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• Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, η Αναγέννηση εννοείται ως η ιστορική περίοδος από τον 14ο μέχρι τον 16ο αιώνα. 

 

•  Ως χρονικά όρια της ιταλικής Αναγέννησης  

ορίζονται συμβατικά το1401, έτος του καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την κατασκευή και διακόσμηση της βορινής θύρας του 
βαπτιστηρίου της Φλωρεντίας και το 1527, έτος της λεηλασίας της Ρώμης από  το Γερμανό αυτοκράτορα Κάρολο  Ε`. 

 

 

• Η ιταλική Αναγέννηση του 15ου αιώνα περιλαμβάνει την επανασύνδεση της Δύσης με την κλασική αρχαιότητα.  

H εμφάνιση νέων τεχνικών στις καλές τέχνες, είχε ως αποτέλεσμα μια ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο των τεχνών και των γραμμάτων.  

Η ιταλική Αναγέννηση αναφέρεται συχνά ως η αρχή της σύγχρονης εποχής. 

 

  

 

 



Ήδη από την περίοδο του 
Μεσαίωνα (11οςαιώνας) η Ιταλία 
αποτελούσε την πιο 
αστικοποιημένη περιοχή της 
Ευρώπης. Οι πόλεις της με τη 
μεγάλη εμπορική και οικονομική 
δραστηριότητα του 13ου και 14ου 
αιώνα, πλούτισαν, δημιουργώντας 
έτσι ευνοϊκό κλίμα για την 
υποστήριξη των τεχνών.  Τον 
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη του καλλιτεχνικού 
μορφώματος της Αναγέννησης είχε 
η Φλωρεντία, η οποία όντας 
ανεξάρτητη δημοκρατία, ήδη από 
το 1115, και έχοντας αναπτύξει το 
δικό της χρηματοπιστωτικό 
σύστημα κατέστη οικονομικά 
εύρωστη, φέρνοντας με αυτόν τον 
τρόπο δίπλα στους παλαιούς 
ευγενείς, φεουδάρχες και 
πρίγκιπες, τη νέα μεσαία τάξη των 
αστών εμπόρων, βιοτεχνών και 
τραπεζιτών, οι οποίοι υιοθετώντας 
τα ήθη της αριστοκρατίας έγιναν 
θερμοί προστάτες των γραμμάτων 
και των τεχνών 



• Άλλα σημαντικά κέντρα της πρώιμης Αναγέννησης 
(1400 έως 1500), εκτός από τη Φλωρεντία, αποτέλεσαν 
η Βενετία, η Ρώμη ως κέντρο του παπικού κράτους, το 
Μιλάνο, η Πάδοβα, το Ρίμινι, το Ουρμπίνο και η 
Μάντοβα. 

 



• Το πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα, το οποίο 
αποτελεί και το διάστημα της ώριμης 
Αναγέννησης βρίσκει την Ιταλία γεμάτη από 
εντάσεις και διαρκείς στρατιωτικές 
συγκρούσεις. 

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο ο πάπας 
επιστρέφοντας από την Αβινιόν της Γαλλίας όπου 
βρισκόταν η παπική έδρα ήδη από τις αρχές του 
14ου αιώνα είχε μεταβληθεί, εκτός από 
θρησκευτικό ηγέτη των χριστιανικών λαών της 
Δύσης και σε κοσμικό ηγεμόνα, που 
αναμειγνυόταν ενεργά στις εκάστοτε πολιτικές, 
οικονομικές και στρατιωτικές διαμάχες. Έτσι, ενώ 
στην πρώιμη Αναγέννηση οι μεγαλύτερες 
καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες οφείλονταν στις 
μεγαλύτερες αστικές οικογένειες της Φλωρεντίας 
και των άλλων ιταλικών πόλεων, τα μεγάλα 
καλλιτεχνικά προγράμματα της ώριμης 
Αναγέννησης υποστηρίχθηκαν ενεργά από την 
παπική Εκκλησία και ειδικότερα τον πανίσχυρο 
πάπα Ιούλιο Β` στην προσπάθειά της να αυξήσει 
το γόητρό της, μετατοπίζοντας έτσι την 
πνευματική εστία του φαινομένου από τη 
Φλωρεντία στη Ρώμη. 

 

•                                                  Καραβάτζιο   Βάκχος 



Αφροδίτη 
Μποτιτσέλλι.     



• Με τον όρο Αναγεννησιακή τέχνη αναφερόμαστε 
στην καλλιτεχνική παραγωγή κατά την ιστορική 
περίοδο της Αναγέννησης. Ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της ήταν η ανανέωση των 
θεμάτων και της αισθητικής .  

 

• Η Αναγεννησιακή τέχνη δεν χαρακτηρίστηκε από 
μια επιστροφή στο παρελθόν, αντίθετα, οι νέες 
τεχνικές σε συνδυασμό με το νέο πολιτικό, 
κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο που 
διαμορφώθηκε εκείνη την εποχή, επέτρεψαν 
στους καλλιτέχνες να καινοτομήσουν. Επιπλέον, 
για πρώτη φορά, η τέχνη έγινε ιδιωτική, με την 
έννοια πως δεν διαμορφωνόταν από τη 
θρησκευτική ή πολιτική εξουσία, αλλά 
αποτελούσε προϊόν αποκλειστικά των ίδιων των 
καλλιτεχνών. 

 

 

• Μποτιτσέλλι.  Η Παναγία του Ρόδου 

 

 



• Σε αντίθεση με την περίοδο του Μεσαίωνα, κατά την οποία η καλλιτεχνική δημιουργία ήταν πρωτίστως στραμμένη 
σε θρησκευτικά θέματα, η αναγέννηση χρησιμοποίησε ανθρωπιστικά και μυθολογικά θέματα. Τα μεγάλα 
επιτεύγματα στην τυπογραφία δημιούργησαν τις συνθήκες για μια αναβίωση της αρχαιότητας μέσω των ελληνικών 
κειμένων και η αναγέννηση χαρακτηρίστηκε από έντονη πολιτισμική συνάφεια με τον Αρχαίο κόσμο. Απαλλαγμένη 
τώρα η τέχνη από πολλά μεσαιωνικά χαρακτηριστικά αντλεί την έμπνευσή της από την αρχαία παράδοση που 
αναθεωρείται μέσα από το περίφημο ουμανιστικό πνεύμα της εποχής. 

 

• Η ανανέωση της φιλοσοφικής σκέψης παρέχει στους καλλιτέχνες νέες ιδέες και ειδικότερα ο νεοπλατωνισμός θέτει 
τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου.  



• Η αναγεννησιακή τέχνη ωφελήθηκε 
σημαντικά από την ανάπτυξη των 
επιστημών. Η εμφάνιση νέων τεχνικών, 
όπως για παράδειγμα η χρήση του 
λαδιού στην ζωγραφική, διευρύνει τις 
δυνατότητες των καλλιτεχνών. Ενώ η 
περίφημη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι είναι αποτέλεσμα της τεχνικής του 
sfumato.  

• Οποιαδήποτε κι αν είναι τα Θέματα της 
τέχνης κέντρο ενδιαφέροντος είναι πια ο 
άνθρωπος, μάλιστα το άτομο. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται επίσης και στο χώρο, 
στη φύση στην οποία ζει το θαυμαστό 
αυτό ον, ο άνθρωπος, που ανασύρεται 
τώρα από τα σκοτάδια της αφάνειας. 
Αυτή η κοσμογονία ξεκινά πρώτα από τη 
Φλωρεντία κι απλώνεται σ’ όλα τ’ άλλα 
κρατίδια, στη Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία 
κτλ., σ’ ένα σχεδόν μανιώδη 
συναγωνισμό, ποιο θα ξεπεράσει τα 
άλλα στην τέχνη. 



Οι δύο σημαντικότερες αναγεννησιακές 
καινοτομίες που κάνουν την εμφάνισή 
τους και ξεκινούν να εφαρμόζονται 
συστηματικά από τους  καλλιτέχνες 
αλλάζοντας την μέχρι τότε 
διαμορφωμένη τεχνοτροπία στη 
ζωγραφική, είναι η ανακάλυψη της 
μαθηματικής προοπτικής και η 
αξιοποίηση της τεχνικής της 
ελαιογραφίας. Ο δρόμος για την 
ανακάλυψη της κεντρικής προοπτικής 
άνοιξε από τον προαναγεννησιακό 
Φλωρεντινό ζωγράφο Giotto di 
Bondone (1267-1337),ο οποίος 
συνδυάζοντας με τρόπο ιδιοφυή 
στοιχεία της βυζαντινής και γοτθικής 
καλλιτεχνικής παράδοσης κατάφερε 
μέσω της πλαστικής απόδοσης των 
μορφών, της πειστικότητας των 
κινήσεων και των εκφράσεών τους και 
της ψευδαίσθησης του βάθους να 
ανοίξει νέους τεχνοτροπικούς δρόμους 
και πιο συγκεκριμένα μια πιο 
νατουραλιστική απόδοση του 
εικαστικού θέματος προετοιμάζοντας 
έτσι την Αναγέννηση. 

                                   Τζιότο.  Η Γέννηση 

 

 



Οι μαθηματικοί κανόνες της προοπτικής, δηλαδή της αναπαράστασης τρισδιάστατων αντικειμένων πάνω σε δισδιάστατη 
επιφάνεια, συστηματοποιήθηκαν χάρη στις έρευνες του αρχιτέκτονα και γλύπτη 

Filippo  Brunelleschi, ηγετικής φυσιογνωμίας της φλωρεντιανής πρώιμης Αναγέννησης επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
δημιουργία της ψευδαίσθησης του βάθους στο θεατή.                                            

                                                                                                                                                             Ραφαήλ  Η σχολή των Αθηνών 



Την επιστημονική θεωρία του Brunelleschi 
εξέλιξε ο Leon Battista Alberti,στο πρόσωπο 
του οποίου ενσαρκώνεται το ιδεώδες του 
ολοκληρωμένου, πολύπλευρου 
αναγεννησιακού ανθρώπου. Ο Alberti, στην 
πραγματεία του Περί Ζωγραφικής αναπτύσσει 
μια ορθολογική αισθητική θεωρία βασισμένη 
τόσο στις πρακτικές της Αρχαιότητας, όσο και 
στην παρατήρηση της φύσης, προτάσσοντας 
τον αρχαίο κόσμο ως το αλάνθαστο κριτήριο 
και το ανυπέρβλητο μέτρο σύγκρισης για κάθε 
επίτευγμα. 

Η επιστημονική αντίληψη για την τέχνη, που 
αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας στις 
ακαδημίες, καθώς και η ιδέα ότι τα 
μαθηματικά είναι η κοινή βάση της τέχνης και 
των επιστημών, αποτελούν αξίωμα και για το 
μεταγενέστερό του, Leonardo da Vinci. 

 

 

 



Η κατάκτηση της πραγματικότητας 
στην τέχνης της Αναγέννησης 
επιτεύχθηκε ταυτόχρονα και με μια 
άλλη σημαντική καινοτομία, την 
εφαρμογή της τεχνικής μεθόδου της 
ελαιογραφίας, η οποία 
αντικατέστησε την μέχρι τότε 
παραδοσιακή τεχνική της 
αυγοτέμπερας, κατά την οποία ως 
συνδετική ύλη μεταξύ των 
χρωμάτων, χρησιμοποιόταν ο 
κρόκος του αυγού. Η διαδικασία της 
ανάμειξης των χρωστικών ουσιών με 
λάδι ήταν ήδη γνωστή από την 
Αρχαιότητα, όμως η βελτίωση και η 
στο έπακρο αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της αποδίδονται 
στο Φλαμανδό ζωγράφο του πρώτου 
μισού του 15ουαιώνα,. 
Η τεχνική της ζωγραφικής με λάδι 
εξασφάλιζε απεριόριστη διαφάνεια 
των χρωματικών τόνων λόγω των 
διαδοχικών στρώσεων των 
ημιδιαφανών χρωμάτων αλλά και 
την απόδοση κάθε δυνατής 
λεπτομέρειας, εφόσον έδινε τη 
δυνατότητα στους ζωγράφους να 
δουλεύουν αργά και προσεκτικά.                          
                                                 
                                      Jan van Eyck 
 

 

 

 



Το δρόμο που άνοιξε ο Τζιότο ακολουθούν πάρα πολλοί καλλιτέχνες με έργα πρωτοποριακά που σημάδεψαν την εποχή τους και που 
γοητεύουν με την αισθητική τους. Από τους ζωγράφους, αναφέρουμε τους πιο γνωστούς, το Φρα Αντζέλικο για τη γλυκύτητα των 
άγιων προσώπων, τον Πάολο Ουτσέλο για την αγάπη του στην προοπτική, τον Πιέρο ντελα Φραντσέσκα για τις μνημειακές του 
συνθέσεις, το Σάντρο Μποτιτσέλι για το λυρισμό και ποιητικότητά του.    
 
Αφροδίτη και Άδωνις .     Τισιανός ή Τιτσιάνο 

 
  

 



• Την ομορφιά του σχεδίου 
αλλά και την  ομορφιά στις 
φιγούρες του Λεονάρδο Ντα 
Βίντσι για την 
πολυπραγμοσύνη του αλλά 
και για το μυστήριο και 
αινιγματικό τόνο στις 
ζωγραφιές του, το Ραφαήλ 
Σάντι για την 
πνευματικότητα, τη 
γλυκύτητα στα πρόσωπα 
αλλά και για την κλασικότητα 
στις συνθέσεις του, το 
Μιχαήλ Άγγελο 
Μπουαναρότι για τη 
ρωμαλεότητα στο σχέδιο και 
στη σύνθεση και για την 
αποθέωση του ανθρώπινου 
γυμνού σώματος τόσο στη 
ζωγραφική όσο και στη 
γλυπτική. Κοντά σ’ αυτούς 
τους γίγαντες του σχεδίου 
και της φόρμας αναφέρουμε 
και μια άλλη κατηγορία 
μεγάλων ζωγράφων όπως 
τον Τζοβάννι Μπελίνι, τον 
Τζορτζόνε, τον Τιτσιάνο και 
τόσους άλλους που έδωσαν 
ιδιαίτερη έμφαση στο 
χρώμα. 
 



Η Δημιουργία.   Μιχαήλ Άγγελος 



• Η ζωγραφική της Αναγέννησης 
χαρακτηρίζεται γενικά για την 
αγάπη της στην απόδοση του 
όγκου, της λεπτομέρειας, της 
προοπτικής, του φωτός,. Τα 
θέματά της αντλούνται κυρίως από 
τη Βίβλο, την ιστορία και 
μυθολογία της Ρώμης και της 
Ελλάδας. Δε λείπουν όμως και 
σκηνές της σύγχρονης ζωής· 
ιδιαίτερα το ανθρώπινο σώμα και 
μάλιστα το γυμνό αποθεώνεται. Το 
ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τη 
γλυπτική της αναγέννησης που 
αποκτά τώρα την ανεξαρτησία της 
και δε συνδέεται αναγκαστικά με 
την αρχιτεκτονική. Τα γλυπτά 
μπορούν να είναι αυτόνομα, να 
στολίζουν παλάτια, πλατείες, 
δρόμους. Η τεχνική είναι άρτια, οι 
όγκοι επεξεργασμένοι τέλεια, η 
μυθολογία και πτυχολογία πειστική 
και γίνεται άριστη εκμετάλλευση 
του φωτός σκιάς. Από τους πιο 
άξιους γλύπτες αναφέρουμε τον 
Ντονατέλο και το Μιχαήλ Άγγελο. 
 
 







• Τα ρωμαϊκά ερείπια που βρίσκονται 
σ’ όλη την Ιταλία παρέχουν τη βάση 
για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής. 
Οι παλιοί παραδοσιακοί ρυθμοί 
εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία. Τα 
οικοδομήματα κτίζονται τώρα πάνω 
σε κατόψεις με καλοζυγισμένες 
αναλογίες. Η ίδια φροντίδα υπάρχει 
και για τις όψεις των κτιρίων που 
είναι τώρα απλές στη γραμμή, δίχως 
περιττά στολίδια, ανάλαφρες, 
συμμετρικές. Γίνεται μια καλαίσθητη 
χρήση της καμάρας των 
κλιμακοστασίων, ενώ στις μεγάλες 
οικοδομές συναντούμε την 
εσωτερική αυλή περιστοιχισμένη από 
στοές. Οι θόλοι των εκκλησιών είναι 
τώρα αληθινά έργα τέχνης και δίνεται 
τεράστια σημασία στο σχεδιασμό 
τους. Από τους σπουδαιότερους 
αρχιτέκτονες αναφέρουμε τους 
Αλμπέρτι, Μπρουνελέσκι, Μπραμάντ. 

 





• Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η 
Αναγέννηση ξεκίνησε από την Ιταλία. Η 
χώρα αυτή εκτός από το ότι ευτύχησε να 
μείνει σχεδόν ανεπηρέαστη από τις 
αραβικές επιδρομές στη Μεσόγειο και 
από τις βαρβαρικές επιδρομές και 
εθνολογικές ανακατατάξεις που έφεραν 
αναστάτωση στην Ευρώπη, διατήρησε 
μάλιστα ζωντανή την ανάμνηση και 
παρουσία ενός λαμπρού πολιτισμού, του 
ρωμαϊκού, σ’ όλη τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα. 
 

• ‘Ετσι η Αναγέννηση που εκδηλώθηκε στην 
Ιταλία στο πρώτο τέταρτο του Ι5ου αι. και 
που κράτησε ως το πρώτο τέταρτο του 
16ου αι., ήταν το αποτέλεσμα της 
αναπτυγμένης ιστορικής συνείδησης και 
της θέλησης για αποκοπή από τα δεσμά 
της πολιτιστικής παράδοσης του 
Μεσαίωνα, του δημιουργήματος των 
βαρβάρων, κατά την εκτίμηση των Ιταλών 
της Αναγέννησης. ‘Ηταν επίσης 
αποτέλεσμα της ανάγκης που 
αισθάνονταν οι Ιταλοί για την αναβίωση 
της τέχνης των Ελλήνων και Ρωμαίων που 
ήταν παρούσα σε κάθε τους βήμα, 
ερειπωμένη όμως και αγνοημένη, για 
αιώνες, της «καλής αρχαίας τέχνης» όπως 
την αποκαλούσαν και που βάλθηκαν όχι 
μόνο να τη φτάσουν, αλλά και να την 
ξεπεράσουν. 
 

• Κορέτζιο.  Μη μου άπτου 
 



Αντζέλικο .   Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 



• Ωστόσο, η Αναγέννηση παρά το γεγονός ότι 
δανείζεται από την αρχαιότητα θέματα, μορφές 
και στοιχεία, τα μεταπλάθει, τους δίνει 
καινούρια δύναμη και διάσταση αποφεύγοντας 
τη δουλική αντιγραφή. Τα ίδια τα έργα από 
μόνα τους δείχνουν την ανεξαρτησία και την 
πρωτοτυπία τους. Μέσ’ από τα έργα της 
Αναγέννησης είναι πρόδηλη η καινούρια 
προσέγγιση στον ορατό κόσμο στη φύση, μια 
προσέγγιση που συμβαδίζει με τους 
σύγχρονους εμπειρικούς προσανατολισμούς 
της επιστήμης που μόλις τότε γεννιέται και που 
αρχίζει να ερευνά τα φυσικά φαινόμενα. Ένεκα 
του εμπειρικού χαρακτήρα της επιστήμης, και 
της συνειδητής ανάμειξης του ανθρώπου στη 
φύση το ον αυτό αυτόματα και δικαιωματικά 
μπαίνει στο κέντρο της δημιουργίας και σαν 
αποτέλεσμα η τέχνη παίρνει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα. Ο συγκερασμός μάλιστα του 
αρχαίου ιδεαλισμού και της εμπειρικής 
επιστήμης και των μαθηματικών έχει ως 
αποτέλεσμα την καθιέρωση ενός ακόμα 
χαρακτηριστικού γνωρίσματος της τέχνης της 
Αναγέννησης την αναζήτηση της ιδεώδους 
ομορφιάς. 

•  Μιχαήλ  Άγγελος.  Η αγία οικογένεια 

 

 



Η Άνοιξη.  Μποτιτσέλλι 



• τέχνη ανθρωποκεντρική - η 
αποθέωση του σωματικού 
κάλλους -λατρεία της 
πλαστικότητας του γυμνού 
ανθρώπινου σώματος 

• πιστή αναπαράσταση της 
φύσης - απεικόνιση της γήινης 
ομορφιάς 

• αρμονική ένταξη του 
ανθρώπου και των πραγμάτων 
στο φυσικό περιβάλλον 

• στροφή προς τα κλασικά 
καλλιτεχνικά πρότυπα 

• απελευθέρωση του 
καλλιτεχνήματος από τους 
εκκλησιαστικούς 
περιορισμούς 

• είναι τέχνη που εκφράζει 
βαθιά θρησκευτική πίστη 

• τα έργα έχουν, συνήθως, 
μνημειακό χαρακτήρα. 

          Φαμπριάνο.  
          Η προσκύνηση των μάγων 

 



Αντζέλικο. Η αποκαθήλωση 



•Τεχνοτροπίες: 

•Προοπτική: η απόδοση 
βάθους σε μια επιφάνεια. 
•Φωτοσκίαση: τα μακρινά 
στοιχεία του έργου 
παρουσιάζονται αχνά, 
θολά, σκιασμένα και τα 
κοντινά καθαρά.  
•Sfumato: 
Εξαφάνιση 
περιγραμμάτων που δίνει 
την αίσθηση μιας 
ελαφριάς ομίχλης γύρω 
από τα σχήματα 
(Λεονάρντο Ντα Βίντσι). 
•Μανιερισμός: απεικόνιση 
υπερβολικά 
παραμορφωμένων 
φιγούρων προκειμένου να 
καλλιεργηθεί μία 
συναισθηματική ένταση 
(Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος). 

 



Αντζέλικο.  Η Δευτέρα Παρουσία 


