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Φιώξηλα 1991

Θόδωξνο Αγγειόπνπινο vs 

Μεηξνπνιίηεο Καληηώηεο

«Σν κεηέωξν βήκα ηνπ πειαξγνύ»



Φώην: Νίθνο 

Παλαγησηόπνπινο















Πνηνο ππεξαζπίδεηαη;

Ση;

Πνηα ηεξά; 

Πνηα όζηα;

Πνηεο ζεκαίεο;





Ζ θωηηά: ε απόιπηε 

ινγνθξηζία



Βεξνιίλν, Πιαηεία Όπεξαο: 10 Μαΐνπ 1933: Οη λαδί 

θαίλε βηβιία ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γθαίκπειο.











Όπνπ ε  θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

ζπλαληά ηελ επαλαζηαηηθή αληίδξαζε



Παξίζη, 16 Μαΐνπ 1871: Οη θνκνπλάξηνη ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Κνπξκπέ γθξεκίδνπλ ηελ ζηήιε ηεο πιαηείαο 

Vendôme κε ην άγαικα ηνπ Ναπνιένληα ζηελ θνξπθή ηεο.



Παξίζη, 1871: ιίγεο κέξεο αξγόηεξα κεηά ηελ ήηηα ηεο Γαιιηθήο θνκνύλαο ε θσηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαγλώξηζε όζσλ

ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ζηήιεο. Οη πεξηζζόηεξνη εθηειέζηεθαλ, έλαο από απηνύο ν δσγξάθνο Κνπξκπέ κόιηο κπόξεζε λα

δηαθύγεη θαη θαηέθπγε ζηελ Διβεηία όπνπ πέζαλε εμόξηζηνο.



Γνπβιίλν: Η ηήιε ηνπ Νέιζνλα, θαηεζηξάθε κε εθξεθηηθά από ηνπο ξεπνπκπιηθάλνπο ην 1966 (ε θώην είλαη ηνπ 1876, άπνςε από ηελ

Sackville str)



Γνπβιίλν: Η ηήιε ηνπ Νέιζνλα, 7 Μαξηίνπ 1966



1966: Ιξιαλδνί ξεπνπκπιηθάλνη κε όηη απέκεηλε από ην θεθάιη ηνπ Νέιζνλα από ηελ νκώλπκε ζηήιε



Η βησκαηηθή πνξεία







Η Ακεξηθάληθε ζεκαία σο 

ζύκβνιν ή πεδίν ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο;



"What Is The Proper Way 
To Display A U.S. Flag?" η 

περίπτωση της 
εγκατάστασης τοσ "Dread" 

Scott Tyler.
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Piss Christ, Andre Serrano 

1989



•



Chris Ofili

Holy Virgin Mary, 1996
paper collage, oil paint, glitter, 

polyester resin, map pins, elephant 

dung on linen





“Yo Mama’s Last Supper”

Renée Cox

1999 





Οη άδεηνη ηνίρνη













Η ινγνθξηζία ησλ ηδεώλ

Degenerate Art











ΤΠΟΘΔΖ ΜΠΟΤΕΗΑΝΖ (1949)

[…] ε δσγξαθηθή απηή δελ έκνηαδε 

κ’ όιεο ηηο άιιεο πνπ είρε γλσξίζεη.







Ζ απόιπηε πνιηηηθή ινγνθξηζία:

ε πεξίνδνο 1945-1974



Καηά ηελ πεξίνδν από ην 1945 ωο ην 1974 δεθάδεο θαιιηηέρλεο, 

δηαλννύκελνη, επηζηήκνλεο εθηειέζηεθαλ, θπιαθίζηεθαλ, 

εμνξίζηεθαλ ή ωζήζεθαλ ζηελ απηνεμνξία εμ’ αηηίαο ηεο πνιηηηθήο 

θαηαπίεζεο. Οη πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ απηή ηελ πεξίνδν θαη 

επηιεθηηθά αλαθέξνληαη ζηηο «ηηγκέο ειιεληθήο εηθαζηηθήο 

ινγνθξηζίαο» δελ ζα πξέπεη ινηπόλ λα απνζηωπήζνπλ ηηο ρηιηάδεο 

πεξηπηώζεηο αλζξώπωλ πνπ ζηεξήζεθαλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηύμνπλ δεκηνπξγηθά ηηο ηδέεο ηνπο. 

Όηαλ ξωηήζεθε ν ηερλνθξηηηθόο Κώζηαο ηαπξόπνπινο λα ζπκεζεί 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο ινγνθξηζίαο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ 

απάληεζε:

Πνηεο πεξηπηώζεηο ινγνθξηζίαο κνπ δεηάηε λα πεξηγξάςσ; Όινη ηόηε 

ήκαζηαλ ινγνθξηκέλνη- ζηηο θπιαθέο.[

























ηξαηόπεδν Δμόξηζησλ Γπλαηθώλ, λεζί Σξίθεξη, 1949





ΤΠΟΘΔΖ NONDA (1952)

Καη ε εζηθή ζώζεθε κε ηνλ ηξόπν 

απηό. Έμε πίλαθεο, πνπ ζεσξήζεθαλ 

αλήζηθνη, έγηλαλ μαθληθά εζηθνί θαη 

όζν εππξεπείο απαηηεί ν 

«Παξλαζζόο».











ΤΠΟΘΔΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΟΤΥΗ 

(1953)

[…] ην έξγν πξνζέβαιιε ην Διιεληθό 

Ναπηηθό, θαη ε Ναπηηθή Αζηπλνκία ήηαλ 

απνθαζηζκέλε λα ηα θάλεη ζκπαξάιηα αλ 

δελ μεθξεκηόηαλ.





ΤΠΟΘΔΖ ΚΑΡΑΒΔΛΑ (1971)

[…]ην κόλν  πνπ αληίθξηζα ήηαλ έλαλ 

ππάιιειν ηνπ μελνδνρείνπ λα 

ζθνππίδεη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα 

ηεο εγθαηάζηαζεο.







ΤΠΟΘΔΖ ΚΑΡΑΒΔΛΑ 

(1978-79)

Σει. 22α «Τνπο λεθξνύο άιινη ηνπο 

ιέγαλε 200 άιινη 300…».



Σει. 6ε  «…παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδε, ην δεύηεξν αληάξηηθν 
είρε θαη έλα άιιν θαζήθνλ: έπξεπε λα αλνίμεη ηα ζρνιεία ζηηο έξεκεο 
πεξηνρέο, εθείλεο δειαδή πνπ ήηαλ αληαξηνθξαηνύκελεο θαη πνπ νη 
δάζθαινη είραλ θύγεη».

Σει. 11ε «…από ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλώλ, πνπ δπζηπρώο πήξαλ 
κέξνο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ζηελ Κπβέξλεζε».

Σει. 14ε «…Τνλ Αύγνπζην ηνπ ’45 πηάλεηαη ν κεγαιύηεξνο αδειθόο κνπ 
θαη βαζαλίδεηαη από ηνπο Έιιελεο Δζλνθύιαθεο…ζηηο 14 Σεπηέκβξε ηνπ 
’45 πηάλνκαη εγώ…Μεηά άξρηζε ν εκθύιηνο θαη δελ κπνξνύζε λα αληέμεη ν 
θόζκνο ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο εθηειέζεηο».

Σει. 15ε «…Με ηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο παξαδώζακε ηα όπια. Τα 
όπια ηα παξαδώζακε ζε θαζίζηεο, όρη ζε ηίκηνπο αλζξώπνπο». 

Σει. 16ε «…Οη πεξηπέηεηέο καο άξρηζαλ ακέζσο…Γνινθνλήζεθαλ πεξί 
ηηο 2000 κε 3000, αλέβεθε ν αξηζκόο ην 1945».

Σει. 17ε «… Τν 1947 ηνλ Απξίιην κήλα …όπνπ ηνπο έζθαμαλ γηα 
αληίπνηλα».



Σει.18ε « …Θάηαλε κεηά ην ’50…ηα παηδηά απηά ήηαλ όια αλήιηθα, ήηαλ αληάξηεο ηνπ 

Γεκνθξαηηθνύ Σηξαηνύ».

Σει. 20ε «Η ηειεπηαία απόθαζε ησλ βνπιεπηώλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηε ρώξα καο. 

Όπσο είλαη γλσζηό ζηελ Διιάδα, θακία απνιύησο παηξησηηθή πξάμε δελ έρεη κείλεη 

αηηκώξεηε».

Σει. 21ε «Τν ’48 πεξλάσ Σηξαηνδηθείν […] Έδεζα ηα θνβεξά γεγνλόηα ηεο Μαθξνλήζνπ 

[…] νη αζθαιίηεο άξρηζαλ λα βάδνπλ κε ηα πνιπβόια, ζε 10 ιεπηά είρακε 7 λεθξνύο».

Σει. 22α «Τνπο λεθξνύο άιινη ηνπο ιέγαλε 200 άιινη 300…».



ΤΠΟΘΔΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΑΠΡΑΝΗΓΖ (1971)

[…] νη  Μπάκπαιεο θαη 

Καξαπαλαγηώηεο, πνπ ζπλέιαβαλ 

νξηζκέλνπο από ηνπο ζεαηέο ηεο 

έθζεζεο…







ΤΠΟΘΔΖ ΖΛΗΑ 

ΓΔΚΟΤΛΑΚΟΤ (1972)

[…] θάπνηα επεηζόδηα αήζε γηα ηελ 

θαιιηηερληθή καο δσή, καηαίσζαλ 

ηελ έθζεζε









ΤΠΟΘΔΖ ΛΑΡΗΑ (1986)

Ο ελ ιόγσ πίλαθαο δελ απνηειεί 

έξγν ηέρλεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 30εδ.β ηνπ λ. 5060 θαη 

πξνζβάιιεη θαηά ην θνηλό αίζζεκα 

ηελ αηδώ ησλ λεαξώλ ηδίσο αηόκσλ 

θάησ ησλ 18 εηώλ



πγθέληξωζε πιηθνύ: Κάιιηα Υαηδεγηάλλε











ΤΠΟΘΔΗ ΣΑΜΑΡΑ (1998)

[…]ε Ιλδνλήζηα θαιιηηέρληο Τακάξα 

εμέζεζε κηα βιάζθεκε θηγνύξα, έλαλ 

Εζηαπξσκέλν Αζηάηε, καπξηδεξό θαη 

κπηαξά.



πγθέληξωζε πιηθνύ: Κάιιηα Υαηδεγηάλλε















ΤΠΟΘΔΖ ΔΛΔΤΗΝΑ (1998)

Τν πξσί ηεο 21εο ην ζπλεξγείν ηνπ 

Δήκνπ ζπλέρηζε ην έξγν ηεο 

θαηαζηξνθήο ησλ  ινγνθξηκέλσλ 

έξγσλ.





ΤΠΟΘΔΖ ΥΑΡΖ ΜΑΤΡΟΤ 

(1999)

Αλ ηα πηνζεηήζνπκε, είλαη ζαλ λα 

εζηεξληδόκαζηε ηα όξγηα κέζα ζην 

θαξλαβάιη









ΤΠΟΘΔΖ ΛΟΤΚΔΕΑΡ 

ΜΠΟΓΗΑΝΣΗΔΦ (1999)

Δελ ζα επηηξέςσ λα θαπειώλνληαη ηα 

όξηα ηεο παηξίδαο καο. Πνηέ δελ 

πξόθεηηαη λα ινγνθξίλσ ηελ ηέρλε.









ΤΠΟΘΔΖ OUTLOOK

(ΣΗΔΡΤ ΝΣΔ ΚΟΡΝΣΗΔ, 2003)

[…]ην ΔΣ ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Οιπκπηάδαο θαη ν δηεπζπληήο ηεο 

έθζεζεο απνθάζηζαλ λα απνζπξζεί 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη λα 

ηνπνζεηεζεί ε παξνύζα αλαθνίλσζε 

γηα ηνπο ιόγνπο ηεο απόζπξζεο.





http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://tovima.dolnet.gr/data/D2005/D0313/1abc6a.jpg&imgrefurl=http://tovima.dolnet.gr/print_article.php%3Fe%3DB%26f%3D14414%26m%3DC06%26aa%3D1&usg=__1zyzRGWAAJ4c5vL4gMVLi1zVjXE=&h=578&w=774&sz=70&hl=el&start=4&um=1&tbnid=UCbg-2hK0J8JCM:&tbnh=106&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25A4%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%2B%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%2B%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25AD%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN






ΤΠΟΘΔΖ ΓΔΠΟΗΝΑ 

ΥΡΖΣΟΤ (2004)

Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ Πάλνο 

Λνπθάθνο  αλεζπρεί γηα ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα 

πξνθαιέζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζε 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.







ΤΠΟΘΔΖ ΓΚΔΡΥΑΡΝΣ 

ΥΑΝΣΔΡΔΡ (2003)

Δελ απνδείρηεθε ν δόινο ηνπ, πνιύ 

δε πεξηζζόηεξν ην ζηνηρείν ηεο 

θαθνβνπιίαο ηνπ, κε ηελ έλλνηα πνπ 

παξαπάλσ αλαπηύρζεθε.









http://tovima.dolnet.gr/data/D2006/D0507/1rea36e.jpg


ΤΠΟΘΔΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΦΩΣΗΟΤ

( 2005)

Νεαξόο γιύπηεο ν δεκηνπξγόο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ππνζρόηαλ, έλαληη 

ακνηβήο, πάζεο θύζεσο ξνπζθέηηα.





Τπόζεζε Art Athina 2007











Τπόζεζε Κωλζηαληίλνπ 

Βαθεηάδε

2006-10
Ιεξόο Ναόο Παλαγίαο Άμηνλ Δζηίλ Αμηνππόιεσο

Οη ηίηινη ησλ δηαθαλεηώλ ηεο ππόζεζεο είλαη ηνπ θαιιηηέρλε Κσλζηαληίλνπ Βαθεηάδε



Άπνςε πξνο Βνξξά.



Αξηζηεξά; Ο δηάθνζκνο κεηώπνπ παξαζύξνπ ζην 

δπηηθό ηκήκα ηνπ ππεξώνπ. ηνπο θαζηαλνύο 

θύθινπο βξίζθνληαλ κνξθέο πνηεηώλ.

Γεμηά: Ο αξρηθόο δηάθνζκνο κε ηνπο πνηεηέο



Η Μεηακόξθσζε ηνπ Υξηζηνύ. Υακειά δηαθξίλνληαη ζήκεξα έλα θηεξσηό πιάζκα, αξηζηεξά, θαη κία 

αιπζνδεκέλε κνξθή ζην κέζνλ. ην ίδην ηκήκα εηθνλίδνληαλ  αξρηθά ν Απνθεθαιηζκόο ηνπ Άδε-

Θαλάηνπ.



Η αιπζνδεκέλε κνξθή, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ αξρηθή παξάζηαζε.



Σν αξρηθό ζέκα 

νινθιεξσκέλν.

Η αξρηθή 

παξάζηαζε ζε 

πξνθαηαξθηηθό

ζηάδην



Γαηκνληθή κνξθή ζηελ ίδηα παξάζηαζε πνπ έρεη 

ζβεζηεί.



Μνξθή ζην θέληξν ηεο παξάζηαζεο ηεο Πεληεθνζηήο, ε νπνία 

κεηαβιήζεθε  ζε θάηη δηαθνξεηηθό, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζθελήο.



Η παξάζηαζε ηεο Πεληεθνζηήο όπσο ζώδεηαη ζήκεξα.



Μνξθή ηνπ Υξηζηνύ πνπ θαηέξρεηαη από ηνλ 

νπξαλό ζε θπθιηθή δόμα. Η δόμα 

(ν θπθιηθόο δίζθνο) πεξηείρε αξρηθά ηνπο 

αζηεξηζκνύο.

.

Η αξρηθή κνξθή 

ηνπ Υξηζηνύ

κε ηελ έλαζηξε δόμα



Ο αξράγγεινο Γαβξηήι. Ο ρηηώλα ηνπ αγγέινπ ήηαλ 

αξρηθά θνζκεκέλνο κε ην ζέκα ηεο Αξπαγήο ηνπ 

Γαλπκήδε.

Αξηζηεξά;  Σν απνζβεζζέλ ζέκα ζην ρηηώλα ηνπ 

αγγέινπ.







Αξηζηεξά:  Σκήκα αξρηηεθηνληθήο επηθάλεηαο, 

αθόζκεηεο ζήκεξα κεηά από ηελ απόζβεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ βξίζθνληαλ εθεί

Γεμηά: Η αξρηθή δηαθόζκεζε ηνπ ελ ιόγσ 

αξρηηεθηνληθνύ ηκήκαηνο



Σα αθαηξεζέληα ζέκαηα



Δπάλσ:  Η παξάζηαζε ηεο Φπιάθηζεο ηνπ Αγίνπ Λνπθά ηνπ 

Ρώζνπ, όπσο ζώδεηαη ζήκεξα.

Γεμηά πάλσ: Η αξρηθή παξάζηαζε πεξηείρε αλδξηθή κνξθή 

(πνπ ζπκίδεη Λέληλ) λα θόβεη ηα γέληα ηνπ αγίνπ.

Γεμηά θάησ: θαη πάιη ε αξρηθή παξάζηαζε, όπσο 

κεηαδόζεθε ζηελ ηειεόξαζε.









Tν πξσηνζέιηδν ηεο «Kαζεκεξηλήο» ηεο 14εο Oθησβξίνπ 1988, κε ζθίηζν ηνπ Hιία Mαθξή λα θαπηεξηάδεη ηνπο βαλδαιηζκνύο πνπ έιαβαλ ρώξα ηελ πξνεγνύκελε λύρηα



Η νξγή ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο

Σα θίηζα ηνπ Μσάκεζ

Jyllands-Posten Muhammad 

cartoons controversy

30 September 2005
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