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Abstract: This article combines the teaching of the modules of History of Art and Costume.
The history of clothing constitutes part of the study of material culture, as an aesthetic tool to
express ideas, desires and beliefs that exist in society. Paintings from the Renaissance are
chosen and described, since the close connection between fashion and art is strongly
perceived during that time, in the broader context of the dominant ideas. The works of art are
treated as evidence of visual culture, which includes all the different forms of cultural
production, thus rendering clothing a cultural product. The article seeks to demonstrate that
the representation of garments in art constitute a principal source of information, that lead to
reliable conclusions about the evolution of fashion, the diachronic influence on individual
artists as well as on the characteristics of entire artistic currents. Finally, a model of
interdisciplinary teaching is proposed, where it is argued that the two modules can be
discussed and taught in parallel, with the use of common interpretative tools, thus reinforcing
the link between fine and applied arts.
Key words: interdisciplinary teaching, material culture, picture, clothing, history of art

Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν ζπλδπάδεη ηε δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο Ιζηνξίαο ηεο
Σέρλεο θαη ηεο Δλδπκαζίαο. Η ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο κειέηεο
ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, σο έλα αηζζεηηθφ κέζν γηα ηελ έθθξαζε ηδεψλ, επηζπκηψλ θαη
πηζηεχσ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία. Δπηιέγνληαη θαη πεξηγξάθνληαη δσγξαθηθνί πίλαθεο
απφ ηελ Αλαγέλλεζε, θαζψο απφ ηελ επνρή απηή γίλεηαη έληνλα αληηιεπηή ε ζηελή ζχλδεζε
ηεο κφδαο κε ηελ ηέρλε, κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ θπξίαξρσλ ηδεψλ. Σα έξγα ηέρλεο
αληηκεησπίδνληαη σο ηεθκήξηα ηνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, αλάγνληαο, έηζη, ηελ ελδπκαζία ζε
πνιηηηζηηθφ πξντφλ. Σν άξζξν επηδηψθεη λα απνδείμεη φηη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελδπκάησλ
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ζε έξγα ηέρλεο απνηεινχλ θχξηα πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, πνπ νδεγνχλ ζε αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο κφδαο, αιιά θαη γηα ηελ επηξξνή πνπ απηή άζθεζε
δηαρξνληθά ηφζν ζε κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ νιφθιεξσλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ. Σέινο, πξνηείλεηαη έλα κνληέιν
δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη ηα δχν ζεκαηηθά πεδία
κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη θαη λα δηδάζθνληαη παξάιιεια κε ηε ρξήζε θνηλψλ εξκελεπηηθψλ
κέζσλ, εληζρχνληαο έηζη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ Καιψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία, πιηθφο πνιηηηζκφο, εηθφλα, ελδπκαζία, ηζηνξία ηεο
ηέρλεο

Εηζαγσγή
χκθσλα κε ηε Hollander (1993: 311) ην έλδπκα είλαη κία κνξθή νπηηθήο ηέρλεο, κία
δεκηνπξγία απφ εηθφλεο, φπνπ ην νξαηφ κέξνο απνηειεί ην κέζν. Η Wilson (1985: 3) ζεσξεί
φηη πξέπεη λα εξεπλνχκε ηελ ελδπκαζία σο έλα πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν, σο έλα αηζζεηηθφ
κέζν γηα ηελ έθθξαζε ηδεψλ, επηζπκηψλ θαη πηζηεχσ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία.
Η ηζηνξία ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, κέζα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε κειέηε ηεο ελδπκαζίαο,
πηνζεηεί κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ άπηνληαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ιφγσ ηνπ θνηλνχ
ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, θαηά ην νπνίν δηακνξθψζεθαλ (Lehmann, 2005). Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα
δχν ζεκαηηθά πεδία κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη θαη λα δηδάζθνληαη παξάιιεια κε ηε ρξήζε
θνηλψλ εξκελεπηηθψλ κέζσλ, εληζρχνληαο έηζη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ Καιψλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ.
ην παξφλ άξζξν πξνηείλεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν έλα δηαζεκαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο
ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Ιζηνξίαο ηεο Δλδπκαζίαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κία
ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ δχν ζεκαηηθψλ πεδίσλ.i
ην πξψην θεθάιαην, ηα δσγξαθηθά έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζηεξίμνπλ ην
επηρείξεκα απηφ, εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. Έηζη, εθηφο απφ ηελ
αηζζεηηθή ηνπο αμία, πξνζιακβάλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεθκεξίσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο
ελδπκαζίαο ζε θάζε επνρή. θνπφο είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηα ζεκεία ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ
δχν καζεκάησλ θαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην δεχηεξν
θεθάιαην, θαη φρη λα παξνπζηαζηνχλ κε πιεξφηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαγελλεζηαθήο
ηέρλεο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη επηιεγκέλνη δσγξαθηθνί πίλαθεο ηεο
πεξηφδνπ ηεο Αλαγέλλεζεο απφ ηελ Ιηαιία, θαζψο απφ ηελ επνρή απηή γίλεηαη έληνλα
αληηιεπηή ε ζηελή ζχλδεζε ηεο κφδαο κε ηελ ηέρλε κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ηδεψλ
πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε. ε απηνχο, απεηθνλίδνληαη κε ιεπηνκέξεηεο νη ελδπκαηνινγηθέο
ηάζεηο ηεο επνρήο, ψζηε ππνζηεξίδνπκε φηη θαζίζηαηαη εθηθηφ λα δηδάζθεηαη ε ηζηνξία ηεο
ελδπκαζίαο κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ή παξάιιεια κε απηήλ. Δδψ ζα ζέιακε λα
ζεκεηψζνπκε φηη ζην ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη κία απιή πεξηγξαθή θαη φρη ηερλνηξνπηθή
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αλάιπζε ησλ έξγσλ. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδπκαζίαο
ηεο επνρήο, έηζη φπσο ζπλάγνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ηέρλεο. Η ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ζηεξηδφκαζηε θπξίσο είλαη ε εηθνλνγξαθηθή-εηθνλνινγηθή, ε νπνία
δηαηππψζεθε απφ ηνλ Panofsky, ii θαη φπνπ ην έξγν ηέρλεο εξκελεχεηαη πνιπδηάζηαηα.
Σέινο, επηζεκαίλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ δηδαθηηθνχ
κνληέινπ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ελεξγνχ νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Αθφκε, εθθξάδεηαη
ε άπνςε φηη ε πξνζέγγηζε απηή πξνζθέξεηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπνπ πξνσζείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή.

1. Οπηηθόο πνιηηηζκόο: νη εηθόλεο σο πεγέο γηα ηελ ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο
Οη εηθφλεο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη θαη νη πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
ζπλέρεηα, απνηεινχλ απνδείμεηο θαη καξηπξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηζηνξηθά
ζηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ εηθφλα ηνπο, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηεο
ελδπκαζίαο. Η δεκηνπξγία ησλ εηθφλσλ απφ ηνλ άλζξσπν, κεηαμχ άιισλ, έρεη ζθνπφ ηελ
θαηαγξαθή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπ (άιια, 2010). πλεπψο, ε ηζηνξία θαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ πιηθνχ
πνιηηηζκνχ εκθαλίδεηαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο καξηπξίεο ησλ εηθφλσλ ζε θάζε επνρή
(Burke, 2003; Chapman, 1993), έηζη φπσο ζε απηέο απνθξπζηαιιψλνληαη φςεηο θαη αμίεο. ε
απηφ ην πιαίζην, ε ελδπκαζία ηνπνζεηείηαη θαη πξνζεγγίδεηαη κε πνιηηηζηηθά ζπκθξαδφκελα
(Boughton, 2011), σο κνξθή δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο πνπ ζεκαηνδνηεί κία επνρή. Ο νπηηθφο
πνιηηηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, αλάγνληαο,
έηζη, ηελ ελδπκαζία ζε πνιηηηζηηθφ πξντφλ.
Δηδηθφηεξα, νη αλαπαξαζηάζεηο ελδπκάησλ ζε έξγα ηέρλεο απνηεινχλ θχξηα πεγή άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ, πνπ νδεγνχλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο κφδαο, αιιά θαη
γηα ηελ επηξξνή πνπ άζθεζε δηαρξνληθά ηφζν ζε κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο φζν θαη ζηε
δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νιφθιεξσλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ, θαζψο θάζε
εηθαζηηθφ έξγν είλαη ην απνηέιεζκα κηαο νξγαλσκέλεο κνξθνπνηεηηθήο πξάμεο (Βάνο, 2008).
Η ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο απηή κπνξεί
λα ζπληεζεί κέζα απφ ηε κειέηε ησλ εηθφλσλ σο ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ γηα θάζε πεξίνδν,
θαηά ηελ άπνςε ηνπ Warburg γηα ηε ρξήζε ησλ νπηηθψλ καξηπξηψλ σο ηζηνξηθψλ
απνδείμεσλ (Burke, 2003).
Οη εηθφλεο κεηαθέξνπλ κε κε ιεθηηθφ αιιά παξαζηαηηθφ ηξφπν πιεξνθνξίεο ιφγσ ηεο
δχλακεο ηεο νπηηθήο απνηχπσζεο κε ηελ απφδνζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ, ψζηε πξνζθέξνπλ
πνιχηηκεο γλψζεηο φρη κφλν γηα ηα ελδχκαηα, αιιά θαη γηα ηα θνζκήκαηα, ηηο θνκκψζεηο θαη
γεληθφηεξα γηα ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηδηαίηεξα ηελ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζε κία
δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο, αηζζεηηθέο
ζπλζήθεο, απνηππψλνληαο νπζηαζηηθά ηελ θνηλσλία θάζε επνρήο (Burke, 2003), μεθηλψληαο
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απφ ηηο απαξρέο ηεο ηζηνξίαο κέρξη ηηο κέξεο καο. Αλαθεξφκαζηε, ινηπφλ, ζε κία ζπλνιηθή
εξκελεία ηνπ έξγνπ ηέρλεο (Danto, 2004). Σα έξγα ηέρλεο απνηεινχλ ηκήκα ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, απνηεινχλ έλαλ θψδηθα ζεκείσλ (Καηζηθνχδεο, 2011), πνπ βνεζά ζηελ
πξαγκάηεπζε ησλ δχν ζεκάησλ ιφγσ ηνπ θνηλνχ ηζηνξηθνχ ππνβάζξνπ. Η ηέρλε
αληηκεησπίδεηαη σο έλα πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηνλίδνληαο ηελ θνηλσληθή αμία ησλ έξγσλ
(Κνχβνπ, 2010). Απνηππψλνπλ ην ζχλνιν θαη βνεζνχλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο
επηδξάζεηο ηεο κφδαο ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο θαη γηα ηελ αλαβίσζε ζηνηρείσλ ζε
δηαθνξεηηθέο επνρέο. Πνιιέο θνξέο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ ελδπκάησλ, ζπλδένληαο ηελ ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο θαη κε απηήλ ηεο ηερλνινγίαο
(Burke, 2003). Δπίζεο, κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πιεπξέο
ιφγσ ηεο πνιπζεκίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπκβφισλ πνπ θέξνπλ. ε θάζε πεξίπησζε,
πάλησο, νη πίλαθεο δσγξαθηθήο ελέρνπλ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ ζηηι θάζε επνρήο θαη
γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξνχκε φηη ε ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο εμειίζζεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε
κε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζπλδένληαο ηα δχν απηά ζεκαηηθά πεδία δπλακηθά.
Η ηδηφηεηά ηνπο σο απηφπηεο κάξηπξεο ησλ εμειίμεσλ ζπρλά εληζρχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ή
εκθάληζε ησλ θαιιηηερλψλ κέζα ζε απηνχ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ γλσζηνχ πίλαθα Οη
αξξαβψλεο ηνπ Αξλνιθίλη, φπνπ ν Jan van Eyck αθήλεη ην ζηίγκα ηνπ (Gombrich, 1982).
Γεληθά, νη εηθφλεο αλαπαξηζηνχλ ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ θάζε επνρήο (Duncum,
2010) θαη εξκελεχνληαη κε βάζε ηα εθάζηνηε δεδνκέλα. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη
κέζα ζε πνιηηηζηηθά ζπκθξαδφκελα ε έλλνηα ηεο ελδπκαζίαο, σο θνηλσληθή έθθξαζε, ελέρεη
έλα δπλακηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ραξαθηήξα (Thornquist, 2014), ψζηε γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη απφ ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο.

2. Μία πξόηαζε γηα έλα κνληέιν δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο
Η εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ηέρλεο ζπληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο, ηεο
θαηαλφεζεο, ηεο εξκελείαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηαπηφρξνλα επλνεί ηελ αθχπληζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα πξνζσπηθή δξάζε θαη δεκηνπξγία (Βάνο, 2008), έηζη ψζηε, εθηφο απφ ηελ
απφθηεζε γλψζεσλ, θαιιηεξγείηαη ε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Eisner,
2002; Efland, 2002). Η αλάιπζε ησλ κνξθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο έξγνπ, πνπ ζηελ
πεξίπησζή καο ηαπηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ελδπκάησλ, πξνζθέξνπλ νξγαλσκέλε
γλψζε ηφζν γηα ηελ ηέρλε φζν θαη ηελ ελδπκαζία. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζε
έλα θνηλσληθφ πιαίζην δίλεηαη ε επθαηξία γηα θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο θχζεο ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα ζηηι θάζε επνρήο. Έρεη,
άιισζηε, ππνζηεξηρηεί φηη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο έρνπλ ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή αμία θαη είλαη
ηθαλέο λα ππνθηλήζνπλ ηε κάζεζε (Gardner, 2004; Boughton, 2011), θαζψο ζπληεινχλ ζηελ
νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Αλαθεξφκαζηε ζε κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο θάζε
εηθφλα παξαπέκπεη ζε πνηθίια πνιηηηζηηθά ζπκθξαδφκελα (Duncum, 2010), ηνπνζεηψληαο ηηο
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δχν επηζηήκεο ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ζπλδένληαο νπζηαζηηθά
δχν γλσζηηθά αληηθείκελα (Marshall, 2005; Boughton, 2011).
Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθαιχπηνληαη δηαζπλδέζεηο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε κηαο
επνρήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε κάζεζε. Η ηέρλε αληηκεησπίδεηαη σο ηξφπνο κάζεζεο, κέζσ
ηεο νπνίαο δνκείηαη λέα γλψζε (Marshall, 2011). πζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο ε
αλαπαξάζηαζε, ε έθθξαζε θαη ε αηζζεηηθή, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο, έηζη ψζηε έλα έξγν
ηέρλεο εθηφο απφ απηήλ ηνπ ηελ ηδηφηεηα, αληαλαθιά έλα ζχζηεκα ηδεψλ (Miller, 2007). ηα
πιαίζηα κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο εληζρχνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ε
θαηαλφεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ (Marshall, 2010).iii Η ηέρλε ζπλδέεηαη κε πνιιά δηδαθηηθά
αληηθείκελα θαζψο εκπεξηέρεη κελχκαηα, πεξηερφκελν θαη ηδέεο έμσ απφ ην έξγν ηέρλεο
(Marshall, 2010), αληηθαηνπηξίδνληαο ην επξχηεξν πιαίζην κηαο επνρήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα
δχν αληηθείκελα κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηα ίδηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, πηνζεηψληαο
κία θνηλσληθή πξνζέγγηζε πνπ εξεπλά ηηο δπλακηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο κεηαβνιέο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε επνρή (Candy, 2004). Μέζσ ηεο εξκελείαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ έξγνπ ηέρλεο εληζρχεηαη ε γλψζε, ψζηε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ
αληίζηνηρσλ ελδπκάησλ θάζε επνρήο, κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο επάλσ ζε
απηά (Marshall, 2010). Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπφκελνη εληζρχνπλ ηηο αληηιεπηηθέο θαη
αλαιπηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο (Marshall, 2010). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη εκπέδσζε ηεο
γλψζεο, θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ, φπσο
ππνζηεξίδεη θαη ν Dewey (1991).
Μέζσ ηεο ηέρλεο κπνξεί λα επηρεηξεζεί δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία, κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά
ζπλνιηθήο εκπεηξίαο θαη θαηαλφεζεο (Κνχβνπ, 2010). θνπφο ηεο ρξήζεο δσγξαθηθψλ έξγσλ
είλαη λα επηηεπρζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ησλ δχν ζεκαηηθψλ πεδίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο
ηα θαηάιιεια κεζνδνινγηθά θαη εξκελεπηηθά εξγαιεία (Αιεμάθε, 2004). Μέζσ ηεο
εκπινθήο κε ηελ ηέρλε, αλαπηχζζεηαη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, απμάλεηαη ε
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη αλαπηχζζεηαη ε πξνζσπηθφηεηα κε ηε
δεκηνπξγία εκπεηξηψλ (Dewey, 1934).

3. Τέρλε θαη ελδπκαζία ζηελ Αλαγέλλεζε: κία ζύληνκε εηζαγσγή
Η επνρή ηεο Αλαγέλλεζεοiv (15νο θαη 16νο αηψλαο) ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα θαη
ηελ αξρή ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ (Γεσξγηηζνγηάλλε & Παληνπβάθε, 2011). Ξεθίλεζε απφ ηελ
Ιηαιία ζην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 14νπ αηψλα, ε νπνία απνηέιεζε ην επίθεληξφ ηεο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα θαη αξγφηεξα επεξέαζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε (ΛακπξάθεΠιάθα, 2004). Σε ρξνληθή απηή πεξίνδν ζεκαληηθά γεγνλφηα, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά,
ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ (Μάξευ & Μάξευ, 1995). Αλαπηχζζεηαη κηα θαηλνχξγηα
θηινζνθία, ν αλζξσπηζκφο ή νπκαληζκφο, ε νπνία θαηέζηεζε ηνλ άλζξσπν ην θέληξν ηεο
δεκηνπξγίαο (Mackrell, 2005), ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ζε
αληίζεζε κε ηε ζενθξαηηθή αληίιεςε ηνπ Μεζαίσλα (Laver, 1996). Οη λέεο αληηιήςεηο,
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εκπλεπζκέλεο απφ ηελ επηζπκία γηα επαλαθνξά ηεο δφμαο ηεο θιαζηθήο Διιάδαο θαη ηεο
Ρψκεο (Turner, 2011), γηα ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη ηε δηαθφζκεζε, καδί κε ηηο θνηλσληθέο
αιιαγέο ζηε δνκή ησλ ρσξψλ, ήηαλ θπζηθφ λα επεξεάζνπλ θαη ηελ ελδπκαζία (Βνπγηνχθα,
1998), ε νπνία απνηειεί ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, ψζηε απηή λα ιάβεη
άιιε δηάζηαζε θαη λα ζπκπνξεπζεί κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν (Λαγάθνπ,
1998). Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αλαγελλεζηαθή ελδπκαζία
απνηεινχλ νη δσγξαθηθνί πίλαθεο ηεο επνρήο, νη νπνίνη, ιφγσ ηεο ξεαιηζηηθήο ηερλνηξνπίαο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, απνδίδνπλ ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία φζσλ εηθνλίδνληαη ζπλήζσο
φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε φιεο ζρεδφλ ηηο ιεπηνκέξεηεο (Γεσξγηηζνγηάλλε &
Παληνπβάθε, 2011). Αθφκα θαη νη πίλαθεο κε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα εηθνλίδνπλ αλζξψπνπο κε
ξνχρα πνπ ήηαλ ηεο κφδαο ηελ επνρή ησλ θαιιηηερλψλ (Payne, Winakor & Farell-Beck,
2009).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδπκαζίαο δηακφξθσζαλ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο νη πλεπκαηηθέο
αμίεο θαη νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη
εκπνξηθέο αληαιιαγέο, ηα ζξεζθεπηηθά θηλήκαηα, νη απφςεηο πεξί εζληθφηεηαο θαη νη γάκνη
ησλ βαζηιέσλ κεηαμχ ησλ βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ ηεο Δπξψπεο. Με ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ
βαζηιηζζψλ εμαπιψλνληαλ νη πιεξνθνξίεο θαη δηακνξθψλνληαλ νη κφδεο (Laver, 1996;
Payne, Winakor & Farell-Beck, 2009). Οη απιέο, επίζεο, ησλ εγεκφλσλ ιεηηνπξγνχζαλ σο
θέληξα κφδαο θαη νη ελδπκαηνινγηθέο ηάζεηο δηαδίδνληαλ ζπλερψο απφ ηε κηα ρψξα ζηελ
άιιε (Λαγάθνπ, 1998). Η θνκςφηεηα ζεσξνχληαλ απφδεημε θνηλσληθήο ζέζεο θαη είρε
ζπκβνιηθή αμία, ψζηε ζεζπίζηεθαλ λφκνη πνπ θαζφξηδαλ ιεπηνκέξεηεο ηεο ελδπκαζίαο θαη
θπξίσο γηα ηε γπλαηθεία (Βνπγηνχθα, 1998).
Η αλαγελλεζηαθή ελδπκαζία θαζνξίζηεθε δηαδνρηθά απφ ην ζηηι πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ηελ Ιηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιζπαλία (Λαγάθνπ, 1998). Παξφηη ε
ελδπκαζία μεθίλεζε απφ ηελ ίδηα έκπλεπζε εκθαληδφηαλ κε δηαθνξεηηθή εξκελεία ζε θάζε
ρψξα (Βνπγηνχθα, 1998). Αθεηεξία θαη πξσηνπφξνο ήηαλ ε Ιηαιία, κε ζπνπδαία θέληξα ηε
Φισξεληία, ηε Ρψκε, ηε Βελεηία, ην Μηιάλν, ηε ηέλα, ηελ Πίδα θαζ’ φιν ηνλ 15ν αηψλα
(Λαγάθνπ, 1998). Καηά ηνλ 16ν αηψλα, φηαλ ε Ιηαιία άξρηζε λα παξαθκάδεη νηθνλνκηθά θαη
πνιηηηθά, απψιεζε θαη ηελ πξσηνπνξία ζηνλ ηνκέα ηεο ελδπκαζίαο. Μεηά ηνλ 15ν αηψλα
αλαδείρζεθαλ ζηελ Δπξψπε άιια θέληξα πνπ επεξέαζαλ ηελ ελδπκαζία: ε Γεξκαλία απφ ην
1510 έσο ην 1550, κε φιεο ηηο ππεξβνιέο ηεο, θαη ε Ιζπαλία απφ ην 1550 έσο ην 1600.
πγρξφλσο, ηνλ 16ν αηψλα, δεκηνπξγήζεθαλ θαη δεπηεξεχνληα θέληξα, φπσο ε Γαιιία θαη ε
Αγγιία (Βνπγηνχθα, 1998). εκαληηθνί δσγξάθνη πξνέβαιαλ ηηο πξνζσπηθφηεηεο απηψλ πνπ
εηθνλίδνληαη, ελψ απέδηδαλ ην έλδπκα ηεο επνρήο κε θάζε ιεπηνκέξεηα (Payne, Winakor &
Farell-Beck, 2009). Καη ηα ζρέδηα, αθφκε, ησλ πθαζκάησλ απεηθνλίδνληαλ ιεπηνκεξψο ζην
έξγν ησλ δσγξάθσλ (Γεσξγηηζνγηάλλε & Παληνπβάθε, 2011). Άιισζηε, αξθεηνί δσγξάθνη
ζρεδίαδαλ ελδχκαηα, ζρέδηα γηα πθάζκαηα θαη πθαληά, αθφκα θαη θνζκήκαηα. Απηφ
νθείιεηαη ζηελ αλαβίσζε ηνπ θιαζηθνχ πλεχκαηνο (Λπδάθεο, 2002), κε απνηέιεζκα νη
θαιιηηέρλεο λα έρνπλ κειεηήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ ηελ αξραηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ
αλαπαξάζηαζε ησλ ελδπκάησλ. Απηή ε επαλαθαλάιπςε ηεο κνξθήο θαη ηεο απφδνζεο ησλ
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ελδπκάησλ, καδί κε ηελ αληίιεςε φηη ε ηέρλε κηκείηαη ηε θχζε, νδήγεζε ηνπο θαιιηηέρλεο
ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηψλα ζηελ πηνζέηεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ξεαιηζηηθνχ ηξφπνπ
αλαπαξάζηαζεο ησλ ελδπκαζηψλ, θαηά ηα πξφηππα ηεο επνρήο. Σνλ 16ν αηψλα, αθφκε,
θπθινθφξεζε ην πξψην βηβιίν κε ελδπκαζίεο, βνεζψληαο ζηε δηάδνζε ηεο κφδαο (Mackrell,
2005).

4. Η γπλαηθεία ελδπκαζία ζηελ Ιηαιία (15νο-16νο αηώλαο): πεξηγξαθή πηλάθσλ
δσγξαθηθήο
Η παξαθάησ λσπνγξαθία αλαπαξηζηά ηε Γέλλεζε ηεο Παλαγίαοv θαη αλήθεη ζηνλ πξψην
αηψλα ηεο Αλαγέλλεζεο.

Εηθ. 1: Domenico Ghirlandaio, Η γέννηζη ηης Παναγίας, 1486-1490, Santa Maria Novella, Φισξεληία

Βιέπνπκε έλα ζπίηη, πηζαλφλ ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ ηέινπο ηνπ 15νπ αηψλα, θαη
παξαθνινπζνχκε κία ηππηθή επίζθεςε εχπνξσλ θπξηψλ ηεο θαιήο θνηλσλίαο, ζπγγελψλ ηεο
Αγίαο Άλλαο, πνπ ήξζαλ λα ηε ζπγραξνχλ γηα ηε γέλλεζε ηεο Παλαγίαο (Gombrich, 1998).
Σνλ πίλαθα, ζε πξψην πιάλν, κπνξνχκε λα ηνλ ρσξίζνπκε ζε δχν κέξε. Απφ ηε κηα πιεπξά
φξζηεο νη θπξίεο πνπ πεξηκέλνπλ ζηε ζεηξά λα δψζνπλ ηηο επρέο ηνπο ζηε κεηέξα ηεο
Παλαγίαο θαη απφ ηελ άιιε ηελ Αγία Άλλα θαη ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, πνπ
εηνηκάδεηαη λα πεξηπνηεζεί ην λενγέλλεην παηδί.
Η πξψηε ζηε ζεηξά γπλαηθεία κνξθή είλαη ελδεδπκέλε κε καθξχ θφξεκα πνπ απνηειείηαη απφ
εθαξκνζηφ κπνχζην, πνπ δέλεη ζην κπξνζηηλφ κέξνο κε θνξδφληα, ελσκέλν κε αξθεηά
θαξδηά πηπρσηή θνχζηα αλαζεθσκέλε ζηε κέζε, ψζηε λα ηνλίδεηαη ε θνηιηαθή ρψξα. Σν
ληεθνιηέ είλαη σνεηδέο θαη ηα θνξδφληα ζην κπνχζην αθήλνπλ λα θαίλεηαη ην θφξεκα πνπ
θνξάεη απφ θάησ. Σα καλίθηα είλαη εθαξκνζηά κε ειηθνεηδείο πξνεθηάζεηο, πηαζκέλα ζηνπο
ψκνπο, ζρηζηά ζηα πιάγηα, αθήλνληαο λα δηαθξίλεηαη ην πνπθάκηζν. Σν χθαζκα είλαη
κπξνθάξ κε δηάθνξα ζρέδηα. Σν ζηήζνο είλαη επίπεδν. Σα μαλζά ηεο καιιηά είλαη πηαζκέλα
ζε καθξηά θνηζίδα, αθεκέλα ειεχζεξα απφ ην κέζνλ ηεο πιάηεο. Η δεχηεξε κνξθή, ε νπνία
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θαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε, είλαη ελδεδπκέλε κε ζαιαζζί θφξεκα
θαιήο πνηφηεηαο, θαξδχ κε ζηξνγγπιή ιαηκφθνςε, γαξληξηζκέλε κε ρξπζφ ζηξίηη θαη, παξφηη
είλαη αξθεηά ςειή, αθήλεη λα δηαθξίλεηαη ε δαληέια ηνπ ιεπθνχ πνπθακίζνπ ηεο. Σα καλίθηα
είλαη πηαζκέλα ζηνπο ψκνπο, ζρηζηά ζηα πιάγηα, ελσκέλα κε ζηξίηη θαη επηηξέπνπλ λα
δηαθξίλνληαη νη πξνεθηάζεηο ηνπ βπζζηλί θνξέκαηνο πνπ θνξάεη απφ θάησ. Σν θεθάιη ηεο
ζθεπάδεηαη κε ιεπθφ θάιπκκα θεθαιήο. Με ηα δπν ηεο ρέξηα θξαηά ην θφξεκα, ψζηε
ζρεκαηίδνληαη πηπρψζεηο.
Η ηξίηε γπλαηθεία κνξθή θνξάεη ξηρηφ θαξδχ θφξεκα κε νπξά γαξληξηζκέλν ζηνλ πνδφγπξν
κε ρξπζφ ζηξίηη θαη καλίθηα εθαξκνζηά θαη πξφζζεηα ζηνπο ψκνπο (είλαη ζηεξεσκέλα κε
θνξδφληα). Η ιαηκφθνςε, ζε ζρήκα V, είλαη ρακειή θαη ζηνιηζκέλε θαη απηή κε ρξπζφ
ζηξίηη. Με ηα δπν ηεο ρέξηα ζην χςνο ηεο θνηιηάο, αλαζεθψλεη ην θφξεκά ηεο, ψζηε
ζρεκαηίδνληαη πηπρψζεηο, θαη ειάρηζηα αθήλεη ρακειά λα θαίλεηαη ην δεχηεξφ ηεο θφξεκα,
ζε πξάζηλν ρξψκα, ην νπνίν επίζεο δηαθξίλεηαη ζηα καλίθηα θαη ζην κπνχζην, φπνπ είλαη
θνκκέλν θαη ελσκέλν κε ζηξίηη, ψζηε απφ θάησ θαίλεηαη ην ιεπθφ πνπθάκηζν. Σν θεθάιη
θαιχπηεηαη κε απιφ θάιπκκα θεθαιήο πνπ επηηξέπεη λα θαίλνληαη κπξνζηά ηα μαλζά
θαινρηεληζκέλα ηεο καιιηά, θνκκέλα ζην χςνο ησλ απηηψλ. Η ηέηαξηε κνξθή θνξάεη καθξχ,
θαξδχ πξάζηλν θφξεκα γαξληξηζκέλν κε ρξπζφ ζηξίηη ζηνλ πνδφγπξν, ην νπνίν αλαζεθψλεη
κε ην δεμί ηεο ρέξη, ζρεκαηίδνληαο πηπρψζεηο. Σφζν ην θεθάιη φζν θαη ν ιαηκφο ηεο είλαη
θαιπκκέλα κε απιφ ιεπθφ καληήιη. Η πέκπηε γπλαίθα είλαη ληπκέλε κε κνλνθφκκαην
βαζπθφθθηλν θφξεκα θαιήο πνηφηεηαο κε πνιιέο πηπρψζεηο, ζηεξσκέλν κε δψλε ζηε κέζε,
ψζηε λα ηνλίδεηαη ε θνηιηά ηεο. Η ιαηκφθνςε είλαη ζηξνγγπιή, αξθεηά ςειή θαη
γαξληξηζκέλε κε πιαηχ ρξπζφ ζηξίηη. Απφ πάλσ ηεο έρεη ξίμεη ζαιαζζί θαξδχ επαλσθφξη κε
νπξά, ζηνιηζκέλν κε ρξπζφ ζηξίηη, ην νπνίν ζην χςνο ηεο κέζεο θαη ηεο θνηιηάο ζπγθξαηεί κε
ηα δπν ηεο ρέξηα. Με απιφ καληήιη, πνπ πέθηεη ειεχζεξα, έρεη θαιχςεη ην θεθάιη ηεο.
Απφ ηε δεμηά πιεπξά ππάξρνπλ ηέζζεξηο γπλαηθείεο θηγνχξεο. Η Αγία Άλλα, θαζηζκέλε ζε
θαλαπέ, θξαηά ζηελ αγθαιηά ηεο κε ηα δπν ηεο ρέξηα ηε λενγέλλεηε θφξε ηεο. Δίλαη ληπκέλε
κε θαξδχ πξάζηλν θφξεκα θαιήο πνηφηεηαο, αλνηθηφ ζε ζρήκα V ζην κπνχζην, κε
απνηέιεζκα λα δηαθξίλεηαη ην θαθεηί θφξεκα πνπ θνξάεη απφ θάησ θαη ην νπνίν είλαη
θνκκέλν κπξνζηά θαη ελσκέλν κε ζηξίηηα, αθήλνληαο λα δηαθξίλεηαη ην ιεπθφ πνπθάκηζφ
ηεο, πνπ ζρεκαηίδεη πινχζην γηαθά θαιχπηνληαο ην ζηήζνο, πξνυπφζεζε ζεκλφηεηαο απηήο
πνπ ην θνξάεη (Λαγάθνπ, 1998). Σα καλίθηα είλαη ζηελά, πξφζζεηα, θαη αθήλνπλ λα
δηαθαίλεηαη ην πνπθάκηζν. ην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηεο θέξεη κηθξφ θάιπκκα, ψζηε
θαίλνληαη ηα θαινρηεληζκέλα μαλζά ηεο καιιηά, θνκκέλα κπξνζηά σο ην ιαηκφ ηεο. Γεμηά
ηεο κηα λεαληθή γπλαηθεία κνξθή, γνλαηηζκέλε πξνο ηελ πιεπξά ηεο κε ην δεμί ηεο ρέξη
αγγίδεη ην παηδί θαη, έρνληαο ήδε αληηιεθζεί ηελ παξνπζία ησλ ζπγγελψλ, έρεη ζηξέςεη ην
θεθάιη ηεο πξνο απηέο. Φνξάεη θαξδχ κπξνθάξ ρξπζνπνίθηιην θφξεκα, ζηεξεσκέλν ζηε
κέζε κε δψλε, ζηελά καλίθηα καδεκέλα ζηνλ αγθψλα, πνπ αθήλνπλ λα θαίλνληαη ηα καλίθηα
πνπ βπζζηλί θνξέκαηνο πνπ θνξά απφ θάησ θαη ην νπνίν είλαη αξθεηά καθξχ θαη θαξδχ πνπ
ζπζζσξεχεηαη ζην πάησκα. Η ιαηκφθνςε ζε ζρήκα V είλαη αξθεηά βαζηά θαη απφ θάησ
θαίλεηαη ε πνπθακίζα γαξληξηζκέλε κε άζπξε δαληέια. Σν θεθάιη είλαη αθάιππην θαη ηα
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θαινρηεληζκέλα μαλζά ηεο καιιηά είλαη ρσξηζκέλα ζηε κέζε. Αξηζηεξά ηεο Αγίαο Άλλαο, κηα
λεαξή ειαθξά ζθπκκέλε γπλαηθεία κνξθή ξίρλεη λεξφ ζε έλα δνρείν ζην πάησκα. Φνξάεη έλα
αέξηλν θαξδχ εμσηεξηθφ θφξεκα ακάληθν, ρξπζαθί, ζηεξεσκέλν ζηε κέζε θαη ζηνπο γνθνχο
κε δψλε, ψζηε λα αλαζεθψλεηαη. ην κπνχζην δέλεη κε θνξδφληα θαη απφ θάησ θνξά έλα
επίζεο αέξηλν θαξδχ πξάζηλν θφξεκα κε πξφζζεηα καλίθηα θνκκέλα ζηνλ αγθψλα, ψζηε
δηαθξίλνληαη ηα καλίθηα ηνπ εζσηεξηθνχ πνπθακίζνπ. Σα μαλζά καιιηά ηεο είλαη πηαζκέλα ζε
θφηζν, ελψ έλα καληήιη ξηγκέλν ζην ιαηκφ ηεο αησξείηαη θάησ απφ ηε καζράιε ηεο. Γίπια
ηεο, ζε ππεξπςσκέλν θάζηζκα, κηα άιιε γπλαηθεία κνξθή, πην ειηθησκέλε, ζηξακκέλε πξνο
ηελ Αγία Άλλα, θνξάεη θαξδηά πηπρσηή γθξίδα θνχζηα θαη εθαξκνζηφ κπνχζην ζε ρξψκα
βπζζηλί κε ςειή ζηξνγγπιή ιαηκφθνςε θαη εθαξκνζηά καλίθηα. Με απιφ καληήιη έρεη
θαιχςεη ην θεθάιη θαη ηνπο ψκνπο ηεο.
ε δεχηεξν πιάλν, ζην θεθαιφζθαιν, ν ζχδπγνο ηεο Αγίαο Άλλαο, Ισαθείκ, ππνδέρεηαη θαη
ελαγθαιίδεηαη κηα λεαξή θπξία, πξνθαλψο ζπγγέληζζα, ε νπνία είλαη ελδεδπκέλε κε θαξδχ
πξάζηλν θφξεκα, γαξληξηζκέλν ζηνλ πνδφγπξν κε ρξπζφ ζηξίηη θαη ζηελά καλίθηα πξφζζεηα.
Έρεη θαιπκκέλν ην θεθάιη θαη ηνλ ιαηκφ ηεο κε ιεπθφ καληήιη. Γεμηά, ζην βάζνο ηεο
αίζνπζαο, ςειά, ν θαιιηηέρλεο δσγξάθηζε έλα αλάγιπθν κε γπκλά παηδηά πνπ ρνξεχνπλ κε
ηελ θιαζηθή ηερλνηξνπία, ζπκκεξηδφκελνο ηελ θιίζε ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ γηα ηελ θιαζηθή
ηέρλε (Λπδάθεο, 2002; Υαξαιακπίδεο, 2014).

Εηθ. 2: Tiziano, Προζωπογραθία ηης Ελεωνόρας Γκοηζάγκα, (1536-1537), Φισξεληία, Οπθίηζη

Ο Σηζηαλφοvi θηινηέρλεζε ηελ πξνζσπνγξαθία ηεο ζπδχγνπ ηνπ Γνχθα ηνπ Οπξκπίλν,
Φξαληδέζθν Μαξία ληεια Ρφβεξε, ην θζηλφπσξν-ρεηκψλα ησλ εηψλ 1536-1537 ζηε Βελεηία
(https://www.virtualuffizi.com/francesco-maria-della-rovere.html). Η γπλαηθεία κνξθή,
θαζηζκέλε ζε πνιπζξφλα, είλαη ελδεδπκέλε κε θαξδχ καχξν θφξεκα απφ βαξχηηκν χθαζκα
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κε κνηίβα ζε κνξθή ρξπζνχ θππέιινπ, πνπ παξαπέκπνπλ ζην νηθφζεκν ηνπ Μνληεθέιηξν
(Παππάο, 2006). Σν θφξεκα έρεη ηεηξάγσλε ιαηκφθνςε, θαξδηά θαη ρακειή κε παξηιέ
(Payne, Winakor & Farell-Beck, 2009). θαη ςειά δηαθξίλεηαη ε ζνπξσηή δαληέια ηνπ
πνπθακίζνπ. Σα καλίθηα, θαξδηά θαη θνπζθσηά ζηνπο ψκνπο, ζπλερίδνπλ ζε ζηελή γξακκή
θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα θαη ηειεηψλνπλ ζε ζηελέο καλζέηεο δηαθνζκεκέλεο κε
ρξπζνπνίθηιην ζηξίηη, αθήλνληαο λα θαίλεηαη ε πνιχηηκε δαληέια ησλ καληθηψλ ηνπ
πνπθακίζνπ. Οη πηλειηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν δσγξάθνο αλαδείθλπαλ ηηο πθέο ησλ
πθαζκάησλ (Mackrell, 2005). Σα ρξπζαθέληα καιιηά ηεο, ρσξηζκέλα ζηε κέζε θαη δεκέλα ζε
δχν θνηζίδεο, πιαηζηψλνπλ ην πξφζσπφ ηεο, ελψ ηα ππφινηπα, ηπιηγκέλα κε θηιέ
δηαθνζκεκέλν κε πέξιεο, πεξηβάιινπλ ην θεθάιη ηνλίδνληαο ην θπθιηθφ ηνπ ζρήκα. Πιήζνο
θνζκεκάησλ ζηνιίδνπλ ην ζηήζνο, ηε κέζε θαη ηα ρέξηα ηεο, δηαθξηηηθά ηνπ πινχηνπ θαη ηεο
πςειήο θνηλσληθήο ηεο ζέζεο. Σνλ ιαηκφ ηεο θνζκεί πεξηδέξαην απφ ρξπζάθη θαη πνιχηηκνπο
ιίζνπο θαη ρξπζή αιπζίδα ζηεξίδεη κεληαγηφλ απφ ρξπζφ θαη ηξία καξγαξηηάξηα. Σε κέζε ηεο
πεξηβάιιεη ρνληξή αιπζίδα, απφ ηελ νπνία θξέκεηαη ρξπζφ θεθάιη δψνπ ζηνιηζκέλν κε
καξγαξηηάξηα θαη ξνπκπίληα θαη ηέζζεξα δαρηπιίδηα κε πνιχηηκνπο ιίζνπο θνζκνχλ ηα
δάρηπια ησλ δπν ηεο ρεξηψλ. Με φια καδί ν θαιιηηέρλεο ζέιεζε λα απνδψζεη ην θχξνο ηεο
δνχθηζζαο (Παππάο, 2006).

Εηθ. 3: Tiziano, Η Αθροδίηη ηοσ Οσρμπίνο, 1538, Φισξεληία, Οπθίηζη

ε απηφλ ηνλ πίλαθα, κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Γνχθα ηνπ Οπξκπίλν
(https://www.virtualuffizi.com/venus-of-urbino.html), ν θαιιηηέρλεο, παξάιιεια κε ηελ
αηζζεζηαθή απφδνζε ηεο ζεάο ηνπ έξσηα, ηεο Αθξνδίηεο, πξνζζέηεη θαη κεξηθέο ξεαιηζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κηα παηρληδηάξηθε φζν θαη νηθεία αηκφζθαηξα. ε
δεχηεξν πιάλν καο παξνπζηάδεη δχν ππεξέηξηεο, νη νπνίεο βγάδνπλ θνξέκαηα απφ ην λπθηθφ
ζεληνχθη (Παππάο, 2006). Η φξζηα ππεξέηξηα, ειαθξά γεξκέλε δεμηά, θνξάεη ακάληθν καθξχ
θαξδχ θφξεκα κε αξαηέο πηπρψζεηο, κε ηεηξάγσλε ιαηκφθνςε ρξψκαηνο θφθθηλνπ κε
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γεσκεηξηθά ζρήκαηα απφ ρξπζή θισζηή. Σν πνπθάκηζφ ηεο ζην κπνχζην είλαη δηαθαλέο,
θεληεκέλν ζηε βάζε θαη θέξεη δαληέια γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ, ελψ ηα καλίθηα ηνπ είλαη αξθεηά
θαξδηά θαη αλαζθνπκπσκέλα, ζαλ λα εηνηκάδεηαη λα ζθχςεη ζην κπανχιν. Σα μαλζά ηεο
καιιηά είλαη ρηεληζκέλα ζε πεξίηερλν θφηζν θαη ζηνιηζκέλα γχξσ απφ απηφλ κε ρξπζφ
ζηεθάλη. Απφ ηνλ αξηζηεξφ ηεο ψκν θξέκεηαη έλα ρξπζαθί κε κπιε ισξίδεο θφξεκα, πνπ
πξνθαλψο είρε βγάιεη πξνεγνπκέλσο απφ ην ζεληνχθη. Η δεχηεξε ππεξέηξηα, εκθαλψο πην
κηθξή ζε ειηθία, είλαη γνλαηηζκέλε κε ην επάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηεο ζρεδφλ κέζα ζην
κπανχιν. Δίλαη ελδεδπκέλε κε ιεπθφ θφξεκα θαιήο πνηφηεηαο, πνπ απνηειείηαη απφ
εθαξκνζηφ κπνχζην θαη καθξηά θαξδηά πηπρσηή θνχζηα. Σα καλίθηα ηνπ είλαη θνληά ζηνπο
ψκνπο θαη θνπζθσηά. Σα ππφινηπα ρέξηα θαιχπηνληαη κε ηα ζηελά καλίθηα ηνπ δεχηεξνπ
θνξέκαηνο πνπ θνξάεη απφ θάησ, ρξψκαηνο ρξπζαθί. Σα μαλζά καιιηά ηεο είλαη
θαινρηεληζκέλα ζε κηθξφ θφηζν. Γηαθξίλνληαη, αθφκα, ηα ίζηα πέικαηα ησλ παπνπηζηψλ.

5. Τέρλε θαη ελδπκαζία: δύν παξάιιειεο ηζηνξίεο
Απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο ησλ εηθφλσλ εμάγεηαη φηη ε γπλαηθεία ελδπκαζία ζηελ Ιηαιία
ηνλ πξψην αηψλα ηεο Αλαγέλλεζεο απνηεινχληαλ ζπλήζσο απφ δχν θνξέκαηα, έλα
εμσηεξηθφ καθξχ κέρξη ηνλ αζηξάγαιν, ψζηε θαιχπηνληαλ ηα ππνδήκαηα, ακάληθν ή κε
καλίθηα, κε αλνίγκαηα ζηα πιάγηα, απφ ηα νπνία δηαθξίλνληαλ ην δεχηεξν εζσηεξηθφ θφξεκα
(Laver, 1996) θαη απφ έλα πνπθάκηζν καθξχ κε θαξδηά καλίθηα πνπ ην θνξνχζαλ θαηάζαξθα
θαη θαηλφηαλ απφ ηα θνςίκαηα ησλ καληθηψλ θαη απφ ηα βαζηά ληεθνιηέ θαη ην νπνίν ήηαλ
ζπλέρεηα ηνπ κεζαησληθνχ πνπθακίζνπ. Οξηζκέλεο θνξέο ληχλνληαλ κφλν κε ην πνπθάκηζν
θαη έλα θφξεκα. Σν πξψην θφξεκα ήηαλ καθξχ, κε πνιιέο πηπρψζεηο ή ζνπξσηφ θαη ε
γξακκή ηνπ αληαλαθινχζε ην πλεχκα θαη ηηο θαιιηηερληθέο αμίεο ηεο Αλαγέλλεζεο. Οη
καιαθέο θαη θαξδηέο πηπρψζεηο ησλ πθαζκάησλ παξείραλ άλεζε θαη ειεπζεξία ζηηο θηλήζεηο
θαη ζπκβάδηδαλ αξκνληθά κε ηελ πιαζηηθφηεηα ηεο αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο
(Γεσξγηηζνγηάλλε & Παληνπβάθε, 2011). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνξέκαηνο είλαη ε
αλεβαζκέλε κέζε, θάησ αθξηβψο απφ ην ζηήζνο, αλάκλεζε απφ ηε ράξε ηεο ξσκατθήο
ζηινπέηαο (Λαγάθνπ, 1998), πνπ αθήλεη ην ππφινηπν έλδπκα λα πέθηεη κε πνιιέο πηπρψζεηο,
ψζηε λα δίλεη ηελ εληχπσζε εγθχνπ γπλαίθαο (Λαγάθνπ, 1998). Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο νη
γπλαίθεο εηθνλίδνληαλ λα θξαηάλε ηηο θνχζηεο ηνπο αλαζεθσκέλεο ψζηε λα δίλνπλ ζηπι ζηελ
ελδπκαζία (Payne, Winakor & Farell-Beck, 2009). Γεηιά-δεηιά εκθαλίδεηαη ν δηαρσξηζκφο
ηνπ επάλσ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ θνξέκαηνο, πνπ αξγφηεξα ζα εμειηρζεί ζε θνχζηα θαη
κπινχδα (Λαγάθνπ, 1998; Βνπγηνχθα, 1998). Η δηαζηξσκάησζε ησλ ελδπκάησλ θαη ην
γεγνλφο φηη ηα κέξε ηνπ θαζελφο κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ κέζα απφ ηα αλνίγκαηα, παξείρε
ηε δπλαηφηεηα γηα πξσηφηππνπο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ ζην ζχλνιν ηεο ελδπκαζίαο
(Γεσξγηηζνγηάλλε & Παληνπβάθε, 2011).
Σα καλίθηα ήηαλ καθξηά θαη ζηελά κε ειηθνεηδείο πξνεθηάζεηο, ηα δε αλνίγκαηα ζηνπο ψκνπο
θαη ζηα πιάγηα δηεπθφιπλαλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο
αζρνιίεο, γηα απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε φιε ηελ Δπξψπε (Γεσξγηηζνγηάλλε &
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Παληνπβάθε, 2011). ηαδηαθά, ηα καλίθηα γίλνληαλ πην θαξδηά θαη πξνο ηα ηέιε ηνπ 16νπ
αηψλα ήηαλ θνπζθσηά ζπλήζσο ζηνπο ψκνπο, ζπλέρηδαλ ζε ζηελή γξακκή θαη θαηέιεγαλ ζε
εθαξκνζηέο καλζέηεο, δηαθνζκεκέλεο κε πινχζηα ζηξίηηα θαη πνιχηηκεο δαληέιεο (Laver,
1996). Σα ζηήζε ήηαλ ηνληζκέλα πξνο ηα θάησ, επίπεδα θαη νη ιαηκνθφςεηο, ζπλήζσο
δηαθνζκεκέλεο, είραλ ζρήκα σνεηδέο ή κεγάινπ V.
Απφ ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα ε ιαηκφθνςε έγηλε πην ρακειή, πην ηεηξάγσλε ή ζε ζρήκα V
αξθεηά βαζχ γηα λα θαίλεηαη ε θεληεηή ηξαρειηά ηνπ πνπθακίζνπ θαη λα ηνλίδεηαη ν ιεπθφο
ιαηκφο. Σνλ 16ν αηψλα ε γπλαηθεία ζηινπέηα γίλεηαη πην θαξδηά, γεκάηε, έρεη φγθν, ν νπνίνο
αλαδεηθλχνληαλ απφ ηηο κεγάιεο ρξσκαηηθέο επηθάλεηεο ζε θσηεηλά ρξψκαηα θαη απνηειεί
νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελδπκαζίαο, ηνλίδνληαο ην αλζξσπνθεληξηθφ πλεχκα ηεο
Αλαγέλλεζεο, πνπ εθθξάδεηαη κε νγθψδεηο κνξθέο, νη νπνίεο ζέηνπλ ηνλ άλζξσπν ζην
θέληξν ηεο δεκηνπξγίαο, θαζφζνλ ηελ πεξίνδν απηή ην θέληξν βάξνπο ζηελ ηέρλε
κεηαθέξζεθε απφ ην ζείν ζην αλζξψπηλν, ε δε αλζξψπηλε ζηινπέηα, κέζα ζηνλ θπζηθφ ρψξν,
ππνδήισλε ηελ πίζηε ζηνλ άλζξσπν (Γεσξγηηζνγηάλλε & Παληνπβάθε, 2011). Η ιαηκφθνςε
ζπλήζσο είλαη ηεηξάγσλε, θαξδηά (Payne, Winakor & Farell-Beck, 2009) θαη ρακειή,
αθήλνληαο λα θαίλεηαη, φπσο πξναλαθέξακε, ε θεληεκέλε ή δηαθνζκεκέλε κε άιινπο
ηξφπνπο ηξαρειηά ηνπ πνπθακίζνπ. Σνλ αηψλα απηφλ ηα θνξέκαηα ζηελ Ιηαιία δέρηεθαλ
επίδξαζε ηεο γεξκαληθήο κφδαοvii κε ηελ εκθάληζε ησλ δηαθνζκεηηθψλ ζρηζηκάησλ θαη
ζηαδηαθά απφ άιιεο επξσπατθέο πφιεηο, ψζηε ε κφδα δηεζλνπνηείηαη (Γεσξγηηζνγηάλλε &
Παληνπβάθε, 2011). Δπαλσθφξηα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο επίζεκεο εκθαλίζεηο (Λαγάθνπ,
1998) ζηελ ίδηα γξακκή κε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, εθαξκνζηά ζην θνξζάδ, θαξδηά θαη
καθξηά θάησ, ζρεκαηίδνληαο νπξά (Βνπγηνχθα, 1998).
Η αλάπηπμε ηεο πθαληηθήο θαη ηνπ εκπνξίνπ έθαλαλ πξνζηηά πθάζκαηα απφ βεινχδν,
κπξνθάξ, δακάζθν, ζαηέλ (Βνπγηνχθα, 1998), πνιχηηκεο θεληεκέλεο δαληέιεο (Λαγάθνπ,
1998) κε κνηίβα ινπινπδηψλ ή άιια ζρέδηα θαη ρξψκαηα, θπξίσο δηαπγή, θφθθηλα, κπιε,
ρξπζά (Payne, Winakor & Farell-Beck, 2009). Ιθαλνπνηνχζαλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη
ζπκπιήξσλαλ ηελ νκνξθηά ησλ θπξηψλ ηεο απηνθξαηνξηθήο απιήο θαη ηεο πινχζηαο αζηηθήο
ηάμεο, ηελ νπνία θπξίσο ε κφδα εμέθξαδε θαη πνπ είρε αλαδεηρζεί κέζα απφ ην εκπφξην
(Λαγάθνπ, 1998). Γηα ηελ ελδπκαζία ελδηαθεξφηαλ θαη ε θαηψηεξε νηθνλνκηθά ηάμε, παξφηη
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηελ αθνινπζήζεη, ψζηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θνξνχζε ηα
απνθφξηα ησλ πινπζίσλ θπξηψλ (Λαγάθνπ, 1998).
Σνλ 15ν αηψλα νη γπλαίθεο άθελαλ ζπλήζσο ην θεθάιη αθάιππην, ψζηε λα θαίλνληαη ηα
μαλζά βακκέλα καιιηά ηνπο, ρηεληζκέλα ζε θνηζίδεο ή πνιχπινθνπο θφηζνπο (Λαγάθνπ,
1998). Μεξηθέο θνξέο, ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θάιπκκα θεθαιήο έλα απιφ δηαθαλέο καληήιη
πνπ έπεθηε ειεχζεξν ζηα πιάγηα (Γεσξγηηζνγηάλλε & Παληνπβάθε, 2011). Σνλ 16ν αηψλα
ζπλεζηδφηαλ έλαο γπλαηθείνο κπεξέο δηαθνζκεκέλνο, θνξεκέλνο ειαθξά πξνο ηα πίζσ, ψζηε
λα δηαθξίλνληαη κπξνζηά νη θνηζίδεο ή νη κπνχθιεο πνπ πιαηζίσλαλ ην πξφζσπν (Βνπγηνχθα,
1998).
Σα πξψηα ρξφληα ηεο Αλαγέλλεζεο ε ρξήζε θνζκεκάησλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Σα θνζκήκαηα
ήηαλ ειαθξά θαη κηθξήο θιίκαθαο. Αξγφηεξα επηθξάηεζε κηα ηάζε γηα ρξήζε κεγαιχηεξσλ
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θνζκεκάησλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ, πεξηδέξαηα, δαρηπιίδηα, ζθνπιαξίθηα, ρξπζέο αιπζίδεο
ζην ιαηκφ ή ζηε κέζε, απφ ηηο νπνίεο θξέκνληαλ δηάθνξα αληηθείκελα θ.ά., σο δηαθξηηηθά ηνπ
πινχηνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο απηψλ πνπ ηα θνξνχζαλ, γεγνλφο πνπ αληαπνθξηλφηαλ
ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία, κηκνχκελε ηα ζχκβνια ηεο δσήο ησλ
αξηζηνθξαηψλ, ήζειε λα πξνβάιεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο δχλακε θαη λα απνθηήζεη ηελ
θνηλσληθή πξνβνιή θαη θαηαμίσζε πνπ επηζπκνχζε (Υάνπδεξ, 1980), ζχκθσλα κε ην πλεχκα
ηεο Αλαγέλλεζεο.

Σπδήηεζε/ Επίινγνο
Η γπλαηθεία κφδα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Ιηαιία αληαλαθινχζε ηηο θαιιηηερληθέο αμίεο ηεο
Αλαγέλλεζεο. Ο ξεαιηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δσγξαθηθά έξγα ηεο επνρήο ζπλέβαιε ζην
λα απεηθνλίδνληαη ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο. Έηζη, θαηά
ζπλέπεηα, ηα έξγα ηέρλεο απνηεινχλ πεγέο πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηελ εμέιημε ηεο
ελδπκαζίαο φζν θαη γηα ηηο θαηαθηήζεηο ζε θαιιηηερληθφ επίπεδν, απνθηψληαο ηεθκεξησηηθφ
ραξαθηήξα.
Σα έξγα ηέρλεο, σο ηεθκήξηα γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ελδπκάησλ, απνηεινχλ ζεκεησηηθά
ζπζηήκαηα θαη εξκελεχνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο θάζε επνρήο, κε
βάζε ην ζεκαζηνινγηθφ πιαίζην θαη ηα εθάζηνηε ζπκθξαδφκελα, ζχκθσλα κε ηε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Panofsky. Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ελφηεηαο, θαζψο ε εξκελεία ησλ έξγσλ ηέρλεο
βαζίδεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα.
χκθσλα κε ην κνληέιν δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη εδψ, πξαγκαηνπνηείηαη
θνηλή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν ζεκαηηθψλ πεδίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία επνρή. Η ζπλδπαζηηθή απηή πξνζέγγηζε
κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηά ηε κειέηε δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη
ηεο Δλδπκαζίαο αληίζηνηρα, ψζηε λα απνηειέζεη έλα κνληέιν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
Δηθαζηηθψλ θαη ησλ Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ. Έηζη, ηα δχν αληηθείκελα ζα εμεηάδνληαη
παξάιιεια, ψζηε λα αλαθαιχπηνληαη νη παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ κία επνρή.
Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ κνληέινπ θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε
θαη γλψζε, αιιά θαη νη αλαιπηηθέο θαη ζπλδπαζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο εξκελείαο. Δπηπιένλ, ηα δχν επηζηεκνληθά πεδία πξνζθέξνληαη γηα
πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, φπσο ηα ζρέδηα
εξγαζίαο (projects). ε απηφ ην πιαίζην, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο χγρξνλεο Παηδαγσγηθήο,
ζηνλ εθπαηδεπηή απνδίδεηαη ζπληνληζηηθφο ξφινο θαζψο εθαξκφδεη θαηάιιειεο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο (Ξσρέιιεο, 2002). ην πιαίζην απηφ νη εθπαηδεπηέο δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε κφλνη ηνπο, κέζα απφ ηελ πξάμε
(Kolb et al., 2014). Η αξρή ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήοviii απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν
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νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο (Νεκά & Καςάιεο, 2008).
πκπεξαζκαηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν δηαζεκαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο γηα ηε κειέηε ησλ
πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ζεσξεηηθή βάζε, πξνθεηκέλνπ λα
ζρεδηαζηνχλ ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ εηο βάζνπο
θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηακφξθσζαλ ηε θπζηνγλσκία θαη θαζφξηζαλ ηα επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Δλδχκαηνο. Θα ζέιακε, επίζεο, λα αλαθέξνπκε φηη ζην
ηξέρνλ αθαδεκατθφ εμάκελν είλαη ζε εμέιημε έλα project κε ηε θαζνδήγεζε ηεο γξάθνπζαο
θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο (ΣΔ)
ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα
αλαθνηλσζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.
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Η πξνζέγγηζε απηή πξνέθπςε απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Ιζηνξία ηεο Σέρλεο θαη Ιζηνξία Δλδχκαηνο
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αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Η έξεπλα ζηξάθεθε πξνο ηε κειέηε θαη ηε ζεκαζία ηνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
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