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Προπτυχιακό  Τίτλος Μαθήματος 

132                                            Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ρυθμολογία Επίπλου (υποχρεωτικό μάθημα) 

Ι.1 Περιεχόμενο μαθήματος  
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να καταλάβουν την άμεση σχέση και 
διαδραστικότητα των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, την εξέλιξη του Επίπλου από την αρχαία εποχή μέχρι 
σήμερα, και να μάθουν να διακρίνουν τα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών των επίπλων ανά περίοδο. 
 
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στην ιστορία και ρυθμολογία του επίπλου εξηγώντας την μορφολογική και 
πολιτιστική σχέση μεταξύ Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, και Επίπλων στην ιστορία του πολιτισμού του 
ανθρώπου. Γίνεται, επίσης, μελέτη της εξέλιξης των επίπλων σύμφωνα με τα υπάρχοντα υλικά, τις μεθόδους 
παραγωγής και των πολιτισμικών στοιχείων κάθε εποχής. Οι διαλέξεις χωρίζονται σε τρείς ενότητες – 
περιόδους: 

 
1. Αιγυπτιακή, Μινωική, Αρχαία Ελληνική, Ρωμαική, Βυζαντινή και Ευρωπαική και Ασιατική Τέχνη, 

Αρχιτεκτονική και Έπιπλα (μέχρι το 1400 μ.χ περίπου). 
2. Αναγέννηση, Γοτθικός Ρυθμός, Μπαρόκ, Ροκοκό, Νεοκλασσικισμός, Μοντέρνα Τέχνη, Αρχιτεκτονική και 

Έπιπλα (μέχρι το 1900 μ.χ. περίπου) 
3. Τέχνη, Αρχιτεκτονική και Έπιπλα του 20ου/21ου αιώνα – μέχρι σήμερα. 

 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία (τρίτη) περίοδο (η οποία καλύπτει το μισό εξάμηνο) με αναφορές 
σέ όλα τα στύλ και αρχιτεκτονικές σχολές του 20ου αιώνα και τα έπιπλα σε Ευρώπη, Αμερική και τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

 
Οι διαλέξεις γίνονται με την βοήθεια οπτικο-ακουστικών μέσων (διαφάνειες – βίντεο κτλ.) και δίνεται έμφαση 
στην εξέλιξη των επίπλων και των αισθητικών λεπτομερειών αυτών σύμφωνα με τις εξελίξεις στην Τέχνη, την 
Αρχιτεκτονική και τις μεθόδους κατασκευής και υλικών κάθε εποχής.  

 
Στην άσκηση πράξης οι σπουδαστές καλούνται να αναλύσουν ένα έπιπλο (που τους δίνεται σε μορφή εικόνων 
με συνοδευτικό κείμενο) σύμφωνα με το στύλ του, τις επιρροές του από προηγούμενα έπιπλα ή αρχιτεκτονικά 
και καλλιτεχνικά στύλ, τις επιρροές του από τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής κτλ.. Το αποτέλεσμα της εργασίας 
παραδίδεται γραπτώς προς εξέταση και επίσης γίνεται παρουσίαση με διαφάνεις σε Η/Υ. Τουλάχιστον δύο 
σημαντικά έπιπλα αναλύονται από κάθε σπουδαστή. 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 



Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές: 
 Να γνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία του πολιτισμικού παρελθόντος και πώς αυτό επηρεάζει την 

μορφολογία των επίπλων αλλά και άλλων αντικειμένων σήμερα. 
 Να καταλάβουν την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Υλικών - Καλών Τεχνών - Εφαρμοσμένων Τεχνών και πώς 

αυτό επηρεάζει την μορφολογία των επίπλων αλλά και άλλων αντικειμένων σήμερα. 
 Να έχουν μια σαφή εικόνα για τους μεγάλους καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές επίπλων και την 

συμμετοχή τους στην εξέλιξη του πολιτισμού. 
 Να μπορούν να διακρίνουν και να συγκρίνουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός 

συγκεκριμένου στυλ επίπλου σε σχέση με κάποιο άλλο. 
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ΙΙ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Δεν υπάρσει εργαστηριακό μάθημα. 
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