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Δπραξηζηίεο 

ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θπξίνπο Γεώξγην Μαληάλε θαη 

Αιέμην Γαιαγάια γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο, θαζώο θαη όιν ην Δθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη  Δπίπινπ. 

Σνλ Γεκήηξε Καξαγηάλλε θαη ηελ Κσλζηαληίλα Μηραινπνύινπ. 

Σελ Κσλζηαληίλα Παπαγηαλλνπνύινπ θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε ζηα 

ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην ΣΔΙ.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ηζηνξηθό πιαίζην γύξσ από ηελ 

θνξλίδα, ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα πνπ απηή αθνινύζεζε καδί κε ηα πνιππνίθηια είδε 

κνηίβσλ πνπ ηελ δηαθνζκνύλ, ηηο ηερληθέο, θαζώο θαη ηηο κεζόδνπο θαηαζθεπήο ηεο. 

 

Η θνξλίδα θαηλνκεληθά κπνξεί λα αθνύγεηαη έλα ρσξίο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζέκα 

ηόζν γηα ηνλ επηζηεκνληθό θόζκν αιιά θαη γηα ην επξύ θνηλό. Αθνξά θόιπνπο ησλ 

θαιιηηερλώλ, ηνπ κηθξεκπνξίνπ θαη ιηγόηεξν ηελ επηζηήκε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. Έλα κέζν, έλαο ηξόπνο απιά γηα λα εηζάγνπλ νη θαιιηηέρλεο ην 

έξγν ηνπο θαη ηίπνηα άιιν. ε  απηή ηελ εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδώζνπκε 

ηελ ζέζε πνπ αλαινγεί ζηελ θνξλίδα, ην θνκκάηη επηζηεκνληθήο πξνζνρήο πνπ ηεο 

αμίδεη. Μέζα από κηα πξνζέγγηζε ησλ θαιιηηερληθώλ ξεπκάησλ αλά ηελ ηζηνξία, 

θνκβηθώλ πξνζώπσλ θαη κεζόδσλ θαηαζθεπήο ηεο επειπηζηνύκε λα αλαδείμνπκε 

κεξηθά πνιύ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, αηζζεηηθήο αιιά θαη ηερλνγλσζίαο πνπ κέρξη 

ηώξα νη εγγελήο θιάδνη, θαζώο θαη ην επξύ θνηλσληθό ζύλνιν αλ όρη απέξξηπηε ηόηε 

ζίγνπξα πξνζπεξλνύζε. Θα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε νηη ε θνξλίδα 

δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε θαη ηε ζπλέρηζε απηνύ πνπ 

γεληθεύνληαο ζα ιέγακε παγθόζκην πνιηηηζκό. Φπζηθά δελ ζα κείλνπκε ζην παξειζόλ 

θαη ηελ θιεξνλνκηά πνπ αθήλεη αιιά ζα επηρεηξήζνπκε κηα καηηά ζην κέιινλ θαζώο 

θαη κηα αλάιπζε ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο. 

 

Γπζηπρώο ε βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα είλαη πεξηνξηζκέλε αιιά ην ίδην ην ζηνηρείν, 

όληαο απνζεσξηνπνηεκέλν καο αλνίγεη ην δξόκν γηα λα ην δηαβάζνπκε ζαλ αλνηρηό 

βηβιίν, δεδνκέλνπ όηη  λαη κελ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο επίζεκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θνξλίδα ελόο έξγνπ, παξά κόλν γηα ην έξγν ην ίδην θαη ηνλ θαιιηηέρλε, αιιά ππάξρεη 

ε θνξλίδα. Δπηδεί, ζπλνδεύνληαο ην έξγν θαη καο δίλεη ηελ επθαηξία λα ηελ 

αλαιύζνπκε έρνληαο ηελ απηή ζηα ρέξηα καο. Τπό απηήλ ηελ έλλνηα ε πξνζέγγηζε 

ηεο, πνπ είηε ηαπηνπνηήζεθε κε ην εθάζηνηε ξεύκα είηε πξσηνπόξεζε είηε ην 

αθνινύζεζε είλαη ακεξόιεπηε θαη δίθαηα. Δπίζεο, θαη απηό είλαη ην ζέκα πνπ ύθαλε 

αξθεηή ζπδήηεζε κειεηεηώλ, ζα καο απαζρνιήζεη ν ηξόπνο πνπ ε ίδηα παξνπζηάδεη 

ην έξγν ζην ζεαηή. Πσο αιιειεπηδξά κε ην έξγν θαη πσο γίλεηαη ν δηακεζνιαβεηήο 

ηνπ ηνίρνπ κε ηελ απεηθόληζε θαζεαπηή. 
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1.  Οξηζκόο ηεο έλλνηαο θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο 

 

Η έλλνηα ηεο θνξλίδαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή πνπ πεξηθιείεη κία εηθόλα/πίλαθα 

κε ζθνπό λα εληζρύζεη ην πεξηερόκελό ηνπ, λα αλαδείμεη ηηο αξεηέο ηνπ, αιιά θαη λα 

ην πξνζηαηεύζεη από ηπρόλ θζνξέο. Οη θνξλίδεο ζπλήζσο είλαη ηεηξάγσλέο ή 

δηαζέηνπλ παξαιιειόγξακκν ζρήκα. Παξόια απηά, δελ απνηειεί ζπάλην θαηλόκελν 

θαη ε θαηαζθεπή θπθιηθώλ θαη νβάι θνξληδώλ. Σα πιένλ εμεδεηεκέλα θαη αζπλήζηζηα 

ζρήκαηα (ηα νπνία έρνπλ ζπλήζσο θαη θάπνην αληίζηνηρα εμεδεηεκέλν ρξώκα) 

πξννξίδνληαη ζπλήζσο γηα θσηνγξαθίεο. Σέινο, θαηαγξάθνληαη αθόκα θαη θνξλίδεο, 

νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα θαιύπηνπλ γσλίεο.  

 

Οη θνξλίδεο παξαδνζηαθά θαηαζθεπάδνληαλ από μύιν, ην νπνίν απνηειεί αθόκα θαη 

ζήκεξα ην πην θνηλό θαη πεξηβεβιεκέλν θύξνπο πιηθό. Παξόι’ απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια πιηθά, όπσο αζήκη, θαζζίηεξνο, αινπκίλην, πιαζηηθό, 

αθόκα θαη θνρύιηα ζαιάζζεο. Σν ρξώκα ηεο θνξλίδαο θαη ε πθή ηεο πνηθίιιεη. ζνλ 

αθνξά ζηελ πθή, σζηόζν, νη επηρξπζσκέλεο (gilding) είλαη ε πιένλ ζπλεζηζκέλε 

επηινγή, ηδηαίηεξα ζηηο παιηέο μύιηλεο θνξλίδεο. Οξηζκέλεο από απηέο έρνπλ 

εμεδεηεκέλν θαινύπσκα θαη ζθαιίζκαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε ην 

έξγν πνπ πιαηζηώλνπλ. Πνιύπινθα θαηαζθεπαζκέλεο θνξλίδεο θαηαζθεπάδνληαη θαη 

από ζνβά (plaster), ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε απιέο μύιηλεο βάζεηο.  

 

Δπηπιένλ, ε θνξλίδα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ύαιν παξαζύξνπ ή θάπνην 

ππνθαηάζηαην γπαιηνύ όπσο ην πιέμηγθιαο, πξνθεηκέλνπ ε εηθόλα/πίλαθαο λα 

πξνζηαηεύεηαη επαξθώο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 

ελδέρεηαη λα απνπζηάδεη πιήξσο ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ηέρλεο είλαη ήζζνλνο 

αμίαο ή ηδηαηηέξσο αλζεθηηθό . Σν γπαιί απνηειεί ηελ πιένλ θνηλή επηινγή γηα ηνπο 

πίλαθεο από λεξνκπνγηά θαη ζπαλίσο γηα ειαηνγξαθίεο (oil paintings) εθηόο από 

νξηζκέλεο κνπζεηαθέο πεξηπηώζεηο πςειήο αμίαο. Σν γπαιί πνπ θαιύπηεη ηελ 

εηθόλα/πίλαθα ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί αληη-αλαθιαζηηθέο επηζηξώζεηο, πξνθεηκέλνπ 

ην γπαιί λα θαηαζηεί πξαθηηθά αόξαην. ηαλ κηα εηθόλα εθηίζεηαη απεπζείαο ζην θσο 

ή ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο θσηεηλόηεηαο ελδείθλπηαη ε πξνζζήθε εηδηθώλ θίιηξσλ θαηά 

ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (UV). Η ζπγθεθξηκέλε πξνζζήθε έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα επηβξαδύλεη ηελ ζηαδηαθή θσην-θαηαιπηηθή θζνξά πνπ πθίζηαληαη ηα νξγαληθά 

πιηθά πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ην γπαιί.  
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Πξνθεηκέλνπ λα πιαηζησζεί έλαο πίλαθαο θάησ από γπαιί –εμαηξώληαο ηηο 

πεξηπηώζεηο ηππσκάησλ επηεινύο αμίαο – ην γπαιί πξέπεη λα απέρεη από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ραξηηνύ. Απηό γίλεηαη είηε κε ηε κέζνδν ηνπ  matting, δειαδή ηελ 

επέλδπζε κε πιαζηηθά «νξόζεκα», είηε κε ρύηεπζε βάζνπο (γηα ηξηζδηάζηαηα 

εθζέκαηα) είηε κε δηάθνξεο άιιεο κεζόδνπο.  ε πεξίπησζε πνπ ην ραξηί ή άιιν 

ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό αθνπκπνύζε απεπζείαο ην γπαιί ηόηε ην έθζεκα ζα 

απνξξνθνύζε ζπκππθλώζεηο θαη πγξαζία, αθνύ δελ ζα ππήξρε πεξηζώξην λα 

εμαηκηζηεί. Απηή ε έθβαζε απνηειεί αηηία θζνξάο ζρεδόλ γηα όια ηα πιηθά: ελίνηε ην 

έθζεκα θνιιάεη ζην γπαιί, απνθηά κνύρια θαη κύθεηεο, ελώ πξνθύπηνπλ θαη άιιεο 

παξεκθεξείο θζνξέο. Η αλόξζσζε ηνπ γπαιηνύ είλαη επίζεο αλαγθαία ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ην έθζεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εππαζέο πιηθό όπσο ην 

θάξβνπλν ή θάπνην παζηέι ρξώκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη «κνπηδνύξεο». 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί πιέμηγθιαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί 

ζηαηηθό θνξηίν ειεθηξηζκνύ θαη λα απνζπαζζνύλ ζσκαηίδηα θαη πιηθό από ην ραξηί. 

Η ρξήζε πξαγκαηηθνύ γπαιηνύ απνηξέπεη απηό ην ελδερόκελν (Karraker, 2010).  

 

Οξηζκέλα εθζέκαηα, ηδηαίηεξα νη αθξπιηθνί πίλαθεο θαη νη ειαηνγξαθίεο, δελ 

ρξεηάδνληαη γπαιί όηαλ εληάζζνληαη ζε θνξλίδεο. Οη αθξπιηθνί πίλαθεο ζπλήζσο είλαη 

αδηάβξνρνη, ελώ νη ειαηνγξαθίεο απαηηνύλ ηελ «αλαπλνή» ηνπ πιηθνύ ηνπο θαζώο ε 

δηαδηθαζία μήξαλζεο/ζηεγλώκαηνο απαηηεί δεθαεηίεο. Παξνκνίσο, ε ζρεηηθή αλάγθε 

δελ πθίζηαηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ρξσκαηηζκέλν γπαιί, 

θεξακίδη ή θάπνην είδνο πιαζηηθνπνηεκέλνπ ραξηηνύ. Παξόι’ απηά αθόκα θαη ηέηνηα 

έξγα εθηίζεληαη ελίνηε πίζσ από γπαιί, αιιά δηαηεξνύληαη ππό εηδηθέο ζπλζήθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ειαηνγξαθηώλ, απηέο δηαηεξνύληαη ζε πεξηβάιινλ 

ειεγρόκελνπ θιηκαηηζκνύ.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ νπίζζηα πιεπξά ησλ θνξληδαξηζκέλσλ εθζεκάησλ, ε ζρεηηθή 

κεηαρείξηζε πνηθίιεη ζε εθηεηακέλν βαζκό. ηελ πεξίπησζε ησλ ειαηνγξαθηώλ 

απνπζηάδεη ηειείσο, ελώ ζηηο λεξνκπνγηέο/πδαηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ραξηί 

ή θαιύκκαηα γηα ηε ζθόλε. πλήζσο ην ραξηί είλαη θηελό, ηύπνπ Kraft, αιιά εμαηηίαο 

ηεο εππάζεηάο ηνπ ελίνηε πξνηηκάηαη πιηθό από ίλεο πνιπεζπιέλεο.  

 

Πέξαλ απηώλ, είλαη ζηνηρεηώδεο ε θνξλίδα, καδί κε ηηο βάζεηο ηεο, λα αλαδεηθλύεη ην 
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έξγν θαη λα επηηειεί ιεηηνπξγηθό ξόιν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζσζηά, ηόηε δελ αλαδεηθλύνληαη πιήξσο νη αξεηέο ηνπ εθζέκαηνο. Ωζηόζν, αθόκα 

θαη απηή ε παξαδνρή έρεη εμαηξέζεηο αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ν Μηξό θάπνηε 

δεκηνύξγεζε έλα έξγν κε ζθνπό λα ην πιαηζηώζεη κε θηελή θνξλίδα επί ηνύηνπ. 

Δμάιινπ ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα αλζξώπσλ νη νπνίνη βγάδνπλ έλα έθζεκα από 

κηα θνξλίδα θαη ηελ ρξεζηκνπνηνύλ γηα έλα εληειώο δηαθνξεηηθό έξγν εθ λένπ.  
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1.1 Ζ κέζνδνο Gesso 

 

Σδεζν (gesso) ζηα ηηαιηθά ζεκαίλεη θηκσιία. Η ιέμε πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό 

gypsum, δειαδή ην ειιεληθό γύςνο. Πξόθεηηαη γηα κείγκα ιεπθνύ ρξώκαηνο πνπ 

πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε θηκσιίαο, γύςνπ θαη ρξσζηηθήο νπζίαο. Υξεζηκνπνηείηαη 

θαηεμνρήλ ζηελ ηέρλε σο ππόζηξσκα ζε μύιηλεο θνξλίδεο, ζηνλ θακβά (κνπζακά) 

θαζώο θαη ζηελ μπινγιππηηθή, ελώ απνηειεί βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ρξσκάησλ θαη 

άιισλ πιηθώλ (π.ρ. ρξπζόο).  

 

Ο γύςνο ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή θαηεγξάθε θαη σο θόιια gesso ή ηηαιηθή 

gesso.  Απνηειείηαη από έλα κείγκα δσηθήο θόιιαο, θηκσιίαο θαη ιεπθήο ρξσζηηθήο 

νπζίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηθάιπςε μύιηλσλ πιαηζίσλ θαη θακβάδσλ 

θαη ελδείθλπηαη σο νκνηόκνξθν απνξξνθεηηθό ππόζηξσκα. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

κηα ηερληθή, ε νπνία πξνζνκνηάδεη ζην ζεκεξηλό «αζηάξσκα». Μεγάιε ηζηνξηθή 

ζεκαζία έρεη ε πξνέιεπζε ηεο θόιιαο πνπ ρξεζηκνπνηνύηαλ θαζώο πξόθεηηαη γηα 

πιηθό από δέξκα θνπλειηνύ (rabbit skin) ην νπνίν πεξηέρεη πνζόηεηα θνιιαγόλνπ. 

 

Σν ρξώκα ηνπ gesso είλαη ιεπθό ή ππόιεπθν θαη ε ζύζηαζή ηνπ δηεπθνιύλεη ηνλ 

θαιιηηέρλε ζην λα εθαξκόζεη πάλσ ηνπ όια ηα είδε πιηθώλ πνπ επηζπκεί είηε 

πξόθεηηαη γηα λεξνρξώκαηα είηε πξόθεηηαη γηα ιάδηα. Η ρξήζε ηνπ θξηλόηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηα έξγα πνπ βαζίδνληαλ ζην ιάδη: ε ιαδνκπνγηά είρε σο βάζηθό 

ζπζηαηηθό ηεο ην ιηλέιαην, ην νπνίν πεξηείρε ιηλειηθό νμπ, νπζία πνπ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ θαηέζηξεθε ην κνπζακά. 

 

Η δεκηνπξγία ηνπ κείγκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ απνηεινύζε ηέρλε από κόλε ηεο. 

ια ηα ζπζηαηηθά αλαθαηεύνληαλ πξνζεθηηθά θαη ζεξκαίλνληαλ ζε ρακειή 

ζεξκνθξαζία. Δθαξκόδνληαλ κε ην ρέξη (πηλέιν) - αιιά όρη πξηλ πεξαζηεί ην μύιν κε 

ηελ δσηθή θόιια- ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ην επλνηθόηεξν ζπληαίξηαζκα («δεζηκν») 

ησλ ζπζηαηηθώλ. Μεηέπεηηα επηζηξσλόηαλ ζε εμαηξεηηθά ιεπηέο ζηξώζεηο πνπ 

κεξηθέο θνξέο έθηαλαλ κέρξη θαη ηηο δέθα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλα νκνηόκνξθν 

ιακπξό ιεπθό πξντόλ έηνηκν γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ 

ζπληζηνύληαλ γηα εύθακπηα πιηθά ιόγσ ηεο δηθήο ηνπο άθακπηεο κνξθήο (πνπ 

έπαηξλε όηαλ ζηέγλσλε). Σν απνηέιεζκα ήηαλ απνγνεηεπηηθό θαη ην κείγκα έζπαδε ή 

έθαλε «ξάγεο». Γηα επίζηξσζε ζε θακβά πνπ κπνξνύζε λα θακθζεί ρξεζηκνπνηνύηαλ 
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έλα γαιάθησκα από gesso θαη ιηλέιαην πνπ νλνκάδνληαλ half choke ground- έλα 

πιηθό κε κεγάιε εππάζεηα ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

 

Καζώο κπαηλνπκε ζηνλ 20ό αηώλα ην gesso γίλεηαη αθξπιηθό. Σόηε ηερληθά δελ 

κηιάκε πηα γηα gesso  αιιά γηα επίζηξσζε κε ηελ ίδηα ρξήζε. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκόο 

αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ κε αθξπιηθά πνιπκεξή, ρξσζηηθή νπζία θαη άιιεο ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επθακςία αιιά θαη ηελ καθξνδσία ηνπ πξνηόληνο. Γελ 

καο αθνξά ην αθξπιηθό gesso γηαηη πιένλ επηζηξώλνληαη κε απηό κόλν νη 

κνπζακάδεο θαη ιηγόηεξν νη θνξλίδεο (Thompson, 1956). 
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2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

2.1 Οη απαξρέο ηεο θνξλίδαο: Αίγππηνο, Αξραία Διιάδα θαη Ρώκε 

 

Η θνξλίδα απνηειεί κεηεμέιημε ησλ πιαηζίσλ (borders) πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ 

ηεζζεξηο ρηιηάδεο έηε ζε αγγεία θαη ηαθηθέο ηνηρνγξαθίεο, θαη αξγόηεξα ζε ςεθηδσηά 

πνπ πεξηιακβάλνπλ αθεθεκαηηθέο ζθελέο θαη δηαθνζκεηηθά πιαίζηα. πγθεθξηκέλα, 

ηα πιαίζηα νξηνζέηεζεο ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο ηόζν γηα λα 

δηαρσξίζνπλ ηηο απεηθνλίζεηο όζν θαη γηα λα ζηνιίζνπλ ηελ εθάζηνηε αλαπαξάζηαζε. 

 

Αξρηθά ε ρξήζε ησλ πιαηζίσλ εμππεξεηνύζε ην δηαρσξηζκό ηνπ δηάθνζκνπ από ηελ 

απεηθόληζε.  ηελ πνξεία, ε θαιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή αμία ησλ ελ ιόγσ κνηίβσλ 

ήηαλ ηέηνηα πνπ απέθηεζαλ ηε δηθή ηνπο δύλακε θαη επέδεζαλ αλεμάξηεηα από ηηο 

ζθελέο πνπ πεξηέθιεηαλ. Μνηίβα όπσο ν καίαλδξνο (Δηθόλεο 1 & 2) θαζώο θαη o 

αγθπισηόο ζηαπξόο (Δηθόλα 3) απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

ηάζεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ πξνπνκπό ηεο θνξλίδαο. 

 

Ακέζνο επόκελνο ζηαζκόο θαηά ηελ αξραηόηεηα είλαη ε Ρσκατθή Πεξίνδνο, όπνπ ηα 

δηαθνζκεηηθά πιαίζηα αλαδεηθλύνληαη ζε βαζηθό αξηρηεθηνληθό ραξαθηεξηζηηθό. 

Δληνπίδνληαη ζε θηήξηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε πόξηεο, παξάζπξα αιιά θαη θνιώλεο. 

Ο ππαίζξηνο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Πνκπείαο πξνζθέξεη αξθεηό πιηθό επη ηνπ 

ζέκαηνο, θαζώο νη ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ ηηο νηθίεο είλαη νξηνζεηεκέλεο από 

θάζεηεο θαη νξηδόληηεο γξακκέο, όπνπ πεξηέρνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο θαη 

πξνζθέξνπλ έληαζε θαη έκθαζε ζηε δσγξαθηθή απεηθόληζε (Δηθόλα 4). 

 

Μία από ηηο πξώηεο θαηαζθεπέο θνξλίδαο/πιαηζίνπ εληνπίδεηαη ζε αηγππηηαθό ηάθν 

ζηελ Υαβάξα, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη από ηνλ δεύηεξν αηώλα κ.Υ. ηνλ ελ ιόγσ 

ηάθν βξέζεθε έλα πνξηξέην κνύκηαο ηύπνπ θαγηνύκ (fayum), ην νπνίν δηαηεξήζεθε 

εληόο μύιηλνπ πιαηζίνπ/θαηαζθεπήο. εκεηώλεηαη όηη ην πνξηξέην θαγηνύκ απνηειεί 

λαηνπξαιηζηηθή απεηθόληζε, ε νπνία ηνπνζεηνύληαλ επί ηεο κνύκηαο ζηνλ ηάθν ηεο 

(Δηθόλα 5). Δηθάδεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εύξεκα βξηζθόηαλ πξν ηεο ηαθήο εληόο 

ηεο νηθίαο ηνπ ζαλόληνο. Σν πνξηξέην θαη ε μύιηλε θνξλίδα ηνπ δηαηεξήζεθαλ 

πηζαλόηαηα ιόγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο εξήκνπ. 
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Δηθόλα 1. Παξαιιαγέο ηνπ αξραηνεειεληθνύ καηάλδξνπ ή ειιεληθήο θιείδαο 

 

 

 

Δηθόλα 2. Λεπηνκέξεηα  από ηνλ κλεκεηώδε επηηάθην ακθνξέα ηεο Γηπύινπ, ν νπνίνο 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 8
ν
 αηώλα Π.Υ. Οιόθιεξε ε επηθάλεηά ηνπ θαιύπηεηαη κε ηαηλίεο από 

γεσκεηξηθά δηαθνζκεηηθά κνηίβα, θπξίσο καηάλδξνπο ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, νξηδόληηεο 

γξακκέο θαη ηαηλίεο κε ζρεκαηνπνηεκέλα δώα θαη πηελά. 
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Δηθόλα 3. Αηηηθόο Κξαηήξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ δσγξάθνπ ηνπ Hirschfeld, 750-735 π.Υ 

(Ύζηεξε Γεσκεηξηθή Πεξίνδνο). Ζ πίζσ όςε ηνπ αγγείνπ είλαη δηαθνζκεκέλε 

 κε νκόθεληξνπο θύθινπο, αγθπισηνύο ζηαπξνύο θαη άιια δηαθνζκεηηθά κνηίβα. 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Σνηρνγξαθία από ηε Βίια ησλ Μπζεηξίσλ ηεο Πνκπείαο, όπνπ δηαθξίλεηαη  

ζην πάλσ κέξνο ε ρξήζε δηαθνζκεηηθνύ κνηίβνπ ελ είδε πιαηζίνπ 
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Δηθόλα 5. Νεθξηθό πνξηξαίην θαγηνύκ  από ηαθηθό κλεκείν ζηελ πεξηνρή Υαβάξα (117-138 

κ.Υ) 

 

 

2.2 Ζ θνξλίδα ζηνλ Μεζαίωλα θαη ζηα Υξηζηηαληθά Υξόληα 

 

Η Μεζαησληθή ηέρλε απνηειεί ηε δεκηνπξγηθή όζκσζε ηεο Γεξκαληθήο, Κέιηηθεο θαη 

Αλαηνιίηηθεο παξάδνζεο κε κνηίβα / ζρέδηα ηεο θιαζηθήο δηαθόζκεζεο ησλ αξραίσλ 

θηεξίσλ. Τπν απηό ην πξίζκα, πιαίζηα θαη θνξλίδεο εληνπίδνληαη ηόζν ζηε 

δηαθόζκεζε εθθιεζηαζηηθώλ θηεξίσλ, όζν θαη ζε γιππηηθέο ζπλζέζεηο. 

πγθεθξηκέλα, γιππηέο ή δσγξαθηζκέλεο θνξλίδεο ζηόιηδαλ κεζαησληθέο κηληαηνύξεο 

θαη ηακπιώ, ελώ ζθαιηζηέο κπνξληνύξεο εληνπίδνληαη ζην δέζηκν βηβιίσλ θαη 

εηθνλνγξαθεκέλσλ παξαζηάζεσλ γηα ηελ Αγία Σξάπεδα (Δηθόλα 6). 

 

Σν βαζηθό δηαθνξνπνηεηηθό ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ είλαη όηη ην πιαίζην 

/ θνξλίδα δελ ζπληζηά απιά έλα δηαθνζκεηηθό όξην (border) αιιά απνθηά ρξεζηηθό 

θαη ηαπηόρξνλα ζπκβνιηθό ξόιν.  Τςειήο νηθνλνκηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο πιηθά, 

όπσο ν ρξπζόο θαη νη πνιίηηκνη ιίζνη, ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνξλίδεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ Αγία Σξάπεδα θαη ζπκβνιίδνπλ ηελ νπξάληα δόμα ηνπ 

παξαδείζνπ. Αληίζηνηρα ηα πεξίηερλα αλαπηπζζόκελα altarpieces (ηξίπηπρα πνπ 

ηνπνζεηνύληαλ πίζσ από ηελ Αγία Σξάπεδα ζηνπο θαζνιηθνύο λανύο) ηνπ 14
νπ  

θαη 

15
νπ

 αηώλα κ.Υ απνηεινύλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηαο απόδνζεο κηαο θάπνηαο 

επηζηεκνζύλεο ζηελ θνξλίδα. Οη θαιιηηέρλεο  ζηηο αξρέο ηεο Αλαγέλλεζεο δνπιεύνπλ 



14 

 

απηό πνπ έγηλε γλσζηό σο εγεκνληθή θνξλίδα, δειαδή θαηαζθεπέο νη νπνίεο 

παξαγγέιλνληαλ από ηνπο κνλάξρεο  θαη ηελ απιή ηνπο, θαη θαηαζθεπάδνληαλ κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηδεηρζεί ην θύξνο  ηνπ ζηέκκαηνο θαη λα αζθεζεί επηζπκεηή 

πξνπαγάλδα. Οη ελ ιόγσ θνξλίδεο  αλαδεηθλύνπλ ηνλ πινύην θαη ηε δύλακε ηεο 

βαζηιηθήο εμνπζίαο κέζα από ην κεγαιείν ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα ζπκβνιηθά ηνπο 

κνηίβα. Οη πην θνηλέο θνξλίδεο δεκηνπξγνύληαλ κε ιηγόηεξα δπζεύξεηα θαη αθξηβά 

πιηθά θαη ιηγόηεξν εμεδεηεκέλεο αλαπαξάζηαζεηο κε κεγαιύηεξε πνηθηιία ζηε 

ζεκαηνινγία. Η ελ ιόγσ πεξίνδνο δηαξθεί από ην 14ν αηώλα κέρξη θαη ζήκεξα θαη 

πεξηιακβάλεη πιήζνο δηαθνξνπνηήζεσλ όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε πιηθώλ  θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο. Οη πξναλαθεξζέληεο ηύπνη θνξλίδαο θαζώο θαη ε εμέιημή ηνπο 

θαηεγνξηνπνηνύληαη αλαινγα κε ηνλ ηόπν γέλλεζήο ηνπο θαη ην θαιιηηερληθό ξεύκα 

πνπ αθνινπζνύλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε ηηαιηθε θνξλίδα ηεο 

Αλαγέλλεζεο (casseta) θαη ε θνξλίδα ηνπ Ρνθνθό ηνπ 18νπ αηώλα.  

 

Πέξα από ηηο ελ ιόγσ θαηαζθεπέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα 

θαιιηηερληθά ξεύκαηα, νη πξώηεο ζθαιηζηέο μύιηλεο θνξλίδεο –όπσο ηηο γλσξίδνπκε 

ζήκεξα– πξνθύπηνπλ ζε κηθξέο επηθάλεηεο θαηά ηνλ 12
ν
 θαη 13

ν
 αηώλα ζηελ θεληξηθή 

Δπξώπε. Οη πξώηκεο απηέο πιαηζηώζεηο πηλάθσλ απνηεινύληαη από έλα θαη κόλν 

θνκκάηη. Η πεξηνρή ηελ νπνία θάιππηε ην έξγν ηέρλεο μεισλόηαλ θαη έηζη πξνέθππηε 

έλα αλνξζσκέλν πιαίζην. Η θνξλίδα πνπ πξνέθππηε αζβεζησλόηαλ θαη 

επηρξπζσλόηαλ θαη απέκελε κόλν ε δσγξαθηθή ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα.  

 

Δλ ηέιεη, αθόηνπ έγηλε αληηιεπηόο ν θνζηνβόξνο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο ηεο 

θνξλίδαο από έλα εληαίν θνκκάηη μύινπ, πξνέθπςε κία πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

παξαγσγήο. Η λέα ηερληθή ρξεζηκνπνηνύζε κπηεξέο ισξίδεο γείζνπ, νη νπνίεο 

ζπλάπηνληαλ ζε επίπεδεο μύιηλεο επηθάλεηεο θαη δεκηνπξγνύζαλ έλα απνηέιεζκα 

παξόκνην κε ηελ ζθαιηζκέλε εληαία επηθάλεηα. Απηόο ν ηύπνο θνξλίδαο απνηειεί 

ηξόπνλ ηηλά έλα δεζκεπηηθό πιαίζην, ην νπνίν αξρηθά θηηαρλόηαλ από απιέο ισξίδεο 

μύινπ νη νπνίεο ζθαιίδνληαλ θαη έπεηηα ζπλδένληαλ κε μύιηλεο επίπεδεο επηθάλεηεο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14
νπ

 θαη 15
νπ

 αηώλα, νη πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο θνξλίδεο 

παξαγγέιλνληαλ από ηελ εθθιεζία θαη θαηά βάζε ήηαλ αδύλαην λα κεηαθηλεζνύλ 

αθνύ απνηεινύζαλ αλαπόζηαζηα ζηνηρεία ησλ βσκώλ θαη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ 

θηεξίσλ. Οη ελ ιόγσ θνξλίδεο ζηνιίδνληαλ κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία 
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αληέγξαθαλ ην εμσηεξηθό ησλ κεγάισλ θαζεδξηθώλ λαώλ (Δηθόλα 7). 

 

Η -ελ ζηελή ελλνία- αθαδεκατθή επηζθόπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνξλίδαο, πάλησο, 

νθείιεη λα μεθηλάεη από ηα πξσηνρξηζηηαληθά ρξόληα θαη ην Βπδάληην. Δλ πξνθεηκέλσ, 

παξαηεξείηαη ε έλλνηα ηεο εμέιημεο ηεο θνξλίδαο ζε ζηελή ζύλδεζε κε ηηο 

αγηνγξαθίεο θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ε ηάζε ησλ θαιιηηερλώλ λα 

δηαρσξηζζεί ε απεηθόληζε από ηνλ ηνίρν, ην πάησκα  ή νπνηνδήπνηε άιιν δνκηθό 

ζηνηρείν. Απηό πξνθύπηεη γηαηί πιένλ ε ηέρλε ήηαλ απαξαίηεην λα θύγεη από ηνπο 

ιίγνπο θαη λα πάεη ζηνπο πνιινύο θαη ν κλεκεηαθόο ραξαθηήξαο λα κεηαηξαπεί ζε 

πνιηηηζηηθό αληηθείκελν ηνπ θαζεκεξηλνύ βίνπ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πνξεία θαη αλάδεημε ηεο θνξλίδαο νθείιεη λα γίλεη 

θαηαλνεηή θαη εληόο ελόο ηζηνξηθνύ θαη ζενινγηθνύ πιαηζίνπ. Η εμέιημή ηεο 

επεξεάδεηαη έληνλα από ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο, ζε θαιιηηερληθό επίπεδν, ηνπ 

αξραίνπ ειιεληζκνύ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνύ. Πέξαλ ηεο εύινγεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

επεδίσμαλ νη Υξηζηηαλνί πξνθεηκέλνπ λα ελαληησζνύλ αλνηρηά ζηνλ παγαληζκό 

πθίζηαληαη θαη θαιιηηερληθνί παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε δηαθνξνπνηήζεηο:  θαηά 

ηα θιαζηθά ρξόληα ε γιππηηθή, ε αξρηηεθηνληθή θαη ε δσγξαθηθή είραλ εληειώο 

δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα από απηόλ πνπ έκειιε λα έρνπλ ζηα ρξόληα ηνπ Βπδαληίνπ. 

Καη νη δύν αληηιήςεηο παηνύζαλ ζε ζξεζθεπηηθή βάζε αιιά απηή ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ έρνληαο πνκπό θαη απνδέθηε ησλ άλζξσπν ήζειε ην άγαικα, ε δσγξαθηά, ν 

λαόο λα είλαη θνληά ηνπ, λα ηα αγγίδεη, λα ηα απνδέρεηαη θαη λα αλακεηξάηαη καδί 

ηνπο. Η ρξηζηηαληθή ηέρλε πξνζπαζώληαο λα εμπςώζεη ηνλ έλα θαη κνλαδηθό ζεό θαη 

λα ηνλ δηαρσξίζεη από ηνλ επίγεην θόζκν απνκόλσζε ηελ εηθόλα ηνπ πεξηβάιινληαο 

ηελ κε όξηα. Έηζη, ην έκπιεν ζπκβνιηζκώλ θαδξάξηζκα επηρείξεζε λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηα εθζέκαηα από ηνλ απξνθάιππην, γπκλό ζετζκό ησλ παγαληζηώλ 

(Καλειιόπνπινο, 2010).   
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Δηθόλα 6. Simon Marmion Book of Hours, Μπξίδ, Βέιγην (πεξ. 1480 κ.Υ). Σν δηζέιηδν 

απεηθνλίδεη ηε θαγή ησλ Νεπίσλ από ηνλ Ζξώδε. Γηαθξίλνληαη ηα κπιε ρξώκαηνο πιαίζηα 

ζηηο δύν ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνζκεηηθά άλζε, θύιια, αθάλζνπο θαη θηγνύξεο από 

ηππόηεο, κηα γνξγόλα, έλαλ ζηξαηηώηε πνπ ζθνηώλεη έλα παηδί θαη κηα γύλαηθα θαζήκελε 

 

 

 

Δηθόλα 7. Niccolò di Buonaccorso,  The Marriage of the Virgin (πεξ. 1350-1400 κ.Υ) 
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2.2.1 Ζ ζεκαζία ηωλ altarpieces ζηελ ηζηνξία ηεο θνξλίδαο 

 

ηελ πεξίνδν ησλ πξσηνρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ, ε αξρηηεθηνληθή, ε γιππηηθή θαη ε 

δσγξαθηθή ζπλαπνηεινύλ ην βαζηθό δηάθνζκν ησλ λαώλ. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο 

θνξληδαξίζκαηνο έγηλαλ κε ζθνπό ηνλ δηαρσξηζκό ή ηελ επηζύλαςε επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ.  Πξνθύπηεη, επνκέλσο, δηαρσξηζκόο, πξνζηαζία θαη θέληξηζκα ηεο 

πξνζνρήο, ε νπνία επηηπγράλεηαη από ην βάζνο θαη ην ζθάιηζκα ησλ δηαρσξηζηηθώλ. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 12
νπ

-13
νπ

 αηώλα, νη θαιιηηέρλεο δσγξάθηδαλ ηα παλει θαη 

δηακόξθσλαλ ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ζθαιηζηό πεξίγπξν. ε απηό ην ζηάδην αλαδύεηαη ε 

έλλνηα ηνπ θνξληδαξίζκαηνο / πιαηζίσζεο, κε ηνπο θαιιηηέρλεο εθείλεο ηεο επνρήο λα 

ζέηνπλ αθνπζίσο ηα ζεκέιηα γηα ηελ «ηέρλε» ηεο θνξληδνπνηίαο. ην ίδην μύιν, 

ινηπόλ, έζθαςαλ γηα λα δηακνξθώζνπλ ηελ ίζηα επηθάλεηα πνπ ζα δσγξαθίζνπλ θαη 

κεηά ζπλέρηζαλ πξνζζέηνληαο δεηιά, κε πεξίηερλα ζθαιίζκαηα ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο 

ηεο. Η εμέιημε ήηαλ γξήγνξε θαη αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα πιηθά εληζρπόηαλ ν 

ζηνιηζκόο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη αλάινγνο κε ην κεγαιείν ησλ απεηθνλίζεσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηακάληηα, ειεθαληόδνλην θαη θύιια ρξπζνύ γηα λα πξνζδώζνπλ 

ιάκςε ζηα θαηά ηα άιια κνπληά ρξώκαηα πνπ θπξηαξρνύζαλ. Η όιε επηθάλεηα ήηαλ 

πεξαζκέλε κε gesso, επηρξπζσκέλε θαη εθαπηόκελε ζε ηνίρν ή θνιόλα.  

 

Η ζεκαηνινγία εηαλ ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη απηό πνπ γελλήζεθε ηόηε, 

θνκβηθό θαη δηαηεξεζέλ αθόκα θαη ζήκεξα, ήηαλ ην θαηλόκελν ησλ altarpieces. 

Πξόθεηηαη γηα θάδξα ελσκέλα κεηαμύ ηνπο, δηαζπώκελα κε ζπγγελή ζέκαηα θαη 

ζπλεζσο ηνπνζεηεκέλα ζηελ πξώηκε Αγία Σξάπεδα (Grimm, 1981).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο altarpiece νξίδνπκε κηα ζθαιηζηή αλαπξάζηαζε ελόο 

ζξεζθεπηηθνύ ζέκαηνο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην πίζσ από ην ηεξό κηαο 

εθθιεζίαο. πρλά απνηειείηαη από δύν ή πεξηζζόηεξα πάλει. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ηνπο κηιάκε γηα δίπηπρα, ηξίπηπρα ή πνιύπηπρα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

αγαικαηηλέο θαηαζθεπέο ηνπνζεηνύληαη επί ηνπ altarpiece, ελώ ην ίδην ην έξγν 

ελδέρεηαη λα ηνπνζεηεζεί επί ηεο Αγίαο Σξάπεδαο. Αξρηθά, ε ηεξή αλαπαξάζηαζε 

ηνπνζεηνύληαλ κπξνζηά από ην ηεξό κε ηνλ ηεξέα λα ζηέθεηαη πίζσ ηνπ, αληηθξηζηά 

κε ην πνίκλην. Καηά ηνλ 13
ν
 αηώλα, όκσο, ε αλαπαξάζηαζε ηνπνζεηήζεθε όπηζζελ 
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ηνπ ηεξνύ. Απηή ε κεηαθίλεζε επέηξεςε ηελ εμάπισζή ηνπ ζε κεγαιύηεξεο 

δηαζηάζεηο, αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο Αλαγέλλεζεο (Δηθόλα 8).  

 

 

 

Δηθόλα 8. Duccio di Buoninsegna - The Nativity between Prophets Isaiah and Ezekiel,  

γηα ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηεο ηέλαο (1255-1318 κ.Υ) 

 

 

 

ε απηό ην ζεκείν ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, ην νπνίν νδεγεί 

ζηελ αλάδπζε ηνπ engaged frame. Οη ηερλίηεο ηεο επνρήο αληηιακβάλνληαη όηη γηα 

ιόγνπο θόζηνπο είλαη πξνηηκώηεξν ην θάζσκα λα θαηαζθεπάδεηαη πην πξηλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκόδεηαη πάλσ ζην πάλει. Απηό επηηπγραλόηαλ κε δηακνξθσκέλνπο 

πήρεηο μύινπ ήδε ζθαιηζκέλνπο θαη επηρξπζσκέλνπο, νη νπνίνη εθαξκόδνληαλ ζην 

πάλει κόλν όηαλ ην ζηνηρείν ήηαλ έηνηκν γηα δσγξαθηθή. Με απηή ηε δηαδηθαζία 

πξνθύπηεη έλα ηεξάζηην βήκα γηα ηελ θνξληδνπνηία, νδεγώληαο ζε αικαηώδε εμέιημε 

ηεο ηερληθήο.    

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14
νπ

 αηώλα, ην θύξην κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή κε 

θηινηερλεκέλσλ θνξεηώλ πηλάθσλ ζε κλεκεία ή εθθιεζίεο ήηαλ ην μύιηλν πάλει. Οη 
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δάζθαινη βνεζνύληαλ από ηνπο καζεηέο πνπ είραλ ζηα εξγαζηήξηα γηα απηό ην 

δύζθνιν θαη πνιύπινθν εγρείξεκα. Η ζύγρξνλε ηερληθή αλάιπζε θαη ε εθαξκνγή 

αθηηλνβνιίαο Υ καο επέηξεςαλ λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαδηθαζία, πξνζθέξνληαο κηα 

ζηελή εμέηαζε ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζεθαλ από ηνλ 

εθάζηνηε θαιιηηέρλε. Καηά θύξην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαλ έλα κίγκα δηέλπδξνπ 

ζεηηθνύ αζβεζηίνπ θαη δσηθήο θόιιαο. Σν ελ ιόγσ κείγκα απνηεινύζε ηε βάζε ζηελ 

νπνία ν εθάζηνηε θαιιηηέρλεο δνύιεπε ην θξέζθν κείγκα ηέκπεξαο θαη θξόθνπ απγνύ 

γηα λα επηηύρεη ιακπεξά ρξώκαηα. Πνιιά έξγα απηήο ηεο πεξηόδνπ θαηαζθεπάδνληαη 

θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή άθξε ηνπ πίλαθα. Σν αξρηθό 

πάλει/ηεκάρην κπνξεί λα  θέξεη ζεκάδηα από κεληεζέ, επηζεκαίλνληαο καο όηη 

επξόθεηην γηα δίπηπρν ή ηξίπηπρν ζρεδηαζκέλν λα θιείλεη. Πνιιά αλεμάξηεηα ηεκάρηα 

πξννξίδνληαλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

νηθνγελεηαθώλ ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ (Δηθόλα 9). 

 

Καηά ην 14
ν
 θαη 15

ν
 αησλα, ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ αιιά θαη ην 

πνιύπινθν δέζηκν ησλ altarpieces (Δηθόλα 10). Απηέο νη βαξηέο επηρξπζσκέλεο 

κνλάδεο ηξαβνύζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή θαη θώηηδαλ ην εξγν. Οη εθθιεζίεο ηεο 

Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο είραλ πνιύ ρακειό θσηηζκό θαη ηα ζηνηρεία απηά -κε ην 

ρξπζό λα θσηίδεηαη από θεξηά- άζηξαθηαλ κε κηα εμώθνζκε ιάκςε δεκηνπξγώληαο 

δένο ζηνλ πηζηό. ηηο βόξεηεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο δελ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηόζν ρξπζό 

θαζώο έρηηδαλ ηηο εθθιεζίεο κε κεγάια ςειά παξάζπξα πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

θσηεηλά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα παηώκαηα δεκηνπξγνύζαλ θαιά θσηηζκέλνπο 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Έηζη, νη θνξλίδεο δηαθνζκνύληαλ κε ιεπηέο επηζηξώζεηο ρξπζνύ 

θαη ηα ρξώκαηά ηνπο δελ είραλ ηόζν βαζηέο αληηζέζεηο νπησο ώζηε λα ζπλάδνπλ θαη 

κε ηε ζεκαηνινγία πνπ ζε απηέο ηηο ρώξεο  δελ δηαθξηλόηαλ από ζπλαηζζεκαηηθή 

έληαζε (Grimm, 1981). 

 

ηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ ιεπηόηεξα θαη ειαθξύηεξα θαζώκαηα θαζώο νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ altarpieces ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ απμνκείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ εμαηηίαο ηεο κεηαβαιιόκελεο ζεξκνθξαζίαο (ζπζηνιή-δηαζηνιή) θαη ηεο 

πεξηξξένπζαο πγξαζίαο. Η ρξήζε θόιιαο θαθήο πνηόηεηαο νδεγνύζε ζηελ πξόσξε 

θζνξά θαη ην ζπάζηκν ηεο. Σν ελ ιόγσ πξόβιεκα πξνζπεξάζηεθε κε ηελ πηνζέηεζε 

ιεπηόηεξσλ επηθαλεηώλ.  
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Μηα άιιε θαηλνηνκία πνπ εληνπίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη ε ρξήζε ησλ 

πύξσλ ζηα altarpieces, ε νπνία αίξεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνλ αξηζκό ηεκαρίσλ θαη 

ζην βάξνο ησλ ελ ιόγσ θαηαζθεπώλ. Η ρξήζε κεηαιιηθώλ πύξσλ έδσζε ηε 

δπλαηόηεηηα λα αλνηγνθιείλνπλ θαη λα κεηαθέξνληαη επθνια αλεμαξηήησο κεγέζνπο-

βάξνπο. Απηό έιπζε ηα ρέξηα ησλ ηερληηώλ, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαλ πιένλ κόλν από 

ηε θαληαζία ηνπο. Οη αξκνί κεηαμύ ησλ πάλει ζπρλά απνθξύπηνληαλ κε ρξπζνύο 

δηάθνζκνπο κε απνηέιεζκα λα απνθεύγεηαη ε αηζζεηηθή επηβάξπλζε (Δηθόλα 11).  

 

Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ altarpieces αλαδύεηαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε 

μπινγιππηηθή θαη ε μπινπξγηθή αλαδύνληαη σο αδηάζπαζηα ζηνηρεία ηνπ 

θαιιηηερληθνύ έξγνπ. ηνλ Μεζαίσλα ην εθάζηνηε έξγν ηπγράλεη δηαδνρηθήο 

επεμεξγαζίαο από όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ηερλίηεο. Αξρηθά, ε παξαγγειία δίλεηαη από 

ηελ εθθιεζία θαη ζηε ζπλέρεηα ν κάζηνξαο δηαπξαγκαηεύεηαη ην κέγεζνο θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην έξγν. ην επόκελν ζηάδην ηεο παξαγσγήο 

εηζέξρνληαη ν γιύπηεο θαη ν ρξπζνρόνο. Πξόθεηηαη γηα κηα καθξά πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ν δσγξάθνο δελ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο θνξλίδαο ε νπνία ζα 

πιαηζηώζεη ην δεκηνύξγεκά ηνπ.  

 

ζνλ αθνξά, όκσο, ηα altarpieces κεγάισλ δηαζηάζεσλ ε δηαδηθαζία 

δηαθνξνπνηνύηαλ θαζώο απηά  έπξεπε λα εληαρζνύλ ζε αλεμάξηεηα δσγξαθηζκέλα 

πάλει κε πεξίηερλε θνξλίδα. ην θεληξηθό πάλει ην πιένλ δηαδεδνκέλν ζέκα ήηαλ 

απηό ηεο Παλαγίαο κε ην Θείν Βξέθνο, ην νπνίν πιαηζησλόηαλ από Αγίνπο θαη 

Απνζηόινπο. ηε βαζε ηνπ altarpiece δηαθξηλόηαλ κηα ηαηλία από κηθξόηεξα πάλει 

(predella), ηα νπνία ζπλήζσο απεηθόληδαλ επεηζόδηα από ηε δσή ηνπ Υξηζηνύ, ηεο 

Θενηόθνπ ή άιισλ Αγίσλ (Δηθόλα 12). Γηαθαίλεηαη επνκέλσο όηη ζηα πξώηκα ζηάδηά 

ηεο, ε θνξλίδα δηαδξακάηηδε ζεκαληηθό ξόιν ζην έξγν θαη δελ απνηεινύζε απιά 

δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν.  
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Δηθόλα 9. The Linaiuoli Altarpiece, Fra Angelico (1433 κ.Υ).  
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Δηθόλα 10. The Ghent Altarpiece απνηειεί πνιύπηπρν ηνπ Hubert van Eyck (Jan van Eyck)  

Απνηειείηαη από 12 κέξε θαη έρεη δηαζηάζεηο 3.5  x 4.6 (αξρέο 15
νπ

 αηώλα) 
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Δηθόλα 11. Γίπηπρν κε όλνκα Jeanne of France (1452-70 κ.Υ). Σν έξγν θαηά πάζα πηζαλόηεηα 

πξνέξρεηαη από ην εξγαζηήξην ηνπ Rogier van der Weyden. (Musηes Royaux des Beaux-Arts, 

Brussels). 
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Δηθόλα 12. Madonna and Child with Saints and Angels (πεξ. 1350 κ.Υ).  

Σν έξγν απνδίδεηαη ζηνλ Lippo Memmi (Filippo di Memmo)  

 

 

 

 

 



25 

 

2.3 Αλαγέλλεζε 

 

 Kαηά ηελ Αλαγέλλεζε, ε Ιηαιία γλώξηζε αλάπηπμε ησλ ηερλώλ ιόγσ ησλ καηθήλσλ 

θαη απήιαπζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηέρλεο εθηόο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Πινύζηνη επγελείο, όπσο ε νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ (Δηθόλα 13), είραλ ηε δπλαηόηεηα 

λα θέξνπλ ηα έξγα ηέρλεο θαη ηα πεξίηερλα πιαίζηά ηνπο εληόο ησλ νηθηώλ ηνπο. Απηή 

ε εμέιημε απνηέιεζε ηελ απαξρή  ηεο θνξεηήο ή κεηαθηλήζηκεο θνξλίδαο.  

 

Τπό ηελ βαζηιεία ηνπ Φξαγθίζθνπ, ηνπ Πξώηνπ Αλαγελλεζηαθνύ Μνλάξρε ηεο 

Γαιιίαο (1515 – 1547), ε ηέρλε πξνσζήζεθε ζην πξνζθήλην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

θαη άλζηζε ζπκπαξαζύξνληαο θαη ηελ θαηαζθεπή θνξληδώλ. Αξθεηνί ηερλίηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Λενλάξλην ΝηαΒίληζη, πξνζήιζαλ ζηελ Ιηαιία, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερλώλ. Οη θνξλίδεο ζρεδηάδνληαλ 

πιένλ από θαηαζθεπαζηέο επίπισλ θαη όρη από θαιιηηέρλεο, γιύπηεο θαη αξρηηέθηνλεο 

όπσο παιαηόηεξα. Παξάιιεια, εθδόζεθαλ θαη ηα πξώηα βηβιία γηα ην ζρεδηαζκό 

επίπινπ θαη ηελ εζσηεξηθή δηαθόζκεζε, εθόζνλ πιένλ είρε αλαπηπρζεί ε ζρεηηθή 

αγνξά (Powell & Zoë, 2010).  

Από ην 1610 έσο ην 1643, ππό ηε βαζηιεία ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 13
νπ

, ε επηξξνή ηεο 

απιήο θέξλεη ζην επίθεληξν ηνλ ζρεδηαζκό ηεο θνξλίδαο. Σα πιαίζηα έγηλαλ 

ιεπηόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο ηηαιηθνύο πξνθαηόρνπο ηνπο θαη ζηνιίζηεθαλ κε 

θνξδέιεο, θύιια θ.ιπ. αλνίγνληαο ηνλ δξόκν γηα ηνλ Μπαξόθ ζρεδηαζκό θνξλίδαο κε 

ηηο ηηαιηθέο, θιακαλδηθέο θαη ηζπαληθέο επηξξνέο (Karraker, 2010).  

 

Δηθόλα 13. Λεπηνκέξεηα από ην εζσηεξηθό ηνπ Palazzo Medici Riccardi, Φισξεληία (1683-85 

κ.Υ) 
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Δηθόλα 14. Δλδεηθηηθά αλαγελλεζηαθά ζηπι θνξλίδαο. Σν ζρήκα πξνέξρεηαη από ην "A History 

Of European Picture Frames" ησλ Paul Mitchell & Lynn Roberts (1996). 
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2.4 Ζ πεξίνδνο ηνπ καληεξηζκνύ 

 

ε απηή ηε θάζε ηεο ηζηνξίαο εμεξεπλνύκε ηελ ηάζε ηνπ καληεξηζκνύ σο 

θαιιηηερληθό ξεύκα πνπ αλαπηύρζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε δεθαεηία ηνπ 1520 εσο θαη ην 1600 πεξίπνπ. Οη θαιιηηέρλεο 

ηεο επνρήο, θαη ελώ ππήξρε κηα γεληθή ηάζε απνηεικάησζεο ηεο ώξηκεο αηζζεηηθήο 

ηεο Αλαγέλλεζεο, ζέιεζαλ λα αλαηαξάμνπλ ηα βαιησκέλα λεξά ππεξβάιινληαο θαη 

πξνθαιώληαο κε δνκηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, κέζα ζηα νπνία ζπλαληoύκε ζε 

θαίξην ξόιν θαη ηελ θνξλίδα. Η ελ ιόγσ θαιιηηερληθή ηάζε ζεκαηνδόηεζε ηε 

κεηάβαζε ζηελ κπαξόθ επνρή θαη αλέδεημε επξεία πνηθηιία θαιιηηερληθώλ ηδησκάησλ. 

 

Ο πξώηνο πνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν καληέξα είλαη ν Ιηαιόο Chenino 

Chenini ζην έξγν ηνπ «Σν βηβιίν ηεο ηέρλεο» (Δηθόλα 15), ελώ θύξηνο εθθξαζηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο αλαδείρζεθε ν αξρηηέθηνλαο Giorgio Vasari. Ο ηειεπηαίνο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν ¨καληέξα“ πξνθεηκέλνπ λα μερσξίζεη ηηο ηξεηο επνρέο 

θαιιηηερλώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ έξγνπ ηνπ «Οη βίνη ησλ 

εμαίξεησλ δσγξάθσλ, γιππηώλ θαη αξρηηεθηόλσλ» (Δηθόλα 16). ην έξγν ηνπ Vasari 

ζπλαληάκε ηνλ όξν "καληέξα" άιινηε σο ζηνηρείν ζεηηθό θαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο, ελώ άιιεο θνξέο σο θάηη ην αξλεηηθό θαη θαηαθξηηέν. Η ζπγθεθξηκέλε 

ακθηζπκία έλαληη ηεο καληέξαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία θαηαλόεζεο ηεο 

ζηάζεο ηνπ Vasari θαζώο δελ είλαη επδηάθξηην ην θαηά πόζν ε ζηάζε ηνπ είλαη 

επηδνθηκαζηηθή ή επηηηκεηηθή.  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή ε αληίθαζε δελ ππάξρεη. Γηα ηνλ ηζηνξηνγξάθν, ε 

Μαληέξα είλαη πάληα θάηη ην νπνίν αληηηίζεηαη ζηελ πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Ο Vasari ζεσξεί όηη πξέπεη λα ππάξρεη κία ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ 

δύν άθξσλ. Aπό ηε κία πιεπξά ππάξρεη ε θύζε, από ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο πξέπεη 

λα παίξλεη ζηνηρεία, θαη από ηελ άιιε ππάξρεη ε καληέξα ηνπ θαιιηηέρλε, δειαδή ην 

πξνζσπηθό ηνπ ηδίσκα, κε ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη από ηε θύζε. Γηα ηνλ Vasari, 

ινηπόλ, ε καληέξα είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη κε έλα κέηξν. 

ηαλ απηό ην κέηξν ζεσξεί όηη μεπεξληέηαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν καληέξα κε ηξόπν 

ππνηηκεηηθό. Η αξρή ηεο εθινγήο είλαη ν ηξόπνο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη θάπνηνο ζε 

απηή ηελ ρξπζή ηνκή κεηαμύ θύζεο θαη καληέξαο. Με άιια ιόγηα ππνζηεξίδεη όηη 

ρξεηάδεηαη λα κηκνύκαζηε κόλν ηα πην σξαία πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε θύζε 

(Sheaman, 1967). 
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Δηθόλα 15. Cennini Cennino Il libro dell'arte, o Trattato della pittura 

 

 

Δηθόλα 16. Έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Οη βίνη ησλ πιένλ εμαίξεησλ δσγξάθσλ, γιππηώλ θαη 

αξρηηεθηόλσλ» (Le vite de più eccellenti architetti, pittori, et scultori) . Ο Βαδάξη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εμηζηόξεζε ηεο δσήο ησλ θαιιηηερλώλ αιιά πξνρσξάεη ζε κία θξηηηθή 

ζεώξεζε ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνηξνπηώλ θαη ηνπ ύθνπο πνπ επέβαιαλ. 
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2.4.1.Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καληεξηζκνύ 

 

Αλάκεζα ζηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Μαληεξηζκνύ ζηε 

δσγξαθηθή είλαη ε πνιππινθόηεηα ζηε ζύλζεζε, ε επηηήδεπζε ζηελ απόδνζε ηεο 

αλζξώπηλεο έθθξαζεο θαζώο θαη ε θαηάξγεζε ησλ αξκνληθώλ αλαινγηώλ ηεο 

Αλαγέλλεζεο, πνιιέο θνξέο κέζσ ηεο επηκήθπλζεο ησλ αλζξώπηλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ή κε ηε ρξήζε εμεδεηεκέλσλ ζηάζεσλ. ε αληίζεζε κε ηα 

αλαγελλλεζηαθά ηδεώδε, ηα νπνία αλαδεηνύζαλ ηε ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ 

θπζηθώλ αλαινγηώλ, νη εθθξαζηέο ηνπ καληεξηζκνύ απεηθνλίδνπλ ππεξβνιηθά 

παξακνξθσκέλεο θηγνύξεο κε ζηόρν  ηε  ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. Δπηπιένλ, νη 

«θαζαξέο» θόξκεο ηεο Αλαγέλλεζεο εγθαηαιείπνληαη, θαζώο ζπρλά ην θπξίσο ζέκα 

πξνβάιιεηαη ζε δεύηεξν πιάλν κεηαηνπίδνληαο ηε δξάζε ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν θαη 

δεκηνπξγώληαο ηελ αίζζεζε ηεο ζύγρπζεο. ηελ αξρηηεθηνληθή, επίζεο ε αηζζεηηθή 

ηνπ καληεξηζκνύ παξεθθιίλεη ησλ αλαγελλεζηαθώλ πξόηππσλ, ελζσκαηώλνληαο 

δηαθνξεηηθή ιηζνδνκή θαη ζπλήζσο βαξείο αξκνύο αλάκεζα ζηηο πέηξεο ησλ 

θηηζκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα καληεξηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ην 

Palazzo Farnese ζηελ πεξηνρή Carparola, ζηε Ρώκε (Δηθόλεο 17 & 18). 

 

Οη θπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ηνπ Μαληεξηζκνύ είλαη νη Ιηαινί δσγξάθνη Girolamo 

Francesco Maria Mazzola, γλσζηόο σο Parmigianino (1503-1540), Jacopo Carrucci, 

γλσζηόο σο Pontormo (1494-1557), Giulio Romano (1492-1546)  θαζώο θαη νη 

γιύπηεο Benvenuto Cellini (1500-1571) θαη Giovanni Da Bologna (1529-1608). 

Παξάιιεια κε ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή, ν Μαληεξηζκόο απνηππώλεηαη θαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή, έρνληαο σο θπξηόηεξν εθθξαζηή ηνλ Giorgio Vasari (1511-1574). 

ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ ξεύκαηνο θαηαηάζζεηαη από πνιινύο θαη ν Γνκήληθνο 

Θενηνθόπνπινο, θαζώο ζηνηρεία καληεξηζκνύ είλαη εκθαλή ζε νξηζκέλα έξγα ηνπ, 

θπξίσο ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 

 

ζνλ αθνξά ζηηο καληεξηζηηθέο θνξλίδεο απηέο εμειίρζεθαλ ζηελ Ιηαιία, ζηελ 

Ιζπαλία, ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Οιιαλδία αλάκεζα ζηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηώλα θαη ηα 

ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηώλα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηνγθσκέλεο ππεξβνιέο νξγαληθώλ ή 

θιαζηθώλ αξρηηεθηνληθώλ θνξκώλ γηα λα δεκηνπξγεζνύλ δπλακηθά θαη εμεδεηεκέλα 

δεζίκαηα. Οη καληεξηζηηθέο θνξλίδεο αληαλαθινύζαλ ηα ζύγρξνλα αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία δηαθόζκεζεο θαζώο θαη ην γεληθό πλεύκα θαη ηελ θαιιηηερληθή ηάζε ηεο 
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επνρήο. πσο ε αλαγελλεζηαθή casseta αλαθινύζε ηελ εμεπγεληζκέλε, νξγαλσκέλε 

ηάζε ηεο ηηαιηθήο απιήο, έηζη θαη ν καληεξηζκόο ηνπ Νόηνπ επεξεάζηεθε από 

ζύγρξνλα επηηεύγκαηα ηεο αλαηνκίαο αιιά θαη ηνπ γθξνηέζθνπ. Οη Ιζπαλνί 

καληεξηζηέο ζρεδίαδαλ αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία πξνθαιώληαο κε εμσθξεληθέο 

παξαδνμόηεηεο ζε ππεξβνιηθά νξγαληθή γιππηηθή θαη απηό δηαθαίλεηαη ζηηο ηηαιηθέο 

θνξλίδεο ηεο επνρήο.  

 

Πεξαηηέξσ, όζνλ αθνξά ζηελ επηξξνή ηνπ καληεξηζκνύ εηδηθά πάλσ ζηελ θνξλίδα, 

δηαπηζηώλεηαη θαη κηα επηιεθηηθή ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Θενηνθόπνπινο, ν νπνίνο 

ππήξμε θαη θνξληδνπνηόο ήδε από ηα πξώηα έξγα ηνπ ζηελ Κξήηε, δελ αζπάζηεθε ηνλ 

καληεξηζκό γηα ηελ θνξλίδα ησλ δηθώλ ηνπ έξγσλ παξα κόλν όζνλ αθνξά ζηε 

ζεκαηνινγία θαη ηελ ηερληθή. Σν γεγνλόο δίλεη ην έλαπζκα γηα έλα αθόκα 

θαιιηηερληθήο ζεκαζίαο εξώηεκα πνπ ζπλαληηέηαη ζε όια ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα 

αιιά πην πνιύ ζην ζπγθεθξηκέλν γηαηί νη δηαθνξέο εδώ είλαη θξαπγαιέεο: όηαλ ε 

ζεκαηνινγία θαη ε ηερληθή δηέπεηαη από καληεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξακέλεη 

δεηνύκελν ε ηερλνηξνπία πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ε θνξλίδα. Δλ πξνθεηκέλσ, ν 

Gombrich πξνζθέξεη κηα θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνηείλεη όηη ην έξγν πνπ 

αθνινπζεί ηέηνηα ππεξβνιηθά νιηζηηθή θόξκα νθείιεη λα πιαηζηώλεηαη από ιηηή θαη 

απέξηηηε θνξλίδα (Gombrich, 2011). 

 

εκεηώλεηαη όηη ζην ξεύκα απηό ζπλαληάκε γηα πξώηε θνξά νξηζκέλεο βαζηθέο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί ην εύξνο ηνπ πεδίνπ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

νξγαληθνύ κνηίβνπ (organic sculptural), ε εκθάληζε ηεο αλαηνκίαο θαη ην ζηπι 

auricular. Σα πξναλαθεξζέληα κνηίβα ζα καο απαζρνιήζνπλ αξθεηα θαζώο βξήθαλ 

ηεξάζηηα εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή θνξλίδαο θαη πηνζεηήζεθαλ από νλνκαζηνύο 

θνξληδνπνηνύο (Δηθόλεο 19-20).  
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Δηθόλα 17. Palazzo Farnese,  Ρώκε 
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Δηθόλα 18. Λεπηνκέξεηα από ην εζσηεξηθό ηνπ Palazzo Farnese  

 

 

Δηθόλα 19. Ζ θνξλίδα Sansovino, εκθλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηώλα. 

Σν ελ ιόγσ ζηπι αλαπηύζζεηαη κε ηε ζύλζεζε αξρηηεθηνληθώλ κνξθώλ. 



33 

 

 

 

Δηθόλα 20. Auricular style, (Γεξκαληθά: Knorpelwerk ή Ohrmuschelstil, Οιιαλδηθά: 

kwabornament). Σν ζπγθεθξηκέλν δηαθνζκεηηθό ζηπι εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

από ηνπο Οιιαλδνύο αξγπξνρξπζνρόνπο Paulus θαη Adam van Vianen.  

 

2.5 Μπαξόθ 

 

Οη πιένλ παξαδνζηαθέο πεγέο γηα ηηο παξαγγειίεο έξγσλ δσγξαθηθήο θαη θνξληδώλ 

ήηαλ αλεθαζελ δύν: ε εθθιεζία θαη ε αξηζηνθξαηία. Καη νη δύν απαηηνύζαλ 

ιεπηνδνπιεκέλεο, πνιπδάπαλεο επηρξπζσκέλεο θνξλίδεο. Ωζηόζν θαηά ηνλ 17ν 

αηώλα, ηελ πεξίνδν ηνπ κπαξόθ (1600-1730) ζεκεηώλεηαη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή 

θαζώο νη δσγξάθνη ηεο βόξεηαο Δπξώπεο ζηξέθνληαη πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε 

εζνγξαθηθώλ ζεκάησλ. Καζεκεξηλέο, θνηλέο ζθελέο πξσηαγσληζηνύλ ζηα θαηλνύξγηα 

έξγα θαη απηό ζπλαληά κεγάιε απήρεζε ζηελ αλεξρόκελε εκπνξηθή ηάμε. Τπήξμε 

επίζεο ηεξάζηηα δήηεζε ζε πνξηξαίηα θαη ζε άιια κε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. Απηέο νη 

εμειίμεηο έδσζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηα επξύηεξεο γθάκαο θνξληδώλ, νη 

νπνίεο πξννξίδνληαλ λα θαιύςνπλ ηηο απμαλόκελεο θαιιηηερληθέο αλάγθεο. Αλ θαη ηα 

δσκάηηα ησλ ζπηηηώλ ήηαλ κέρξη ηόηε θαη απηά θηινηερλεκέλα κε ηνηρνγξαθίεο, ησξα 

ε κόδα ηνπ θνξεηνπ (portable) πίλαθα αθνξνύζε όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ αζηηθή 

ηάμε θαη ε θνξλίδα γίλνληαλ όιν θαη ζεκαληηθόηεξε σο ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν. 
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Δπηπιένλ, κεηά ηελ Αλαγέλλεζε (1450-1600) παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή 

κεηαηόπηζε ζηελ πξνζηαζία ησλ ηερλώλ από ηελ εθθιεζία ζηνπο βαζηιείο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αθόκε κεγαιύηεξε δεκόζηα επίδεημε πινύηνπ θαη δύλακεο, θαη σο εθ 

ηνύηνπ ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ηελ επεμεξγαζία θνξληδώλ. Γηα πνηθίινπο 

ηζηνξηθνύο, πνιηηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ιόγνπο ππήξμε επίζεο κηα κεηαηόπηζε ηνπ 

θαιιηηερληθνύ θέληξνπ από ηελ Ιηαιία ζηελ Γαιιία, όπνπ ζηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

αλαδεηθλύεηαη κηα λέα θόξκα. Πξόθεηηαη γηα ηελ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ ηνπ 

νπνίνπ ην όλνκα είρε ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηύπν θνξλίδαο παξόηη πέζαλε ην 

1643. 

 

 

2.5.1 Ζ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΗΗΗ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ ραξαθηεξηδόηαλ από έλα 

ζθηθηνδεκέλν ζύλνιν δηαθόζκεζεο ζην πξνθίι θαζώο θαη ίζηεο γξακκέο ζηα 

δηαθνζκεηηθά ζύλνξα. Σν πξνθίι δηακνξθώλεηαη από ηξία ζθαιίζκαηα/επίπεδα: ην 

εζσηεξηθό, ην κεζαίν θαη ην εμσηεξηθό. Φύιια, θιαδηά θαη ινπινύδηα απνηεινύλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη ζε έλα ηζηνεηδέο ζρέδην θαη δηακνξθώλνπλ ηελ επηθάλεηα 

(Δηθόλα 21).    

 

Σα πην δηαδεδνκέλα νξγαληθά κνηίβα είλαη ηα δξύηλα ή δαθληλα θύιια δεκέλα κε 

θνξδέιεο, θινηό ή κηθξά θύιια. Σν γεληθό ζηπι πξνήιζε από ηηο κπαξνθ νξνθέο θαη 

ηα θαζώκαηα πόξηαο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Γαιιίαο ηνπ αηώλα. 

Πνηθηινκνξθίεο απηνπ ηνπ ζηπι κπνξνύκε λα βξνύκε ζε θνξλίδεο θάζε κεγέζνπο 

κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα (Mitchell & Roberts, 1996). 

 

Σν ζηπι ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ επηθάιπςε ηελ πεξίνδν ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙV (1643-

1715) θαη γέλλεζε δύν παξαδνζηαθά ζηπι πνπ είραλ ραξαθηεξηζηηθό ηηο ηνληζκέλεο 

γσλίεο θαη /ή ηα θέληξα. Ο πην θνηλόο ηύπνο ύςσζε γσλίεο από ινπινύδηα πνπ πνιύ 

ζπρλά πεξηειάκβαλαλ ην ειηνηξόπην κηαο θαη ζπκβόιηδε ην βαζηιηά πνπ ήηαλ θαη 

γλσζηόο σο βαζηιηάο Ήιηνο (Sun Κing) (Δηθόλα 22). 

  

To δεύηεξν έδηλε κηα πην αξρηηεθηνληθή αίζζεζε κε ηελ θύξηα βάζε ζε επίπεδν γείζν 

πνπ ζπλνξεύεη κε ην πάλει θαη άθξεο θύιισλ. Σα θύιια δελ ήηαλ ζε κνξθή 
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κπνπθέηνπ όπσο ζηελ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ, αιιά ιαμεπκέλα ζε ζπηξνεηδέο 

πξόηππν. Γεληθά, πάλησο, δηαπηζηώλεηαη όηη θαηά ηελ κπαξόθ πεξίνδν (1600-1730) 

ππάξρεη κηα πξνηίκεζε νξγαληθώλ παξά γεσκεηξηθώλ πξνηύπσλ. Σα κπνπθέηα ησλ 

πξνεμέρνλησλ θύιισλ ήηαλ ζπλήζσο, δξύηλα ή δάθληλα θαη ζθαιηζκέλα κε ηόικε.  

Οη γσλίεο θαη ηα θέληξα ήηαλ ηνληζκέλα από κνηίβα (cartouches) πνπ ζπλήζσο δελ 

πξνεμείραλ από ην εμσηεξηθό άθξν ηεο επηθάλεηαο (Δηθόλα 23). 

 

 

Δηθόλα 21. Κνξλίδα από ηε Γαιιηθή Αλαγέλλεζε (17
νο

 αη. κ.Υ). Ζ ελ ιόγσ θνξλίδα θαηά πάζα 

πηζαλόηεηα  πξννξηδνηαλ αξρηθά γηα ην έξγν ηνπ Ραθαήι “Portrait of Baldassare 

Castiglione.”  

 

                

 

Δηθόλα 22. Γείγκαηα θνξλίδαο ζηπι Ρνθνθό 
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Δηθόλα 23. Λεπηνκέξεηα θνξλίδαο ζηπι Ρνθνθό 

 

 

2.5.2 Μπαξόθ θαη δπλακηθή θνξλίδαο 

 

ε κηα πξνζπάζεηα επηζθόπεζεο ηνπ κπαξόθ ξεύκαηνο δηαπηζηώλνπκε όηη απηό 

αθνινύζεζε ηελ Αλαγέλλεζε (εηδηθόηεξα ηνλ Μαληεξηζκό), θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

θαιιηηερληθό ύθνο πνπ δηακνξθώζεθε ηελ πεξίνδν απηή. Σν ύθνο ηνπ Μπαξόθ 

απνηέιεζε έλα λέν ηξόπν έθθξαζεο πνπ γελλήζεθε ζηε Ρώκε, απ' όπνπ εμαπιώζεθε 

ζρεδόλ ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Υαξαθηεξίζηεθε από έληνλν δξακαηηθό θαη 

ζπλαηζζεκαηηθό ζηνηρείν, ελώ εθαξκόζηεθε θπξίσο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηε γιππηηθή 

θαη ηε κνπζηθή, αιιά ζπλαληάηαη παξάιιεια θαη ζηε ινγνηερλία ή ηε δσγξαθηθή 

(Gombrich, 2010). 

 

θνπόο ηνπ κπαξόθ είλαη πξσηίζησο λα εληππσζηάζεη θαζώο θαη λα εμπςώζεη ηνλ 

άλζξσπν κέζα από ηα πάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. ε αληίζεζε κε ηηο ηδενινγηθέο 

αξρέο ηνπ ξνκαληηθνύ θηλήκαηνο, ν άλζξσπνο δελ εθιακβάλεηαη σο κνλάδα αιιά σο 

κέξνο ελόο ζπλόινπ. ην κπαξόθ ύθνο, ζε ζπκθσλία κε ην θπξίαξρν θηινζνθηθό 

ξεύκα ηεο επνρήο, ππάξρνπλ έληνλα ηα ζηνηρεία ηνπ νξζνινγηζκνύ ρσξίο όκσο λα 

απνθιείνληαη νη ζπκβνιηζκνί. Ο όξνο κπαξόθ πξνέξρεηαη πηζαλόηαηα από ηελ 

πνξηνγαιηθή ιέμε barocco, πνπ ζεκαίλεη ην αθαλόληζην καξγαξηηάξη θαη σο επίζεην 

δειώλεη γεληθά ηελ έλλνηα ηνπ αζπλήζηζηνπ ή παξάδνμνπ. Η επηηπρία ηνπ Μπαξόθ 
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νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε ζηήξημε ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνηξνπία θαη ην δξακαηηθό ύθνο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

πνιιώλ ζξεζθεπηηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθαινύζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ζεαηή. Δπηπιένλ, ε αξηζηνθξαηία ηεο επνρήο θαη ε βαζηιηθή εμνπζία επλνήζεθε 

από ην επηβιεηηθό ύθνο ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή αλάινγσλ θηεξίσλ ή παιαηηώλ πνπ 

ελίζρπαλ ην θύξνο ηεο. ε ρώξεο κε έληνλε παξνπζία ηνπ πξνηεζηαληηθνύ θηλήκαηνο, 

όπσο ε Οιιαλδία ή ε Αγγιία, ην κπαξόθ δελ θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη. 

 

ε αληίζεζε κε ην αλαγελλεζηαθό ύθνο πνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζηε ινγηθή, ην ύθνο 

ηνπ κπαξόθ απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν ζην ζπλαίζζεκα. Παξάιιεια ραξαθηεξίδεηαη 

ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θαιιηηερληθέο εθθάλζεηο ηνπ από έλα αίζζεκα δένπο θαη 

κεγαιείνπ θαζώο θαη κηα ππεξβνιή ζηε δηαθόζκεζε θαη ηελ πνιπηέιεηα πνπ 

αλαδεηθλύνπλ έλα επηβιεηηθό θαη πνκπώδεο ύθνο. Σα θπξηόηεξα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη νη θακπύιεο γξακκέο, νη πνιύπινθνη 

δηαπιεθόκελνη όγθνη, ε απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ ρώξσλ, ε απόδνζε ηεο θίλεζεο, ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θσηόο θαη ε δεκηνπξγία έληνλσλ αληηζέζεσλ είηε κε ηε κνξθή 

εζνρώλ ζηελ αξρηηεθηνληθή, είηε κέζσ έληνλσλ θσηνζθηάζεσλ ζηε δσγξαθηθή. 

 

Έλαο νξηζκόο ηεο ζεκαζίαο ηνπ κπαξόθ ζηνλ θόζκν ηεο δσγξαθηθήο παξέρεηαη από 

ηνπο πίλαθεο πνπ εηνίκαζε ν Φιακαλδόο δσγξάθνο Peter Paul Rubens γηα ηελ Μαξία 

ησλ Μεδίθσλ ζην Palais du Luxembourg ζην Παξίζη, ζηνπο νπνίνπο έλαο θαζνιηθόο 

δσγξάθνο εθπιήξσλε ηηο εθθξάζεηο ελόο επίζεο θαζνιηθνύ καηθήλα (Δηθόλεο 24 & 

25). Δίλαη αλαγθαίν ινηπόλ νη θνξλίδεο απηήο ηεο πεξηόδνπ  λα έρνπλ εμίζνπ ηζρπξή 

γιππηηθή θόξκα πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ απέλαληη ζηα πιεζσξηθά δσγξαθηθά 

ζηπι θαη ηνπο εζσηεξηθνπο ρώξνπο ησλ θηεξίσλ ηεο επνρήο (Newbery, 2003). 
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Δηθόλα 24. Πνξηξαίην ηεο Marie de Medici ηνπ Rubens (1622 κ.Υ),- Μνπζείν Πξάδν 

 

 

Δηθόλα 25. Le triomphe de la Vérité ηνπ Rubens 
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Η ρξήζε ησλ πινύζησλ ζηξεβισκέλσλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ νδήγεζαλ ζηελ 

θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από βαξύ θαη ελνπνηεκέλν 

δηάθνζκν. Σα πξνθηι είραλ θαηά βάζε πιαηύ ζρήκα θαη έληνλα δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξσηαγσληζηνύζαλ ηα άλζε. Οη ελ ιόγσ θνξλίδεο εληνπίδνληαη ζε 

αθξηβά δηαθνζκεκέλα παιάηηα θαη εθθιεζίεο. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνξλίδαο 

ηνπ 14
νπ

 αηώλα απνηεινύζε ην ζπλνιηθό ζθάιηζκα πνπ ήηαλ γεληθά ρακειόηεξν από 

απηό πνπ εληνπίδεηαη ζηηο θνξλίδεο ηνπ 13
νπ

 θαη ηνπ 15
νπ

 αηώλα (Δηθόλεο 26 &27). 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο θνξλίδαο εκθαλίδεη κεγάιν αξηζκό δηαθνξνπνηήζεσλ, κε 

πιένλ ζπλεζηζκέλεο ηηο αθόινπζεο δύν: ε κία έρεη απόιπηα επζείεο πιεπξέο ελώ ζηελ 

άιιε πξνεμέρνπλ νη γσλίεο θαη ηα θέληξα. Σα πξσηνγελή κέξε ηεο πξώηεο είλαη θαηά 

θύξην ιόγν ίδηα κε απηά ηνπ 13
νπ

 αηώλα αιιά δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε 

δηαθόζκεζε. Σν θύιισκα είλαη ζθαιηζκέλν ζε έλα ζπκπιεγκα θπιηλδξηθώλ κνηίβσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα ινπινύδηα, όια παλσ ζε ρηππεκέλν έδαθνο (cross-hatching). 

Απηό ην βαζηθό πξόηππν επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα άιια επίπεδα. Σν δεύηεξν ζηπι 

είλαη ζπλώλπκν κε ην κπαξνθ, κε cartouches ζηηο γσλίεο θαη ηα θέληξα θαη πεξηέρεη 

όζηξαθα, θύιια ή fleur de lis ζε επίζεο ρηππεκέλν έδαθνο (Δηθόλεο 28 - 33). 

 

Βαζηθή ζπλέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο θνξλίδαο απνηειεί ε απνπζία επζείσλ 

γξακκώλ. Σν ελ ιόγσ πξόηππν ζηαδηαθά εμειίζζεηαη θαη απινπνηείηαη κε ηελ έθηαζε 

ηνπ ζθαιίζκαηνο λα θαζνξίδεηαη από ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ αγνξαζηή, ηνλ 

ρώξν ηνπνζέηεζεο θαη ην θαζαπηό έξγν (Newbery, 2003). 

 

 

Δηθόλα 26: “Portrait of Therese Berard”ηνπ Renoir κε θνξλίδα ηύπνπΛνπδνβίθνπ XIV 
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Δηθόλα 27. Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα θνξλίδαο ηύπνπ Λνπδνβίθνπ XIV 

 

   

 

 

 

 

Δηθόλα 28. Λεπηνκέξεηα κε ραξαθηεξηζηηθό ηειείσκα 
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Δηθόλα 29 & 30. Γείγκαηα cartouches 

 

 

 

 

Δηθόλα 31.Γείγκα cartouche πνπ αλζεί ζηελ Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε 
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Δηθόλα 32. ρέδην κε cartouche 

 

Δηθόλα 33. Λεπηνκέξεηα Fleur de Lis 

 

 

 

2.6 Ρνθνθό 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV (1643-1715) ηα πξνζσπηθά 

ηνπ γνύζηα ηείλνπλ πάιη λα αιιάμνπλ. Ο ζρεδηαζκόο απνκαθξύλεηαη από ην βαξύ 
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ραξαθηήξα ηνπ κπαξόθ θαη ε δηαθόζκεζε γίλεηαη ειαθξύηεξε. Οη θνξλίδεο αξγνύλ, 

σζηόζν, λα αθνκνηώζνπλ απηήλ ηελ αιιαγή. Καηά ην κεηαβαηηθό απηό ζηάδην 

θαηαζθεπάδνληαλ νη λεσηεξηζηηθέο παξαιιεια κε ηηο παιηνκνδίηηθεο. ηε ζπλέρεηα, 

ζηηο αξρεο ηνπ 18
νπ

 αηώλα, νη θνξλίδεο ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV αλακείρζεθαλ κε απηέο 

ηνπ ζηπι αληηβαζηιεηαο (Regency Frame Style: 1715-1723) νη νπνίεο έδηλαλ 

κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο γσλίεο θαη ζην θέληξν (Δηθόλα 34). 

                 

Δηθόλα 34: Λεπηνκέξεηα από θνξλίδα ηύπνπ Regency Style (1715-1723) 

 

 

Η νξγαληθή δηαθόζκεζε ζηηο γσλίεο θαη ζηα θέληξα ηεο θνξλίδαο ζπρλά θάιππηε όιν 

ην πιάηνο ηεο θάζαο θαη γιηζηξνύζε κέρξη θαη ζε έλα κηθξό ζεκείν ηνπ πίλαθα. Σν 

ύθνο ηεο ηερλνηξνπίαο ηεο αληηβαζηιείαο ήηαλ πινύζην θαη ζπλάκα ιεπηεπίιεπην, 

εκπλεόκελν από ηελ ηάμε θαη ηελ γξακκηθόηεηα ηεο πεξηόδνπ εθείλεο. Η κεγάιε 

ζπκβνιή ηνπ ελ ιόγσ ζηπι ήηαλ όηη νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηεο ιεπηόηεηαο ηνπ 

ξνθνθό. 

 

Σν ξνθνθό πξνθύπηεη σο αληίδξαζε ζην κπαξόθ θαη αξρηθά εκθαλίδεηαη σο ηάζε 

ζηελ εζσηεξηθή δηαθόζκεζε. Η δηαδνρή ζηνλ γαιιηθό ζξόλν θαη ε άλνδνο ηνπ 

Λνπδνβίθνπ XV  έθεξε ξηδηθή αιιαγή ζηελ θαιιηηερληθή δσή θαη ηε κόδα, κε ην 

κπαξόθ λα δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πην αλαιαθξνπο ζρεκαηηζκνύο θαη πην 

εθιεπηπζκέλεο γξακκέο: ζε αληίζεζε κε ην κπαξόθ, ην ξνθνθό δελ έρεη σο ζθνπό λα 

εληππσζηάζεη κε όξνπο κεγαινπξέπεηαο θαη απεξαληνζύλεο, αιιά είλαη πην "δεζηό",  
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εθιεπηπζκέλν θαη αλάιαθξν. Παξόια απηά δαλείζηεθε από ην κπαξόθ ηηο 

πνιύπινθεο κνξθέο, ελώ ελζσκάησζε πνιιά ζηνηρεία αλαηνιίηηθεο πξνέιεπζεο 

(Mitchell & Roberts, 1996α). 

 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1730 θαη 1740, ην ξνθνθό έθηαζε ζην απόγεηό ηνπ ζηε Γαιιία. Η 

ελ ιόγσ θαιιηηερληθή ηάζε πέξαζε από ηε δηαθόζκεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

ζηνπο ππόινηπνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο, ζηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή θαη ζηελ 

επηπινπνηία. Δμέρνληεο εθπξόζσπνί ηνπ ζηελ δσγξαθηθή αλαδείρζεθαλ νη Αληνπάλ 

Βαηηώ θαη Φξαλζνπά Μπνπζέ. ύληνκα ην ξνθνθό επεθηάζεθε ζηε Γεξκαλία, ηελ 

Απζηξία θαη ηελ Ιηαιία. Ιδηαίηεξα ζηελ Βαπαξία απνηέιεζε ην βαζηθό αξρηηεθηνληθό 

ξεύκα γηα ηελ νηθνδόκεζε λαώλ θαη αλαθηόξσλ. Ληγόηεξε απήρεζε βξήθε ζηηο 

πξνηεζηαληηθέο ρώξεο, όπσο ζπλέβε θαη κε ην κπαξόθ. 

 

Σν ξνθνθό αξρίδεη λα εκθαλίδεη ζεκάδηα παξαθκήο γύξσ ζην 1760, όηαλ πξόζσπα 

όπσο ν Βνιηαίξνο άζθεζαλ θξηηηθή πξνο ην ξνθνθό ραξαθηεξίδνληάο ην επηθαλεηαθό. 

Μέρξη ην 1780 ην ξνθνθό απνηεινύζε πηα παξειζόλ ζηελ Γαιιία θαη ηελ ζέζε ηνπ 

πήξε ν λενθιαζηθηζκόο. Αξγόηεξα, κεηαμύ ηνπ 1820 θαη 1870, επαλήιζε ην 

ελδηαθέξνλ γύξσ από ην ξνθνθό επεηδή επθαηάζηαηνη Άγγινη θαη Γάιινη επέλδπζαλ 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ απόθηεζε επίπισλ ζε ξπζκό ξνθνθό, ελώ δσγξαθνη 

όπσο ν Δπγέληνο Νηειαθξνπά αλαθάιπςαλ ηε γνεηεία ηνπ (Kimball, 1980). 

 

 

2.6.1 Ρνθνθό θαη εθιεπηπζκέλε θνξληδνπνηία 

 

Αμίδεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα όηη ην ξνθνθό μεθίλεζε από ηε δηαθόζκεζε θαη όρη από 

ηηο θαιέο ηέρλεο. Σα κνηίβα -πνπ βξήθαλ εθαξκνγή ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θνξλίδαο- 

πέξαζαλ ζηελ δσγξαθηθή θαη όρη ην αληίζεην. 

 

Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην ζηπι θνξλίδαο ηνπ Λνπδνβίθνπ XV, κε βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ θνκςόηεηα, ηε ράξε θαη ηε γνεηεία ησλ λαηνπξαιηζηηθώλ 

ζθαιηζηώλ δηαθνζκήζεσλ. Η θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ XV δηαζέηεη βαζύηεξα πξνθίι 

από απηήλ ηνπ Λνπδνβίθνπ XΙV θαη πην ηζρπξή δηαθόζκεζε ζηηο γσλίεο, ε νπνία 

αληηζηαζκίδεηαη κε άδεηνπο ρώξνπο ζην γεηζν. Οη θνξληδνπνηνί ρξεζηκνπνηνύζαλ 

αλνηρηα ζθαιίζκαηα, δηάηξεηεο δηαθνζκήζεηο θαη πεξαηηέξσ θαηεξγαζία ηνπ gesso 
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γηα λα επηηπρνπλ κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα (recutting). Μέζσ απηήο ηεο κεζόδνπ ηα 

πιαηζηα έγηλαλ πην αλάιαθξα (gayer) θαζώο ην πάλσ κέξνο ηνπ θάδξνπ κεγελζπλόηαλ 

θαη θπκάηηδε ζε ζηξνβηιηδόκελα κέξε πνπ κεηα βίαο αγγηδε ην έλα ην άιιν. Σν 

νινθιεξσκέλν ζηπι ξνθνθό βαζίδεηαη ζε S & C SCROLLS κνηίβα, θακπύιεο 

γξακκέο θαη αζύκεηξα πεξηγξάκκαηα. Δπίπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο 

θαηαγξάθεηαη σο νξόζεκν γηα ην ζθάιηζκα, ηελ επηρξύζσζε θαη ηελ επαλεμέηαζε 

ηεο ρξήζεο ηνπ gesso (Δηθόλεο 35 &36). 

 

Δίλαη κεγάιε αλαγθε λα απνζαθεληζηεί όηη ην ξνθνθό σο ζηπι ππήξμε ηδηαίηεξα 

θνζηνβόξν. ζν κεγαιύηεξν δηάθνζκν δηέζεηε ε θάζε θνξλίδα, ηόζν πην αλεβαζκέλν 

ήηαλ ην θόζηνο, ζην νπνίν δελ ππνινγηδόηαλ κόλν ε γεληθή δηακόξθσζε αιιά θαη 

θάζε πξνζηηζέκελν ζηνηρείν, όπσο κηα γσλία ή έλα θέληξν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη 

ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ηηκή ηεο θνξλίδαο άγγηδε ηελ ηηκή ηνπ πηλαθα. 

 

Γεληθά, νη θνξλίδεο ζην ξνθνθό θαηείραλ κηα ειαθξύηεξε θαη πην εθιεπηπζκέλε 

θόξκα θαη ππήξμαλ θνινθώλαο ζηελ ηζηνξία ηεο θνξλίδαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο 

θνξλίδαο απνηέιεζε ηε βηηξίλα γηα ηελ επηδεμηόηεηα ησλ ηερληηώλ, ελώ αλαδείρζεθαλ 

όια ηα πόζηα  θαη νη ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελόο: ηνπ θύξηνπ ζθαιηζηή-

menuisier, ηνπ repareur πνπ αλαιάκβαλε ηηο ηειηθέο ιεπηνκέξεηεο (αθνύ ην ζηνηρείν 

ήηαλ πεξαζκέλν κε gesso) θαη ηνπ επηρξπζσηή-gilder πνπ πεηξακαηηδόηαλ κε ηηο 

δηάθνξεο ζθηάζεηο ηνπ ρξπζνύ θαη ησλ άιισλ καη ή γπαιηζηεξώλ θηληξηζκάησλ 

(Δηθόλεο 37 – 41).  

 

 

 

   

Δηθόλεο 35 & 36. Λεπηνκέξεηεο από ην δηαθνζκεηηθό κνηίβν ηύπνπ C & S Scroll 
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Δηθόλεο 37 & 38. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα κε ζηπι Ρνθνθό 
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Δηθόλεο 39-40. ρέδηα κε κνηίβα Ρνθνθό 



48 

 

 

2.7 Ο 17
νο

 αηώλαο 

 

2.7.1 Ο Ηζπαληθόο θαη Ηηαιηθόο ηύπνο 

 

Οη ηηαιηθέο θαη ηζπαληθέο θνξλίδεο ηνπ 17
νπ

 αηώλα είλαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα 

ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθόηεηα μέθπγε θαηά πνιύ από ηηο επηδηώμεηο ησλ δεκηνπξγώλ 

ηνπο. Οη ηδηόηππεο ζπλζέζεηο θαη δηαθνζκήζεηο  μάθληαζαλ κε ην κέγεζνο 

εγθιηκαηηζκνύ ηνπο θαη ζεκάδεςαλ ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ. 

Δθηηκήζεθαλ πνιύ σο αληηθείκελα ηέρλεο αλεμάξηεηα από ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα 

θηινμελνύλ έλα έξγν θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο ηδαληθά πεξηβιήκαηα γηα έξγα 

δσγξαθηθήο αλεμάξηεηα από ηελ ηερλνηξνπία, ηελ θαηαγσγή θαη ηνλ αηώλα 

δεκηνπξγίαο ησλ ηειεπηαίσλ (Mitchell & Roberts, 1996β). 

 

Η ηζπαληθή θαη ε ηηαιηθή ηερλνηξνπία ζρεηίδεηαη ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε κεξηθέο 

θνξέο είλαη δύζθνιν λα απνθεπρζεί ε ηαύηηζε. Σν θνηλό ηνπο ζηνηρείν είλαη ε 

θηινζνθίαο ηεο casseta. Σν πξνθίι απηό, γελλεκέλν ζηελ Ιηαιία, απνηεινύηαλ από 

έλα επίπεδν δηάδσκα (θξίδα-αξρηηεθη.) θαη δύν αλαζεθσκέλα ζεκεία, εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηνπ πξνθίι. Ο ζπγθεθξηκέλνο όξνο ζηα ηηαιηθά ζεκαίλεη κηθξό θνπηί θαη 

είλαη ν όξνο ησλ θνξληδνπνηώλ ζηελ θαζνκηινπκέλε γηα ηελ θνξλίδα κε ην επίπεδν 

δηάθελν. 

 

Ο ηζπαληθόο θαη ηηαιηθόο ηύπνο θνξλίδαο δηαθξίλεηαη από ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ 

sgraffito νπνύ ν ηερλίηεο βάθεη πάλσ από ηελ επηρξπζσκέλε επηθάλεηα θαη κόιηο 

ζηεγλώζεη ε κπνγηά ηελ ραξάζζεη ζε όπνην κνηίβν επηζπκεί, θαλεξώλνληαο από θάησ 

ηελ ρξπζή επηθάλεηα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ην punchwork  όπνπ ν ηερλίηεο 

κεηά ηελ επηρξύζσζε δεκηνπξγεί κηθξνζθνπηθά θηππήκαηα (πόληεο) dots κε εηδηθό 

εξγαιείν.  Με ηε ρξήζε ησλ κεζόδσλ ηνπ ζθαιίζκαηνο, ηεο επηρξύζσζεο, ηνπ 

ρξσκαηηζκνύ θαη ηνπ sgraffito ην ηειηθό απνηέιεζκα απνθηά πςειό αηζζεηηθό 

πξόζεκν (Δηθόλεο 41 &42). 

 

Αληίζηνηρα, ε ηζπαληθή θνξλίδα ηνπ αληίζηνηρνπ αηώλα είλαη ζθαιηζηή, 

επηρξσκαηηζκέλε θαη επηρξπζσκέλε αιιά ν δηάθνζκνο αληί γηα επίπεδνο είλαη 

ζθαιηζηόο.  Γεληθά βιέπνπκε όηη ζπάληα κέλεη κεηξεκέλνο όπσο ζηηο ηηαιηθέο. Πνιύ 
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ζπρλά κεγεζύλεηαη θαη δξακαηνπνηείηαη. Να ζεκεησζεί όηη ζε απηόλ ηνλ ηύπν νη 

γσλίεο θαηαιακβάλνπλ ηα δύν ηξίηα ηεο πιεπξάο θαη ελώ δηαηεξείηαη ην αλαζήθσκα 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, ε θνξλίδα παξαπέκπεη πεξηζζόηεξν ζηελ ζηαπξνεηδή 

θνξλίδα Οιιαλδηθνύ ηύπνπ παξά ζηελ θιαζζηθή casseta (Δηθόλεο 43 & 44). 

 

 

 

Δηθόλα 41. 17
νπ

 αηώλα ηηαιηθή θνξλίδα 

Δηθόλα 42. ηηαιηθή από ηελ ζπιινγή ηνπ diego Salazar. 
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Δηθόλα 43. 17
νπ

 αηώλα ηζπαληθή θνξλίδα 

 

 

Δηθόλα 44. PeterJosyph St. Pierre de Montmartre (1999)  

κε θνξλίδα ζην Ηζπαληθό ζηπι ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

 

 

Μεηαθέξνληαο απηνιεμεί ηα ιόγηα ηνπ  εμπξεζηνληζηή Peter Josyph γηα ηελ ζεκαζία 

ησλ θνξληδώλ απηώλ: «Φπζηθά κεξηθέο εηθόλεο θαη κεξηθέο θνξλίδεο δελ ζα ηαηξηάμνπλ 

πνηέ. Αιιά γεληθά κηιώληαο νπνηνζδήπνηε δσγξάθνο ζα ζεσξνύζε εαπηόλ ηπρεξό αλ ην 

έξγν ηνπ ππνγξακκηδόηαλ από κηα θνξλίδα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Τπάξρεη ζε απηέο κηα 



51 

 

αηζζεηηθή επγέλεηα, ε νπνία ήζπρα αιιά δπλακηθά ραξαθηεξίδεη ζρεδόλ όια ηα κεγάια 

έξγα ηέρλεο.  Καη παξέρεη ηελ επθαηξία ζε άζεκνπο δσγξάθνπο λα ζπλδηαιιαγνύλ κε 

κεγαζήξηα άιιεο επνρήο. Γηα 400 ρξόληα νη πίλαθεο απηνί δελ ρξεηάζηεθε λα 

απνρσξηζηνύλ ηηο θνξλίδεο απηέο. Απηό θάηη ιέεη. [...] Δπίζεο, γηα έλα θαιιηηέρλε πνπ 

βιέπεη ηελ ηέρλε ηνπ λα παξαγθσλίδεηαη από απηόλ ηνλ πινύην ηεο θνξλίδαο έρσ λα πσ 

ην εμήο: Εσγξάθηζε έλαλ θαιύηεξν πίλαθα! Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν Πηθάζν είρε ζην 

ζηνύληην πνπ δνύιεπε  έλα απόζεκα από ηέηνηεο θνξλίδεο  θαη έθαλε ηεζη κε ηνπο 

πίλαθεο. Γελ ηέζηαξε ηηο θνξλίδεο, ηέζηαξε ηνπο πίλαθεο. Καη αλ ην ηεζη ήηαλ απνηπρία, 

ηόζν ην ρεηξόηεξν γηα ηνπο πίλαθεο» (Josyph, 2013). 

 

Δμεηάδνληαο πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πεπνίζεζε όηη απηέο νη θνξλίδεο ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

πιαηζίσλαλ ηδαληθά ηα έξγα ηνπ 19
νπ

 θαη ηνπ 20
νπ

 βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 45 κηα 

ηνπηνγξαθία ηνπ Paul Gaguin ηνπ 1894. Η θνξλίδα είλαη ζθαιηζηή, ρξσκαηηζκέλε, 

επηρξπζσκέλε θαη ν δηάθνζκνο αλαδεηθλύεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ sgraffito. 

Πξόθεηηαη γηα έξγν από ηελ ζπιινγή ηνπ Nelson Atkinks Museum  θαη αξρηθά 

πεξηβαιιόηαλ από κηα θνξλίδα ηεο πεξηόδνπ ηνπ Λνπδνβίθνπ Ι κε ιεπθό θηλίξηζκα. 

ηελ εξώηεζε γηαηί κηα γαιιηθή θνξλίδα ηνπ 19
νπ

 αηώλα λα αληηθαηαζηαζεί από κία 

εθαηνληάδσλ ρξόλσλ πξνγελέζηεξε, κπνξνύκε λα απαληήζνπκε πνηθηινηξόπσο, 

αθνύ ην ελ ιόγσ «πάληξεκα» είλαη επηηπρεκέλν θαηά πνιιέο έλλνηεο. Η ζησπεξή 

επίδξαζε ηνπ καύξνπ θαη ηνπ ρξπζνύ θέξλεη ην κάηη θαηεπζείαλ ζηα παιιόκελα 

ρξώκαηα ηνπ πίλαθα θαη δελ ηα αληαγσλίδεηαη όπσο ζα έθαλε έλα απαζηξάπηνλ 

ρξπζό ή έλα ζνξπβώδεο ιεπθό. Η επίπεδε casseta ζπκπιεξώλεη ην βάζνο ηνπ ηνπίνπ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, νη πξνεμέρνπζεο επηθάλεηεο κηαο γαιιηθήο θνξλίδαο ζα ήηαλ 

αζύκθσλεο, δεδνκέλνπ όηη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα δελ πξνεμέρεη. Αληίζεηα, ε 

ζθαιηζηε δηαθόζκεζε ησλ έζσ θαη έμσ πξνεμνρώλ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηερληθή ηεο 

ρξήζεο ηνπ πηλέινπ πνπ αθνινπζεί ν θαιιηηέρλεο (brushwork). Έηζη, παξόιν πνπ κηα 

γαιιηθή θνξλίδα ζα ηαίξηαδε σο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ έξγνπ, ζε πην ελδειερή 

αλάιπζε, ε ηηαιηθή ηαπηίδεηαη θαη ηαηξηάδεη πην πνιύ όζνλ αθνξά ζην ρξώκα, ζην 

βάζνο, ζηε ζρεδίαζε θαη ζηελ αίζζεζε πνπ δεκηνπξγεί (Δηθόλα 45). 

 



52 

 

 

Δηθόλα 45. “Paysan et son chen pres d’unebarriere“ ηνπ Paul Gaugin (1894) 
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2.7.1.1 Ζ θνξλίδα Herrera 

 

Η θνξλίδα  Υεξέξα εκθαλίδεηαη γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

θαη παίξλεη ην όλνκά ηεο από ηνλ δηάζεκν ηζπαλό αξρηηέθηνλα, καζεκαηηθό θαη 

γεσκέηξε Juan de Herrera.  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξλίδαο απηήο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θιαζηθόο δηάθνζκνο, νη ηζιακηθέο επηξξνέο, ε δηαθόζκεζε κε 

δσγξαθηζκέλα ή πξνεμέρνληα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη πνιπηηκνπο ιίζνπο κε θπξηό 

θόςηκν. Αξγόηεξα, νη θνξλίδεο Herrera  έδσζαλ έκθαζε ζηηο γσλίεο γεγνλόο πνπ 

ζεσξήζεθε κεηάβαζε ζην κπαξόθ (Δηθόλα 46). 

 

 

Δηθόλα 46.Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα θνξλίδαο Herrera. 
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2.7.2 Οιιαλδία: Ζ θνξλίδα ηνπ επηπινπνηνύ 

 

ε επξσπατθό επίπεδν, αλ κεηαθηλεζνύκε πξνο ηνλ Βνξξά ζα δνύκε κεγάιεο 

αηζζεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη έλα ξεύκα θνξληδνπνίαο πνπ δεκηνύξγεζε επίζεο 

κεγάιε ζρνιή. Η θνξλίδα ηνπ επηπινπνηνύ (cabinetmakers’ frame) γλσζηή θαη σο 

θνξλίδα νιιαλδηθνύ ηύπνπ ήθκαζε θαηά ηνλ 17
ν
 αηώλα. 

 

Παξόιν πνπ ηεο δώζεθε απηό ην όλνκα (Dutch 17
th
 Century Frame) ην ζηπι ηεο 

θαίλεηαη λα κελ μεθηλάεη από ηελ Οιιαλδία αιιά από ηε λόηηα Γεξκαλία. Αξγόηεξα 

κεηαθέξεηαη σο ηερλνηξνπία ζηελ Απζηξηα, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Ιζπαλία θαη ζηε 

Φιαλδξα (Βειγην). Οη θιακαλδνη ηερλίηεο έθεξαλ ην ελ ιόγσ ζηπι ζην Ακζηεξληακ. 

ύκθσλα κε ηνλ κειεηεηή θαη θαηαζθεπαζηή θνξλίδαο από ην αλ Φξαλζηζθν (κε 

θαηαγσγή από ηελ Οιιαλδηα) Peter Werkoven, ην ζπγθεθξηκέλν ζηπι 

νλνκαηνδνηήζεθε έηζη, επείδε ζεσξήζεθε παξαιιαγή ηεο εβέληλεο νιιαλδηθήο 

θνξλίδαο πνπ ζρεηίζηεθε ζηελά κε ηελ παιηά ζρνιή νιιαλδηθήο δσγξαθηθήο. 

 

Η πεξίνδνο απηή αθνξά ηα ρξόληα από ην 1600 εώο ην 1750. Από ην 1700, όκσο, θαη 

κεηά όιεο νη εβέληλεο ή ηύπνπ εβέληλεο (ebonized) θνξλίδεο ζεσξήζεθαλ εθηόο κόδαο 

θαη αληηθαζίζηαλην ζηγά ζηγά από ηηο γαιιηθέο. Απηό ην ζηπι άθκαζε ιόγσ ησλ 

γεξκαλώλ ηερληηώλ θαη ηεο εθεπξεηηθόηεηαο ηνπο. Οη ηειεπηαίνη εμέιημαλ έλα 

εξγαιείν πνπ έθαλε επαλαιεπηηθέο ηνκέο ζην μύιν, δεκηνπξγώληαο ηνπ ζπλερόκελα 

θνηιώκαηα. Σν εξγαιείν απηό ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηελ επηπινπνηία γηα ηα 

ηειεηώκαηα ησλ επίπισλ θαη ε ρξήζε απηήο ηεο θαηλνηνκίαο, θζελόηεξε θαη 

παξαγσγηθόηεξε από ην ζθαιηζκα ζην ρέξη, βξήθε γξήγνξα εθαξκνγή ζηελ 

αξρηηεθηνληθή δηαθόζκεζε θαη ζηελ θνξληδνπνηία. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεγόκελεο θνξλίδαο ηνπ επηπινπνηνύ ελέπλεαλ κηα 

ζπγθξαηεκέλε απζηεξόηεηα ιόγσ ηνπ ζθνύξνπ θαθέ ή καύξνπ ρξώκαηόο ηεο. 

Δπίζεο, ην θπκαηνεηδέο πξνθίι ηεο θνξλίδαο δεκηνπξγνύζε κηα ξπζκηθή 

αληαλαθιαζε ηνπ θσηόο θαη ιεηηνπξγνύζε σο αζόξπβε αιιά δξαζηηθή κεηάβαζε από 

ην ηειείσκα ηνπ έξγνπ ζην δσκαηην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ 

εμσηηθά είδε μύινπ κε πιένλ ζύλεζεο ηνλ έβελν θαη αξγόηεξα είδε όπσο ε αριαδηά, ε 

νπνία δηαζέηεη όκνξθα λεξά θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο βαθήο νκνηάδεη ζεκαληηθά 

ζηνλ έβελν (Δηθόλεο 47 & 48). 
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Δηθόλεο 47 & 48. Οιιαλδηθέο θνξλίδεο 17
νπ

 αηώλα. 

 

 

 

 

 

2.8 Νεώηεξεο εμειίμεηο ζηελ θνξληδνπνηία: Αγγιία & ΖΠΑ 

 

ηελ Αγγιία, ε αθκή ηεο θνξλίδαο ζεκεηώζεθε ηνλ 17
ν
 αηώλα θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 

18
νπ

 αηώλα.  Κνξπθαίνη ζρεδηαζηέο όπσο ν Thomas Chippendale θαη ν William Kent 

έδσζαλ λέεο θαηεπζύλζεηο. Ο πην ζπνπδαίνο αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Grinling Gibbons, 

ν νπνίεο κε ηηο θνξλίδεο ηνπ κε γύςν θαη αζβέζηε, ραξαγκέλεο κε πνπιηά, θξνύηα θαη 

ινπινύδηα θαη αλζνζηεθαλσκέλεο κε θπκαηίδνπζεο θαη ειηθνεηδείο ηαηλίεο έθεξε 
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ιακπξόηεηα θαη νκνξθηά ζηελ ηέρλε ηεο θνξλίδαο πνπ ίζσο δελ έρεη μεπεξαζηεί 

αθόκα (Δηθόλα 49). 

 

Οη αδειθνί Adam ζρεδίαζαλ επίζεο έπηπια θαη θνξλίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 

αηώλα. Ο Robert Adam θαηλνηόκεζε ζην ζρεδηαζκό ηεο θνξλίδαο, όηαλ άξρηζε λα ηηο 

ελζσκαηώλεη ζηνλ εζσηεξηθό ζρεδηαζκό ησλ ζπηηηώλ. Οη θνξλίδεο ηνπ ζπκπιήξσλαλ 

επαθξηβώο ηα ζηνηρεία ησλ επίπισλ πνπ ζα ζηήλνληαλ θάησ από απηέο. Πεδνύιηα θαη 

βάζεηο ηξαπεδηώλ θαηαιάκβαλαλ κε αθξίβεηα ηε ζσζηή αξρηηεθηνληθή θόξκα ηεο 

θνξλίδαο από πάλσ (Δηθόλα 50).  

 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα μέζπαζε κηα επαλάζηαζε ελαληίνλ ηεο ηππνπνίεζεο, ε νπνία 

απνθεξύρζεθε από πνιινύο θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο θαη ηερλίηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηκπξεζηνληζηέο θαιιηηέρλεο, πξώηνη εθηίκεζαλ ηε ζεκαζία ηεο 

θνξλίδαο θαη αξθεηνί αλάκεζά ηνπο επέιεμαλ ηζηνξηθέο θνξλίδεο γηα ηα έξγα ηνπο. 

Έηζη, γηα κηα αθόκε θνξά νη θνξλίδεο παξάγνληαλ γηα ζπγθεθξηκέλα δσγξαθηθά έξγα 

θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αμία ελόο έξγνπ ηέρλεο ήηαλ νξζά αλαγλσξηζκέλε 

(Simon, 1996).   

 

ζνλ αθνξά ζηηο ακεξηθαληθέο θνξλίδεο ηεο ίδηαο επνρήο ζεκεηώλνπκε όηη 

αθνινπζνύζαλ ηνλ «ήζπρν» ξπζκό ελόο απινύ ζηπι. Οη Ακεξηθαλνί επεμεξγάζηεθαλ 

επξσπατθά ζρέδηα θαη εθάξκνζαλ έλα αλαγλσξηζκέλν πιένλ ακεξηθαληθό ύθνο κε 

εγρώξηα μπιεία, ζπρλά κε επηρξπζσκέλε.  

 

Φηάλνληαο ζην ζήκεξα παξαηεξνύκε όηη από ηνλ 19
ν
 αηώλα θαη κεηά ε πξνεηνηκαζία 

ηεο πιαζηηθήο δηαθόζκεζεο δηαρσξίζηεθε από ηελ μπινπξγηθή εξγαζία. Με ηε ρξήζε 

ηνπ πεπηεζκέλνπ ραξηηνύ θαη ηελ ηερληθή ηεο επηρξύζσζεο ε θζελόηεξε 

αλαπαξαγσγή ησλ μύιηλσλ ηύπσλ θαηέζηε πεξηζζόηεξν εθηθηή. Δπηπιένλ κεηά ηνπο 

ηκπξεζηνληζηέο πξνέθπςε κηα θαιιηηερληθή έθξεμε, ε νπνία νθείιεηαη θαηά θύξην 

ιόγν ζηνλ θσβηζκό, ζηνλ θπβηζκό, ηνλ ζνπξεαιηζκό θαη ηελ Pop Art. Οη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ εθηύπσζε, ηε θσηνγξαθία θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

πξνθάιεζε κηα πιεκκύξα εηθόλσλ πνπ επεξέαζε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Η κηληκαιηζηηθή θνξλίδα θαηέζηεζε ηελ πιαηζίσζε ησλ έξγσλ πην 

πξνζηηή νηθνλνκηθά θαη νδήγεζε ζηε γεσκεηξηθή αύμεζε ησλ εθζεκάησλ πνπ 

θνξληδάξνληαη. Δπίζεο, ε απνθαηάζηαζε παιηώλ θνξληδώλ έγηλε δεκνθηιήο πξαθηηθή 
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κηαο θαη ζπγθεθξηκέλα είδε μύινπ είλαη πιένλ πνιύ αθξηβά γηα νηθηαθή πξνκήζεηα 

(Davis, 2006).  

 

ηνλ εηθνζηό αηώλα θαη κέρξη ηηο κέξεο καο δελ επηθξαηεί πιένλ έλα ππνρξεσηηθό 

ζηπι εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο πνπ λα απαηηεί απζηεξέο αξρέο ύθνπο από ηελ 

θνξλίδα. Σα έξγα θνξληδάξνληαη κε αηζζεηηθά θξηηήξηα ή κε βάζε ηε κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε. Η ζεκεξηλή παξαγσγή θνξλίδαο έρεη μεθύγεη από ηε ρεηξνπνίεηε δεκηνπξγία 

θάλνληαο έλα εληππσζηαθό πέξαζκα ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή κε ζπξξηθλσκέλεο 

θαιιηηερληθέο θόξκεο θαη δεδνκέλα ζρέδηα αλαπαξαγσγήο.  

Δλ ηέιεη, ζηνλ 21ν αηώλα βιέπνπκε πιένλ όια ηα ζηπι θνξλίδαο. πρλόηαηα 

επηιέγνληαη απιά ή νπδέηεξα πιαίζηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απιά καύξα ή άζπξα όξηα 

θαη απιέο επηινγέο μύινπ, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηα έξγα ηέρλεο πνπ πεξηθιείνπλ. 

Η ρξήζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ απμάλεηαη, ελώ πνιινί θαιιηηέρλεο δηαζθεδάδνπλ 

κε ηελ ηδέα ηνπ λα θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ηηο θνξλίδεο γηα ηα έξγα ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα θέξνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηηο δηθέο ηνπο θαιιηηερληθέο επηξξνέο 

θαη επηδηώμεηο (Wilner, 2011).  

 

Δηθόλα 49. Δπηρξπζσκέλε θνξλίδα ηνπ Grinling Gibbons. Ashmolean Museum, Oxford 
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Δηθόλα 50. Λεπηνκέξεηα από ην Kimbolton Cabinet ηνπ Robert Adam (1728-92). 

 Κνξλίδα θαηαζθεπαζκέλε από ηνλ Matthew Boulton (1728-1809 κ.Υ).   
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3.  Γηαρξνληθά κνηίβα  

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ιεπηνκέξεηεο- δηαθνζκεηηθά κνηίβα πνπ εληνπίδνληαη 

δηαρξνληθά ζηα πεξηζζόηεξα ηζηνξηθά ξεύκαηα/ηάζεηο ηεο θνξληδνπνηίαο.   

 

 

 

 

Αcanthus ηα θύιια αθάλζνπ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν κνηίβν δηαθόζκεζεο. πξσηνεκθαλίζηεθε 

ζηελ ειιάδα θαη κέζσ ηεο ξώκεο θαηέθηεζε όιε ηε δύζε θαη δηαηεξήζεθε ζηνπο αηώλεο. 
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dentils. ν γεηζίπνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θνξλίδσζε ζε όια ηα θηίξηα 

ηεο θιαζζηθήο ειιάδαο θαη ηεο ξσκαηθήο απηνθξαηνξίαο. 

 

egg and leaf egg and dart 

 

 

Eπαλαιεπηηθό κνηηβν ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζηελ αξρηηεθηνληθήο ηεο αξραίαο ειιάδαο. 
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Festoon: θξνύηα ινπινύδηα θαη θύιια δεκέλα ζε κπνπθέην κε θνξδέια. Πξόθεηηαη γηα κνηίβν 

πνπ εμειίρζεθε ζηελ ξσκαηθή επνρή θαη ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηνπο παξαζηάηεο πόξηαο. 

 

 

 

 

flutes, fluting:  εζνρέο πνπ έγηλαλ πξσηα ζηνπο θίνλεο ηνπ ησληθνύ ξπζκνύ. 

 

 

greek fret ν παζίγλσζηνο καίαλδξνο. 
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Guilloche: δηαθνζκεηηθά ζύλνξα θπθιηθήο κνξθήο πνπ ζπλήζσο εζσθιείνπλ ξνδέηεο. 

 

 

 

laurel leaf θύιια ειηάο: ηόζν ηα θύιια όζν θαη ην θιαδί ειηάο ρεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο 

από ηνπ έιιελεο γηα αηζζεηηθνύο θαη ζπκβνιηθνύο ιόγνπο. 

 

Palmette: Δμαίξεηεο ζεκαζίαο κνηίβν κε ξίδεο ζηελ αξραία Διιάδα -αλ θαη κπνξεί λα βξεζεί 

κεξηθή ζπγγελέλεηα κε κνηίβα ηεο αξραίαο Αηγύπηνπ. ηα αξραία ειιεληθά: αλζέκηνλ, από ηε 

ιέμε «άλζνο». 

 



63 

 

 

Strapwork 

 

ribbon. θνξδέια. ζπκπιεξσκαηηθό κνηίβν. 

 

 

rosette. ξνδέηα. ή σο επαλαιακβαλόκελν κνηίβν ή ζηηο γσλίεο ηνπ θάδξνπ. 

 

 

 

shell. nautilus / scallop shell. θνρύιηα. δελ ππήξμε επαλαιβαλόκελν κνηίβν, αιιά πεξηζζόηεξν 

ζαλ θεληηθή ηδέα θαη βάζε από ηελ νπνία μεθηλνύζε ε ξνή ηεο δηαθόζκεζεο 
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scrolling foliage /  leaf spiral: πεξηζηξεθόκελν θύιισκα. Γηάθνζκνο αξραηνειιεληθήο 

πξνέιεπζεο πνπ αθνινπζνύζε ζπκκεηξηθή ή αζζύκεηξε θόξκνπια πεξηζηξνθήο θαη βξήθε 

επξεία ρξήζε ζην κπαξόθ θαη ζην ξνθνθό. 
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4. πκπεξάζκαηα - πδήηεζε 

 

Η λεσηεξηθόηεηα ζηηο ηέρλεο δελ απνθύξεμε εληειώο ηελ θνξλίδα αιιά ζίγνπξα ηελ 

παξαγθώληζε, όπσο νη θαηλνύξγηεο θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο, ηηο θαζνιηθέο αιήζεηεο 

θαη ηηο κεγάιεο αθεγήζεηο. Η θξηηηθή ζηνλ δηαθσηηζκό, νη δύν κεγάινη πνιέκνη θαη 

ηα δεηλά πνπ επέθεξαλ ώζεζαλ ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνζησπήζνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο πεξηθεξεηαθέο παξακέηξνπο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηελ αιήζεηα θαη ηελ νπζία ζηελ ηέρλε ηνπο. Με απηή ηε ινγηθή ε 

ζεκαζία γηα ηελ θνξλίδα θαληάδεη θηνξηηνύξα θαη δηαθνζκνο άλεπ ζεκαζίαο. 

Μπαίλνληαο ζηελ κεηαλεσηεξηθόηεηα νπνπ πιένλ δελ ππάξρνπλ θύξηα ξεύκαηα θαη ν 

θαιιηηέρλεο ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν σο κνλάδα, αλέληαρηνο ζε νπνηαδήπνηε 

θνξκαιηζηηθή πιαηζίσζε θαη λόξκα, ε θνξλίδα είλαη ελα είδνο πνπ δελ αθνινπζεί 

πιένλ  θαιιηηερληθή ηάζε αιιά πιαηζηώλεη ην έξγν αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή 

εθηίκεζε ηνπ δεκηνπξγνύ ή ηνπ ππεύζπλνπ έθζεζεο ηνπ έξγνπ. Η ζπδήηεζε ηώξα πηα 

δελ γίλεηαη γηα ην πνηα είλαη ε ηάζε πνπ θπξηαξρεί απηή ηε ζηηγκή ζηηο ηερλνηξνπίεο 

αιιά γηα ην πνηα θνξλίδα αλεμάξηεηα από ην ξπζκό ηεο, ζα ηαίξηαδε ή ζα αλαδείθλπε 

πεξηζζνηεξν ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έηζη βιέπνπκε εθηεζεηκέλα έξγα κηληκαιηζηηθήο 

ζεκαηηθήο  ζε θνξλίδα κε ζηπι κπαξνθ ή κηληκαι θνξλίδεο λα πιαηζηώλνπλ εξγα πνπ 

δσγξαθίζηεθαλ ζηελ επνρή ηνπ κπαξόθ. Κπξηαξρεί ε αηζζεηηθή mix and match θαη 

πνιπ ζεκαληηθό ξόιν έρεη ν γθαιεξίζηαο θαη ν θσηηζηήο ηεο αίζνπζαο. Παξαηεξήηαη 

πσο πνιιέο θνξέο ν θαιιηηέρλεο ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ επηκειεηή γηα ηελ επηινγή ηεο 

θνξλίδαο, νπσο επίζεο πνιύ ζπρλά ν θαιιηηερλεο λα κελ έρεη ιόγν επί ηνπ ζέκαηνο. 

πρλά κηα θνξλίδα ζε έλα έξγν ελδέρεηαη λα αιιάμεη, αλάινγα κε ηνλ ρώξν πνπ είλαη 

λα εθηεζεί, ζπαλίσο ζε γλσζηέο δεκηνπξγίεο, πξνο απνθπγή ηπρόλ αηπρεκαησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην έξγν.  

 

Από ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 50 θαη κεηά νη θαιιηηέρλεο αιιά πεξηζζόηεξν νη 

εηδηθόηεηεο γπξσ από ηελ ηέρλε, νπσο εθηηκεηέο, ηζηνξηθνί, ζπιιέθηεο, επηκειεηέο 

έθζεζεο, ηδηνθηήηεο εθζεζηαθώλ ρώξσλ θαη θηιόηερλνη ελ γέλεη αζρνινύληαη κε πην 

επηζηεκνληθή καηηά, κε ηελ δηάδξαζε ηνπ ρώξνπ, ηνπ θσηόο θαη θαηεπέθηαζε ην 

κέζν ζην νπνίν εθηίζεηαη ην έξγν. Γίλνληαη ζεκηλάξηα γηα ην αληηθείκελν θαη ζηγά 

ζηγά νη αθαδεκαηθέο θνηλόηεηεο βάδνπλ ην ζέκα ζηελ ζπδήηεζε κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ θαη ιήκκαηα ζηα ηκήκαηα ηέρλεο γηα ην βέιηηζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
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εθηίζνληαη νη δεκηνπξγίεο.  

 

ηελ ζύγρξνλε επνρή κηιάκε θαη γηα ηελ παληειή απνπζία θνξλίδαο, κηα ηάζε πνπ 

ζπλαληαηαη όιν θαη πην ζπρλά θαη ππαγνξεύεη ηελ απόιπηε απαμίσζε ηεο θνξλίδαο 

θαη νπνηνπδήπνηε πιαηζίνπ ζην έξγν. Σν έξγν εθηείζεηαη όπσο αθξηβώο είλαη 

δσγξαθηζκέλν πάλσ ζηνλ θακβά ηνπ. ηα ζόθνξα ησλ πιεπξώλ ηεο επηθάλεηαο πνπ 

δελ είλαη δσγξαθηζκέλεο θαίλνληαη ηα ζπξξαπηηθά ή ηα θαξθάθηα πνπ ζπγθξαηνπλ 

ηνλ θακβά ζην μύιηλν πιαίζην.  

Οη ζπλερόκελα απμαλόκελεο ηερλνινγηθέο αλαθαιύςεηο καο θέξλνπλ ζηνλ ςεθηαθό 

θόζκν. Η κειέηε ηεο θνξλίδαο αθνξά εδσ θαη θαηξό θαη ηελ θσηνγξαθία πνπ λαη κελ 

κεηξά κόλν έλαλ αηώλα δσήο αιιά απηό δελ ζεκαίλεη πσο δελ πιαηζηώλεηαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ιόγνπο πνπ πιαηζηώλεηαη κηα δσγξαθηά. Δηαηξίεο όπσο ε Sony θαη ε Huawei 

δίλνπλ ζην αγνξαζηηθό θνηλό ζηηο αξρέο ηνπ 2000 ηελ ςεθηαθή θνξλίδα. Η ςεθηαθή 

θνξλίδα είλαη κηα ειεθηξνληθή ηακπιέηα ζηελ νπνία εηζάγνληαη ςεθηαθέο 

θσηνγξαθίεο θαηεπζείαλ από ηνλ ππνινγηζηή, από θάξηα κλήκεο ή από usb θαη 

πξνβάιινληαη ζε κνξθή slideshow. πλδέεηαη ζην ξεύκα θαη ζηήλεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν κε ηελ θηινζνθία ελόο απινύ θσηνγξαθηθνύ θάδξνπ. Έρεη 

δηάθνξα θόξκεο θαη δηαζηάζεηο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ είλαη ηεηξάγσλνο ή νξζνγώληνο, 

απόιπηα ιηηόο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνιπκεξή πιηθά όπσο ηα πεξηζζόηεξα 

ειεθηξνληθά gadgets. Ήξζε κάιινλ σο αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ 

ζπζζώξεπζε θσηνγξαθηώλ ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ν ρξήζηεο ζπλήζσο από όηαλ 

εηζάγεη θαη κεηά, δελ βιέπεη.  

 

Φπζηθά κηιάκε γηα θάηη ην ηειείσο δηαθνξεηηθό αιιά θαζόια αλακελόκελν, 

δεδνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ ζηελ νηθνλνκηθώλ, ηερλνινγηθώλ παξαγόλησλ αιιά θαη 

ζηελ θνηλσληθή δσή.  

 

Οη βηνκεραλίεο θαη ν πινπξαιηζκόο δπλαηνηήησλ θαη επηινγώλ όζνλ αθνξά ζηα 

πιηθά, ζην ζρεδηαζκό, ζηελ γξακκή παξαγσγήο, ηελ ηαρύηεηα θαηαζθεπήο θαη ηε 

καδηθόηεηα, νδήγεζαλ ζηελ επνρή πνπ κπνξείο λα βξεηο νπνηνδήπνηε ζρέδην, 

δηάζηαζε, πιηθό θνξλίδαο. Με ηελ εμέιημε απηή, πεξαηηέξσ αλάιπζε επί ηνπ ζέκαηνο 

θαληάδεη ραώδεο. αθέζηαηα έλα κάηη πνπ θνηηάδεη πξνζεθηηθά ζα αλαθαιύςεη ηηο 

επηξξνέο από ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα ηνπ παξειζόληνο, όπσο έλαο κειεηεηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ζα κπνξνύζε λα ηηο αλαθαιύςεη ζηηο ζύγρξνλεο πνιπθαηνηθίεο. 
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Ρεύκαηα πνπ ελώ ηώξα είλαη μεπεξαζκέλα, έρνπλ κπνιηάζεη ηελ ζεκεξηλή δσή κε ηα 

κνηίβα θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε δεκηνπξγία ρσξίο ηελ ύπαξμή 

ηνπο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Απηό αθξηβώο πξνζπαζεί λα αλαδείμεη θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία. Μέζσ ηεο έξεπλαο πάλσ ζηα παξειζνληηθά ξεύκαηα καζαίλνπκε πην πνιιά 

γηα ην ηώξα θαη ίζσο γηα ην κέιινλ.  

 

ηελ αξραηόηεηα δεκηνπξγήζεθε ε αίζζεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ζηα ρξηζηηαληθά ρξόληα 

ην αληηθείκελν ηέρλεο θνξέζεθε ζε κηα ελδπκαζία. Η ελδπκαζία απηή έγηλε είδνο 

πνιπηειείαο θαη είρε θνκβηθό ξόιν ζηελ ηέρλε ζηελ Αλαγέλλεζε θαη ζηα ξεύκαηα 

πνπ αθνινύζεζαλ. Δλ πνιινίο είρε λα θάλεη κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο αιιά θαη ηε 

ζεκαζία πνπ είρε απνδνζεί. ηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ ε θνξλίδα καο 

εκθαλίδεηαη πην δσξηθή θαη ελ ηέιεη θηάλνπκε ζην ζεκείν ηεο πνιππνίθηιεο 

αηζζεηηθήο πνπ δηαηξέρεη ηελ ζύγρξνλε επνρή.  

 

Ο θνξληδνπνηόο δελ έρεη πιένλ ηελ ζέζε πνπ είρε θάπνηε θαη πνιινί ζα ηζρπξίδνληαλ 

όηη  ην  επάγγεικά ηνπο δελ πθίζηαηαη πιένλ όπσο δελ πθίζηαηαη ν ηζαγθάξεο ή ν 

θεξακνπνηόο. Η εθβηνκεράληζε θαηέζηεζε αδύλαην λα παξακείλνπλ απηά ηα 

επαγγέικαηα ζην πξνζθήλην. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ε ζεκαζία ηεο θνξλίδαο σο κέζν 

πνπ θέξεη ην έξγν, ζε πξώην ιόγν θαη σο αιιειεπίδξαζε κε απηό ζε δεύηεξν, έραζε 

ηελ αμία ηεο.  
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