
Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 Καλό είναι πριν ξεκινήσουµε να δουλεύουµε την εργασία να διαβάσουµε πολλές φορές το 

θέµα της για να κατανοήσουµε πλήρως τόσο τα σηµεία στα οποία πρέπει να επικεντρώσουµε όσο 

και τα ερωτήµατα που θέτει. Αφού βεβαιωθούµε ότι έχουµε αντιληφθεί τι ζητάει κάνουµε µία λίστα 

µε τα θέµατα που πρέπει να θίξουµε την οποία συµβουλευόµαστε τόσο κατά τη µελέτη της 

βιβλιογραφίας όσο και κατά την συγγραφή της εργασίας. 

Στη συγκεκριµένη εργασία τα σηµεία κλειδιά είναι: 

Αναγέννηση 

Ζωγραφική στην Ιταλία 

Ζωγραφική στην βόρεια Ευρώπη 

Αρχιτεκτονική στην Ιταλία 

Αρχιτεκτονική στην Βόρεια Ευρώπη 

Αναγεννησιακή Μουσική 

Γαλλοφλαµανδική Σχολή 

Σανσόν 

 Πολύ σηµαντικό είναι τόσο στις εργασίες της τέχνης όσο και σε όλες τις πανεπιστηµιακές 

εργασίες να υπάρχει τεκµηρίωση αυτών που λέµε και επαρκή χρήση παραποµπών. 

 Όσον αφορά την παρουσίαση της εργασίας προσέχουµε να µην παραλείπουµε το εξώφυλλο 

και τα περιεχόµενα, ούτως ώστε ο αναγνώστης του πονήµατος να βρει εύκολα αυτό που θέλει. 

 

Εξώφυλλο 

 Στο εξώφυλλο αναφέρουµε το πρόγραµµα σπουδών, την θεµατική ενότητα, το όνοµα του 

καθηγητή, τα δικά µας στοιχεία και τον τίτλο της εργασίας. Προαιρετικά µπορούµε να 

προσθέσουµε µια εικόνα από αυτές που θα χρησιµοποιήσουµε στην εργασία. Εδώ επέλεξα να 

προσθέσω µε την µορφή του υδατογραφήµατος την εικόνα της Αποκαθήλωσης του Rafaello.   

Ακολουθεί πίνακας περιεχοµένων 

 

Εισαγωγή 

Στην εισαγωγή αναφερόµαστε επιγραµµατικά στο περιεχόµενο της εργασίας για να ξέρει ο 

αναγνώστης σε γενικές γραµµές τι θα διαβάσει. Το συγκεκριµένο θέµα της εργασίας µας ζητάει να 

αναπτύξουµε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής, οπότε καλό είναι να µην το αναφέρουµε 

στην εισαγωγή αλλά στο κυρίως σώµα της εργασίας.  

 

1. Η έξοδος από το σκοτάδι 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέροµαι στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο τόσο στην Ιταλία όσο και 



στις χώρες της βόρειας Ευρώπης.   

Τα στοιχεία άντλησα από τον Α΄ τόµο του εγχειριδίου του ΕΑΠ Ιστορία των τεχνών στην 

Ευρώπη, Κεφάλαιο 2, ενότητες 2.1, 2.3. Επίσης από την, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ο δυτικός 

Πολιτισµός: Νεότεροι χρόνοι, του E.M. Burns, κεφάλαιο 2. 

 

2. Αναγεννησιακή Ζωγραφική 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα κληθούµε να αναλύσουµε δύο έργα ζωγραφικής από την 

αναγέννηση στην Ιταλία και την χώρα του Βορρά µε την ίδια θεµατογραφία. Επειδή ωστόσο αυτός 

ο περιορισµός της ίδιας θεµατογραφίας µειώνει τις επιλογές αναγκάστηκα να παρουσιάσω ένα έργο 

που δεν απαντάται στη βασική βιβλιογραφία του ΕΑΠ. Πρόκειται ωστόσο για το πολύ γνωστό έργο 

του Ραφαέλο Αποκαθήλωση. Το έργο αυτό το αναλύουµε και το συγκρίνουµε µε το οµώνυµο έργο 

του Ρογήρου Βαν ντερ Βέυντεν το οποίο το βρίσκουµε στο Χρονικό της Τέχνης.   

Τα στοιχεία άντλησα από τον Α΄ τόµο του εγχειριδίου του ΕΑΠ Ιστορία των τεχνών στην 

Ευρώπη, Κεφάλαιο 2, ενότητα 2.1, 2.2, 2.3. Επίσης από τα κεφάλαια 14 και 15 του Χρονικού της 

Τέχνης του Γκόµπριχ. Από τον Καθρέφτη του Κόσµου µια νέα Ιστορία της Τέχνης, Καθώς επίσης και 

από το λεύκωµα Ρώµη, Πινακοθήκη Μποργκέζε. 

 

3. Αναγεννησιακή Αρχιτεκτονική  

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε την Αναγεννησιακή Αρχιτεκτονική. Συγκρίνουµε την 

πρόσοψη της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στη Μάντοβα µε την πρόσοψη της παλιάς Καγκελαρίας 

στη Βρύγη. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω ότι στις περιγραφές έργων τέχνης οι 

παραποµπές που βάζω είναι περιορισµένες γιατί είναι κάτι που καλούµαστε να κάνουµε µόνοι µας, 

συνθέτοντας αυτά που ήδη ξέρουµε και εφαρµόζοντάς τα πάνω σε συγκεκριµένα έργα. Για 

παράδειγµα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της γοτθικής αρχιτεκτονικής είναι οι οξυκόρυφες στέγες. 

Όταν παρατηρήσουµε κάτι τέτοιο στο κτίσµα που περιγράφουµε, το λέµε. Είναι σηµαντικό να 

έχουµε στο νου µας τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε τεχνοτροπίας για να µπορέσουµε να 

περιγράψουµε ένα έργο και να το εντάξουµε επιτυχώς στην εποχή και το καλλιτεχνικό ρεύµα που 

το γέννησε.  

Στην ενότητα αυτή χρησιµοποίησα στοιχεία από τον Α΄ τόµο του εγχειριδίου του ΕΑΠ 

Ιστορία των τεχνών στην Ευρώπη, Κεφάλαιο 2, ενότητα 2.1. Επίσης από τα κεφάλαια 12 και 13 του 

Χρονικού της Τέχνης του Γκόµπριχ. Καθώς και από την Ιστορία της ∆υτικής Αρχιτεκτονικής του 

Watkin.  

 

4. Αναγεννησιακή Μουσική 

 Εδώ αναφέροµαι στη Γαλλοφλαµανδική σχολή της Αναγέννησης και στην κοσµική 



µουσική. Μιλάω για τα Σανσόν και τον Ρολαν ή Ορλάντο Ντε Λάσους. 

Στοιχεία άντλησα από την Απόλαυση της Μουσικής του Μαχλή, κεφάλαιο 15. Επίσης από το 

εγχειρίδιο του ΕΑΠ, τόµος Γ, κεφάλαιο 1, ενότητα 1.5 και από την  Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Μουσική του Γιάννου. Την βιβλιογραφία που χρησιµοποίησα πέραν της βασικής του ΕΑΠ σας την 

στέλνω µαζί µε την εργασία σε µορφή pdf.  

 

Συµπεράσµατα 

Στα συµπεράσµατα κάνω µια περίληψη των βασικών στοιχείων της εργασίας.  


