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Πξόινγνο 
 

 
Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο απνηεινύλ ε αγάπε κνπ ζηε δσγξαθηθή, ε 

δηδαζθαιία ηεο ζεξβηθήο γιώζζαο ζην Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ αιιά θπξίσο 

ην εξεπλεηηθό κνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία επώλπκσλ γπλαηθώλ ζηηο αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα. Ζ Nadeţda Petrovič έρεη ήδε θαηαγξαθεί σο ζεκαληηθή δσγξάθνο 

ζηελ θεληξηθή θαη επξσπατθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη έρεη ζπκβάιιεη από ην ηέινο 

ηνπ 19νπ αηώλα ζηελ ηζηνξία ηεο εξβίαο. Δηδηθόηεξα ππήξμε πξσηεξγάηεο ζηελ 

αλάδεημε ηεο αλάγθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ θαη θπξίσο ζην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

αλδξνθξαηνύκελν ρώξν ηεο δσγξαθηθήο. ηόρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε 

πξνζπάζεηα γηα κηα ζύγρξνλε αηζζεηηθή αλάιπζε ζην δσγξαθηθό ηεο έξγν, θαζώο 

απηό κεηέρεη ηόζν ζηελ ηζηνξία ηεο ζεξβηθήο ηέρλεο αιιά θαη ηεο γεξκαληθήο. Με 

ηνλ ηξόπν απηό επηρεηξνύκε λα επηθαηξνπνηήζνπκε ην εηθαζηηθό ζπκθξαδόκελν ηεο 

επνρήο.  

 

εκεηώλνπκε όηη γηα πξώηε θνξά κεηαθξάδεηαη δεκνζηεπκέλν πιηθό από ηε 

ζεξβηθή γιώζζα γηα ην έξγν ηεο ζηελ παξνύζα κειέηε. 
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Δηζαγωγηθά 
 
 
Ιζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ επνρή 
 
 
 Από ην 1690, κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ έξβσλ από ηηο νζσκαληθέο 

πεξηνρέο ζην ηόηε απζηξηαθό έδαθνο, κε επηθεθαιήο ηνλ παηξηάξρε Arsenije III 

Čarnojević, δεκηνπξγείηαη κηα θξίζηκε θακπή ζηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ 

ζεξβηθνύ ιανύ. Σόηε επεξεάδνληαη έληνλα από ηνλ δπηηθό πνιηηηζκό θαη αιιάδεη ε 

θνηλσλία, πξνβάιινληαο ηε κεζαία ηάμε. Σν κεηαλαζηεπηηθό απηό θύκα, νθείιεηαη 

ζηελ εμαζζέληζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, από πιεπξάο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, 

εμαηηίαο ησλ ππνλνκεπηηθώλ ζηξαηησηηθώλ θηλεκάησλ όπσο απηό ησλ γεληηζάξσλ. 

Έηζη κεηά ηελ ήηηα ηεο Σνπξθίαο επί ηεο Απζηξίαο ην 1739, ε εξβία πεξηήιζε ππό 

ηελ εμνπζία ησλ γεληηζάξσλ, νη νπνίνη είραλ εμεγεξζεί ελαληίνλ ηνπ παζά ηνπ 

Βειηγξαδίνπ. Ζ αλαξρία θαη νη εμεγέξζεηο είραλ επηθξαηήζεη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 

ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη νδεγνύζαλ ζε κεηαλαζηεπηηθά θηλήκαηα, όπσο 

απηό ησλ έξβσλ πξνο ηελ όκνξε ρώξα Απζηξία1. 

 

  Έηζη ζεκεηώλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ζηε ζεξβηθή ηέρλε. ηαδηαθά, 

ππνρσξνύλ νη παξαδνζηαθέο κνξθέο πνπ βαζίδνληαλ ζηε βπδαληηλή ηέρλε, παξά 

ηελ επηκνλή πνιιώλ δσγξάθσλ / αγηνγξάθσλ, κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα, λα 

αληηζηέθνληαη ζηνπο λεσηεξηζκνύο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γνύλαβε απνηέιεζε ην 

πλεπκαηηθό θαη πνιηηηθό θέληξν ηεο εξβίαο, επεξεάδνληαο όιε ηε κεηξνπνιηηηθή 

πεξηνρή ηνπ Κάξινβαηο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα θπξηαξρεί ε ηέρλε ησλ 

πξνεγνύκελσλ αηώλσλ, ζπλδεδεκέλε κε ηελ παιηά θαιιηηερληθή παξάδνζε ησλ 

Βαιθαλίσλ2.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Djordjevic, D. (2001), Ηζηνξία ηεο εξβίαο 1800-1918. Μηθξ. Ν. Παπαξξόδνπ. Θεζζαινλίθε: 

Βάληαο, ζ.ζ. 12-13. 

2
 Medaković, D., Likovna umetnost 18 i 19 veka. 
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 Νέα θέληξα εηθαζηηθήο έθθξαζεο δηακνξθώλνληαη ζηελ εηθνλνγξαθία, αιιά 

θαη ζηε κλεκεηαθή ηέρλε ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γνύλαβε, όπσο γηα παξάδεηγκα, ην 

1736, ην κνλαζηήξη Drača θνληά ζην Kragujevac3 αλαγάγεηαη  ζε ζεκαληηθό θέληξν 

έθθξαζεο. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1737, εκθαλίδεηαη θαη ν Andre Andrejević ζην 

Vrsac, ν νπνίνο εξγάζηεθε ζηελ Δθθιεζία ηεο Μνλήο Mesića. Λακβάλνληαο ππόςε 

απηά ηα θέληξα δσγξαθηθήο πεξηνρώλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζεκεξηλή Ρνπκαλία, ε 

ζεξβηθή ηέρλε απνθηά ηδηαίηεξν εξεπληεηηθό ελδηαθέξνλ4.  

 

Καηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 18νπ αηώλα ε ζεξβηθή ηέρλε δελ έρεη θαηαθέξεη 

λα απνθνπεί από ηελ παξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθή θιεξνλνκηά. Σόηε έξρεηαη  ζην  

πξνζθήλην  ν  Hristofor  Ţefarović,  εγθαηληάδνληαο  κηα  λέα επνρή ζηε δσγξαθηθή 

κέζα από ηελ επηινγή λέσλ θαη πην ειεύζεξσλ αληηιήςεσλ ζηηο κνξθέο θαη ηα 

ρξώκαηα. Γίλεηαη δάζθαινο, πνπ ηνικά λα πξνζπαζήζεη λα πξνβάιεη ηελ 

ειεπζεξία κέζσ ησλ εηθόλσλ, θάηη πξσηόγλσξν γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.     

Έλα από ηα κέξε πνπ γελληέηαη ε κνληέξλα απηή δσγξαθηθή, ζύκθσλα κε ηνπο 

πξώηνπο εξεπλεηέο ηεο ηέρλεο, είλαη ε Μνλή BoĎana5, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

ηνηρνγξαθίεο εκπλεπζκέλεο από ηε θαληαζία, εθθξάδνληαο λέα θαη θνζκηθά 

κελύκαηα. Με ηνλ ίδην ηξόπν θαη ζηε Μνλή Krušedol πξνβάιινληαη θαιιηηερληθέο 

θηινδνμίεο, ζεκαηνδνηώληαο ηελ αξρή ηεο Οπθξαληθήο ηέρλεο. Πξόθεηηαη γηα κία 

δσγξαθηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζηνηρεία εμεπξσπατζκνύ θαη δπηηθόηξνπεο 

απόδνζεο ζξεζθεπηηθώλ ζεκάησλ. Δθπξόζσπνη ηεο ηέρλεο απηήο πνπ πιεζηάδεη 

ην Γπηηθνεπξσπατθό κπαξόθ είλαη ν Οπθξαλόο δσγξάθνο Jovu Vasilijeviču θαη ν 

δσγξάθνο ηεο απιήο ηνπ Παηξηάξρε Arsenija IV Jovanovića Šakabente6.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Βιέπε παξάξηεκα: αξ. έξγνπ 48. 

4
 Γαξίδεο, Μ. (1999), Γηαθνζκεηηθή δωγξαθηθή – Βαιθάληα, Μηθξαζία 18νο-19νο αηώλαο: Μπαξόθ θαη 

ξνθνθό: Αλαηνιηθή θαη βπδαληηλή θιεξνλνκηά, Αζήλα: Μέιηζζα, ζ.ζ. 56-67. 

5
 Βιέπε παξάξηεκα: αξ. έξγνπ 50. 

6
 Λανύξδαο, Β. (1962), Έλαο ιαϊθόο δωγξάθνο ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλνο, ΗΜΥΑ, ζ.ζ. 75-82. 
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Αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη νη ηνηρνγξαθήζεηο ζηνλ θπξίσο λαό ηεο 

εθθιεζίαο ηνπ Krušedol ην έηνο 1756 πινπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινλ 

δσγξάθν, ην πλεύκα ηνπ νπθξαληθνύ κπαξόθ, θπξηαξρεί ζηελ πλεπκαηηθή θαη 

πνιηηηθή δσή ησλ έξβσλ. Έηζη ε εηθαζηηθή ηνηρνγξάθεζε ηεο Μνλήο Krušedol, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ραξαθηεξηζηηθό κλεκείν ηεο ζεξβηθήο ηέρλεο ηνπ 18νπ αηώλα, 

σζώληαο ηε εξβία, κέζσ ηεο δύλακεο ηνπ νπθξαληθνύ κπαξόθ, ζε έλσζε κε ηε 

δπηηθή ηέρλε. Κάησ από ηηο αιιαγέο απηέο εξγάδνληαη δσγξάθνη όπσο: ν Nikola 

Nešković, ν Dimitrije Bačević, ν Dimitrije Popović, ν Jovan Popović, ν Vasa Ostojić, 

ε Ambrosije Janković θαη ε Janko Halkozović, ησλ νπνίσλ ε θαιιηηερληθή ππεξνρή 

ζεκεηώλεηαη έληνλα από ηελ πέκπηε έσο ηελ έβδνκε δεθαεηία ηνπ  18νπ αηώλα7.  

 

Υάξε ζηελ επηξξνή ηεο νπθξαληθήο ηέρλεο δεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή 

παξαιιαγή ηεο ζεξβηθήο θαηά ηελ νπνία ε νξζόδνμε εηθνλνγξάθεζε κεηαηξέπεηαη 

ζε   δσγξαθηθή  ηνπ  κπαξόθ.  Γεκηνπξγείηαη  ρώξνο  έθθξαζεο  ζε  λένπο 

θηιόδνμνπο θαιιηηέρλεο, όπσο ν Teodor  Kračun8, πνπ έγηλε κεγάινο δάζθαινο ηνπ  

εμεπξσπατζκνύ ηεο ζεξβηθήο ηέρλεο. Ήηαλ ν δσγξάθνο πνπ κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ 

θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ηελ παιαηά βπδαληηλή ηέρλε κε ηηο λέεο θαιιηηερληθέο 

κνξθέο ησλ πλεπκαηηθώλ ξεπκάησλ ηεο ζεξβηθήο θνηλσλίαο ηνπ 18νπ αηώλα θαη ηηο 

δπηηθόηξνπεο ηάζεηο. 

 

Καηά ηνλ 18ν αηώλα ζηε ζεξβηθή δσγξαθηθή έξρεηαη ζην πξνζθήλην θαη 

αθκάδεη ην πνξηξέην. Υαξαθηεξίδεηαη από ξεαιηζηηθή ζαθήλεηα, αθνινπζώληαο έλα 

λέν ύθνο πην θαζαξό θαη πην νηθείν, παξά ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ, ηελ πξόρεηξε επεμεξγαζία θαη ην αβέβαην ζρέδην9.   

 

Πξνθεηκέλνπ λα δερηεί ε εξβία ηε λέα κπαξόθ ηέρλε αλαπηύζζεη θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο. ε δηάθνξα παιαηά κνλαζηήξηα (Krušedol, Velika Remeta, 

Hopovo), ρηίδνληαη κεγάια κπαξόθ θακπαλαξηά θαη δηάθνξα θηίξηα κεηαηξέπνληαη 

ζύκθσλα κε ηε «λέα αξρηηεθηνληθή». πσο θαη ν λένο ηξόπνο δσήο έηζη θαη ε 

αξρηηεθηνληθή βαζίδεηαη σζηόζν ζηελ παξάδνζε. Απόγεην ηεο κπαξόθ 

                                                 
7
 Lukomskii, G. (1911), Ukrainskoe barokkν, Saint Petersburg: Apollon. 

8
 Timotijević, M. (1996), Srpsko barokno slikarstvo, Novi Sad: Matica srpska. 

9
 Κπξηαθνύδεο, Δ. (1998), Βπδαληηλή δωγξαθηθή θαη ζιαβηθνί ιανί, Έιιελεο θαη ιάβνη, αθηέξσκα 

εθεκ. Καζεκεξηλή – Δπηά Ζκέξεο, ζ.ζ. 16-19. 
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αξρηηεθηνληθήο ησλ έξβσλ είλαη ν νξζόδνμνο θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

ζην Sremski Karlovci10, ην θέληξν ηεο κεηξόπνιεο. Ο Μεηξνπνιίηεο Pavl 

Nenadović ηελ πεξίνδν 1758-1762 αλαιακβάλεη λα ρηίζεη κηα ζεηξά κπαξόθ 

εθθιεζίεο θάησ από ηελ επίδξαζε ηνπ κπαξόθ ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο. Σελ 

πεξίνδν απηή αζηηθνπνηνύληαη ηα πξώηα ρσξηά ησλ παξαδνπλάβησλ πεξηνρώλ πνπ 

αξγόηεξα ζα εμειηρζνύλ ζε ηζρπξά πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα (Sremski 

Karlovci, Zemun, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Vršac, Sentandreja, Budim)11. 

 

Σελ πεξίνδν ήδε από ηνλ 16ν αηώλα, ε θνηλσλία ραξαθηεξηδόηαλ από 

έληνλεο αληηζέζεηο. Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν όπνπ παξνπζηάδεηαη κεγάιε αύμεζε 

ηνπ πιεζπζκνύ αιιά θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο.  Ζ πόιε ηνπ 18νπ αηώλα, όηαλ πιένλ 

ηα ξεύκαηα κεηαθίλεζεο από ηελ ύπαηζξν είραλ εληαζεί, δεκηνύξγεζε κηα λέα 

θνπιηνύξα θαη επέβαιιε ηνλ λέν «αζηηθό» ηξόπν δσήο πηνζεηώληαο κηα λέα 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ κεζαία (αζηηθή) ηάμε έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο θαη 

απνηειείην θπξίσο από θηιόδνμνπο θαη ηθαλνύο εκπόξνπο πνπ ζπζζώξεπαλ 

πινύην, απνθηνύζαλ γε, κόξθσζε θαη νλεηξεύνληαλ κηα ζπγρώλεπζε κε ηελ ειίη12. 

 

Κπξίαξρν ξόιν ζηε ζεξβηθή ηέρλε ηνπ κπαξόθ ηνλ 18ν αηώλα θαίλεηαη λα 

έρνπλ θαη νη πνιίηεο ηεο εξβίαο θαη ε εθθιεζία. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ηνπηθή 

θνπιηνύξα, δεκηνπξγώληαο έξγα ηέρλεο πνπ αλαδεηθλύνπλ κηα εζληθή έθδνζε ηεο 

ηέρλεο απηήο, θαζηζηώληαο ην κπαξόθ ηεο εξβίαο ζνβαξή παξάκεηξν ηνπ 

ζύγρξνλνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Καηά ην 19ν αηώλα ε εθθιεζηαζηηθή δσγξαθηθή 

ηνπ κπαξόθ ζηε εξβία επεξεάδεη ην ζηπι πνιιώλ βηελλέδηθσλ νκάδσλ πνπ 

θηινδνμνύλ λα δηεηζδύζνπλ ζε απηήλ. Ζ ζεξβηθή ηέρλε ζπλδέεηαη κε ηε βηελλέδηθε, 

νδεγώληαο πνιινύο έξβνπο δσγξάθνπο ζηε κίκεζε θαζεγεηώλ ηεο βηελλέδηθεο 

ηέρλεο ράλνληαο ηε δηθή ηνπο πξσηόηππε δεκηνπξγηθόηεηα. Παξόια απηά 

θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξώκαηνο, πνπ απνηειεί βαζηθή 

αμία ηεο ζέξβηθεο δσγξαθηθήο ηνπ 19νπ αηώλα. Από δσγξαθηθήο απόςεσο νη 

θαιιηηέρλεο είλαη εθιεπηπζκέλνη θαη απιντθνί ζπλδένληαο ηελ αίζζεζε ηνπ 

                                                 
10

 Βιέπε παξάξηεκα: αξ. έξγνπ 49. 

11
 Παπαληθνιάνπ, Μ. (Δπηκέιεηα) (2007), Ζ Σέρλε από ην 1900, Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

    Παπαληθνιάνπ, Μ. (Δπηκέιηεα) (2005), Ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

12
 Burns, E. (1983), Δηζαγωγή ζηελ Ηζηνξία θαη ηνλ Πνιηηηζκό ηεο λεόηεξεο Δπξώπεο. Θεζζαινλίθε: 

Παξαηεξεηήο, ζ.ζ. 182-183. 
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ρξώκαηνο κε ηελ παξάδνζε ηεο δσγξαθηθήο ηεο εξβίαο. Ζ πξσηνηππία γίλεηαη 

εκθαλήο κέζα από ηνλ ηξόπν πνπ ρεηξίδνληαη ηα πνξηξέηα ηεο δσγξαθηθήο ηνπο13.  

 

ηελ ηέηαξηε δεθαεηία ηνπ 19νπ αηώλα ε ζέξβηθε δσγξαθηθή εγθαηαιείπεη 

ζηαδηαθά ηελ θιαζηθηζηηθή απζηεξόηεηα. Σα πνξηξέηα ράλνπλ ηελ επηξξνή ηεο 

ςπρνινγηθήο αμηνπηζηίαο θαη νδεγνύκαζηε ζε κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε ζην 

Ρνκαληηζκό. Ζ ζεκαληηθόηεξε ξνκαληηθή θαη ηζηνξηθή δσγξαθηθή θαηαγξάθεθε ζην 

κνλαζηήξη Kuveţdina14 ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. Οη  ηνηρνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ 

ζθελέο από ην βίν ηνπ sv. Save πνπ έρνπλ απνδνζεί από ηνλ δσγξάθν ηνπ Novi 

Sad, ηνλ Pavlu Simiću. Οη ζπλζέζεηο ράλνπλ ηε δξακαηηθόηεηά ηνπο θαη νη 

ζξεζθεπηηθέο ζθελέο απνθηνύλ κηα αθέιεηα, όπσο ζηα πξόηππα ηεο Βίβινπ15. 

 

νβαξέο αιιαγέο εκθαλίδνληαη ηελ πεξίνδν απηή θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ 

ηνπίνπ πνπ ζε παιαηόηεξεο επνρέο ηεο ζεξβηθήο ηέρλεο είρε κόλν δεπηεξεύνληα 

ξόιν. Οη δσγξάθνη πνπ εθπαηδεύνληαη ζην Μόλαρν από ην 1870 θαη κεηά 

απνδέρνληαη ηελ ηνπηνγξαθία σο αλεμάξηεην είδνο. Με ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

Μνλάρνπ,  ζα   εκθαληζηνύλ  ζηε  ζεξβηθή  δσγξαθηθή   δηαθνξεηηθέο   επηξξνέο   

ηνπ επξσπατθνύ ξεαιηζκνύ. Οη θαιιηηέρλεο επηιέγνπλ ηε δσγξαθηθή ηεο λεθξήο 

θύζεο θαη ησλ αγξνηηθώλ εηδώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην πξάζηλν, ην θόθθηλν θαη ην 

αζεκί – γθξη. Κύξηνη εθπξόζσπνη απηώλ ησλ ελλνηώλ γίλνληαη νη καζεηέο ηνπ 

Μνλάρνπ: Miloš Tenković, ĐorĎe Krstić θαη ĐorĎe Milovanović16.  

 

 Ωζηόζν, παξ’ όιεο ηηο εηθαζηηθέο λόξκεο ηεο Δπξώπεο, αλαπηύζζεηαη 

παξάιιεια ε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο δσγξαθηθήο ζηε εξβία. Έηζη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηώλα εκθαλίδεηαη έλα λέν, πην κνληέξλν θαη θνζκνπνιίηηθν ραξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκα. Οη έξβνη θαιιηηέρλεο ζρεδόλ αγλννύλ ηνλ επξσπατθό ηκπξεζηνληζκό, 

εμαθνινπζνύλ όκσο λα πξνζδνθνύλ ηηο πξσηνπνξίεο ηεο ηέρλεο. Γπλακηθόηεξα 

από ηε δσγξαθηθή αλαπηύρζεθε ε γιππηηθή ηελ πεξίνδν απηή. Οη επξσπαίνη 

                                                 
13

 Medaković, D., Likovna umetnost 18 i 19 veka. 

14
 Βιέπε παξάξηεκα: αξ. έξγνπ 39. 

15
 Rauch, A. (2008), Ο Νενθιαζηθηζκόο θαη ην Ρνκαληηθό Κίλεκα. Ζ δωγξαθηθή ζηελ Δπξώπε κεηαμύ 

Γύν Δπαλαζηάζεωλ 1789-1848: «Νενθιαζηθηζκόο θαη Ρνκαληηζκόο», κηθξ.: Μ. εηκάθε, Αζήλα, 

ζ.318. 

16
 Medaković, D., Likovna umetnost 18 i 19 veka. 
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γιύπηεο επεξεάδνληαη από ηα ηδαληθά ηεο Αλαγέλλεζεο θαη βαζίδνληαη ζε 

θιαζηθηζηηθέο αξρέο αλαθαηαζθεπάδνληαο ηα αξραία πξόηππα17. Ζ γιππηηθή ηεο 

εξβίαο αλαπηύζζεηαη πην έληνλα ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, θαζώο ην είδνο 

ηεο ηέρλεο απηήο παξαιείπεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από ηελ νξζόδνμε 

εθθιεζηαζηηθή ηέρλε, ε νπνία εζηηάδεη θπξίσο ζηε δσγξαθηθή θαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή. 

 

 Ηδξπηήο ηεο ζεξβηθήο γιππηηθήο ζεσξείηαη ν Petar Ubavkić, ν νπνίνο 

αλέιαβε κηα ζεηξά από δεκόζηα κλεκεία ζε ξεαιηζηηθή έθθξαζε, αλνίγνληαο δξόκν 

θαη γηα ηνπο επόκελνπο. Μεηαμύ απηώλ είλαη ν γιύπηεο ĐorĎe Jovanović (βι. 

www.beogradskagroblja.rs/.../ĎorĎe-jovan θαη http:///www.beogradskagroblja.rs/.../ 

petar-ubavki)18. Τηνζεηνύληαη ηελ πεξίνδν απηή νη απζηεξέο αξρέο ηνπ 

λενθιαζηθηζηηθνύ θαη αθαδεκατθνύ γιππηνύ. Ζ ζεξβηθή δσγξαθηθή ηνπ 20νύ αηώλα 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν βαζηθέο πεξηόδνπο: έσο ην 1950 θαη κεηά ην 1950, κε 

βάζε ηελ επηθξαηνύζα ηάζε, ηηο ζρνιέο, ηα θηλήκαηα θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 

Ζ πξνέιεπζε θαη ην έξγν ηεο ζύγρξνλεο γηνπγθνζιαβηθήο19 ηέρλεο ηεο πξώηεο θαη 

ηεο δεύηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20νύ αηώλα επεξεάζηεθαλ έληνλα από ηηο πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο όζν θαη 

ζηελ Δπξώπε γεληθόηεξα. Από ηνλ 19ν αηώλα νδεγνύκαζηε ζε κηα ζύγθξνπζε κε 

ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ηεο γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Νένη θαιιηηέρλεο 

θέξνληαο δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη θξηηήξηα από ηελ πεξηθέξεηα, θαηάθεξαλ λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κε λέεο εηθαζηηθέο πξνηάζεηο. Καζνξηζηηθό ξόιν 

αζθνύλ επίζεο επξσπατθά θέληξα, όπσο ην Μόλαρν, ην Παξίζη, ε Πξάγα, ε Βηέλλε 

θαη ε Κξαθνβία20. 

 

 

                                                 
17

 Brodskaya, N. (2008), Ηκπξεζηνληζκόο. Αζήλα: Διεπζεξνπδάθεο, ζ.ζ. 215 

18
 www.beogradskagroblja.rs/.../ĎorĎe-jovan θαη http:///www.beogradskagroblja.rs/.../ petar-ubavki 

19
 Γηεπθξίληζε όξσλ: Ζ Γηνπγθνζιαβία ζρεκαηίζηεθε ην 1918 από ηελ έλσζε ηνπ βαζηιείνπ ηεο 

εξβίαο κε ηηο πεξηνρέο ινβελίαο, Κξναηίαο, Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο πνπ αλήθαλ ζηελ 

Απζηξννπγξηθή Απηνθξαηνξία. Μεηνλνκάζηεθε ζε Γηνπγθνζιαβία ην 1929. 

20
 Protić, B.M. (1972/1973), Jugoslovenska umetnost XX veka 1900-1920, Beograd: Musej 

savremene umetnosti, ζ.ζ.7-8. 

http://www.beogradskagroblja.rs/.../?or?e-jovan
http://www.beogradskagroblja.rs/.../%20petar-ubavki
http://www.beogradskagroblja.rs/.../%20petar-ubavki
http://www.beogradskagroblja.rs/.../?or?e-jovan
http://www.beogradskagroblja.rs/.../%20petar-ubavki
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Σελ πεξίνδν απηή νη θαιιηηέρλεο επηδηώθνπλ ηελ εζληθή ειεπζεξία θαη ηελ 

πξόνδν πνπ κόλν ε κνληέξλα ηέρλε θαίλεηαη όηη κπνξεί λα ηνπο δώζεη. 

Δπεξεάδνληαη σζηόζν θαη από ηηο θηιειεύζεξεο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ. πρλά 

ελώλνπλ ην παξαδνζηαθό κε ην λέν κέζα από ηε δηαβάζκηζε ηνπ όγθνπ θαη ηνλ 

απνθιεηζκό ησλ θαζαξώλ ρξσκάησλ. Αληηπξνζσπεύνπλ λέεο ηδέεο πνπ ηαηξηάδνπλ 

ζην ρξόλν θαη ηελ θνηλσλία. Κνηλόο ζηόρνο είλαη ε ηέρλε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, 

ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο απιόηεηαο, ε ηέρλε ζε όια ηα 

θνηλσληθά ζηξώκαηα21. 

 

Ωζηόζν, ε γηνπγθνζιαβηθή δσγξαθηθή ηεο πεξηόδνπ επεξεάδεηαη από ηνλ 

ζπκβνιηζκό επηηξέπνληαο ηελ θαηάηαμε θαιιηηερλώλ από δηαθνξεηηθά ζηπι ζηελ 

ίδηα νκάδα. Ο ζπκβνιηζκόο ρξεζηκνπνηεί ηα ζύκβνια σο εηθόλεο κηαο άιιεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ ηέρλε θαίλεηαη σο απξόζσπε θαη ππνθεηκεληθή. Παξέρεη κηα 

πλεπκαηηθή  ζθηά  ζηα  πξάγκαηα,  κηα  αόξαηε  νπζία  αληί  γηα  ην  ίδην ην  πξάγκα.  

Θεσξεί πσο ε αιήζεηα δελ είλαη εμσηεξηθά, αιιά εζσηεξηθά κέζα ζην λνπ θαη ε 

αλζξώπηλε άπνςε γηα ην ηδαληθό είλαη πην ζεκαληηθή από ηνλ αληηθεηκεληθό, 

εκπεηξηθό ξεαιηζκό. Έηζη αλαδεηθλύεηαη ε ππνθεηκεληθόηεηα θαη ε έθθξαζε22.   

 

ην πιαίζην απηό εκθαλίδεηαη ζηε εξβία θαη ν ηκπξεζηνληζκόο. Σν 1904 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε  γηνπγθνζιαβηθή έθζεζε, πνιύ δηαθνξεηηθή από απηή 

ηνπ Παξηζηνύ, θαη ζην Βειηγξάδη θαη ην Εάγθξεκπ αλζίδεη ν ηκπξεζηνληζκόο, πνπ 

ζπλερίδεη κέρξη θαη ηελ ηέηαξηε γηνπγθνζιαβηθή έθζεζε ην 1912. Ζ αξρή ηνπ 

θηλήκαηνο έρεη ήδε γίλεη ζηε Γαιιία ηξηάληα ρξόληα πξηλ (1874) θαη εμειίζζεηαη ζην 

έδαθνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα.  Ζ δσγξαθηθή ηνπ 

ηκπξεζηνληζκνύ αληαλαθιά ηε θηινζνθηθή ζηάζε ηνπ 19νπ αηώλα, όπνπ όινη 

πξνβάιινπλ ηελ αλζξσπόηεηα σο βάζε γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηπρία θαη ηελ 

αξεηή23. εκαληηθνί εθπξόζσπνη ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ ζηε γηνπγθνζιαβηθή 

δσγξαθηθή είλαη νη Milana Milovanovića, Riharda Jakopiča, ĐorĎa Milhajlovića, 

Nadeţda Petrović θ.α.. Ο ηκπξεζηνληζκόο ηνπ Παξηζηνύ απνηειεί ηε ζνβαξή 

επίδξαζε ζην ζεξβηθό ηκπξεζηνληζκό αλ θαη ν Milovanović θαη ε Nadeţda δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζε άιιε πόιε θαη επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ην Μόλαρν. 

                                                 
21

 Od stare umetnosti ka «Secesiji» (1901), Beograd: Srpski knjiţevni glasnik, knjiga II. 

22
 Trifunovć, L. (2014), Srpsko Slikarstvo 1900 – 1950, Srpska knjiţevna zadruga. 

23
 Ţermen, B. (1966), Impresionizam, Beeograd, «Jugoslavija».  
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 Σν Μόλαρν ηελ πεξίνδν απηή είλαη ήδε θνζκνπνιίηηθν θέληξν ηέρλεο, κε 

αθαδεκίεο, κνπζεία θαη εθζέζεηο πνπ πξνζειθύνπλ λένπο θαιιηηέρλεο από ρώξεο 

ρσξίο κεγάιεο θαιιηηερληθέο παξαδόζεηο24. Γηα παξάδεηγκα ζην Μόλαρν ε Nadeţda 

Petrovič θαη άιινη κειινληηθνί ηκπξεζηνληζηέο ηεο εξβίαο εηζάγνπλ λέεο έλλνηεο θαη 

πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο ηδέεο πνπ αξγόηεξα ζα εθθξαζηνύλ ζηε ινβελία θαη ζηε 

εξβία. Μαζεηέο από ην Μόλαρν ζα ζπλαληεζνύλ ζηελ πξώηε γηνπγθνζιαβηθή 

έθζεζε ηνπ 190425. 

 

ε ζύγθξηζε κε ηα πξνεγνύκελα θηλήκαηα ν ηκπξεζηνληζκόο θαίλεηαη όηη 

θέξεη ζνβαξέο αιιαγέο. Τπάξρνπλ δηαθνξέο θαη «εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά» ζηα 

έξγα ηέρλεο.  Σν θσο ηεο εκέξαο, νη ξπζκηθέο θηλήζεηο πνπ «αλαβνζβήλνπλ» θαη ην 

ρξώκα ηνπ κνηίβνπ δελ έρνπλ σο θίλεηξν λα θσηίδνληαη κόλν από ην θσο ηεο 

κέξαο, αιιά θαη δηαιύνληαη ζε απηό, κε έληνλεο πηλειηέο θαη δσληαλά ρξώκαηα. 

Αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε όιεο ηηο κεηαβιεηέο: ην ρξώκα, ηε γξακκή, ηε κνξθή, ην 

δηάζηεκα, ηε ζύλζεζε, ηελ ηερληθή. Σα πάληα είλαη πην θσηεηλά θαη πην θαζαξά, κε 

έληνλν θόθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, κνβ θαη πνξηνθαιί, πθαζκέλα ζε ιεπθό 

θόλην πνπ ηνλίδεη ην θσο θαη ηελ ελόηεηα ηνπ ζπλόινπ. Οη ζθηέο είλαη κπιε, κνβ ή 

πξάζηλεο26.  

 

Ωζηόζν, δελ εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ ρξσκάησλ. 

Σν ζρήκα ηνπ ππνθεηκέλνπ εμαθαλίδεηαη κέζα ζηελ αίζζεζε ηνπ θσηόο θαη γίλεηαη 

ρσξίο ζηεξεά όξηα, ζρεηηθνπνηείηαη «ζαλ λα ιηώλεη ζηελ αηκόζθαηξα». Γελ 

ππάξρνπλ γξακκέο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο. Μνηίβν γηα ηηο εηθόλεο απνηεινύλ ηα 

ηνπία: ρσξάθηα, ιηβάδηα, δάζε, βεξάληεο, ζάιαζζα, ειηέο, αζηηθέο θαη πξν αζηηθέο 

εηθόλεο. Κίλεηξν είλαη ην «πλεπκαηηθό πεξηερόκελν» ηεο εηθόλαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

ξπζκό. Μεξηθέο θνξέο ην ζέκα εμαθαλίδεηαη κέζα ζε ιακπεξέο ξπζκηθέο αθνινπζίεο 

ρξσκαηηθώλ «ιεθέδσλ». Πλεπκαηηθό ππόβαζξν απηήο ηεο ηέρλεο είλαη ε αγάπε γηα 

ηε θύζε, ην ρξώκα θαη ην θσο, βαζηθά θαηλόκελα ηνπ νξαηνύ θόζκνπ θξύβνληαο 

από πίζσ κηα έθθξαζε ειπίδαο κε ζηόρν ηελ «ελνπνίεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε». 

                                                 
24

 Stevanović, M. & Milovanović, M. (1960), Beograd: Narodni muzej. 

25
 Παπαληθνιάνπ, Μ. (2005), Ζ ειιεληθή ηέρλε ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηώλα, Θεζζαινλίθε: Βάληαο, ζ.ζ. 

216-223. 

26
 Chatelet, A. & Groslier, B.P. &  Υξήζηνπ, Υ., Εωγξαθηθή, γιππηηθή, αξρηηεθηνληθή, δηαθνζκεηηθέο     

ηέρλεο,  κηθξ.: Παξίζεο Γ. &  Ληάπε Μ., Αζήλα: Βηβιηόξακα, 5 ηόκνη. 
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Ωζηόζν ν ζεξβηθόο ηκπξεζηνληζκόο κέζσ ησλ πνιέκσλ θαη ησλ εζληθώλ αγώλσλ, 

παξέκεηλε ρσξίο έληνλν θσο, ρσξίο πνιπθνζκία θαη ζόξπβν θαη ηαπεηλώζεθε ζε 

έλα πην ήπην, «παηξηαξρηθό θαη εζληθό» πιαίζην27. 

 

 ην πεδίν απηώλ ησλ ηερλνηξνπηθώλ αιιαγώλ ζηε βαιθαληθή θαη επξσπατθή 

δσγξαθηθή αλαδεηθλύεηαη ην έξγν ηεο δσγξάθνπ πνπ παξνπζηάδνπκε: ζην κεηαίρκην 

ηεο κεηάβαζεο από ηνλ ηκπξεζηνληζκό πξνο ηνλ εμπξεζηνληζκό ζπλαληνύκε ηνλ 

εμπξεζηνληζκό ηεο Petrović. Σα έξγα ηεο εθθξάδνπλ ηόζν  ηε  ζεξβηθή  θνηλσλία  

θαη  ην  πλεύκα  ησλ θαηξώλ  όζν θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο αλάγθε γηα δεκηνπξγία. 

Δηζάγεη κηα λέα αληίιεςε γηα κηα δσγξαθηθή πην γξήγνξε θαη έληνλε, όπνπ ν 

ρξόλνο απνηειεί ζύλζεζε επηκέξνπο θηλήζεσλ. Ο εμπξεζηνληζκόο σο θίλεκα ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα,  θπξίσο  ζην  ρώξν  ηεο  

δσγξαθηθήο.  Απέθηεζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηε Γεξκαλία θαη ζπληζηά 

κεγάιε πξνζθνξά ζηε κνληέξλα ηέρλε. πλαληάηαη έληνλα ζηελ αξρή ηνπ αηώλα, 

επαλαιακβάλεηαη κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν θαη πξνβάιιεηαη ζηελ 

ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, ελώ ηαπηόρξνλα αληρλεύεηαη θαη ζε πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπο28. 

 

  Σα βαζηθά ζέκαηα  ηνπ εμπξεζηνληζκνύ αληινύληαη από ηελ θαηαζηξνθή 

ζηελ νπνία νδεγείηαη ε Δπξώπε κε ηνπο πνιέκνπο θαη από ηελ ειπίδα ζε κηα λέα 

επνρή γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Έηζη πνιιέο θνξέο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζηνλ 

ίδην θαιιηηέρλε ηόζν έλαλ εμπξεζηνληζκό απνθαιππηηθό θαη θπληθό όζν θαη έλαλ 

εμπξεζηνληζκό κε πίζηε ζην κέιινλ, κε πάζνο γηα ηελ αλαγέλλεζε. Κπξίαξρν 

κνηίβν ηνπ εμπξεζηνληζκνύ είλαη ε άξλεζε ηεο παξάδνζεο, όπνπ ε εθπξόζσπνί 

ηνπ πξσηνπνξνύλ θαη εθθξάδνπλ κηα λέα ηέρλε. Ζ γεξκαληθή ηέρλε επηθεληξώλεηαη 

θπξίσο ζην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε θαη ε αλζξώπηλε κνξθή, 

ζπλήζσο γπκλή κέζα ζην ηνπίν, ζπλνςίδεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ29. Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ εμπξεζηνληζηηθώλ θαιιηηερλώλ είλαη ε 

                                                 
27

 Dubravka Djurić, Miško Šuvaković (2003) Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-

avant-gardes, and Post avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, MIT Press. 

28
 Dubravka Djurić, Miško Šuvaković (2003) Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-

avant-gardes, and Post avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, MIT Press. 

29
 Protić, B.M. (1972/1973), Jugoslovenska umetnost XX veka 1900-1920, Beograd: Musej 

savremene umetnosti, ζ.ζ.20-22. 
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ηάζε λα παξακνξθώλνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηα έξγα, αδηαθνξώληαο γηα ηελ 

πηζηή θαη αληηθεηκεληθή αλαπαξάζηαζή ηεο. πρλά ν εμπξεζηνληζκόο δηαθξίλεηαη θαη 

από κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αγσλία: ειάρηζηα εμπξεζηνληζηηθά έξγα έρνπλ 

ραξνύκελε δηάζεζε30. ηηο γηνπγθνζιαβηθέο πεξηνρέο ην πξώην θύκα ηνπ 

εμπξεζηνληζκνύ εκθαλίδεηαη ηηο πξώηεο δύν δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα σο κηα 

εζσηεξηθή αλάγθε ησλ ίδησλ ησλ θαιιηηερλώλ, ιόγσ ησλ πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ. 

 

Ο Πξώηνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο νδεγεί ην πλεπκαηηθό θιίκα από ην θωο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηα θαζαξά ρξώκαηα ζε κηα πην ζπλζεηηθή κνξθή. Ζ ηέρλε είλαη 

ακθηιεγόκελε: ε παξάδνζε ακθηζβεηείηαη, αιιά ηαπηόρξνλα επαλαθέξεηαη. Έηζη 

νδεγνύκαζηε από ηελ πξσηνπνξία ζηελ παξάδνζε θαη ην ζνπξεαιηζκό. 

Αλαπηύζζνληαη δηάθνξεο λέεο θαηεπζύλζεηο: ν λενθπβηζκόο - θαηαλόεζε ηεο 

δσγξαθηθήο σο έλα θαζαξό ζύζηεκα γεσκεηξηθήο, απόιπηεο κνξθήο, ν 

εμπξεζηνληζκόο - ελαζρόιεζε κε ηηο πεξηπηώζεηο παξακόξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρήκαηνο θαη ν λενθιαζηθηζκόο - αγώλαο γηα ηελ απόιπηε, 

γεληθή θαη ηειηθή κνξθή. εκαληηθό γεγνλόο ηεο πεξηόδνπ απνηειεί ε «ξνδ» ηέηαξηε 

δεθαεηία,  όπνπ ε ζεξβηθή δσγξαθηθή ρσξίδεηαη ζηελ «ηέρλε γηα ηελ ηέρλε» θαη ζηελ 

«ηέρλε γηα ηηο ηδέεο». Ζ πξώηε είλαη θπξίαξρε ζε ό,ηη έρνπκε ήδε παξνπζηάζεη ελώ 

ε δεύηεξε αζρνιείηαη κε ην ζνπξεαιηζκό, ηελ θνηλσληθή ηέρλε, ηελ ηέρλε ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηεο επαλάζηαζεο θαη ην ζνζηαιηζηηθό ξεαιηζκό. Ζ θνηλσληθή ηέρλε 

δηακνξθώλεηαη γύξσ ζην 1930 σο θαιιηηερληθή θαη πνιηηηθή δήισζε κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ Παξηζηνύ θαη ηεο Μόζραο. Παξόιν πνπ ε δσγξαθηθή βξίζθεηαη ζε ύθεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ πνιινί θαιιηηέρλεο βξίζθνπλ ηε δύλακε λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αθόκε θαη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο. Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ μεθηλά θαη ε 

επαλάζηαζε ησλ θαιιηηερλώλ  πνπ θέξνπλ λέεο ηδέεο θαη πηνζεηνύλ ην ζνζηαιηζηηθό 

ξεαιηζκό31. 

 

 

                                                 
30

 Παπαληθνιάνπ, Μ. (2006), Ζ ειιεληθή ηέρλε ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, Θεζζαινλίθε: Βάληαο, ζ.ζ. 25-

30. 

31
 Dubravka Djurić, Miško Šuvaković (2003) Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-

avant-gardes, and Post avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, MIT Press.  

Hobsbawm, E.J. (1990), Ζ επνρή ηωλ επαλαζηάζεωλ 1789-1848, κηθξ.: Μ. Οηθνλνκνπνύινπ, 

Αζήλα: Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, ζ.ζ.342-347. 
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ηε ζύληνκε απηή επηζθόπεζε παξαηεξνύκε όηη ε πεξίνδνο ηεο ζεξβηθήο 

ηέρλεο κεηά ην 1950 ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ελαιιαγή ηεο «ζπλέρεηαο θαη ηεο 

αζπλέρεηαο». Ζ ζπλέρεηα θπξίσο ελζσκαηώλεη δσγξάθνπο πξνπνιεκηθώλ γεληώλ, 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ παξαιιαγέο ηνπ ρξώκαηνο θαη ηνπ εμπξεζηνληζκνύ. 

Αξγόηεξα πξνζειθύεη θαη ππνζηεξηθηέο ηεο ίδηαο γεληάο θαη ηέινο ηνπο λένπο. Οη 

λένη καδεύνληαη γύξσ από θάπνηεο νκάδεο δσγξάθσλ – «Αλεμάξηεηνη», «Δλδέθαηε 

Ηζηνξία», «Γεθεκβξηαλή Οκάδα» - ζηηο νπνίεο αλαπηύζζεηαη ε δεκηνπξγηθή 

πξνζσπηθόηεηα, ε πνηεηηθή γεσκεηξία, ε θαληαζία, ε παξαζηαηηθή θαη ε αθαηξεηηθή 

ηέρλε δηαθόξσλ ηύπσλ32. 

 

Μεηά ηα εμπξεζηνληζηηθά ρξώκαηα θαη ηηο θηλήζεηο, πξνηάζεθε, κεηαμύ ησλ 

λέσλ ηεο «Γεθεκβξηαλήο Οκάδαο» ε γεσκεηξηθή ηέρλε. Ξεθηλά σο «εηθνληζηηθή» γηα 

λα θαηαιήμεη ζην ηέινο σο αθεξεκέλε.  Ζ θαηαλόεζε ηεο επηθαλεηαθήο θαη θαζαξήο 

δηαθνζκεηηθήο νδεγεί ζηε ζθίαζε θάζε εθαηνζηνύ, αληηθαζηζηώληαο ην βαζύ 

δηάζηεκα κε ηνλ ηνπνινγηθό ρώξν θαη ηελ επηθάλεηα. Σα έξγα απνπλένπλ κηα 

ζπκκεηξία, κηα λέα θαηαλόεζε ηεο ππόζεζεο κέζσ ελόο θαλνληζηηθνύ θέληξνπ. Έηζη 

ηε δεθαεηία ηνπ εμήληα θαη ηνπ εβδνκήληα νδεγνύκαζηε ζηελ επηδίσμε ηεο 

«αξκνλίαο θαη αλαινγίαο σο ζεκεία αμηώλ»33. Μεηά ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν 

αλαδσππξώλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε ησλ δύν πξώησλ δεθαεηηώλ ηνπ 

αηώλα, ελώ ε αθεξεκέλε ηέρλε ζηε εξβία εθδειώλεηαη κεηά ην 1950. Ζ νκάδα 

«Δλδέθαηε Ηζηνξία» εθθξάδεη ηε δσγξαθηθή ηνπ αθεξεκέλνπ εμπξεζηνληζκνύ θαη 

ηεο ιπξηθήο αθαίξεζεο ελώλνληαο ηελ εμσηεξηθή θπζηθή ρεηξνλνκία κε ηελ 

εζσηεξηθή πλεπκαηηθή θίλεζε. Ζ αηζζεηηθή θαζνξίδεηαη από ηε γεληθή αληίιεςε θαη 

ηε δεκηνπξγηθόηεηα. Από  ην 1950 θαη έπεηηα ζπλαληάηαη κηα ήπηα, παξαδνζηαθή 

δσγξαθηθή. Γύξσ ζην 1970,  ζην Βειηγξάδη θαη ζην Νόβη αλη, εκθαλίδεηαη 

εληνλόηεξα ε ελλνηνινγηθή ηέρλε. Σν 1980, εκθαλίδεηαη ν αληηινγηζκόο, ε 

εμσπξαγκαηηθή ηέρλε. Μηα επνρή κεηακνληέξλα πνπ εθθξάδεη ην θελό, ηελ 

απνδόκεζε θαη ηελ ηζνπέδσζε, ζεκαηνδνηώληαο ην ηέινο ηνπ αηώλα θαη ηεο 

ρηιηεηίαο34. Έηζη παξαηεξνύκε όηη ε ζεξβηθή δσγξαθηθή  ηνπ 20νύ αηώλα 

                                                 
32

  Protić, M.B., Slikarstvo i vajarstvo 20. Veka. 

33
 Jelavich, C. & Jelavich, B. (1977), The Establishment of the Blakan National States: 1804-1920, 

University of Washington Press. 

34
 Παπαληθνιάνπ, Μ. (2006), Ζ ειιεληθή ηέρλε ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, Θεζζαινλίθε: Βάληαο, ζ.ζ. 234-

240. 
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ραξαθηεξίδεηαη από αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη επηιύνληαη ζρεδόλ ζε 

θάζε δεθαεηία. Ζ εζληθή ηέρλε γίλεηαη πην αλνηρηή θαη δελ θαζνξίδεηαη από 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια. Σν θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη ε ηζηνξηθή ζηηγκή 

αιιειεπηδξνύλ θαη νη ηδέεο ηεο αλάπηπμεο αλαπηύζζνληαη παξά ηνπο ζπρλνύο 

πεξηνξηζκνύο. Ζ επξσπατθή ηέρλε εηζέξρεηαη ζηελ θαιιηηερληθή δσή θαη ε ζεξβηθή 

ηέρλε κεηά ην 1950 εμαπιώλεηαη καδί κε ηε γηνπγθνζιαβηθή ζε όιεο ηηο ρώξεο35.  

 

Παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο ζηε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή ηεο εξβίαο 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή πνξεία: κέρξη ην κηζό ηνπ 19νπ αηώλα είλαη ζρεδόλ 

αλύπαξθηε. Δκθαλίδεηαη κόλν κέζσ εθθιεζηαζηηθώλ δηαθνζκεηηθώλ θαη εζληθώλ 

γιππηώλ, αιιά όρη κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ γιππηνύ. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο 

εκθάληζήο ηεο νθείιεηαη ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία πνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Καζνιηθή, δελ έδεημε ηόζε αλεθηηθόηεηα απέλαληί ηεο. Δλώ ινηπόλ ζηηο αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα ε ζεξβηθή γιππηηθή αξρίδεη λα δηαγξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο, ε ζεξβηθή 

δσγξαθηθή έρεη ήδε ηε δηθή ηεο παξάδνζε. Οη δύν πξώηεο δεθαεηίεο απνηεινύληαη 

κόλν από λέα ζηνηρεία θαη ε Σξίηε θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ θνηλσληθή ηέρλε 

επηζηξέθεη ζην πην νηθείν θαη πξαγκαηηθό ζηνηρείν, ζην ξεαιηζκό, δεκηνπξγώληαο 

κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ πνιέκνπ κηα λέα επνρή. Ζ γιππηηθή ηεο εξβίαο εμειίζζεηαη, 

δηαηεξώληαο όκσο ην ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ ησλ κνληέισλ. Ηδηαίηεξν ξόιν παίδνπλ 

νη Ţivojin Lukić (1889-1934), Petar Palavičini (1887-1958) θαη Risto Stijović (1894-

1974), θαιιηηέρλεο θηγνύξσλ θαη πνηεηέο ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο, θαη αξγόηεξα ν 

Dušan Jovanović Đukin (1891-1945). Αξρηθά εκθαλίδεηαη κηα ζρέζε ρώξνπ – 

κνξθήο ρσξίο πιήξε ξπζκό. Δίλαη κηα κεησπηθή, ζηαηηθή  θαη αδηαπέξαζηε ελέξγεηα 

πνπ πξνέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ ζρήκαηνο. Μεηά ην 1945, ην γεγνλόο απηό 

επηβεβαηώλνπλ ηα έξγα ησλ Petra Palavičinija, Rista Stijovića θαη Sretena 

Stojanovića. Δλώ νη θαιιηηέρλεο ηεο γεληάο ηνπο επηδηώθνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε 

από ηελ ηζηνξία θαη εκπινπηίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή εηθνληζηηθή έλλνηα κε ην 

πξνζσπηθό αίζζεκα θαη ζηπι, απηνί ζπλερίδνπλ λα είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ 

πξνπνιεκηθή γιππηηθή. Καιιηηέρλεο όπσο ε  Olga  Jevrić  εηζάγνπλ  λέα  δεδνκέλα 

ζηε ζεξβηθή κεηαπνιεκηθή γιππηηθή. ηξέθνληαη ζε λέεο έλλνηεο, ρξεζηκνπνηώληαο 

άκνξθα ζρήκαηα ηεο θύζεο. Γεληθά, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εθθξάδνληαη νη 

ζεκεξηλέο βαζηθέο επηδηώμεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ όια ηα πιηθά θαη όιεο νη 

                                                 
35

 Υνιέβαο, Ν. (1994), Αξρηηεθηνληθή ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηα Βαιθάληα, Αζήλα: Φηιηππόηε, ζ.ζ. 75-

90. 
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αλζξώπηλεο δπλάκεηο – ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, αξρηηεθηνληθή. Σαπηόρξνλα ε 

γιππηηθή κεηαιιάζζεηαη θαη εκθαλίδεηαη ελίνηε σο απνηέιεζκα ηεο δσγξαθηθήο 

θηινδνμώληαο ζηελ νπηηθή - αθή ηνπ πξαγκαηηθνύ ρώξνπ36. Ζ θαιιηηέρλεο πνπ 

κειεηνύκε αζρνιήζεθε κόλν πεηξακαηηθά θαη ζρεδηαζηηθά κε ηε γιππηηθή, ελώ 

πξνπνιεκηθά ελδηαθέξζεθε γηα ηελ θσηνγξαθία. 
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 Protić, M.B. (1975), Jugoslovenska skulptura 1870-1950. Beograd: Musej savremene umetnosti. 
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Δξγνβηνγξαθηθό ηεο Nadežda Petrović 
 

 

 Ζ Nadeţda Petrović γελλήζεθε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1873 ζην Πξηγθηπάην ηεο 

εξβίαο ζηελ πόιε Čačak. Θεσξείηαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δσγξάθνπο ηεο 

εξβίαο από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Μάρεηαη γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηελ επεκεξία 

ησλ γπλαηθώλ ζηελ ηέρλε, είλαη ππέξκαρνο ησλ πξννδεπηηθώλ ηδεώλ θαη ηεο 

ζύγρξνλεο ζεξβηθήο ηέρλεο ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα.  Κόξε ηνπ Mita Petrović, 

θαζεγεηή δσγξαθηθήο θαη ηζηνξηθνύ, κεγαιώλεη καδί κε 12 αδέξθηα, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ν Rastko πνπ έγηλε πνηεηήο θαη θξηηηθόο ηέρλεο37. Σν 1884, ε 

νηθνγέλεηά ηεο κεηαθνκίδεη από ην Čačak ζην Βειηγξάδη, όπνπ ηειεηώλεη ην ζρνιείν 

γπλαηθώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 1891. Από ην 1892 έσο ην 1897 

ζπνπδάδεη δσγξαθηθή ζην Βειηγξάδη θαη ην Ννέκβξην ηνπ 1898 θηάλεη ζην Μόλαρν 

ηεο Γεξκαλίαο όπνπ θαη αξρίδεη λα ζπνπδάδεη  δσγξαθηθή ζην ηδησηηθό ζρνιείν ηνπ  

Anton Aţbea38.  

 

 Σελ επνρή απηή ε κόξθσζε ησλ γπλαηθώλ απνηειεί θαηλόκελν. Καηά ηνλ 

19ν αηώλα ηα θνξίηζηα ζηε εξβία κπνξνύλ λα ζπνπδάζνπλ κόλν εάλ αλήθνπλ ζηα 

αλώηαηα θνηλσληθά ζηξώκαηα39. ηαδηαθά θαη θπξίσο ζην εμσηεξηθό 

δεκηνπξγνύληαη επθαηξίεο αλώηαηεο κόξθσζεο γηα ηηο γπλαίθεο ησλ αζηηθώλ 

νηθνγελεηώλ40. Πεηξακαηηθέο ζρνιέο ηερλώλ αλνίγνπλ από ην 1910 θαη κεηά, 

απνθηώληαο όιν θαη πεξηζζόηεξα κέιε θαη αλπςώλνληαο  ζηαδηαθά ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθώλ ζην δηθαίσκα ζηε κόξθσζε θαη ηελ εξγαζία41. 

                                                 
37

 Jovanović, M. (2011), Tri veka srpskog slikarstva, Dereta, ζ. 125. 

38
 Ţivanović, S. (1966), Nadežda Petrović (1873-1915), Novi Sad: ZLUMS. 

39
 Trgovčević, L. (2003), Planirava Elita: O studentima iz Srbije na Evropskim univerzitetima u 19 

veku, Belgrade: Istorijski institut, Sluţbeni glasnik, ζ. 297. 

40
 Woodward, S. (1985), '' The Rights of Women: Ideology, Policy, and Social Change in 

Yuogoslavia,'' in Women, State, and Party in Eastern Europe, ed. Sharon L. Wolchik and Alfred G. 

Meyer, Durham, NC: Duke University Press, ζ.239. 

41
 Benson, T. (2002), Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, 

Cambridge, MA: MIT Press, ζ.282. 

Lindemann, A. (2014), Ηζηνξία ηεο Νεόηεξεο Δπξώπεο. Από ην 1815 κέρξη ζήκεξα. Δπηκ. Η. 
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 ην ζρνιείν ηνπ Anton Aţbea θπξηαξρεί κηα λέα δσγξαθηθή ηερληθή, όπνπ ηα 

έξγα είλαη δσγξαθηζκέλα ζε ραξηί θαη ιάδη ζε θακβά. Δπηιέγεηαη ε ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη ηνπ πνιύρξσκνπ κνηίβνπ κέζα από πνξηξέηα, γπκλό θαη λεθξέο 

θύζεηο. Ζ Nadeţda Petrović πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ην πξσηόηππν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θακβά θαη λα ζπκβηβάζεη ην εζληθό θαη ην επξσπατθό κνληέιν 

εηθαζηηθήο απόδνζεο. Σα θαηλόκελα απηά θαη ηηο θαιιηηερληθέο επηξξνέο από ηα 

επξσπατθά θέληξα, θαηαθέξλεη λα ηα πξνζαξκόζεη ζηε ζεξβηθή θνηλόηεηα, 

επηδηώθνληαο έηζη ηνλ εθζπγρξνληζκό ζηηο ππάξρνπζεο αθαδεκατθέο απόςεηο. Έηζη 

απνθνηηώληαο αηζζάλεηαη ώξηκε θαη έηνηκε λα θηλεζεί πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο ηόζν 

ζηε δσή, όζν θαη ζηελ ηέρλε.   

 

 Ζ πξώηε ηεο αηνκηθή έθζεζε δσγξαθηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ην 1900 ζην 

Βειηγξάδη. Σν 1901 αξρίδεη λα εξγάδεηαη ζην εξγαζηήξην ηνπ Julius Exter  ζην 

Μόλαρν. ηηο 15 Απγνύζηνπ 1903, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο 

ζπλάμεηο ησλ γπλαηθώλ κεηαμύ ησλ έξβσλ εθείλε ηελ επνρή, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ρηιηάδεο γπλαίθεο. Καηά ηε ζπλεδξίαζε απηή ζπκκεηέρεη θαη ε Nadeţda 

Petrović σο νκηιήηξηα. ηε ζπλέρεηα, ππήξμε ηδξπηηθό κέινο ηεο νξγάλσζεο νη 

«Αδειθέο ηεο εξβίαο», κηα αλζξσπηζηηθή θαη παηξησηηθή νξγάλσζε ζηελ νπνία 

έγηλε γξακκαηέαο. Από ην 1904 εξγάδεηαη ζηε εξβία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο  

πξώηεο έθζεζεο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο ηέρλεο, ηδξύνληαο ηελ Καιιηηερληθή Δηαηξεία 

Lada θαη ηελ πξώηε εηαηξία ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο ηέρλεο (Sićevo, Pirot 1905). Σν 

1912 εθζέηεη ηα έξγα ηεο ζε πνιιέο εθζέζεηο: έθζεζε Lada 1906, The Art Colony 

Γηνπγθνζιαβηθή έθζεζε 1907, Art Association έθζεζε ηεο εξβίαο ην 1908, δεύηεξε 

αηνκηθή έθζεζε ζηε Ληνπκπιηάλα ην 1910, ην ίδην έηνο ην θζηλόπσξν ζην Παξίζη θαη 

ζην Εάγθξεκπ κε ηελ νκάδα ηέρλεο Medulić. Σν 1912 αλνίγεη ην δηθό ηεο ζρνιείν 

δηδαζθαιίαο θαη ιακβάλεη κέξνο ζηελ ηέηαξηε έθζεζε ηέρλεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο42. 

Έηζη θαηαλννύκε ηελ ελεξγό δξάζε ηεο ζην θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη εηθαζηηθό πεδίν 

ηεο επνρήο. 

 

 

 

  

                                                 
42
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Ζ Nadeţda Petrović ιόγσ ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο, ηεο εκπεηξίαο θαη 

ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο δηαθνξνπνηείηαη θαη εληάζζεηαη εηθαζηηθά ζηελ ηέηαξηε 

δεθαεηία. Ο λένο εμπξεζηνληζκόο  αζρνιείηαη κε ηελ ππνθεηκεληθή, κεηαβαιιόκελε 

εηθόλα θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Υαξαθηεξίδεηαη θαη από ηελ 

ηζρπξή έθθξαζε, ηα βαζηθά ρξώκαηα, ηηο γξακκέο θαη ηελ ηζρπξή θίλεζε, ηα εζηθά 

θαη ηα αηζζεηηθά δηιήκκαηα, ηελ αξρή ηεο «πνηεηηθήο αξκνλίαο».  ηόρν απνηειεί ε 

επηζηξνθή ζηε  θύζε θαη ηελ εζσηεξηθή δσή. Γεκηνπξγείηαη έλαο πνηεηηθόο 

ξεαιηζκόο, ζπλέρεηα ηεο δεζηαζηάο θαη ηνπ πάζνπο ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ,  ζε κία 

όκσο πην ήπηα θαη κειαγρνιηθή κνξθή. Ζ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε δεκηνπξγηθή ηεο 

ελέξγεηα αλύςσζε ηελ ζεξβηθή ηέρλε όπνπ άιινη δπζθνιεύηεθαλ λα 

αθνινπζήζνπλ. Ζ ίδηα ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηεο σο « ηκπξεζηνληζηή », θαη γηα πνιύ 

θαηξό ζεσξνύληαλ αξρεγόο ηεο ηερλνηξνπίαο ζηελ εζληθή ηέρλε, αιιά αξγόηεξα 

έγηλε θαλεξό πσο ην “ Φνξηεγίδεο ζην Sava43 ” ήηαλ ζηε πξαγκαηηθόηεηα ην κόλν 

ηκπξεζηνληζηηθό ηεο έξγν. Σειηθά κέζα από ηνλ εμπξεζηνληζκό ε Petrović κπόξεζε 

λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηεο γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ ειεπζεξία44.  

 

Ζ δσγξαθηθή ηεο ραξαθηεξίζηεθε από ηε δύλακε ηνπ ηαιέληνπ, ηνπ λνπ θαη 

ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηεο. Ήηαλ κία από ηνπο ιίγνπο έξβνπο θαιιηηέρλεο 

πνπ εξγάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκό ζηε εξβία, αιιά ησλ νπνίσλ ηα έξγα 

πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν ηεο παγθόζκηαο ηέρλεο ηεο επνρήο ηνπο. Ζ ηέρλε 

ηεο, εηζάγεη ηε εξβηθή ηέρλε ζηα καζήκαηα ηεο ζύγρξνλεο επξσπατθήο ηέρλεο. 

Λόγσ ηνπ πλεύκαηόο ηεο, ε δσγξαθηθή ηεο σο επί ην πιείζηνλ ζπκβαδίδεη κε ηνλ 

επξσπατθό εμπξεζηνληζκό. ηα έξγα ηεο θπξηαξρνύλ νη κεγάιεο επηθάλεηεο θαζώο 

θαη ηα αγαπεκέλα ηεο ρξώκαηα, ην θσηεηλό θόθθηλν θαη ην δεζηό πξάζηλν45. Ζ 

αγάπε ηεο γηα ηα ρξώκαηα δεκηνπξγεί κηα δίλε ρξσκαηηζκνύ, όπνπ εθηόο ησλ 

άιισλ ρξσκάησλ ρξεζηκνπνηεί βηνιεηί, κπιε θαη καύξν. Με ρνλδξέο θαη δπλακηθέο 

πηλειηέο κεηακνξθώλεη ηνλ θακβά. Ηδηαίηεξε είλαη ε πξνηίκεζε πνπ έρεη ζηα 

πνξηξέηα θαη ζηα ηνπία. Ζ δσγξαθηθή ηεο έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ζε επνρέο 

ζύκθσλα κε ηνπο ηόπνπο θαηνηθίαο ηεο: ε πεξίνδνο ηνπ Μνλάρνπ (1898 -1903), ε 

πεξίνδνο ηεο εξβίαο (1903-1910), ε παξηζηλή πεξίνδνο (1910-1912) θαη ε 

                                                 
43

 Βιέπε Δξεπληεηθό πιηθό - Μεζνδνινγία: αξ. έξγνπ 24. 

44
 Jovanović, M. (2011), Tri veka srpskog slikarstva, Dereta, ζ. 127. 

45
 Protić, B.M. (1972/1973), Jugoslovenska umetnost XX veka 1900-1920, Beograd: Musej 

savremene umetnosti, ζ. 21. 
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πεξίνδνο ηνπ πνιέκνπ (1912-1915)46. Έηζη θαηαλννύκε ηνλ θνζκνπνιηηηζκό θαη ηελ 

επξσπατθόηεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηεο47, θαζώο ζε θάζε 

κεηαθίλεζή ηεο παξήγαγε έξγα αιιειεπηδξώληαο ζηηο πξνζσπηθέο αλαδεηήζεηο 

ηεο. 

 

Λόγσ ηεο ελεξγνύ δξάζεο ηεο ζηα ζέκαηα γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ιόγσ ηεο κνληέξλαο εηθαζηηθήο ζέζεο πνπ ππνζηήξημε, ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν θαίλεηαη αλακελόκελε. ηαλ ηα ζύλλεθα ηνπ πνιέκνπ 

άξρηζαλ λα πιεζηάδνπλ ηε εξβία,  ε Nadeţda Petrović πήγε εζεινληηθά ζην 

ζηξαηό ηεο εξβίαο σο λνζνθόκα48. ηνλ Πξώην θαη Γεύηεξν Βαιθαληθό Πόιεκν 

ήηαλ εζειόληξηα λνζνθόκα ζην κέησπν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθώλ 

Πνιέκσλ ε Petrović ζπρλά εκθαληδόηαλ θαη σο αληαπνθξίηξηα ησλ γεγνλόησλ, 

γξάθνληαο γηα ηηο πνιεκηθέο εμειίμεηο θαη ηξαβώληαο θσηνγξαθίεο από δηάθνξα 

πνιεκηθά γεγνλόηα49. Σε δξάζε ηεο ζπλέρηζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γνύλαβε, όπνπ ζπκκεηείρε θαη ζηνλ αγώλα 

ζην Mačkov kamen. Μεηά ηε λίθε ηνπ ζεξβηθνύ ζηξαηνύ ζην  Cerskoj θαη ζην 

Kolubarskoj ην έηνο 1915 ε Petrović πήγε ζηα θόπηα όπνπ βξήθε θαηαθύγην κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο. Οη ζπγγελείο ηεο ηελ παξαθάιεζαλ λα κελ πάεη πίζσ ζην πεδίν ηεο 

κάρεο. Ωζηόζν επέιεμε έλα λνζνθνκείν ζην Valjevo50. Μεηά ηε κάρε Suvoborska, 

κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην ζεκαληηθέο κάρεο κεηαμύ ηνπ ζηξαηνύ ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο εξβίαο  θαη  ηεο  Απζηξννπγγαξίαο, ζην Valjevo έπεζε επηδεκία 

ηύθνπ. Ζ αζζέλεηα αλεζπρεί ζηξαηηώηεο, γηαηξνύο, λνζειεπηέο θαη πνιίηεο. ηα ηέιε 

Μαξηίνπ ηνπ 1915, ε κόιπλζε εμαπιώζεθε θαη ε Nadeţda Petrovič, ε νπνία 

εξγαδόηαλ σο λνζνθόκα ζην λνζνθνκείν Σάγκα Λνηκσδώλ, ππέθεξε επηά εκέξεο. 

Πέζαλε ηειηθά από ηνλ ηύθν ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 1915. Πξνο ηηκήλ ηεο Nadeţda 

Petrović, ζην Čačak από ην 1960, θάζε δύν ρξόληα έρεη θαζηεξσζεί εηθαζηηθή 

έθζεζε ηέρλεο κε ηίηιν: « Δλζύκεζε ηεο Nadeţda Petrović » θαζώο επίζεο έρνπλ 

                                                 
46
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δεκηνπξγεζεί δεκόζηα γιππηά πνπ ηελ απεηθνλίδνπλ θαη βξίζθνληαη ζε δεκόζηνπο 

ρώξνπο, ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο εξβίαο51. 

 

Οη πξνζπάζεηεο εθηνπξθηζκνύ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, ελίζρπζαλ ηηο 

ηάζεηο ζπλελλνήζεσο αλάκεζα ζηηο βαιθαληθέο ρώξεο. Ζ πξώηε απηή ζύκπξαμε 

ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ πινπνηείηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζεξβνβνπιγαξηθήο 

ζπλζήθεο ζπκκαρίαο, ζηηο 13 Μαξηίνπ 1912, πνπ πξνέβιεπε ηελ θήξπμε πνιέκνπ 

θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε πεξίπησζε εζσηεξηθώλ ηαξαρώλ ή 

κεηαβνιήο ηεο ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο θαη πξνζάξηεζε όισλ ησλ εδαθώλ πνπ ζα 

θαηαιακβάλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπξξάμεσο. Αθνινύζεζε ε 

ειιελνβνπιγαξηθή ζπλζήθε ζπκκαρίαο ζηηο 29 Μαΐνπ 1912. Ζ βαιθαληθή ζπκκαρία 

νινθιεξώζεθε κε ηελ πξνθνξηθή ζπκθσλία Βνπιγαξίαο – Μαπξνβνπλίνπ (Ηνύληνο 

ηνπ 1912) θαη ηελ ακπληηθή ζπλζήθε εξβίαο – Μαπξνβνπλίνπ. Οη πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο μεθίλεζαλ 8 Οθξσβξίνπ 1912, από ην Μαπξνβνύλην, πέληε κέξεο 

αξγόηεξα νη θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδνο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο επέδσζαλ 

ζηελ Τςειή Πύιε ηειεζίγξαθν, κε ην νπνίν δεηνύζαλ, κεηαμύ άιισλ, ηελ εζληθή 

απηνλνκία ησλ εζλνηήησλ ηεο απηνθξαηνξίαο, ην ηειεζίγξαθν απνξξίθζεθε από 

ηελ Τςειή Πύιε. Οη θξηζηκόηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ ζεξβηθνύ ζηξαηνύ δηεμήρζεζαλ 

ζηε Βνξεηνδπηηθή Μαθεδνλία, ελώ πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο δηεμήρζεζαλ ζην Νόβη 

Πάδαξ θαη ηελ Αιβαλία, όπνπ δξνύζε θαη ν ζηξαηόο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ52.  

 

Ζ έθξεμε ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, από ηελ Απζηξννπγγαξία ζηε 

εξβία, επαλέθεξε ην δήηεκα ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ εξβία εηδηθόηεξα, δερόηαλ 

επίζεζε από κηα κεγάιε Γύλακε θαη ζπλεπώο ακθηζβεηνύληαλ ζνβαξά ε εδαθηθή 

ηεο αθεξαηόηεηα. Παξόιν πνπ ε θπβέξλεζε ηνπ Νίθνια Πάζηηο πξνζπάζεζε λα 

απνξξίςεη ηηο ζπκκαρηθέο «πξνηξνπέο» γηα παξαρσξήζεηο εδαθώλ θη όηαλ απηό 

θαηέζηε δύζθνιν, εμαηηίαο ηεο θξίζηκεο θαηαζηάζεσο ζην κέησπν θαη ηεο απόιπηεο 

εμαξηήζεσο ηεο ρώξαο από ηελ Αληάλη, επηρεηξνύζε ζπκβηβαζηηθέο αληηπξνηάζεηο, 

γλσξίδνληαο σζηόζν όηη απηέο δελ ζα γίλνληαλ δεθηέο, ζηνρεύνληαο νπζηαζηηθά 

ζηελ ρξνλνηξηβή. Ζ εξβία δελ θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη ηελ ζπλδπαζκέλε θαη 

ζπληνληζκέλε επίζεζε ηεο Γεξκαλίαο, Απζηξννπγγαξίαο θαη Βνπιγαξίαο ηνλ 
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Οθηώβξην ηνπ 1915. Οη ζεξβηθέο δπλάκεηο επηρείξεζαλ κεηαθίλεζε ηνπ κεηώπνπ 

πξνο λόην αιιά θαη απηή ε θίλεζε απεηξάπε από ηε βνπιγαξηθή παξέκβαζε. Οη 

έξβνη πξόζθπγεο θαηέιεμαλ ζηελ Κέξθπξα όπνπ εγθαηέζηεζαλ εμόξηζηε εξβηθή 

θπβέξλεζε. Έηζη ε Διιάδα πνπ ηππηθά παξέκελε νπδέηεξε θηινμελνύζε ζην 

έδαθόο ηεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο εξβίαο53. 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξάζεο ηεο εληνπίδεηαη επίζεο ζηηο ηηκέο πνπ 

δόζεθαλ, όπσο όηη ζην ραξηνλόκηζκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο ησλ 200 

δελαξίσλ εκθαλίδεηαη ην πξόζσπό ηεο θαη ζην πίζσ κέξνο κηα γλσζηή 

θσηνγξαθία ηεο σο λνζνθόκα ην έηνο 1913. Απηή ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ κηα 

γπλαίθα έιαβε εμέρνπζα ζέζε ζε έλα ραξηνλόκηζκα ηεο εξβίαο54. 

 

Άιισζηε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εξεπλεηηθά πεδία ηεο θεκηληζηηθήο 

Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο εθείλεο ηεο γπλαίθαο, όπνπ 

ελζαξθώλεηαη ην ιεγόκελν «Αηώλην Θειπθό». ηεξίδνληαη ζηηο δπαδηθέο αξρέο, 

άζπηιε αγλόηεηα θαη πςεινηάηε αξεηή από ηελ κηα, νξκή θαη αραιίλσηε 

ζεμνπαιηθόηεηα από ηελ άιιε. Ολνκάδνληαη αληίζηνηρα Μαληόλα, Παξζέλνο, Θεά, 

Αγία, Δύα, Μάγηζζα, Πόξλε, Βξηθόιαθαο55. Απηή ε ζεκαηηθή ηππνινγία 

αλαπαξαζηάζεσλ ραξαθηεξίδεη θαη ηε δεκόζηα ζεξβηθή γιππηηθή, ζηελ θαιιηηερληθή 

απεηθόληζε ησλ γπλαηθώλ. 

 

 Οη θξηηηθνί θαη ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο56 ππνζηεξίδνπλ όηη ην θαιιηηερληθό θίλεκα 

ζην νπνίν ελεξγά κεηέρεη ε Nadeţda Petrović είλαη ν εμπξεζηνληζκόο, πνπ 

αλαπηύρζεθε, επηθεληξώζεθε θαη απέθηεζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηε 

Γεξκαλία. Ήηαλ ε θαζνξηζηηθή θηλεηήξηα δύλακε όισλ ησλ εμειίμεσλ θαη επηπιένλ ε 

κεγαιύηεξε πξνζθνξά ηεο Γεξκαλίαο ζηε κνληέξλα ηέρλε. Ζ έληαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ εμπξεζηνληζκόο ζηελ αξρή ηνπ αηώλα, ε επαλάιεςή ηνπ κεηά ην 

Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε πξνβνιή ηνπ ζηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, 

                                                 
53

 Υαζηώηεο, Λ. Βι. http://www.imma.edu.gr/imma/history/11.html 

54
 Βιέπε παξάξηεκα: αξ. έξγνπ 43 -  44. 

55
 Παπαληθνιάνπ, Μ. (1995), Δηζαγωγή ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρεο, Θεζζαινλίθε: Βάληαο, ζ.ζ. 429-441. 

56
 Djuric, D. & Suvakovic, M. (eds) (2003), Impossible Histories: historical avant-garde, neo-avant-

gardes and post-avant-gardes in Yugoslavia 1918-1991. Massahussets Institute of Technology, p.p. 

13-14. 
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νδεγεί ηνπο λένπο εξεπλεηέο ζηελ αλάγθε αλίρλεπζήο ηνπ ζηελ εηθαζηηθή 

δεκηνπξγία θαη πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ.  

 

 Σα βαζηθά ζέκαηα ηνπ εμπξεζηνληζκνύ ήηαλ από ην έλα κέξνο ε αγσληώδεο 

ζθέςε γύξσ από ηελ θαηαζηξνθή ζηελ νπνία θαηλόηαλ λα νδεγείηαη ε Δπξώπε κε 

ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν θαη από ην άιιν, ε κπζηηθηζηηθή ειπίδα ζε κηα 

νινθιεξσηηθή αλαλέσζε ηεο αλζξσπόηεηαο. Έηζη βιέπνπκε ζηνλ ίδην θαιιηηέρλε 

έλαλ εμπξεζηνληζκό απνθαιππηηθό, αιιά θαη κεδεληζηηθό, πνπ αλαπαξηζηά ζηηο 

νξακαηηζηηθέο, θπληθέο ή γεινηνγξαθηθέο εηθόλεο ηνπ, αθελόο ηε δηάιπζε ηεο 

παιαηάο απηαξρηθήο θαη κηιηηαξηζηηθήο θνηλσλίαο ηεο Γεξκαλίαο θαη αθεηέξνπ έλαλ 

εμπξεζηνληζκό κεζζηαληθό θαη κε πίζηε ζην κέιινλ: έηζη δηαθεξύζζεηαη, ζε ηόλνπο 

εθζηαηηθνύ πάζνπο ε αλαγέλλεζε ηεο αλζξσπόηεηαο, από ηνπο λένπο πνπ 

θαινύληαη λα νηθνδνκήζνπλ κηα λέα θνηλσλία αδειθνζύλεο πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ 

θόζκνπ ησλ πξνγόλσλ. Σν θπξηαξρηθό κνηίβν ηεο εμπξεζηνληζηηθήο ηερλνηξνπίαο, 

είλαη ε πξνγξακκαηηθή  άξλεζε ηεο παξάδνζεο, ε ζέιεζε ησλ πην 

ραξαθηεξηζηηθώλ εθπξνζώπσλ λα γίλνπλ νη θήξπθεο θαη πξσηνπόξνη ελόο λένπ 

θόζκνπ κέζσ  κηαο  λέαο  έθθξαζεο.  Σν  ζέκα  ηεο  ζρέζεο  ηνπ  αλζξώπνπ  κε ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ ηίζεηαη γεληθόηεξα ζηε γεξκαληθή ηέρλε ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα. 

Ήδε από ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα, ε θύζε είρε αξρίζεη λα ζεσξείηαη από πνιινύο 

απάληεζε ζηελ πλεπκαηηθή θζνξά πνπ επέθεξε κνηξαία ε δσή ζηελ πόιε, κε ηνπο 

λένπο ξπζκνύο εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα, ηνπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο θαη άιια. Ζ 

αλζξώπηλε κνξθή, ζπλήζσο γπκλή, κέζα ζην ηνπίν απνδίδεη απηό ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε θύζε.  

 

 Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ εμπξεζηνληζηώλ θαιιηηερλώλ ήηαλ ε ηάζε λα 

παξακνξθώλνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηα έξγα ηνπο, αδηαθνξώληαο απέλαληη ζε   

«κηα πηζηή θαη αληηθεηκεληθή» αλαπαξάζηαζή ηεο. πρλά ν εμπξεζηνληζκόο 

δηαθξίλεηαη θαη από κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αγσλία, ραξαθηεξηζηηθά κάιηζηα 

κπνξνύκε λα πνύκε πσο ειάρηζηα εμπξεζηνληζηηθά έξγα έρνπλ ραξνύκελε 

δηάζεζε57. εκαληηθό εθθξαζηηθό ζηνηρείν ήηαλ θαη ε γξακκή, πνηέ πεξίπινθε θαη 

                                                 
57

 Γηα ην ζέκα ππάξρεη πινύζηα βηβιηνγξαθία όπσο: Furness, R.S. (1980), Δμπξεζηνληζκόο, Αζήλα: 

Δξκήο. Πξνθνπίνπ, Α. (1969), Ηζηνξία ηεο ηέρλεο 1750 – 1950, Αηιαληίο, 3νο ηόκνο. Βαθαιό, Δ. 

(2000), Δμπξεζηνληζκόο – Τπεξξεαιηζκόο, Κέδξνο, 2νο ηόκνο. Ashley, B. (2008), Δμπξεζηνληζκόο, 

Αζήλα: Διεπζεξνπδάθεο. 
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θακπύιε όπσο ησλ ζπγρξόλσλ ηνπο Γάιισλ, αιιά έληνλε, ζαθήο θαη γσληώδεο. 

Καζώο ε εμπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία θαίλεηαη λα απέθιεηε ηελ έκθαζε ζηε ινγηθή, 

νη θαιιηηέρλεο επέιεγαλ ηελ ακεζόηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο παξόξκεζεο θαη 

δηαηύπσλαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθηόλσζε πνπ πξνθαινύζε ε ζύγθξνπζή ηνπο κε 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κε παξακνξθώζεηο ησλ θπζηθώλ ζρεκάησλ, πνπ είραλ όκσο 

ηελ έληαζε θαη ηελ αιήζεηα ηεο ππαξμηαθήο ζπκκεηνρήο ηνπ θαιιηηέρλε58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Υαξαιακπίδεο, Α. (1993), Ζ Σέρλε ηνπ Δηθνζηνύ Αηώλα, Δθδόζεηο Δπηζηεκνληθώλ Βηβιίσλ θαη 

Πεξηνδηθώλ, 1νο  ηόκνο. 
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Πξνεξεπλεηηθό πιηθό 

 

ηελ ζεξβηθή βηβιηνγξαθία γηα ην έξγν θαη ηε δσή ηεο Nadeţda Petrović 

έρνπκε εληνπίζεη πξνεξεπληεηηθό πιηθό, ην νπνίν αμηνπνηήζακε ζηε κειέηε απηή: 

 

Βηβιία: 

 

Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka ( Latković Vojislava ) 

Nadežda Petrović srpska književna zadruga ( Ambrozić Katarina ) 

Nadežda Petrović – IzmeĎu umetnosti i politike ( Janković Olivera ) 

Žitija slikara, knjiga II Ivakskomerc ( Vranjski Zoran Stošić ) 

Znamenite srpske žene ( Tasić Milutin ) 

Jugoslovensko slikarstvo 1900 – 1950 ( B. Protić Miodrag ) 

Žene u ratu, Srbija 1915 – 1918 ( Kripner Monika ) 

Nadežda Petrović ( 1873 – 1915 ) ( Živanović S. ) 

Nadežda Petrović ( Vesna Jeremenko ) 

Nadežda Petrović – s obe strane objektiva ( Jovanov Jasna ) 

 

Πεξηνδηθά: 

 

Babič Rade (2008). «Nadežda Petrović – a female painter and a nurse». 

Vojnosanitetski pregled. Militarz – medical and pharmaceutical review: 783 

Jovicic Petrija (2014). «From “Woman with a Child” to “Stranger”: The feminist 

project of Nadežda Petrović». Glasnik Etnografskog instituta: 147-161 

Spasić Suzana (2014). «Nadežda Petrović, izmeĎu nerazumevanja i slave». Avant 

art magazin. Časopis za umetnost i kulturu življenja. 
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Δξεπλεηηθό πιηθό – Μεζνδνινγία 
 
 

ηα κνληέια αλάιπζεο, πνιηηηζκηθνύ πιηθνύ θαη εηδηθόηεξα εηθαζηηθώλ έξγσλ 

θαηαγξάθνληαη δηεζλώο ηα κνξθνινγηθά κνληέια, ε εηθνλνινγηθή, ε ζεκεησηηθή 

αλάιπζε θαη νη θνηλσληθνηζηνξηθέο  αλαιύζεηο πνπ είλαη επξύηεξεο, γηαηί ρσξίο λα 

απνθιείνπλ ηηο ππόινηπεο πξνζπαζνύλ λα ππεξβνύλ θξηηηθά ηηο ηδεαιηζηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο. ζνλ αθνξά ηελ ηεθκεξίσζε ελόο έξγνπ ηέρλεο, θαη ηελ εξκελεία 

ηνπ ππάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη θαη ζρνιέο. Ζ κνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ έξγσλ 

ηέρλεο πνπ πξνηείλεη ν Wolfflin, επηηξέπεη ζην ζεαηή – εξκελεπηή ηελ θαηαλόεζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ ύθνπο ηνπ θάζε θαιιηηέρλε, ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηνπ 

ηνπηθνύ θαη εζληθνύ ξπζκνύ, ελώ παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εξκελεπηή 

λα θάλεη ιόγν γηα ζηαζεξή πεξηνδηθόηεηα ζην ξπζκό. ύκθσλα κε ηνλ Wolfflin, ε 

πνξεία εμέιημεο ηεο ηέρλεο θαζνξίδεηαη από πέληε δεύγε αληηζεηηθώλ ελλνηώλ σο 

κεηάβαζε: α) από ην «γξακκηθό» ζην «δσγξαθηθό» ζηπι, β) από ηελ επηθάλεηα ζην 

βάζνο ηεο ζύλζεζεο, γ) από ηελ «θιεηζηή» ζηελ «αλνηρηή» θόξκα / ζύλζεζε, δ) 

από ηελ πνιιαπιόηεηα (όινλ) ζηελ ηδηαίηεξε ελόηεηα (κέξνο) θαη ε) από ηελ 

απόιπηε ζαθήλεηα ζηελ ζρεηηθή ζαθήλεηα59. 

 

Ωο αληίδξαζε ζηελ κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε, εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε 

εηθνλνγξαθηθή – εηθνλνινγηθή κέζνδνο ηνπ Έξβηλ Παλόθζθη (Erwin Panofsky) θαη 

ηνπ Άκππ Βάξκπνπξγθ (Aby Warburg), ζε κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε 

θαηαγσγή θαη ν ζπλδπαζκόο ησλ κνηίβσλ, θαζώο θαη ε ζεκαζία ησλ κνηίβσλ ζηηο 

ζύγρξνλεο πξνο ηνλ πίλαθα πεγέο, δηεξεπλώληαο ηε γεληθή ζεκαζία ησλ έξγσλ ζηα 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ηνπο ζπκθξαδόκελα60. 

                                                 
59

 Belting, H. – Dilly, H. – Kemp, W. – Sauerländer, W. – Wranke, M. (1995 πηκ.), Δηζαγωγή ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Παπαληθνιάνπ Μ. (επηκ. Διιεληθήο έθδνζεο), Γηόθα Λ. (κηθξ), Θεζζαινλίθε: 

Βάληαο, ζ.ζ. 211-239, 384-418, 419-444. 

Wolfflin, H. (1992), Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο. Σν πξόβιεκα ηεο εμέιημεο ηνπ ζηπι ζηε 

λεόηεξε ηέρλε, Παπαληθνιάνπ Μ. (πξνι.), Κνθαβέζεο Φ. (κηθξ), Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο, ζ.ζ. 

17-36. 

60
 Βι. ζην ηεηαθάθεο Υξπζνβαιάληεο (2013), Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο θαη Μεζνδνινγηθέο 

Πξνζεγγίζεηο: http://www.artmag.gr/articles/art-articles/about-art/item/4222-art-and-artistsί 

Read, Ζ. (1978), Ηζηνξία ηεο Μνληέξλαο Εωγξαθηθήο, κηθξ.: Α. Παππάο θαη Γ. Μαληάηεο, Αζήλα: 

Δθδόζεηο Τπνδνκή, ζ.ζ. 18-19 (α΄ έθδνζε: Νέα Τόξθε, Frederick Praeger, 1959). 

http://www.artmag.gr/articles/art-articles/about-art/item/4222-art-and-artists�
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ην πεδίν απηό επηρεηξνύκε ηελ πξώηε πξνεηθνλνγξαθηθή ηαμηλόκεζε ησλ 

έξγσλ (Έξβηλ Παλόθζθη) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ ζε 

κηα ζύλζεζε κε ηα κνληέια ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ζην πιαίζην ηεο κεηακνληέξλαο 

θνπιηνύξαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνύ, όπνπ εκθαλίδεηαη, κε εθπξόζσπν ηελ Λίληα 

Νόθιηλ (Linda  Nochlin) ε θεκηληζηηθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο, σο θνκκάηη ηνπ 

θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο, αλαιακβάλνληαο λα δηθαηώζεη ηελ κέρξη ηόηε θαηαπηεζκέλε 

γπλαηθεία ηέρλε θαη δεκηνπξγηθόηεηα61. Σα έξγα ηεο Nadeţda Petrović, ζην ζύλνιό 

ηνπο ζεκαίλνπλ ηελ έθθξαζε, ηε δύλακε θαη ην ζάξξνο ηεο γπλαίθαο – δσγξάθνπ 

από ηα Βαιθάληα. Σα έξγα ηαμηλνκνύληαη ζε πεξηόδνπο ζύκθσλα κε ηηο 

«ηερλνηξνπηθέο» επηδξάζεηο ησλ ηόπσλ, όπνπ κεηαθηλήζεθε θαη δεκηνύξγεζε. 

Δηδηθόηεξα αθνινπζνύκε ηελ εηθνλνγξαθηθή αλάιπζε62, σο πξώηε ηαμηλόκεζε, 

ηεθκεξίσζε θάζε ηερλνπξγήκαηνο κε βάζε ηνλ ηίηιν – ιεδάληα ηνπ έξγνπ, ηε 

ρξνλνινγία, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε ζπιινγή ( ηδησηηθή ή  δεκόζηα ) ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην έξγν. 

 

 ηε ζπλέρεηα πξνηείλνπκε κηα αηζζεηηθή αλάιπζε ησλ έξγσλ αθνινπζώληαο 

ην κνληέιν ηνπ Adams ( 1985 ) θαη ηνπ Taylor ( 1986 )63, γηαηί έρεη ήδε εθαξκνζηεί 

ζην ρώξν ηεο εηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζεσξνύκε όηη ζπκβάιινπκε ζε κηα 

ζπλζεηηθή πξόηαζε αηζζεηηθήο αλάγλσζεο κνληέξλσλ δσγξαθηθώλ έξγσλ 

βαιθαληθήο θαη επξσπατθήο ηερλνηξνπίαο. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
Combrich, E. H., Σν Υξνληθό ηεο Σέρλεο, κηθξ.: Καζδάγιε Λ., Αζήλα: ΜΗΔΣ, 19992, ζ.ζ. 15-24 (α΄ 

έθδνζε: Λνλδίλν, Phaidon, 1950). 

Benjamin, W. (1978), Γνθίκηα γηα ηελ Σέρλε, κηθξ.: Κνύξηνβηθ Γ., Αζήλα: Κάιβνο, ζ.16. 

Σάηλ, Η., Φηινζνθία ηεο Σέρλεο, κηξθ.: Υνπξκνύδηνο Α., Αζήλα: Γθνβόζηε. 

61
 Nochlin, L. (1999), Representing Women, London: Thames & Hudson. 

62
 Belting, H. – Dilly, H. – Kemp, W. – Sauerländer, W. – Wranke, M. (1995 πηκ.), Δηζαγωγή ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Παπαληθνιάνπ Μ. (επηκ. Διιεληθήο έθδνζεο), Γηόθα Λ. (κηθξ), Θεζζαινλίθε: 

Βάληαο 

63
 Adams, H. (1990), Antithetical Essays in Literary Criticism and Liberal Education, Florida State: 

University Press. 

Taylor, R. (1986), Educating for art: Critical response and development, London: Longman. 
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Αηζζεηηθή αλάιπζε ηωλ έξγωλ 

 

 

Ο Adams (1990) γηα λα πξνζεγγίζεη έλα έξγν ηέρλεο πξνηείλεη ηνλ              

«Αηζζεηηθό Γηάινγν» ζε ηξία επίπεδα: αηζζεζηαζκόο θαη έθθξαζε, πεξηγξαθή θαη 

αλάιπζε ζηνηρείωλ. ην επίπεδν, αηζζεζηαζκόο θαη έθθξαζε, νξίδνπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ καο πξνθαιεί ην έξγν. ηελ πεξηγξαθή, νξίδνπκε ηελ ηαπηόηεηα 

ηνπ έξγνπ, δειαδή ηη έξγν είλαη θαη ηη παξηζηάλεη, θαη ηε ηερληθή θαη ζεκαηηθή 

πεξηγξαθή πνπ αθνξά ζηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ην ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ. Ζ αλάιπζε ζηνηρείσλ είλαη ην πςειόηεξν 

αηζζεηηθό επίπεδν θαη απνηειεί ηε ζπλάξηεζε ησλ δύν πξνεγνύκελσλ επηπέδσλ.  

Δπηθεληξώλεηαη ζηα ζηνηρεία θαη ηηο αξρέο ηνπ ζρεδίνπ, όπωο ε θόξκα, ε γξακκή, 

ην ζρήκα, ην ρξώκα, ν ξπζκόο, ε πθή, ν όγθνο, ε πξννπηηθή, ε αξκνλία θαη ε 

ηζνξξνπία. Σα θξηηήξηα απηά ζπληζηνύλ ζηαζεξέο γηα θάζε έξγν. 

 

Ο Taylor (1986) ππνζηεξίδεη πσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο 

πξόζιεςεο/αλάιπζεο ελόο έξγνπ αθνξά ζηηο παξακέηξνπο: πεξηερόκελν,  θόξκα, 

δηαδηθαζία θαη δηάζεζε/ζπλαίζζεκα. Σν πεξηερόκελν αθνξά ζην ζέκα ηνπ έξγνπ, 

εάλ είλαη ξεαιηζηηθό ή αθαηξεηηθό θαη αλ ην λόεκα ηνπ έξγνπ γίλεηαη ακέζσο 

αληηιεπηό ή κήπσο είλαη κεξηθώο θξπκκέλν. ηε ζεκαηηθή «θόξκα» αλαιύνληαη ηα 

εηθαζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιιηηέρλεο, όπσο ηα ρξώκαηα, ηα ζρήκαηα, 

νη γξακκέο, ν ξπζκόο, ν ηόλνο, ε πθή θαη ηα ζύκβνια.  

 

ηε ζεκαηηθή «δηαδηθαζία»  αλαδεηθλύνληαη, ηα πιηθά/εξγαιεία/ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν θαιιηηέρλεο, πώο άξρηζε θαη από πνηα ζηάδηα πέξαζε ην έξγν 

κέρξη λα ηειεηώζεη θαη αλ ρξεζηκνπνίεζε βνεζεηηθό πιηθό, όπσο θσηνγξαθίεο ή 

ζθίηζα. ζνλ αθνξά ζηε δηάζεζε/ζπλαίζζεκα αθνξνύλ ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο 

πξνθαιεί ην έξγν. 

 

Με βάζε ηα θξηηήξηα απηά δηακνξθώλνπκε κηα ζπλζεηηθή πξόηαζε 

αηζζεηηθήο αλάιπζεο ησλ έξγσλ θαη ζηόρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο επνρήο πνπ 

έδεζε θαη κεηέθεξε ζηα έξγα ηεο ε δσγξάθνο. πγθεθξηκέλα εζηηάδνπκε ζηηο 

παξακέηξνπο:  α) εθθξαζηηθόηεηα θαη πεξηγξαθή ηωλ έξγωλ θαηαδειωηηθή θαη 

αηζζεηηθή, πεδίν, θόξκα, γξακκή, ζρήκα, ρξώκα, ξπζκόο, όγθνο, πξννπηηθή, πθή, 
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αξκνλία, ηζνξξνπία, θίλεζε,  ζηαηηθόηεηα, ρώξνο θαη β) πεξηερόκελν, κήλπκα, 

αληίζεζε, ζύλζεζε, ζεκαηλόκελν64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Adams, H. (1990), Antithetical Essays in Literary Criticism and Liberal Education, Florida State: 

University Press. Ibidem. 

Taylor, R. (1986), Educating for art: Critical response and development, London: Longman. Ibidem. 
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ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

1. Πεξίνδνο ηνπ Μνλάρνπ ( 1898 - 1903 ) 
 

 

αξ. έξγνπ 1 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Καινθαηξηλή κέξα 

Υξνλνινγία: πεξίπνπ 1900 

Γηαζηάζεηο: 46,2 x 38,2 cm    

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό, δηζδηάζηαην 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, καύξν, κπιε θαη θίηξηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ύλζεζε ρξσκάησλ θαη γξακκώλ ζε ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο γπλαηθώλ κε έκθαζε ζηνλ ελδπκαηνινγηθό θώδηθα. 
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αξ. έξγνπ 2
65

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Βαπαξόο κε θαπέιν 

Υξνλνινγία: 1900 

Γηαζηάζεηο: 56 x 37 cm 

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία  

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, καύξν, θόθθηλν θαη κπιε 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα ζύλζεζε γξακκώλ θαη ρξσκάησλ κε 

ξεαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε αλδξηθήο δπλακηθήο ζθιεξόηεηαο ζην 

βιέκκα. Με έκθαζε ζηνλ ελδπκαηνινγηθό θώδηθα. 

                                                 
65

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Poezija by Jovica Letić 

http://www.jovicaletic.com/cms/?page_id=5663 
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αξ. έξγνπ 3
66

 

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Ξύιν ζην δάζνο 

Υξνλνινγία: 1901 

Γηαζηάζεηο: 98,5 x 65 cm 

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία  

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Δμσηεξηθόο, πξννπηηθόο 

Γξακκή: Πιαηηέο, ζπλερόκελεο θαη θακπύιεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Καθέ, πξάζηλν, θόθθηλν θαη θίηξηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα ζύλζεζε γξακκώλ θαη ρξσκάησλ κε 

λαηνπξαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε άγξηαο θύζεο κε έκθαζε ζηνλ θώδηθα 

πξννπηηθήο. 

                                                 
66

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 192. 
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αξ. έξγνπ 4
67

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Νεξόκπινο 

Υξνλνινγία: 1901 

Γηαζηάζεηο: 37 x 52 cm 

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Δμσηεξηθόο, πξννπηηθόο 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θαθέ θαη πξάζηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα αληίζεζε ζθηώλ θαη ηόλσλ κε 

έκθαζε ζηελ ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε παξαπνηάκηνπ νηθηζηηθνύ ρώξνπ. 

                                                 
67

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Poezija by Jovica Letić 

http://www.jovicaletic.com/cms/?page_id=5663 
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αξ. έξγνπ 5
68

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Ζ ζπγθνκηδή 

Υξνλνινγία: 1902 

Γηαζηάζεηο: 49 x 63,5 cm    

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, κπιε, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Μηα ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ησλ 

αλζξώπσλ ηεο επνρήο κε ηζνξξνπία ρξσκάησλ θαη ηόλσλ, κε έκθαζε ζηελ 

αγξνηηθή θνπηώδε εξγαζία.  

                                                 
68

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 192. 
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Απνηειέζκαηα 

 

 

 ηα έξγα απηά ρσξίο λα γεληθεύνπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαζώο πξόθεηηαη γηα 

ηα ζπγθεθξηκέλα ηέζζεξα έξγα εληνπίδνπκε ηε «ζθιεξή» αγξνηηθή απόδνζε ηεο 

θύζεο, ηελ ρξσκαηηθή θαη ηνληθή δεμηόηεηα ηεο δσγξάθνπ θαη ηελ αλζξσπνθεληξηθή 

δηάζηαζε. Ηζηνξηνγξαθηθά ζα κπνξνύζακε λα «δηαβάζνπκε» ηελ ηζηνξία «από ηα 

θάησ»69. 
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 Braudel, F. (1986), Μειέηεο γηα ηελ Ηζηνξία. Μηθξ. Ο. Βαξώλ, Αζήλα: ηακνύιεο. 
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2. Πεξίνδνο ηεο εξβίαο ( 1903 - 1910 ) 

 

 

αξ. έξγνπ 6
70

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: εξβία 

Υξνλνινγία: 1904 

Γηαζηάζεηο: 50 x 67 cm    

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, νλεηξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Κίηξηλν, πξάζηλν, κπιε θαη άζπξν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αθαηξεηηθή απόδνζε ηνπνγεσγξαθηθή ηεο παηξίδαο, κε αθαλόληζηα 

ζρήκαηα θαη αξκνλία ρξσκάησλ. 

                                                 
70

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Pavle Beljanski Memorial Collection 

http://www.pavle-beljanski.museum/en/artwork.php?artwork=101 



 

 37 

 

αξ. έξγνπ 7
71

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Παιηό λεθξνηαθείν 

Υξνλνινγία: 1904 

Γηαζηάζεηο: 49 x 60 cm    

πιινγή: Muzej savremene umetnosti u Beogradu ( MSUB ) 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Κόθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ησλ ηόλσλ θαη ησλ ρξσκάησλ ζε ηνπνγξαθηθή δηάζηαζε θαη 

ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε δπλακηθήο θαη αλνημηάηηθεο ππαίζξηαο ηνπηθόηεηαο vs 

γισζζηθήο ρξνληθήο θαηαδήισζεο.  

                                                 
71

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Arte  

http://www.arte.rs/en/umetnici/nadezda_petrovic-36/opus/staro_groblje-3903/ 
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αξ. έξγνπ 8
72

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Από ην Resnik 

Υξνλνινγία: 1905 

Γηαζηάζεηο: 99,5 x 68,5 cm    

πιινγή: Muzeja grada Beograda 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό θαη Γεσκεηξηθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Σξηζδηάζηαηνο, εμσηεξηθό, πξννπηηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θαθέ, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ έξβσλ κε 

αξκνλία ρξσκάησλ θαη ηόλσλ, κε έκθαζε ζηελ «θαηά κέησπν» πόδα ησλ 

αγξνηηζζώλ γπλαηθώλ. 

                                                 
72

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 214. 
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αξ. έξγνπ 9
73

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Σαθή ζην ίηζεβν 

Υξνλνινγία: 1905   

πιινγή: Muzej savremene umetnosti u Beogradu ( MSUB ) 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, δηζδηάζηαην 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θόθθηλν, θίηξηλν, κπιε, καύξν θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ύλζεζε ηόλσλ θαη όγθσλ ζε πξννπηηθή δηάιπζεο ησλ αλζξώπηλσλ 

νιόζσκσλ κνξθώλ κε έκθαζε ζην πνιππιεζέο ζπκκεηνρηθό, ηειεηνπξγηθό 

παξαδνζηαθήο ηαθήο. 

                                                 
73

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 196. 
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αξ. έξγνπ 10
74

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Velikafa 

Υξνλνινγία: 1905 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε  

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Κίηξηλν, θόθθηλν, άζπξν, κπιε θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ρξσκάησλ θαη ηόλσλ δίλνληαο έκθαζε ζηε θσηεηλόηεηα κε 

ζηόρν ηελ λαηνπξαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε ππαίζξηαο νηθηζηηθήο, 

βαιθαληθήο ηνπηθόηεηαο. 

                                                 
74

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Impressionism 

https://www.pinterest.com/ssspockkk/impressionism/ 
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αξ. έξγνπ 11
75

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Αγξόηηζζα από ηε Šumadija 

Υξνλνινγία: 1905 

Γηαζηάζεηο:  65,5 x 49 cm 

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, κπιε, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θαθέ  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ρξσκάησλ, ηόλσλ θαη νιόζσκεο γεσκεηξηθήο απόδνζεο κε 

έκθαζε ζηε ζθιεξή γπλαηθεία, αγξνηηθή εηεξόηεηα ησλ Βαιθαλίσλ. 

                                                 
75

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Pavle Beljanski Memorial Collection 

 http://www.pavle-beljanski.museum/en/artwork.php?artwork=102 
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αξ. έξγνπ 12
76

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Resnik ( νλνκαζία ζπλνηθίαο ηεο πόιεο ηνπ Βειηγξαδίνπ ) 

Υξνλνινγία: 1905 

Γηαζηάζεηο: 50.5 x 63,3 cm 

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Κίηξηλν, πνξηνθαιί, θαθέ θαη πξάζηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ηε ζύλζεζε απηή παξαηεξείηαη αξκνληθόο ζπλδπαζκόο γξακκώλ θαη 

ρξσκάησλ κε έκθαζε ζηε θσηεηλόηεηα θαη ζηνπο όγθνπο κε ζηόρν ηε 

λαηνπξαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε ζε ππαίζξηα ηνπηθόηεηα. 

                                                 
76

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 194. 
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αξ. έξγνπ 13
77

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Σζηγγάλα κε θόθθηλν καληήιη  

Υξνλνινγία: 1905 

Γηαζηάζεηο: 58 x 47 cm 

πιινγή: Muzej savremene umetnosti u Beogradu ( MSUB ) 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην 

Γξακκή: Πιαηηέο, επζείεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, κπιε, κνβ, καύξν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία γξακκώλ θαη ρξσκάησλ ζε ξεαιηζηηθή θαη εμπξεζηνληζηηθή 

απόδνζε δπλακηθνύ γπλαηθείνπ βιέκκαηνο κε αγσλία. 

                                                 
77

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Arte  

http://www.arte.rs/en/umetnici/nadezda_petrovic-36/opus/ciganka_sa_crvenim_salom-116/ 
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αξ. έξγνπ 14
78

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Μηα γπλαίθα κε έλα παηδί 

Υξνλνινγία: 1905 

Γηαζηάζεηο: 66 x 48 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Μαύξν, άζπξν, θαθέ, πξάζηλν, πνξηνθαιί, κπιε θαη θόθθηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα ζύλζεζε γξακκώλ θαη ρξσκάησλ κε 

ξεαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε ηεο κεηξόηεηαο. 

                                                 
78

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Opusteno rs, Portal najbolje zabave. Biografija: Slikarka Nadešda 

Petrović 

http://opusteno.rs/slike/2012/06/slikarka-nadezda-petrovic-14854/umetnicke-slike-14.html 
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αξ. έξγνπ 15
79

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Σζηγγάλα 

Υξνλνινγία: 1905 

Γηαζηάζεηο: 65 x 50 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Μαύξν, άζπξν, θόθθηλν, πνξηνθαιί θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ύλζεζε ηόλσλ θαη όγθσλ ζε ηκπξεζηνληζηηθή αξκνλία δπλακηθνύ 

γακήιηνπ βιέκκαηνο κε έκθαζε ζηνλ ελδπκαηνινγηθό θαη ηειεηνπξγηθό θώδηθα. 

                                                 
79

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Opusteno rs, Portal najbolje zabave. Biografija: Slikarka Nadešda 

Petrović 

http://opusteno.rs/slike/2012/06/slikarka-nadezda-petrovic-14854/umetnicke-slike-5.html 
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αξ. έξγνπ 16
80

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Κνξίηζη ζηα ιεπθά 

Υξνλνινγία: 1906 

Γηαζηάζεηο: 32 x 23 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην, αηκνζθαηξηθό, εζσηεξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Μαύξν, άζπξν, θαθέ, πνξηνθαιί θαη κπιε  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα αξκνλία ρξσκάησλ θαη όγθσλ ζε 

ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε ηεο ζειπθήο λεαληθόηεηαο κε έκθαζε ζηνλ 

ελδπκαηνινγηθό θώδηθα. 

                                                 
80

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Art History Journal 

http://thearthistoryjournal.blogspot.gr/2011/04/blog-post_06.html 
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αξ. έξγνπ 17
81

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Γπλαίθα πνπ πιέθεη 

Υξνλνινγία: 1906 

Γηαζηάζεηο: 41 x 50,2 cm    

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, κπιε, πξάζηλν, θίηξηλν, πνξηνθαιί θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία όγθσλ θαη ρξσκάησλ κε αιινίσζε ζρεκάησλ θαη κνξθώλ 

δίλνληαο έκθαζε ζηε βαιθαληθή γπλαηθεία πθαληηθή απαζρόιεζε . 

                                                 
81

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Pavle Beljanski Memorial Collection 

http://www.pavle-beljanski.museum/en/artwork.php?artwork=109 
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αξ. έξγνπ 18
82

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: AnĎa ( αδεξθή ηεο Nadeţda Petrović ) 

Υξνλνινγία: 1906 

Γηαζηάζεηο: 46 x 38 cm    

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θαθέ, πξάζηλν, θίηξηλν, καύξν θαη κπιε  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ηόλσλ , ζθηώλ θαη όγθσλ κε έκθαζε ζηε δπλακηθή ηνπ 

γπλαηθείνπ βιέκκαηνο. 

                                                 
82

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 191. 



 

 49 

 

αξ. έξγνπ 19
83

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Ο γέξνο από ην παξάζπξν 

Υξνλνινγία: 1906 

Γηαζηάζεηο: 45 x 37 cm    

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Σξηζδηάζηαην, εζσηεξηθό 

Γξακκή: Δπζείεο, ιεπηέο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ρξσκάησλ θαη ηόλσλ κε ζύλζεζε ξεαιηζηηθήο θαη 

εμπξεζηνληζηηθήο απόδνζεο αλδξηθνύ γεξνληηθνύ βιέκκαηνο ζε αγσλία. 

                                                 
83

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 209. 
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αξ. έξγνπ 20
84

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Guslar ( ανηδόο ) 

Υξνλνινγία: 1906 

Γηαζηάζεηο: 39 x 29 cm    

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, πξάζηλν, κπιε, θίηξηλν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ηόλσλ θαη ζθηώλ ζε ζπλδπαζκό λαηνπξαιηζηηθήο θαη 

ηκπξεζηνληζηηθήο απόδνζεο βαιθαληθνύ, αγξνηηθνύ, δπλακηθνύ βιέκκαηνο. 

                                                 
84

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Pavle Beljanski Memorial Collection 

http://www.pavle-beljanski.museum/en/artwork.php?artwork=107 
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αξ. έξγνπ 21
85

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: ηελ πεγή 

Υξνλνινγία: 1906 

Γηαζηάζεηο:  21,2 x 32,6 cm 

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε  

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Αηκνζθαηξηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Πξάζηλν, θίηξηλν, κπιε, θόθθηλν θαη άζπξν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αληίζεζε όγθσλ θαη ηόλσλ κε αιινηώζεηο κνξθώλ θαη ζρεκάησλ, 

απόδνζε πνιππιεζνύο ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηα αγξνηηθή εξγαζία. 

                                                 
85

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Pavle Beljanski Memorial Collection 

http://www.pavle-beljanski.museum/en/artwork.php?artwork=106 
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αξ. έξγνπ 22
86

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Μηα γπλαίθα κε άζπξα καιιηά 

Υξνλνινγία: 1907 

Γηαζηάζεηο: 55 x 45 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Μαύξν, άζπξν, θαθέ, κπιε θαη θόθθηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα ζύλζεζε γξακκώλ θαη ρξσκάησλ κε 

ξεαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε δπλακηθνύ γπλαηθείνπ βιέκκαηνο. 

                                                 
86

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Art History Journal 

http://thearthistoryjournal.blogspot.gr/2011/04/blog-post_06.html 
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αξ. έξγνπ 23
87

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Απηνπξνζσπνγξαθία 

Υξνλνινγία: 1907 

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία 

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Μπιε, θαθέ, πνξηνθαιί θαη θόθθηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα ζύλζεζε γξακκώλ θαη ρξσκάησλ κε 

ξεαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε δπλακηθνύ γπλαηθείνπ βιέκκαηνο κε 

αγσλία. 

                                                 
87

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 189. 
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αξ. έξγνπ 24
88

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Φνξηεγίδεο ζην Sava 

Υξνλνινγία: 1907 

Γηαζηάζεηο: 46 x 55 cm    

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία  

ρήκα: Οξγαληθό θαη γεσκεηξηθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θόθθηλν, κπιε, θίηξηλν θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ηόλσλ θαη ζθηώλ λαηνπξαιηζηηθήο θαη ηκπξεζηνληζηηθήο 

θιαζηθήο απόδνζεο λαπηηθνύ ζέκαηνο κε έκθαζε ζηνλ ππαίζξην ρώξν. 

                                                 
88

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Arte 

http://www.arte.rs/en/umetnici/nadezda_petrovic-36/opus/dereglije_na_savi-3905/ 
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αξ. έξγνπ 25
89

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Πξνάζηην ηνπ Βειηγξαδίνπ 

Υξνλνινγία: 1908 

Γηαζηάζεηο: 65,3 x 90,7 cm 

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία 

ρήκα: Γεσκεηξηθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Σξηζδηάζηαηνο, πξννπηηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Κίηξηλν, Άζπξν, θαθέ, θόθθηλν, πνξηνθαιί θαη πξάζηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε κηα ζύλζεζε όγθσλ θαη ρξσκάησλ κε 

έκθαζε ζηε λαηνπξαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε νηθηζηηθήο ηνπηθόηεηαο. 

                                                 
89

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 212. 
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αξ. έξγνπ 26
90

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Μηθξή Δβξαία 

Υξνλνινγία: 1908 

Γηαζηάζεηο: 96 x 70 cm    

πιινγή: Muzeja grada Beograda 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία  

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό, ηξηζδηάζηαην 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Κίηξηλν, κπιε, άζπξν, θόθθηλν θαη καύξν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Πξσηόηππε ζύλζεζε ππαίζξηαο νηθηζηηθήο βαιθαληθόηεηαο κε 

αξκνλία ηόλσλ, όγθσλ θαη ζθηώλ θαη έκθαζε ζηελ νιόζσκε γπλαηθεία απόδνζε 

εβξατθήο εηεξόηεηαο.  

                                                 
90

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 212. 
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αξ. έξγνπ 27
91

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Μηα ειηθησκέλε γπλαίθα ( Milević Petrovic ) 

Υξνλνινγία: 1909 

Γηαζηάζεηο: 32 x 23 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Μαύξν, άζπξν, θαθέ, κπιε θαη θόθθηλν 

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία γξακκώλ θαη ρξσκάησλ κε ξεαιηζηηθή θαη ηκπξεζηνληζηηθή 

απόδνζε δπλακηθνύ γπλαηθείνπ βιέκκαηνο. 

                                                 
91

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Opusteno rs, Portal najbolje zabave. Biografija: Slikarka Nadešda 

Petrović 

http://opusteno.rs/slike/2012/06/slikarka-nadezda-petrovic-14854/umetnicke-slike-4.html 
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αξ. έξγνπ 28
92

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Jaša Tomić ( ζέξβνο πνιηηηθόο, αξζξνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο ) 

Υξνλνινγία: 1909 

Γηαζηάζεηο: 51 x 42 cm    

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, καύξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη πνξηνθαιί  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία έθθξαζεο ρξσκάησλ θαη ηνληθόηεηαο ζε απόδνζε αλδξηθνύ 

επώλπκνπ βιέκκαηνο. 

                                                 
92 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 189.   
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αξ. έξγνπ 29
93

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Λίκλε ζην δάζνο 

Υξνλνινγία: πεξίπνπ 1911 

Γηαζηάζεηο: 45 x 52 cm    

πιινγή: Muzej savremene umetnosti u Beogradu ( MSUB ) 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  θνύξνο 

Υώξνο: Ολεηξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Πξάζηλν θαη κπιε  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Κιαζηθή απόδνζε αξκνληθήο, ρξσκαηηθήο ππαίζξηαο ηνπηθόηεηαο κε 

έκθαζε ζην λαηνπξαιηζκό ηνπ ρξώκαηνο. 

                                                 
93

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Impressionism 

https://www.pinterest.com/ssspockkk/impressionism/ 
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Απνηειέζκαηα 

 

 

 Σα πεξηζζόηεξα έξγα ζην πιηθό πνπ κειεηνύκε αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν απηή, 

πνπ ε δσγξάθνο παξάγεη θαη εθζέηεη ζηνλ ηόπν ηεο έξγα κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο 

βαιθαληθήο νηθηζηηθήο ππαίζξνπ θαη ησλ αγξνηώλ / ηζώλ πνπ επώλπκα, αλώλπκα, 

ζε πνξηξέηα, αιιά θαη ζε νιόζσκεο, πνιππιεζείο ζπλζέζεηο κεηέρνπλ ζηε ζθιεξή, 

αγξνηηθή θαζεκεξηλόηεηα. Ζ ρξσκαηηθή παιέηα θαη ε γεσκεηξηθή, ηξηζδηάζηαηε 

αμηνπνίεζε ησλ ηκπξεζηνληζηηθώλ θαη εμπξεζηνληζηηθώλ κέζσλ ηεθκεξηώλνπλ ηε 

ζνβαξή ζέζε ηεο δσγξάθνπ ζηελ ηζηνξία ηεο κνληέξλαο βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο δσγξαθηθήο. Οη γπλαίθεο δσγξάθνη ηεο πεξηόδνπ απηήο (1900 – 1915) 

θαληάδνπλ «εξσίδεο» ζηηο ζπλζήθεο ζπνπδώλ θαη έθζεζεο ησλ έξγσλ ηνπο.  
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3. Παξηζηλή Πεξίνδνο ( 1907 - 1912 ) 

 

 

αξ. έξγνπ 30
94

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Ksenija  Atanasijević ( θαζεγήηξηα ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ 

Βειηγξαδίνπ ) 

Υξνλνινγία: 1912 

Γηαζηάζεηο: 22,4 x 17 cm  

πιινγή: Spomen zbirci «Pavle Beljanski» u Novi Sad 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Γηζδηάζηαην, εμσηεξηθό, πξννπηηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, επζείεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Μαύξν, άζπξν, θίηξηλν, κπιε θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ηόλσλ θαη όγθσλ ζε εμπξεζηνληζηηθή απόδνζε γπλαηθείαο, 

αζηηθήο επξσπατθόηεηαο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πιάγηα απόδνζε ηνπ βιέκκαηνο θαη 

ζηνλ ελδπκαηνινγηθό θώδηθα, ελώ απνζησπάηαη ην θόλην. 

                                                 
94

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: The Pavle Beljanski Memorial Collection 

http://www.pavle-beljanski.museum/en/artwork.php?artwork=114 
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αξ. έξγνπ 31
95

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Γπλαίθα κε θαπέιν 

Υξνλνινγία: 1907 

Γηαζηάζεηο: 90 x 65 cm  

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Πξνζσπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Αηκνζθαηξηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θίηξηλν, κπιε, πνξηνθαιί θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ύλζεζε ηόλσλ θαη όγθσλ ζε νιόζσκε απόδνζε αζηηθήο θαη 

επξσπατθήο γπλαηθείαο θνκςόηεηαο. 

                                                 
95

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 191. 
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αξ. έξγνπ 32
96

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Θάιαζζα 

Υξνλνινγία: 1910 

Γηαζηάζεηο: 33 x 41 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Αηκνζθαηξηθό, νλεηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θαθέ, κπιε, καύξν θαη πξάζηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκό 

 

εκαηλόκελν: Αληίζεζε θίλεζεο θαη ρξσκάησλ ζε ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε άγξηαο 

ζάιαζζαο. 

                                                 
96

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Poezija by Jovica Letić 

http://www.jovicaletic.com/cms/?page_id=5663 



 

 64 

 

αξ. έξγνπ 33
97

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Παξαιία ζηε Βξεηάλε 

Υξνλνινγία: 1910 

πιινγή: Muzej savremene umetnosti u Beogradu ( MSUB ) 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία  

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, επζείεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Κίηξηλν, θόθθηλν, κπιε, καύξν, πξάζηλν θαη άζπξν 

Σερλνηξνπία: Δμπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αληίζεζε ηόλσλ θαη όγθσλ κε επαλαιακβαλόκελα κνηίβα θαη 

αθαίξεζε αλζξσπίλσλ κνξθώλ θαη απόδνζε δπλακηθήο επξσπατθήο 

παξαζαιάζζηαο ηνπηθόηεηαο. 

                                                 
97

 Βιέπεηε επίζεκε ηζηνζειίδα: Arte 

http://www.arte.rs/en/umetnici/nadezda_petrovic-36/opus/plaza_u_bretanji-767/ 
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Απνηειέζκαηα 

 

 

 ηα έξγα απηά ε δσγξάθνο πεηξακαηίδεηαη αλάκεζα ζηνλ ηκπξεζηνληζκό θαη 

εμπξεζηνληζκό κε έκθαζε ζηελ ρξσκαηηθή παιέηα, αιιά θαη ζηε ζρεδηαζηηθή 

δεμηόηεηα απόδνζεο ησλ πνξηξέησλ. Ζ γπλαηθεία επξσπατθόηεηα, αιιά θαη ε 

επξσπατθή θύζε / ηνπνγξαθία ηελ έιθνπλ ζε λέα κνλνπάηηα έθθξαζεο θαη 

θαιιηηερληθήο εμέιημεο. 
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4. Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ98 ( 1912 - 1915 ) 

 

 

αξ. έξγνπ 34
99

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Gračanica ( ζεξβηθό νξζόδνμν κνλαζηήξη ζην Κόζνβν ) 

Υξνλνινγία: 1913 

Γηαζηάζεηο: 35 x 47 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Γεσκεηξηθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Δπίπεδν, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, κπιε, καύξν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ην έξγν απηό παξαηεξνύκε ην ζρήκα θαη ηε ζύλζεζε ησλ ζθηώλ θαη 

ησλ ηόλσλ κε έκθαζε ζηελ ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο. 

                                                 
98

 ηηο 4 Οθησβξίνπ 1912 ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θήξπμε ηνλ πόιεκν θαηά ηεο Βνπιγαξίαο θαη 

ηεο εξβίαο. 

99
 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 203. 
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αξ. έξγνπ 35
100

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Σνπξθηθή γέθπξα  

Υξνλνινγία: 1913   

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Γεσκεηξηθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Σξηζδηάζηαηνο, εμσηεξηθό, πξννπηηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θαθέ, κπιε, θίηξηλν, πξάζηλν, κνβ θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: ύλζεζε θαη αξκνλία γξακκώλ θαη όγθσλ ζε ηξηζδηάζηαηε απόδνζε 

δπλακηθήο λαηνπξαιηζηηθήο θαη ηκπξεζηνληζηηθήο ππαίζξηαο ηνπηθόηεηαο. Δληνπίδεηαη 

ηζηνξηθή – ηερλνηξνπηθή αλαθνξά ζηελ γέθπξα ηνπ Μερκέη Παζά ζηελ Αλαηνιηθή Βνζλία 

Δξδεγνβίλε101 ή ζηελ γέθπξα ησλ αηγνπξνβάησλ ζην εξάγεβν102. 

                                                 
100

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 202. 

101
 Ζ γέθπξα απηή πνπ δηαζρίδεη ηνλ πνηακό Νηξίλα ζην Βίζεγθξαλη, ζηελ αλαηνιηθή Βνζλία- 

Δξδεγνβίλε, θαηαζθεπάζηεθε ζην ηέινο ηνπ 16νπ αηώλα από ηνλ αξρηηέθηνλ ηλάλ, θαηόπηλ δηαηαγήο   

ηνπ Μεγάινπ Βεδύξε Μερκέη παζά νθνινβί. Θεσξείηαη ην απόγεην ηεο νζσκαληθήο κλεκεηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη έλα κεγάιν θαηαζθεπαζηηθό έξγν. ηεξίδεηαη ζε 11 αςίδεο πνπ εθηίλνληαη ζε 

κήθνο 15 κέηξσλ ελώ ε πξόζβαζε ζε απηό, γίλεηαη κε θεθιηκέλε ξάκπα, ζηεξηδόκελε ζε 4 αςίδεο, 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πνηακνύ. Ζ γέθπξα έρεη κήθνο 179,50κ θαη ε δνπιεηά ηνπ αξρηηέθηνλα 

ηλάλ, πνπ έδεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηαιηθήο αλαγέλλεζεο, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ επηξξνή ηεο 

από απηήλ, ζε θνκςόηεηα θαη κεγαινπξέπεηα. Ζ γέθπξα απνηειεί Μλεκείν ηεο Παγθόζκηαο 

Κιεξνλνκηάο από ην 2007. Βι. https://unescohat.wordpress.com/2007/07/24/%CE%B7-

https://unescohat.wordpress.com/2007/07/24/%CE%B7-%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84-%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC/
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αξ. έξγνπ 36
103

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Κνζζπθνπέδην κε παπαξνύλεο 

Υξνλνινγία: 1913 

Γηαζηάζεηο: 36,3 x 46,5 cm  

πιινγή: Narodni muzej u Beogradu 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Οξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Ολεηξηθό, εμσηεξηθό, ηξηζδηάζηαην 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία ρξσκάησλ θαη ηόλσλ ζε ηνπνγξαθηθή δηάζηαζε θαη 

ηκπξεζηνληζηηθή απόδνζε δπλακηθήο ππαίζξηαο ηνπηθόηεηαο κε ζπλδειώζεηο 

ζξεζθεπηηθόηεηαο. 

                                                                                                                                                      
%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BC%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84-%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC/ 

102
 Τπνζηεξίδεηαη όηη ε γέθπξα ρηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα πνη δηνηθεηήο ηεο Βνζλίαο ήηαλ ν Μερκέη 

παζάο νθόινβηηο, Mehmed-pase Sokolovica (veliki vezir- κεγάινο βεδίξεο 1565-1579). Δθείλε ηελ 

πεξίνδν από ηνλ παξαπάλσ βεδίξε ρηίζηεθαλ κεξηθέο από ηηο πην ζπνπδαίεο γέθπξεο ζηε Βνζλία-

Δξδεγνβίλε, όπσο ε Arslanagica most θνληά ζην Trebinje, ε παιηά γέθπξα ζην Μόζηαξ (Stari most 

u Mostaru) θαη ε πεξίθεκε γέθπξα ηνπ Γξίλνπ (Cuprija na Drini) ζην Visegradu. 

103
 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 197. 
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αξ. έξγνπ 37
104

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Παιηό Prizren ( ηζηνξηθή πόιε ζην Κόζνβν ) 

Υξνλνινγία: 1913 

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Πξννπηηθό, εμσηεξηθό, αηκνζθαηξηθό 

Γξακκή: Λεπηέο, θακπύιεο θαη ζπλερόκελεο 

Τθή:  Οπηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, πξάζηλν, κπιε, θίηξηλν, καύξν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αληίζεζε ρξσκάησλ θαη όγθσλ ζε ηξηζδηάζηαηε απόδνζε άγξηαο, 

ππαίζξηαο ηνπηθόηεηαο. 

                                                 
104

 Latković, V. (2006), Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka, Beograd: Beoknjiga, ζ. 204. 
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αξ. έξγνπ 38
105

 

 

Πξνεηθνλνγξαθηθή αλάιπζε 

Σίηινο: Παιηά βξύζε ζην Prizren  

Υξνλνινγία: 1913 

Γηαζηάζεηο: 22 x 36,5 cm  

πιινγή: Umetničkoj galeriji «Nadeţda Petrović» u Čačku 

 

Αηζζεηηθή αλάιπζε 

Δίδνο έξγνπ: Σνπνγξαθία   

ρήκα: Γεσκεηξηθό θαη νξγαληθό 

Σόλνο:  Αλνηθηόο 

Υώξνο: Δπίπεδν, εμσηεξηθό 

Γξακκή: Πιαηηέο, θακπύιεο θαη δηαθεθνκκέλεο 

Τθή:  Απηηθή 

Υξώκα: Άζπξν, θαθέ, κπιε, θίηξηλν, καύξν, πξάζηλν θαη θόθθηλν  

Σερλνηξνπία: Ηκπξεζηνληζκόο 

 

εκαηλόκελν: Αξκνλία όγθσλ θαη ρξσκάησλ ζε ηξηζδηάζηαηε απόδνζε νηθηζηηθήο 

ηνπηθόηεηαο. 
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Απνηειέζκαηα 

 

 

 ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ εληνπίδεηαη αλάδεημε ηεο ηνπνγξαθίαο κε 

πνιιαπιέο ζπλδειώζεηο ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο θαη ηεο βαιθαληθήο ηνπηθόηεηαο κε 

ηκπξεζηνληζηηθέο, ηξηζδηάζηαηεο αληηζέζεηο πνπ επηθξαηνύλ. 
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Παξαηεξήζεηο 

 

 

ηα έξγα, όπσο ρξνλνινγηθά θαη ζεκαηηθά έρνπκε ηαμηλνκήζεη εληνπίδνπκε 

α) ηε ζθιεξή απόδνζε ηεο θύζεο θαη ηελ ρξσκαηηθή θαη ηνληθή δεμηόηεηα ηεο 

δσγξάθνπ, β) ηελ αλάδεημε βαιθαληθήο νηθηζηηθήο ππαίζξνπ θαη ησλ αγξνηώλ / ηζώλ 

πνπ επώλπκα, αλώλπκα, ζε πνξηξέηα, αιιά θαη ζε νιόζσκεο, πνιππιεζείο 

ζπλζέζεηο κεηέρνπλ ζηε ζθιεξή, αγξνηηθή θαζεκεξηλόηεηα, γ) ηελ δύλακε ηεο 

ρξσκαηηθήο παιέηαο θαη ηε γεσκεηξηθή, ηξηζδηάζηαηε αμηνπνίεζε ησλ 

ηκπξεζηνληζηηθώλ θαη εμπξεζηνληζηηθώλ κέζσλ λα ηεθκεξηώλνπλ ηε ζνβαξή ζέζε 

ηεο δσγξάθνπ ζηελ ηζηνξία ηεο κνληέξλαο βαιθαληθήο θαη επξσπατθήο δσγξαθηθήο, 

δ) ηελ ηνπνγξαθία θαη ηε ζπλδήισζε ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο ζε βαιθαληθό, ηνπηθό 

ππαίζξην πιαίζην κε ηκπξεζηνληζηηθέο, ηξηζδηάζηαηεο αληηζέζεηο. 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αλά νκάδα έξγσλ, όπσο ηα παξνπζηάδνπκε 

ζηελ κειέηε απηή θαη κε βάζε ην ζπλζεηηθό εγρείξεκα εηθνλνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο 

αλάιπζεο πνπ επηρεηξνύκε ζεσξνύκε όηη απαληάηαη ην εξώηεκά καο γηα ηε 

ζεκαληηθή ζέζε πνπ ε Petrović θαηέρεη ζηελ ηζηνξία ηεο βαιθαληθήο δσγξαθηθήο. 

Γηα πξώηε θνξά παξνπζηάδεηαη ζηα ειιεληθά ε απόδνζε ησλ δσγξαθηθώλ έξγσλ 

ηεο θαη ε πξνζθνξά ηεο ζηελ ηζηνξία ηεο γπλαηθείαο κνληέξλαο δσγξαθηθήο. 

 

  Ζ ηέρλε ζηε εξβία πέξαζε από πνιιέο δηαθπκάλζεηο ηνπο πξνεγνύκελνπο 

αηώλεο θαη επεξεάζηεθε έληνλα ηόζν από ηα επξσπατθά θηλήκαηα όζν θαη από ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ εθάζηνηε επνρή. 

Μπαίλνληαο ζηνλ 18ν αηώλα ζεκεηώλνληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζην δπηηθό πνιηηηζκό. 

Απηό επεξεάδεη ηελ θνηλσλία ηεο εξβίαο θαη ηελ ηέρλε ηεο. Οη παξαδνζηαθέο 

κνξθέο πνπ είραλ σο πξόηππν ην βπδαληηλό πνιηηηζκό δίλνπλ ζηαδηαθά ηε ζέζε 

ηνπο ζε λέεο πην λεσηεξηζηηθέο θαη ειεύζεξεο αληηιήςεηο. Πλεπκαηηθό θέληξν ηεο 

εξβίαο γίλεηαη ε πεξηνρή ηνπ Γνύλαβε αλαπηύζζνληαο έλα λέν ζηπι ηόζν ζηε 

δσγξαθηθή όζν θαη ζηε κλεκεηαθή ηέρλε, αληιώληαο ζηνηρεία ηνπ νπθξαληθνύ 

κπαξόθ.   
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 Από ην 19ν αηώλα θαη κεηά ε ζεξβηθή δσγξαθηθή ζηαδηαθά απνθόβεηαη από 

ηελ θιαζηθή απζηεξόηεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη νδεγείηαη πξνο ην 

Ρνκαληηζκό. νβαξέο αιιαγέο ηελ πεξίνδν απηή ζεκεηώλνληαη θαη ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηνπίνπ, πνπ πιένλ αξρίδεη λα απνθηά πξσηεύνληα ξόιν, ζε 

αληίζεζε κε παιαηόηεξεο επνρέο. ηόρνο ησλ θαιιηηερλώλ απνηειεί θπξίσο ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο λεθξήο θύζεο θαη ηεο αγξνηηθήο δσήο. Ηζρπξόηεξα από ηε 

δσγξαθηθή αλαπηύζζεηαη ε γιππηηθή, επεξεαζκέλε από ηελ αλαγέλλεζε θαη ηα 

αξραία πξόηππα. Γίλεηαη εληνλόηεξε κεηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα θαζώο 

σο είδνο παξαιείπεηαη από ηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε, πνπ εζηηάδεη ζηε δσγξαθηθή 

θαη ηελ αξρηηεθηνληθή.  

 

 Σελ πεξίνδν απηή ε εξβία κπαίλεη ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ. Μέζα ζηνπο 

πνιέκνπο θαη ηνπο εζληθνύο αγώλεο νδεγείηαη ζε κηα πεξίνδν θαηαζηξνθηθή ηόζν 

γηα ηελ θνηλσλία όζν θαη γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο. Μνλαδηθό θέληξν πνιηηηζκνύ 

παξακέλεη ην Βειηγξάδη. Ο ζεξβηθόο ηκπξεζηνληζκόο παξακέλεη ρσξίο έληνλν θώο 

θαη ζόξπβν, κέζα ζε έλα ήπην θαη εζληθό πιαίζην. Μεκνλσκέλνη θαιιηηέρλεο 

θαηάθεξαλ λα εξγαζηνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα πνπ ηηκνύλ ηε εξβία θαη ηνλ 

επξσπατθό πνιηηηζκό γεληθόηεξα.  

 

 Μέζα από ην πνιεκηθό θιίκα θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί κηα από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο δσγξάθνπο ηεο επνρήο  από ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 

20νύ  αηώλα θαη γεληθόηεξα ηεο ζεξβηθήο ηέρλεο, ε Nadeţda Petrović. Ζ δσγξαθηθή 

ηεο εηζήγαγε ηε ζεξβηθή ηέρλε ζηε ζύγρξνλε επξσπατθή, ράξε ζην πλεύκα ηεο πνπ 

ζηόρεπε ζην ζύγρξνλν θόζκν. Οη πίλαθέο ηεο εληάζζνληαη κε ηνλ επξσπατθό 

εμπξεζηνληζκό, ηνλ ηκπξεζηνληζκό, ην θνβηζκό θαη θάπνηεο θνξέο πιεζηάδνπλ ηελ, 

όρη αθόκα ηόηε γλσζηή, αθαίξεζε.  

 

Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ ζπνπδαηόηεξσλ έξγσλ ηεο είλαη νη κεγάιεο 

επηθάλεηεο ζε αλνηρηό θόθθηλν, ην αγαπεκέλν ηεο ρξώκα, θαη ην ζπκπιεξσκαηηθό 

πξάζηλν. Ζ αγάπε ηεο γηα ην ρξσκαηηζκό δεκηνπξγεί κηα παιέηα ζηελ νπνία 

μερσξίδνπλ ην βηνιεηί, ην κπιε θαη ην καύξν θαη κέζα από ηζρπξέο πηλειηέο θαη 

παρηέο ζηξώζεηο ρξώκαηνο κεηαζρεκαηίδεη ηνλ θακβά ζε κηα δπλακηθή επηθάλεηα.  
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Υξεζηκνπνηεί ζπρλά ηερλνηξνπίεο ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ όπσο ε δσγξαθηθή ζε 

αλνηρηνύο ρώξνο κε θσηεηλά θαη έληνλα ρξώκαηα, ε ρξήζε θπξίσο ησλ βαζηθώλ 

ρξσκάησλ ( ζπάληα ρξήζε ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο ) θαη ε απνπζία δηαδνρηθώλ 

ρξσκαηηθώλ επηζηξώζεσλ. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξόπν πνπ ην θώο 

αλαθιάηαη πάλσ ζην αληηθείκελν. Σαπηόρξνλα ζπλδπάδεη ηνλ εμπξεζηνληζκό κε ην 

θσβηζκό ρξεζηκνπνηώληαο έληνλα ρξώκαηα θαη αληηζέζεηο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην 

θόθθηλν κέζα από απιέο γξακκέο ζπρλά ειαθξώο παξακνξθσκέλεο. Εσγξάθηζε 

ηνπία θαη πνξηξέηα θαη κέζα από ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ηεο από ηελ εζληθή 

ηζηνξία, ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα ηνπία ηεο εξβίαο δηαθαίλεηαη ν παηξησηηζκόο ηεο. 

 

Γηα ηε δσγξαθηθή ησλ ηνπίσλ εκπλέεηαη θπξίσο από ηε ζεξβηθή ύπαηζξν θαη 

αλαπαξηζηά ρσξηά, δάζε θαζώο θαη ζθελέο από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ απιώλ 

αλζξώπσλ ηνπ ρσξηνύ.  

 

Έξγα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επηξξνή ηεο από ηε θύζε είλαη: Ξύιν ζην 

δάζνο (Drvo u šumi, 1902), Νεξόκπινο (Vodenica, 1901), Resnik (1904), Πξνάζηην 

ηνπ Βειηγξαδίνπ (Beogradsko predgraĎe, 1908), Θάιαζζα (More, 1910), Gračanica 

(1913), Κνζζπθνπέδην κε παπαξνύλεο (Polje kosovskih boţura, 1913), Παιηό 

Prizren (Stari Prizren), Παιηά βξύζε ζην Prizren (Stari šadrvan u Prizrenu, 1913), 

Σνπξθηθή γέθπξα (Turski most), Από ην Resnik (Iz Resnika, 1905), ηελ πεγή (Na 

izvoru, 1906), Ζ ζπγθνκηδή (Zetva, 1902), Σαθή ζην ίηζεβν (Pogreb u Sićevu, 

1905), Λίκλε ζην δάζνο (U šumi, 1911), Καινθαηξηλή κέξα (Letnji dan, 1900), 

Παξαιία ζηε Βξεηάλε (Plaţa u Bretanji, 1910), Φνξηεγίδεο ζην Sava (Dereglije na 

Savi, 1907), Velikafa (1905), Μηθξή Δβξαία ζην Βειηγξάδη (Jevrejska mala u 

Beogradu, 1908), εξβία (Srbija, 1904), Παιηό λεθξνηαθείν (Staro groblje, 1904).  

 

ζνλ αθνξά ζηα πνξηξέηα εζηίαζε πεξηζζόηεξν ζηνπο θαζεκεξηλνύο, 

απινύο αλζξώπνπο δίλνληαο έκθαζε ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο ρσξηθνύο θαη ζηνπο 

ειηθησκέλνπο: Βαπαξόο κε θαπέιν (Bavarac sa šeširom, 1900), Πνξηξέην κηαο 

γπλαίθαο κε άζπξα καιιηά (Portret ţene sa sedom kosom, 1907), Πνξηξέην κηαο 

ειηθησκέλεο γπλαίθαο (Portret starice, 1909), Μηα γπλαίθα κε έλα παηδί (Ţena sa 

detetom, 1905), Κνξίηζη ζηα ιεπθά (Devojka u belo, 1906), Σζηγγάλα (Prizrenka – 

Ciganka, 1905), Ksenija Atanasijević (1912), Γπλαίθα κε θαπέιν (Ţena sa šeširom, 

1907), Σζηγγάλα κε θόθθηλν καληήιη (Ciganka sa crvenim šalom, 1905), Αγξόηηζζα 
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από ηε Šumadija (Seljanka iz Šumadije, 1905), Γπλαίθα πνπ πιέθεη (Pletija, 1906), 

AnĎa (1906), Ο γέξνο από ην παξάζπξν (Starac kraj prozora, 1906), Guslar (1906), 

Jaša Tomić (1910). 

 

 Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα δσγξαθίζεη ηνπο πίλαθέο ηεο είλαη: Λάδη 

ζε θακβά, Λάδη ζε κνπζακά, Λάδη ζε ραξηόλη θαη Σέκπεξα ζε ραξηόλη. 

 

 Σέινο, ζηα πνξηξέηα θαηαηάζζεηαη θαη ε Απηνπξνζσπνγξαθία ηεο 

(Autoportret, 1907), έλα από ηα πην γλσζηά ηεο έξγα, πνπ πξνζδίδεη ηελ εηθαζηηθή 

ηαπηόηεηά ηεο, αιιά θαη ζπληζηά έξγν πνπ πξναλαγγέιιεη ηελ αζζέλεηα θαη ην 

ζάλαηό ηεο ζηα ζπκθξαδόκελα ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ηεο ζην λνζνθνκείν. 

 

 πλνιηθά ζεσξνύκε όηη ηα πνξηξέηα θαη ε ηνπνγξαθία ηεο βαιθαληθήο 

ππαίζξνπ θαη ηεο θαζεκεξηλήο αγξνηηθήο δσήο ζπληζηνύλ ηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

κεηάβαζε από ην «ηνπηθό ζην γεληθό», από ηνλ «βαιθαληθό ζην επξσπατθό» 

κνληεξληζκό ηεο δσγξαθηθήο. 
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