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Σν Ωξαίν θαη ην Επηειέο



Όηαλ ιέκε σξαίν ζηελ ηέρλε…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Aphrodite_of_Milos.jpg


Ση είλαη σξαίν ζηελ ηέρλε; Η αξκνλία; Σν θάιινο;

Nicolas Poussin, Et in Arcadia Ego‘ 1637-39 Oil on canvas, 185 x 121 εθ. Musηe du Louvre, Paris



Δίλαη σξαίν ε αξκνλία πνπ νξίδνπλ νη αξηζκνί;



‘Αρμονίη αυανής υανερής κρείττων

Ηράκλειτος



Πηεη Μνληξηάλ, Tableau 2, 1922, ιάδη ζε κνπζακά, 55,6x53,4 εθ. 



Όηαλ ιέκε σξαίν ζηε θύζε…





…. έλα σξαίν ηνπίν !









Γηαηί ηάρα λα αγλαληέςεη 

θάπνηνο έλα ζσξό ζθνππηδηώλ;



Nari Ward

Sharjah Birdhouse, 2005

πιαζηηθά δνρεία,εμαηκίζεηο, κέηαιιν

300 x 240 x 180 cm 

http://www.universes-in-universe.de/car/sharjah/2005/eng/expo-centre/index.htm


Ση είλαη ην πιηθό ζηελ ηέρλε;

Πνην είλαη ην πιηθό ηεο ηέρλεο;



Μόλν ην «πνιύηηκν» πιηθό 

παξάγεη έξγα ηέρλεο;



Λαηνκεία ζηελ Carrara, Ιηαιία





Μηθειάληδειν Μπνπαλαξόηη, 

Μωπζήο, 

1513-1515, ύςνο 235 εθ.,

St Petro in Vingoli, Ρώκε



Σν επηειέο πιηθό κπνξεί λα 

παξάγεη έξγα θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο;













Εγκατάσταση στην Gagosian Gallery έργων τοσ John Chamberlain, σε πρώτο πλάνο Apparentlyoffspring 1992

ζωγραυισμένο ατσάλι, 48 x 70 x 56 inches



John Champerlain, Pressed-on Sturges, 2004, painted and chromium plated steel, 133.4 x 146.1 x 111.8 cm







Εγκατάσταση στο DIA Foundation (Beacon) έργων τοσ John Chamberlain, Gondollas, 1981-85,  ζωγραυισμένο ατσάλι



Πνην είλαη ην πιηθό ηεο ηέρλεο;

Πνηεο είλαη νη εηθόλεο ηεο ηέρλεο;

Πνηεο είλαη νη αλαθνξέο ηεο 

ηέρλεο;

Δληέιεη ηη είλαη ε ηέρλε ζήκεξα, 

ηώξα;



Αγάπεζα ηνπο ζαρινύο πίλαθεο, ηηο μύιηλεο επελδύζεηο 
πνπ έρνπλ νη πόξηεο, ηα ζθεληθά, ην δηάθνζκν ηνπ ηζίξθνπ 
γηα ηνπο αθξνβάηεο, ηηο πηλαθίδεο ηνπ δξόκνπ, ηηο ιατθέο 
γθξαβνύξεο, ηελ παιηνκνδίηηθε ινγνηερλία, ηα αξρατθά 
Λαηηληθά ηεο εθθιεζίαο, ηα εξσηηθά βηβιία κε ηελ ιάζνο 
νξζνγξαθία, ηηο λνπβέιεο ησλ γηαγηάδσλ καο, ηα 
παξακύζηα, ηα κηθξά εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα παηδηά, 
ηηο παιηέο όπεξεο, ηα αλόεηα ξεθξαίλ, ηνπο απιντθνύο 
ξπζκνύο[…] 

Αξζνύξνο Ρεκπώ (Arthur Rimbaud), Une Saison en enfer (Delirium II, Alchimie du Verb), 1873



Σν επηειέο, ην άρξεζην, ην άζρεκν, ην ζθνππίδη, 

ε «άιιε» πιεπξά ηεο δσήο, εθείλν 

πνπ δελ ζεσξείηαη κεγάιε ηέρλε αλαδεηθλύεηαη σο ε  

βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ηέρλεο. 

ηνλ εηθνζηό αηώλα έλα από εθείλα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε είλαη ε 

αλαδήηεζε ηνπ Άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνύ. Η ηέρλε 

είλαη δηαδηθαζία ελέξγεηαο παξά θαηαζθεπή  

αληηθεηκέλσλ «Τςειήο Σέρλεο».



Thomas Couture, Ο Ρεαιηζηήο Ζωγξάθνο, 46x38 εθ., 

ιάδη ζε κνπζακά, 1865

Johann Whilhelm Baur , 

Pygmalionis effigies eburnea in hominen mutatur, 

ραξαθηηθό, 1703,  

από ηηο κεηακνξθώζεηο ηνπ Οβηδίνπ (έξγν 96)









Raymond Hains, SANS TITRE, 1967 ,Affiches lacérées sur deux tôles montées sous plexiglas, 144 x200 cm



Raymond Hains, SANS TITRE, 1976 ,Affiches lacérées sur deux tôles montées sous plexiglas, 209 x209 cm



Jacques Villegle, SANS TITRE, 1972 , decollages mounted on canvas, 120 x112 cm





David Alfaro Siqueiros, Η Ηρώ ηεο Κξαπγήο

1937, enamel ζε μύιν, 121x91

ΓαEdward Munch, Η Κξαπγή, 

1893, ιάδη ηέκπεξα θαη παζηέι 

ζε μύιν, 91x 73,5

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f4/The_Scream.jpg


Allan Kaprow, Μάληξα Τιηθώλ, Yards, 1961



Ρόκπεξη κίζζνλ, Asphalt Rundown, 1969



Δγθαηάζηαζε ηνπ Doris Salcedo

κε 1550 θαξέθιεο 

ηνπνζεηεκέλεο αλάκεζα ζε δύν θηίξηα, 

Istanbul Biennial, 2003



Πξηλ ηνλ Κνπξκπέ ε ηέρλε είρε άιιεο 

ιεηηνπξγίεο: κπνξνύζε λα είλαη 

ζξεζθεπηηθή, θηινζνθηθή, εζηθή…[…] 

αιιά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αηώλα καο ε 

ηέρλε είλαη απνθιεηζηηθά νπηηθή [our 

whole century is completely retinal], εθηόο 

από ηνπο ζνπξεαιηζηέο, πνπ πξνζπάζεζαλ 

θαηά θάπνην ηξόπν λα παλ πέξα από απηό. 

Αιιά θαη απηνί αθόκε δελ πήγαλ πνιύ 

καθξηά.

Μαξζέι Νηπζάλ

Pierre Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp, trans. Ron Padgett (New York: Viking, 1971), p. 55



Μαξζέι Νηπζάλ (Marcel Duchamp) Fountain. 1917/1964. Readymade: πνξζειάληλν νπξεηήξην, 23.5 x 18εθ.





έξη Λαβίλ (Sherrie Levine), Fountain (After Marcel Duchamp),

1991, ρπηόο κπξνύηδνο ζε μύιηλε βάζε, 

66x38x36 εθ.



Giulio Paolini, L’ Altra Figura, 1984, 180 x250x190 εθ.







Σν αληηθείκελν 

σο ρώξνο 

ζπλάληεζεο



[…] Καη πξνπάλησλ σξαίνο ζαλ ηελ 

απξόνπηε ζπλάληεζε πάλσ ζην 

αλαηνκηθό ηξαπέδη κηαο κεραλήο ηνπ 

ξαςίκαηνο θαη κηαο νκπξέιαο.

Λσηξεακόλ, Σα άζκαηα ηνπ Μαιληνξόξ (1869), Δθδόζεηο ησλ Φίισλ, Αζήλα, 1980, ζει. 192



Σα ζθνππίδηα, ηα επηειή 

αληηθείκελα επηηξέπνπλ ζηνπο 

θαιιηηέρλεο λα δεκηνπξγνύλ ή θαη 

λα ζθελνζεηνύλ ζπλαληήζεηο



Μαξζέι Νηπζάλ (Marcel Duchamp) Ρόδα Πνδειάηνπ/Roue de bicyclete. 1913. Readymade:ξόδα πνδειάηνπ, δηάκεηξνο 

64.8 εθ. , ηνπνζεηεκέλε ζε ζθακλάθη, ύςνο  60.2 εθ. . Πξσηόηππν ρακέλν, Αληίγξαθν.



Pablo Picasso, Κεθάιη Σαύξνπ, 

1942,

ηηκόλη θαη θάζηζκα πνδήιαηνπ, κπξνύληδνο



Robert Rauschenberg, Κξεβάηη, 

ιάδη θαη κνιύβη ζε καμηιάξη, 

θνπβέξηα, ζεληόλη ζε μύιηλν ππόζηξσκα, 

191x 80 x20 εθ., 1955



Daniel Spoerri, Tξαπέδη κε ππνιείκκαηα θαγεηνύ ελ κέξεη θαγωκέλα, Sydney Biennale, 1979





Σν ζθνππίδη, ππόιεηκκα ηεο 

θαηαζηξνθήο





Δγθαηάζηαζε πνπ Gustav Metzger πνπ αλαπαξάγεη ην 2004 ην έξγν ηνπ Πξώηε Δεκόζηα Επίδεημε Απηνθαηαζηξεθόκελεο 

Τέρλεο. Σν έξγν είρε αξρηθά πξαγκαηνπνηεζεί ην 1960.



http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=89527&tabview=image






Σα αξρεία εθεκεξίδαο ηνπ Metzger

http://1.bp.blogspot.com/_uC9AWuzUn-c/StHZrZ-ca0I/AAAAAAAAIK4/RdaRT32Gj8Y/s1600-h/IMG_3015.jpg


Arte povera

Η θησρή ηέρλε;

Η επηειήο ηέρλε;

Πώο λα γξάθνπκε: 

Σέρλε ή ηέρλε;



Giulio Paolini, L’ Altra Figura, 1984, 180 x250x190 εθ.



Γηάλλεο Κνπλέιεο,Πόξηα κε βηβιία, δηαζηάζεηο κεηαβιεηέο, 2004

http://alfama.sim.ucm.es/boletines/boletinBBA.asp


Γηάλλεο Κνπλέιεο, Παξάζπξν κε πέηξεο, δηαζηάζεηο κεηαβιεηέο, 1965



Γηάλλεο Κνπλέιεο, Γύν παξάζπξα κε πέηξεο, 380x1235x35 εθ., 1982/99



Γηάλλεο Κνπλέιεο, Δύν παξάζπξα κε πέηξεο, Έθζεζε Zeitgeist, Βεξνιίλν,1983



Γηάλλεο Κνπλέιεο, Άηηηιν, δηαζηάζεηο κεηαβιεηέο, ηζνπβάιηα κε θαζόιηα, 1969



Η ζθηά ησλ ζθνππηδηώλ. 

Σν άπιν ίρλνο



Tim Noble and Sue Webster, Dirty White Trash (With Gulls), 1998, ζθνππίδηα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαιιηηερλώλ 

θαηά ηε δηάξθεηα έμη κελώλ



Tim Noble and Sue Webster, (SHE/HE, 2003 – Real life is Rubbish, 2002)

http://www.buten.net/rosie/2004/2004_08_29/MonaHatoumGraterDivide_8353.html


Tα ζθνππίδηα κεηαζρεκαηίδνληαη 

ζε βίσκα… ζε εμηζηόξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ





Nari Ward

Sharjah Birdhouse, 2005

πιαζηηθά δνρεία,εμαηκίζεηο, κέηαιιν

300 x 240 x 180 cm 

http://www.universes-in-universe.de/car/sharjah/2005/eng/expo-centre/index.htm


Nari Ward, Amazing Grace, 1993





Σν επηειέο ζρεκαηίδεη ην 

νξακαηηθό



Ο Θξόλνο ηεο Σξίηεο 

Γεκηνπξγίαο



The Throne of the Third Heaven of the Nations' Millennium General 

Assembly by James Hampton. Photo courtesy of the Smithsonian 

American Art Museum.



Hampton built his masterwork of metallic foils, paper,

plastic, strips of metal cut from coffee cans, jelly jars,

flower vases, lightbulbs, wood furniture, cardboard,

conduit, glue, tape, tacks, and pins. The foil-wrapped

bulbs are a poetic reference to Jesus as the light of the

world. When dust settled on the objects, Hampton

recovered them instead of cleaning.



The stand is from the first rank of the 

three-tiered assembly, its foil-wrapped 

electric bulbs an apparent poetic 

reference to the deity as the light of the 

world.



The "No. 1" crown Hampton fashioned for The Throne of the Third Heaven shrine bears a citation from Revelations 7:3, in which one angel tells 

four others: "Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads."



This tablet records the date of a 

vision in which Hampton saw "the 

great Moses" appear in Washington, 

D.C. Much of the rest of the 

inscription is composed in Hampton's 

secret alphabet, but it appears he had 

the Ten Commandments in mind.



The centerpiece of Hampton's creation, a 

winged throne crowned by the injunction 

"Fear Not" bears a series of messages of 

Hampton's invention.







Όπνπ ην επηειέο θηηάρλεη 

ηνπο θήπνπο ηνπ 

αιιόθνηνπ



Οη ζθνππηδόηνπνη ηνπ Άιινπ, 

ηνπ δηαθνξεηηθνύ



Sandman constructed by Lonnie Holley



Tin-Man constructed by Charlie Lucas



The Miracle Garden 

constructed by WC Rice



Όπνπ  ν ζθνππηδόηνπνο πνπ 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Θζηνξία….





Ο Joe Minter έρεη δεκηνπξγήζεη ζηνλ θήπν ηνπ κηα εγθαηάζηαζε/εθδνρή ηεο Ακεξηθαληθήο Ιζηνξίαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ζθνππίδηα. Ο ηίηινο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ είλαη έλα έξγν ελ πξνόδσ είλαη: African 

Village in America.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/AfricanVillageInAmerica2.jpg








Σν επηειέο εηνηκάδεηαη λα 

πεηάμεη….







Vollis Simpson

Γιππηά

Wiggings Mill Road

North Carolina









Σα ζξαύζκαηα πνπ 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θηβσηό…









Σν επηειέο ζα αλαιεθζεί ζηνπο 

νπξαλνύο





ηκόλ Ρνληία (Simon Rodia),

Watts Tower, 1921-1954









Σν επηειέο σο ηέρλε ζηε Φιώξηλα













Σα ζθνππίδηα ιέλε ηελ δηθή ηνπο 

ηζηνξία, ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο.

Θζηνξίεο ηεο κλήκεο, ηεο ζύκεζεο, 

ηεο αλζξώπηλεο παξνπζίαο, ηεο 

θζνξάο, ηεο ρξήζεο.



Σν Ωξαίν θαη ην Επηειέο

Γηάλλεο Ζηώγαο
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