνω ςτὸ φῶσ ςὰν τὴ ςαΐτα πάνω ςτὸ ςκουτάρι:
«Ἀςίνθν τε Ἀςίνθν τε...». Νἄ ῾ταν αὐτὴ ὁ βαςιλιὰσ τῆσ

Ἀςίνθσ
ποὺ τὸν γυρεφουμε τόςο προςεχτικὰ ςὲ τοφτθ τὴν ἀκρό-

πόλθ
ἀγγίηοντασ κάποτε μὲ τὰ δάχτυλά μασ τὴν ὑφι του πάνω

ςτὶσ πζτρεσ.

Γιϊργοσ Σεφζρθσ

Ἀςίνη, καλοκαίρι ῾38 - Ἀθήνα, Γεν. ῾40



Αντρέι Ταρκουσκι, Νοισταλγία, 1983





Το ερείπιο ωσ χϊροσ λεθλαςίασ



Αρχαιοκαπθλία, 
Τουρκία 2007
Οι αρχαιοκάπθλοι άφθςαν τα εργαλεία τουσ 



Το ερείπιο ωσ ανακαταςκευι
ι 

και ωσ ιδεολογικι προβολι



Cloisters









.



Ακαδθμία Ακθνϊν



Koenigsplatz, Μόναχο



Εκνικι Πινακοκικθ, Λονδίνο





Εκνικι Πινακοκικθ, Ουάςιγκτον



Αλαμπάμα, κτίριο Κογκρζςου



Νοτιοαφρικανικι Δθμοκρατία, Κτίριο Βουλισ



Αλαμπάμα, ταραχζσ 1968



Ταραχζσ ςτθν Νότιο Αφρικι, δεκαετία του ‘70





Το ερείπιο 
ωσ απομεινάρι μιασ καταςκευισ που ζχει 

ξεχαςτεί θ αρχικι του λειτουργία



Stonehedge



Φλϊρινα- Άλωνα



Φλϊρινα-Άλωνα



Φλϊρινα-Άλωνα 
οι βάςεισ του υπζργειου ςιδθρόδρομου που τροφοδοτοφςε
τα Συμμαχικά ςτρατεφματα με πολεμοφόδια κατά τθν διάρκεια του Α’ Παγκόςμιου Πολζμου





Το ερείπιο-ανάμνθςθ τθσ 
προςφυγιάσ



Φλϊρινα-Κορυφι



Φλϊρινα (φϊτο: Βαςιλικι Δθμθτράκου)



Φλϊρινα (φϊτο: Βαςιλικι Δθμθτράκου)



Φλϊρινα-Κορυφι



Φλϊρινα-Κορυφι  (το χωριό εγκαταλείφκθκε κατά τθν διάρκεια του εμφφλιου)



Το ερείπιο ωσ ίχνοσ τθσ φρίκθσ



Λονδίνο, 7 Σεπτεμβρίου 1940



Καλάβρυτα, 13 Δεκζμβρθ 1943



Στάλινγκραντ, 1943



Δρζςδθ, 13 Φεβρουαρίου 1945



Χιροςίμα , 5 Αυγοφςτου 1945



Ο Τςϊρτςιλ 
επιςκζπτεται τα ερείπια  του Κακεδρικοφ 
του Κόβεντρυ
αμζςωσ μετά τθν καταςτροφι του 
από τουσ Γερμανικοφσ βομβαρδιςμοφσ το 1940
(14 /15 Νοεμβρίου)



Benjamin Britten - War Requiem - Libera me Pt 1-3 

http://www.youtube.com/watch?v=O06a7sspY3c&NR=1



11θ Σεπτζμβρθ  2001



Αφγανιςτάν   2001-2010



Λωρίδα τθσ Γάηασ , 2008



Πόλθ τθσ Γάηασ



Το Μνθμείο ωσ Ερείπιο
ι

Το Ερείπιο ωσ Μνθμείο





Χιροςίμα , 5 Αυγοφςτου 1945



Threnody for the Victims of Hiroshima
Krzysztof Penderecki 
1960

http://www.youtube.com/watch?v=FfBVYhyXU8o



Το Σφγχρονο ωσ το ερείπιο τθσ 
Αρχαιολογίασ του μζλλοντοσ



Yves Marchand Romain Merffe, από την σειρά, Ruins of Detroit, 2010.



Yves Marchand Romain Merffe, από την σειρά, Ruins of Detroit, L'usine historique d'automobiles "Packard Motors“, 2010.



Yves Marchand Romain Merffe, από την σειρά, Ruins of Detroit, "Michigan Central Station", la gare centrale de Detroit, 2010.



Yves Marchand Romain Merffe, από την σειρά, Ruins of Detroit, "United Artists Building", théatre, 2010.



Απόδραςη από την Νζα Υόρκη, 1981 



Δώδεκα Πίθηκοι, 1995 



2012, 2009



Disintegrates From Within
Raison D'Etre 

http://www.youtube.com/watch?v=FHbY9JWzKMg&feature=related



Οι φωτογραφίεσ από τα ερείπια τθσ Φλϊρινασ είναι του Γιάννθ Δαϊκόπουλου.

Τα μουςικά κομμάτια πρότεινε θ Κατερίνα Μιχοποφλου



Ερείπιο



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕΧΝΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2011

1ο Εργαςτιριο Ζωγραφικισ

Κατεφκυνςθ

Συντονιςτισ Εργαςτθρίου: Γιάννθσ Ζιϊγασ

© Γιάννθσ Ζιϊγασ


