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Εισαγωγή 

 Στην εργασία αυτή θα µελετήσουµε την αναγέννηση στην Ιταλία και στις χώρες του Βορρά. 

Αρχικά θα δούµε µέσα σε πιο κοινωνικό, οικονοµικό και πνευµατικό πλαίσιο επήλθε η Αναγέννηση 

στην Ιταλία και τις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή αυτή στις χώρες του Βορρά. Στη 

συνέχεια θα αναλύσουµε το έργο “Αποκαθήλωση” του Ιταλού Ζωγράφου Rafaello Santi και θα το 

συγκρίνουµε µε το οµώνυµο έργο του Ολλανδού συναδέλφου του Rogier van der Weyden. 

Σύγκριση θα επιχειρήσουµε να κάνουµε και στις προσόψεις της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στη 

Μάντοβα και της παλιάς Καγκελαρίας στη Βρύγη. Τέλος θα αναφερθούµε στην αναγεννησιακή 

µουσική, την γαλλοφλαµανδική σχολή και στο χαρακτηριστικό κοσµικό είδος “σανσόν”.   

 

1. Η έξοδος από το σκοτάδι 

 Η αναγέννηση των γραµµάτων και των τεχνών ήρθε από τις ελεύθερες πόλεις της Ιταλίας1. 

Με την άνοδο της βιοτεχνίας και του εµπορίου οι πόλεις αυτές απαγκιστρώθηκαν από την αµιγώς 

γεωργική οικονοµία και γνώρισαν µεγάλη οικονοµική άνθιση. Έτσι η τάξη των εµπόρων, των 

βιοτεχνών και των τραπεζιτών, άρχισε να συγκεντρώνει µεγάλο ποσοστό του πλούτου. Την 

οικονοµική άνοδο της νέας αυτής αστικής τάξης ακολούθησε και η κοινωνική άνοδος. Τα µέλη της 

νέας ελίτ υιοθέτησαν κάποιες από τις συνήθειες της αριστοκρατίας και έγιναν θερµοί υποστηρικτές 

των τεχνών2. Μπορεί η Εκκλησία να παρέµεινε ισχυρή και κατά την Αναγέννηση ωστόσο οι 

κάτοικοι πόλεων όπως η Φλωρεντία αποτίνασσαν σταδιακά τον σκοταδισµό του Μεσαίωνα και 

έβγαιναν στο φως. Η οικονοµική ευηµερία καθώς και η ανακάλυψη νέων χωρών στην άλλη άκρη 

του ωκεανού τόνωσαν την αυτοπεποίθηση των πολιτών και τους έκαναν να πιστέψουν ότι ο 

άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος του κόσµου και το µέτρο για όλα τα πράγµατα3. Σε αυτό βοήθησε και 

το κίνηµα του Ουµανισµού. Η αναβίωση δηλαδή των γραµµάτων και των τεχνών στο πλαίσιο των 

κλασικών προτύπων4. Οι Ουµανιστές της αναγέννησης πίστευαν στην ανωτερότητα του 

ανθρώπινου γένους. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται το εξαιρετικότερο πλάσµα του Θεού µετά τους 

Αγγέλους
5. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται για πρώτη φορά µετά την αρχαιότητα το µέτρο για όλα τα 

πράγµατα. Αυτή την εποχή αναπτύσσεται η προσωπογραφία, ενώ ακόµα και ο αρχιτεκτονικός και 

πολεοδοµικός σχεδιασµός βασίζεται στις αναλογίες του ανθρώπινου σώµατος6.  

                                                 
1 Τ. Αλµπάνη, <<Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη: Αναγέννηση (1400-1525)>>, στο Τ. Αλµπάνη, Μ. Κασιµάτη, Η 

Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, Τόµος Α', Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα, 
Ε.Α.Π., Πάτρα 2001, σ. 72 

2 Στο ίδιο, σ. 72 
3 Στο ίδιο, σ. 73 
4 Στο ίδιο, σ. 73 
5 E.M. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ο δυτικός Πολιτισµός: Νεότεροι χρόνοι, µτφρ. Τ. ∆αρβέρης, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 

2006, σ. 99 
6 Τ. Αλµπάνη, ό.π., σ. 73 
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 Την περίοδο που η Ιταλία γνώριζε αυτή την µεγάλη άνθηση, η βόρεια Ευρώπη ταλανιζόταν 

από έναν πολυετή πόλεµο που την κρατούσε βυθισµένη στο µεσαιωνικό σκοτάδι. Το 1453 ο 

Εκατονταετής πόλεµος Αγγλίας - Γαλλίας έληξε και νικήτρια στέφθηκε η Γαλλία. Οι βασιλείς και 

οι αριστοκράτες ωστόσο είχαν ξοδέψει τα µεγαλύτερα µέρη των περιουσιών τους στις πολεµικές 

επιχειρήσεις και έτσι είδαν την ισχύ τους να συρρικνώνεται. Στον αντίποδα αναπτύχθηκε και εδώ 

όπως και στην Ιταλία η τάξη των εµπόρων και των βιοτεχνών7. Την ίδια στιγµή η συγκέντρωση 

µεγάλου πλούτου στην εκκλησία, η αλαζονεία και η εµπορεία ακόµα και της συγχώρεσης των 

αµαρτιών άρχισαν να προκαλούν τις αντιδράσεις του λαού. Οι συνθήκες ήταν ώριµες λοιπόν για να 

δεχτούν πολλοί πιστοί της 95 θέσεις που ο Μαρτίνος Λούθηρος τοιχοκόλλησε το 1517 στη θύρα 

της εκκλησίας της Βιττεµβέργης. Οι θέσεις της µεταρρύθµισης του Λουθήρου µε την βοήθεια της 

νεοανακαλυφθείσας τυπογραφίας εξαπλώθηκαν σαν φωτιά σε όλη την Ευρώπη8. Παρόλα αυτα οι 

µεσαιωνικές αντιλήψεις του ανθρώπου για τον Θεό δεν µεταβλήθηκαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα 

η αναγεννησιακή τέχνη του Βορρά να παραµείνει σε µεγάλο βαθµό δέσµια της µεσαιωνικής 

παράδοσης
9. Ωστόσο η τυπογραφία βοήθησε στην µεταλαµπάδευση κάποιων ιδεών και τάσεων της 

Ιταλικής αναγέννησης στις χώρες του βορρά.  

 

1. Αναγεννησιακή ζωγραφική  

 Η προσπάθειά για την απόδοση της πραγµατικότητας και το ενδιαφέρον για την τέχνη της 

αρχαιότητας σφράγισαν και την ζωγραφική στην ιταλική αναγέννηση10. Ένας από τους µεγάλους 

ζωγράφους της Ιταλικής Αναγέννησης υπήρξε ο Rafaello Santi (1483-1520). Γεννήθηκε στο 

Ουρµπίνο και µαθήτευσε στην Περούτζια στο εργαστήρι του Pietro Perugino. Σε νεαρή ηλικία 

πέρασε ένα διάστηµα στην Φλωρεντία όπου γνώρισε το έργο των µεγάλων καλλιτεχνών της 

πόλης
11. Χάρη στον πράο χαρακτήρα του και το µεγάλο ταλέντο του ο Rafaello κέρδισε γρήγορα 

τον θαυµασµό και την αποδοχή. Στα 28 του χρόνια ο καλλιτέχνης βρέθηκε στην Ρώµη όπου µεταξύ 

άλλων δούλεψε στο Βατικανό για τον Πάπα Ιούλιο Β'12.  

 Το 1507 ο Rafaello φιλοτέχνησε το τρίπτυχο “Αποκαθήλωση” (εικ. 1) για το παρεκκλήσι 

της Αγίας Τράπεζας της οικογένειας Baglione της Περούτζια. Το έργο παράγγειλε η Atalanta 

Baglione στην µνήµη του γιου της που σκοτώθηκε το 150013. Το έργο βρίσκεται τώρα στην 

Πινακοθήκη Μποργκέζε της Ρώµης. Το κεντρικό κοµµάτι του έργου αναπαριστά την Αποκαθήλωση 
                                                 
7 Στο ίδιο, σ. 108 
8 Στο ίδιο, σ. 109 
9 Στο ίδιο, σ. 109 
10 Στο ίδιο, σ. 84  
11 Στο ίδιο, σ. 103  
12 E. H. Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης, µτφρ. Λίνα Κασδαγλη, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα,2007, σ. 319  
13 ∆. Στεφανοπούλου (επιµ.), Ρώµη, Πινακοθήκη Μποργκέζε, µτφρ. Ν. Παρασκευοπούλου, Πήγασος Εκδοτική, Αθήνα 

2007, σ. 30 



5 

του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς έχει κατέβει από τον σταυρό και δύο άντρες τον έχουν αποθέσει σε 

ένα σεντόνι για να τον µεταφέρουν στο µέρος που θα γίνει ο ενταφιασµός. Η Παρθένος Μαρία 

λιποθύµα από την θλίψη στα χέρια τριών γυναικών που συνοδεύουν το σώµα του Ιησού14.  Το χέρι 

του Ιησού κρατά η Μαρία η Μαγδαληνή ενώ δίπλα της στέκεται  ο Νικόδηµος. Στα αριστερά του ο 

Άγιος Ιωάννης σκύβει το κεφάλι του προς τον Ιησού τον οποίο κοιτά συγκλονισµένος µε 

σταυρωµένα τα χέρια. Ο νεαρός που µεταφέρει τον Ιησού υποστηρίζεται ότι φέρει την µορφή του 

Γκριφόνε Μπαλιόνι στη µνήµη του οποίου, όπως είπαµε, παραγγέλθηκε το έργο15. Η πιστή 

απόδοση των λεπτοµερειών των σωµάτων είναι ολοφάνερη. Οι µυς τα δάκτυλα, τα µαλλιά οι 

εκφράσεις και το βλέµµα αναπαριστώνται µε πιστότητα. Ωστόσο υπάρχει και µία τάση 

εξιδανίκευσης. Αυτό µπορούµε να το διακρίνουµε στην µορφή για παράδειγµα της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. Η κίνηση των µορφών χαρακτηρίζεται επίσης από φυσικότητα. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η στάση του Ιησού που θυµίζει την Pieta και δείχνει την επιρροή του Michelangelo 

στο έργο του Rafaello. Η χρήση των χρωµάτων είναι αριστοτεχνική. Συνδυάζει το κόκκινο, το 

πράσινο, το κίτρινο και το µπλε µε τρόπο ώστε να τονίζεται η αντίθεση µε το χρώµα της σάρκας. 

Αξιοπρόσεκτη είναι εξάλλου η διαφορά στην απόδοση του χρώµατος του νεκρού Ιησού µε την 

ζωντανή Μαρία Μαγδαληνή που του κρατά το χέρι.  Στο τοπίο που απεικονίζεται στο φόντο 

διακρίνουµε την πλήρη κατάκτηση από την πλευρά του ζωγράφου των κανόνων της µαθηµατικής 

προοπτικής.  ∆εξιά στο φόντο διακρίνεται ξεκάθαρα ο τόπος του µαρτυρίου µε τους τρεις 

σταυρούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον κεντρικό σταυρό του Ιησού υπάρχει ακόµα η σκάλα που 

χρησιµοποίησαν για να τον κατεβάσουν, ενώ δύο άντρες συζητούν στην βάση του. Ο ένας από 

αυτούς τείνει το χέρι του προς τον σταυρό του µαρτυρίου. Στην αριστερή πλευρά πίσω από της 

µορφές βρίσκεται το σπήλαιο – τάφος προς το οποίο κατευθύνεται η ποµπή. Η σύνθεση 

χαρακτηρίζεται από αρµονία και µία αβίαστη φυσική κίνηση. Όλα µοιάζουν τόσο αληθινά και 

φυσικά. Ο Rafaello µπορούσε να συνοψίσει και να συνδυάσει διαφορετικές επιρροές µε µία 

αβίαστη χάρη16. 

 Ο Φλαµανδός ζωγράφος Rogier van der Weyden (1400-1464) κατάγεται από τη Νότια 

Ολλανδία και δούλεψε στις Βρυξέλλες όπου αναδείχθηκε σε επίσηµο ζωγράφο της πόλης έχοντας 

σηµαντικούς προστάτες στην αυλή των ∆ουκών της Βουργουνδίας17. Το 1435 ο ζωγράφος 

φιλοτέχνησε την εικόνα της Αποκαθήλωσης  (εικ. 2) για την αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου Notre 

Dame hors les Murs (η Κυρία µας έξω από τα τείχη). Πρόκειται για τρίπτυχη ελαιογραφία πάνω σε 

                                                 
14 Σύµφωνα µε την Χριστιανική παράδοση κοντά στον Ιησού ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου, η 

Μαρία του Κλεόπα και η Σαλώµη. (βλ.  Καινή ∆ιαθήκη,  Κατά Ματθαίον 27.56, Κατά Μάρκον 15.40) 
15 ∆. Στεφανοπούλου (επιµ.), ό.π., σ. 31 
16 J. Bell, Καθρέφτης του κόσµου, Μια Νέα Ιστορία της Τέχνης, µτφρ., Γ. Λαµπράκος – Ε. Πανάγου, εκδ. Μεταίχµιο, 

Αθήνα 2008, σ. 198 
17 Τ. Αλµπάνη, ό.π., σ. 114 
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ξύλο µνηµειωδών διαστάσεων (220 x 262 εκ.). Τώρα φιλοξενείται στο µουσείο του Πράδο στη 

Μαδρίτη. Με την πρώτη µατιά βλέπουµε την διαφορά που παρουσιάζει η σύνθεση από αυτή του 

Rafaello. Το φόντο και όποια στοιχεία µαθηµατικής προοπτικής απουσιάζουν παντελώς από την 

παράσταση. Οι µορφές είναι παρατεταγµένες σε ένα είδος θεατρικής σκηνής18. Στο κέντρο 

δεσπόζει ο Ιησούς την στιγµή που ο Ιωσήφ της Αριµαθείας και ο Νικόδηµος τον κατεβάζουν από 

τον σταυρό. Τους βοηθάει και ένας τρίτος άντρας ο οποίος είναι σκαρφαλωµένος ακόµα στη σκάλα 

που ακουµπά στον Σταυρό του µαρτυρίου. Και σε αυτή την σύνθεση η Παναγία λιποθυµά. 

Προσπαθούν να την συγκρατήσουν οι τραγικές φιγούρες του Αγίου Ιωάννη και της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. Μητέρα και Υιός έχουν αποδοθεί µε παρόµοια στάση σώµατος ενώ χαρακτηριστικό 

είναι ότι το δέρµα της Παναγίας εµφανίζεται πιο χλωµό ακόµα και από το δέρµα του νεκρού Ιησού. 

Ο ζωγράφος αποδίδει πιστά το ανθρώπινο σώµα. Οι ρυτίδες, οι µυς, οι εκφράσεις των προσώπων, 

τα δάχτυλα των ποδιών ακόµα και οι πτυχώσεις των ενδυµάτων παρουσιάζουν µία νατουραλιστική 

ακρίβεια. Στις µορφές του Rogier van der Weyden δεν διακρίνουµε καµία τάση εξιδανίκευσης. 

Συγκλονιστική είναι η έκφραση του Ιωάννη ο οποίος δείχνει διπλά συντετριµµένος. Τόσο από τον 

χαµό του δασκάλου του όσο και από τον πόνο της Παρθένου Μαρίας. Πίσω του µια ακόµα 

συγκλονιστική φιγούρα είναι η γυναίκα που κλαίγοντας ακουµπά το µαντήλι της στο µέτωπο. Οι 

φιγούρες και τα περιγράµµατά τους σε αυτό το έργο είναι πιο ξεκάθαρα από ότι στο έργο του 

Rafaello. Και ο Weyden χρησιµοποιεί έντονες χρωµατικές αντιθέσεις. Στη σύνθεση κατορθώνει να 

συνδυάσει στοιχεία της αναγεννησιακής τέχνης της Ιταλίας µε την Γοτθική τέχνη. Μέσα από την 

σύνθεση του κατορθώνει να διηγηθεί µια συγκλονιστική ιστορία που θα µιλήσει κατευθείαν στις 

καρδιές των πιστών που θα παρακολουθήσουν την θεία λειτουργία απέναντι από την εικόνα του  

Rogier van der Weyden. 

 

3. Αναγεννησιακή Αρχιτεκτονική  

 Ο Leon Battista Alberti (1404-1472) υπήρξε ένας Φλωρεντίνος αρχιτέκτονας, λόγιος, 

συγγραφέας, µαθηµατικός και αθλητής µε βαθιά γνώση όλων των τεχνών19. Ήταν ο 

χαρακτηριστικός πολύπλευρος αναγεννησιακός άνθρωπος20. Επίσης καθιέρωσε την ιδιότητα του 

επαγγελµατία αρχιτέκτονα που δεν ασχολείται µε την κατασκευή του κτίσµατος, αλλά µόνο µε τον 

σχεδιασµό του21. Ένα από τα κτίσµατά του είναι και ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα στην 

Μάντοβα (εικ. 3), ο οποίος ολοκληρώθηκε περίπου το 146022. Τα αναγεννησιακά στοιχεία 

                                                 
18 E. H. Gombrich, ό.π., σ. 276 
19 D. Watkin, Ιστορία της ∆υτικής Αρχιτεκτονικής, µτφρ., εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2005, σ. 216 
20 Τ. Αλµπάνη, ό.π. σ. 78 
21 Στο ίδιο, σ. 79 
22 E. H. Gombrich, ό.π., σ. 249 
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διαπνέουν την πρόσοψη του ναού από άκρη σε άκρη. Η ίδια η είσοδος θυµίζει µνηµειώδη ρωµαϊκή 

αψίδα θριάµβου. Η ανάπτυξη σε κατακόρυφο άξονα της γοτθικής παράδοσης δίνει τη θέση του 

στην ανάπτυξη σε  οριζόντιο άξονα. Το έργο χαρακτηρίζεται από στατικότητα και συµµετρία. Αν 

και κατά κανόνα τα παράθυρα στην αναγεννησιακή αρχιτεκτονική είναι ορθογώνια, εδώ 

εξακολουθούν να είναι τοξωτά. ∆εξιά και αριστερά της αψίδας διακρίνουµε τέσσερις 

εντοιχισµένους πεσσούς κλασικής τεχνοτροπίας µε κιονόκρανα που θυµίζουν κορινθιακό ρυθµό. 

Και η ίδια η αψίδα εξάλλου στηρίζεται σε κορινθιακού τύπου κίονες.  

 Ο Ζαν Βαλλό και ο Κριστιάν Σιντενιέ ήταν οι αρχιτέκτονες της Παλιάς Καγκελαρίας στη 

Βρύγη (εικ. 4) που ολοκληρώθηκε το 153723. Η πρόσοψη του κτιρίου δίνει την αίσθηση ενός 

συνδυασµού του γοτθικού και του αναγεννησιακού ρυθµού. Η οξυκόρυφη στέγη δίνει την αίσθηση 

του ύψους που είχαν τα κτίρια του γοτθικού ρυθµού ενώ υποβαθµίζεται η ανάπτυξη σε οριζόντιο 

άξονα. Ωστόσο τα αναγεννησιακά στοιχεία είναι έντονα. Πλήθος πεσσών κλασικού τύπου 

στηρίζουν τα αρχιτεκτονικά µέρη ενώ δεξιά και αριστερά από το µοναδικό παράθυρο του 

τελευταίου ορόφου παρατηρούµε δύο κλασικές ζωφόρους. Την οροφή κοσµούν προτοµές. Τα 

παράθυρα έχουν χάσει την τοξοειδή µορφή του γοτθικού ρυθµού και έχουν γίνει ορθογώνια. 

Ωστόσο δεν λείπουν και τα γοτθικά διακοσµητικά στοιχεία όπως τα ανάγλυφα που κοσµούν την 

πρόσοψη ανάµεσα στις δύο σειρές πεσσών.  

 

4. Αναγεννησιακή Μουσική 

 Η αναγέννηση στην µουσική δεν ήρθε από την Ιταλία, όπως συνέβη στις εικαστικές τέχνες, 

αλλά από την Φλάνδρα. Εκεί αναπτύχθηκε αυτή την εποχή η Γαλλοφλαµανδική σχολή. 

Μεγαλύτερο επίτευγµά της ήταν τετράφωνη πολυφωνία24. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν 

παράλληλα η θρησκευτική και η κοσµική µουσική. Η κοσµική µουσική της Αναγέννησης 

απευθύνεται τόσο σε µέλη της αριστοκρατικής τάξης όσο και σε µέλη της νεοανερχόµενης αστικής 

τάξης των εµπόρων και των πλούσιων βιοτεχνών. Η νέα ελίτ όπως και η παλιά αριστοκρατία 

αρέσκεται να διασκεδάζει στο σπίτι µε την συνοδεία µουσικής. Οι περισσότεροι είχαν στα σπίτια 

τους κάποιο µουσικό όργανο το οποίο επιβαλλόταν να µπορούν να παίζουν τα κορίτσια των καλών 

αυτών οικογενειών25. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της Γαλλοφλαµανδικής σχολής υπήρξε ο 

Ρολαν Ντε Λάσους (π. 1532-94). θεωρείται ένας από τους µεγάλους αριστοτέχνες του γαλλικού 

                                                 
23 E. H. Gombrich, ό.π., σ. 219 
24 Ν. Μαµαλης, <<Η Έντεχνη Μουσική στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα. Από τη µονωδία στην Πολυφωνία>>, στο 

Ν. Μαµαλης Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, τόµος Γ', η Μουσική στην Ευρώπη, Ε.Α.Π., Πάτρα 2001, σ. 31. 
25 J. Machlis, K. Forney, Η απόλαυση της Μουσικής, Εισαγωγή στην Ιστορία – µορφολογία της δυτικής µουσικής, µτφρ. 

- µουσική επιµέλεια ∆. Πυργιώτης, εκδ. Fagotto books, Αθήνα 1996, σ. 105 
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“chanson26”. Η ένωση σύντοµης λυρικής ποίησης σε γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι µε την 

µουσική είχε ως αποτέλεσµα να εκτοξευτεί το σανσόν στις προτιµήσεις του κοινού. Οι σανσόνες 

του Ρολάν Ντε Λάσους χαρακτηρίζονται από πάθος, τρυφερότητα, ευφυΐα, επιθυµία και 

µυστικισµό
27. Οι περισσότερες από τις 150 περίπου σανσόνες που έγραψε ο συνθέτης στηρίχθηκαν 

σε στίχους διάσηµων γάλων ποιητών. Η θεµατολογία αγγίζει όλα τα πεδία, από την θρησκεία και 

τον µυστικισµό µέχρι το ερωτικό και το άσεµνο28. Επίσης συχνά στα Γαλλικά Σανσόνς η µουσική 

προσπαθεί να υποβάλλει ήχους της φύσης και του ανθρώπινου περιβάλλοντος29. 

 

Συµπεράσµατα  

 Η Ιταλία έφερε τον 15ο αιώνα την αναγέννηση των γραµµάτων και των τεχνών. Κύριο 

κέντρο της υπήρξε η Φλωρεντία χωρίς να λείπει η πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή και από άλλες 

πόλεις της όπως για παράδειγµα την Ρώµη και φυσικά την Βενετία. Κύριο µέληµα των καλλιτεχνών 

ήταν η πιστή απόδοση της φύσης και των προσώπων και το πέτυχαν µε την µελέτη των κλασικών 

προτύπων και µε την ανακάλυψη της µαθηµατικής προοπτικής. Από την άλλη στις χώρες του βορρά 

η Αναγέννηση αρχίζει λίγο αργότερα αλλά ακόµα και τότε οι καλλιτέχνες δεν καταφέρνουν να 

ξεφύγουν εντελώς από την µεσαιωνική παράδοση. Και εδώ επιζητούν την πιστή απόδοση της 

φύσης αλλά προσπαθούν να το πετύχουν µε την εµµονή στην απόδοση των λεπτοµερειών και µε 

την τεχνική της βράχυνσης. 

 Ο Ίταλός Φίλιππο Μπρουνελέσκι έφερε την επανάσταση στην αρχιτεκτονική εισάγοντας 

κλασικά στοιχεία στα κτίρια. Το ρεύµα αυτό εξαπλώθηκε ταχύτατα και εφαρµόστηκε σε όλες τις 

πόλεις της Ιταλίας. Γρήγορα πέρασε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όµως οι αρχιτέκτονες έκαναν 

µια µίξη του γοτθικού ρυθµού µε τον Αναγεννησιακό χρησιµοποιώντας στοιχεία και από τους δύο.  

Κέντρο της Αναγεννησιακής µουσικής υπήρξε η Φλάνδρα µε την Γαλλοφλαµανδική σχολή. 

Χαρακτηριστικές συνθέσεις της κοσµικής µουσικής της εποχής υπήρξαν οι γαλλικές σανσόνες.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Στο ίδιο, σ. 109 
27 Στο ίδιο, σ. 109 
28 Στο ίδιο, σ. 109 
29 ∆. Γιάννου, Α. Γουλάκη – Βουτυρά, ∆. Θεµελης, κ.α., Ελληνική και Ευρωπαϊκή Μουσική, Εκδοση Συλλόγου Φίλων 

Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 100 
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Κατάλογος Εικόνων 

 

Εικ. 1  

Rafaello Santi, 

Η αποκαθήλωση, 

1507 

Λάδι πάνω σε ξύλο 

Ρώµη 

Πινακοθήκη Μποργκέζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2 

Rogier van der Weyden 

Αποκαθήλωση 

περ. 1435 

Λάδι Πάνω σε ξύλο 

Μαδρίτη 

Μουσείο Πράδο 
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Εικ. 3 

Leon Battista Alberti 

Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα,  

Μάντοβα, 

περ. 1460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4  

Ζαν Βαλλό, Κριστιάν Σιντενιέ 

Η παλιά Καγκελαρία  

Βρύγη 

1535-1537 
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