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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η περίοδος από το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι την άνοδο του 

Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία (1918-1933), η οποία είναι γνωστή και ως ∆ηµοκρατία 

της Βαϊµάρης, διακρίνεται αφενός από συνθήκες έντονου πολιτικού, οικονοµικού και 

κοινωνικού αναβρασµού και αφετέρου από µια έκρηξη δηµιουργικότητας σε πολλά πεδία 

της επιστήµης και της τέχνης. Σε ό,τι αφορά τη ζωγραφική, η πιο χαρακτηριστική τάση 

αυτής της περιόδου είναι η λεγόµενη «Νέα Αντικειµενικότητα». 

 Στόχος της εργασίας µου είναι να διερευνήσω µερικές πτυχές της 

προσωπικότητας και του έργου των αριστερών καλλιτεχνών που έχουν ενταχθεί στη Νέα 

Αντικειµενικότητα, έχοντας ως αφετηρία µια σειρά από ερωτήµατα: Πρώτον, γιατί 

κάποιοι καλλιτέχνες στράφηκαν προς µια αριστερή ιδεολογία και δηµιούργησαν έργα 

µέσω των οποίων ασκούσαν κοινωνική και πολιτική κριτική; ∆εύτερον, µε ποιο τρόπο η 

πολύ τεταµένη ιστορική συγκυρία της εποχής επηρέασε το έργο τους και γιατί επέλεξαν 

το ρεαλισµό ως µέσο έκφρασης; Τρίτον, πώς µε το πέρασµα του χρόνου η τέχνη τους 

απογυµνώθηκε από τον πολιτικό και κοινωνικό της στόχο, εντασσόµενη στην απολιτική 

οµπρέλα της Νέας Αντικειµενικότητας, την οποία οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αν µη τι άλλο 

αποδέχθηκαν; 

 Προκειµένου να απαντήσω αυτά τα ερωτήµατα µελετώ τους καλλιτέχνες 

εντάσσοντάς τους στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο της εποχής, καθώς 

κρίνω ότι αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε το έργο τους. Κατά δεύτερο, 

αντιµετωπίζω τους καλλιτέχνες όχι ως µονάδες, αλλά ως µέλη µιας καλλιτεχνικής 

κοινότητας, η οποία, εκφραζόµενη συχνά µέσα από καλλιτεχνικές οµάδες, βρισκόταν σε 

διαρκή διάλογο γύρω από την τέχνη και τη σχέση της µε την κοινωνία. Κατά τρίτον, 

αναλύω τα έργα, και δευτερευόντως τα γραπτά, των καλλιτεχνών ως τεκµήρια του 

έντονου ενδιαφέροντός τους για τη σύγχρονή τους πραγµατικότητα. Τέλος, χρησιµοποιώ 

την έκθεση και την έννοια της Νέας Αντικειµενικότητας ως έναν άξονα που επανέρχεται 

σε διάφορα σηµεία της εργασίας µου, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των 

προβληµάτων που προκύπτουν, τουλάχιστον κάποιες φορές, από την οµαδοποίηση 

καλλιτεχνών βάσει οποιωνδήποτε (ενίοτε καθαρά εµπορικών) κριτηρίων, στόχων και 

σκοπιµοτήτων. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζω την χρήση του όρου «Νέα Αντικειµενικότητα» 

για το χαρακτηρισµό του έργου των καλλιτεχνών που εντάχθηκαν σε αυτή από τον 

Gustav Hartlaub και τους µεταγενέστερους ιστορικούς τέχνης, προσπαθώντας να 
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αναδείξω σχετικά κενά και παρανοήσεις. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο δίνω µια όσο 

το δυνατό συνοπτική εικόνα των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών γεγονότων που 

επηρέασαν τους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και της διαµόρφωσης της γερµανικής 

ριζοσπαστικής αριστεράς και του κοµµουνιστικού κόµµατος, στο οποίο πολλοί από 

αυτούς εντάχθηκαν αµέσως µετά την ίδρυσή του. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέροµαι στη 

στράτευση των καλλιτεχνών και το πώς αυτή εκφράστηκε µέσα από τη συµµετοχή τους 

σε επαναστατικές καλλιτεχνικές οµάδες. Στα δύο επόµενα κεφάλαια επιχειρώ να δείξω το 

ιδιαίτερο ύφος που διαµόρφωσαν οι καλλιτέχνες της αριστεράς στη ζωγραφική και την 

εικονογράφηση, θέτοντάς το αρχικά στην υπηρεσία των προπαγανδιστικών πολιτικών 

τους επιδιώξεων, αλλά διατηρώντας το και αργότερα, όταν η τέχνη τους έχασε τον 

πολιτικό-καταγγελτικό της χαρακτήρα. Στον επίλογο διατυπώνω ορισµένες σκέψεις 

σχετικά µε το γιατί οι καλλιτέχνες απέτυχαν να προσεγγίσουν το προλεταριάτο και 

εγκατέλειψαν την αριστερή τους στράτευση, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη 

συµµετοχή τους µαζί µε δεξιούς και απολιτικούς καλλιτέχνες στην έκθεση της Νέας 

Αντικειµενικότητας το 1925. 

 Κατά την εκπόνηση της εργασίας προέκυψαν ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα 

µεθόδου και ορολογίας, για τα οποία είναι εδώ απαραίτητες κάποιες διευκρινιστικές 

παρατηρήσεις. Καταρχάς, αναφορικά µε τα χρονικά όρια της εργασίας, επέλεξα το 1918 

και το 1925 τόσο για ιστορικούς όσο και για καλλιτεχνικούς λόγους. Το 1918 

ολοκληρώνεται ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, ενώ το 1925 εν πολλοίς τελειώνει µια 

πολυετής περίοδος πολιτικής και οικονοµικής αναταραχής και εδραιώνεται µια έστω 

επιφανειακή σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά στους καλλιτέχνες, το 1918 ξεκινά η 

συστηµατική συσπείρωσή τους σε επαναστατικές καλλιτεχνικές οµάδες και η σταδιακή 

στροφή τους προς ρεαλιστικές απεικονίσεις, ενώ το 1925, µε την οργάνωση της έκθεσης-

ορόσηµο του Hartlaub, ο εν λόγω ρεαλισµός καθιερώνεται επίσηµα ως Νέα 

Αντικειµενικότητα. 

 Σε ό,τι αφορά στα γεωγραφικά όρια, αποφάσισα να µην περιοριστώ σε µία µόνο 

πόλη της Γερµανίας, όπως, για παράδειγµα, στο Βερολίνο, που αποτελούσε 

αναµφισβήτητα την κεντρική καλλιτεχνική εστία, προκειµένου να αναδείξω τη µεγάλη 

διασπορά του ρεαλισµού. Οι καλλιτέχνες της αριστεράς, που ανήκαν σε γενικές γραµµές 

στην ίδια γενιά και βίωσαν στα χρόνια της νεότητάς τους την εµπειρία του πολέµου και 

των συνεπειών του, πίστεψαν στην επανάσταση των εργατών, αλλά από τον ενθουσιασµό 

πέρασαν στην απογοήτευση και τελικά στην παραίτηση. Μέσα από δίκτυα εκθέσεων, 

περιοδικών και προσωπικών επαφών οι καλλιτέχνες που ζούσαν σε ένα µέρος της 
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Γερµανίας γνώριζαν τι έκαναν οι υπόλοιποι, ενώ όλοι είχαν ταξιδέψει ή µείνει για ένα 

διάστηµα στο Βερολίνο, το κέντρο των εξελίξεων σε όλα τα πεδία. Εποµένως, οι 

παρόµοιες εµπειρίες τούς οδήγησαν σε παρόµοιες αντιδράσεις, παρόλο που σίγουρα 

υπήρχαν διαφοροποιήσεις που οφείλονταν στον τοπικό ή τον προσωπικό παράγοντα. 

Εντούτοις, µε δεδοµένους τους περιορισµούς µιας διπλωµατικής εργασίας και τα κενά 

της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, στάθηκε αδύνατο να µελετηθούν ενδελεχώς όλα τα 

καλλιτεχνικά κέντρα· ως εκ τούτου παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά, για τα οποία 

υπάρχουν επαρκείς πηγές. 

 Το επόµενο σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι το ποιους 

καλλιτέχνες περιέλαβα στην εργασία µου. Εδώ τα κριτήριά µου ήταν δύο. Το πρώτο είναι 

η αριστερή τους ταυτότητα και το δεύτερο, εξίσου σηµαντικό, η συµµετοχή τους στην 

έκθεση της Νέας Αντικειµενικότητας. Ως προς το πρώτο, όταν γίνεται λόγος για αριστερά 

στην εν λόγω εργασία εξαιρείται η σοσιαλδηµοκρατική πτέρυγά της, γιατί οι εκπρόσωποι 

του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος, παρόλο που αυτοαποκαλούνταν αριστεροί, 

ουσιαστικά συνέχιζαν την πολιτική του Κάιζερ. Εποµένως, στην εργασία µου 

συγκαταλέγω καλλιτέχνες που ήταν µέλη του κοµµουνιστικού κόµµατος της Γερµανίας, 

καθώς και άλλους, που, αν και δεν είχαν ενταχθεί σε αυτό, προσέγγιζαν και στήριζαν την 

ιδεολογία του, συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις και καλέσµατα του κόµµατος ή 

δηµοσιεύοντας έργα τους σε εφηµερίδες και περιοδικά που λειτουργούσαν ως κοµµατικά 

του όργανα ή που οι εκδότες τους, µέλη του κόµµατος οι ίδιοι, πρόβαλλαν ένα αριστερό 

προφίλ. 

 Το δεύτερο κριτήριο που εξέθεσα παραπάνω έχει ως συνέπεια οι βασικοί 

καλλιτέχνες, γύρω από το έργο των οποίων στρέφεται η παρούσα εργασία, να είναι οι 

George Grosz, Otto Dix, Georg Scholz, Rudolf Schlichter και Karl Hubbuch. Αυτό 

βέβαια δε σηµαίνει ότι ήταν οι µόνοι αριστεροί ζωγράφοι που ανέπτυξαν ένα ρεαλιστικό 

ύφος. Προς το ρεαλισµό κινήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι Otto Nagel, Karl 

Völker, Otto Griebel και Conrad Felixmüller, που το έργο τους όµως δεν 

συµπεριλήφθηκε στην έκθεση. Για τον ίδιο λόγο δεν ασχολήθηκα εξάλλου µε την οµάδα 

των κονστρουκτιβιστών της Κολωνίας, παρόλο που ήταν αριστεροί και έντονα 

πολιτικοποιηµένοι. Ιδιάζουσα είναι η περίπτωση του Max Beckmann, τον οποίο επίσης 

δεν περιλαµβάνω στην εργασία, καθώς αφενός δεν ανέπτυξε ιδιαίτερη πολιτική 

δραστηριότητα, παρότι συµµετείχε σποραδικά σε κάποιες εκδηλώσεις αριστερών 

ζωγράφων, και αφετέρου, από τεχνοτροπική άποψη, τα έργα του είναι µεν 
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αναπαραστατικά και συχνά µε κοινωνικό περιεχόµενο, αλλά µε έναν τρόπο απόκοσµο, 

µεταφυσικό, που παραπέµπει σε όνειρο ή εφιάλτη. 

 Πρέπει επίσης να επισηµάνω ότι κριτήριό µου για το ποιους καλλιτέχνες µελετώ 

δεν είναι σε καµία περίπτωση το πόσο «αριστεροί» ήταν ατοµικά ο καθένας, αφού για 

κάτι τέτοιο µόνο εικασίες µπορούµε να κάνουµε. Με άλλα λόγια δεν µπαίνω στη 

διαδικασία να ερευνήσω το αν οι εν λόγω καλλιτέχνες τελικά υπήρξαν ή όχι 

υποστηρικτές του κοµµουνισµού ή της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά το πώς στις 

συγκεκριµένες περιστάσεις της περιόδου 1918-1925 η πολιτική του κοµµουνιστικού 

κόµµατος, αλλά και η αίσθηση του ρόλου της τέχνης στο κλίµα κοινωνικής αλλαγής 

διαµέσου µιας σοσιαλιστικής επανάστασης, επηρέασαν το έργο τους. Οπωσδήποτε, η 

προσέγγιση του έργου ενός καλλιτέχνη µε άξονα την αριστερή, ή άλλη πολιτική, 

ιδεολογία του µπορεί να δεσµεύει κάπως την ερµηνεία του· εντούτοις, σε ό,τι αφορά στα 

συγκεκριµένα έργα, κάθε απόπειρα ερµηνείας αποδεσµευµένη από πολιτικές 

παραµέτρους είναι περιορισµένη και αποπροσανατολιστική, γιατί τα έργα προέκυψαν 

µέσα από την πολιτικοποίηση των καλλιτεχνών και είναι και τα ίδια έντονα πολιτικά. 

 Ίσως αυτό που είναι ακόµα αναγκαίο να τονιστεί για να µην οδηγηθούµε σε λάθος 

συµπεράσµατα είναι ότι η στράτευση των συγκεκριµένων καλλιτεχνών συντελέστηκε σε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και δεν χαρακτηρίζει απαραίτητα την πολιτική στάση και 

δραστηριοποίησή τους πριν και µετά από αυτή. Όπως θα δούµε παρακάτω, οι 

περισσότεροι από αυτούς αργότερα είτε αποχώρησαν από το κόµµα είτε υιοθέτησαν µια 

πιο απολιτική στάση. Αντίστοιχα και τα έργα που θα µελετηθούν αποτελούν ένα µόνο 

τµήµα της παραγωγής τους και δε θα πρέπει να µας παραπλανήσουν, γιατί, µε εξαίρεση 

ίσως την περίπτωση του Grosz και του Dix, δεν χαρακτηρίζουν το έργο τους συνολικά· 

την πολιτική τους διαφοροποίηση ακολούθησε και αντίστοιχη υφολογική. 

 Αναφορικά µε τη βιβλιογραφία είναι χρήσιµο να επισηµάνω ότι υπάρχουν 

ελάχιστες µελέτες για καλλιτέχνες που δεν είναι τόσο γνωστοί, όπως οι Hubbuch, 

Schlichter και Scholz· όσες υπάρχουν, είναι κυρίως βιογραφικές και περιγραφικές και όχι 

τόσο ερµηνευτικές. Εποµένως, οι πληροφορίες που δίνω για κάθε καλλιτέχνη και το έργο 

του µπορεί σε σηµεία να παρουσιάζονται άνισες, αλλά αυτό είναι αποτέλεσµα της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Επιπλέον τα λόγια και οι απόψεις των ίδιων των καλλιτεχνών 

που παραθέτω είναι επίσης άνισες, είτε γιατί δεν ανέπτυξαν όλοι ίδιας έκτασης 

θεωρητικό έργο, είτε γιατί αυτό δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί. 

 Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι µελετητές που περιγράφουν έργα 

των εν λόγω καλλιτεχνών, απορροφηµένοι ίσως από τα κοινωνικά ζητήµατα που θίγονται 
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σε αυτά, εστιάζουν την προσοχή τους στη θεµατική και όχι τόσο στην τεχνοτροπία τους. 

Περιγράφουν µεν τα έργα, και ιδιαίτερα τα σχέδια, τα οποία παρουσιάζουν συχνά ως µια 

µορφή εικαστικού ρεπορτάζ, και δίνουν µια εικόνα για το ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό 

και ιδεολογικό περιβάλλον στο οποίο και για το οποίο φιλοτεχνήθηκαν, αλλά 

παραµερίζουν την αισθητική πλευρά τους, αφού τα χαρακτηρίζουν απλώς ρεαλιστικά 

χωρίς περαιτέρω υφολογική ανάλυση. 

* 

 Έρευνα για τις ανάγκες της εργασίας διεξήγαγα στις βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, του 

Σπουδαστηρίου Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη), του τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων 

Τεχνών του ίδιου Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθώς και στη 

Staatsbibliothek [Κρατική Βιβλιοθήκη] του Βερολίνου. 

 Στο Βερολίνο είχα επίσης την ευκαιρία να επισκεφθώ τη Neue 

Nationalpinakothek [Νέα Εθνική Πινακοθήκη], την Berlinische Galerie [Πινακοθήκη του 

Βερολίνου], την Galerie Nierendorf [Γκαλερί Νίρεντορφ], το Brücke-Museum [Μουσείο 

της «Γέφυρας»] και την Alte Nationalpinakothek [Παλιά Εθνική Πινακοθήκη] και να 

µελετήσω από κοντά έργα των καλλιτεχνών που εξετάζονται στην εργασία. 

 Κείµενα των καλλιτεχνών και πηγές της εποχής άντλησα κυρίως από τις 

ανθολογίες που παρατίθενται στη βιβλιογραφία. 

 Όλες οι µεταφράσεις χωρίων που παρατίθενται στην εργασία έχουν γίνει από 

εµένα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που το απόσπασµα προέρχεται από βιβλίο ήδη 

µεταφρασµένο στα ελληνικά, στο οποίο παραπέµπω. 

* 

 Ολοκληρώνοντας αυτήν την εργασία νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω 

καταρχάς τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Ευγένιο Ματθιόπουλο, όχι µόνο για τη 

συνεργασία µας, αλλά και γιατί το µάθηµά του, κιόλας από το πρώτο εξάµηνο των 

προπτυχιακών µου σπουδών, αποτέλεσε το έναυσµα για να ασχοληθώ µε την Ιστορία της 

Τέχνης. 

 Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αδερφές µου Ειρήνη, Αδαµαντία και 

Φωτεινή, καθώς και τους κοντινούς µου φίλους, ιδίως τον Κωστή, τον Χρήστο, τη 

Μαράτα, τη Μαρώ, τη Μελίνα και τη Νιόβη για την κατανόηση και την ηθική τους 

συµπαράσταση. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Νίκο Πεγιούδη, την Αφροδίτη Κουκή και 
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εξαιρετικά τον Αντώνη Αναστασόπουλο, που µε το χιούµορ, την εµπιστοσύνη τους και 

τις ατέλειωτες συζητήσεις µας µε βοήθησαν να ξεπεράσω κάθε δυσκολία. 

 Τέλος, το µεγαλύτερο ευχαριστώ το οφείλω στη µητέρα µου Ευαγγελία 

Λυµπρίτου-Σφακιανάκη και τη θεία µου Ελένη Οικονοµάκη, που µε την αστείρευτη 

αγάπη και υποµονή τους µε ενθάρρυναν και µε στήριξαν να πραγµατοποιήσω πολλά από 

τα όνειρά µου. 

 Την εργασία µου την αφιερώνω στο Γιάννη Σµπώκο. 
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Κεφάλαιο 1 

Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Στα χρόνια αµέσως µετά το τέλος του Α΄ παγκοσµίου πολέµου πολλοί ιστορικοί 

και κριτικοί τέχνης επιχείρησαν να ορίσουν τον προσανατολισµό µιας µερίδας γερµανών 

καλλιτεχνών προς το ρεαλισµό χρησιµοποιώντας όρους όπως «νεονατουραλισµός», 

«νέος νατουραλισµός», «νέος ρεαλισµός» και «νέος πραγµατισµός»1. Μεταξύ αυτών ο 

Gustav Hartlaub εισήγαγε το 1925 τον όρο «νέα αντικειµενικότητα», που λειτούργησε ως 

οµπρέλα µιας µεγάλης ποικιλίας ρεαλισµών, τους οποίους διέκρινε σε δύο µεγάλες 

υποκατηγορίες, του βερισµού, στην οποία εντάσσονται οι καλλιτέχνες της αριστεράς, και 

του µαγικού ρεαλισµού. Οι όροι «νέα αντικειµενικότητα», «βερισµός» και «µαγικός 

ρεαλισµός» ήταν αυτοί που επικράτησαν ως προς τον ορισµό της ρεαλιστικής τάσης στη 

Γερµανία κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου, καθώς υιοθετήθηκαν από όλους τους 

µετέπειτα µελετητές, έστω κι αν παρουσιάστηκε µεγάλη σύγχυση ως προς τη συχνά 

ασαφή ή γενικευµένη χρήση τους. Εύλογα όµως δηµιουργούνται µια σειρά από 

ερωτήµατα: Γιατί έχαιρε και χαίρει µέχρι σήµερα τόσο ευρείας αποδοχής και διάδοσης η 

ορολογία του Hartlaub; Ποια είναι τα προβληµατικά σηµεία αυτής της ορολογίας και της 

επιµέρους διάκρισης της νέας αντικειµενικότητας σε βερισµό και µαγικό ρεαλισµό; Γιατί 

υιοθετήθηκε ο όρος «βερισµός» για τους καλλιτέχνες της αριστεράς; Τι περαιτέρω 

διευκρινιστικές απόπειρες έχουν γίνει ως σήµερα και γιατί εξακολουθεί να επικρατεί 

αµηχανία ως προς τη χρήση των όρων; 

 Ο Fritz Schmalenbach τοποθετεί τις απαρχές του όρου «νέα αντικειµενικότητα» 

στη δεκαετία του 1910, επικαλούµενος την περίπτωση του Heinrich Wölfflin, ο οποίος 

τον χρησιµοποιεί αναφορικά µε την τέχνη του 19ου αιώνα λέγοντας ότι «η νέα γραµµή 

έρχεται για να υπηρετήσει µια νέα αντικειµενικότητα»2. Επίσης ο August Grisebach, 

αναλύοντας ένα βιοµηχανικό κτίριο του αρχιτέκτονα Peter Behrens, γράφει: «Σε καµία 

περίπτωση δεν πρόκειται απλώς για το ζήτηµα µιας νέας Αντικειµενικότητας»3. Ο όρος 

αυτός χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα και στην αρχιτεκτονική, αλλά και στη λογοτεχνία, το 

θέατρο, τον κινηµατογράφο και τη µουσική, ενώ πρέπει να τονίσουµε ότι δεν σχετίζεται 
                                                 
1 Brigid S. Barton, Otto Dix and Die neue Sachlichkeit, 1918-1925, UMI Research Press, Αν Άρµπορ 1981, 61. 
2 Fritz Schmalenbach, «The Term Neue Sachlichkeit», The Art Bulletin, 22 (Σεπτέµβριος 1940), 161·η φράση 
αυτή προέρχεται από το βιβλίο του Wölfflin Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, που εκδόθηκε το 1915.  
3 Schmalenbach, ό.π. Η φράση προέρχεται από το βιβλίο του Grisebach Baukunst im 19. und 20. Jahrhundert, 
που εκδόθηκε επίσης το 1915. Σε συνάρτηση µε την αρχιτεκτονική, ο Roland März αναφέρει ότι τον όρο είχε 
αναφέρει ήδη από το 1900 και ο Hermann Muthesius· Roland März, «Realismus und Sachlichkeit. Aspekte 
deutscher Kunst, 1919 bis 1933» στο Realismus und Sachlichkeit. Aspekte deutscher Kunst, 1919-1933, 
Staatlichen Museen, Βερολίνο 1974, 20. 
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τόσο µε την αµερόληπτη πιστή αναπαράσταση, αλλά µε την προσήλωση στο αντικείµενο 

και την απόδοση µιας νέας θέας του κόσµου, συµπυκνώνοντας παράλληλα έννοιες όπως 

χρησιµότητα, νηφαλιότητα, πρακτικότητα και αντικειµενικότητα4. 

 Στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, ο όρος διατυπώθηκε επίσηµα από τον Hartlaub 

τον Μάιο του 1923, όταν απηύθυνε ένα γράµµα σε διευθυντές µουσείων και εµπόρους 

τέχνης, στο οποίο εξέφραζε την πρόθεσή του να οργανώσει µια έκθεση µε θέµα τη νέα 

αντικειµενικότητα, ζητώντας τους να τον φέρουν σε επαφή µε καλλιτέχνες «… οι οποίοι 

τα τελευταία δέκα χρόνια δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την ιµπρεσιονιστική διάλυση 

της φόρµας, ούτε από την αφαίρεση του εξπρεσιονισµού… Επιθυµώ να εκθέσω εκείνους 

τους καλλιτέχνες που σταθερά έχουν παραµείνει πιστοί στην καθαρή απτή 

πραγµατικότητα ή εκείνους που ανέκτησαν την πίστη τους σε αυτή»5. 

 Παρόλο που η έκθεση είχε σχεδιαστεί για το 1923, πραγµατοποιήθηκε τελικά το 

1925 µε τον τίτλο Νέα Αντικειµενικότητα. Η Γερµανική τέχνη από τον εξπρεσιονισµό 

και µετά. Όµως, ο όρος είχε αρχίσει να υιοθετείται ήδη από το 1923, ενώ από το 1925 και 

µετά η αποδοχή και η χρήση του ήταν σχεδόν καθολική6. Καθώς οι συµµετέχοντες στην 

έκθεση καλλιτέχνες εκπροσωπούσαν διαφορετικές απεικονιστικές τάσεις, διαφέροντας 

συχνά ως προς τη θεµατική και το ύφος τους, και είχαν διαφορετικές πολιτικές 

πεποιθήσεις, ο Hartlaub έκανε ένα διαχωρισµό µεταξύ αριστερών και δεξιών 

καλλιτεχνών, χαρακτηρίζοντας τους πρώτους «βεριστές» (για παράδειγµα, τους Grosz, 

Dix, Beckmann, Hubbuch, Schlichter) και τους δεύτερους «κλασικιστές» (για 

παράδειγµα, τους Alexander Kanoldt, Carlo Mense και Georg Schrimpf) (εικ.1-5). Στον 

κατάλογο της έκθεσης τόνισε ότι η διαφορά ανάµεσα στους «βεριστές» και τους 

«κλασικιστές» είναι ότι οι πρώτοι «αποσπούν το αντικείµενο από τον πραγµατικό κόσµο 

και ανακαλούν το βίωµά τους στο ρυθµό και την έντασή του», ενώ οι δεύτεροι 

«αναζητούν περισσότερο το διαχρονικό αντικείµενο για να πραγµατοποιήσουν στο πεδίο 

της τέχνης τους αιώνιους νόµους της ύπαρξης»7. 

 Την ίδια χρονιά ο Franz Roh κυκλοφόρησε, ως συνέχεια της έκθεσης του 

Hartlaub, το βιβλίο Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten 

europäischen Malerei [Μετα-εξπρεσιονισµός. Μαγικός ρεαλισµός. Προβλήµατα της  

                                                 
4Steve Plumb, Neue Sachlichkeit, 1918-1933. Unity and Diversity of an Art Movement, Rodopi, Άµστερνταµ/Νέα 
Υόρκη 2006, 40-43· Schmalenbach, ό.π. 
5 Ό.π., 161. 
6 Ο ζωγράφος Friedrich Ahlers-Hestermann σε µια διάλεξη στο Αµβούργο to 1925 αναφέρει σε σχέση µε τον όρο 
νέα αντικειµενικότητα: «Φαίνεται σαν αυτό το, θα λέγαµε, σήµα κατατεθέν να έσκασε πάνω εκεί. Καθόλου 
κακό, απλό και εύκολο να το θυµάται κανείς». Schmalenbach, ό.π., 162. 
7 Gustav Friedrich Hartlaub, «Zum Geleit» στο „Neue Sachlichkeit“. Deutsche Malerei seit dem 
Expressionismus, επιµ. Gustav Friedrich Hartlaub, Städt. Kunsthalle, Μανχάιµ 1925, [3]. 
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1. Otto Dix, Πορτρέτο της Johanna Ey, 1924, 
λάδι σε καµβά, 138 x 89εκ., ιδιωτική συλλογή 

(εκτέθηκε στην έκθεση του Hartlaub) 

 
2. Georg Schrimpf, Κορίτσι στο παράθυρο, 1925, λάδι 
σε καµβά, 77.5 x 48.5εκ., Öffentliche Kunstsammlung 

Basel, Kunstmuseum, Βασιλεία 
(εκτέθηκε στην έκθεση του Hartlaub) 

           
 

 

 

 
 

 
 

3. Karl Hubbuch, Η τάξη, 1925, λάδι σε κόντρα 
πλακέ, 75 x 63εκ., συλλογή Helmut Goettl, 

Καρλσρούη 
(εκτέθηκε στην έκθεση του Hartlaub) 

4. Alexander Kanoldt, Ολεβάνο II, 1925, λάδι σε καµβά, 
61 x 82εκ., Museum Folkwang, Έσσεν 
(εκτέθηκε στην έκθεση του Hartlaub) 
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5. George Grosz, John, δολοφόνος γυναικών, 1918, λάδι σε καµβά, 86.5 x 81εκ.,  
Kunsthalle, Αµβούργο (εκτέθηκε στην έκθεση του Hartlaub) 
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πρόσφατης ευρωπαϊκής ζωγραφικής], στο οποίο προέβη σε µια λεπτοµερή ανάλυση του 

ρεαλισµού βασισµένη αποκλειστικά σε µορφολογικά χαρακτηριστικά, περιλαµβάνοντας 

όµως ένα ευρύτερο φάσµα καλλιτεχνών, Ευρωπαίων και Αµερικανών8. Στη µελέτη αυτή 

ο Roh χρησιµοποιεί τον όρο «µαγικός ρεαλισµός» αντί του όρου «νέα 

αντικειµενικότητα» του Hartlaub χωρίς να τον ταυτίζει µε την πτέρυγα των κλασικιστών. 

Σε αντίθεση µε τον Hartlaub, χωρίζει τους καλλιτέχνες σε επτά υποκατηγορίες, αλλά στη 

βάση µόνο µορφολογικών και όχι πολιτικών κριτηρίων. Μάλιστα περιλαµβάνει και µια 

επιπλέον κατηγορία, των κονστρουκτιβιστών, που ο Hartlaub δεν είχε προβάλει στην 

έκθεση. Επιπλέον, στην προσπάθειά του να προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

νέας τάσης δηµιουργεί έναν κατάλογο αντιπαραβάλλοντας τον εξπρεσιονισµό µε τον 

µετα-εξπρεσιονισµό µέσα από αντιθετικά ζεύγη9.  

 Ο όρος που τελικά επικράτησε ήταν του Hartlaub, ενώ ο µαγικός ρεαλισµός 

ταυτίστηκε περισσότερο µε την πτέρυγα των κλασικιστών. Ουσιαστικά και ο Hartlaub 

και ο Roh προσπάθησαν να ορίσουν την κατάσταση που από καιρό διαπίστωναν στο 

χώρο των εικαστικών τεχνών, δηλαδή την ύπαρξη ενός αριθµού καλλιτεχνών που 

στρέφονταν, τουλάχιστον θεωρητικά, εναντίον του εξπρεσιονισµού και απέρριπταν 

οποιοδήποτε αφαιρετικό εκφραστικό µέσο, που είχαν υιοθετήσει σύγχρονοί τους, όπως ο 

Kandinsky ή ο Klee, επιλέγοντας να εκφραστούν µέσα από αναπαραστατικά µορφικά 

στοιχεία. O Roh αναφέρει σχετικά: «… διαπιστώνεται µια αποφασιστική αλλαγή, η οποία 

ιδωµένη από απόσταση θα αποδειχθεί αµέσως τόσο θεµελιώδης όσο εκείνη ανάµεσα 

στον ιµπρεσιονισµό και τον εξπρεσιονισµό. Από αυτή την άποψη, τοποθετούµε µια 

αλλαγή περίπου στο 1920 όπως γύρω στο 1890, οπότε πρέπει να χρονολογήσουµε τις 

απαρχές του εξπρεσιονισµού (Gogh και Gauguin)»10. Τόσο η διαπίστωσή τους, όσο και η 

προσπάθειά τους να την αναδείξουν, ο µεν µε την οργάνωση της έκθεσης, ο δε µε τη 
                                                 
8 Franz Roh, Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei, 
Klinkhardt & Biermann, Λειψία 1925. Ο όρος «µαγικός ρεαλισµός» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1923 
από τον Roh για να βαφτίσει µια οµάδα καλλιτεχνών της Βόρειας Γερµανίας και ιδιαίτερα του Μονάχου, οι 
οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία και είχαν υιοθετήσει τις καθαρές φόρµες ιταλών ζωγράφων, όπως των 
Giorgio de Chirico, Carlo Carrà και Giorgio Morandi. Οι καλλιτέχνες αυτοί χρησιµοποιούσαν παραδοσιακές 
τεχνικές και απεικόνιζαν θέµατα από το 19ο αιώνα, όπως νεκρές φύσεις, τοπία, πορτρέτα. Βέβαια, ο όρος είχε 
χρησιµοποιηθεί από τον de Chirico νωρίτερα, το 1919, στην προσπάθεια του να ορίσει τη σύγχρονη µορφή του 
ρεαλισµού που µετέφερε την αίσθηση της µελαγχολίας µέσω συµβόλων. Για τον όρο και την τάση του µαγικού 
ρεαλισµού, βλ. Massimo Carrà, «The Crisis of the Avant-Garde and Magic Realism» στο Realismo Mágico: 
Franz Roh y la Pintura Europea, 1917-1936, επιµ. Manuel Granell και Josep Hortolá, Μαδρίτη, IVAM Centre 
Julio González, Fundación Caja de Madrid, Centro Atlántico de Arte Moderno 1997, 294-296· Jean Clair, «On 
Magic Realism» στο ίδιο, 276-279. 
9 Roh, ό.π., 119-120. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αναφορικά µε την αντιπαράθεση του εξπρεσιονισµού και του 
µαγικού ρεαλισµού, ο Roh συνέχιζε ίσως την παράδοση του δασκάλου του, Heinrich Wölfflin· Rose-Carol 
Washton Long, Ida Katherine  Rigby, Stephanie Barron, Nancy Roth (επιµ.), German Expressionism: Documents 
from the End of the Wilhelmine Empire to the Rise of National Socialism, University of California Press, 
Μπέρκλεϊ 1995, 92. 
10 Roh, ό.π., 3. 
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δηµοσίευση της µελέτης του, στάθηκαν ένα σηµαντικό πρώτο βήµα προς τον 

προσδιορισµό µιας αλλαγής που είχε συντελεστεί. Όπως τονίζει και ο Jost Hermand, 

έψαχναν νέους όρους για να ορίσουν την ιδεολογική και καλλιτεχνική υπόσταση της νέας 

γενιάς που θα συνδέονταν µε τη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης και δε θα παρέπεµπαν, όπως 

ο εξπρεσιονισµός, στην περίοδο της αυτοκρατορίας του Γουλιέλµου11. Ωστόσο οι 

αδυναµίες, που είναι εύλογο να υπάρχουν σε κάθε πρώτη προσπάθεια, ήταν αρκετές, για 

τον πρόσθετο λόγο ότι οι καλλιτέχνες που παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι της νέας 

τάσης, ποτέ δεν είχαν αυτοπροσδιοριστεί ως οµάδα ή κίνηµα, ούτε είχαν ποτέ κοινό 

καλλιτεχνικό ή πολιτικό πρόγραµµα. 

 Πρώτον, ο ίδιος o όρος νέα αντικειµενικότητα µοιάζει αρκετά προβληµατικός. Με 

τη λέξη αντικειµενικότητα (Sachlichkeit), που προέρχεται από τη λέξη αντικείµενο 

(Sache), ο Hartlaub θέλησε να ορίσει την αφοσίωση στο αντικείµενο και το ενδιαφέρον 

για την αναπαράστασή του. Ωστόσο, τόσο στα γερµανικά, όσο και στις άλλες γλώσσες, η 

λέξη αυτή παραπέµπει στην αµεροληψία, στην πιστή απόδοση, χωρίς την επέµβαση του 

υποκειµένου, χωρίς σχολιασµό ή κρίση, γεγονός που δεν εκπροσωπεί, αν µη τι άλλο, τα 

έργα των καλλιτεχνών που ο ίδιος κατέταξε στην πτέρυγα των βεριστών12. Αλλά και η 

λέξη «νέα» είναι ασαφής, αφού δεν είναι ευκρινές αν πρόκειται για µια πρώτη εµφάνιση 

ή για ανανέωση ούτε είναι σαφές µε τι το παλιό σχετίζεται13. Ίσως ο Hartlaub µε το 

επίθετο «νέος» να ήθελε να δείξει την ανανέωση στην τέχνη, εν προκειµένω στο 

ρεαλισµό, µια ανανέωση που στα χρόνια της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης ήταν επιθυµητή 

από όλους. Με άλλα λόγια, ο όρος «νέα» ανταποκρινόταν στη γενικότερη χρήση της 

έννοιας του «νέου», αφού όλοι επιδίωκαν κάτι νέο – ένα νέο γερµανικό έθνος, µια νέα 

κοινωνία, ένα νέο άνθρωπο, µια νέα γυναίκα – που θα ξεπηδούσε από την αναταραχή των 

προηγούµενων χρόνων του πολέµου και των επαναστάσεων, του πληθωρισµού και της 

εξαθλίωσης. Πάντως, ακόµη κι αν δεν είχε κάτι τέτοιο στο µυαλό του, αυτό πρέπει να 

ήταν η κυριότερη αιτία που ο όρος καθιερώθηκε τόσο εύκολα ως αντιπροσωπευτικός της 

                                                 
11 Jost Hermand, «Unity Within Diversity? The History of the Concept ‘Neue Sachlichkeit’» (µτφρ. Peter και 
Margaret Lincoln) στο Culture and Society in the Weimar Republic, επιµ. Keith Bullivant, Manchester University 
Press, Μάντσεστερ 1977, 167-168. 
12 Το γεγονός ότι ο όρος αυτός ήταν ασαφής ακόµα και στο µυαλό του Hartlaub το διαπιστώνουµε µέσα από µια 
επιστολή του στις 8 Ιουλίου 1929 προς τον Alfred H. Barr, στην οποία, αναφερόµενος στην χρήση του όρου, 
δήλωνε: «Σχετιζόταν µε τη γενική αίσθηση παραίτησης και κυνισµού που υπάρχει στη Γερµανία µετά από µια 
περίοδο ασυγκράτητων ελπίδων (που είχαν βρει µια διέξοδο στον εξπρεσιονισµό) … [Αυτή] η έκφραση πρέπει 
πραγµατικά να χρησιµοποιείται ως ‘ετικέτα’ του νέου ρεαλισµού µε σοσιαλιστικό άρωµα»· Schmalenbach, ό.π., 
164.  Όµως µε αυτή τη δήλωση αποκλείει αυτόµατα όσους στο έργο τους δεν εµφανίζουν άρνηση ή κυνισµό ή 
δεν είναι σοσιαλιστές, δηλαδή την πτέρυγα των κλασικιστών. 
13 Ο Schmalenbach αναφέρει τη µάλλον ανεπαρκή αιτιολόγηση του Hartlaub, που δεν πείθει ούτε τον ίδιο, ότι το 
«νέα» το χρησιµοποιεί προκειµένου να διακρίνει τα εν λόγω έργα από τα ξεπερασµένα γερµανικά ρεαλιστικά 
έργα του 19ου αιώνα, όπως της σχολής του Ντίσελντορφ ή του Richard Muller στη ∆ρέσδη· ό.π., 163. 
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νέας τάσης και είχε τέτοια απήχηση, αφού ο κόσµος χρειαζόταν να ακούει και να έχει 

τουλάχιστον την ψευδαίσθηση νέων πραγµάτων.  

 Η δεύτερη αδυναµία του Hartlaub έγκειται στο διαχωρισµό των καλλιτεχνών σε 

δύο πτέρυγες, βεριστές και κλασικιστές, καθώς µοιάζει να µη χρησιµοποιεί κοινό 

κριτήριο. Ενώ, δηλαδή, στο βερισµό κατατάσσει τους καλλιτέχνες µε βάση τη 

θεµατογραφία που επιλέγουν, στον κλασικισµό κατατάσσει τους καλλιτέχνες µε βάση το 

ύφος τους. Επίσης, χαρακτηρίζει τους βεριστές αριστερούς, ενώ τους κλασικιστές 

συντηρητικούς ή δεξιούς. Όµως, ακόµα κι αν ο χαρακτηρισµός αυτός ανταποκρίνεται σε 

κάποιο βαθµό στην περίπτωση των βεριστών, αυτό δε συµβαίνει και µε τους κλασικιστές, 

οι οποίοι µπορεί να ήταν πιο «συντηρητικοί» ως προς το ύφος, αλλά ως προς το 

περιεχόµενο ήταν απλώς ουδέτεροι, αφού η θεµατική τους περιλάµβανε τοπία, νεκρές 

φύσεις, προσωπογραφίες. Όπως εύστοχα τονίζει η Brigid Barton, µε όρους περιεχοµένου 

η πτέρυγα των κλασικιστών θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται µάλλον απολιτική και όχι 

συντηρητική, που επιπλέον παραπέµπει σε λαθεµένα συµπεράσµατα για τις πολιτικές 

πεποιθήσεις των ενταγµένων σε αυτή καλλιτεχνών14. Με άλλα λόγια, ο «συντηρητισµός» 

στο ύφος, που και αυτός στην εν λόγω περίπτωση επιδέχεται συζήτησης, δε συνεπάγεται 

πολιτικό συντηρητισµό. Τέλος, αυτές οι δύο κατηγορίες εκπροσωπούν δύο άκρα στα 

οποία είναι δύσκολο να ενταχθεί το έργο καλλιτεχνών, όπως ο Davringhausen, που δεν 

προσεγγίζουν καθαρά τη µια ή την άλλη τάση, αλλά ταυτόχρονα και το έργο καλλιτεχνών 

που το ύφος τους αλλάζει, όπως ισχύει στην περίπτωση του Scholz. 

 Ωστόσο, και έτσι ακόµα, ο διαχωρισµός που έκανε ο Hartlaub µε τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα δεν είναι σαφής µε δεδοµένα τα έργα που 

εκτέθηκαν. Ειδικότερα, αναφορικά µε την πτέρυγα των βεριστών, από τα έργα που 

επέλεξε να εκθέσει ελάχιστα καταδείκνυαν τον κοινωνικό προβληµατισµό και τον 

αριστερό προσανατολισµό των καλλιτεχνών, µε εξαίρεση την περίπτωση του Grosz. Για 

παράδειγµα, από τα επτά έργα του Dix, από τα οποία τα περισσότερα ήταν ουδέτερες 

προσωπογραφίες ή απεικονίσεις ανθρώπων, τα πιο χαρακτηριστικά ως προς το 

περιεχόµενο ήταν τα Νεαρός εργάτης (εικ.55, σ.141) και Στην οµορφιά (εικ.73, σ.164), 

ενώ από τα επτά έργα του Scholz, µόνο το Κύριοι του κόσµου (εικ.65, σ.154) διαφέρει 

από όλα τα υπόλοιπα που είναι νεκρές φύσεις και τοπία15. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και 

µε τους υπόλοιπους που ενέταξε στην εν λόγω πτέρυγα, όπως οι Beckmann, Hubbuch, 
                                                 
14 Barton, ό.π., 10 και 64-65. 
15 Ο Crockett αναφέρει ότι ο Hartlaub ζήτησε από τον Nierendorf έργα του Dix, αλλά, όταν του πρόσφερε το 
Χαράκωµα, το αρνήθηκε, γιατί ήθελε να αποφύγει τις ενδεχόµενες εντάσεις. Dennis Crockett, German Post-
expressionism. The Art of the Great Disorder, 1918-1924, The Pennsylvania State University Press, Πενσιλβάνια 
1999, 79. 
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Bernhard Kretzschmar και Schlichter16. Εποµένως, γίνεται φανερό πως ο Hartlaub, 

πιθανόν για να αποφύγει ενδεχόµενες εντάσεις, έκανε µια µάλλον συντηρητική επιλογή 

εκθέτοντας έργα ουδέτερα, εύπεπτα και «ακίνδυνα», παρόλο που στην εισαγωγή του 

καταλόγου ανέπτυξε τη θεωρία και τη λογική του για τους βεριστές και τους κλασικιστές. 

Όµως µε τον τρόπο αυτό η διάκριση ανάµεσα στις δύο πτέρυγες υφίσταται κυρίως σε 

θεωρητικό επίπεδο, και όχι σε πρακτικό, αφού στην έκθεση οι διαφορές δε θα ήταν 

προφανείς. 

 Αξίζει όµως να επιµείνουµε λίγο στον όρο «βερισµός» [Verismus] που εν 

προκειµένω µας αφορά και που επίσης έχει υιοθετηθεί από όλους τους µεταγενέστερους 

µελετητές. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη «verus» που σηµαίνει αληθινός, ενώ 

χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα τέλη του 19ου αιώνα για να προσδιορίσει µια 

νατουραλιστική τάση µε κοινωνικό προσανατολισµό στην ιταλική όπερα και λογοτεχνία 

(verismo)17. Σε συνάρτηση µε τη γερµανική τέχνη ο Diether Schmidt συνόψισε τη 

διαδικασία εµφάνισης του βερισµού ως εξής: «Οι ‘σπαρτακιστικές’ συνθέσεις του Dix 

και των Beckmann, Grosz, Heartfield και Schlichter προαναγγέλλουν την άφιξη του 

βερισµού. Ίσως θα µπορούσε µάλιστα να πει κανείς ότι ο βερισµός γεννήθηκε από τον 

εξπρεσιονισµό και το νταντά, όταν απόκτησαν ένα επαναστατικό πολιτικό περιεχόµενο, 

και ότι αυτό το επαναστατικό περιεχόµενο ήταν εν δυνάµει τόσο εκρηκτικό που αργά η 

γρήγορα θα ξεχυνόταν από το επίσηµο κέλυφός του, των συνθηµάτων και των ιδεών, για 

να έρθει σε άµεση επαφή µε µια πραγµατικότητα, η οποία υφίστατο θυελλώδεις αλλαγές 

και ραγδαία εντεινόµενες αντιφάσεις»18. 

 Σχετικά µε τη γερµανική τέχνη ο όρος εντοπίζεται για πρώτη φορά το 1919 σε ένα 

άρθρο του Paul Westheim στο περιοδικό Das Kunstblatt [Εφηµερίδα τέχνης]. Ο 

Westheim, αναφερόµενος στην ιταλική τέχνη και τον κύκλο του περιοδικού Valori 

Plastici [Πλαστικές αξίες] δήλωνε ότι ο Grosz και ο Davringhausen ακολουθούν 

παρόµοια πορεία µε τις σύγχρονες ιταλικές τάσεις (Carrà), που χαρακτηρίζονται για το 

σχολαστικό και σκληρό σχέδιο, το οποίο συνιστά έναν ιδιόρρυθµο βερισµό19. Ο όρος 

υιοθετήθηκε σύντοµα από ιστορικούς και κριτικούς τέχνης χωρίς αρχικά να είναι τόσο 

                                                 
16 Βλ. αναλυτικά τον κατάλογο της έκθεσης: „Neue Sachlichkeit“, ό.π. [χωρίς σελιδαρίθµηση]. 
17 Για τον όρο «βερισµός», βλ. Barton, ό.π., 7· Eckhart Gillen, «Die Sachlichkeit der Revolutionäre», στο Wem 
gehört die Welt? Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, 
Βερολίνο 1977, 206-208· Renate Hartleb, «Der sozialkritische Verismus» στο Realismus und Sachlichkeit. 
Aspekte deutscher Kunst, ό.π., 28· Bernard Samuel Myers, Malerei des Expressionismus. Εine Generation im 
Aufbruch, DuMont Schauberg, Κολωνία 1957, 282-283. 
18 Bärbel Schrader και Jürgen Schebera, The “Golden’’ Twenties. Art and Literature in the Weimar Republic, 
µτφρ. Katherine Vanovitch, Yale University Press, Νιού Χέιβεν/Λονδίνο 1988, 149-150. Το απόσπασµα 
προέρχεται από το βιβλίο Manifeste, Manifeste, ∆ρέσδη, 1965. 
19 Barton, ό.π., 6-7. 
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ευδιάκριτο το ποιους καλλιτέχνες χαρακτηρίζει. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 1920 ο 

Carl Einstein σε άρθρο του στο Das Kunstblatt χαρακτηρίζει τον Schlichter βεριστή20, 

ενώ τo 1922 o Westheim δηµοσίευσε µια έκδοση της σειράς Die Schaffenden 

[∆ηµιουργοί], αφιερωµένη στους «νέους βεριστές και κονστρουκτιβιστές», στην οποία 

περιλάµβανε έργα των Dix, Grosz, Schlichter, Scholz, Carlo Mense, Schrimpf, Bernhard 

Kretschmar και Willi Baumeister21. To 1924 ο Lissitzky και ο Arp εξέδωσαν το βιβλίο 

τους για τους «–ισµούς» στην τέχνη και επέλεξαν να περιγράψουν το βερισµό µε τα 

λόγια του ίδιου του Grosz: «Ο βεριστής κρατά έναν καθρέφτη µπροστά στις 

ασχηµόφατσες των συγχρόνων του. Σχεδίαζα και ζωγράφιζα από αντίδραση και 

προσπαθούσα µέσα από τα έργα µου να πείσω τον κόσµο ότι είναι αποκρουστικός, 

άρρωστος και ανέντιµος»22. Την ίδια χρονιά ο Paul Ferdinand Schmidt δηµοσίευσε ένα 

άρθρο µε τίτλο «Die deutschen Veristen» [«Οι γερµανοί βεριστές»] στο Das Kunstblatt, 

χαρακτηρίζοντας τους Grosz, Dix, Scholz, και Griebel βεριστές στο ύφος και το 

περιεχόµενο23. Το 1924 ο όρος είχε πλέον καθιερωθεί και συνδεθεί µε µια ρεαλιστική 

έκφραση που απέδιδε µια αρνητική όψη της κοινωνίας µέσα από την πικρία, το 

σαρκασµό και τον κυνισµό, και συνήθως αναφερόταν στους Grosz, Dix, Beckmann, 

Hubbuch, August Dressler, Davringhausen και Scholz24. Η ερµηνεία αυτή υιοθετήθηκε 

και από σύγχρονους µελετητές, που ταυτίζουν τον όρο άλλοτε µε έναν προπαγανδιστικό 

ρεαλισµό (Lynton) κι άλλοτε µε ένα σατιρικό (Holsten) ή κριτικό ρεαλισµό (Rowe)25. 

 Ωστόσο αξίζει να υπογραµµίσουµε ότι αν ο βερισµός συσχετιστεί µε την αληθινή 

όψη των πραγµάτων, τότε αναφερόµαστε σε µια συγκεκριµένη όψη της αλήθειας, δηλαδή 

την αλήθεια όσων ιδεολογικά έκλιναν προς την αριστερά, είτε ήταν καλλιτέχνες, είτε 
                                                 
20 Andreas Kühne, «Von der Dada-Revolte zur Neuen Sachlichkeit», στο Schlichter, Gemälde, Aquarelle, 
Zeichnungen, επιµ. Andriani Götz, Klinkhardt und Biermann, Μόναχο, 1997, 42. Επιπλέον, ο Einstein διέκρινε 
τους όρους «ρεαλισµός» και «βερισµός» λέγοντας ότι «o ρεαλισµός γίνεται αντιληπτός ως µια γενική έννοια που 
δηλώνει έναν πιο φυσικό τρόπο για να αποδίδει κανείς την πραγµατικότητα, ιδίως ως προς τον χώρο, ενώ ο 
βερισµός αντιπροσωπεύει µια κριτική προσέγγιση του µοτίβου και της κοινωνικής αλήθειας που εκφράζει»· Uwe 
Fleckner, «The Real Demolished by Trenchant Objectivity. Carl Einstein and the Critical World View of Dada 
and ‘Verism’» (µτφρ. Linda Parshall) στο The Dada Seminars, επιµ. Leah Dickerman και Matthew S. Witkovsky, 
National Gallery of Art, Ουάσιγκτον 2005, 67. 
21 Crockett, ό.π., 24. 
22 John Willett, Art and Politics in the Weimar Period. The New Sobriety, 1917-1933, Pantheon Books, Νέα 
Υόρκη 1980, 84. 
23  Hartleb, ό.π., 28. 
24 Για επιπλέον αποσπάσµατα για τη χρήση του όρου το 1924, βλ. και τα εξής: 1) ένα κείµενο του Hartlaub που 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Frankfurter Zeitung [Εφηµερίδα της Φρανκφούρτης]· Barton, ό.π., 7 και 2) ένα 
άρθρο του Paul Westheim που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Deutsche Allgemeine Zeitung [Γερµανική γενική 
εφηµερίδα]· Ursula Zeller, «The Reception of Dix’s Work» στο Otto Dix, 1891-1969, Tate Gallery, Λονδίνο 
1992, 51. 
25 Norbert Lynton, «Εξπρεσιονισµός» στο Έννοιες της µοντέρνας τέχνης. Από τον φωβισµό στον µεταµοντερνισµό, 
επιµ. Νίκος Στάγκος, µτφρ. Ανδρέας Παππάς, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, 47-75· Siegmar Holsten, Georg Scholz, 
Gemälde-Zeichnungen-Druckgraphik, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Καρλσρούη 1990, 12-43· Dorothy Rowe, 
Representing Berlin. Sexuality and the City in Imperial and Weimar Germany, Ashgate, Άλντερσοτ 2003, 131-
179. 
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κριτικοί ή ιστορικοί τέχνης. Γιατί από µια ευρύτερη οπτική γωνία, υπάρχει εξίσου η 

αλήθεια των σοσιαλδηµοκρατών, των δεξιών και των απολιτικών, αλλά και η αλήθεια 

εκείνων που επέλεξαν να την εκφράσουν µέσα από ένα πιο αποστασιοποιηµένο και 

ουδέτερο πολιτικά ρεαλισµό ή µέσα από ποικίλες µορφές αφαίρεσης. Όπως αναφέρει και 

ο Walter Benjamin στο Μονόδροµο, «… ο καθένας δεσµεύεται από τις οπτικές απάτες 

της στενά προσωπικής του σκοπιάς»26. 

 Το πρόβληµα όµως δεν είναι στην ορολογία και την άποψη των Hartlaub και Roh, 

οι οποίοι έκαναν το τολµηρό βήµα να προσδιορίσουν κάτι που ήταν δύσκολο να 

προσδιοριστεί και µάλιστα σε χρόνο που αυτό ακόµα εξελισσόταν, αλλά στο ότι το 

συγκεκριµένο πλαίσιο υιοθετήθηκε από όλες τις επόµενες µελέτες, χωρίς να δεχτεί, πέρα 

από κάποιες εξαιρέσεις, καµία κριτική και αµφισβήτηση και χωρίς να γίνει καµία 

προσπάθεια για µια εναλλακτική προσέγγιση. Ενώ θα περίµενε κανείς ότι µε το πέρασµα 

των χρόνων οι µελετητές θα όριζαν µε µεγαλύτερη σαφήνεια την κατάσταση στη 

γερµανική ζωγραφική του µεσοπολέµου, και ιδιαίτερα των πρώτων, περισσότερο 

κρίσιµων ετών, που αποτελούν ίσως ένα µεταβατικό στάδιο, τόσο σε επίπεδο ορολογίας, 

όσο και – κυριότερα – σε επίπεδο ουσίας, διαπιστώνουµε ότι ελάχιστα βήµατα έχουν 

γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα, θα λέγαµε ότι στο επίπεδο της ορολογίας 

επικρατεί µεγαλύτερη σύγχυση, γιατί ο καθένας ερµηνεύει τους όρους µε το δικό του 

τρόπο, ενώ παράλληλα έχουν προστεθεί νέοι, οι οποίοι όµως παραµένουν εξίσου γενικοί 

και ασαφείς, όπως «ρεαλισµός του 20ού αιώνα», «µετα-εξπρεσιονισµός», «δεύτερη γενιά 

εξπρεσιονιστών», «αντικειµενικός ρεαλισµός», «κριτικός ρεαλισµός», «κοινωνικός 

ρεαλισµός» και άλλοι. 

 Από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και ως το 1969, οπότε κυκλοφόρησε η 

µελέτη του Wieland Schmied, ελάχιστα γράφτηκαν για τη νέα αντικειµενικότητα, καθώς 

αυτή λανθασµένα συνδέθηκε µε την τέχνη του Τρίτου Ράιχ και τη ναζιστική 

κουλτούρα27. Μετά την πτώση του Χίτλερ τέθηκε στο επίκεντρο ο εξπρεσιονισµός, αλλά, 

όπως ήταν λογικό στο πλαίσιο της µετριοπαθούς πολιτικής του Konrad Adenauer, 

προβλήθηκε ο επαναστατικός του χαρακτήρας µόνο σε επίπεδο φορµαλιστικών 

καινοτοµιών. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου, καθώς ο ρεαλισµός 

συνδεόταν είτε µε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό και άρα µε τη Ρωσία και το ανατολικό 

µπλοκ, είτε µε τη νέα αντικειµενικότητα και άρα µε τη ναζιστική τέχνη, παρέµενε εξίσου 

απωθητικός. Μάλιστα ο ίδιος ο Roh έγραφε το 1952 ότι «η αφαίρεση αποτελεί τη 

                                                 
26 Walter Benjamin, Μονόδροµος, µτφρ. Νέλλη Ανδρικοπούλου, Άγρα, Αθήνα 2004, 57. 
27 Hermand, ό.π., 169-170. 
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µεγαλύτερη ανακάλυψη του αιώνα µας» και ότι τώρα κατηγορεί τον εαυτό του που δεν 

το είχε συνειδητοποιήσει τη δεκαετία του ’2028. Επίσης το 1954 ο Werner Haftmann στο 

βιβλίο του Η ζωγραφική τον 20ό αιώνα από τις 500 σελίδες αφιερώνει µόνο 5 για το «νεο-

ρεαλισµό», τον οποίο θεωρεί πολύ κατώτερο ποιοτικά σε σχέση µε άλλα κινήµατα και 

τάσεις. Γενικότερα, στη δεκαετία του ’50 το ενδιαφέρον είχε στραφεί σχεδόν 

αποκλειστικά στον εξπρεσιονισµό και την αφαίρεση, η οποία είχε ταυτιστεί µε την 

απόλυτη ελευθερία του καλλιτέχνη, ενώ κάθε απόπειρα επιστροφής στην παραστατική 

τέχνη θεωρούνταν οπισθοδρόµηση29. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 όµως η 

κατάσταση αλλάζει, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η εισαγωγή της ποπ αρτ, η οποία 

σχετιζόταν ως ένα βαθµό µε το νταντά, αλλά και του νέου ρεαλισµού που κίνησε το 

ενδιαφέρον για την επιστροφή στους ρεαλισµούς του ’20.  

 Από το 1961 ξεκινάει η οργάνωση εκθέσεων που προβάλλουν τα έργα αυτής της 

περιόδου κάτω από διάφορους τίτλους που επιβεβαιώνουν την αµηχανία ως προς την 

ορολογία30, ενώ το 1969 κυκλοφορεί η µελέτη του Schmied, η πρώτη σηµαντική µελέτη 

µετά από εκείνη του Roh31. Ο Schmied ασπάζεται πλήρως το διαχωρισµό του Hartlaub 

και την αντίστοιχη ορολογία: «Αυτή η νέα αντιπαράθεση µε τον κόσµο των πραγµάτων, 

αυτή η διακρινόµενη από σκεπτικισµό προσπάθεια του νέου ρεαλισµού, πραγµατώθηκε – 

και στις δύο πτέρυγες – ορµώµενη από αντίθετες καλλιτεχνικές θέσεις: στο Μαγικό 

Ρεαλισµό παρουσιάζεται συχνά σαν ένα απελπισµένο αποτόλµηµα γεφύρωσης των 

χασµάτων και συγκόλλησης των σπασµένων κοµµατιών, ξαναζωντανεύοντας την εικόνα 

                                                 
28 Ό.π., 169. 
29 Αξίζει ίσως να αναφερθούµε στο νεορεαλισµό, το ιταλικό αισθητικό κίνηµα στον κινηµατογράφο, το οποίο 
άνθισε ιδιαίτερα µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και έσβησε στα µέσα της δεκαετίας του 1950, καθώς υπάρχουν 
κάποιες οµοιότητες ως προς το κοινωνικό περιεχόµενο του όρου. Έµπνευση και αφετηρία του κινήµατος 
αποτέλεσε η κοινωνική µεταπολεµική πραγµατικότητα της Ιταλίας. Οι νεορεαλιστές σκηνοθέτες, όπως οι 
Luchino Visconti, Roberto Rossellini και Vittorio De Sica, αµφισβήτησαν τις καθιερωµένες συµβάσεις του 
εµπορικού κινηµατογράφου και, τραβώντας την κάµερα έξω από τα στούντιο, χρησιµοποιώντας συχνά 
ερασιτέχνες ηθοποιούς και αυτοσχεδιάζοντας, επιχείρησαν µια χωρίς δραµατοποιήσεις µεταγραφή της 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Εποµένως, διαµορφώνοντας έναν άλλο τρόπο παρατήρησης της ζωής και των 
κοινωνικών συνθηκών, εστίασαν τον φακό τους στον άνθρωπο προβάλλοντας τις αγωνίες και τις ελπίδες της 
καθηµερινής ζωής, αλλά και τις κοινωνικές ανισότητες δηµιουργώντας µια µορφή καταγγελίας. Η αγάπη για την 
ειλικρίνεια, ο άµεσος τρόπος όρασης, η επιθυµία να δει κανείς τον άνθρωπο όπως είναι και όχι ως δέσµιο 
κινηµατογραφικών συµβάσεων, αποτέλεσαν βασικές αρχές του κινήµατος· Γιώργος ∆ιζικιρίκης, Λεξικό 
αισθητικών και τεχνικών όρων του κινηµατογράφου, τ. 2, Αιγόκερως, Αθήνα 1985, 40-43. 
30 Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές εκθέσεις που έλαβαν χώρα στη Γερµανία τη δεκαετία του ’60: Νέα 
αντικειµενικότητα, Βερολίνο 1961· Ο εικοστός αιώνας στο Ανόβερο, Ανόβερο 1962· Κατηγορίες και εξεγέρσεις, 
Βερολίνο 1964· Νέα αντικειµενικότητα, 1920-1933, Κολονία 1965· Ο ύστερος εξπρεσιονισµός, 1918-1922, 
Μπίµπερστατ 1966· Μαγικός ρεαλισµός στη Γερµανία, 1920-1933, Βούπερταλ 1967· Όψεις της νέας 
αντικειµενικότητας, Μόναχο-Ρώµη 1968· Ο ρεαλισµός στη ζωγραφική του 20ού αιώνα, Αµβούργο 1968. 
31 Wieland Schmied, Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus, 1918-1933, Schmidt-Küster, Ανόβερο 1969. 
Ανάλογες, περισσότερο συνοπτικές, µελέτες του ίδιου συγγραφέα: «Die Neue Sachlichkeit in Deutschland. 
Notizen zum Realismus der zwanziger Jahre» στο Neue Sachlichkeit und Realismus. Kunst zwischen den Kriegen, 
επιµ. Kulturamt der Stadt Wien, Βιέννη 1977, 161-168· «Νέα αντικειµενικότητα. Ο γερµανικός ρεαλισµός της 
δεκαετίας του ’20» στο Γερµανική χαρακτική, 1919-1933: κοινωνική κριτική στην εποχή της Βαϊµάρης, Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Αθήνα 1991, 5-38. 
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ενός αρµονικού, ευτυχισµένου κόσµου, ενώ στους βεριστές και δραστηριοποιηµένους 

ζωγράφους παρουσιάζεται σαν η προσπάθεια συνειδητοποίησης των ρηγµάτων και των 

αντιφάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης στη σύγχρονη εποχή, σαν η προσπάθειά τους ν’ 

αγγίξουν τις πληγές. Και οι δύο πτέρυγες όµως συµµερίζονται την άποψη ότι η 

πραγµατικότητα δεν είναι πλέον δυνατό να απεικονιστεί δίχως αναστοχασµό»32. 

Αντίστοιχα µε τον Roh προσπαθεί να δώσει κάποιες βασικές γραµµές για τα 

χαρακτηριστικά της νέας αντικειµενικότητας, οι οποίες παραµένουν γενικές και 

σχετιζόµενες περισσότερο την πτέρυγα των κλασικιστών. Η συµβολή του Schmied 

έγκειται στο ότι πρόσθεσε την παράµετρο της τοπικής διάκρισης, αναλύοντας 

τεχνοτροπικές διαφοροποιήσεις στη βάση και των διαφορετικών καλλιτεχνικών κέντρων, 

όπως Βερολίνο, ∆ρέσδη, Καρλσρούη κλπ. Από αυτή την προσέγγιση προέκυψαν 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Το µειονέκτηµα όµως είναι ότι χάνεται η αίσθηση του συνόλου, 

καθώς οι περισσότεροι καλλιτέχνες βρίσκονταν σε άµεση ή έµµεση επαφή και 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους και δεν ήταν αποµονωµένοι στην περιφέρειά τους 

αναπτύσσοντας συγκεκριµένες τοπικές ιδιαιτερότητες. 

 Στη δεκαετία του ’60 κυκλοφόρησαν ελάχιστες ακόµη µελέτες33, ενώ τη δεκαετία 

του ’70 ξεκίνησε συστηµατικότερα η συγγραφή µελετών και παράλληλα οι εκθέσεις 

συνεχίστηκαν µε εντονότερους ρυθµούς και περισσότερα συνοδευτικά κείµενα34. Στην 

πλειονότητά τους οι µελέτες περιλάµβαναν µια συνολική αντιµετώπιση των καλλιτεχνών, 

αποφεύγοντας να τονίσουν τις όποιες ιδιαιτερότητες και οτιδήποτε θα µπορούσε να 

αποδειχθεί προβληµατικό. Ο Hermand σηµειώνει ότι αυτή η οµογενοποίηση έγινε πάγιος 

τρόπος αντιµετώπισης, γιατί εξυπηρετούσε κυρίως πολιτικές σκοπιµότητες στο πλαίσιο 

του Ψυχρού Πολέµου35. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και κατά τη δεκαετία 

του 1970, τόσο οι φοιτητικές αναταραχές στην Ευρώπη όσο και ο πόλεµος του Βιετνάµ 

οδήγησαν αρκετούς αριστερούς µελετητές στην προβολή του έργου αριστερών 

                                                 
32 Schmied, «Νέα αντικειµενικότητα. Ο γερµανικός ρεαλισµός της δεκαετίας του ΄20», ό.π., 16. 
33 Εκτός από τη µελέτη του Schmied, η κυριότερη ήταν του Emilio Bertonati, Il realismo in Germania. Nuova 
oggettività – Realismo Magico, 1967. 
34 Οι κυριότερες ήταν οι εξής: Ρεαλισµός: Από την επανάσταση στην κατάληψη της εξουσίας, 1919-1933, 
Στουτγάρδη 1971· Ο ρεαλισµός στη Γερµανία, Μιλάνο 1972· Ζωγράφοι της πραγµατικότητας στη Γερµανία, 1920-
1930, Όλντενµπουργκ 1972· Νέα αντικειµενικότητα – Νέος ρεαλισµός, Φρανκφούρτη 1972· Ο ρεαλισµός του 
εικοστού αιώνα, Μόναχο 1973· Ρεαλισµός και αντικειµενικότητα. Όψεις της γερµανικής τέχνης, 1919-1933, 
Βερολίνο 1974· Τάσεις του εικοστού αιώνα, Βερολίνο 1977· Σε ποιον ανήκει ο κόσµος; Τέχνη και κοινωνία στη 
∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, Βερολίνο 1977· Νέα αντικειµενικότητα και ρεαλισµός. Η τέχνη ανάµεσα στους 
πολέµους, Βιέννη 1977· Επανάσταση και ρεαλισµός. Επαναστατική τέχνη στη Γερµανία, 1917-1933, Βερολίνο 
1978-1979· Νέα αντικειµενικότητα και γερµανικός ρεαλισµός της δεκαετίας του είκοσι, Λονδίνο 1979. 
35Hermand, ό.π., 171. 
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διανοουµένων και καλλιτεχνών του παρελθόντος36. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 

προσπάθεια ορισµένων ιστορικών τέχνης που πρόσκεινταν στην αριστερά, ιδιαίτερα στην 

ανατολική Γερµανία, οι οποίοι διαχώρισαν και πρόβαλαν ιδιαίτερα το έργο των 

βεριστών37. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Roland März, ο οποίος στο κείµενό 

του «Realismus und Sachlichkeit. Aspekte deutscher Kunst, 1919 bis 1933» [«Ρεαλισµός 

και αντικειµενικότητα. Όψεις της γερµανικής τέχνης, 1919-1933»]38 υποστηρίζει ότι ο 

όρος νέα αντικειµενικότητα είναι πολύ ευρύς για να καλύψει όλες τις ρεαλιστικές τάσεις 

και ότι εκφράζει περισσότερο αστικά ιδανικά, τον «αµερικανισµό», την έµφαση στην 

τεχνολογική και καπιταλιστική πρόοδο, ενώ θεωρεί ότι ο αριστερών τάσεων κοινωνικός 

ρεαλισµός πρέπει να διαφοροποιηθεί από την οµπρέλα της νέας αντικειµενικότητας. 

Κατόπιν διαχωρίζει τον κοινωνικό ρεαλισµό σε δύο τάσεις, χρησιµοποιώντας τους όρους 

«βερισµός» και «προλεταριακή-επαναστατική τέχνη». Ο πρώτος αφορά περισσότερο 

στην κοινωνική κριτική και την προβολή των αντιθέσεων ανάµεσα στους φτωχούς και 

την αστική τάξη, ενώ ο δεύτερος αφορά στην απεικόνιση της εργατικής τάξης ως 

υποκειµένου και πρωταγωνιστή της ιστορίας ερχόµενος πιο κοντά στο ρωσικό 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό. 

 Από τη δεκαετία του ’80 ως σήµερα, ο διαχωρισµός και η ορολογία του Hartlaub 

παραµένουν κυρίαρχα, αν και γίνεται προσπάθεια προσδιορισµού αυτής της ρεαλιστικής 

τάσης µε νέους όρους, που όµως µόνο µεγαλύτερη σύγχυση δηµιουργούν. Μπορούµε να 

αναφέρουµε ενδεικτικά την περίπτωση του ίδιου του Schmied, ο οποίος σε µια σελίδα 

χρησιµοποιεί πέντε διαφορετικούς όρους («µετα-εξπρεσιονισµός», «νέα 

αντικειµενικότητα», «αντικειµενικός ρεαλισµός», «νέος ρεαλισµός» και «ρεαλισµός») 

για να προσδιορίσει την ίδια τάση39. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις, όπως της Loredana 

                                                 
36 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η οργάνωση της έκθεσης Σε ποιον ανήκει ο κόσµος; Τέχνη και κοινωνία στη 
∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, βλ. τον κατάλογο της έκθεσης Wem gehört die Welt?, ό.π. 
37 Ο Hermand αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πρώτα στο πεδίο της λογοτεχνίας και στη συνέχεια 
επεκτάθηκε και στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. Σε σχέση µε τη λογοτεχνία αναφέρει ως παραδείγµατα την 
παρεµβατική µελέτη του Helmut Lethen, Neue Sachlichkeit, 1970. Αντίστοιχα αντιµετωπίστηκε ο όρος «νέα 
αντικειµενικότητα» και στη δεκάτοµη Geschichte der deutschen Literatur, που εκδόθηκε το 1973 στο Ανατολικό 
Βερολίνο και καλύπτει τα χρόνια 1917-1945. Hermand, ό.π., 174. 
38 Το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε στον κατάλογο της οµώνυµης έκθεσης που διοργανώθηκε το 1974 στο 
Βερολίνο, µαζί µε άλλα κείµενα του ίδιου πνεύµατος. Βλ. Realismus und Sachlichkeit. Aspekte deutscher Kunst, 
ό.π. Σκοπός της έκθεσης ήταν, όπως αναφέρει ο Geismeier στην εισαγωγή, να προβληθεί η επαναστατική 
προλεταριακή τέχνη ως κυρίαρχη στην εξέλιξη του ρεαλισµού και να δηµιουργηθούν κίνητρα για περαιτέρω 
έρευνα και συζήτηση· Willi Geismeier, «Geleitwort» στο ίδιο, 7-9. Στην έκθεση γινόταν διάκριση σε έξι 
υποοµάδες: 1)ντανταϊσµός (Hausmann, Schwitters), 2)βερισµός (Beckmann, Grosz, Dix, Scholz, Schlichter, 
Hubbuch, Schad), 3) νέα αντικειµενικότητα (Grossberg, Räderscheidt, Lenk, Kanoldt, Schrimpf, Mense), 
4)φωτοµοντάζ (Heartfield, Baumeister) 5)προλεταριακή επαναστατική τέχνη (Griebel, Nagel, Grundig, Querner), 
6)πολιτικός κονστρουκτιβισµός (Hoerle, Seiwert, Nerlinger, Arntz).  
39 Wieland Schmied, «Developments in German Art» στο German Art in the 20th Century. Painting and Sculpture 
1905-1985, επιµ. Christos M. Joachimides, Norman Rosenthal και Wieland Schmied, Prestel, Μόναχο 1985, 37-
38. 
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Parmesani και της Theda Shapiro, οι οποίες ταυτίζουν τον όρο νέα αντικειµενικότητα µε 

την πτέρυγα των βεριστών και δεν περιλαµβάνουν στην ανάλυσή τους καθόλου τα έργα 

όσων εντάχθηκαν στο µαγικό ρεαλισµό40. 

 Μια διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε σε σχέση µε τις θεωρίες των Hartlaub, 

Roh και Schmied, οι οποίοι διαχωρίζουν πλήρως το ύφος των εκπροσώπων της νέας 

αντικειµενικότητας από αυτό των εξπρεσιονιστών, είναι ότι αρκετοί µεταγενέστεροι 

µελετητές συνδέουν άµεσα τη νέα αντικειµενικότητα µε τον εξπρεσιονισµό και δεν την 

προβάλλουν ως µια αµιγώς νέα και αυτόνοµη τάση. Για παράδειγµα, οι Eberhard Roters 

και Μάριο Ντε Μικέλι εντάσσουν τους εν λόγω καλλιτέχνες στον εξπρεσιονισµό, 

τοποθετώντας τους στην ύστερη µεταπολεµική φάση του41. Ο Donald Gordon δέχεται 

µεν το διαχωρισµό του Hartlaub, αλλά εντάσσει όλους τους καλλιτέχνες µέχρι το 1925 

στον εξπρεσιονισµό42. Η Stephanie Barron και ο Peter Selz µιλούν καθαρά για µια 

δεύτερη γενιά εξπρεσιονιστών που µεγάλωσαν κατά τη διάρκεια του πολέµου και 

εκφράστηκαν κυρίως µετά το τέλος του43. Μάλιστα η Barron διοργάνωσε το 1989 µια 

έκθεση µε τίτλο Γερµανικός εξπρεσιονισµός, 1915-1925. Η δεύτερη γενιά στο Los 

Angeles County Museum of Art· στο συνοδευτικό τόµο της έκθεσης οι συµµετέχοντες 

µελετητές υποστήριξαν αυτήν τη θέση. Για παράδειγµα, ο Friedrich Heckmanns 

χαρακτηρίζει τη δεύτερη γενιά των εξπρεσιονιστών πολιτικά υποκινούµενη, τονίζοντας 

ότι πέρασε από την ατοµικότητα στη συλλογικότητα, από το εγώ στο εµείς και από την 

πολιτική απάθεια στην ενεργό συµµετοχή44. Ως σηµάδια της τελευταίας φάσης του 

εξπρεσιονισµού αναφέρει την αυξανόµενη ταύτιση µε τον κόσµο και την εύρεση 

θεµάτων από την αληθινή ζωή. 

 Όµως µε βάση αυτές τις µελέτες µοιάζει να µιλάµε για καλλιτέχνες που ως το 

1925 είναι εξπρεσιονιστές και ξαφνικά, έπειτα από την έκθεση του Hartlaub, 

µετατρέπονται σε νέους αντικειµενιστές, γεγονός εξίσου προβληµατικό. ∆εν υπάρχει 

                                                 
40 Loredana Parmesani, Art of the Twentieth Century. Movements, Theories, Schools and Tendencies, 1900-2000, 
Skira, Μιλάνο 2000, 42 και 46· Theda Shapiro, Painters and Politics. The European Avant-Garde and Society, 
1900-1925, Elsevier, Νέα Υόρκη 1976, 210. 
41 Μάριο Ντε Μικέλι, Οι πρωτοπορίες της τέχνης του εικοστού αιώνα, µτφρ. Λένα Παπαµατθεάκη, Οδυσσέας, 
Αθήνα [χ.χ.], 88· Eberhard Roters, «Big-City Expressionism. Berlin and German Expressionism» στο 
Expressionism. A German Intuition, 1905-1920, Guggenheim Museum, Νέα Υόρκη 1980, 238. 
42 Donald E. Gordon, Expressionism. Art and Idea, Yale University Press, Νιου Χέιβεν/Λονδίνο 1987, 121. 
Αναφορικά µε τη διάκριση του Roh ανάµεσα στον εξπρεσιονισµό και τη νέα αντικειµενικότητα, ο Gordon 
τονίζει ότι θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη ότι ο εξπρεσιονισµός έχει µια τάση να εκδηλώνει ελπίδα, ενώ η νέα 
αντικειµενικότητα χαρακτηρίζεται από πεσιµισµό. Ωστόσο και αυτό το κριτήριο είναι επισφαλές, καθώς υπήρχαν 
και έργα περισσότερο ουδέτερα, όπως νεκρές φύσεις ή τοπία 
43 Stephanie Barron, «Introduction» στο German Expressionism, 1915-1925, The Second Generation, επιµ. 
Stephanie Barron, Prestel, Μόναχο 1988, 11-37· Peter Selz, «The Persistence of Expressionism», The Arts 
Magazine, 63/8 (Απρίλιος 1989), 65-69. 
44 Friedrich Heckmanns, «Das Junge Rheinland in Dusseldorf, 1919-1929. The Summit of Mount Expressionism: 
A Beginning Before the End» στο German Expressionism, 1915-1925. The Second Generation, ό.π., 81-93. 
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µεταβατικό στάδιο, το οποίο θα έπρεπε, αν µη τι άλλο, να επισηµανθεί; Επίσης τα έργα 

που εκτέθηκαν στην έκθεση του Hartlaub και χρονολογούνταν από το 1917 και µετά, πού 

εντάσσονται; Είναι εξπρεσιονιστικά ή εντάσσονται στη νέα αντικειµενικότητα, την οποία 

υποτίθεται ότι προβάλλουν; Επιπλέον, αναφορικά µε τους αριστερούς καλλιτέχνες και 

την πτέρυγα των βεριστών, που εν προκειµένω µας ενδιαφέρει, µήπως θα έπρεπε να 

επισηµανθεί η σχέση τους όχι µόνο µε τον εξπρεσιονισµό αλλά και µε το νταντά; 

 Ελάχιστοι είναι οι ιστορικοί, όπως οι Sidney Simon και Uwe Fleckner, που 

τονίζουν πως ο βερισµός, δηλαδή το έργο των καλλιτεχνών της αριστεράς, πηγάζει 

απευθείας από το νταντά και όχι από τον εξπρεσιονισµό. Ο Simon υποστηρίζει ότι ο 

βερισµός αποτελεί εξέλιξη του νταντά στη Γερµανία, όπως συνέβη µε το σουρεαλισµό 

στη Γαλλία45. Η Fleckner, από την άλλη, µεταφέρει τα λόγια του Einstein, ο οποίος 

έγραψε το 1926 ότι ο βερισµός των γερµανών καλλιτεχνών, το γκροτέσκο και η 

καρικατούρα γεννήθηκαν από το νταντά και αναφέρει το έργο του Scholz 

Εκµηχανισµένοι αγρότες ως µεταβατικό που συνδυάζει τη βεριστική ζωγραφική µε το 

ντανταϊστικό κολλάζ46. Είναι γεγονός ότι η σάτιρα, ο χλευασµός, ο κυνισµός, η 

γελοιοποίηση και η έντονη πολιτική στράτευση, δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά του 

έργου των καλλιτεχνών της αριστεράς, ξεκινούν από το νταντά ως σύλληψη και πράξη 

και όχι από τον εξπρεσιονισµό. Ίσως η εξέτασή τους ως µετα-εξπρεσιονιστών ή ως 

δεύτερης γενιάς εξπρεσιονιστών να στάθηκε πιο εύκολη και «πολιτικά ακίνδυνη», αφού 

στο πλαίσιο του νταντά οι µελετητές θα έπρεπε οπωσδήποτε να εµπλέξουν το πολιτικό 

στοιχείο και να σκαλίσουν τα δύσκολα ή «σκοτεινά» εκείνα χρόνια. Όµως, ακόµα κι αν 

δε δεχτούµε ότι και το νταντά είναι µια µορφή ρεαλιστικής έκφρασης, τότε πρέπει 

σίγουρα να δεχτούµε ότι η ρεαλιστική κοινωνική σάτιρα είναι µια µορφή τόσο 

ντανταϊστικής έκφρασης όσο και εξπρεσιονιστικής. 

 Μια από τις πιο πρόσφατες µελέτες για τους καλλιτέχνες είναι αυτή του Dennis 

Crockett µε τίτλο German Post-expressionism. The Art of the Great Disorder, 1918-1924 

[Γερµανικός µετα-εξπρεσιονισµός. Η τέχνη της µεγάλης αταξίας, 1918-1924], που 

εκδόθηκε το 199247. Ο Crockett χρησιµοποιεί τον όρο «µετα-εξπρεσιονισµός», έναν όρο 

που είχε χρησιµοποιηθεί πριν από τον όρο «νέα αντικειµενικότητα», γιατί θεωρεί ότι 

προσδιορίζει ακριβέστερα όλο το φάσµα των απεικονιστικών τάσεων. Όµως αυτόµατα 

συνδέει όλες τις τάσεις µε τον εξπρεσιονισµό, πράγµα που, όπως επισηµάναµε, είναι 

                                                 
45 Sidney Simon, «The Artist as Social Critic in the Weimar Republic» στο Germany in the Twenties. The Artist 
as Social Critic, επιµ. Frank D. Hirschbach κ.ά., University of Minnesota, Μινεάπολις 1980, 25. 
46 Fleckner, ό.π., 67-68. 
47 Crockett, ό.π. 
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συζητήσιµο αναφορικά τόσο µε τα κοινωνικά-σατιρικά έργα, όσο και µε τα έργα των 

κονστρουκτιβιστών, τους οποίους επίσης περιλαµβάνει48. Επιπλέον, αναφορικά µε τη 

µεθοδολογία του, ακολουθεί τον τοπικό διαχωρισµό του Schmied µε συνέπεια ανάλογες 

αδυναµίες49. Εποµένως, παρόλο που είναι µια µελέτη εµπεριστατωµένη µε πλούσιο υλικό 

ακόµα και για τους ελάσσονες καλλιτέχνες της περιόδου, µεθοδολογικά δεν προσφέρει 

κάτι νέο στην αντιµετώπιση του θέµατος. 

 Τέλος, η πιο πρόσφατη µελέτη για τον όρο της νέας αντικειµενικότητας είναι 

αυτή του Steve Plumb µε τίτλο Neue Sachlichkeit, 1918-1933. Unity and Diversity of an 

Art Movement [Νέα αντικειµενικότητα, 1918-1933. Ενότητα και ποικιλότητα ενός 

καλλιτεχνικού κινήµατος], που κυκλοφόρησε το 200650. Ίσως η κύρια αδυναµία του 

Plumb είναι ότι αντιµετωπίζει τη νέα αντικειµενικότητα ως κίνηµα, ενώ, όπως εξηγήσαµε 

πιο πάνω, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, αφού οι καλλιτέχνες ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκαν µε 

αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό είναι ακριβέστερο να µιλάµε για τάση. Πέρα από αυτό, ο 

Plumb δεν προτείνει µια νέα ερµηνεία, αλλά προσπαθεί µέσα από µια εννοιολογική και 

µια θεµατική ανάλυση να προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας 

αντικειµενικότητας, αποδεχόµενος κι εκείνος το διαχωρισµό του Hartlaub. 

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η πρόσληψη του έργου των εν λόγω γερµανών 

καλλιτεχνών από τη µετέπειτα βιβλιογραφία καθορίστηκε από την ορολογία και την 

κατηγοριοποίηση του Hartlaub. Συχνά µεταγενέστεροι µελετητές διαπιστώνουν την 

ανεπάρκεια του όρου «νέα αντικειµενικότητα»51, ενώ, όπως είδαµε παραπάνω, κάποιοι 

προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τον όρο αυτό µε άλλο. Ωστόσο η ουσία δεν άλλαξε, 

αφού η κατηγοριοποίηση και τα κριτήρια του Hartlaub εξακολούθησαν να υφίστανται και 

να γίνονται αποδεκτά, έστω κι αν ως οµπρέλα χρησιµοποιήθηκε ένας άλλος όρος. Σε 

κάθε περίπτωση, η επινόηση και η χρήση νέων όρων, αν πρόκειται να είναι ουσιαστική, 

πρέπει να αποτελεί το επιστέγασµα µιας προσπάθειας που ως αφετηρία θα έχει τη µελέτη 

σε βάθος πρωτίστως των ίδιων των έργων της εποχής. 

                                                 
48 Ο όρος αυτός θα µπορούσε να προσδιορίσει καλύτερα το έργο εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών που µετά τον 
πόλεµο στράφηκαν κι εκείνοι σε πιο ήπιες αναπαραστατικές απεικονίσεις, όπως οι Heckel και Pechstein. 
49 Τον ίδιο διαχωρισµό ακολούθησε νωρίτερα και ο Michalski στην ανάλυσή του· Sergiusz Michalski, New 
Objectivity. Neue Sachlichkeit – Painting in Germany in the 1920s, µτφρ. Michael Claridge, Taschen, Κολωνία 
2003. Αλλά και διάφορες εκθέσεις είχαν γίνει σε µια τέτοια βάση, όπως αυτή µε τίτλο Γερµανικά ρεαλιστικά 
σχέδια της δεκαετίας του ’20· βλ. German Realist Drawings of the 1920s/Deutsche Realistische Zeichnungen der 
Zwanziger Jahre, επιµ. Peter Nisbet, Harvard University Art Museums, Μασαχουσέτη 1986. 
50 Plumb, ό.π. 
51 Ο Hermand την χαρακτηρίζει «ανολοκλήρωτη ιδέα» (Hermand, ό.π., 167), ο Willett «ελαφρά παραπλανητική» 
(Willett, ό.π., 11) και η Meskimmon «ασαφώς προσδιορισµένη» (Marscha Meskimmon, «Politics, the Neue 
Sachlichkeit and Women Artists» στο Visions of the ‘Neue Frau’. Women and the Visual Arts in Weimar 
Germany, επιµ. Marscha Meskimmon και Sheaver West, Scolar Press, Άλντερσοτ 1995, 9) 
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 Ίσως, σε αυτό το πλαίσιο, θα είχε ενδιαφέρον µια εναλλακτική προσέγγιση των 

καλλιτεχνών αυτών, που θα επικεντρωνόταν στο έργο τους χωρίς να µένει 

προσκολληµένη στο διαχωρισµό του Hartlaub. Μαζί µε τους καλλιτέχνες που 

εντάσσονται στη Νέα Αντικειµενικότητα, θα άξιζε να συνεξετάσουµε κι άλλους, όπως, 

για παράδειγµα, τους Nagel, Völker, Griebel και Felixmüller, οι οποίοι επίσης υπήρξαν 

υφολογικά ρεαλιστές και ιδεολογικά αριστεροί, αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στην έκθεση 

του Hartlaub και ως εκ τούτου οι µελετητές, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, δεν τους έχουν 

εντάξει ως τώρα στην οµπρέλα της Νέας Αντικειµενικότητας ούτε στην τάση των 

βεριστών52. Σε µια τέτοια συνεξέταση θα άξιζε να συµπεριληφθούν και οι αριστεροί 

κονστρουκτιβιστές της Κολωνίας, π.χ. οι Franz Wilhelm Seiwert και Heinrich Hoerle, οι 

οποίοι αυτά τα χρόνια επίσης δηµιουργούν έναν αναπαραστατικό κονστρουκτιβισµό. 

∆εδοµένου ότι τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δηµιουργούν 

µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο έργα ρεαλιστικά θα µπορούσε κανείς να ερευνήσει µε ποιο 

τρόπο είναι ο καθένας ρεαλιστής, σε τι τον εξυπηρετεί ο ρεαλισµός και πότε αυτός 

αποτελεί µια πολιτική ή µια αισθητική διαδικασία. 

 ∆ευτερευόντως, αναφορικά µε τον ίδιο τον όρο «νέα αντικειµενικότητα», θα ήταν 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα µια πιο συστηµατική µελέτη της υποδοχής του και του πόσο 

αυτή καθόρισε τη µελέτη του έργου των καλλιτεχνών. Εξίσου σηµαντική θα ήταν η 

εξέταση του πώς αντιµετωπίστηκε ο όρος από σύγχρονους του Hartlaub ιστορικούς και 

θεωρητικούς της τέχνης αλλά κυρίως από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, καθώς αυτό θα 

µας έδινε στοιχεία σχετικά µε το ποιους και σε τι εξυπηρέτησε κάθε φορά η χρήση του, 

καθώς και αν υπήρξαν κάποιοι που εξέφρασαν επιφυλάξεις ή εναντιώθηκαν σε αυτόν. 

                                                 
52 Οι καλλιτέχνες αυτοί προβλήθηκαν στην έκθεση «Ρεαλισµός και αντικειµενικότητα: όψεις της γερµανικής 
τέχνης, 1919-1933» υπό τον τίτλο «προλεταριακή επαναστατική τέχνη». Βλ. κατάλογο έκθεσης Realismus und 
Sachlichkeit. Aspekte deutscher Kunst, ό.π. 
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Κεφάλαιο 2 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (1918-1925) 

 

 Ο αντίκτυπος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και της ταπεινωτικής ήττας της 

Γερµανίας προκάλεσε ένα κύµα λαϊκής διαµαρτυρίας και αναταραχής στο εσωτερικό της 

χώρας53. Στις 28 Οκτωβρίου 1918 στο Βιλχελµσχάφεν και στις 3 και 4 Νοεµβρίου στο 

Κίελο οι ναύτες, αντιδρώντας στις φήµες ότι ο γερµανικός στόλος θα επιχειρούσε µια 

τελευταία απελπισµένη αναµέτρηση µε τον αγγλικό στόλο, αρνήθηκαν να υπακούσουν 

στις διαταγές µε αποτέλεσµα να ξεσπάσει ανταρσία. Στη συνέχεια και µέσα σε ελάχιστο 

χρονικό διάστηµα συγκροτήθηκαν σε ολόκληρη τη Γερµανία ναυτικά, στρατιωτικά54 και 

εργατικά συµβούλια, τα οποία συνέβαλαν στην εξάπλωση των επαναστατικών 

αναταραχών αναγκάζοντας τον Κάιζερ Γουλιέλµο Β΄ να παραιτηθεί στις 9 Νοεµβρίου και 

να πάρει το δρόµο της εξορίας την επόµενη µέρα. Αµέσως µετά την πτώση της 

µοναρχίας, οι ηγέτες των δύο αντίθετων σοσιαλιστικών παρατάξεων έσπευσαν να 

ορίσουν τον χαρακτήρα της νέας γερµανικής κυβέρνησης. Στις 9 Νοεµβρίου, o Philipp 

Scheidemann, ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος (SPD), που είχε 

πρόεδρο τον Friedrich Ebert, ανακήρυξε την Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία (εικ.6-8), ενώ  

                                                 
53 Η επισκόπηση των πολιτικών γεγονότων στηρίχτηκε στα εξής: Bilder und Zeugnisse der deutschen Geschichte. 
Aus den Sammlungen des deutschen historischen Museums, τ. 2, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 
1997· Stefan Berger, Social Democracy and the Working Class in Nineteenth and Twentieth Century Germany, 
Longman, Λονδίνο 2000, 94-135· Paul Bookbinder, Weimar Germany. The Republic of the Reasonable, 
Manchester University Press, Μάντσεστερ/Νέα Υόρκη 1996· Χέλγκα Γκρέµπινγκ, Η ιστορία του γερµανικού 
εργατικού κινήµατος, µτφρ. Μ. Πανάγος και Ηλίας Κατσούλης, Παπαζήσης, Αθήνα 1982· Gordon A. Craig, 
Germany, 1866-1945, Oxford University Press, Οξφόρδη 1981, 396-495· Alex De Jonge, The Weimar Chronicle. 
Prelude to Hitler, Paddington Press, Νέα Υόρκη/Λονδίνο 1978· J.K. Peukert Detlev, The Weimar Republic, 
µτφρ. Richard Deveson, Hill and Wang, Νέα Υόρκη 1989· Erich Eyck, A History of the Weimar Republic, µτφρ. 
Herlan P. Hanson και Robert G.L. Waite, Atheneum, Νέα Υόρκη 1970· Mary Fulbrook, A Concise History of 
Germany, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 1990, 155-172· της ίδιας, The Fontana History of Germany, 
1918-1990. The Divided Nation, Fontana Press, Λονδίνο 1991, 17-43· Peter Gay, Weimar Culture. The Outsider 
as Insider, Harper Torchbooks, Νέα Υόρκη 1970· Samuel William Halperin, Germany Tried Democracy. A 
political history of the Reich from 1918 to 1933, Norton, Νέα Υόρκη 1965, 50-334· John Hiden, Germany and 
Europe, 1919-1939, Longman, Λονδίνο 1977· Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός 
αιώνας, 1914-1991, µτφρ. Βασίλης Καπετανγιάννης, Θεµέλιο, Αθήνα 2002, 37-144 · του ίδιου, «Μνήµες της 
Βαϊµάρης», εφηµ. Αυγή, 20 Απριλίου 2008· Anton Kaes, Martin Jay και Edward Dimendberg, The Weimar 
Republic Sourcebook, University of California Press, Μπέρκλεϊ 1994· Eberhard Kolb, The Weimar Republic, 
µτφρ. P.S. Fella, Unwin Hyman, Λονδίνο 1988· Walter Laqueur, Weimar. A Cultural History, 1918-1933, G.P. 
Putnam’s Sons, Νέα Υόρκη 1974· Stephen J. Lee, The Weimar Republic, Routledge, Λονδίνο/Νέα Υόρκη 1998· 
Henry Cord Meyer (ed.), The Long Generation. Germany from Empire to Ruin, 1913-1945, Harper & Row, Νέα 
Υόρκη 1973, 71-116· A. J. Nicholls, Weimar and the Rise of Hitler, Macmillan and Co., Λονδίνο 1968· Arthur 
Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Europäische Verlagsanstalt, Φρανκφούρτη 1961· Schrader και 
Schebera, ό,π.· Eric D. Weitz, «State Power, Class Fragmentation, and the Shaping of German Communist 
Politics, 1890-1933», The Journal of Modern History, 62/2 (1990), 253-297· John Willett, Art and Politics in the 
Weimar Period, ό.π.· του ίδιου, The Weimar Years. A Culture Cut Short, Thames & Hudson, Λονδίνο 1984. 
54 Για το ζήτηµα της αποστράτευσης και της ενσωµάτωσης των στρατιωτών που γύρισαν από τον πόλεµο και το 
πώς αυτό επηρέασε την επανάσταση, την οικονοµία, την πολιτική και την κοινωνία, βλ. Gerald Feldman, 
«Economic and Social Problems of the German Demobilization, 1918-1919», The Journal οf Modern History, 
47/1 (1975), 1-47· Wolfgang Wette, «Demobilisation in Germany, 1918-1919: The Gradual Erosion of the 
Powers of the Soldiers’ Councils» στο Challenges of Labour. Central and Western Europe, 1917-1920, επιµ. 
Chris Wrigley, Routledge, Λονδίνο/Νέα Υόρκη 1993, 176-195. 
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6. Η ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας µπροστά από το Κοινοβούλιο από τον Philipp Scheidemann,  
1918, φωτογραφία 
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λίγες ώρες µετά ο Karl Liebknecht, ηγέτης της επαναστατικής οµάδας των σπαρτακιστών 

(Spartakusbund) και µέλος του Ανεξάρτητου Σοσιαλιστικού Κόµµατος (USPD), 

διακήρυξε το αίτηµα για µια Ελεύθερη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία στη Γερµανία. Οι 

σοσιαλδηµοκράτες µάχονταν να φέρουν σε πέρας το σχέδιό τους για µια 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία στο πλαίσιο του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος. 

Από την άλλη, οι σπαρτακιστές πίεζαν προς µια ολική ανατροπή του καπιταλισµού και 

την εγκαθίδρυση µιας σοβιετικής δηµοκρατίας στο πλαίσιο ενός σοσιαλιστικού 

οικονοµικού συστήµατος. Σε αυτήν την αντιπαράθεση επικράτησαν οι 

σοσιαλδηµοκράτες, καθώς ακόµα και τα συµβούλια των εργατών και στρατιωτών δεν 

υποστήριξαν την επαναστατικότητα της οµάδας των σπαρτακιστών, αλλά προτίµησαν 

την πιο ασφαλή λύση που πρότεινε ο Ebert, δηλαδή τη δηµιουργία ενός συστήµατος 

αστικής αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Έτσι, στις 10 Νοεµβρίου συστήθηκε µια 

προσωρινή κυβέρνηση, το «Συµβούλιο των Εκπροσώπων του Λαού» (Rat der 

Volksbeauftragten), µε 3 µέλη από το SPD και 3 από το USPD, το οποίο ακόµα έδινε 

προτεραιότητα στην εκδίωξη του καθεστώτος του Κάιζερ (εικ.9)· πρωταρχική ευθύνη 

αυτής της κυβέρνησης ήταν να συγκαλέσει την Εθνοσυνέλευση. Οι σοσιαλδηµοκράτες 

δεν επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς, καθώς 

αφενός επιδίωκαν κατά βάση µια συνταγµατική µοναρχία και αφετέρου, συνεχίζοντας 

την κυρίαρχη πολιτική πρακτική της αυτοκρατορικής περιόδου, εξακολουθούσαν να 

ενισχύουν την άρχουσα τάξη αδιαφορώντας για την εργατική, ακόµα κι αν από αυτή 

αντλούσαν την κύρια εκλογική τους δύναµη και τύποις εκείνη εκπροσωπούσαν. 

 Από την άλλη, οι σπαρτακιστές, επηρεασµένοι κυρίως από την Οκτωβριανή 

Επανάσταση των Μπολσεβίκων του 1917, η οποία µε τον περισσότερο οικουµενικό παρά 

εθνικό της χαρακτήρα διακήρυξε τον ξεσηκωµό των λαών ενάντια στον καπιταλισµό και 

τα δεινά του πολέµου, πίστεψαν ότι έπρεπε να συνεχίσουν τον αγώνα υπηρετώντας την 

ιδέα για µια παγκόσµια προλεταριακή επανάσταση. To Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο του 

1918 η κατάσταση που επικράτησε στη Γερµανία και ιδιαίτερα στο Βερολίνο αποτελούσε 

ένα µείγµα τάξης, που προσπαθούσε να επιβάλει ο Ebert, και αναταραχής, καθώς οι 

αρχηγοί των σπαρτακιστών οργάνωναν σποραδικές διαδηλώσεις και απεργίες σε µια 

απελπισµένη προσπάθεια να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών και να τους 

κινητοποιήσουν (εικ.10). Το αποτέλεσµα όµως ήταν η βίαιη κατάπνιξη των προσπαθειών  
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9. Το Συµβούλιο των Εκπροσώπων του Λαού, 1918, καρτ-ποστάλ 
 

 
 
 
 

 
 

10. Στρατιωτικά και εργατικά σοβιέτ στους δρόµους του Βερολίνου, 1918, φωτογραφία 
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τους, η συµπλοκή των διαδηλωτών µε τον κυβερνητικό στρατό και συχνά ο θάνατος 

ορισµένων από αυτούς55. 

 Η αποκαλούµενη Νοεµβριανή Επανάσταση56, η οποία ουσιαστικά έφερε 

αντιµέτωπους τους ρεφορµιστές µε τους επαναστάτες αριστερούς και ήταν, όπως 

σηµειώνει ο Detlev57, ένα κράµα σοσιαλιστικής εξέγερσης, συνταγµατικής επανάστασης, 

ειρηνευτικής προσπάθειας και κοινωνικής διαµαρτυρίας, κορυφώθηκε και έληξε τον 

Ιανουάριο του 1919 σε βάρος των δεύτερων. Ειδικότερα, τη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου οι 

σπαρτακιστές κατέλαβαν όλα τα κυβερνητικά κτίρια, πήραν στα χέρια τους τον έντυπο 

τύπο και ανακοίνωσαν ότι η επίσηµη κυβέρνηση ανατράπηκε. Ακολούθησαν συµπλοκές 

µε τάγµατα του στρατού, που πλέον λειτουργούσε ως «κράτος εν κράτει», αλλά στις 11 

Ιανουαρίου εισέβαλε στο Βερολίνο ο Gustav Noske, ο υπουργός άµυνας του SPD, µε τα 

Ελεύθερα Σώµατα Στρατού (Freikorps), µια παραστρατιωτική οργάνωση αποτελούµενη 

από πρώην αξιωµατικούς, στρατιώτες και εθνικιστές φοιτητές. Την επόµενη µέρα η 

υπόθεση τελείωσε µε θανάτους και βοµβαρδισµούς και οι σπαρτακιστές παραδόθηκαν. 

Στις 15 Ιανουαρίου µάλιστα συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν οι δύο σηµαντικότεροι 

επαναστατικοί ηγέτες, ο Liebknecht και η Rosa Luxemburg (εικ.11-13). 

 Λίγο µετά, στις 19 Ιανουαρίου, το SPD µε ηγέτη τον Ebert, συγκάλεσε στη 

Βαϊµάρη Εθνοσυνέλευση µε στόχο τη διεξαγωγή εκλογών και τη συνακόλουθη σύνταξη 

συντάγµατος. Το αποτέλεσµα των εκλογών οδήγησε στη δηµιουργία συµµαχικής 

κυβέρνησης υπό την αρχηγία του Ebert· στην κυβέρνηση, µε το σχηµατισµό της οποίας 

εγκαθιδρύθηκε επίσηµα η ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, συµµετείχαν το SPD, το Καθολικό  

 

 
                                                 
55 Στις 10 Νοεµβρίου ο Ebert φρόντισε να συνάψει συµφωνία µε το στρατηγό Wilhelm Groener, ο οποίος του 
προσέφερε την υποστήριξη του στρατού υπό τον όρο ότι εκείνος θα υιοθετούσε µια µετριοπαθή συµπεριφορά και 
θα κατέπνιγε τις ριζοσπαστικές κινήσεις των συµβουλίων. Όµως ο Ebert, βλέποντας σε κάθε εξέγερση µια 
µπολσεβικική απειλή, στρεφόταν στη βίαιη κατάπνιξη χωρίς καµία προσπάθεια να διερευνήσει και να 
ανταποκριθεί στα αίτια που προκαλούσαν αυτή την κοινωνική αναταραχή· Fulbrook, The Fontana History of 
Germany, ό.π., 26-27. 
56 Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι τα γεγονότα του 1918-1919 δεν κατέληξαν σε ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές 
δοµές του συστήµατος, ούτε στην εγκαθίδρυση ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος, παρά µόνο στο πέρασµα από τη 
µοναρχία σε µια σχετικά επιφανειακή δηµοκρατία, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, ενώ είχαν δηµιουργηθεί 
επαναστατικές συνθήκες, η επανάσταση τελικά δεν ευοδώθηκε. Ως προς αυτό, σχεδόν όλοι οι µελετητές 
συγκλίνουν στο ότι δεν έλαβε χώρα επανάσταση, τουλάχιστον παρόµοια µε αυτήν των µπολσεβίκων, αλλά ότι 
υπήρξε µια «επαναστατική συγκυρία» (Lee, ό.π., 2-8), ένας «επαναστατικός αναβρασµός» (Laqueur, ό.π., 6), µια 
αποτυχηµένη επανάσταση (De Jonge, ό.π., 25-44), µια «ατελής επανάσταση» (Fulbrook, The Fontana History of 
Germany, ό.π., σ. 24-28) ή µια επανάσταση που πέτυχε µόνο σε σηµεία (Berger, ό.π., 95-102· Greary, ό.π., 35-
46· Nicholls, ό.π., 24-25· Reinhard Rürup, «Problems of the German Revolution», Journal of Contemporary 
History, 3/4 [1968], 109-135). Για την επανάσταση, βλ. επίσης Ulrich Kluge, Die Deutsche Revolution, 
1918/1919, Suhrkamp, Φρανκφούρτη 1985· A.J. Ryder, The German Revolution of 1918. A Study of German 
Socialism in War and Revolt, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 1967. Για µια κριτική επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας γύρω από το θέµα, βλ. Kolb, ό.π., 138-147. 
57 Detlev, ό.π., 22-23. 
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Κόµµα Κέντρου και το φιλελεύθερο Γερµανικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα58. Το σύνταγµα της 

Βαϊµάρης συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 1919, υποβλήθηκε στην Εθνοσυνέλευση το 

Φεβρουάριο και στις 11 Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ χωρίς τελικά να δώσει λύσεις σε 

κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούσαν τους πολίτες. Παρόλο που έµοιαζε προοδευτικό 

και σε γενικές γραµµές αντανακλούσε ένα κράτος πρόνοιας, στην ουσία εγκαθίδρυε ένα 

καθεστώς που εξακολουθούσε να στηρίζεται στον κρατικό παρεµβατισµό και τον 

οικονοµικό εξορθολογισµό, όπως συνέβαινε και κατά την περίοδο της αυτοκρατορικής 

Γερµανίας59. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό ήταν το άρθρο 48, το οποίο λειτουργούσε ως 

δικλείδα ασφαλείας προβλέποντας ότι όποια στιγµή ο πρόεδρος έκρινε αναγκαίο, 

µπορούσε να επιτρέψει στο στρατό να επέµβει αναστέλλοντας τις πολιτικές ελευθερίες60. 

Η ψήφιση του εν λόγω συντάγµατος ήταν επόµενο να µην καθησυχάσει τους 

ανεξάρτητους και ιδιαίτερα τους ριζοσπάστες αριστερούς, οι οποίοι το χαρακτήρισαν 

έναν πρόχειρο συµβιβασµό ανάµεσα στον καπιταλισµό και το σοσιαλισµό61. 

 Αµέσως µετά την υποβολή του, οι εξεγέρσεις και οι ταραχές συνεχίστηκαν σε 

ολόκληρη τη Γερµανία, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ρουρ και της κεντρικής 

Γερµανίας, όπου οι κοµµουνιστές είχαν µεγαλύτερη απήχηση και εκλογική δύναµη, αλλά 

τις κατέπνιγαν επανειληµµένα τα Ελεύθερα Σώµατα Στρατού. Αξιοσηµείωτη είναι η 

εξέγερση που ξέσπασε στις αρχές Απριλίου στο Μόναχο, µετά τη δολοφονία του 

πρωθυπουργού της Βαυαρίας Kurt Eisner, και οδήγησε σε µια βραχύβια Σοβιετική 

∆ηµοκρατία από τα σωµατεία εργατών, στρατιωτών και αγροτών62. Το Μόναχο ήταν η 

µόνη περιοχή που αποτέλεσε για λίγο ένα σοβιέτ και στη συνέχεια είχε έστω για λίγο 

κοµµουνιστική κυβέρνηση. Η κατάσταση ανατράπηκε για άλλη µια φορά µε τη βοήθεια 

του Noske και των Ελεύθερων Σωµάτων Στρατού. 
                                                 
58 Τα κυριότερα κόµµατα που συµµετείχαν στις εκλογές ήταν από την αριστερά προς τη δεξιά τα εξής:  
Kommunistische Partei Deutschlands/KPD [Κοµµουνιστικό Κόµµα], Unabhängige Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands/USPD [Ανεξάρτητο Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα], Sozialdemokratische Partei Deutschlands/SPD 
[Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα], Deutsche Demokratische Partei/DDP [∆ηµοκρατικό Κόµµα], Zentrum [Κέντρο], 
Deutsche Volkspartei/DVP [Λαϊκό Κόµµα], Deutschnationale Volkspartei/DVNP [Εθνικό Κόµµα], 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/NSDAP [Εργατικό Εθνοσοσιαλιστικό Κόµµα (Ναζιστικό 
Κόµµα)]. Στις πρώτες εκλογές του 1919 το KPD δε συµµετείχε. Παρά την αντίθεση των Rosa Luxemburg και 
Karl Liebknecht, η πλειοψηφία αποφάσισε να µη συµµετάσχουν στις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. Όλες οι 
κυβερνήσεις από το 1919 ως το 1931 ήταν συµµαχικές, απαρτιζόµενες κυρίως από τα SPD, DDP, Z και DVP· 
Bookbinder, ό.π., 41-53· Lee, ό.π., 15. 
59 Για το Σύνταγµα της Βαϊµάρης, βλ. επίσης Mabel Newcomer, «Fiscal Relations of Central and Local 
Governments in Germany under the Weimar Constitution», Political Science Quarterly, 51/ 2 (1936), 185-214. 
60 Lee, ό.π., 25. 
61 Το σύνταγµα θεωρήθηκε προδοσία τόσο από τη ριζοσπαστική αριστερά όσο και από τη ριζοσπαστική δεξιά, 
καθώς οι µεν θεώρησαν ότι πρόδιδε τα σοσιαλιστικά ιδανικά, από τη στιγµή που δε βασιζόταν στην ιδέα των 
εργατικών συµβουλίων, πόσω µάλλον της δικτατορίας του προλεταριάτου, ενώ οι δε πίστεψαν ότι γινόταν 
προσπάθεια να επιβληθεί ένα πνεύµα ξένο προς το γερµανικό· Laqueur, ό.π., 11. 
62 Για την περίπτωση του Μονάχου, βλ. επίσης Martin H. Geyer, «Munich in Turmoil: Social Protest and the 
Revolutionary Movement, 1918-1919» στο Challenges of Labour. Central and Western Europe, 1917-1920, επιµ. 
Chris Wrigley, Routledge, Λονδίνο/Νέα Υόρκη 1993, 51-71. 
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 Στο µεταξύ, οι νικήτριες συµµαχικές δυνάµεις του πολέµου, στοχεύοντας στην 

αποδυνάµωση και τον έλεγχο της Γερµανίας, η οποία, αν και ηττηµένη, είχε καταφέρει 

να τις αντιµετωπίσει σχεδόν µόνη της, της επέβαλαν τη Συνθήκη των Βερσαλλιών µε την 

οποία ουσιαστικά η ευθύνη για τον πόλεµο καταλογίστηκε στη Γερµανία. Η Συνθήκη 

υπογράφηκε στις 28 Ιουνίου 1919 και σήµαινε για τη Γερµανία εδαφικές απώλειες, 

αποστέρηση του πολεµικού στόλου και τµήµατος της αεροπορίας της, περιορισµό του 

στρατού ξηράς, στρατιωτική κατοχή, καθώς και χρηµατικές αποζηµιώσεις. Όλες οι 

παρατάξεις στη Γερµανία συνέκλιναν στην καταγγελία της συνθήκης ως άδικης και 

απαράδεκτης. 

 Η έξαρση του πατριωτισµού που προέκυψε από την υπογραφή της 

«ντροπιαστικής» συνθήκης των Βερσαλλιών αποτέλεσε µια από τις κυριότερες αφορµές 

για το πραξικόπηµα, στις 13 Μαρτίου 1920, στο Βερολίνο του ακροδεξιού πρώσου 

γραφειοκράτη Gustav Kapp (εικ.14). Στόχος του Kapp και των ακροδεξιών ήταν να 

ανατρέψουν την κυβέρνηση που είχε υπογράψει τη συνθήκη των Βερσαλλιών και να 

δηµιουργήσουν µια βάση για να εξαπλωθεί η δεξιά στη Γερµανία. Ωστόσο ούτε εκείνοι 

βρήκαν την υποστήριξη που περίµεναν, καθώς ο κυβερνητικός στρατός υπό την αρχηγία 

του Hans von Seeckt απέφυγε να ενισχύσει τις κινήσεις της ακροδεξιάς, ενώ µια γενική 

απεργία, στην οποία συµµετείχαν περίπου 12 εκατοµµύρια εργάτες, ήταν αρκετή για την 

κατάπνιξη του πραξικοπήµατος. Η κυβέρνηση του Kapp κατάφερε να µείνει στην 

εξουσία µόνο για έξι µέρες. Αντιδρώντας στο πραξικόπηµα του Kapp, τα µέλη της άκρας 

αριστεράς οργάνωσαν την παραστρατιωτική οργάνωση του Κόκκινου Στρατού, που 

έλεγχε πολλές περιοχές της Ρουρ63. Όταν ο Kapp υποχώρησε, τα µέλη του Κόκκινου 

Στρατού αρνήθηκαν να διαλύσουν την οργάνωση, γεγονός για το οποίο φρόντισαν και 

πάλι ο κυβερνητικός στρατός και τα Ελεύθερα Σώµατα Στρατού. 

 Κατά τη διάρκεια του 1920 και 1921 υπήρξαν περαιτέρω ταραχές στη Ρουρ, τη 

Σαξονία και τη Θουριγγία, όπου κοµµουνιστές, συνδικαλιστές και ανεξάρτητοι 

σοσιαλιστές οργάνωσαν εργατικές αριστερές παραστρατιωτικές οµάδες 

πραγµατοποιώντας απεργίες και διαδηλώσεις. Αντίστοιχες εξεγέρσεις έγιναν το 1921 και 

σε άλλες περιοχές, όπως στο Αµβούργο, το Χάλλε και το Μάνσφελντ. Το πρόβληµα 

όµως παρέµενε, καθώς οι αριστεροί ήταν λίγοι για να παρακινήσουν ολόκληρο το σώµα 

των εργατών να επαναστατήσει και αρκετοί για να µην µπορούν να τους αγνοήσουν οι 

σοσιαλδηµοκράτες. Η απογοήτευση από τη βίαιη συµπεριφορά των σοσιαλδηµοκρατών  
                                                 
63 Για το πραξικόπηµα του Kapp και την κατάσταση στη Ρουρ, βλ. επίσης Werner T. Angress, «Weimar 
Coalition and Ruhr Insurrection, March-April 1920: A Study of Government Policy», The Journal of Modern 
History, 29/1 (March, 1957), 1-20. 
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απέναντι σε αυτές τις διαδηλώσεις και εξεγέρσεις εκφράστηκε στις επόµενες εκλογές, 

στις 6 Ιουνίου 1920, καθώς η εκλογική δύναµη του SPD µειώθηκε. Πολλοί από τους 

εργάτες, οι οποίοι αποτελούσαν το κύριο σώµα των ψηφοφόρων του, στράφηκαν στο 

USPD και στο Κοµµουνιστικό Κόµµα (KPD). Ωστόσο µια άλλη µεγάλη µερίδα εργατών 

κινήθηκε προς την άκρα δεξιά ψηφίζοντας το Λαϊκό και το Εθνικό Κόµµα64. 

 Στο µεταξύ, η οικονοµική κατάσταση της χώρας από το 1919 ως το 1921, παρά τη 

σταδιακή υποτίµηση της ανταλλακτικής αξίας του µάρκου και την ελλειµµατική πολιτική 

που είχε υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις, ήταν υπό έλεγχο. Από το 1921 και µετά όµως, 

όταν δηλαδή ξεκίνησε η καταβολή των πολεµικών αποζηµιώσεων, ο πληθωρισµός άρχισε 

να αυξάνεται. Όταν ο καγκελάριος Wilhelm Cuno, αντιστεκόµενος στις απαιτήσεις των 

συµµαχικών δυνάµεων, αρνήθηκε να πληρώσει µια δόση, γαλλικά και βελγικά 

στρατεύµατα εισέβαλαν στη Ρουρ, το γερµανικό κέντρο παραγωγής κάρβουνου, σιδήρου 

και χάλυβα, τον Ιανουάριο του 1923. Οι γερµανοί εργάτες ανταπάντησαν µε απεργία, την 

οποία στήριξε οικονοµικά το γερµανικό κράτος, µε αποτέλεσµα το αποκορύφωµα του 

πληθωρισµού και τις επιπτώσεις που αυτό είχε σε όλα τα επίπεδα65. Στη συνέχεια, η νέα 

κυβέρνηση υπό τον Gustav Stresemann (Αύγουστος-Νοέµβριος 1923) προσπάθησε να 

φέρει την ειρήνη στη Ρουρ. Παράλληλα, ο Stresemann, φοβούµενος µια προσπάθεια από 

την πλευρά των κοµµουνιστών να εκµεταλλευτούν τη χαώδη κατάσταση και να πάρουν 

την εξουσία στα χέρια τους, διέταξε στις 22 Οκτωβρίου το στρατό να παρελάσει στη 

Σαξονία και τη Θουριγγία, που ήταν τα οχυρά των κοµµουνιστών, µε σκοπό να παύσει τις 

κυβερνήσεις τους. Τελικά όµως το πραξικόπηµα ξέσπασε στο Μόναχο στις 8 Νοεµβρίου 

από τη ριζοσπαστική δεξιά και τον Χίτλερ· κατεπνίγη ωστόσο κι αυτό από τον 

κυβερνητικό στρατό. 

 Στα χρόνια του πληθωρισµού, µε αποκορύφωµα το 1923, οι γερµανικές πόλεις 

είχαν µετατραπεί σε κέντρα µαύρης αγοράς, ενώ αυξήθηκαν σηµαντικά η 

εγκληµατικότητα και η πορνεία (εικ.15)66. Επωφελήθηκε, όπως ήταν επόµενο, µόνο ένας 

µικρός αριθµός πλουσίων, κυρίως βιοµηχάνων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να  

                                                 
64 Στις εκλογές του 1919 τα ποσοστά των κοµµάτων ήταν τα εξής: USPD: 7,7%, SPD:37,8%, DDP: 18,6%, Z: 
20%, DVP: 4,4%, DNVP: 10,3%. Αντίστοιχα τα ποσοστά στις εκλογές του 1920 διαµορφωθήκαν ως εξής: 
USPD/KPD: 20%, SPD: 21,7%, DDP: 8,3%, Z: 18%, DVP: 14%, DNVP: 14,9%· Abraham, ό.π., 23. 
65 Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η ίδια η γερµανική κυβέρνηση προκάλεσε την κρίση του πληθωρισµού 
προκειµένου να αποφύγει την αποπληρωµή των αποζηµιώσεων. Η κατάρρευση, δηλαδή, της εγχώριας 
οικονοµίας θα έκανε φανερή στις Μεγάλες ∆υνάµεις την αδικία στους όρους της αποπληρωµής των 
αποζηµιώσεων. Βλ. στο ίδιο, 49-50. Ο Detlev δεν αναφέρει ότι η κυβέρνηση προκάλεσε τον πληθωρισµό, αλλά 
ότι προσπάθησε να εκµεταλλευτεί το αυξανόµενο νοµισµατικό χάος προκειµένου να πείσει ότι οι οικονοµικοί 
όροι της συνθήκης δεν µπορούσαν να ικανοποιηθούν· Detlev, ό.π., 63. Στις 20 Νοεµβρίου 1923 η αξία του 
µάρκου προς το δολάριο ήταν 4.200.000.000.000 µάρκα προς ένα δολάριο. 
66 De Jonge, ό.π., 93-110· Laqueur, ό.π., 21-22. 
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επενδύσουν τα χρήµατά τους σε ακίνητη περιουσία ή περιουσία άλλης µορφής που δεν 

έχανε την αξία της. Η µεσαία και εργατική τάξη, καθώς και οι συνταξιούχοι, υπέφεραν 

από την απότοµη µείωση της αξίας του εισοδήµατός τους. 

 Σε αυτή τη φάση ο πληθωρισµός τέθηκε τελικά υπό έλεγχο µε την απόφαση των 

κυβερνήσεων να σταµατήσουν να τυπώνουν απεριόριστες ποσότητες χαρτονοµίσµατος 

και να εισαγάγουν, στις 16 Νοεµβρίου 1923, ένα νέο νόµισµα, το Rentenmark. Στο τέλος 

Νοεµβρίου η νέα συντηρητική κυβέρνηση, υπό την αρχηγία του Wilhelm Marx και µε 

τον Stresemann υπουργό εξωτερικών, ανέλαβε την πληρωµή των δανείων και τον 

περιορισµό της κερδοσκοπίας. 

 Η δυσαρέσκεια του κόσµου απέναντι στους χειρισµούς των συµµαχικών 

κυβερνήσεων φάνηκε ακόµα µια φορά στις εκλογές του Μαΐου 1924, καθώς τα κόµµατα 

της ριζοσπαστικής δεξιάς και αριστεράς κέρδισαν και πάλι έδαφος. Τα σοσιαλιστικά και 

κεντρώα κόµµατα προκειµένου να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη του κόσµου επιχείρησαν 

να βελτιώσουν και να σταθεροποιήσουν την οικονοµία µέσω του Σχεδίου Dawes, το 

οποίο τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Σεπτεµβρίου 192467. Ουσιαστικά επρόκειτο για µια 

σειρά δανείων από τις Η.Π.Α., για τη χορήγηση των οποίων συνυπέγραψαν η Μεγάλη 

Βρετανία, η Γαλλία και οι Η.Π.Α., που θα βοηθούσαν τόσο στην αποπληρωµή των 

αποζηµιώσεων όσο και στη γενικότερη οικονοµική ενίσχυση της χώρας. Την υπογραφή 

του Σχεδίου ακολούθησε η αποχώρηση των γαλλοβελγικών στρατευµάτων από τη Ρουρ. 

Τα δάνεια αυτά και η εισροή επενδύσεων που τα συνόδευσε, από τη µια ήταν ζωτικής 

σηµασίας για την ανάπτυξη της γερµανικής βιοµηχανίας68, από την άλλη όµως 

κατέστησαν την γερµανική οικονοµία επιρρεπή σε οποιαδήποτε διακύµανση της 

αµερικανικής αγοράς. Εποµένως, όπως αποδείχτηκε το 1929 µε το κραχ, επρόκειτο 

ουσιαστικά για µια εύθραυστη ανάκαµψη.  

 Ανεξάρτητα όµως από την κατάληξη της ανάκαµψης αυτής, µετά το 1924 και ως 

το 1929 ακολούθησε µια περίοδος οµαλότητας, που είναι γνωστή ως «η χρυσή δεκαετία 

του ‘20» ή, απλώς, «χρυσή εποχή». Στις εκλογές του ∆εκεµβρίου 1924 τα µετριοπαθή 

κόµµατα είχαν πράγµατι ευνοϊκά εκλογικά αποτελέσµατα χάρη στην ανακούφιση που 

προσέφερε το Σχέδιο Dawes. Παράλληλα, το 1925, επί προεδρίας του µοναρχικού και 

δεξιών αντιλήψεων Paul von Hindenburg, υπογράφτηκε η συµφωνία του Locarno µε 

στόχο το σεβασµό των συνόρων Γερµανίας-Γαλλίας και Γερµανίας-Βελγίου και άρα την 

                                                 
67 Το όνοµα προέρχεται από τον αµερικανό υπουργό οικονοµικών Charles Dawes, ο οποίος το οργάνωσε· Detlev, 
ό.π., 60-61. 
68 Τη δεκαετία του 1920 η Γερµανία ήταν η δεύτερη βιοµηχανική δύναµη στον κόσµο· Lee, ό.π., 107. 
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εξασφάλιση της σταθερότητάς τους. Βέβαια, όπως επισηµαίνει και ο Detlev69, αυτό που 

δεν πρέπει να ξεχνάµε, χαρακτηρίζοντας τα χρόνια ανάµεσα στο 1924 και το 1929 χρόνια 

σταθερότητας, είναι ότι αυτό ισχύει πάντα συγκριτικά µε τις ταραχές των χρόνων που 

προηγήθηκαν και ακολούθησαν. Στο διάστηµα αυτό της σχετικής οικονοµικής και 

κοινωνικής ευµάρειας και της πολιτικής σταθερότητας, που έφτασαν στο απόγειό τους ο 

φιλαµερικανισµός και ο φορντισµός70, σηµειώθηκαν επίσης µικρότερες ή µεγαλύτερες 

κρίσεις καταδεικνύοντας τις βαθύτερες δοµικές αδυναµίες του καθεστώτος στη Γερµανία. 

 Συνολικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι έννοιες όπως αβεβαιότητα, αστάθεια, 

ρευστότητα και ανασφάλεια χαρακτήριζαν όλους τους τοµείς της ζωής στη Γερµανία την 

περίοδο που εξετάζουµε, αλλά και γενικότερα τα χρόνια της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης. 

Η επαναστατική κατάσταση ή, όπως τη χαρακτηρίζει ο Stefan Berger, η «ατελής 

επανάσταση» του 1918-191971 πέτυχε την κατάργηση της µοναρχίας, αλλά δεν 

κατόρθωσε να εγκαθιδρύσει το σοσιαλισµό, καθώς τα εργατικά και στρατιωτικά 

συµβούλια, ενώ είχαν αναπτύξει από τον πρώτο καιρό επαφές µε τα ρωσικά σοβιέτ, 

έχοντάς τα ως πρότυπο, και θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως όργανα 

ριζοσπαστισµού, ήταν στην πλειονότητά τους πιστά και προσκολληµένα στην προσωρινή 

κυβέρνηση72. Μάλιστα στα µέσα Νοεµβρίου 1918 ο βιοµήχανος Hugo Stinnes υπέγραψε 

συµφωνία µε τον ηγέτη των εργατικών σωµατείων Carl Legien, η οποία προέβλεπε την 

ενίσχυση του οργανωµένου εργατικού κινήµατος και την καθιέρωση του οκταώρου 

προϋποθέτοντας όµως συµβιβασµούς που καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την 

επανάσταση73. Επιπλέον, το USPD, που εθεωρείτο το κόµµα της επανάστασης, ήταν 

αρκετά ετερογενές ως προς τη σύσταση και τους στόχους του για να αποτελέσει 

ουσιαστική απειλή για το SPD74. 

 Αλλά και η εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας και η ψήφιση του συντάγµατος δεν 

επέφεραν ριζικές αλλαγές στις οικονοµικές, στρατιωτικές, γραφειοκρατικές, δικαστικές, 

                                                 
69 Bookbinder, ό.π., 145-160· Detlev, ό.π., 207. 
70 Όταν η Γερµανία υιοθέτησε το σχέδιο, οι Γερµανοί, θεωρώντας την Αµερική πρότυπο πολιτικής σταθερότητας 
και οικονοµικής δύναµης, αγκάλιασαν οτιδήποτε θεωρούσαν αµερικανικό. Ιδιαίτερα επωφελήθηκαν από τις νέες 
βιοµηχανικές τεχνικές που άντλησαν από τους Αµερικανούς. Η επιρροή αυτή είναι γνωστή ως φορντισµός, 
καθώς ο Henry Ford αποτέλεσε πρότυπο επιχειρηµατία και εκσυγχρονιστή. Η µετάφραση µάλιστα της 
αυτοβιογραφίας του Ford που εµφανίστηκε στη Γερµανία στα τέλη του 1923 πούλησε γύρω στα 200.000 
αντίτυπα· Crockett, ό.π., 157· Detlev, ό.π., 114-115· Lee, ό.π., 62-63. 
71 Berger, ό.π., 101. 
72 Αξίζει να τονίσουµε ότι από τη στιγµή που τα συµβούλια αποτελούνταν κυρίως από σοσιαλδηµοκράτες και 
ανεξάρτητους σοσιαλδηµοκράτες, δεν λειτούργησαν ως όργανα της ριζοσπαστικής αριστεράς ή του 
µπολσεβικισµού. Εποµένως, στην επανάσταση του 1918-1919 δεν υπήρχε ουσιαστικά σοβαρή πιθανότητα να 
επικρατήσει ο µπολσεβικισµός και να επιβληθεί η δικτατορία του προλεταριάτου. Θα µπορούσαµε εποµένως να 
πούµε ότι οι σοσιαλδηµοκράτες συγκρότησαν κάπως βιαστικά µια αντεπανάσταση, η οποία τουλάχιστον εκείνη 
τη στιγµή δεν ήταν απαραίτητη, αφού δεν υπήρχε ουσιαστική απειλή· Kolb., ό.π., 141. 
73 Για τη συµφωνία Stinnes-Legien, βλ. Abraham, ό.π., 28-30. 
74 Berger, ό.π., 96. 
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εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δοµές της χώρας. Επρόκειτο για ένα νέο πολιτικό 

σύστηµα, βασισµένο όµως στις προηγούµενες δοµές του αυτοκρατορικού καθεστώτος75. 

Οι συµµαχικές κυβερνήσεις, αποτελούµενες από διαφορετικά κόµµατα µε άλλο πολιτικό 

πρόγραµµα, στόχους και αξιώσεις το καθένα, είχαν ως µόνη συνισταµένη τον κρατικό 

παρεµβατισµό και συγκεντρωτισµό. Το ουσιώδες µέληµα των συµµαχικών κυβερνήσεων 

ήταν να διατηρήσουν συντηρητικό το χαρακτήρα του νέου καθεστώτος, προκειµένου να 

τηρηθεί µια υποτυπώδης τάξη και έτσι να µην χάσουν την εξουσία. Για το λόγο αυτό 

έσπευδαν µε τη βοήθεια των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών µηχανισµών να 

καταπνίξουν βίαια όλες τις εξεγέρσεις και πραξικοπήµατα της άκρας αριστεράς ή δεξιάς. 

Ακόµα και µετά το 1923, όταν οι ελπίδες για µια γερµανική επανάσταση είχαν οριστικά 

εγκαταλειφθεί, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν ταραχές και πραξικοπήµατα και να 

µειωθεί η εκλογική δύναµη των ριζοσπαστών, η πολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούσε, 

καθώς η εκλογική δύναµη των µετριοπαθών κοµµάτων δε µεταφραζόταν σε κυβερνητική 

σταθερότητα. 

 Η πολιτική ρευστότητα συµπορευόταν µε την αντίστοιχη οικονοµική. Η απώλεια 

πλούσιων εδαφών και η καταβολή των αποζηµιώσεων που επιβλήθηκαν µε την 

υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλλιών, ο πληθωρισµός και οι τραγικές του συνέπειες 

για την πλειονότητα του κόσµου, τα δάνεια που συνάφθηκαν από το 1924 καθιστώντας 

τη χώρα περισσότερο ευάλωτη, φανέρωναν το αβέβαιο οικονοµικό παρόν και µέλλον της. 

Παράλληλα, η µείωση των µισθών σε σχέση µε τα προπολεµικά χρόνια και η εµφάνιση 

µεγάλου ποσοστού ανέργων, λόγω τόσο της αδυναµίας του κρατικού µηχανισµού να 

απορροφήσει τους χιλιάδες απόστρατους, όσο και της εκτεταµένης εκµηχάνισης, 

δηµιουργούσαν µεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες των κατώτερων και µεσαίων 

στρωµάτων76. Βέβαια, την εν λόγω περίοδο ευνοήθηκε αναµφίβολα η ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας σε βάρος της γεωργίας, αλλά τόσο η απαιτούµενη εξειδίκευση, όσο και ο 

γενικότερος εξορθολογισµός της οικονοµίας, έκαναν τους εργάτες να αισθάνονται 

µονίµως αναλώσιµοι. 

 Το καθεστώς της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης διατηρήθηκε ως το 1933, παρά τις 

τόσες αδυναµίες σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, που αυτόµατα αντανακλώνταν και 
                                                 
75 Ο Hobsbawm αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης «δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 
ένα καθεστώς ηττηµένης αυτοκρατορίας χωρίς τον Κάιζερ» (Hobsbawm, ό.π., 168). Βλ. επίσης Jürgen Kocka, 
«German History before Hitler: The Debate about the German Sonderweg», Journal of Contemporary History, 
23/1 (1988), 3-16. Ο Kocka υποστηρίζει ότι αυτό που οδήγησε στην κατάρρευση της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης 
και την άνοδο του Χίτλερ δεν ήταν µόνο η οικονοµική κρίση, η ταξική πάλη και οι κίνδυνοι της ταχείας 
εκβιοµηχάνισης – αυτοί οι παράγοντες υπήρχαν και σε άλλες χώρες –, αλλά η διατήρηση ανελεύθερων και 
αυταρχικών δοµών και παραδόσεων προνεωτερικού χαρακτήρα σε ένα σύστηµα/καθεστώς νεωτερικού 
χαρακτήρα. 
76 Berger, ό.π., 107-109. 
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στο κοινωνικό. Η δηµιουργία και η διατήρησή του ήταν αποτέλεσµα περίπλοκων και 

επίπονων συµβιβασµών και πολλαπλών παραχωρήσεων, καθώς η πλειονότητα των 

πολιτών δεν ήταν ουσιαστικά υπέρ της δηµοκρατίας, αφού, όπως σηµειώνει ο 

Hobsbawm, «οι περισσότεροι Γερµανοί την αποδέχθηκαν, στην καλύτερη περίπτωση, ως 

faute de mieux (το µη χείρον)»77. Αν θέλαµε πολύ γενικά να κωδικοποιήσουµε την 

πολιτική συµπεριφορά και στάση των κοινωνικών οµάδων και τάξεων της εν λόγω 

περιόδου, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αριστοκρατία και οι πολίτες της µεγαλοαστικής 

τάξης παρέµειναν προσκολληµένοι στις παραδοσιακές αρχές του αυτοκρατορικού 

καθεστώτος εκφράζοντας µαζικά µια εθνικιστική ιδεολογία78. Από την άλλη, οι πολίτες 

της µεσοαστικής τάξης, επιθυµώντας την αποκατάσταση της τάξης και της ειρήνης µετά 

τον πόλεµο, συµβιβάστηκαν µε τη λύση του εν λόγω καθεστώτος, παρόλο που δεν ήταν 

υπέρµαχοι της δηµοκρατίας ούτε ικανοποιηµένοι από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Τα 

κατώτερα µεσαία στρώµατα, δηλαδή η µικροαστική τάξη, αποδείχθηκαν ο κύριος 

υποστηρικτής της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, καθώς, κρίνοντας τη σοσιαλιστική διέξοδο 

ουτοπική, ήθελαν να διατηρήσουν την υπεροχή τους σε σχέση µε το προλεταριάτο, το 

µεγαλύτερο µέρος του οποίου έλπιζε στην εγκαθίδρυση ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος. 

 Σε πολιτικό επίπεδο, τη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης πολέµησαν τόσο τα µέλη των 

πολιτικών κοµµάτων της δεξιάς ως σύµβολο εθνικής ταπείνωσης και στρατιωτικής 

ήττας79 όσο και τα µέλη των αριστερών κοµµάτων ως µια συµβιβαστική λύση. 

Αναφορικά µε τους ίδιους τους σοσιαλδηµοκράτες και τα κεντρώα κόµµατα, εκείνοι στην 

προσπάθειά τους να συντρίψουν την επανάσταση από την αριστερά στράφηκαν σε 

πρακτικές της δεξιάς. Εποµένως, µοιάζει βάσιµος ο χαρακτηρισµός του καθεστώτος από 

τους Herf και Werner ως «δηµοκρατία χωρίς δηµοκράτες»80, αφού για τους 

περισσότερους, παρά τη σχετική σταθερότητα της «χρυσής εποχής», 1924-1929, 

συµβόλιζε την ταπείνωση του γερµανικού έθνους ως αποτέλεσµα της ήττας στον Α΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, καθώς και τη σταδιακή οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση και 

το αβέβαιο µέλλον. 

                                                 
77 Βλ Hobsbawm, «Μνήµες της Βαιµάρης», ό.π. 
78 Για την πολιτική στάση των κοµµάτων χρήσιµο ήταν και το Ζαν-Μαρί Βενσάν, Η Σχολή της Φρανκφούρτης 
και η κριτική θεωρία, µτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Επίκουρος, Αθήνα 1977, 17-18. Βλ. και Kocka, ό.π., 5-6. 
79 Ο Hobsbawm αναφέρει σχετικά: «Η πολιτική ∆εξιά, προσκολληµένη στην παράδοση, αντισηµιτική, αυταρχική 
και οχυρωµένη γερά µέσα στους θεσµούς που επιβίωσαν µέσα στο Ράιχ του Κάιζερ (θυµάµαι ακόµη τον τίτλο 
του βιβλίου του Τέοντορ Πλιβιέ που εκδόθηκε το 1932, Ο Κάιζερ έφυγε, οι στρατηγοί παρέµειναν), αρνήθηκε 
πλήρως τη δηµοκρατία. Θεωρούσε τη Βαϊµάρη µη νοµιµοποιηµένη και τη Συνθήκη των Βερσαλλιών αχρείαστη 
εθνική ντροπή, κι ο στόχος της ήταν να απαλλάξει, το συντοµότερο, τη χώρα από αυτά τα δυο δεινά»· 
Hobsbawm, «Μνήµες της Βαιµάρης», ό.π. 
80 Jeffrey Herf, Αντιδραστικός µοντερνισµός. Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη Βαϊµάρη και το Γ΄ Ράιχ, 
µτφρ. Παρασκευάς Ματάλας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996, 23· Werner, ό.π., 1. 
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Η διαµόρφωση της ριζοσπαστικής αριστεράς 

 

 Ως το 1917 το SPD ήταν ενιαίο. Όµως εκείνη τη χρονιά µια µερίδα σοσιαλιστών, 

οι οποίοι διαφωνούσαν µε τη στάση του κόµµατος να στηρίζει τον πόλεµο, διασπάστηκαν 

ιδρύοντας το USPD81. Η διάσπαση αυτή στην αριστερά συνεχίστηκε και µετά το τέλος 

του πολέµου, όταν έπρεπε να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας του νέου καθεστώτος. Η 

άποψη του USPD ότι η ίδρυση της ∆ηµοκρατίας θα ήταν άσκοπη, αν δε συνοδευόταν 

από την καθιέρωση της δικτατορίας του προλεταριάτου, το καθιστούσε ριζοσπαστικό και 

ακραία αριστερό σε σχέση µε τη µετριοπαθή άποψη των οπαδών του SPD, οι οποίοι 

µιλούσαν για ένα βαθµιαίο πέρασµα στο σοσιαλισµό µέσω σταδιακών µεταρρυθµίσεων, 

παρόλο που ποτέ δεν υπέδειξαν µια σαφή στρατηγική γι’ αυτό. Όσο για την έννοια της 

επανάστασης, αυτή αποτελούσε κοινό έδαφος και των δύο, µόνο που οι ριζοσπάστες 

αριστεροί έκαναν λόγο για µια καθολική επανάσταση, ενώ οι µετριοπαθείς αριστεροί 

έκαναν λόγο για µια επανάσταση πιο καθησυχαστική και ακίνδυνη για το λαό στο 

πλαίσιο του νόµου και της τάξης. Οι δεύτεροι προβάλλονταν ως αριστεροί, και µάλιστα 

αντλούσαν τη νοµιµοποίησή τους από τα εργατικά και στρατιωτικά συµβούλια, τα οποία 

τους υποστήριζαν. Ωστόσο, όπως είδαµε και παραπάνω, υπό την πίεση ισχυρών 

µιλιταριστικών, γραφειοκρατικών και φεουδαρχικών παραδόσεων και θεσµών, αλλά και 

συγκεκριµένων συµφερόντων και ισορροπιών, ουσιαστικά συνέχιζαν µε ηπιότερο τρόπο 

την πολιτική του Κάιζερ ρέποντας περισσότερο προς τη δεξιά. 

 Στο USPD συµµετείχε αρχικά η οµάδα των σπαρτακιστών82, η οποία στη 

συνέχεια αποσχίστηκε προκειµένου στις 31 ∆εκεµβρίου 1918 να ιδρύσει το KPD83. Το 

KPD ιδρύθηκε από ανθρώπους που, έχοντας ως πρότυπο ιδεών και οργάνωσης τη Ρωσία 
                                                 
81 Μετά τη διάσπαση του 1917 η πλειοψηφία των σοσιαλδηµοκρατών παρέµεινε στο Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα 
Γερµανίας (SPD), το οποίο ως εκ τούτου έµεινε γνωστό και ως Πλειοψηφικό Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα 
Γερµανίας (Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands/MSPD)· Fulbrook, The Fontana History of 
Germany, ό.π., 23. 
82 Τον Ιανουάριο του 1916 η Luxemburg, ο Liebknecht και ο Franz Mehring ίδρυσαν τη ∆ιεθνή Οµάδα (Gruppe 
Internationale), η οποία το 1917 αποτέλεσε την οµάδα των Σπαρτακιστών· Bilder und Zeugnisse der deutschen 
Geschichte, ό.π., 545· Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, 84. Για το µανιφέστο των σπαρτακιστών, βλ. Kaes, ό.π., 
37-38. 
83 Εκτός από τη γενική βιβλιογραφία που αναφέρω στην υποσηµείωση 1 του προηγούµενου κεφαλαίου, για το 
KPD άντλησα πληροφορίες και από τα παρακάτω: Βενσαν, ό.π., 12-16· Ossip K. Flechtheim, Die KPD in der 
Weimarer Republik, Junius, Αµβούργο 1986· του ίδιου, «The Role of the Communist Party» στο The Path to 
Dictatorship, 1918-1933, µτφρ. John Corway, Anchor Books, Νέα Υόρκη 1966, 87-112· Ben Fowkes, 
Communism in Germany under the Weimar Republic, Macmillan, Λονδίνο 1984· Barbara McCloskey, George 
Grosz and the Communist Party. Art and Radicalism in Crisis, 1918 to 1936, Princeton University Press, Νιου 
Τζέρσι 1997· Ντόναλντ Σασούν, Εκατό χρόνια σοσιαλισµού. Η δυτικοευρωπαϊκή αριστερά στον 20ό αιώνα τ. Α΄: 
Ανάπτυξη και σταθεροποίηση, µτφρ. Ελένη Αστερίου, Καστανιώτης, Αθήνα 2001, 108-121· Eric D. Weitz, 
«Communism and the Public Spheres of Weimar Germany» στο Between Reform and Revolution. German 
Socialism and Communism from 1840 to 1990, επιµ. David E. Barclay και Eric D. Weitz, Berghahn Books, Νέα 
Υόρκη 1998, 275-291· του ίδιου, «State Power, Class Fragmentation, and the Shaping of German Communist 
Politics, 1890-1933» ό.π. 
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των µπολσεβίκων84, πίστευαν ότι η επικράτηση του σοσιαλισµού αποτελούσε έναν 

πραγµατοποιήσιµο στόχο του παρόντος και όχι κάτι µακροπρόθεσµο και ασαφές. Εκτός 

από την οµάδα των σπαρτακιστών, τον πρώτο πυρήνα του κόµµατος αποτέλεσαν και 

άλλες αριστερές και αναρχοσυνδικαλιστικές οµάδες, όπως της Βρέµης και του 

Αµβούργου85. Η Luxemburg υπήρξε αυτή που ηθικά, ιδεολογικά και πολιτικά ηγήθηκε 

του κόµµατος στην αρχή, έχοντας στο µυαλό της ένα εναλλακτικό µοντέλο εξουσίας 

περισσότερο κοντά στο µαρξισµό από ό,τι στο λενινισµό, δηλαδή αυτόνοµα και 

αυτοκατευθυνόµενα συµβούλια στενά συνδεδεµένα µε το χώρο της εργασίας86. Ωστόσο η 

δολοφονία της, όπως και του Liebknecht, όχι µόνο οριστικοποίησαν το σχίσµα της 

γερµανικής αριστεράς σε σοσιαλδηµοκρατικό και κοµµουνιστικό κόµµα, αλλά σήµαναν 

και την απώλεια των πιο αριστερών εκπροσώπων του KPD87. Από το 1920 και µετά οι 

εκπρόσωποι του κόµµατος προσανατολίστηκαν στο πρότυπο της Σοβιετικής Ένωσης, 

υιοθετώντας το κεντρικό γραφειοκρατικό σύστηµα που σταδιακά ακολουθούσε το 

ρωσικό κοµµουνιστικό κόµµα και κάνοντας λόγο περισσότερο για τη δικτατορία του 

προλεταριάτου παρά για τα εργατικά συµβούλια. 

 Σε γενικές γραµµές το Κόµµα πρόβαλλε την ιδέα της επανάστασης ως το 

µοναδικό τρόπο µέσω του οποίου το προλεταριάτο, ενεργώντας υπό την καθοδήγηση του 

πρωτοπόρου κόµµατος, θα κατάστρεφε τον υπάρχοντα κρατικό µηχανισµό, θα έπαιρνε 

στα χέρια του την εξουσία και θα εγκαθίδρυε τη δικτατορία του. Παράλληλα, η Ρωσική 

Επανάσταση, που υπήρξε το πιο οργανωµένο επαναστατικό κίνηµα στη σύγχρονη 

ιστορία και στόχευε όχι µόνο στο να φέρει την ελευθερία και το σοσιαλισµό στη Ρωσία 
                                                 
84 To ∆εκέµβριο του 1918 ο Karel Radek, που αγωνίστηκε πλάι στον Λένιν, έφτασε στο Βερολίνο µε σκοπό την 
ίδρυση ενός κόµµατος µπολσεβίκων στη Γερµανία και µετέπεισε τους σπαρτακιστές για το µετασχηµατισµό τους 
σε Κοµµουνιστικό Κόµµα· McCloskey, ό.π., 51-52. 
85 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δηµοκρατίας υπήρξαν κάποιοι που αναζήτησαν 
µια εναλλακτική λύση ανάµεσα στον κοµµουνισµό και τη σοσιαλδηµοκρατία σε διάφορους 
αναρχοσυνδικαλιστικούς οργανισµούς. Ανάµεσα στο 1918 και το 1923 οι πιο σηµαντικοί ήταν η Ελεύθερη 
Ένωση Εργατών Γερµανίας (Freie Arbeiter-Union Deutschlands/FAUD), η Γενική Ένωση Εργατών Γερµανίας 
(Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands/AAUD) και το Κοµµουνιστικό Εργατικό Κόµµα (Kommunistische 
Arbeiter-Partei/KAPD). Παράλληλα, υπήρχαν µικρές αναρχικές οµάδες, όπως η Αναρχική Οµοσπονδία 
Γερµανίας (Anarchistische Föderation Deutschlands/AFD). Τα µέλη των αναρχοσυνδικαλιστικών οργανώσεων 
ήταν ενάντια στον καπιταλισµό, το µιλιταρισµό, το κοινοβουλευτικό σύστηµα και την εκκλησία, αλλά και 
ενάντια στη δικτατορία του προλεταριάτου, πρεσβεύοντας µια αταξική κοινωνία στη βάση του συστήµατος των 
εργατικών συµβουλίων και της άµεσης δηµοκρατίας· Berger, ό.π., 112-114. 
86 Η Luxemburg συνέταξε το ιδρυτικό µανιφέστο του κόµµατος, που δηµοσιεύτηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 1918 στο  
φύλλο 45 της εφηµερίδας του κόµµατος Die Rote Fahne· Kaes, ό.π., 40-46. Για τη Rosa Luxemburg, βλ. Χάννα 
Άρεντ, Άνθρωποι σε ζοφερούς καιρούς, µτφρ. Βασίλης Τοµανάς, Νησίδες, Σκόπελος 1998, 13-41. Για τις θέσεις 
της, βλ. επίσης Berger, ό.π., 111-112· Weitz, «State Power, Class Fragmentation, and the Shaping of German 
Communist Politics, 1890-1933», ό.π., 288. 
87 Οι αριστεροί καλλιτέχνες και διανοούµενοι θεώρησαν τη δολοφονία ένδειξη για την προδοσία της 
επανάστασης από την πλευρά των σοσιαλδηµοκρατών, δηµοσιεύοντας στις 15 Ιανουαρίου 1919 ένα σχετικό 
κείµενο στο περιοδικό Άνθρωποι (Menschen)· Washton Long κ.α., ό.π., 184. Η δολοφονία αυτή σε συνδυασµό µε 
την κατάπνιξη των διαδηλώσεων, αλλά και τις δολοφονίες που ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια, έκαναν τους 
κοµµουνιστές να θεωρούν το SPD σύµµαχο των αστικών κοµµάτων και του καπιταλιστικού συστήµατος και να 
χαρακτηρίζουν τα µέλη του «σοσιαλφασίστες»·  Berger, ό.π., σ. 103. 
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αλλά και στο να προκαλέσει µια παγκόσµια προλεταριακή επανάσταση88, γεννούσε 

ψευδαισθήσεις ότι η επανάσταση θα εξαπλωνόταν και όλοι θα αγωνίζονταν ενάντια στον 

καπιταλισµό. Οι εκπρόσωποι του κόµµατος έδιναν έµφαση στο στοιχείο του 

εθελοντισµού στην επαναστατική διαδικασία και στην ενεργή και συνειδητή συµµετοχή 

του κόµµατος και των υποστηρικτών του στην αλλαγή των υπαρχουσών συνθηκών και 

στη δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής τάξης. Ήταν αντίθετοι προς όλα τα όργανα της 

αστικής κοινωνίας και απέφευγαν την όποια συµµαχία µε φιλελεύθερους ή 

σοσιαλδηµοκράτες. Επιπλέον, θεωρούσαν ότι η επανάσταση ήταν ανά πάσα στιγµή 

εφικτό να ξεσπάσει, καθώς αυτό δεν εξαρτιόταν από την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών, 

όπως είχε υποστηριχθεί στο πλαίσιο της Κοµιντέρν, αλλά από τη θέληση των ίδιων των 

εκπροσώπων του κόµµατος και των υποστηρικτών του. Η µετριοπαθής στάση της 

Κοµιντέρν αναφορικά µε το αν οι συνθήκες ήταν ώριµες για την επανάσταση και η 

πεποίθησή της ότι µια σειρά από µεταρρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις θα είχαν ως 

αποτέλεσµα την κοινωνική αναδιοργάνωση έβρισκαν αντίθετους τους εκπροσώπους του 

KPD. Για το λόγο αυτό πολλοί από εκείνους που εντάχθηκαν σε αυτό πίστεψαν ότι το 

Κόµµα θα δηµιουργούσε τις συνθήκες για µια προλεταριακή επανάσταση. Βέβαια, η 

στρατηγική του κόµµατος µεταβαλλόταν ανάλογα µε το ποια οµάδα κυριαρχούσε σε 

αυτό τη δεδοµένη στιγµή και ως εκ τούτου άλλοτε ήταν πιο επαναστατική και άλλοτε πιο 

διαλλακτική89. 

 Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1919-1920 το KPD δεν ήταν κάτι πολύ 

περισσότερο από µια αποσχισθείσα οµάδα. Την άνοιξη του 1920, οι αριστεροί 

διασπάστηκαν και πάλι, λόγω της µετριοπαθούς ηγεσίας του Paul Levi90, αλλά και της 

συστηµατικής αποµάκρυνσης από το KPD των ακροαριστερών, οι οποίοι ίδρυσαν τον 

Απρίλιο του 1920 το Κοµµουνιστικό Εργατικό Κόµµα Γερµανίας [Kommunistische 

Partei Deutschlands/KAPD]91. Το KAPD, που προσέγγιζε περισσότερο την ιδεολογία των 

σπαρτακιστών και ήταν ενάντιο προς το συγκεντρωτισµό, ενώ παράλληλα έθεσε τα 

ζητήµατα του πολιτισµού και της κουλτούρας στο επίκεντρο της πολιτικής του, απέσπασε 

πολλά µέλη από το KPD, µειώνοντας από 107.000 σε 50.000 άτοµα τη δύναµή του. 

                                                 
88 Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, ό.π., 80-81. 
89 Όπως σηµειώνει και ο Flechtheim, στο πλαίσιο του κόµµατος υπήρχαν δύο τάσεις, η δεξιά, δηλαδή η πιο 
µετριοπαθής, η οποία στόχευε στη βελτίωση των σχέσεων µε το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα και τα εργατικά 
σωµατεία, και η αριστερή που ήταν πιο ακραία και επαναστατική· Flechtheim, «The Role of the Communist 
Party», ό.π., 99. 
90 Το 1922 ο Levi προσχώρησε στο SPD, όπου προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαµορφώσει µια αυτόνοµη αριστερή 
πτέρυγα· McCloskey, ό.π., 108. 
91 Γκρέµπινγκ, ό.π., 226· McCloskey, ό.π., 67-68· Werner, ό.π., 3-4. 



 44

 Ωστόσο, λίγο αργότερα, το KPD ενώθηκε µε την αριστερή πτέρυγα του USPD και 

εξελίχθηκε σε ένα περισσότερο µαζικό κοµµουνιστικό κόµµα92. Όµως, παρόλο που το 

κόµµα αύξησε την εκλογική και συνδικαλιστική επιρροή του, το 1923 δεν µπόρεσε να 

εκµεταλλευτεί και να αξιοποιήσει την αστική κρίση. Απέναντι στον πληθωρισµό και στην 

κατάληψη της Ρουρ δεν έκανε τίποτα, ενώ, µόνο αφού δέχτηκε σφοδρή κριτική από τη 

Μόσχα, οδηγήθηκε στην προετοιµασία µιας εξέγερσης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. 

Εντούτοις τόσο η αναποφασιστικότητα του SPD όσο και ο πληθωρισµός συντέλεσαν στη 

σταδιακή αύξηση του εκλογικού ποσοστού του κόµµατος. Παρά την εκλογική του 

δύναµη, ποτέ δε συµµετείχε δραστήρια στην πολιτική ζωή της ∆ηµοκρατίας της 

Βαϊµάρης, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε συµµετοχή σε κυβερνητικά σχήµατα. Επιπλέον, 

µετά τη σταθεροποίηση της οικονοµίας το 1924, τα µέλη του KPD, κρίνοντας ότι η 

κατάσταση δεν ήταν ώριµη για την επανάσταση, υιοθέτησαν την τακτική του ενωµένου 

µετώπου και στράφηκαν προς πιο µετριοπαθείς κινήσεις προβάλλοντας αιτήµατα που 

ήταν σε µεγάλο βαθµό όµοια µε εκείνα των σοσιαλιστών. Τόσο η αδυναµία και η 

αποτυχία του κόµµατος να πραγµατοποιήσει την πολυπόθητη επανάσταση, όσο και η 

βαθµιαία συντηρητικοποίησή του, οδήγησαν στην απώλεια αρκετών µελών, τα οποία 

άρχισαν να αµφισβητούν το ρόλο της σοβιετικής γραµµής και τις θέσεις που ενίσχυε µε 

το κύρος του το κοµµουνιστικό κόµµα της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά την περίοδο της 

σταθεροποίησης, και συγκεκριµένα από το 1925 ως το 1928, η αριστερά 

αποδυναµώθηκε, ενώ η δεξιά και µάλιστα η άκρα δεξιά ενισχύθηκε σηµαντικά, καθώς τα 

µέλη του κόµµατος, κρίνοντας, υπό την επίδραση και των θέσεων της Κοµιντέρν, ως 

βασικό εχθρό το οργανωµένο µαζικό εργατικό κίνηµα των σοσιαλδηµοκρατικών και 

εργατικών κοµµάτων, υποτίµησαν την απειλή του εθνικοσοσιαλισµού 93. 

 Τελικά το KPD δεν κατάφερε να προσελκύσει το προλεταριάτο και τα εργατικά 

σωµατεία, που ήταν οι κατεξοχήν οµάδες στις οποίες απευθυνόταν, καθώς εκείνες 

επέλεγαν σταθερά το SPD94. Πέρα από µια µειοψηφία εργατών και διανοουµένων, το 

κύριο εκλογικό σώµα του KPD συνιστούσαν οι άνεργοι (γι’αυτό και το αποκαλούσαν 

«κόµµα των ανέργων»), οι οποίοι, όντας αποκοµµένοι από το χώρο της εργασίας, χωρίς 

παράλληλα κάποια κρατική υποστήριξη τουλάχιστον για τα προς το ζην, και 

αισθανόµενοι περιθωριοποιηµένοι, έχασαν την εµπιστοσύνη τους προς το καθεστωτικό 
                                                 
92 Στα τέλη του 1920 το USPD διασπάστηκε και η αριστερή πτέρυγά του προσχώρησε στο KPD, ενώ οι 
υπόλοιποι στο SPD· Berger, ό.π., σ. 100. 
93 Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, ό.π., 140. 
94 Βέβαια και το SPD παρέµεινε το κόµµα της εργατικής τάξης και δεν επεκτάθηκε στα µεσαία στρώµατα. Ένα 
από τα προβλήµατά του ήταν η σύνδεσή του µε τα εργατικά σωµατεία και η ανησυχία ότι η όποια προσπάθεια 
προς µια πιο συνολική απήχηση στα µεσαία στρώµατα θα του κόστιζε ψήφους προς τους κοµµουνιστές· Weitz, 
«Communism and the Public Spheres of Weimar Germany», ό.π., 278-279. 
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σύστηµα της Βαϊµάρης και προσδοκούσαν την ξαφνική επανάσταση και αλλαγή της 

υπάρχουσας κατάστασης95. Αντίθετα, όσοι εργάζονταν, παρόλο που επίσης δεν έχαιραν 

µεγάλων προνοµίων, υποστήριζαν τη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης και τις προσπάθειες του 

SPD να δηµιουργήσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό σοσιαλδηµοκρατικό κράτος. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσοι εργαζόµενοι ήταν οπαδοί του KPD απολύονταν, 

προκειµένου να αποφευχθούν οι προσπάθειες αντίστασης στον εργασιακό χώρο96. 

 Οι λόγοι για τους οποίους το κοµµουνιστικό κόµµα της Γερµανίας, παρόλο που, 

παρά τις αυξοµειώσεις των µελών του, ήταν το µεγαλύτερο µετά της Ρωσίας, δεν 

κατάφερε ποτέ να αποκτήσει µεγάλη ισχύ ούτε έστω να εκµεταλλευτεί γόνιµα την όποια 

ισχύ είχε σχετίζονται µε µια σειρά από παράγοντες. Αρχικά, η ίδια στρατηγική που 

ιδανικά θα καθιστούσε το KPD ικανό να εξελιχθεί σε ένα µαζικό κόµµα, ταυτόχρονα 

περιόριζε την αποτελεσµατικότητά του, καθώς, στοχεύοντας στην απόλυτη εξέγερση, δεν 

δραστηριοποιήθηκε ποτέ για την επίτευξη άµεσων µεταρρυθµίσεων που θα ενέπνεαν µια 

σχετική ασφάλεια στα µέλη της εργατικής τάξης, ούτε διερεύνησε ποτέ συστηµατικά 

τους λόγους για τους οποίους οι εργάτες δεν στρατεύονταν στις γραµµές του97. Η 

άκαµπτη όµως θέση του κόµµατος στηριζόταν στην επιτυχία της οκτωβριανής 

επανάστασης και τη σχέση του KPD µε το ρωσικό κοµµουνιστικό κόµµα. Επιπλέον, οι 

εσωτερικές διαφωνίες και συγκρούσεις δεν επέτρεψαν την απαραίτητη για ένα κόµµα 

σύµπραξη και συνοχή. Για παράδειγµα, το κόµµα λόγω διχογνωµιών ανάµεσα στους 

αρχηγούς του δεν εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία να αντιδράσει στο πραξικόπηµα του 

Kapp, µε αποτέλεσµα οι κοµµουνιστές της Ρουρ να θελήσουν να ανεξαρτητοποιηθούν98. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως σηµειώνουν οι Geary και Lee, οι συνθήκες στη Γερµανία ήταν 

διαφορετικές από εκείνες στη Ρωσία, καθώς δεν υπήρχαν ούτε η πολιτική προετοιµασία 

των µαζών, ούτε η οργάνωση των µπολσεβίκων, ούτε ένας ηγέτης αντίστοιχος του Λένιν 

ή του Τρότσκι, που θα µπορούσε να αξιολογήσει τις καταστάσεις, να οργανώσει την 

επανάσταση και να κερδίσει την αυθόρµητη υποστήριξη του κόσµου99. Τέλος, τόσο οι 

µετριοπαθείς όσο και οι ριζοσπάστες εργάτες δεν µπόρεσαν να αγνοήσουν τους θεσµούς 

του γερµανικού κράτους και για το λόγο αυτό η δραστηριοποίηση και οι κυρίαρχες 

                                                 
95 Τόσο η εκµηχάνιση της εργασίας που αύξησε την απαίτηση για εξειδικευµένους εργάτες, αποκλείοντας ένα 
µεγάλο ποσοστό ανειδίκευτων ή ηµιειδικευµένων εργατών, όσο και ο οικονοµικός εξορθολογισµός αποτέλεσαν 
βασικά αίτια για την αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, ιδιαίτερα από το 1923 και µετά· Weitz, «State Power, 
Class Fragmentation, and the Shaping of German Communist Politics, 1890-1933», ό.π., 285-297. 
96 Ό.π., 285. 
97 Σασούν, ό.π., 115-116· Weitz, «State Power, Class Fragmentation, and the Shaping of German Communist 
Politics, 1890-1933», ό.π., 295. 
98  Werner, ό.π., 3-4. 
99 Dick Geary, «Revolutionary Berlin, 1917-1920» στο Challenges of Labour. Central and Western Europe, 
1917-1920, επιµ. Chris Wrigley, Routledge, Λονδίνο/Νέα Υόρκη 1993, 39· Lee, ό.π., 50-51. 
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πολιτικές αρχές του εργατικού κινήµατος προσανατολίστηκαν γύρω από αυτό το 

δεδοµένο. Ακόµα και το ίδιο το κοµµουνιστικό κόµµα, το οποίο ξεκίνησε ως εκπρόσωπος 

της άκρας αριστεράς, πολύ σύντοµα αποδέχτηκε στην πράξη ως πολιτικό περιβάλλον 

λειτουργίας του το συγκεντρωτικό γερµανικό κράτος της εποχής του100. 

                                                 
100 Weitz, «State Power, Class Fragmentation, and the Shaping of German Communist Politics, 1890-1933», ό.π., 
279. 
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Κεφάλαιο 3 
Η ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 

 H δυναµική και επαναστατική εκκίνηση της άκρας αριστεράς και του 

κοµµουνιστικού κόµµατος, ανεξάρτητα από την µετέπειτα εξέλιξή τους, δε θα µπορούσε 

παρά να προσελκύσει µια µερίδα καλλιτεχνών, οι οποίοι ένιωθαν επίσης την ανάγκη να 

διαµαρτυρηθούν για τις συνέπειες του πολέµου, την οικονοµική και ηθική κατάρρευση 

της γερµανικής κοινωνίας, αλλά και τη βίαιη δεξιά αντίδραση στην επανάσταση σε 

συνδυασµό µε την υπεροψία των στρατηγών και την αλαζονεία των αστών101. 

Παράλληλα, έθεταν θεµελιώδη ερωτήµατα για τη σχέση της τέχνης µε την κοινωνία: Σε 

ποιους απευθύνεται η τέχνη; Ποια είναι η αποστολή της; Με ποιο τρόπο µπορούν οι 

καλλιτέχνες να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτική; Πώς µπορεί η τέχνη να 

αποστασιοποιηθεί από την αστική τάξη, η οποία τη θεωρούσε ιδιοκτησία της; Οι 

καλλιτέχνες αυτοί, συνειδητοποιώντας τα ποικίλα προβλήµατα, αλλά και την αδυναµία 

τους µπροστά σε αυτά, και επιθυµώντας να είναι αλληλέγγυοι µε τους καταπιεσµένους 

και όλοι µαζί να ανατρέψουν µε τους αγώνες τους έναν κόσµο υποδουλωµένο 

αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν πολιτικά θέτοντας την τέχνη τους στην υπηρεσία του 

προλεταριάτου102. 

 Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, όταν µιλάµε για πολιτικά 

δραστηριοποιηµένους καλλιτέχνες στο πλαίσιο της αριστεράς, κεντρικό άξονα της 
                                                 
101 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αντίστοιχα υπήρχε και µια µερίδα καλλιτεχνών και διανοουµένων, όπως οι Arthur 
Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Ernst Junger, που δραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δεξιάς και της 
άκρας δεξιάς προκειµένου να εκφράσουν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για το χαµένο πόλεµο, την ταπεινωτική 
συνθήκη των Βερσαλλιών, τον πληθωρισµό, τους Εβραίους και τη µαζική κοσµοπολίτικη κουλτούρα. Μάλιστα 
το 1919 ιδρύθηκε το Juni-Club, γύρω από το οποίο συσπειρώθηκαν όλοι οι νεοσυντηρητικοί διανοούµενοι, 
εκδίδοντας και το περιοδικό-όργανο της οµάδας, Gewissen [Συνείδηση]· Craig, ό.π., 486-487. Όπως σηµειώνει ο 
Herf, «οι πολιτικά ροµαντικοί», είτε επρόκειτο για την αριστερά, είτε για τη δεξιά, «µπήκαν στην πολιτική για να 
επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα της στράτευσής τους»· Herf, ό.π., 17. 
102 Βέβαια, αυτό ήταν το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Για παράδειγµα, κατά τη 
διάρκεια του πολέµου, οι Grosz, Johannes R. Becher, Gustav Landauer, Walter Benjamin, Franz Jung και άλλοι 
σύχναζαν στο καφέ Westens, όπου διαµόρφωναν και ανέπτυσσαν τις επαναστατικές τους ιδέες· Uwe M. 
Schneede, George Grosz. The Artist in his Society, µτφρ. Robert και Rita Kimber, Barron’s, 
Γούντµπερι/Λονδίνο/Τορόντο 1985, 29. Αλλά και πολύ νωρίτερα υπήρχαν θεωρητικά κείµενα για τη σύνδεση 
της τέχνης και της πολιτικής, όπως το Geist und Tat [Πνεύµα και πράξη] του Heinrich Mann, που κυκλοφόρησε 
το 1910 καλώντας τους καλλιτέχνες να είναι πολιτικά ενεργοί, και το κείµενο του Ludwig Rubiner, Der Dichter 
greift in die Politik [Ο ποιητής απλώνει το χέρι στην πολιτική], που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Die Aktion 
[∆ράση] το 1912, και προήγε την ενότητα ποίησης και πολιτικής, ενώ ο συγγραφέας ανάµεσα σε άλλα έλεγε ότι: 
«Η Τέχνη από µόνη της δεν είναι τίποτα. Το περιεχόµενο είναι το παν»· Ursula Horn, «Zur Ikonographie der 
deutschen proletarisch-revolutionären Kunst zwischen 1917-1933» στο Revolution und Realismus. Revolutionäre 
Kunst in Deutschland, 1917 bis 1933, Staatliche Museen zu Berlin, Βερολίνο 1978, 54· Schrader και Schebera, 
ό.π., 31. Για τους διανοούµενους της αριστεράς και τη σχέση τέχνης και πολιτικής βλ. επίσης Helen Adkins, 
«Schafft neue Ausdrucksformen! Deutsche politische Kunst der zwanziger Jahre – Vorbild für die UdSSR» στο 
Berlin-Moskau, 1900-1950, επιµ. Irina Antonowa και Jörn Merkert, Prestel, Μόναχο/Νέα Υόρκη 1995, 233-237· 
George C. Mosse, The Right, the Left and the Search for a ‘Third Force’ in Pre-Nazi Germany. Germans and 
Jews, Grosset and Dunlap, Νέα Υόρκη 1970· Tanja Frank, «Anfänge marxistischer Kunsttheorie und Kunstkritik 
in Deutschland von 1920 bis 1933» στο Revolution und Realismus, ό.π., 80-98. 
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αριστεράς θεωρούµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα: αναφερόµαστε τόσο στους καλλιτέχνες 

που ήταν µέλη του κόµµατος, οι οποίοι ακόµα κι αν δεν ήταν εξολοκλήρου σύµφωνοι µε 

το πολιτικό του πρόγραµµα, ήταν σίγουρα δυσαρεστηµένοι µε τα αποτελέσµατα της 

πολιτικής των άλλων κοµµάτων, όσο και σε εκείνους που ακόµα κι αν δεν ήταν µέλη του 

κόµµατος, στήριζαν τις ιδέες του συµµετέχοντας σε πολλές από τις εκδηλώσεις του και 

συγκεκριµένα, σε εκδόσεις περιοδικών και φυλλαδίων, σε εκθέσεις και στη σύσταση 

καλλιτεχνικών οµάδων που υπάγονταν στο κόµµα. Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή σε 

αυτούς που είχαν ταχθεί στο πλευρό των σπαρτακιστών και µόλις ιδρύθηκε επίσηµα το 

KPD προσχώρησαν σε αυτό, ανήκαν οι Grosz, John Heartfield, Nagel και Schlichter στο 

Βερολίνο, οι Felixmüller, Griebel και Constantin von Mitschke-Collande στη ∆ρέσδη και 

ο Scholz στην Καρλσρούη. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν ενδεικτικά ο Dix στη ∆ρέσδη, 

ο Hubbuch στην Καρλσρούη, ο Seiwert στην Κολωνία και ο Völker στο Χάλλε. 

 Ένας πιθανός λόγος που µια µερίδα αριστερών καλλιτεχνών απέρριπταν το να 

γίνουν µέλη του KPD ήταν ότι δεν ήθελαν να ταυτιστούν µε αυτό, αλλά επιθυµούσαν να 

κινούνται περισσότερο αυτόνοµα δίχως κοµµατικές δεσµεύσεις, οι οποίες ενδεχοµένως 

να τους εµπόδιζαν σε σχέση µε ένα σκεπτόµενο διαφορετικά αγοραστικό κοινό. Ένας 

δεύτερος πιθανός λόγος ήταν ότι πολλοί απέρριπταν τη γραφειοκρατική οργάνωση του 

κόµµατος και τον κοινοβουλευτικό του χαρακτήρα. Για παράδειγµα, η Ulrich Weitz, 

αναφερόµενη στην περίπτωση του Dix, εικάζει ότι πιθανόν να απέρριψε το KPD 

επηρεασµένος από τις ιδέες του αναρχικού Otto Ruhle, ο οποίος πίστευε ότι η 

επανάσταση δεν είναι κοµµατική υπόθεση και, σύµφωνα και µε τον Felixmüller, ασκούσε 

µεγάλη επιρροή στους καλλιτέχνες της ∆ρέσδης103. Αξίζει να σηµειώσουµε, από την 

άλλη, ότι αρκετοί σύγχρονοι µελετητές του Dix, όπως οι Barton, Otto Conzelmann, 

Matthias Eberle, Linda McGreevy, Fritz Löffler, Frank Whitford και Iain Boyd Whyte104, 

τον παρουσιάζουν να µην έχει καµία ανάµειξη µε την αριστερά, παρά τη συµµετοχή του 

σε οµάδες και περιοδικά της, και τον παρουσιάζουν ουδέτερο πολιτικά105. Μάλιστα ένα 

                                                 
103 Ulrich Weitz, «Kriegskrüppel, Kapp-Putsch und Kunstlump-Debatte» στο Otto Dix. Zum 100. Geburtstag, 
1891-1991, επιµ. Wulf Herzogenrath και Johann-Karl Schmidt, Verlag Gerd Hatje, Στουτγάρδη 1991, 100. 
104 Barton, ό.π.· Conzelmann, Otto, Der andere Dix. Sein Bild vom Menschen und vom Krieg, Klett-Cotta, 
Στουτγάρδη 1983 και  «Missverständnis und Wahrheit um Otto Dix» στο Otto Dix zum 80. Geburtstag, Erker-
Verlag, Στουτγάρδη 1972, 14-18· Matthias Eberle, World War I and the Weimar Artists. Dix, Grosz, Beckmann, 
Schlemmer, Yale University Press, Νιου Χέιβεν/Λονδίνο 1985· Linda F. McGreevy The Life and Works of Otto 
Dix, German Critical Realist, UMI Research Press, Αν Άρµπορ 1981· Fritz Löffler, Otto Dix. Bilder zur Bibel, 
Union Verlag, Βερολίνο 1986· Frank Whitford, «The Revolutionary Reactionary» στο Otto Dix, 1891-1869, Tate 
Gallery, Λονδίνο 1992· Iain Boyd Whyte, «Otto Dix’s Germany: From Wilhelmine Reich to East/West Divide» 
στο Otto Dix, 1891-1969, ό.π. 
105 Η Barton αναφέρει ότι τόσο η γυναίκα του Dix, όσο και ο Fritz Löffler, που ήταν ο πρώτος βασικός µελετητής 
του έργου του, υποβάθµισαν τη συµµετοχή του στην πολιτική και την αριστερά επειδή ήθελαν να αποφύγουν τον 
κίνδυνο να ταυτιστεί µε την κοµµουνιστική ιδεολογία και να αντιµετωπιστεί από αυτήν την σκοπιά· Barton, ό.π., 
31. 



 49

από τα βασικά επιχειρήµατά τους είναι η απάντηση που έδωσε στον Felixmüller, όταν 

εκείνος τον παρότρυνε να συµµετάσχει στο KPD και του ζήτησε 5 µάρκα ως συνδροµή: 

«Πέντε µάρκα! Θα προτιµούσα να τα δώσω για να πάω στο µπουρδέλο!»106. Την ίδια 

στιγµή όµως χαρακτηρίζουν τα έργα του έργα κοινωνικής κριτικής κι όταν επιχειρούν 

αναλύσεις τους, µοιραία αποκαλύπτονται οι πεποιθήσεις του καλλιτέχνη, αφού 

τουλάχιστον µέσα από αυτά παίρνει σαφή πολιτική θέση. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να 

ασκεί κοινωνική κριτική και να είναι ουδέτερος πολιτικά; Εποµένως, µπορεί ο Dix, και 

παρόµοια άλλοι καλλιτέχνες, να αρνήθηκαν τη συµµετοχή στο KPD, αλλά αυτό 

οπωσδήποτε δεν αναιρεί τις αριστερές τους πολιτικές αντιλήψεις. 

 Σε κάθε περίπτωση, o Νοέµβριος του 1918 γέννησε στους καλλιτέχνες αυτούς την 

ελπίδα συµµετοχής στις αλλαγές που θα ακολουθούσαν την πτώση της µοναρχίας. 

Πίστεψαν για λίγο, σύµφωνα πάντα µε τις αντιλήψεις της άκρας αριστεράς και αρχικά 

και του KPD, πως ενεργώντας συλλογικά και θεωρώντας την τέχνη τους όχι ως σκοπό, 

αλλά ως µέσο για τη διάδοση των ιδεών τους θα µπορούσαν να συµβάλουν στη 

µεταµόρφωση του ανθρώπου, της κοινωνίας, του κόσµου107. Αγανακτισµένοι µε την 

αδικία, την πείνα, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που κυρίευε ένα µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού, ήθελαν να πείσουν την εργατική τάξη, την οποία έβλεπαν πλέον ως τον 

επιθυµητό αποδέκτη της τέχνης τους, για την ανάγκη της επανάστασης108. Ο Wieland 

Herzfelde, ιδιοκτήτης των εκδόσεων Malik και µέλος του KPD, στο κείµενο του µε τίτλο 

«Gesellschaft, Künstler und Kommunismus» [«Κοινωνία, καλλιτέχνης και 

κοµµουνισµός»] θεωρούσε ότι οι καλλιτέχνες θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στον 

αγώνα της εργατικής τάξης εναντίον της µπουρζουαζίας και των σοσιαλδηµοκρατών, 

εφόσον όµως πληρούνταν δύο προϋποθέσεις: «Πρώτον, πρέπει οι καλλιτέχνες να 

οργανωθούν στο κοµµουνιστικό κόµµα και, δεύτερον, πρέπει να καταπιαστούν µε την 

προσαρµογή της παραγωγής τους στην επανάσταση» (εικ.16)109. 

                                                 
106 Αντλώ από Whitford, ό.π., 17. 
107 Βέβαια, παράλληλα υπήρχε και η αντίθετη άποψη, όσων δηλαδή δεν πίστευαν σε µια πολιτικά στρατευµένη 
τέχνη. Για παράδειγµα, ο Max Liebermann, που το 1920 έγινε πρόεδρος της Πρωσικής Ακαδηµίας Τεχνών, 
θεωρούσε ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι τελείως ελεύθερος, ανεξάρτητος από το εκάστοτε πολιτικό 
καθεστώς· Peter Paret, German Encounters with Modernism, 1840-1945, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 
2001, 186-188. Παρόµοια ο κριτικός τέχνης του Μονάχου Wilhelm Hausenstein υποστήριζε στο κείµενό του 
«Kunst und Revolution» [«Τέχνη και επανάσταση»] που δηµοσιεύτηκε το 1919 ότι: «Η οδός του πολιτικού 
υπαινιγµού δεν νοµιµοποιεί την τέχνη, και είναι εντελώς αδιάφορο αν η οδός αυτή είναι προϊόν της αντίδρασης, 
του πολέµου ή της επανάστασης. Η τέχνη είναι αυτάρκης και δε στηρίζεται στις σχέσεις της µε την εξουσία». 
Αντλώ από Joan Weinstein, The End of Expressionism. Art and the November Revolution in Germany, 1918-
1919, The University of Chicago Press, Σικάγο/Λονδίνο 1990, 190-191. 
108 Freya Mülhaupt, «Verelendung, Revolution und Kunst. Aspekte zur Entwicklung und Problematik 
proletarisch-revolutionärer Kunst in der Weimarer Republik» στο Wem gehört die Welt? ό.π., 160-173. 
109 Mülhaupt, ό.π., 162. Πρόκειται για µια σειρά άρθρων που είχαν αυτόν τον τίτλο και δηµοσιεύτηκαν ως ένθετα 
στο περιοδικό Der Gegner [Αντίπαλος] το 1920-1921. Βλ. και McCloskey, ό.π., 87-90· Shapiro, ό.π., 204-205. 
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 Εποµένως, βάσει αυτής της προσέγγισης, εκτός από την πολιτική τους στράτευση, 

οι καλλιτέχνες ήταν αναγκαίο να προσαρµόσουν το ύφος και τη θεµατική των έργων τους 

προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Όπως θα δούµε αναλυτικά στη συνέχεια, 

πράγµατι απέρριψαν τον εξπρεσιονισµό, παρόλο που διατήρησαν επιλεκτικά αρκετά 

µορφολογικά στοιχεία του, πειραµατίστηκαν µε το φουτουρισµό, το νταντά, τη 

µεταφυσική ζωγραφική, τον κονστρουκτιβισµό, αλλά έχοντας στο µυαλό τους ως 

πρωταρχικό στόχο την προσέγγιση του λαού, η τέχνη τους φρόντιζαν πάντα να είναι 

αναγνώσιµη, ενώ σταδιακά στρέφονταν προς µια µεγαλύτερη αληθοφάνεια. Εξάλλου, 

από το 1919 και µετά είχε τεθεί έντονα το ζήτηµα της ευθύνης του καλλιτέχνη απέναντι 

στις µάζες και η αξία της τέχνης για αυτές. Το 1919 ο Carl Einstein στο άρθρο του µε 

τίτλο «An die Geistigen!» [«Προς τους διανοούµενους!»]110 καλούσε τους καλλιτέχνες 

και τους συγγραφείς να εγκαταλείψουν τον αλληγορικό και φιλολογικό τρόπο έκφρασης, 

ο οποίος εµπόδιζε την επικοινωνία µε τους εργάτες, τους οποίους προσπαθούσαν να 

προσεγγίσουν. Ο ιστορικός τέχνης Alfred Salmony, µε αφορµή το έργο του Grosz, 

δήλωνε το 1920 στο Das Kunstblatt ότι: «Μια αποτελεσµατική τέχνη πρέπει να είναι 

εξαιρετικά αναπαραστατική. Τόσο χτυπητή που να γίνεται κατανοητή από τον πιο απλό 

άνθρωπο»111. Παρόµοια ο εξπρεσιονιστής ζωγράφος Georg Tappert σε ένα γράµµα του 

προς τον Franz Pfemfert, εκδότη του περιοδικού Die Aktion [∆ράση], προειδοποιούσε 

ότι: «Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουµε…. Το πολιτικό σου έργο στη ∆ράση δε 

θα αναγνωριστεί από συντρόφους, από χειρώνακτες […] γιατί βρίσκονται στη σφαίρα 

του νατουραλισµού»112. 

 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η ίδια απαίτηση για µια τέχνη ρεαλιστική και 

κατανοητή από το λαό αφορούσε ταυτόχρονα σε πολλά άλλα καλλιτεχνικά πεδία113. Στη 

λογοτεχνία οι Alfred Döblin, Walter Mehring, Kurt Tucholsky, Walter Benjamin 

στόχευαν στην προβολή της κοινωνικής πραγµατικότητας114, συχνά µε ένα τρόπο 

σατιρικό, ενώ στον κινηµατογράφο, από τον εξπρεσιονισµό και έργα όπως το Το 

εργαστήρι του Dr Caligari (1920) του Robert Wiene γίνεται το πέρασµα στο ρεαλισµό µε 

έργα των σκηνοθετών Lupu Pick και Friedrich Wilhelm Murnau, οι οποίοι αντλούσαν τα 

                                                 
110 Το άρθρο αυτό δηµοσιεύτηκε στο πρώτο φύλλο του περιοδικού Die Pleite [Χρεοκοπηµένος]· McCloskey, 
ό.π., 60.  
111 Crockett, ό.π., 42. 
112 Ό.π. 
113 Για µια επισκόπηση των τεχνών στα χρόνια της Βαϊµάρης βλ. Gay, ό.π.· Laqueur, ό.π.· Schrader και Schebera, 
ό.π.· Willett, Art and Politics, ό.π. 
114 Πολλοί από τους καλλιτέχνες συγκεντρώνονταν και αντάλλασσαν απόψεις και ιδέες στο λογοτεχνικό και 
πολιτικό καµπαρέ Schall und Rauch [Θόρυβος και καπνός], που άνοιξε το ∆εκέµβριο του 1919 µε υποκίνηση του 
Max Reinhardt στο Βερολίνο, στο υπόγειο του Grosses Schauspielhaus και έκλεισε το 1921· Schrader και 
Schebera, ό.π., 45. 



 52

θέµατα και τους χαρακτήρες τους από την καθηµερινή ζωή, ενώ παράλληλα 

διαχειρίζονταν το χώρο, το χρόνο και τη δράση µε τρόπο αληθοφανή115. Σε αντίθεση µε 

τον κινηµατογράφο, όπου δεν υπήρχαν µεγάλα περιθώρια δράσης λόγω της εξάρτησής 

του από οικονοµικούς παράγοντες µε συντηρητικό ιδεολογικό προσανατολισµό, στο 

θέατρο, χάρη στην έλλειψη ενός παρόµοιου οικονοµικού καταναγκασµού και χάρη στην 

παρουσία ορισµένων ισχυρών προσωπικοτήτων, εκδηλώθηκε εντονότερα ο πολιτικός 

ριζοσπαστισµός. Μετά το τέλος του πολέµου, το εξπρεσιονιστικό θέατρο έγινε 

εξαιρετικά δηµοφιλές, αλλά την άνοιξη του 1920 ο Erwin Piscator, ο οποίος υπήρξε 

µέλος του KPD από την ίδρυσή του, αντιδρώντας στον εξπρεσιονισµό, εισήγαγε το 

προλεταριακό θέατρο στο Βερολίνο· ανέβαζε παραστάσεις µε προπαγανδιστικό 

χαρακτήρα σε διάφορους χώρους, επιλέγοντας συχνά έργα του Brecht, επενδεδυµένα 

µουσικά από τον Kurt Weill και µε σκηνικά των Grosz και Heartfield116. Μέσω αυτών 

των παραστάσεων, τις οποίες παρακολουθούσαν µέλη της εργατικής τάξης αλλά κυρίως 

αστοί, δε στόχευε στο να κάνει τους θεατές να ξεφύγουν από την πραγµατικότητα, αλλά 

να τους κάνει πιο συνειδητοποιηµένους πολιτικά, αντιλαµβανόµενος το θέατρο ως µέσο 

για την αναµόρφωση της κοινωνίας. 

 Η προσέγγιση του λαού αποτελούσε για κάποιους καλλιτέχνες τη σηµαντικότερη 

αποστολή. Αποκαλούσαν τους εαυτούς τους «εργάτες του πνεύµατος» και επιθυµούσαν 

να ταχθούν στο πλευρό της εργατικής τάξης και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. 

Παράλληλα, ορισµένοι θεωρούσαν ότι και οι ίδιοι πρέπει να αισθάνονται και να 

λειτουργούν ως εργάτες. Ο Grosz, που ήταν από τους εντονότερα πολιτικοποιηµένους, 

έλεγε χαρακτηριστικά: «Τι πρέπει να κάνετε για να δώσετε περιεχόµενο στα έργα σας; 

Πηγαίνετε σε µια συνάντηση προλετάριων· κοιτάξτε και ακούστε πώς οι άνθρωποι εκεί, 

άνθρωποι ακριβώς όπως κι εσείς, συζητούν κάποια µικρή βελτίωση της τύχης τους. Και 

καταλάβετε – εκείνοι που αναγνωρίζουν τον κόσµο είναι αυτές οι µάζες. Όχι εσείς! Αλλά 

µπορείτε να συνεργαστείτε µαζί τους. Θα µπορούσατε να τους βοηθήσετε αν θέλετε! Και 

                                                 
115 Βέβαια, αυτά τα έργα ήταν εξαιρέσεις. Τα συνήθη ξεχείλιζαν από πατριωτικά µηνύµατα και χυδαίο χιούµορ 
αποτελώντας έργα µαζικής κατανάλωσης. Εξάλλου, τον έλεγχο του κινηµατογράφου είχαν σε µεγάλο βαθµό οι 
δεξιοί, καθώς οι κινηµατογραφικές εταιρίες, όπως η Ufa, δεν ήταν κρατικές, αλλά ιδιωτικές. Παράλληλα οι 
σοσιαλδηµοκράτες δεν διεκδικούσαν καµιά συµµετοχή στη βιοµηχανία του κινηµατογράφου, γιατί, θεωρώντας 
τον µια φευγαλέα και επιφανειακή µορφή τέχνης, πίστευαν ότι εµπόδιζε την πνευµατική ανάπτυξη του ατόµου, 
ενώ, µαζί µε τα καµπαρέ και τις συναυλίες τζαζ, τον κατέτασσαν στις ανθυγιεινές διασκεδάσεις της πόλης. Οι 
κοµµουνιστές, από την άλλη, παρόλο που επίσης απείχαν σηµαντικά, διαπίστωναν αν µη τι άλλο ότι εκείνοι που 
διευθύνουν τον κινηµατογράφο έχουν τη δυνατότητα να διευθύνουν συγχρόνως και την ιδεολογία των λαϊκών 
µαζών, τονίζοντας τον κίνδυνο ενός κινηµατογράφου εξαρτηµένου από τη βιοµηχανία που υπακούει στους 
νόµους της καπιταλιστικής αγοράς· Λιονέλ Ρισάρ, Ναζισµός και κουλτούρα, µτφρ. Λόυσκα Αβαγιάνου, Αστάρτη, 
Αθήνα 1999, 45-51· Schrader και Schebera, ό.π., 90-103· Janet Ward, Weimar Surfaces. Urban Visual Culture in 
1920s Germany, University of California Press, Μπέρκλεϊ/Λος Άντζελες/Λονδίνο 2001, 142-190. 
116 Για τα θεατρικά σχέδια του Grosz βλ. Andrew W. DeShong, The Theatrical Designs of George Grosz, UMI 
Research Press, Μίσιγκαν 1982. 
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µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσατε να µάθετε να δίνετε στην τέχνη σας ένα περιεχόµενο 

στηριγµένο στα επαναστατικά ιδανικά των εργατών….Βλέπω τη µελλοντική εξέλιξη της 

ζωγραφικής να λαµβάνει χώρα σε εργαστήρια, καθαρά ως θέµα µαστοριάς, και όχι σε 

κάποιον ιερό ναό των τεχνών. Η ζωγραφική είναι µια χειρωνακτική εργασία που δε 

διαφέρει από τις υπόλοιπες· µπορεί να γίνει καλά ή κακά. Σήµερα έχουµε ένα ‘σταρ 

σίστεµ’, όπως και οι άλλες τέχνες – αλλά αυτό θα εξαφανιστεί … Ο αναρχισµός του 

εξπρεσιονισµού πρέπει να σταµατήσει! Σήµερα οι ζωγράφοι εξωθούνται σε αυτήν την 

κατάσταση επειδή είναι αµαθείς και δεν έχουν καµία επαφή µε την εργατιά. Αλλά θα 

έρθει η µέρα που οι καλλιτέχνες – αντί να είναι ατηµέλητοι µποέµ αναρχικοί – θα είναι 

καθαροί, υγιείς εργάτες σε µια κολεκτιβιστική κοινότητα. Μέχρι να πραγµατοποιηθεί 

αυτός ο στόχος από την εργατική τάξη, οι διανοούµενοι θα παραµείνουν κυνικοί, 

σκεπτικιστές και µπερδεµένοι. Μόνο τότε θα µπορέσει η τέχνη να ξεφύγει από τα στενά 

και ρηχά όρια της, όπου ρέει ανεµικά διαµέσου της ζωής των ‘πλουσιότερων δέκα 

χιλιάδων’, µόνο τότε θα γίνει ένας µεγάλος χείµαρρος ικανός να θρέψει όλη την 

εργαζόµενη ανθρωπότητα. Τότε το µονοπώλιο του καπιταλισµού στα πνευµατικά αγαθά 

θα λήξει. Κι εδώ επίσης ο κοµµουνισµός θα οδηγήσει σε µια πραγµατικά αταξική 

κοινωνία, στον εµπλουτισµό και την περαιτέρω εξέλιξη της ανθρωπότητας»117. 

Την πεποίθηση ότι µπορούσαν να βοηθήσουν στην πνευµατική καλλιέργεια του 

προλεταριάτου µέσα από την τέχνη τους την αντλούσαν κυρίως από την κατάσταση που 

επικρατούσε στη Ρωσία, την οποία πληροφορούνταν από γράµµατα του Kandinsky που 

δηµοσιεύονταν, αλλά και από µεταφράσεις κειµένων του κοµισάριου παιδείας και 

πολιτισµού Anatoli Lunacharsky, του Alexander Bogdanov και άλλων118. Ο Lunacharsky, 

πρεσβεύοντας ότι ο διαφωτισµός των µαζών ήταν απαραίτητος για την επιτυχία της 

επανάστασης, αλλά και ότι η τέχνη και η επιστήµη θα µπορούσαν να είναι δηµιουργικές 

                                                 
117 Απόσπασµα από το κείµενο του Grosz «Zu Meinen Neuen Bildern» [«Στα νέα µου έργα»], το οποίο 
δηµοσιεύτηκε το 1921 στο πέµπτο φύλλο του περιοδικού Das Kunstblatt· George Grosz, «Zu Meinen Neuen 
Bildern» στο The Berlin of George Grosz. Drawings, Watercolours and Prints, 1912-1930, επιµ. Antony Wood, 
Royal Academy of Arts, Λονδίνο 1997, σ. 35-36. 
118 Για παράδειγµα, τον Απρίλιο του 1919 δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Die Freiheit [Ελευθερία] ένα 
ενθουσιώδες γράµµα του Kandinsky αναφορικά µε την κρατική υποστήριξη των καλλιτεχνών στη Ρωσία. Την 
ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν στη Γερµανία και τα βιβλία των Bogdanov, Kunst und das Proletariat, και 
Lunacharsky, Die Kulturaufgaben der Arbeiterklasse· Crockett, ό.π., 16. Για τις επαφές τους µε Ρώσους 
καλλιτέχνες χρήσιµα είναι τα: Berlin – Moskau, 1900-1950, επιµ. Irina Antonowa και Jörn Merkert, Prestel, 
Μόναχο/Νέα Υόρκη 1995 και Natalia W. Kardinar, «Über einige Kontakte zu sowjetischen Künstlern» στο 
Kunst im Aufbruch: Dresden 1918-1933,  Staatliche Kunstsammlungen, ∆ρέσδη 1980, 98-104. Για τις 
καλλιτεχνικές εξελίξεις στη Ρωσία βλ. Αντώνης Βογιάζος (επιµ.), Σοσιαλισµός και κουλτούρα: Προβληµατισµοί 
και ρεύµατα στη µετεπαναστατική Ρωσία, τ. Α΄: Η κρατική και κοµµατική πολιτική και τ. Β΄: Τα καλλιτεχνικά 
ρεύµατα, Θεµέλιο, Αθήνα 1979 και Κάµιλα Γκραίη, Η Ρωσική Πρωτοπορία. Προεπαναστατική και επαναστατική 
τέχνη στη Ρωσία, 1863-1922, µτφρ. Πέπη Ρηγοπούλου, Υποδοµή, Αθήνα 1987. Kardinar, Natalia W., «Über 
einige Kontakte zu sowjetischen Künstlern» στο Kunst im Aufbruch: Dresden 1918-1933,  Staatliche 
Kunstsammlungen, ∆ρέσδη 1980, 98-104. 
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και ωφέλιµες για το λαό µόνο αν τους δινόταν απόλυτη ελευθερία, ευνόησε στη Ρωσία 

όλα τα κινήµατα της πρωτοπορίας. Από την πλευρά τους, οι γερµανοί καλλιτέχνες 

γνώριζαν ότι στη Ρωσία την ίδια εποχή οι καλλιτέχνες ήταν οργανωµένοι σε σοβιέτ 

επιβιώνοντας χωρίς ένα καπιταλιστικό σύστηµα αγοράς, ότι οι επαναστάτες ηγέτες 

υποστήριζαν την πρωτοπορία και ότι καλλιτέχνες όπως ο Vassily Kandinsky και ο Marc 

Chagall, που ήταν γνωστοί στη Γερµανία πριν και κατά τη διάρκεια του πολέµου, 

κατείχαν ισχυρές θέσεις119. 

Ο Piscator, ανακαλώντας στη µνήµη του τις µέρες εκείνες, έλεγε: «Στο Βερολίνο 

συνάντησα πάλι τον Herzfelde, που µε έφερε σε επαφή µε τη δική του οµάδα: τον αδελφό 

του Hellmut (που αργότερα υιοθέτησε το όνοµα John Heartfield), τους Grosz, Walter 

Mehring, Richard Huelsenbeck, Franz Jung, Raoul Hausmann κ.λπ. Οι περισσότεροι από 

αυτούς ανήκαν στους ντανταϊστές. Συζητούσαµε ατελείωτα για την τέχνη αλλά πάντα σε 

σχέση µε την πολιτική. Καταλήγαµε πάντα στο συµπέρασµα ότι αυτή η τέχνη, εάν 

απαιτούσε να έχει µια ελάχιστη αξία, θα έπρεπε να είναι µόνο ένα όπλο για την ταξική 

πάλη. Όλοι κυριαρχηµένοι από αναµνήσεις που είχαµε πίσω µας, απογοητευµένοι από τις 

ελπίδες µας, από τη ζωή, βλέπαµε τη σωτηρία του κόσµου µόνο στην ακραία συνέπεια: 

αγώνας οργανωµένος από το προλεταριάτο, κατάκτηση της εξουσίας. ∆ικτατορία. 

Παγκόσµια επανάσταση. Η Ρωσία ήταν το ιδανικό µας. Κι αυτό το συναίσθηµα ήταν 

τόσο πιο δυνατό που γράφαµε πάνω στις σηµαίες της τέχνης µας τη λέξη ‘δράση’ µ’ ένα 

χρώµα τόσο πιο κόκκινο, όσο, αντίθετα, αντί για την ελπιδοφόρα νίκη, έφθαναν η µία 

µετά την άλλη οι ειδήσεις για τις ήττες του προλεταριάτου…»120. 

Εποµένως, οι καλλιτέχνες έλπιζαν πως, αν κι εκείνοι αγωνίζονταν από κοινού 

µέσα στην υπάρχουσα καλλιτεχνική, κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κατάσταση, 

µέσα από οργανώσεις που θα θύµιζαν τα σοβιέτ, θα βελτίωναν παράλληλα και τη δική 

τους θέση. Ως εκ τούτου µοιράστηκαν, έστω για λίγο, κοινούς καλλιτεχνικούς και 

πολιτικούς στόχους σχηµατίζοντας οµάδες που, σε αντίθεση µε τις εξπρεσιονιστικές 

οµάδες της Γέφυρας και του Γαλάζιου Καβαλάρη, δεν βασίζονταν σε κοινές αισθητικές 

αρχές, αλλά επικεντρώνονταν σε κοινές καλλιτεχνικές και πολιτικές επιδιώξεις. Οι 

οµάδες αυτές χρησιµοποίησαν ως µοντέλο οργάνωσης τα σοβιέτ, γεγονός που, όπως θα 

δούµε παρακάτω, φαίνεται και από τα ονόµατα που έλαβαν. 

 Ωστόσο, κύριο έναυσµα για την ίδρυση πληθώρας επαναστατικών καλλιτεχνικών 

οµάδων σε πολλές πόλεις της Γερµανίας υπήρξε το επαναστατικό κλίµα που επικράτησε 

                                                 
119 Crockett, ό.π., σ. 9. 
120 Απόσπασµα από το κείµενο Πολιτικό θέατρο του 1929. Αντλώ από Ντε Μικέλι, ό.π., 177-178. 
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µετά τη λήξη του πολέµου και η παράλληλη ίδρυση πολλών σωµατείων και συµβουλίων, 

εργατικών, στρατιωτικών, ναυτικών και άλλων. Από την άλλη, το γεγονός ότι κατάφεραν 

να εδραιωθούν και να καθιερωθούν οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην ψήφιση νόµων το 

1919 που αναγνώριζαν το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης µε οποιοδήποτε τρόπο 

(άρθρο 118) και απαγόρευαν τη λογοκρισία (άρθρο 142), έστω κι αν την ίδια στιγµή 

είχαν ψηφιστεί άλλοι νόµοι που επέτρεπαν εξαιρέσεις και λειτουργούσαν ως δικλείδες 

ασφάλειας για την καθεστηκυία τάξη121. Εποµένως, η έστω κατ’ επίφαση ισχύς των 

νόµων αυτών ευνόησε την έκφραση και πραγµατοποίηση των ριζοσπαστικών και 

επαναστατικών σκέψεων και σχεδίων των καλλιτεχνών· αυτές οι ιδέες σίγουρα είχαν 

κυοφορηθεί λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του πολέµου, αλλά πλέον είχαν ωριµάσει και 

φτάσει στο αποκορύφωµά τους. Παράλληλα, η οργάνωση των καλλιτεχνών σε οµάδες 

τούς προσέφερε όχι µόνο την ευκαιρία της συλλογικής αντίδρασης και άρα µεγαλύτερες 

πιθανότητες να ακουστούν και να αποσπάσουν το ενδιαφέρον του κοινού από ό,τι αν 

ενεργούσαν ατοµικά, αλλά και την ευκαιρία να προβάλουν συστηµατικότερα και πιο 

οργανωµένα το έργο τους. 

 Στα τέλη του 1918 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 1919, µέσα σε σχετικά σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, παρατηρείται η δηµιουργία πολυάριθµων καλλιτεχνικών οµάδων, 

συνδέσµων και συµβουλίων στο Βερολίνο, τη ∆ρέσδη, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ, την 

Κολωνία, την Καρλσρούη, τη Στουτγάρδη, το Αµβούργο, το Κίελο, το Μπίλεφελντ, το 

Χάλλε, το Μπάρµεν, το Ντάρµστατ και αλλού122. Οι οµάδες αυτές οργάνωναν 

συναντήσεις, συνέτασσαν και κυκλοφορούσαν περιοδικά, µανιφέστα, προγράµµατα και 

άλλα κείµενα, οργάνωναν εκθέσεις και τα µέλη τους συµµετείχαν µε κείµενα και 

εικονογραφήσεις σε περιοδικά τέχνης και εφηµερίδες. Πρέπει να τονίσουµε ότι οι 

                                                 
121 Peter W. Guenther, «A Survey of Artists’ Groups. Their Rise, Rhetoric, and Demise» στο German 
Expressionism 1915-1925,ό.π., 99. 
122 Εκτός από τις οµάδες των έξι πρώτων πόλεων, στις οποίες θα αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω, αξίζει να 
σηµειώσουµε έστω και ονοµαστικά µερικές από τις οµάδες που ιδρύθηκαν σε µικρότερες πόλεις προκειµένου να 
γίνει ακόµα πιο διακριτή αυτή η τάση που εκδηλώθηκε µε αφορµή την επανάσταση του 1918-1919: Μπίλεφελντ: 
Η Ρίψη [Der Wurf], 1919· Χάλλε: Η Οµάδα των Καλλιτεχνών [Künstlergruppe], 1919· Μαγδεµβούργο: 
Οργάνωση για τη Νέα Τέχνη και Λογοτεχνία [Vereiningung für Neue Kunst und Literarur]· Κίελο: 
Εξπρεσιονιστική Οµάδα Εργασίας Κίελου [Expressionistische Arbeitsgemeinschaft Kiel], 1919· Ερφούρτη: 
Οµάδα Καλλιτεχνών Νέα Ερφούρτη [Κünstlergruppe Jung-Erfurt], 1919· Λούµπεκ: Ανώτερη Κοινωνία 
[Overbeckgesellschaft], 1918· Ντάρµστατ: Εργατικό Συµβούλιο της Έσσης για την Τέχνη [Hessischer Arbeitsrat 
für Kunst], 1918 και Απόσχιση του Ντάρµστατ [Darmstädter Sezession], 1919· Αµβούργο: Συµβούλιο 
Καλλιτεχνών [Κünstlerrat], 1918, ∆υνάµεις [Kräfte] 1919, Απόσχιση του Αµβούργου [Hamburgische Sezession] 
1919, Σωµατείο ∆ιανοουµένων Εργατών [Werkbund Geistiger Arbeiter], 1919 και Καλλιτεχνικός Σύνδεσµος 
Αµβούργου [Kunstbund Hamburg], 1920· Στουτγάρδη: Üecht-Gruppe, 1918. Για τα γενικά χαρακτηριστικά των 
οµάδων χρησιµοποίησα κυρίως τις εξής πηγές: Stephanie Barron, «Introduction» στο German Expressionism, 
1915-1925, ό.π., 11-37· Crockett, ό.π., 8-13 και 54-56· Guenther, ό.π., 99-115· Heckmanns, ό.π., 81-97· Fritz 
Löffler, «Dresden from 1913 and the Dresdner Sezession Gruppe 1919» στο ίδιο, 57-80· Myers, ό.π., 273-277· 
Eberhard Roters, «Prewar, Wartime, and Postwar. Expressionism in Berlin from 1912 to the Early 1920s» στο 
German Expressionism, 1915-1925, ό.π., σ. 39-56· Weinstein, ό.π. 



 56

παραπάνω δραστηριότητες έφερναν κοντά τα µέλη όχι µόνο της ίδιας οµάδας, αλλά και 

διαφορετικών οµάδων από διαφορετικές πόλεις. Η επαφή ανάµεσα στις οµάδες, οι οποίες 

µάλλον αλληλοϋποστηρίζονταν παρά ήταν ανταγωνιστικές µεταξύ τους, έδινε στα µέλη 

τους την ευκαιρία της µετακίνησης από πόλη σε πόλη, της συµµετοχής σε συλλογικές 

εκθέσεις, καθώς και της δηµοσίευσης έργων και κειµένων τους σε διάφορα περιοδικά σε 

όλη τη Γερµανία. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων µελών των οµάδων ήταν ότι 

οραµατίζονταν µια επανάσταση, στην οποία οι τέχνες θα έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο. Στα 

µανιφέστα και τα προγράµµατά τους ζητούσαν απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, 

αναδιοργάνωση όλων των καλλιτεχνικών θεσµών, υποστήριξη των νέων καλλιτεχνών σε 

όλα τα επίπεδα µέσω των κρατικών και ιδιωτικών θεσµών, ένα τέλος στην καπιταλιστική 

αγορά εργασίας και τη δηµιουργία ενός νέου προλεταριακού κοινού για την τέχνη τους  

 Βέβαια, παρόλο που τα βασικά αιτήµατα παρέµεναν κοινά, υπήρχαν και αρκετά 

στοιχεία που διαφοροποιούσαν τη µια οµάδα από την άλλη· αυτές οι διαφορές 

οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην τοπική διαφορετικότητα που αυτές αντανακλούσαν σε 

καλλιτεχνικό, κοινωνικό και πολιτικοοικονοµικό επίπεδο. Για παράδειγµα, άλλες οµάδες 

πρόβαλλαν αποκλειστικά το έργο των εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών και λογοτεχνών 

θεωρώντας τον εξπρεσιονισµό µόνη έκφραση της επανάστασης, ενώ άλλες ήταν ανοιχτές 

παράλληλα σε ποικίλα καλλιτεχνικά ρεύµατα, όπως ο φουτουρισµός, ο 

κονστρουκτιβισµός, το νταντά και άλλα. Επίσης, ορισµένες οµάδες αποτελούνταν 

αποκλειστικά από εικαστικούς καλλιτέχνες, ενώ άλλες συγκέντρωναν ένα ευρύ φάσµα 

καλλιτεχνών, συµπεριλαµβανοµένων αρχιτεκτόνων. 

 Όµως η διαφοροποίηση που εν προκειµένω µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η 

πολιτικοποίηση ή µη της κάθε οµάδας και ακόµα πιο πολύ το κατά πόσο ή όχι τα µέλη 

µιας οµάδας πρόβαλλαν µέσω αυτής µια κοινή πολιτική θέση. Σε γενικές γραµµές θα 

µπορούσαµε να διαχωρίσουµε τις οµάδες σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, σε εκείνες που 

ακόµα κι αν τα µέλη τους ήταν έντονα πολιτικοποιηµένα, δεν πρόβαλλαν µια κοινή 

πολιτική θέση είτε γιατί ούτως ή άλλως δεν υπήρχε συµφωνία στις πολιτικές πεποιθήσεις 

τους, είτε γιατί, θέλοντας να εξασφαλίσουν κάποια κρατική ή ιδιωτική υποστήριξη, δεν 

τολµούσαν να εκφράσουν ακραίες και ριζοσπαστικές απόψεις που πιθανόν να 

ακούγονταν επικίνδυνες ή «ενοχλητικές». ∆εύτερον, σε εκείνες που, έστω στο πρώτο 

στάδιο της ίδρυσής τους, τα µέλη τους δε δίσταζαν µέσα από τα µανιφέστα και τα 

προγράµµατά τους να εκφράσουν τις έντονα επαναστατικές ιδέες τους καθώς και να 

υποστηρίξουν και να προβάλουν τα αιτήµατα της ρωσικής επανάστασης. 
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 Αξίζει πάντως εδώ να επισηµάνουµε την ασαφή χρήση της λέξης «επανάσταση», 

που όλες οι οµάδες περιλάµβαναν στα κείµενά τους. Συνέδεαν δηλαδή την καλλιτεχνική 

επανάσταση, που σχετιζόταν µε την καταστροφή της παραδοσιακής φόρµας, µε την 

πολιτική επανάσταση που πρόθεσή της ήταν να αλλάξει την κοινωνία. Μέσα από τα 

κείµενα φαίνεται πως η λέξη «επανάσταση» συνδεόταν πάνω και πρώτα από όλα µε την 

τέχνη και τους θεσµούς της, την αισθητική και την τεχνοτροπία, και δευτερευόντως µε 

την πολιτική. Για το λόγο αυτό θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι οµάδες στο 

σύνολό τους ήταν επαναστατικές µε κριτήριο τη διεκδίκηση καλλιτεχνικών ελευθεριών 

και δικαιωµάτων και την ανατροπή των καλλιτεχνικών θεσµών, αλλά όχι µε κριτήριο το 

αίτηµα για κοινωνικό µετασχηµατισµό. Αυτό µπορεί να αποτελούσε επιδίωξη 

µεµονωµένων καλλιτεχνών, αλλά δεν µπορούσε να διατυπωθεί συλλογικά, αφού δεν 

αποτελούσε κοινό τόπο για όλους. 

 Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι, µολονότι οι περισσότερες οµάδες 

ξεκίνησαν µε ριζοσπαστικούς στόχους, έστω και σε επίπεδο αποκλειστικά καλλιτεχνικό, 

και µε µια σχετική οµοφωνία αναφορικά µε την ανάγκη για αλλαγή των καλλιτεχνικών 

θεσµών, σχετικά γρήγορα εξελίχθηκαν σε απλούς εκθεσιακούς µηχανισµούς. Από µια 

σκοπιά, κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο, από τη στιγµή που οι επιµέρους απόψεις, οι 

πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς και οι ενδεχόµενες καλλιτεχνικές επιδιώξεις, των µελών 

τους διέφεραν. 

Η διαφορετικότητα στις επιδιώξεις αποτέλεσε πιθανότατα και έναν από τους 

παράγοντες που οδηγούσαν µια οµάδα σε διάσπαση ή διάλυση. Είναι γεγονός ότι ποτέ 

καµία οµάδα δεν κοινοποίησε ή δηµοσίευσε τους λόγους της διάλυσής της. Μολαταύτα 

θα µπορούσαµε να εικάσουµε ότι η σταδιακή συνειδητοποίηση πως οι τέχνες δεν 

µπορούσαν τελικά να αλλάξουν τον άνθρωπο και την κοινωνία και πως η επανάσταση 

που θα αναµόρφωνε την κοινωνία δεν επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί, η συνακόλουθη 

απογοήτευση, αλλά και η αδυναµία να επιτευχθεί ουσιαστική προώθηση πολιτικών 

στόχων µέσω των οµάδων, οδήγησαν τους καλλιτέχνες στο να χάσουν την αρχική 

µαχητικότητά τους. Η προσπάθειά τους να µετατρέψουν την τέχνη τους σε ένα 

κοινωνικοπολιτικό και πνευµατικό όπλο είχε αποτύχει. Παράλληλα, βλέποντας ότι, έστω 

και στο πλαίσιο του νέου δηµοκρατικού καθεστώτος, οι ισχύοντες καλλιτεχνικοί θεσµοί 

παρέµεναν απαρχαιωµένοι, συντηρητικοί, χωρίς προοπτική ανατροπής ή εξέλιξής τους, οι 

περισσότεροι από τους καλλιτέχνες έχασαν τη διάθεση για αλλαγή και προσπάθησαν 

απλώς να ενσωµατωθούν στο υπάρχον σύστηµα. 
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Βερολίνο 

Στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερµανικής ∆ηµοκρατίας, από όπου πέρασαν 

λίγο πολύ όλοι οι γερµανοί καλλιτέχνες, καθώς ήταν το κέντρο της αγοράς τέχνης στη 

Γερµανία, συγκροτήθηκε µια πλειάδα οµάδων και εκθεσιακών οργανισµών που 

προστέθηκαν στις ήδη αναρίθµητες οργανώσεις123. Το ∆εκέµβριο 1918 ιδρύθηκε στο 

Βερολίνο η οµάδα Εργατικό Συµβούλιο για την Τέχνη [Arbeitsrat für Kunst], η οποία 

διαλύθηκε το 1921 (εικ.17)124. Ανάµεσα στους πρωτεργάτες της οµάδας ήταν ο 

θεωρητικός και ιστορικός τέχνης Adolf Behne και οι αρχιτέκτονες Bruno Taut και Walter 

Gropius. Με τα έξι αιτήµατά τους, όπως αυτά δηµοσιοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της 

οµάδας125, στρέφονταν ενάντια στους καλλιτεχνικούς θεσµούς της εποχής του Κάιζερ 

Γουλιέλµου ζητώντας την άµεση κατάργηση ή τη ριζική αναµόρφωση της επιτροπής για 

το σχεδιασµό της πόλης, των βασιλικών ακαδηµιών, της οργάνωσης των µουσείων και 

των εκθέσεων, τον «περιορισµό των καλλιτεχνικά ανάξιων µνηµείων», ένα τέλος στην 

τάση για σχεδιασµό µνηµείων πολέµου, καθώς και τη δηµιουργία ενός οµοσπονδιακού 

φορέα που θα εξασφάλιζε την προώθηση των τεχνών στη µελλοντική νοµοθεσία126. 

Πουθενά στο µανιφέστο δεν αναφερόταν κάποια κοµµατική θέση. Το µανιφέστο 

ξεκινούσε µε τα εξής λόγια: «Πεπεισµένοι ότι η πολιτική επανάσταση πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για να απελευθερώσει τις τέχνες από δεκαετίες κηδεµονίας, ένας κύκλος 

οµοφρόνων καλλιτεχνών και φιλότεχνων συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο … Η τέχνη και 

οι άνθρωποι πρέπει να αποτελούν µια ενότητα. Τις τέχνες δεν θα τις απολαµβάνουν πια οι 

λίγοι, αλλά θα γίνουν η ευτυχία και η ζωή των µαζών. Ο στόχος είναι η συνένωση των 

τεχνών κάτω από τα φτερά µιας µεγάλης αρχιτεκτονικής»127. 

                                                 
123 Από τα προπολεµικά χρόνια το Βερολίνο ήταν η πρωτεύουσα µιας φιλελεύθερης γερµανικής µπουρζουαζίας, 
η οποία ωθούµενη σε ένα βαθµό από την απελευθερωµένη µεσαία τάξη των Γερµανοεβραίων ερχόταν ανοιχτά σε 
αντίθεση µε την πολιτική της αυτοκρατορικής αυλής. Παράλληλα, αποτελούσε πρωτεύουσα πρωτοπόρων 
διανοουµένων, οι οποίοι αντάλλασσαν ριζοσπαστικές ιδέες για µια πολιτική και αισθητική επανάσταση. Εκεί 
φιλοξενούνταν η Ακαδηµία των Τεχνών, η Ένωση Βερολινέζων Καλλιτεχνών, η άλλοτε ριζοσπαστική Απόσχιση 
του Βερολίνου (1898), η περισσότερο ριζοσπαστική και εξπρεσιονιστική Νέα Απόσχιση (1910), καθώς και η 
Μεγάλη Έκθεση Βερολινέζικης Τέχνης, που ήταν η µεγαλύτερη έκθεση εικαστικών τεχνών στη Γερµανία· 
Crockett, ό.π., 36. Για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Βερολίνο την εν λόγω περίοδο, βλ. επίσης De 
Jonge, ό.π., 125-141· Roters, «Big-City Expressionism. Berlin and German Expressionism», ό.π., 239· Schrader 
και Schebera, ό.π., 23-30. 
124 Για το Εργατικό Συµβούλιο για την Τέχνη βλ. Barron, ό.π., 13-17· Crockett, ό.π., 8-9· Roters, «Prewar, 
Wartime, and Postwar», ό.π., 51-52· Weinstein, ό.π., 23-106. 
125 Τα αιτήµατα αυτά δηµοσιεύτηκαν µε τον τίτλο «Ένα νέο καλλιτεχνικό πρόγραµµα» σε γερµανικά περιοδικά 
τέχνης και αρχιτεκτονικής, καθώς και στις εφηµερίδες Vorwärts [Προς τα εµπρός] του SPD και Die Freiheit του 
USPD· Weinstein, ό.π., 23. 
126 Ακόµα και µετά την επανάσταση, η παλιά αυτοκρατορική διοίκηση των τεχνών εξακολουθούσε να είναι 
υπεύθυνη για την εκλογή διδασκόντων και τη διοργάνωση των µαθηµάτων στην ακαδηµία, την οργάνωση των 
µουσείων και των εκθέσεων και την παρότρυνση για τις δηµόσιες αγορές έργων τέχνης· Guenther, ό.π., 100· 
Weinstein, ό.π., 42-43. 
127 Όλο το µανιφέστο της οµάδας βρίσκεται στο Kaes, ό.π., 478-479. 
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Πιθανόν λόγω της αποστασιοποίησης από κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό 

σχηµατισµό και του ότι η βασική απαίτηση ήταν ο εκδηµοκρατισµός των τεχνών, η 

συµµετοχή στην οµάδα και η απήχησή της υπήρξαν µεγάλες. Συγκεντρώθηκαν 80 

καλλιτέχνες: ζωγράφοι, όπως οι Max Pechstein, Cesar Klein, Käthe Kollwitz, Leo von 

König και Theo von Brockhusen· αρχιτέκτονες, όπως οι Gropius, Taut, Paul Mebes και 

Paul Schmitthenner· συγγραφείς, όπως ο John Schikowski· κριτικοί και ιστορικοί τέχνης, 

όπως οι Wilhelm Hausenstein και Julius Meier-Graefe· αλλά και γλύπτες, εκδότες, 

συλλέκτες, ακόµα και µέλη της Προσωρινής Κυβέρνησης. 

 Η αρχηγία της οµάδας αντικατόπτριζε την ποικιλότητα και τη φιλελεύθερη βάση 

των µελών της. Για παράδειγµα, ο Taut ήταν αντιµιλιταριστής και ένθερµος 

υποστηρικτής της κοινωνικής µεταρρύθµισης και των αναρχικών ιδεών των Landauer και 

Kropotkin, γεγονός που οδήγησε σε µια πορεία σύγκρουσης µε κάποια από τα πιο 

συντηρητικά µέλη της οµάδας. Από την άλλη, συνυπεύθυνος για την οργάνωση της 

οµάδας ήταν και ο κριτικός και ιστορικός τέχνης Wilhelm Valentiner, ο οποίος ήταν 

οπαδός του SPD και προσπάθησε να προσεγγίσει την Προσωρινή Κυβέρνηση προς 

όφελος της οµάδας, πράγµα που δεν κατάφερε, πιθανόν γιατί η οµάδα είχε πιο 

ριζοσπαστικό χαρακτήρα, που τον ενίσχυε η δυναµική παρουσία του Taut. 

 Ακριβώς την ίδια περίοδο, δηλαδή το ∆εκέµβριο του 1918, ιδρύθηκε στο 

Βερολίνο η Οµάδα του Νοέµβρη [Novembergruppe]128, η οποία σε αντίθεση µε το 

Εργατικό Συµβούλιο για την Τέχνη, το οποίο περιλάµβανε ένα ευρύ φάσµα καλλιτεχνών, 

απαρτιζόταν µόνο από εικαστικούς καλλιτέχνες µε οργανωτές και επικεφαλής τους 

εξπρεσιονιστές Pechstein, Klein, Tappert, Heinrich Richter-Berlin και Moriz Melzer, οι 

οποίοι ήταν και ιδρυτές της Νέας Απόσχισης του Βερολίνου. Στις 3 ∆εκεµβρίου 1918 

πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της οµάδας, στην οποία έλαβαν µέρος 20 

καλλιτέχνες. Αρχικά δεν υπήρχε κοινή άποψη για τις ενέργειες της οµάδας, παρά µόνο η 

θέληση να ιδρυθεί ένας νέος οργανισµός που θα αποτελούνταν αποκλειστικά από 

εικαστικούς καλλιτέχνες, θα είχε εθνικό χαρακτήρα και θα λειτουργούσε ανεξάρτητα από 

την αρχιτεκτονική οργάνωση του Εργατικού Συµβουλίου για την Τέχνη· ίσως αυτή η 

κίνηση δήλωνε την ιδέα που οι συγκεντρωµένοι είχαν για την υπεροχή των εικαστικών 

τεχνών έναντι της αρχιτεκτονικής και των εφαρµοσµένων τεχνών. Εντέλει, γύρω από την 

Οµάδα του Νοέµβρη συσπειρώθηκε ένας µεγάλος αριθµός καλλιτεχνών, αρκετοί από 

                                                 
128 Για την Οµάδα του Νοέµβρη βλ. Barron, ό.π., 13-17· Crockett, ό.π., 8-13 και 54-56· Beth Irwin Lewis, George 
Grosz, Art and Politics in the Weimar Republic, Princeton University Press, Νιου Τζέρσι 1971, 91-92· 
McCloskey, ό.π., 50-51· Myers, ό.π., 273-277· Roters, «Prewar, Wartime, and Postwar», ό.π., 45-52· Weinstein, 
ό.π., 23-106. 
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τους οποίους προέρχονταν από το Εργατικό Συµβούλιο για την Τέχνη. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τους Bertolt Brecht, Dix, Grosz, Gropious, Hausmann, Hannah Höch, 

Kandinsky, Paul Klee και Schlichter. 

 Η πρώτη δηµόσια ανακοίνωση της οµάδας, που δηµοσιεύτηκε σε εξπρεσιονιστικά 

περιοδικά στις 13 ∆εκεµβρίου 1918, αποτελούσε ένα κάλεσµα που απευθυνόταν σε 

όλους τους καλλιτέχνες που ήταν «επαναστάτες στο πνεύµα», «εξπρεσιονιστές, κυβιστές 

και φουτουριστές» και σε «όσους είχαν απορρίψει τις παλιές φόρµες». Στο µανιφέστο της 

οµάδας, που κυκλοφόρησε τις τελευταίες µέρες του ∆εκεµβρίου, δεν υπήρχαν 

συγκεκριµένες πολιτικές αναφορές, παρά µόνο η απαίτηση να σταθεί η οµάδα «στο πιο 

καρποφόρο έδαφος της επανάστασης» µε σύνθηµα τις λέξεις «ελευθερία, ισότητα, 

αδελφότητα», που εµφανίζονται µε κεφαλαία γράµµατα σε αυτό, ως προϋποθέσεις για τη 

δηµιουργία µιας νέας και ελεύθερης Γερµανίας129. Στόχος τους ήταν να πετύχουν τη 

στενότερη δυνατή σχέση ανάµεσα στον κόσµο και την τέχνη, ενώ παράλληλα 

συνηγορούσαν προς µια ενοποίηση των εικαστικών τεχνών ως µέσου για την επίτευξη 

ενός νέου προοδευτικού πολιτικού και κοινωνικού συστήµατος. Στα µέσα του 

Ιανουαρίου του 1919 κυκλοφόρησαν οι κατευθυντήριες γραµµές της οµάδας, οι οποίες 

απηχούσαν τα αιτήµατα που είχαν ήδη διατυπωθεί στο µανιφέστο του Εργατικού 

Συµβουλίου για την Τέχνη και κυρίως εκείνα που αφορούσαν στην κατάκτηση της 

καλλιτεχνικής ελευθερίας και στη ριζική αναµόρφωση των καλλιτεχνικών θεσµών. 

Επιπλέον, τα µέλη της οµάδας αξίωναν την παροχή υλικών στους καλλιτέχνες, δήλωναν 

ότι δεν είχαν ατοµικές οικονοµικές βλέψεις και βεβαίωναν ότι η οµάδα θα λειτουργούσε 

µόνο δευτερευόντως ως εκθεσιακός οργανισµός και µάλιστα ότι οι ετήσιες εκθέσεις θα 

διοργανώνονταν µε δηµοκρατικό τρόπο, χωρίς να υφίστανται λογοκρισία. 

 Η συγκέντρωση πληθώρας καλλιτεχνών, παρά τις διαφοροποιήσεις τους ως προς 

το είδος και το ύφος της τέχνης τους, καθώς και τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, 

οφειλόταν αφενός στα ευρύτατα τεχνοτροπικά όρια που έθετε η οµάδα και αφετέρου στο 

ασαφές πολιτικό της πλαίσιο, παρόλο που το ίδιο το όνοµά της φανέρωνε την 

επαναστατική της ιδιότητα και πρόθεση και την ένταξή της στο επαναστατικό κλίµα της 

περιόδου. Βέβαια, η πολιτική θέση των καλλιτεχνών ατοµικά ήταν ξεκάθαρη. Οι 

επικεφαλής της οµάδας Pechstein, Klein και Richter-Berlin ήταν οπαδοί του SPD και 

κατά της πολιτικής των σπαρτακιστών µε αποτέλεσµα να στραφούν µε την τέχνη τους 

υπέρ του σοσιαλισµού και της κυβέρνησης του Ebert. Στις αρχές Νοεµβρίου 1918 
                                                 
129 Η πρώτη ανακοίνωση της Οµάδας του Νοέµβρη βρίσκεται στο Kaes, ό.π., 477-478. Για το µανιφέστο βλ. 
«Dokumente: Manifest der Novembristen», στο Wem gehört die Welt?, ό.π., 307. 
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φιλοτέχνησαν αφίσες και εικονογράφησαν φυλλάδια (εικ.18-19) – συχνά για το Γραφείο 

Προπαγάνδας της Προσωρινής Κυβέρνησης – µέσω των οποίων πρόβαλλαν την ανάγκη, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η εθνική ενότητα και τάξη, για επιστροφή στη δουλειά, 

άµεση σύγκληση εθνικής συνέλευσης και συµφιλίωση των τάξεων, ενώ παράλληλα 

στρέφονταν ενάντια στον µπολσεβικισµό130. Όµως, παρόλο που συµµετείχαν σε αυτήν 

την προπαγανδιστική καµπάνια, απολάµβαναν την υποστήριξη των εφηµερίδων του SPD 

και USPD και για πρώτη φορά έθεταν την τέχνη τους στην υπηρεσία µιας κοµµατικής 

πολιτικής αποσκοπώντας σε ένα ευρύτερο κοινό, όταν διεξήχθη ο προεκλογικός αγώνας 

τον Ιανουάριο 1919 κανένα από τα σοσιαλιστικά κόµµατα δεν απευθύνθηκε στους 

εξπρεσιονιστές για τις αφίσες του. Παρόλο που οι ίδιοι είχαν αποφύγει τα έντονα 

εξπρεσιονιστικά στοιχεία, προτιµήθηκαν οι περισσότερο απεικονιστικοί ζωγράφοι131. 

 Βέβαια, δεν ήταν όλα τα µέλη της οµάδας σύµφωνα µε την εναντίωση προς τους 

σπαρτακιστές και τον µπολσεβικισµό. Η οµάδα διέθετε ακροαριστερή πτέρυγα, στην 

οποία ανήκαν ανάµεσα σε άλλους οι Dix,Grosz, Hausmann, Höch, Schlichter και Brecht. 

Την ποικιλία ή και σύγχυση στις πολιτικές απόψεις της οµάδας του Νοέµβρη φανερώνει 

το φυλλάδιο που κυκλοφόρησε από αυτή την άνοιξη του 1919 µε τίτλο «An alle 

Künstler!» [«Προς όλους τους καλλιτέχνες!»] (εικ.20)132. Τα κείµενα, γραµµένα από 

πολιτικά πρόσωπα και µέλη της Οµάδας του Νοέµβρη, παρουσιάζουν µια συχνά 

αντιφατική θέση µεταξύ καλλιτεχνικής και πολιτικής ριζοσπαστικότητας και 

αποκαλύπτουν τις δυσκολίες της Οµάδας να τις συµφιλιώσει. Στο ανώνυµο εισαγωγικό 

κείµενο γίνεται έκκληση περισσότερο για µια πνευµατική παρά για µια πολιτική 

επανάσταση. Στα κείµενα τους ο Pechstein και  ο υπουργός πολιτισµού της Πρωσίας 

Konrad Hänisch χαιρέτιζαν µε αισιοδοξία την κυβέρνηση και την πετυχηµένη 

επανάσταση και πίστευαν ότι η νέα κυβέρνηση θα ανταποκρινόταν στην πρόκληση µιας 

νέας δηµοκρατικής καλλιτεχνικής πολιτικής. Οι απόψεις του εξπρεσιονιστή συγγραφέα 

Bernhard Kellermann, ήταν ασαφείς ως προς το ρόλο της κυβέρνησης σε ζητήµατα 

καλλιτεχνικής ελευθερίας και κρατικής υποστήριξης. Οι πιο ριζοσπαστικές σοσιαλιστικές 

απόψεις εκφράζονταν στα κείµενα των Eisner, αρχηγού του USPD, και Meidner, οι  

                                                 
130 Bλ. Barron, ό.π., 24-27· McCloskey, ό.π., 51· Weinstein, ό.π., 34-38. 
131 Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές έδωσαν ένα έναυσµα στους καλλιτέχνες να αναµειχθούν µε την πολιτική µέσω 
των αφισών, τις οποίες δεν ανέθεταν µόνο τα κόµµατα, αλλά και η Προσωρινή Κυβέρνηση µε στόχο να περάσει 
τα επιθυµητά µηνύµατα. Η σχεδίαση πολιτικών αφισών ήταν ένα νέο φαινόµενο, καθώς τα προηγούµενα χρόνια 
οι αφίσες τους προορίζονταν µόνο για εκθέσεις ή κάποιες εκδηλώσεις και απευθύνονταν σε ένα συγκεκριµένο 
φιλότεχνο κοινό. Η προσπάθεια ήταν υπό την κηδεµονία του Γραφείου Προπαγάνδας, το οποίο στήριζε την ιδέα 
ότι, σε σχέση µε την ψυχολογία του ατόµου, το χρώµα και η εικόνα είναι πιο αποτελεσµατικά από ό,τι το κείµενο 
ή το σλόγκαν· Ida Katherine Rigby, «German Expressionist Political Posters 1918-1919: Art and Politics, a 
Failed Alliance», Art Journal, 44/1, 1984, 33-39. 
132 Για το φυλλάδιο βλ. Crockett, ό.π., 10-11· Weinstein, ό.π., 50-62 και 83-84. 
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οποίοι  αµφισβητώντας τις επαναστατικές αξιώσεις της κυβέρνησης, υποστήριζαν ότι η 

τέχνη δεν έπρεπε να έχει πια ανταλλακτική αξία και να εξαρτάται από την καπιταλιστική 

αγορά και ότι οι καλλιτέχνες έπρεπε να είναι ελεύθεροι να δηµιουργήσουν µια τέχνη για 

το προλεταριάτο βελτιώσει την πνευµατική καλλιέργεια των µελών της εργατικής τάξης 

και παράλληλα θεωρούσε ότι ο λαός έπρεπε να αποτελέσει τη νέα πελατεία, καθώς 

εκείνος, σε αντίθεση µε τους αστούς, µπορούσε να εκτιµήσει την πρωτοποριακή τέχνη. 

 Εποµένως, αυτό που διαχώριζε τους καλλιτέχνες και τους συγγραφείς, όχι µόνο 

του φυλλαδίου αλλά και γενικότερα, ήταν το πώς ο καθένας κατανοούσε και ερµήνευε 

την έννοια της επανάστασης, δηλαδή αν της έδινε περισσότερο πολιτική, οικονοµική ή 

καλλιτεχνική χροιά. Αντίστοιχα, η ερµηνεία αυτή καθόριζε τη στάση τους απέναντι στην 

υπάρχουσα κυβέρνηση και στο βαθµό που έπρεπε να προωθηθεί µια αλλαγή στα 

καλλιτεχνικά πράγµατα. Ωστόσο είναι γεγονός ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις στις 

πολιτικές τους απόψεις, όλοι συνηγορούσαν στην υποστήριξη των νέων καλλιτεχνών και 

ως εκ τούτου οι συχνά αντικρουόµενες σοσιαλιστικές ιδέες µπορούσαν να συνυπάρξουν 

προκειµένου να προβληθεί η µοντέρνα τέχνη. 

Αξίζει να σηµειώσουµε εξάλλου ότι από το 1920, όταν είχε πια ιδρυθεί το ΚPD 

και η µεγαλύτερη µερίδα των ριζοσπαστών καλλιτεχνών της Οµάδας του Νοέµβρη είχε 

προσχωρήσει σε αυτό, έγινε µια προσπάθεια αντιµετώπισης των αρνητικών απεικονίσεων 

της Σοβιετικής Ένωσης, που προωθούσαν οι σοσιαλδηµοκράτες µέσω περιοδικών 

(εικ.21). Το κοµµουνιστικό κόµµα ξεκίνησε τη χρηµατοδότηση εκθέσεων προκειµένου 

να προβάλει µια θετική εικόνα για τους Μπολσεβίκους. Επιπλέον, ήδη το φθινόπωρο του 

1919, οι Max Barthel, Arthur Holitscher, Hans Baluschek και Taut, µαζί µε άλλους 

καλλιτέχνες, διανοούµενους και εργάτες του εργοστασίου της Siemens ίδρυσαν την 

Ένωση Προλεταριακής Κουλτούρας [Bund für proletarische Kunst], η οποία µέχρι τις 

αρχές του 1920, οπότε και διαλύθηκε, πρόβαλε τις ιδέες του Bogdanov και της 

Οργάνωσης για την Προλεταριακή Κουλτούρα [Proletkult] που αφορούσαν στη 

δηµιουργία µιας εναλλακτικής κουλτούρας του προλεταριάτου στο πλαίσιο των 

καπιταλιστικών χωρών133. 

 Ωστόσο δεν ήταν µόνο η αντιµετώπιση των ριζοσπαστών αριστερών που 

δυσαρέστησε αυτήν τη µερίδα των καλλιτεχνών, αλλά και η εκθεσιακή πολιτική που 

ακολουθούσε η Οµάδα του Νοέµβρη. Με αφορµή την αποδοχή απόσυρσης έργων του 

Dix και του Schlichter από το τρίτο ετήσιο σαλόνι της οµάδας, τον Ιούλιο του 1921, 

κατόπιν απαίτησης του Υπουργείου Πολιτισµού, η αριστερή πτέρυγα της οµάδας  
                                                 
133 Για τη γερµανική Ένωση Προλεταριακής Κουλτούρας βλ. McCloskey, ό.π., 59-60. 
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21. Rudi Feld, Αντιµπολσεβικική αφίσα, 1919, λιθογραφία, 94 x 69.3εκ.,  
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δηµοσίευσε τον Ιούνιο του 1921 στο κοµµουνιστικά προσανατολισµένο περιοδικό Der 

Gergner [Αντίπαλος] την «Offener Brief an die Novembergruppe» [«Ανοιχτή επιστολή 

προς την Οµάδα του Νοέµβρη»] κατηγορώντας τους αρχηγούς της για ασυνέπεια ως προς 

τους αρχικούς στόχους και εγκατάλειψη των επαναστατικών τους διεκδικήσεων 

προκειµένου να διασφαλίσουν τη φήµη και το εισόδηµα τους· επιπλέον, υπογράµµιζαν το 

γεγονός ότι µια οµάδα που δεν αναγνωρίζει και δεν εκτιµά τα ανεξάρτητα πνεύµατα δεν 

έχει λόγο ύπαρξης134. Επιπλέον, η αριστερή πτέρυγα διαχώριζε τη θέση της από την 

οµάδα λέγοντας: «∆εν είχαµε ποτέ τίποτα κοινό µε τους επικεφαλής. Η αγάπη µας ανήκει 

στο προλεταριάτο, γιατί µόνο το προλεταριάτο, διαµέσου του κοµµουνισµού, θα επιφέρει 

την ισότητα των ανθρώπων, θα προσδώσει αξία σε όλα τα έργα και θα φέρει την 

απελευθέρωση από τη δουλεία και την κακοµεταχείριση. ∆εν είµαστε καλλιτέχνες για να 

ζούµε άνετα και ανεύθυνα εκµεταλλευόµενοι το πάθος του καπιταλιστή εκµεταλλευτή 

για πολυτέλεια». 

 Ο Otto Möller έσπευσε να απαντήσει µε την «Ανοιχτή επιστολή προς την 

αντίδραση της Οµάδας του Νοέµβρη», στην οποία δήλωνε ότι «Εκείνοι που αντέδρασαν 

γνωρίζουν καλά ότι η Οµάδα του Νοέµβρη έχει διδαχθεί από την πρακτική εµπειρία ότι 

το κυνήγι ριζοσπαστικών πολιτικών στόχων είναι ζήτηµα ατοµικό και ότι η οµάδα ως 

συλλογικό σώµα υπάρχει καθαρά για ριζοσπαστικούς καλλιτεχνικούς στόχους». Μετά 

από το γεγονός αυτό, η αριστερή πτέρυγα των καλλιτεχνών, διαπιστώνοντας αφενός ότι 

οι εκθέσεις είχαν χάσει τον αυστηρά πολιτικό χαρακτήρα τους και αφετέρου ότι οι ίδιοι 

δεν είχαν καµία υποστήριξη από την οµάδα, αποµακρύνθηκε από αυτή. Η οµάδα από την 

άλλη, ως το 1933, εξελίχθηκε σε έναν πετυχηµένο εκθεσιακό οργανισµό και έναν από 

τους κυρίαρχους µηχανισµούς σε ολόκληρη τη Γερµανία, αλλά τίποτε άλλο πέρα από 

αυτό. Ήδη από τον Ιανουάριο 1921 οι Grosz, Dix, Hausmann, και Schlichter 

ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την Οµάδα του Νοέµβρη και τον εξπρεσιονισµό και ότι 

είχαν ιδρύσει µια «Κοινότητα Εργατών», για την οποία είναι γνωστά ελάχιστα πράγµατα. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι η πλειονότητα των εν λόγω 

καλλιτεχνών µπορεί να στήριζαν τις ριζοσπαστικές ιδέες και να υπέγραψαν αυτή την 

«Ανοιχτή επιστολή προς την Οµάδα του Νοέµβρη» αλλά παρέµεναν επιφυλακτικοί 

απέναντι σε µια καταφανή πολιτικοποίηση, καθώς πάνω από όλα τους ενδιέφερε το 

ατοµικό τους συµφέρον και η προσωπική τους επιτυχία. Για παράδειγµα, ο Scholz 

                                                 
134 Την επιστολή υπέγραφαν οι Dix, Grosz, Mutzenbacher, Schlichter, Scholz, Max Dungert, Raoul Hausmann, 
Hanna Höch, Ernst Krantz, Thomas Ring και Willy Zierath. Το κείµενο της επιστολής βρίσκεται στο 
«Dokumente: Offener Brief an die Novembergruppe», στο Wem gehört die Welt?, ό.π., 308-309. Για την 
επιστολή βλ. επίσης Crockett, ό.π., 55· McCloskey, ό.π., 90. 
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δίσταζε να υπογράψει και άρα να αποµακρυνθεί από την Οµάδα του Νοέµβρη επειδή 

αυτή του προσέφερε τη δυνατότητα συµµετοχής σε εκθέσεις και αναγνώρισής του και 

στο Βερολίνο135. Ταυτόχρονα, η έκδηλη ριζοσπαστικοποίηση πιθανόν να στιγµάτιζε τους 

καλλιτέχνες και αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει ποικίλα προβλήµατα σε επίπεδο 

εκθέσεων και εµπορίου. 

Στις 18 Ιουνίου 1924 η κοµµουνιστική εφηµερίδα Die Rote Fahne [Κόκκινη 

Σηµαία] ανακοίνωσε το σχηµατισµό του πρώτου καλλιτεχνικού οργανισµού στο πλαίσιο 

του κόµµατος µε τίτλο Η Κόκκινη Οµάδα [Die Rote Gruppe]136. Πρόεδρος της Κόκκινης 

Οµάδας ήταν ο Grosz, γραµµατέας ο Heartfield, ενώ ανάµεσα στα µέλη ήταν οι 

Schlichter, Dix, Felixmüller, Griebel, Nagel, Eric Johansson, Völker, Piscator και ο 

συγγραφέας Karl Witte. Σκοπός του οργανισµού ήταν να θέσει την καλλιτεχνική 

παραγωγή στην υπηρεσία της προπαγάνδας της αριστεράς. Εξάλλου, στο πέµπτο 

παγκόσµιο συνέδριο της Κοµιντέρν που έγινε στη Μόσχα το 1924 (17 Ιουνίου-8 

Ιουλίου), υπό την προεδρία του Στάλιν, η τέχνη αναγνωρίστηκε επίσηµα ως όπλο του 

ταξικού αγώνα και οι καλλιτέχνες καλούνταν να παράγουν έργα για το προλεταριάτο που 

θα ήταν αναγνώσιµα και εµψυχωτικά. Η πλειονότητα των καλλιτεχνών που ανήκαν στην 

Κόκκινη Οµάδα επέκριναν τις σατιρικές υπερβολές ορισµένων βερολινέζων 

καλλιτεχνών, θεωρώντας τις φτηνές επιδείξεις εντυπωσιασµού, και αποδοκίµαζαν το 

αίτηµά τους για εκθέσεις σε γκαλερί µε προσβλητικό και επιθετικό περιεχόµενο, αν και ο 

κύκλος του εκδοτικού οίκου Malik δήλωνε ότι η αντίδραση αυτή ήταν εσφαλµένη και ότι 

έπρεπε να δέχονται και να προωθούν τους προοδευτικούς καλλιτεχνικούς 

πειραµατισµούς Η Κόκκινη Οµάδα έδρασε ως το 1928, οπότε το Κοµµουνιστικό Κόµµα 

προώθησε το σχηµατισµό της Ένωσης Επαναστατών Εικαστικών Καλλιτεχνών της 

Γερµανίας [Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands/Asso], µιας 

νέας, αυτόνοµης πολιτιστικής οµάδας, ανεξάρτητης τυπικά από το ίδιο, αλλά ουσιαστικά 

στην υπηρεσία του, µε ιδρυτικά µέλη ανάµεσα σε άλλους και πάλι τους Grosz, Heartfield, 

                                                 
135 Ο δισταγµός του Scholz φαίνεται από µια επιστολή του στις 15 Ιουνίου 1921 προς τον διευθυντή της 
πινακοθήκης στο Μπάντεν Willy Storck, από τον οποίο ζητούσε τη γνώµη του για το αν θα µπορούσε να γίνει 
δεκτός από την «Ελεύθερη Απόσχιση» και να συµµετέχει σε εκθέσεις της, έτσι ώστε η αποµάκρυνσή του από την 
Οµάδα του Νοέµβρη, που θα συντελούνταν αν αποφάσιζε να υπογράψει την παραπάνω επιστολή, να µην του 
στοίχιζε σε εκθεσιακό επίπεδο. Επιπλέον, ο Scholz εξηγούσε στον Storck ότι, παρόλο που ήταν φίλοι µε τον 
Grosz, διαφωνούσε µε την απαίτησή του για µια τόσο διευρυµένη οµάδα, όπως του Νοέµβρη, να έχει έναν κοινό 
πολιτικό προσανατολισµό· Holsten, ό.π., 61-62. 
136 Για την Κόκκινη Οµάδα βλ. Crockett, ό.π., 56-57· Jürgen Kramer, «Die Assoziation Revolutionärer Bildender 
Künstler Deutschlands (ARBKD)» στο Wem gehört die Welt?, ό.π., 177-178· Lewis, ό.π., 115-116· McCloskey, 
ό.π., 105 και 109-112· Schrader και Schebera, ό.π., σ. 150. Ο Kramer αναφέρει ότι η οµάδα έδρασε ως το Μάρτιο 
του 1926. 
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Nagel και Schlichter και σκοπό να προβάλει την πάλη των τάξεων και να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες των εργατών ως προς το ύφος και το περιεχόµενο137. 

Εκτός από τις παραπάνω καλλιτεχνικές οµάδες είχαν ιδρυθεί στο Βερολίνο 

ποικίλες οµάδες, νέων, εργατών, διανοουµένων, που στόχευαν στην αναµόρφωση της 

κοινωνίας. Ολοκληρώνοντας αξίζει να αναφερθούµε σε έναν ακόµη οργανισµό, ο οποίος, 

παρότι στη βάση του δεν ήταν καλλιτεχνικός, λειτούργησε συχνά µε τη συνδροµή των 

καλλιτεχνών. Πρόκειται για τον οργανισµό ∆ιεθνούς Βοήθειας Εργατών [Internationale 

Arbeiterhilfe/ΙΑΗ] που ιδρύθηκε στη Γερµανία από τον Willy Münzenberg138, έναν 

πολιτικό µε αναρχικές ιδέες που διετέλεσε υπουργός Προπαγάνδας του ∆υτικού 

Γραφείου της Κοµιντέρν, προσπαθώντας όµως σε γενικές γραµµές να διατηρεί την 

ανεξαρτησία των απόψεών του, ενώ παράλληλα αποτέλεσε σηµαντικό συνδετικό κρίκο 

ανάµεσα σε ένα µεγάλο αριθµό διανοουµένων και καλλιτεχνών και το Κοµµουνιστικό 

Κόµµα.  

Το ∆εκέµβριο του 1921 ο Müntzenberg ήταν επικεφαλής του οργανισµού 

∆ιεθνούς Βοήθειας Εργατών139, που ιδρύθηκε µε ενθάρρυνση του Λένιν πρώτα στη 

Ρωσία και δεν υπαγόταν στο KPD, αλλά απευθείας στην Κοµιντέρν. Σκοπός του ήταν 

τόσο η ανακούφιση των εργατών όσο και η παράλληλη πολιτική και προπαγανδιστική 

προετοιµασία για µια γερµανική και κεντροευρωπαϊκή επανάσταση. Ο Müntzenberg 

δήλωνε το 1931, µε αφορµή τα δέκα χρόνια από τη ίδρυση του οργανισµού, ότι σκοπός 

αυτού του εγχειρήµατος ήταν «να αποκαλύψει τον πραγµατικό χαρακτήρα της αστικής-

καπιταλιστικής κοινωνίας»140. Στοχεύοντας στην προσέλκυση και τη δραστηριοποίηση 

των µαζών συστάθηκαν επιτροπές για την οργάνωση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, 
                                                 
137 Η Asso ακολούθησε το παράδειγµα της Ένωσης Καλλιτεχνών της Επαναστατικής Ρωσίας [Assotsiatsiya 
khudozhnikov revolyutsionnoi Rossii/AΚhRR], που ιδρύθηκε το 1922 από ρεαλιστές ζωγράφους που 
εναντιώθηκαν στην τέχνη της πρωτοπορίας, θεωρώντας την αστική, και στόχευαν σε µια τέχνη επαναστατική 
που θα απέδιδε µια ηρωική εικόνα της ζωής των εργατών. Για το µανιφέστο, τις θέσεις και το πρόγραµµα της 
Asso και της AkhRR βλ. Charles Harrison και Paul Wood (επιµ.), Art in Theory, 1900-2000. An Anthology of 
Changing Ideas, Blackwell, Οξφόρδη 2003, 403-406 και 408-411. Για την Asso βλ. επίσης Hiepe, Richard, «Die 
‘Asso’ und die revolutionäre bildende Kunst der 20er Jahre» στο Realismus und Sachlichkeit, ό.π., 34-40 και 
Kramer, ό.π., 174-204. 
138 Ο Münzenberg ξεκίνησε µε αναρχικές ιδέες και στη συνέχεια επηρεάστηκε από τις ιδέες του Λένιν και των 
υπόλοιπων ρώσων διανοουµένων που είχε γνωρίσει στη Ζυρίχη. Αναφορικά µε τη γερµανική επανάσταση 
θεωρούσε ότι ήταν µια µικροαστική και αστική εξέγερση µε στόχο την αποµάκρυνση της µοναρχίας και όχι µια 
προλεταριακή επανάσταση. Θεωρούσε ότι ο ταξικός αγώνας βρισκόταν στην αρχή και ότι οι Γερµανοί έπρεπε να 
ακολουθήσουν το παράδειγµα των Ρώσων, που είχαν πραγµατοποιήσει µια σοσιαλιστική επανάσταση. 
Συνεργάστηκε µε την οµάδα των σπαρτακιστών, αλλά ασχολήθηκε κυρίως µε την οργάνωση του κινήµατος της 
νεολαίας, θεωρώντας ότι ο ιδεαλισµός και ο ενθουσιασµός της θα βοηθούσε στην επίσπευση της επανάστασης. 
Μάλιστα, στις 20 Νοεµβρίου 1919 διοργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο νεολαίας στο Βερολίνο, στο οποίο 
µετέτρεψε τη ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Νεολαία σε ∆ιεθνή Κοµµουνιστική Νεολαία. Ωστόσο, λόγω της ανεξάρτητης 
και κριτικής στάσης του έγινε στόχος όχι µόνο των δεξιών αλλά και των αριστερών. Για τον Münzenberg βλ. 
Helmut Gruber, «Willi Münzenberg’s German Communist Propaganda Empire, 1921-1933», The Journal of 
Modern History, 38/3 (1966), 278-297. 
139 Για το ΙΑΗ βλ. Gruber, ό.π., 284-287· Crockett, ό.π., 56 και 60-61. 
140 Gruber, ό.π.,284. 
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που περιλάµβαναν, ανάµεσα σε άλλα, αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές και 

καλλιτεχνικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις ρωσικών αφισών και έργων 

τέχνης. Πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που, ακόµα κι αν δεν ήταν µέλη του KPD, 

συµµετείχαν στις επιτροπές και υποστήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τους Grosz, Schlichter, Scholz, Nagel, Kollwitz, Dix, Johansson, Völker. 

Ειδικότερα, προκειµένου να τους υποστηρίξουν οι προλετάριοι, οι καλλιτέχνες-

µέλη του οργανισµού οργάνωναν για τους εργάτες εκθέσεις έργων τέχνης στο 

βιβλιοπωλείο Künstlerhilfe, το οποίο πουλούσε έργα των Grosz, Schlichter και άλλων σε 

εξαιρετικά χαµηλή τιµή. Επίσης, o οργανισµός χορήγησε και την οργάνωση δύο 

εκθέσεων, της Πρώτης Ρωσικής Έκθεσης Τέχνης το 1922 [Erste russische 

Kunstausstellung] και µιας µεγάλης έκθεσης γερµανικής τέχνης στη Ρωσία το 1924 

[Allgemeine deutsche Kunstausstellung], η οποία παρουσίαζε την έναρξη του δραστικού 

καλλιτεχνικού διαλόγου ανάµεσα στους αριστερούς καλλιτέχνες της Γερµανίας και της 

Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα, προωθήθηκε η δηµοσίευση φυλλαδίων, µανιφέστων, 

και πορτφόλιο. Οι καλλιτέχνες που συµµετείχαν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είχαν τόσο 

διαφορετικό ύφος όσο και διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς ήταν 

κοµµουνιστές, ανεξάρτητοι σοσιαλιστές, σοσιαλδηµοκράτες, αναρχικοί, ακόµα και µη 

πολιτικοποιηµένοι· εντούτοις ο Münzenberg, διατηρώντας µια σχετικά αυτόνοµη στάση, 

κατάφερε να τους ενώσει, παρόλο που το SPD αντιµετώπιζε αρνητικά τις προσπάθειές 

του. 

 

∆ρέσδη 

 Η πολιτική κατάσταση στη ∆ρέσδη και συγκεκριµένα η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο 

προσωρινών τοπικών κυβερνήσεων, στην πόλη µιας πιο συντηρητικής, τον έλεγχο της 

οποίας είχε το SPD, και στην επαρχία µιας πιο ριζοσπαστικής, τον έλεγχο της οποίας είχε 

το USPD, επηρέασε το σχηµατισµό των καλλιτεχνικών συµβουλίων και το πού αυτά 

στρέφονταν για υποστήριξη και ενθάρρυνση141. Στις 16 Νοεµβρίου 1918 ιδρύθηκαν δύο 

αντίπαλα καλλιτεχνικά συµβούλια, το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών [Dresdner 

Künstelrschaft], τα µέλη του οποίου χαιρέτισαν τη σοσιαλιστική δηµοκρατία στην πρώτη 

τους συνάντηση, και το Προσωρινό Επαναστατικό Συµβούλιο των Καλλιτεχνών, τα µέλη 

του οποίου απαιτούσαν νέα οικονοµική στήριξη για τις τέχνες ανακοινώνοντας «το 
                                                 
141 Για τη ∆ρέσδη και τις οµάδες της βλ. Löffler, ό.π., 57-80· του ίδιου, «Die Dresdner Sezession, Gruppe 
1919·1919 bis 1925» στο Kunst im Aufbruch, ό.π., 39-61· Karl-Heinz Mehnert, «‘Dass neuer Geist unendlich uns 
erfasse!’ Kunsttendenzen in Dresden zwischen Monarchie und Diktatur» στο Halbwelt auf Papier. Otto Dix und 
Conrad Felixmüller aus einer deutschen Privatsammlung, Hatje Ganz Verlag, Βόννη 2000, 14-23· Weinstein, 
ό.π., 107-160. 
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θάνατο όλων των παλιών ακαδηµαϊκών συστηµάτων». Όµως οι προσπάθειες για την 

επίτευξη κοινών στόχων σύντοµα οδήγησαν στη συνένωση των δύο οργανώσεων στη 

σοσιαλδηµοκρατική βάση του Συµβουλίου των Καλλιτεχνών. Ως εκ τούτου τα αιτήµατά 

τους, που σχετίζονταν κυρίως µε την προβολή και την υποστήριξη των εξπρεσιονιστών 

καλλιτεχνών, ήταν αρκετά µετριοπαθή και πολύ λιγότερο επαναστατικά, ειδικά σε σχέση 

µε τα αιτήµατα των οµάδων του Βερολίνου.  

 Ωστόσο µια µερίδα εξπρεσιονιστών αποµακρύνθηκε από το Συµβούλιο των 

Καλλιτεχνών, πιθανόν απογοητευµένη από τη στάση του SPD απέναντι στα γεγονότα της 

10ης Ιανουαρίου 1919, όταν η πορεία που οργανώθηκε υπό την αρχηγία του Κόκκινου 

Στρατού στη ∆ρέσδη µε πάνω από πέντε χιλιάδες συµµετέχοντες, κατέληξε, µετά από την 

επέµβαση του στρατού, σε θανάτους, τραυµατισµούς, συλλήψεις µελών του KPD, καθώς 

και στην απαγόρευση των συγκεντρώσεών τους. Στα τέλη του Ιανουαρίου καλλιτέχνες 

και συγγραφείς µε επικεφαλής τον Felixmüller142 αποφάσισαν να ιδρύσουν το δικό τους 

ξεχωριστό οργανισµό, που ονόµασαν Οµάδα Απόσχισης της ∆ρέσδης 1919 [Dresdner 

Sezession Gruppe 1919]. Ανάµεσα στους καλλιτέχνες που συµµετείχαν ήταν οι Peter 

August Böckstiegel, Dix, Gela Forster, Wilhelm Heckrott, Lange, Mitschke-Collande και 

Otto Schubert (εικ.22-23). Το ίδιο το όνοµα της οµάδας φανέρωνε τις επιδιώξεις της, 

καθώς συνδεόταν όχι µε τα συµβούλια ή την επανάσταση, αλλά µε την υπόλοιπη κίνηση 

των γερµανικών Αποσχίσεων, οι οποίες διοργανώνονταν από το 1892 και είχαν κατά 

κύριο λόγο εκθεσιακές αρµοδιότητες. 

 Η ριζοσπαστική φήµη της οµάδας οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στον Felixmüller, 

ο οποίος συµµετείχε στα γεγονότα της 10ης Ιανουαρίου και ήταν το πιο έντονα 

πολιτικοποιηµένο µέλος της οµάδας. Ειδικότερα, ο Felixmüller µετά το 1917 και την 

εµπειρία του πολέµου, βρήκε διέξοδο όχι µόνο στον κύκλο γύρω από το περιοδικό Die 

Aktion, αλλά µαζί µε τον Hausmann και τους εξπρεσιονιστές συγγραφείς Walter Rheiner 

και Felix Stiemer ίδρυσε την οµάδα Εξπρεσιονιστική Οµάδα Εργασίας της ∆ρέσδης 

[Expressionistische Arbeitsgemeinschaft Dresden], στο πλαίσιο της οποίας ανάµεσα σε 

άλλα µοιράζονταν φυλλάδια µε ριζοσπαστικό πολιτικό περιεχόµενο143. 

 Το πρόβληµα του Felixmüller ήταν πώς θα συµβάδιζαν οι πολιτικές του 

πεποιθήσεις µε τη συµµετοχή του στην Οµάδα της ∆ρέσδης. Αρχικά οι πολιτικοί στόχοι  
                                                 
142 Το 1917 οι Felixmüller, Otto Lange, Mitschke-Collande, Peter August Böckstiegel και άλλοι εξέθεσαν τα 
έργα τους ως Gruppe 1917 στην γκαλερί του Emil Richter, η οποία µαζί µε την γκαλερί του Ernst Arnold 
φιλοξενούσαν έργα εξπρεσιονιστών· Crockett, ό.π., 57. 
143 Η Εξπρεσιονιστική Οµάδα Εργασίας της ∆ρέσδης όχι µόνο προωθούσε την εξπρεσιονιστική ποίηση, αλλά 
κυκλοφορούσε ανάµεσα στα µέλη της γράµµατα των σπαρτακιστών και τις προτάσεις του Grunewald 
Conference. Επρόκειτο για ένα συνδυασµό «αναρχικών σχεδίων» και «επαναστατικών ποιηµάτων», στα οποία 
αναφέρεται ο καλλιτέχνης το 1920· Weinstein, ό.π., 19. 
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της οµάδας ήταν, αν όχι ανύπαρκτοι, τουλάχιστον ασαφείς. Αν εκείνος την είχε 

οραµατιστεί ως µια ριζοσπαστικά προσανατολισµένη οµάδα, αυτό δεν ήταν στην πράξη 

εµφανές πουθενά. Εξάλλου, τουλάχιστον τους πρώτους µήνες το δηµόσιο προφίλ της 

οµάδας καθόριζε το περιοδικό Neue Blätter für Kunst und Dichtung [Νέα φύλλα για την 

τέχνη και την ποίηση], που εκδιδόταν από την γκαλερί του Emil Richter µε την εκδοτική 

επιµέλεια του αρχιτέκτονα Hugo Zehder. Στο πλαίσιο αυτού προβαλλόταν η 

εξπρεσιονιστική τέχνη, αλλά πουθενά δε γινόταν λόγος για επανάσταση ή για 

ενδεχόµενες πολιτικές αξιώσεις της οµάδας. Βέβαια, µεµονωµένα, ορισµένα µέλη 

παρουσίαζαν τις προσωπικές τους πολιτικές θέσεις ως θέσεις της οµάδας, αλλά κάτι 

τέτοιο δεν ίσχυε στην πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, ο Walter Rheiner δήλωνε στο 

περιοδικό Menschen [Άνθρωποι] ότι: «…η οµάδα αναλαµβάνει καλλιτεχνική, πολιτική 

και πρακτική δράση για να αντιταχθεί σε αυτόν τον υλισµό – σε κάθε µορφή του, 

κρυµµένη ή φανερή –, µε το δικό της θεµελιώδη ιδεαλισµό, του οποίου η τελική νίκη 

είναι τεκµηριωµένη … Στην πολιτική, αυτός ο ιδεαλισµός είναι ο αντιεθνικιστικός 

σοσιαλισµός που τώρα απαιτείται ριζοσπαστικά και ανεπιφύλακτα όχι µόνο στο πνεύµα 

αλλά και στην πράξη»144. 

 Ο Felixmüller ήταν ο µόνος που δεν ενδιαφερόταν απλώς για την προβολή των 

εξπρεσιονιστών, αλλά παράλληλα, όπως αναφέρει ο ίδιος, προσπαθούσε να συνδέσει την 

οµάδα µε το KPD, αλλά και µε τις αντίστοιχες οµάδες του Νοέµβρη και την Απόσχιση 

του Ρήνου [Rheinische Sezession]. Όµως ο Felixmüller, παρά την έντονη 

ριζοσπαστικοποίηση και αντίδρασή του, παρουσιάζει µια αντίφαση, καθώς από τη µια 

ήταν η κινητήρια δύναµη και ο καθοδηγητής της Οµάδας Απόσχισης και από την άλλη 

ήταν εξίσου σηµαντικό µέλος στη µετριοπαθή οµάδα Συµβούλιο των Εργατών. Επίσης, 

παρόλο που ήταν ενάντια στη λειτουργία και τη γραφειοκρατία των µουσείων, ήταν υπέρ 

της γραφειοκρατικής δοµής της Ακαδηµίας, πιθανόν σκεπτόµενος ότι τόσο φανερά 

ριζοσπαστικά έργα δεν ήταν συµβατά όχι µόνο µε το κοινό της ∆ρέσδης, αλλά ούτε µε τη 

γραµµή της οµάδας145. Επιπλέον, στο ψήφισµα της Οµάδας της ∆ρέσδης, που ο ίδιος 

ετοίµασε και κυκλοφόρησε στις 29 Ιανουαρίου 1919, δε γίνεται λόγος για κάποια 

πολιτική δέσµευση, ούτε για επανάσταση, οικονοµική αναδιοργάνωση των τεχνών, 

επαφή µε το «λαό» ή αναµόρφωση των καλλιτεχνικών ιδρυµάτων. Αντίθετα, σε αυτό 

υπήρχαν γραφειοκρατικοί κανόνες και κανονισµοί για περιορισµένες εκθέσεις υπό την 

κρίση επιτροπών, που µάλλον παρέπεµπαν σε διαδικασίες του παρελθόντος. Αλλά και 

                                                 
144  Στο ίδιο, 132-133. 
145  Στο ίδιο, 146-147. 
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στον κατάλογο της πρώτης έκθεσης, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της οµάδας στις 5 

Απριλίου 1919 στη γκαλερί του Richter, τα ιδρυτικά µέλη διακήρυσσαν τις καλλιτεχνικές 

και όχι τις πολιτικές τους επιδιώξεις, οι οποίες ούτως ή άλλως διέφεραν. 

 Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι στη ∆ρέσδη δεν είχε τεθεί έντονα το ζήτηµα 

της αναµόρφωσης της Ακαδηµίας, καθώς είχαν απορροφηθεί σε αυτήν ως διδάσκοντες 

αρκετοί εξπρεσιονιστές και µέλη της οµάδας. Η κατάσταση, δηλαδή, διέφερε από αυτή 

του Βερολίνου, τουλάχιστον από τη σκοπιά της καθιέρωσης των νέων καλλιτεχνών. Η 

απορρόφηση αυτών των καλλιτεχνών από την Ακαδηµία δε σήµαινε ότι άλλαζε η ουσία 

του θεσµού· αλλά το γεγονός της εισδοχής τους τούς έκανε ενδεχοµένως να µη στρέφουν 

την προσοχή τους τόσο έντονα προς τα εκεί. Αντίθετα, το πρόβληµα των καλλιτεχνών 

στη ∆ρέσδη εντοπιζόταν περισσότερο στη λειτουργία των µουσείων που διατηρούσαν τη 

συντηρητική πολιτική των αυτοκρατορικών χρόνων. Μέσα από ένα γράµµα των 

Felixmüller και Lange φαίνεται πως αρκετοί θεωρούσαν ότι ακόµα κι όταν άρχισαν οι 

αγορές έργων σύγχρονης τέχνης, κυρίως εξπρεσιονιστικών, αυτό έγινε λόγω µόδας και 

όχι συνειδητά. 

 Επιπλέον, πρέπει να επισηµάνουµε ότι στη ∆ρέσδη ποτέ δεν εδραιώθηκε µια 

ισχυρή αριστερή πολιτική αντιπολίτευση που να προσφέρει µια πολιτική βάση για τη 

δηµιουργία µιας πολιτικά ριζοσπαστικής οµάδας. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της 

∆ρέσδης, που ιδρύθηκε µε τη συνδροµή του Rühle, είχε ελάχιστη απήχηση στο κοινό. 

 Στις 12 Απριλίου 1919 στρατιώτες και ανάπηροι του πολέµου διαδήλωναν έξω 

από το υπουργείο πολέµου ως ένδειξη διαµαρτυρίας για τη µείωση του επιδόµατός τους. 

Μετά την άρνηση της κυβέρνησης της Σαξονίας να δεχτεί την επιτροπή τους για τη 

διαπραγµάτευση του ζητήµατος, µια οµάδα στρατιωτών εισέβαλε στο κτίριο και 

πυροβόλησε τον υπουργό. Η Σαξονία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιορκίας και την 

επόµενη εισέβαλαν στη ∆ρέσδη τα Ελεύθερα Σώµατα Στρατού. Παράλληλα, στη Λειψία, 

που ήταν οχυρό του USPD µε δραστήρια συµβούλια εργατών και στρατιωτών, ο κόσµος 

αρνήθηκε να προσαρµοστεί στο καθεστώς πολιορκίας και ως εκ τούτου επενέβησαν και 

πάλι τα Ελεύθερα Σώµατα Στρατού, η πόλη παραδόθηκε, οι αρχηγοί του USPD και KPD 

συνελήφθησαν και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των εφηµερίδων τους. 

 Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν τα µέλη της Οµάδας της Απόσχισης µε αποτέλεσµα 

στη δεύτερή τους έκθεση να παρουσιάσουν πιο τολµηρά έργα, τα οποία µπορεί να έτυχαν 

θετικής υποδοχής από τους κύκλους της τέχνης, τα αποδοκίµασε όµως ο κρατικός 

µηχανισµός ως προκλητικά. Έτσι δεν υπήρξε ιδιαίτερη αγοραστική επιτυχία. Βέβαια, την 

ίδια εποχή µια άλλη έκθεση, που γινόταν από την Ένωση Καλλιτεχνών και φιλοξενούσε 
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έργα µελών της Οµάδα Απόσχισης, είχε αγοραστική επιτυχία, πράγµα που ίσως να 

δηλώνει ότι η απόρριψη της έκθεσης της Οµάδας Απόσχισης οφειλόταν στην 

επαναστατική πολιτική που ακολουθούσαν οι επικεφαλής της οµάδας και όχι στα έργα 

αυτά καθαυτά. 

 Η απογοήτευση για την αποτυχία πραγµατοποίησης µιας νέας επανάστασης και 

εγκαθίδρυσης ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος µαζί µε τη σταδιακή ενσωµάτωση του 

εξπρεσιονισµού στις κυρίαρχες τάσεις ώθησαν κάποια µέλη στην αποχώρησή τους από 

την οµάδα. Ο Zehder αποχώρησε από την οµάδα τον Αύγουστο του 1919 και άρχισε να 

προβάλλει αποκλειστικά την τέχνη του Dix. Στα τέλη του 1919, το έτερο ιδρυτικό µέλος 

της οµάδας, ο Felixmüller, αποχώρησε επίσης. Οι λόγοι παραµένουν ασαφείς, αλλά 

πιθανόν να σχετίζονται µε την ολοένα και εντονότερη ριζοσπαστικοποίησή του και 

παράλληλα µε την απογοήτευσή του να ενσωµατώσει κι άλλα µέλη της οµάδας στο KPD. 

Παράλληλα, είχε εδραιωθεί η φήµη του και έχοντας ιδιωτική υποστήριξη µπορούσε να 

λειτουργήσει ανεξάρτητα από την οµάδα. Ως και το 1922 παρέµειναν στην οµάδα οι Dix, 

Lange, Heckrott, ενώ προστέθηκαν και νέα µέλη. Με την έκθεση που διοργάνωσε ο 

Grohmann το 1925 σε συνεργασία µε την οµάδα Καλλιτεχνική Κοινότητα ∆ρέσδης 

[Dresden Kunstgenossenschaft] ολοκληρώθηκε η δράση της οµάδας. Οι περισσότεροι 

καλλιτέχνες ενσωµατώθηκαν στην κυρίαρχη τάση της τέχνης στη ∆ρέσδη, σε αντίθεση 

µε τους Felixmüller και Dix, οι οποίοι επέλεξαν να αντιδράσουν µέσω της ατοµικής 

πολιτικής δραστηριοποίησής τους. 

 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στη ∆ρέσδη ιδρύθηκε την ίδια περίοδο και µια ισχυρή 

οµάδα εικαστικών καλλιτεχνών της δεξιάς. Πρόκειται για την οµάδα Κοινωνία της 

Γερµανικής Τέχνης, που ίδρυσε η Bettina Feistel Rohmeder στις 15 Νοεµβρίου 1920146. 

Ανάµεσα στα µέλη της οµάδας ήταν οι ζωγράφοι Walter Witting, Richard Guhr και 

Reinhold Rehm, ο αρχειοφύλακας Georg Beutel και ο καθηγητής Richard Krause. 

Σκοπός της Rohmeder, η οποία θεωρούσε ότι η ύπαρξη της γερµανικής τέχνης κινδύνευε 

στο πλαίσιο της δηµοκρατίας και ότι η αγορά ωφελούσε µόνο τους µοντερνιστές, ήταν να 

συγκεντρώσει και να στηρίξει οικονοµικά τους παραδοσιακούς, «καθαρούς» γερµανούς 

καλλιτέχνες, που εξακολουθούσαν να ζωγραφίζουν παραδοσιακά θέµατα σε ύφος βατό 

στους απλούς ανθρώπους. Μέσα από περιοδικά και εκθέσεις επιθυµούσε όχι µόνο να 

προβάλει το έργο αυτών των καλλιτεχνών, αλλά και να ενισχύσει τη φυλετική 

ευαισθησία και το αίσθηµα της εθνικής ενότητας, βοηθώντας, όπως πίστευε, ένα έθνος 

                                                 
146 Για την οµάδα, αλλά και τη δράση των καλλιτεχνών της δεξιάς βλ. Joan L. Clinefelter, Artists for the Reich. 
Culture and Race from Weimar to Nazi Germany, Berg, Οξφόρδη/Νέα Υόρκη 2005, 7-44. 
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πληγωµένο από την ήττα και τους εσωτερικούς εχθρούς. Ωστόσο, κιόλας το 1921, η 

οµάδα έχασε πολλά µέλη, εξαιτίας της διαφωνίας που προέκυψε στο εσωτερικό της ως 

προς το αν στην πρώτη της έκθεση θα συµπεριελάµβαναν ή όχι έργα του εβραίου 

προέδρου της Πρωσικής Ακαδηµίας Τεχνών Max Liebermann, και υπολειτουργούσε ως 

το 1927, οπότε ανασυστάθηκε. 

 

Μόναχο 

 Στο Μόναχο η σύγχρονη επαναστατική τέχνη και ως προς τη µορφή και ως προς 

το περιεχόµενο δεν έτυχε προβολής και στήριξης147, καθώς συντηρητικοί και ακροδεξιοί 

συνιστούσαν την πλειονότητα των πολιτών, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά, µε εξαίρεση 

ένα διάστηµα 4 εβδοµάδων το 1919, απουσίαζε σχεδόν ολοκληρωτικά από το πολιτικό 

προσκήνιο148. Ωστόσο αρχικά, µέσα στο κλίµα της επανάστασης, εγκαθιδρύθηκε στις 7 

Νοεµβρίου 1918 το Ελεύθερο Λαϊκό Κράτος της Βαυαρίας από τα σωµατεία εργατών, 

στρατιωτών και αγροτών. Έντεκα µέρες µετά την ανακήρυξη της δηµοκρατίας, δεκατρείς 

καλλιτεχνικές οµάδες ενώθηκαν δηµιουργώντας, σε αναλογία µε τα υπόλοιπα συµβούλια, 

το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών, που κάλυπτε όλο σχεδόν το καλλιτεχνικό φάσµα του 

Μονάχου. Ως συλλογικό όργανο το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών συντασσόταν µε την 

προσωρινή κυβέρνηση, που είχε επικεφαλής τον Eisner149, αλλά µε δεδοµένο ότι 

αποτελούσε ένα είδος οµοσπονδίας οµάδων και συµµετείχε σε αυτό πολύ µεγάλος 

αριθµός καλλιτεχνών, δεν εξέφραζε ούτε µια αυστηρά καθορισµένη πολιτική θέση, ούτε 

προσδιόριζε σαφώς ενδεχόµενες καλλιτεχνικές επιδιώξεις. Από την άλλη, ο ίδιος ο Eisner 

είχε ασχοληθεί µε το ζήτηµα της τέχνης σε µια επαναστατική κοινωνία. Στις 3 

Ιανουαρίου 1919 απευθύνθηκε στην εθνοσυνέλευση για τη γερµανική τέχνη θίγοντας 

ζητήµατα οικονοµίας και καλλιτεχνικής παραγωγής. Όµως στις εκλογές, 9 µέρες µετά 

την οµιλία του, το USPD πήρε µόνο το 2,5% των ψήφων, το SPD το 33% και το 

συντηρητικό Βαυαρικό Λαϊκό Κόµµα το 35%. Τα µέλη του Συµβουλίου των 

Καλλιτεχνών προσαρµόστηκαν σε αυτήν την αλλαγή και αποµακρύνθηκαν από τις θέσεις 

του Eisner· εξακολουθούσαν πάντως να συµφωνούν γενικά στο ότι οι καλλιτέχνες πρέπει 

                                                 
147 Ούτως ή άλλως το Μόναχο, ακόµα και πριν από τον πόλεµο, δεν ήταν ιδιαίτερα ανοιχτό σε νέες τάσεις, έστω 
κι αν εκεί γεννήθηκε ο Γαλάζιος Καβαλάρης. Ο συντηρητισµός των θεσµικών εκπροσώπων δεν επέτρεψε την 
καθιέρωση ούτε του νατουραλισµού, ούτε του ιµπρεσιονισµού, ούτε του µεταϊµπρεσιονισµού· Laqueur, ό.π., 29. 
148 Για το Μόναχο και τις οµάδες του βλ. Crockett, ό.π., 98-101· Geyer, ό.π.· Guenther, ό.π., 113-114· Weinstein, 
ό.π., 161-218. 
149 Τον Ιανουάριο του 1918, σε αντιστοιχία µε το γενικότερο κύµα απεργιών, σηµειώθηκαν απεργίες στα 
εργοστάσια πολεµοφοδίων που είχαν κτιστεί κατά τη διάρκεια του πολέµου. Μέσα στην αναταραχή οι 
σοσιαλδηµοκράτες ενώθηκαν µε τους ανεξάρτητους σοσιαλδηµοκράτες σε µια προσωρινή κυβέρνηση µε 
επικεφαλής τον Kurt Eisner, τον αρχηγό των απεργιών που είχε µόλις αποφυλακιστεί. Weinstein, ό.π., 161-162. 
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να εµπλακούν στην πολιτική κατάσταση της χώρας και να διεκδικούν τα δικαιώµατά 

τους. 

 Στο Μόναχο το SPD ακολούθησε µια πιο συντηρητική πολιτική επιδιώκοντας να 

διαλύσει τα σωµατεία. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών ήταν επιφυλακτικό 

στο να δεχτεί ως µέλη τους εξπρεσιονιστές καλλιτέχνες, οι οποίοι θεωρούνταν, έστω και 

καλλιτεχνικά, ριζοσπάστες και τύγχαναν αρνητικής αντιµετώπισης, παρά την αναγνώρισή 

τους στην υπόλοιπη Γερµανία. Ο δεξιός τύπος τους κατηγορούσε φανερά και µάλιστα η 

εφηµερίδα Bayerischer Kurier [Αγγελιοφόρος της Βαυαρίας] χαρακτήριζε τον 

εξπρεσιονισµό «µη γερµανικό», «εβραϊκό» και «σλαβικό», ενώ δήλωνε ότι η τέχνη του 

Βερολίνου ήταν υπεύθυνη για τον πολιτικό µπολσεβικισµό. Αντίστοιχο συντηρητισµό 

επιδείκνυαν και οι καθηγητές της Ακαδηµίας αντιµετωπίζοντας τον εξπρεσιονισµό ως 

σύµπτωµα της πολιτικής κατάστασης. Ωστόσο αυτή η απολιτική θέση του Συµβουλίου 

των Καλλιτεχνών έκανε την αριστερή µερίδα της οµάδας να αντιδράσει. Μάλιστα, η 

συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Γερµανικό Θέατρο στις 23 ∆εκεµβρίου του 1918 

µε τη συµµετοχή πάνω από 400 καλλιτεχνών και στην οποία µίλησε ο Eisner, κατέληξε 

σε αλληλοκατηγορία αριστερών και δεξιών. 

 Σε ό,τι αφορά στους πιο ριζοσπάστες αριστερούς καλλιτέχνες, ήδη από το 

Φεβρουάριο του 1918 είχε δηµιουργηθεί ο καλλιτεχνικός οργανισµός Επιτροπή ∆ράσης 

των Επαναστατηµένων Καλλιτεχνών [Aktionausschuss revolutionärer Künstler], στον 

οποίο συµµετείχαν νέοι καλλιτέχνες και συγγραφείς ανάµεσα στους οποίους 

συγκαταλέγονταν οι Hans Richter, Klee, Fritz Schaefler, Schrimpf και άλλοι. Για την 

οµάδα δεν είναι γνωστά αρκετά στοιχεία πέρα από τις δηµοσιεύσεις των µελών της στο 

περιοδικό Der Weg [Ο ∆ρόµος]. Αυτές οι δηµοσιεύσεις µετά τις εκλογές του 1919, 

παρόλο που καταδείκνυαν την στάση των καλλιτεχνών υπέρ της επανάστασης, δεν 

φανέρωναν όλες τον καθαρά αριστερό προσανατολισµό τους. Επιπλέον, πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι στα τέλη Ιανουαρίου 1919 η οµάδα αριθµούσε µόνο 25 µέλη σε 

αντίθεση µε το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών, το οποίο αριθµούσε 2.000 από 18 

διαφορετικές οµάδες και ως εκ τούτου αναγνωρίστηκε από το βαυαρικό υπουργείο 

πολιτισµού ως ο κύριος µηχανισµός για τα καλλιτεχνικά ζητήµατα. 

 Στις 21 Φεβρουαρίου 1919 o Eisner δολοφονήθηκε και αµέσως τα εργατικά και 

στρατιωτικά συµβούλια κήρυξαν γενική απεργία για να διαµαρτυρηθούν τόσο για τη 

δολοφονία όσο και για την αστική αντίθεση στην επανάσταση σχηµατίζοντας µια 

Κεντρική Επιτροπή για να διευθύνει µια νέα συµµαχική σοσιαλιστική κυβέρνηση υπό τον 

Johannes Hoffmann, µέλος του SPD. Η ανυποµονησία των αριστερών εντάθηκε 
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περαιτέρω µε την ανακήρυξη στις 20 Μαρτίου 1919 µιας σοβιετικής δηµοκρατίας στη 

γειτονική Ουγγαρία και τις φήµες ότι η Αυστρία βάδιζε προς την ίδια κατεύθυνση, καθώς 

και µε αναφορές σχετικές µε την πετυχηµένη απεργία των µεταλλωρύχων στη Ρουρ. 

Εποµένως, σκοπεύοντας να προλάβουν την επόµενη συνέλευση του βαυαρικού 

κοινοβουλίου στις 7 Απριλίου του 1919, µερικοί ανεξάρτητοι σοσιαλιστές πολιτικοί, οι 

περισσότεροι από τους οποίους ήταν µέλη της Επιτροπής, µαζί µε ορισµένους αριστερούς 

διανοουµένους, καθώς σε γενικές γραµµές η κίνηση αυτή δεν έχαιρε της υποστήριξης 

των κοµµουνιστών, ανακήρυξαν µια ∆ηµοκρατία Συµβουλίων στο Μόναχο, 

υποχρεώνοντας τον Hoffmann να αποσυρθεί από την εξουσία. Το USPD του Μονάχου, 

ως το µεγαλύτερο κόµµα που υποστήριζε αυτή τη δηµοκρατία, έλαβε πέντε από τις 

έντεκα θέσεις του νέου συµβουλίου, το οποίο είχε επικεφαλής τον 26χρονο ειρηνιστή 

δραµατουργό Ernst Toller. Μεγάλη επίδραση στη νέα κυβέρνηση ασκούσε και ο 

αναρχικός Erich Mühsam, ο οποίος διόρισε κοµισάριο για τη διαφώτιση του λαού (έτσι 

ονοµαζόταν τότε ο υπουργός εκπαίδευσης και πολιτισµού) τον Gustav Landauer. 

 Όταν πήρε την παραπάνω θέση ο Landauer προτίµησε για την υλοποίηση του 

πολιτιστικού του προγράµµατος την οµάδα Επιτροπή ∆ράσης των Επαναστατηµένων 

Καλλιτεχνών και όχι το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών, γεγονός που φανερώνει την 

ιδεολογική σύγκλιση ανάµεσα σε εκείνον και τα µέλη της οµάδας. Παραµέρισε 

προσωρινά τους διδάσκοντες της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών, αναµόρφωσε το θέατρο 

προκειµένου να το κάνει πιο προσβάσιµο στο λαό και κατάφερε η Επιτροπή ∆ράσης να 

πάρει στις 8 Απριλίου τον έλεγχο δύο σηµαντικών εφηµερίδων του Μονάχου, των 

Münchner Neueste Nachrichten [Τελευταίες Ειδήσεις του Μονάχου] και Bayerischer 

Kurier. 

 Οι νέοι συντάκτες των δύο εφηµερίδων µε µια γλώσσα που αναµείγνυε τη 

θρησκεία και την πολιτική ζητούσαν από τη νέα τέχνη να ανατρέψει την ανθρώπινη 

συνείδηση, δήθεν ως προϋπόθεση για την επιτυχία της επανάστασης. Αυτή η πρόταση 

τούς επέτρεψε να απαιτήσουν απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία. Αλλά η επανάσταση γι’ 

αυτούς βασιζόταν ακόµα σε µια πλαστή αίσθηση της κοινότητας, της εθελοντικής 

συνεργασίας όλων των τµηµάτων της κοινωνίας για την πραγµατοποίηση αυτών των 

στόχων. Μετά από έξι µέρες η δηµοκρατία του Μονάχου έφτασε σε ένα ξαφνικό τέλος. 

Στις 13 Απριλίου αποσπάσµατα των δυνάµεων ασφαλείας που ελέγχονταν από την 

κυβέρνηση του Hoffmann, η οποία ήταν σε εξορία στο Μπάµπεργκ, ασφάλισαν τον 

τερµατικό σταθµό του τρένου και επιτέθηκαν στο παλάτι Wittelsbach, έδρα της νέας 

κυβέρνησης. Ενισχύσεις δεν κατάφεραν να φτάσουν και οι εργάτες του Μονάχου τους 
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απέκρουσαν επιτυχώς. Εκµεταλλευόµενοι τη στιγµή, οι ηγέτες του κοµµουνιστικού 

κόµµατος στο Μόναχο, οι Eugen Leviné και Max Levien, ανακήρυξαν µια 

Κοµµουνιστική ∆ηµοκρατία των Συµβουλίων. Η δικαιολογία για την επιθυµία τους να 

επιβάλουν την εξουσία του κοµµουνιστικού κόµµατος ήταν η φηµολογούµενη σύλληψη 

µελών της κυβέρνησης του Toller και η νέα ετοιµότητα που επέδειξαν οι εργάτες στο να 

αντιµετωπίσουν δυναµικά τις αρχές της δηµοκρατίας των συµβουλίων. Οι καλλιτέχνες 

της Επιτροπής ∆ράσης έρχονταν αντιµέτωποι µε ένα ριζικά αλλαγµένο πολιτικό τοπίο. 

Αντί για µια κυβέρνηση που συµφωνούσε µε τις ανανεωτικές αναρχικές γραµµές τους, 

αντιµετώπισαν µια κοµµουνιστική κυβέρνηση σε συνθήκες στρατιωτικής πολιορκίας. 

 Ο Landauer αρχικά υποστήριξε τη νέα κυβέρνηση, παρόλο που δεν του δόθηκε 

κάποια ιδιαίτερη θέση. Η εξουσία των καλλιτεχνών της Επιτροπής ∆ράσης διατηρήθηκε 

και µάλιστα στις 15 Απριλίου 1919 δηµοσιεύτηκε στο ενηµερωτικό δελτίο της 

κυβέρνησης το ακόλουθο κείµενο: «Η Επιτροπή ∆ράσης των Επαναστατών Καλλιτεχνών 

διασαφηνίζει ότι µόνη αυτή πρέπει να θεωρείται εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής 

κοινότητας της πόλης του Μονάχου και όλης της Βαυαρίας. Θεωρώντας τα 

κοµµουνιστικά ιδεώδη ως τη βάση στην οποία εδράζεται, αναγνωρίζει τη δικτατορία του 

προλεταριάτου ως τον αληθινό και µόνο δρόµο για την πραγµάτωση της προλεταριακής 

δηµοκρατίας των σοβιέτ και του κοµµουνισµού»150. 

 Ο Richter ήταν αρχηγός της οµάδας. Είχε έρθει από τη Ζυρίχη στο Μόναχο στις 

αρχές του 1919 και τότε πρέπει να ήρθε σε επαφή µε την οµάδα, η οποία του έδωσε την 

ευκαιρία να πραγµατοποιήσει τη δική του αντίληψη για µια πολιτικά επαναστατική 

µοντέρνα τέχνη, την οποία ανέπτυσσε ήδη από το 1916. Εξάλλου, τον Απρίλιο 1919 είχε 

οργανώσει στη Ζυρίχη την Ένωση Επαναστατών Καλλιτεχνών, στο µανιφέστο της 

οποίας υπήρχε η προσδοκία της επανάστασης, η απαίτηση για µια τέχνη που θα 

απευθύνεται στο λαό και για µια αταξική κοινωνία, ιδέες αντίστοιχες των επαναστατικών 

µανιφέστων της τέχνης της Γερµανίας. Το Μόναχο του πρόσφερε τη δυνατότητα να 

ικανοποιήσει τους στόχους του σε αντίθεση µε την Ελβετία, όπου η επαναστατική 

δραστηριότητα είχε καταπνιγεί σχεδόν αµέσως µετά τον πόλεµο. Ωστόσο ούτε η 

κοµµουνιστική κυβέρνηση ούτε τα εργατικά συµβούλια φαίνεται να υποστήριξαν την 

οµάδα και να ενδιαφέρθηκαν για την αναδιοργάνωση των τεχνών. 

 Στις 1 και 2 Μαΐου τα Ελεύθερα Σώµατα Στρατού και τα οµοσπονδιακά 

στρατεύµατα κατέπνιξαν την Κοµµουνιστική ∆ηµοκρατία και ο Hoffmann επέστρεψε 

στην εξουσία. Συνέλαβαν τον Toller και άλλους καλλιτέχνες της οµάδας και 
                                                 
150 Schrader και Schebera, ό.π., 22. 
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δολοφόνησαν τον Landauer. Μετά από αυτό οι εφηµερίδες και τα περιοδικά γέµισαν µε 

κείµενα που θεωρούσαν δεδοµένο τον πολιτικό ριζοσπαστισµό του εξπρεσιονισµού και 

χαρακτήριζαν την οµάδα µε επίθετα όπως «ριζοσπαστικός», «µπολσεβίκικος», 

«δικτατορικός». Οι συντηρητικοί ήθελαν να δυσφηµήσουν αυτή τη δηµοκρατία µέσω 

µιας επίθεσης κατά της εξπρεσιονιστικής τέχνης. Σε περιοδικά όπως το Simplicissimus 

σατίριζαν µέσω σκίτσων τα εξπρεσιονιστικά έργα. 

 Ανταποκρινόµενοι στη νέα κατάσταση, πολλοί καλλιτέχνες επιδίωξαν να 

διαχωρίσουν τη θέση τους και την τέχνη τους από την επανάσταση και την επαφή τους µε 

το KPD. Αντίστοιχα ο κριτικός August Mayer δηµοσίευσε το Μάιο 1919 στο περιοδικό 

Münchner Blätter für Kunst und Dichtung [Εφηµερίδα για την τέχνη και την ποίηση του 

Μονάχου] ένα κείµενο µε τίτλο «Revolution und Kunst»[«Επανάσταση και τέχνη»] στο 

οποίο υποστήριζε ότι ο όρος «επανάσταση» στην τέχνη δε σχετίζεται µε την πολιτική και 

γενίκευε λέγοντας ότι οι καλλιτέχνες ήταν ανέκαθεν επαναστάτες αλλά παράλληλα 

σέβονταν τους κοινωνικούς κανόνες151. 

 Στα τέλη του 1919 οι αρχές θεωρούσαν πλέον ότι οι εξπρεσιονιστές καλλιτέχνες 

δεν αποτελούσαν πολιτική απειλή. Πολλοί από τους καλλιτέχνες της Επιτροπής ∆ράσης 

έφυγαν από το Μόναχο, ενώ όσοι παρέµειναν γνώριζαν ότι δεν µπορούσαν να περιµένουν 

πια καµία επίσηµη αναγνώριση, αλλά ούτε ιδιαίτερη υποστήριξη από την οργανωµένη 

αριστερά, η οποία δεν τους στήριξε ακόµα και όταν ήταν κυβέρνηση. Η ενθουσιώδης 

υποστήριξη είχε έρθει αρχικά µόνο από όσους είχαν αναρχικές τάσεις. Αλλά οι αναρχικοί 

µετά την κατάπνιξη της επανάστασης δεν έπαιζαν ιδιαίτερο ρόλο στο Μόναχο. 

Αντιµέτωποι µε αυτήν την πραγµατικότητα, οι καλλιτέχνες που δεν έφυγαν, στράφηκαν 

προς την οικονοµία και την ιδεολογία της καπιταλιστικής αγοράς τέχνης που θα τους 

εξασφάλιζε οικονοµική ασφάλεια και επιτυχία. 

 

Η περιοχή του Ρήνου: Ντίσελντορφ – Κολωνία 

 Αµέσως µετά τη λήξη του πολέµου η Κολωνία βρισκόταν υπό την κατοχή του 

βρετανικού στρατού, ο οποίος είχε επιβάλει στρατιωτικό νόµο στην πόλη152. Από την 

άλλη, το Ντίσελντορφ παρέµεινε µια ελεύθερη πόλη και σε σχέση µε την Κολωνία 

αποτελούσε σηµαντικότερο καλλιτεχνικό κέντρο: είχε µια Ακαδηµία Τεχνών και 

                                                 
151 Weinstein, ό.π., 210. 
152 Για την περιοχή του Ρήνου και τις οµάδες της, βλ. Crockett, ό.π., 77-98· Guenther, ό.π., 105-106· Heckmanns, 
ό.π., 81-97· Ulrich Krempel, «Am Anfang: Das Junge Rheinland» στο Das Junge Rheinland: eine 
Friedensidee, επιµ. Stadtmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf, Claasen, Ντίσελντορφ 1988, 10-20. 
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αποτέλεσε πόλο έλξης για αρκετούς καλλιτέχνες και συλλέκτες. Βέβαια, και οι δύο 

πόλεις µεταπολεµικά προσέλκυσαν περισσότερους καλλιτέχνες από ό,τι προπολεµικά.  

 Στα τέλη του 1918 έγινε στην Κολωνία µια έκθεση µε τίτλο Η Νεαρή Ρηνανία 

[Das Junge Rheinland] και στόχο να προβάλει την εξέλιξη του έργου των καλλιτεχνών 

της νέας γενιάς στην περιοχή του Ρήνου τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό υπήρξε η 

αφετηρία για την προσπάθεια σχηµατισµού ενός συνδέσµου καλλιτεχνών. Έτσι, στις 24 

Φεβρουαρίου 1919 ιδρύθηκε η οµώνυµη οµάδα από το ζωγράφο και συγγραφέα Adolph 

Uzarski και το συγγραφέα Herbert Eulenberg (εικ.24). Στην οµάδα συµµετείχαν 

εξπρεσιονιστές καλλιτέχνες, αλλά όχι αποκλειστικά. Ο τίτλος της έκθεσης 

χρησιµοποιήθηκε ξανά το Μάρτιο του 1919, όταν πραγµατοποιήθηκε η πρώτη έκθεση 

της οµάδας, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα τέχνης του Ντίσελντορφ µε τη συµµετοχή 

113 καλλιτεχνών. Τα σχόλια που προκάλεσε η έκθεση ήταν αντικρουόµενα, γεγονός που 

ώθησε τον Karl Koetschau, τον µάλλον συντηρητικό διευθυντή της αίθουσας, να 

καθησυχάσει το αστικό κοινό προσθέτοντας στον κατάλογο ένα κείµενο όπου έγραφε 

ανάµεσα σε άλλα ότι: «Στις µέρες µας ακούµε τη λέξη «επανάσταση» σε κάθε 

περίσταση, ανεξάρτητα από το αν αρµόζει ή όχι. Η Νεαρή Ρηνανία δεν επιθυµεί 

επανάσταση. Επιθυµεί εξέλιξη. Μια εξέλιξη ανεµπόδιστη από τον πατερναλισµό που 

στηρίζεται στην αµείλικτη δύναµη της παράδοσης, των απολιθωµένων καταλοίπων της 

παρελθούσης φήµης»153. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε πρωτοβουλία των µελών της Νεαρής Ρηνανίας 

σχηµατίστηκε στη Βαϊµάρη στις 11 Μαρτίου 1922 ο Συνασπισµός Προοδευτικών 

Καλλιτεχνικών Οµάδων Γερµανίας [Kartell fortschrittlicher Künstlergruppen in 

Deutschland], ο οποίος, εκτός από την εν λόγω οµάδα, περιλάµβανε την Οµάδα του 

Νοέµβρη, την Οµάδα Απόσχισης ∆ρέσδης 1919, την Απόσχιση του Ντάρµστατ και τις 

Καλλιτεχνικές Οµάδες του Χάλλε και του Μονάχου. Στο πλαίσιο αυτού του 

συνασπισµού πραγµατοποιήθηκε µια έκθεση το 1922 µε τίτλο Πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση 

Τέχνης [Erste Internationale Kunstausstellung], αλλά τίποτα περαιτέρω γιατί, λόγω 

διχογνωµιών, ο συνασπισµός σύντοµα διαλύθηκε. 

 Σε αντίθεση µε την οµάδα της Νεαρής Ρηνανίας που αποτελούσε ένα περισσότερο 

εκθεσιακό οργανισµό χωρίς πολιτική συµµετοχή, η οµάδα Συνασπισµός Ακτιβιστών 

[Aktivistenbund], που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά αλλά λίγο αργότερα, παρουσίασε 

µεγαλύτερη µαχητικότητα στο πολιτικό επίπεδο. Σε αυτήν, εκτός από αριστερούς 

ζωγράφους, όπως οι Otto Pankok, Seiwert, Gert Wollheim και αργότερα οι Dix, Werner  
                                                 
153 Heckmanns, ό.π., 82-83. 
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24. Εξώφυλλο του φύλλου 9-10 του περιοδικού της οµάδας Νεαρή Ρηνανία, 1922 
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Gilles, Adalbert Trillhase, συµµετείχαν επίσης αριστεροί συγγραφείς, δηµοσιογράφοι, 

ηθοποιοί και άλλοι διανοούµενοι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην οµάδα αυτή συµµετείχε 

και η µερίδα των πιο αριστερών καλλιτεχνών της Νεαρής Ρηνανίας154. Τα µέλη της 

δήλωναν την εχθρότητά τους απέναντι στους καλλιτέχνες που παρέµεναν 

προσκολληµένοι στην αστική παράδοση, καθώς η τέχνη τους είχε καταλήξει σε έναν 

άψυχο φορµαλισµό. Εκ µέρους της οµάδας κυκλοφόρησε το 1920 το φυλλάδιο µε τίτλο 

Buch Eins des Aktivistenbundes 1919 [Πρώτο βιβλίο του Συνασπισµού Ακτιβιστών 1919] 

και αργότερα δύο ακόµη. Τα φυλλάδια αυτά περιλάµβαναν κείµενα και ποιήµατα που 

συνοδεύονταν από πολυάριθµες ξυλογραφίες και λιθογραφίες. Στο πρώτο µάλιστα 

δηµοσιεύτηκε και ένα ποίηµα του Otto Pankok αφιερωµένο στους Luxemburg και 

Liebknecht. 

 Ένας σηµαντικός κύκλος καλλιτεχνών συγκεντρώθηκε εξάλλου γύρω από τη 

γκαλερί της Johanna Ey155, γνωστής ως Mutter Ey, χωρίς όµως να συγκροτήσουν 

επίσηµα µια οµάδα (εικ.25). Η Mutter Ey, η οποία σταδιακά µετέτρεψε το καφέ που είχε 

σε γκαλερί, αναδείχτηκε σε σηµαντικό υποστηρικτή της σύγχρονης τέχνης, ενισχύοντας 

παράλληλα τα µέλη των δύο προαναφερόµενων οµάδων. Πυρήνα αυτού του κύκλου 

αποτέλεσαν οι Pankok και Wollheim, ενώ σε αυτόν εντάχθηκαν οι Felixmüller και Dix, ο 

οποίος µετακόµισε στο Ντίσελντορφ το 1922. Στο πλαίσιο της γκαλερί εκδόθηκε το 1920 

το περιοδικό Das Ey156, που αποτελούσε την πιο ριζοσπαστική έκδοση στην περιοχή του 

Ρήνου, καθώς ήταν ενάντια στην Ακαδηµία, την γκαλερί του Flechtheim157 και στα πιο 

µετριοπαθή µέλη της οµάδας Η Νεαρή Ρηνανία (εικ.26). 

 Στην Κολωνία ο έµπορος Karl Nierendorf ίδρυσε το ∆εκέµβριο του 1919 την 

οµάδα Κοινωνία των Τεχνών [Gesellschaft der Künste] µε σκοπό να λειτουργήσει όπως 

το Εργατικό Συµβούλιο του Βερολίνου στην περιοχή του Ρήνου. Σε αυτήν συµµετείχαν ο 

ιστορικός τέχνης Salmony, οι έµποροι Martha και Hans Koch και οι καλλιτέχνες Hoerle, 

Anton Räderscheidt, Max Ernst, Otto Freundlich, Alfred Gruenwald και άλλοι. Στο  

                                                 
154 Την ίδια στιγµή υπήρχε η συντηρητική δεξιά πτέρυγα της οµάδας Η Νεαρή Ρηνανία, που τώρα 
ευθυγραµµιζόταν µε την ακαδηµία τεχνών υπό την καθοδήγηση του Fritz Roeber· Heckmanns, ό.π., 85-89. 
155 Για την Johanna Ey, βλ. Shulamithn Behr, «Anatomy of the Woman as Collector and Dealer in the Weimar 
Period. Rosa Shapire and Johanna Ey» στο Visions of the ‘Neue Frau’. Women and the Visual Arts in Weimar 
Germany, επιµ. Marscha Meskimmon και Sheaver West, Scolar Press, Άλντερσοτ 1995, 96-107. 
156 Η κυκλοφορία των βιβλίων του Συνασπισµού Ακτιβιστών, τα τρία φύλλα του Έι µε τα γραφικά τους, καθώς 
και η εµφάνιση του περιοδικού Η νεαρή Ρηνανία, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1921 υπό την επιµέλεια του 
Wollheim, δηµιούργησαν ένα κλίµα στην πόλη που έγινε γνωστό και έξω από τα σύνορά της· Crockett, ό.π., 86-
87. 
157 Ο Flechtheim, παρόλο που υποστήριζε την οµάδα Η Νεαρή Ρηνανία, έκρινε επιθετικά το πρώτο τεύχος του 
Βιβλίου του Συνασπισµού Ακτιβιστών. Μετά την ανταπάντηση του Wollheim στράφηκε εναντίον και των 
οµάδων και του εξπρεσιονισµού µέσω του περιοδικού Der Querschnitt [Επισκόπηση], που άρχισε να εκδίδει τον 
Ιανουάριο του 1921. 
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25. Arthur Kaufmann, Σηµερινοί άνθρωποι, 1925, λάδι σε καµβά, 182 x 245εκ., Kunstmuseum, 
Ντίσελντορφ 

 
 

  
 

26. Otto Pankok, εξώφυλλα των φύλλων 1 και 2 του περιοδικού Das Ey, 1920 
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πρόγραµµα της οµάδας θίγονταν κυρίως καλλιτεχνικά ζητήµατα που αφορούσαν στην 

αλλαγή της διδασκαλίας της τέχνης και τις επιλογές των έργων στα µουσεία. Τα µέλη της 

Κοινωνίας των Τεχνών βρίσκονταν σε συνεργασία µε τα µέλη του Συνασπισµού 

Ακτιβιστών στο Ντίσελντορφ, τους Davringhausen και Mense στο Μόναχο, τον 

Felixmüller στη ∆ρέσδη και τους Herzfelde και Grosz στο Βερολίνο. Τον Ιανουάριο του 

1920 ο Nierendorf δηµοσίευσε το πρώτο φύλλο του περιοδικού της οµάδας µε τίτλο Der 

Strom [Το Ρεύµα], το οποίο είχε ακροαριστερό πολιτικό προσανατολισµό, προωθούσε 

αριστερούς καλλιτέχνες και στήριζε τις εκδόσεις Malik. Στο πλαίσιο όµως του 

στρατιωτικού νόµου, που είχε επιβληθεί στην Κολωνία, γινόταν προσπάθεια να 

εµποδιστούν οι ανατρεπτικές κινήσεις από την πλευρά των κοµµουνιστών και ως εκ 

τούτου περιοδικά που υποστήριζαν τους ριζοσπάστες αριστερούς, όπως Der Strom και 

Der Ziegelbrenner [Ο Κεραµοθραύστης], υπέστησαν αυστηρή λογοκρισία. Ορισµένα 

µέλη της Κοινωνίας των Τεχνών δηµοσίευσαν επιπλέον το αναρχοσοσιαλιστικό 

περιοδικό Der Ventilator [Ο Ανεµιστήρας], ενσωµατώνοντάς το ως εβδοµαδιαίο 

καλλιτεχνικό φυλλάδιο σε µια καθηµερινή εφηµερίδα. Το περιοδικό, στην ίδρυση του 

οποίου συµµετείχε ο Gruenwald, περιλάµβανε ανώνυµα κείµενα και εικονογράφηση των 

Ernst, Hoerle και Seiwert. Μετά από 6 τεύχη (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1919) το περιοδικό 

απαγορεύτηκε εξαιτίας του πολιτικού του περιεχοµένου. 

 Ωστόσο µια µερίδα καλλιτεχνών, κυρίως κονστρουκτιβιστές, αποκόπηκαν από 

την οµάδα, καθώς, θεωρώντας ότι το νταντά ήταν ένα κακόγουστο αστείο που µάλλον 

διασκέδασε παρά τάραξε την αστική τάξη, διαφωνούσαν µε τον Ernst και τους 

καλλιτέχνες που είχαν συσπειρωθεί γύρω του. Έτσι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

του 1920, οι Hoerle, Raderscheidt, Seiwert, Gottfried Brockmann και άλλοι ίδρυσαν τη 

δική τους οµάδα µε το όνοµα Ηλίθιος [Stupid]. Τα µέλη της οµάδας συνεργάζονταν µε τα 

µέλη και του Συνασπισµού Ακτιβιστών και µε τον κύκλο των καλλιτεχνών γύρω από τη 

Mutter Ey. Τέλος, αξίζει να προσθέσουµε ότι στα µέσα της δεκαετίας του 1920 

σχηµατίστηκε η Οµάδα των Προοδευτικών, γύρω από τους Hoerle και Seiwert, η οποία 

προσπαθούσε να συνενώσει τον Κονστρουκτιβισµό µε τη Νέα Αντικειµενικότητα, τη 

γεωµετρία µε το αντικείµενο και τις πρωτοποριακές πεποιθήσεις µε την πολιτική 

δραστηριότητα. 

 

Καρλσρούη 

Στην Καρλσρούη, µια ήσυχη πόλη στην αποστρατιωτικοποιηµένη ζώνη κατά 

µήκος του Ρήνου, η κατάσταση ήταν πιο ήρεµη, καθώς οι επαναστατικές κινήσεις ήταν 
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πιο περιορισµένες, ενώ από το 1919 ως το 1929 υπήρχε πάντα µια µετριοπαθής 

συµµαχική κυβέρνηση158. Κάτι παρόµοιο συνέβαινε και στον τοµέα της τέχνης, καθώς η 

πρωτοποριακή τέχνη δεν προβαλλόταν τουλάχιστον ως το 1919. Αντίθετα, προτιµούσαν 

πιο συντηρητικούς ζωγράφους, συνήθως µέλη της Ακαδηµίας Τέχνης, όπως ήταν οι 

τοπιογράφοι Wilhelm Schirmer και Hans Thoma159. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο του γενικότερου επαναστατικού κλίµατος και της 

δηµιουργίας πληθώρας καλλιτεχνικών οµάδων σε όλη τη Γερµανία, οργανώθηκαν και 

στην Καρλσρούη καλλιτεχνικοί συνασπισµοί. Το ∆εκέµβριο του 1918 ιδρύθηκε η 

οργάνωση Καλλιτεχνικό και Πολιτιστικό Συµβούλιο του Μπάντεν [Kunst- und Kulturrat 

für Baden], η οποία όµως δε στόχευε στην ενίσχυση της µοντέρνας τέχνης, αλλά στην 

προβολή κλασικότερων µορφών, στις οποίες το κοινό θα µπορούσε να ανταποκριθεί 

καλύτερα. Το συντηρητικό και εθνικιστικό στοιχείο που ήταν διακριτό στις θέσεις των 

µελών της οµάδας, όχι µόνο δυσχέραινε τα πράγµατα για τους καλλιτέχνες της 

πρωτοπορίας, αλλά και οδήγησε πολλούς από αυτούς στο να εναντιωθούν σε αυτόν τον 

ακαδηµαϊσµό και να αντιδράσουν, συγκροτώντας µια νέα οµάδα. 

Επρόκειτο για την καλλιτεχνική οµάδα Ρι [Rih, όνοµα από το γρήγορο άλογο σε 

µυθιστόρηµα του Karl May], που ιδρύθηκε το 1919 και στην οποία συµµετείχαν οι 

Walter Becker, Oskar Fischer, Hubbuch, Egon Itta, Eugen Segewitz, Schlichter, Scholz 

και Wladimir Zabotin. Τα µέλη της οµάδας εξέφραζαν αλληλεγγύη προς την Οµάδα του 

Νοέµβρη στο Βερολίνο και λειτουργούσαν περίπου ως παράρτηµά της, καθώς οι στόχοι 

τους ήταν αντίστοιχοι. Στρέφονταν όλοι ενάντια στο ακαδηµαϊκό παρελθόν, ανεξάρτητα 

από το ότι µεταξύ τους δεν υπήρχε µια κοινή τεχνοτροπική γραµµή. Επιπλέον αρκετά 

µέλη της οµάδας, και ιδιαίτερα οι Schlichter, Scholz και Hubbuch, ήταν έντονα 

πολιτικοποιηµένα µε αριστερό προσανατολισµό, γεγονός στο οποίο οφείλεται το 

ριζοσπαστικό προφίλ της οµάδας. Η οµάδα διαλύθηκε όµως σύντοµα, το καλοκαίρι του 

1920, καθώς δεν κατάφερε να αποσπάσει το επιθυµητό ενδιαφέρον από τους κρατικούς 

µηχανισµούς και το κοινό. Ο Kühne αναφέρει ότι ίσως ένας από τους λόγους διάλυσης 

                                                 
158 Για την Καρλσρούη και τις οµάδες της βλ. Angermeyer-Deubner, Marlene, Neue Sachlichkeit und Verismus in 
Karlsruhe, 1920-1933, C.F. Müller GmbH, Καρλσρούη 1988· Crοckett, ό.π., 115-129· Guenther, ό.π., 107-108· 
Jakob, Susanne, «Die Gruppe “Rih”» στο Den Zeitgeist im Visier: “Kritischer Realismus in Baden”, επιµ. Hans-
Dieter Mück, Matthaes, Στουτγάρδη 1991, 6-10· Günter Metken, «‘Healthily Realist without Being Repulsive’-
Karlsruhe’s Contribution: Two Generations of Realist Draftsmen» στο German Realist Drawings of the 1920s, 
ό.π., 43-46.  
159 Ο Wilhelm Schirmer ήταν ο πρώτος διευθυντής της ακαδηµίας και ο Hans Thoma ήταν διευθυντής από το 
1899 ως το 1919· Crοckett, ό.π., 115. 
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της οµάδας να ήταν η µετακόµιση του Schlichter στο Βερολίνο, καθώς η οµάδα έχασε 

ένα πολύ µαχητικό της µέλος160. 

 

* 

 

Ολοκληρώνοντας αξίζει να επισηµάνουµε ορισµένα σηµεία. Από όλα τα 

παραπάνω γίνεται φανερό πως οι καλλιτέχνες συσπειρώθηκαν σε οµάδες σκεπτόµενοι ότι 

µέσα στο πλαίσιο του επαναστατικού κλίµατος θα µπορούσαν να προβάλουν και να 

διεκδικήσουν δυναµικά τα καλλιτεχνικά τους αιτήµατα. Αλλά το γεγονός ότι στράφηκαν 

ενάντια στους καθιερωµένους και συντηρητικούς καλλιτεχνικούς θεσµούς δε σηµαίνει, 

όπως υποστηρίζει η Barton161, ότι ως οµάδες τάχθηκαν και υπέρ της επανάστασης που 

απέβλεπε στον κοινωνικό µετασχηµατισµό και την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, 

ούτε ότι στάθηκαν στο πλευρό των εργατών. 

Εντούτοις, τόσο ο αναβρασµός της επανάστασης, όσο και η ασάφεια που 

επικρατούσε αρχικά στο εσωτερικό των οµάδων ως προς τον προσδιορισµό των 

καλλιτεχνικών και κυρίως των πολιτικών τους στόχων, ώθησαν τους καλλιτέχνες της 

αριστεράς να συµµετάσχουν σε αυτές. Εκείνοι πίστεψαν ότι µέσα από τη συσπείρωσή 

τους σε οµάδες θα συντονίζονταν µε το γενικότερο πνεύµα της επανάστασης, θα ήταν 

στο πλευρό των εργατών και φέρνοντάς τους σε επαφή µε την τέχνη τους θα 

δηµιουργούσαν ένα νέο προλεταριακό κοινό, ενώ παράλληλα θα προωθούσαν και τα δικά 

τους καλλιτεχνικά αιτήµατα. Καλλιτέχνες όπως ο Grosz, o Felixmüller, o Dix και τόσοι 

άλλοι θεώρησαν ότι οι ατοµικές τους αξιώσεις θα µπορούσαν να µετατραπούν σε 

συλλογικές µέσω των οµάδων. Ωστόσο κάτι τέτοιο αποδείχτηκε αδύνατο, από τη στιγµή 

που οι περισσότερες οµάδες αφενός συγκέντρωναν καλλιτέχνες διαφόρων πολιτικών 

προσανατολισµών, και αφετέρου, ακόµα και αν στόχευαν στη δηµιουργία ενός 

προλεταριακού κοινού, στην πράξη απέβλεπαν στο αστικό, αφού αυτό είχε την 

οικονοµική δυνατότητα να αγοράσει έργα τέχνης. Κατόπιν τούτου πολλοί από τους 

αριστερούς καλλιτέχνες, διαπιστώνοντας ότι η εκάστοτε οµάδα δεν ανταποκρινόταν 

στους πολιτικούς στόχους που είχαν στο µυαλό τους, αποχωρούσαν. 

Παρ’ όλα αυτά οι οµάδες που κατάφεραν να διατηρηθούν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ήταν όσες, από τη µια, είχαν σαφείς καλλιτεχνικές επιδιώξεις και, από την 

άλλη, είτε ακολούθησαν µια απολιτική στάση, όπως η Οµάδα του Νοέµβρη, είτε 

                                                 
160 Kühne, ό.π., 40. 
161 Barton, ό.π., 3. 
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συντάσσονταν µε την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως το Συµβούλιο των Καλλιτεχνών στο 

Μόναχο. Τα µέλη του τελευταίου, παρόλο που θεωρητικά υποστήριζαν ότι οι καλλιτέχνες 

πρέπει να παρεµβαίνουν στην πολιτική κατάσταση της χώρας διεκδικώντας τα 

δικαιώµατά τους, άλλαζαν τις θέσεις τους έτσι ώστε να είναι συµβατές µε την εκάστοτε 

κυβέρνηση. Έτσι, ενώ αρχικά υποστήριζαν τις θέσεις του Eisner, όταν αυτός έχασε την 

εξουσία και επικράτησαν οι συντηρητικοί, προσάρµοσαν αντίστοιχα τις θέσεις τους. 

 Εποµένως, αν εξαιρέσουµε την Κόκκινη Οµάδα, που ήταν όργανο του KPD 

(παρόλο που, όπως είδαµε, και αυτή αντιµετώπισε µε επιφύλαξη τους ακροαριστερούς 

καλλιτέχνες που επιχείρησαν µια έντονη κοινωνική κριτική µέσω του έργου τους), και 

την Επιτροπή ∆ράσης στο Μόναχο, τα µέλη της οποίας τάσσονταν ρητά υπέρ του 

κοµµουνισµού και της δικτατορίας του προλεταριάτου, καµιά άλλη οµάδα δεν 

υποστήριξε εκείνα τα χρόνια συλλογικά αριστερές πολιτικές σκοπιµότητες ούτε µαχόταν 

για την εγκαθίδρυση ενός σοσιαλιστικού τρόπου διακυβέρνησης, πράγµα που αργότερα 

έκανε περισσότερο η Asso. Μπορεί ορισµένες να είχαν αριστερό προφίλ, όµως αυτό 

οφειλόταν όχι στο συνολικό ριζοσπαστικό χαρακτήρα τους, αλλά ως επί το πλείστον στις 

επιµέρους αριστερές πεποιθήσεις είτε των ιδρυτικών µελών τους, όπως στην περίπτωση 

του Εργατικού Συµβουλίου για την Τέχνη στο Βερολίνο, είτε των πιο πολιτικοποιηµένων 

µελών τους, όπως στην περίπτωση της οµάδας Ρι στην Καρλσρούη. 

 Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι όλοι οι καλλιτέχνες, όσο κι αν προσπάθησαν να 

λειτουργήσουν σε συλλογικό επίπεδο, καθώς η αριστερή λογική απαιτούσε την υπέρβαση 

της ατοµικότητας, µε την ένταξη είτε στο προλεταριάτο, είτε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα, 

είτε σε κάποια επαναστατική καλλιτεχνική οργάνωση, τα κατάφεραν ελάχιστα. Αυτό 

οφειλόταν πιθανότατα, όπως σηµειώνει ο Roters162, στην προσωπική τους φιλοδοξία, 

στην ισχυρή τους θέληση και στην ελιτίστικη εικόνα που είχαν για τη θέση τους. 

Μάλιστα ο εν λόγω ιστορικός υπογραµµίζει ότι δε διέφεραν από τους αστούς 

συναδέλφους τους, εναντίον των οποίων στρέφονταν, και ότι το γεγονός ότι θεωρούσαν 

τους εαυτούς τους ριζοσπάστες αριστερούς χωρίς πραγµατικά να είναι. Σε κάθε 

περίπτωση είναι δύσκολο να διαγνώσουµε τα προσωπικά κίνητρα και την ειλικρίνεια των 

ιδεών του κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά. Ακόµα κι αν το επιχείρηµα του Roters έχει κάποια 

βάση, η στάση των καλλιτεχνών µπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουµε υπόψη τις 

βιοποριστικές ανάγκες τους, όσο κι αν από στενή ιδεολογική σκοπιά δείχνει 

οπορτουνιστική. 

                                                 
162 Roters, «Prewar, Wartime, and Postwar», ό.π., 53. 
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Κεφάλαιο 4 
Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

 

 Οι περισσότεροι µελετητές της τέχνης της µεσοπολεµικής περιόδου στη Γερµανία 

και των καλλιτεχνών που αποτελούν το θέµα αυτής της εργασίας, χαρακτηρίζουν, µε 

βασικό κριτήριο την αληθοφάνεια της αναπαράστασης, ρεαλιστικά κυρίως τα έργα που 

έχουν γίνει µετά το 1923 ή ακόµα και µετά το 1925, αλλά όχι τα παλαιότερα. Αν και τα 

έργα που εντάσσονται στη Νέα Αντικειµενικότητα µπορεί να δείχνουν αληθοφανέστερα, 

αυτό δεν τα καθιστά απαραιτήτως πιο ρεαλιστικά από άλλα έργα, που χρονολογούνται 

πριν από το 1923. Η αληθοφάνεια είναι βασικό χαρακτηριστικό του νατουραλισµού, που 

στηρίζεται στη σχολαστική παρατήρηση και τη σχεδόν φωτογραφική απόδοση της 

σύγχρονης ζωής, αποφεύγοντας οποιοδήποτε πολιτικό, κοινωνικό ή ηθικό σχόλιο· 

αντιθέτως, στο ρεαλισµό διακρίνουµε την κριτική παρέµβαση του καλλιτέχνη στην 

απεικόνιση της πραγµατικότητας ανάλογα µε το πώς την αντιλαµβάνεται, στοιχείο που 

εµφανίζεται στα έργα που έγιναν στα χρόνια αµέσως µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Με άλλα λόγια, ο ρεαλιστικός χαρακτήρας αυτών των έργων προκύπτει από το γεγονός 

ότι οι καλλιτέχνες εµπνέονται από τη σύγχρονή τους πραγµατικότητα, την οποία 

χρησιµοποιούν ως αφετηρία του έργου τους, την επεξεργάζονται και τη µετουσιώνουν µε 

κριτική διάθεση και σκοπό163. 

 Παραπέρα, τα έργα που φιλοτεχνήθηκαν πριν από το 1923 διακρίνονται από τη 

δηµιουργική αφοµοίωση και την ευρηµατική χρήση και σύνθεση ποικίλων µορφικών 

στοιχείων που οι καλλιτέχνες αντλούν από τις σύγχρονές τους τάσεις. Από τους 

φουτουριστές αντλούν τις δυναµικές προοπτικές και τις βίαιες και ταραγµένες αστικές 

σκηνές, ενώ από τους εξπρεσιονιστές την αίσθηση για τα έντονα χρώµατα και τις σκηνές 

του υποκόσµου. Από τη µεταφυσική ζωγραφική αντλούν την ορθολογική οργάνωση του 

χώρου και τη γεωµετρική προοπτική, ενώ σε ορισµένα έργα τους υιοθετούν και τις 

διασταυρωµένες διαγώνιους πάνω σε γερµένα επίπεδα των κονστρουκτιβιστών. Οι 

συνθέσεις που προκύπτουν µέσα από αυτό το µείγµα διαφορετικών τεχνοτροπικών 

στοιχείων, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο αληθοφανείς, συνιστούν τον ιδιαίτερο 

ρεαλισµό του κάθε καλλιτέχνη. 

 Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι ιδιαίτερα από το 1918 ως το 1921 το έργο των 

καλλιτεχνών χαρακτηρίζεται από έναν έντονο εκλεκτικισµό. Παρατηρούµε, δηλαδή, 

                                                 
163 Γενικά για τους όρους «ρεαλισµός» και «νατουραλισµός» βλ. J. H. Rubin, «Realism» στο The Dictionary of 
Art, επιµ. Jane Turner, τ. 26, Grove, Νέα Υόρκη 1996, 52-57· Linda Nochlin, Realism, Penguin Books, Νέα 
Υόρκη-Λονδίνο 1971· Jerald Needham, «Naturalism» στο The Dictionary of Art, ό.π., τ. 23, 685-689. 
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γρήγορες αλλαγές στο ύφος τους, καθώς έψαχναν νέες φόρµες για να δηµιουργήσουν το 

δικό τους ιδίωµα και να δώσουν έµφαση στο σηµείο που κάθε φορά επιθυµούσαν, 

παραµένοντας όµως προσανατολισµένοι σε µια απεικόνιση µε κριτική και συχνά 

σατιρική διάθεση164. Σε µια δεύτερη φάση, κυρίως από το 1922 και µετά, το ύφος τους 

γίνεται ολοένα και πιο αληθοφανές, διατηρώντας όµως τα στοιχεία της σάτιρας, του 

χλευασµού και του γκροτέσκου. Από το 1924 και ιδίως από το 1925 η περαιτέρω εξέλιξη 

που παρατηρείται είναι ότι αρχίζει να χάνεται η τόσο έντονη κριτική διάθεση, ενώ 

υιοθετείται πλέον ένας ακόµα σαφέστερα νατουραλιστικός ρεαλισµός. 

 Αποσκοπώντας στην υλοποίηση µιας επαναστατικής, προλεταριακής, κοινωνικής, 

και για κάποιους κοµµουνιστικής, τέχνης, οι αριστεροί καλλιτέχνες στράφηκαν σταδιακά 

στην αναπαραστατικότητα, την απλότητα και την καθαρότητα γιατί πίστευαν, όπως ο 

Brecht, ότι: «Όταν θέλει κανείς να µιλήσει στο λαό, πρέπει να γίνει κατανοητός από το 

λαό»165. Τουλάχιστον για ένα διάστηµα, οι καλλιτέχνες δε θεωρούσαν τη δουλειά τους ή, 

έστω, ένα σηµαντικό µέρος της, αυτοσκοπό, αλλά τους ενδιέφερε η κοινωνική της 

χρησιµότητα. Μέσα από έργα σατιρικά, ωµά ή σκληρά, ανάλογα µε την επώδυνη 

πραγµατικότητα που βίωναν οι ίδιοι, ιδιαίτερα µετά τον πόλεµο, ήθελαν να περάσουν τα 

µηνύµατά τους στην εργατική τάξη. 

 Ασφαλώς οι καλλιτέχνες επέλεγαν να απεικονίσουν µια συγκεκριµένη 

πραγµατικότητα, ανάλογα µε τις πεποιθήσεις τους και την ιδεολογία τους. Το ρεαλισµό 

δεν τον χρησιµοποίησαν µόνο οι αριστεροί καλλιτέχνες, αλλά και οι φιλελεύθεροι και οι 

δεξιοί, ο καθένας από τη δική του σκοπιά και µε το δικό του ύφος. Σε ό,τι αφορά στους 

αριστερούς, είναι ενδεικτικά τα λόγια του Karl Radek166 σχετικά µε τον σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό: «Ρεαλισµός σηµαίνει να αποδίδει κανείς σε ένα έργο όχι µόνο την παρακµή 

του καπιταλισµού και το µαρασµό της κουλτούρας του, αλλά και τη γέννηση εκείνης της 

τάξης, εκείνης της δύναµης που µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα κοινωνία και µια νέα 

κουλτούρα. Ρεαλισµός δε σηµαίνει τον εξωραϊσµό ή την αυθαίρετη επιλογή 

επαναστατικών φαινόµενων· σηµαίνει την αντανάκλαση της πραγµατικότητας όπως αυτή 

είναι, µε όλη της την περιπλοκότητα, µε όλες της τις αντιθέσεις, και όχι µόνο την 

καπιταλιστική πραγµατικότητα, αλλά και εκείνη την άλλη, τη νέα πραγµατικότητα – την 

πραγµατικότητα του σοσιαλισµού … Εµείς δεν φωτογραφίζουµε τη ζωή. Μέσα από το 

σύνολο των φαινοµένων ψάχνουµε το κύριο φαινόµενο. Το να αναπαριστά κανείς τα 
                                                 
164 Schmied, «Developments in German Art», ό.π., 40. 
165 Μπρεχτ, ό.π., 83. 
166 To ∆εκέµβριο του 1918 ο Karl Radek, που αγωνίστηκε πλάι στον Λένιν, έφτασε στο Βερολίνο µε σκοπό την 
ίδρυση ενός κόµµατος µπολσεβίκων στη Γερµανία και έπεισε τους σπαρτακιστές να µετασχηµατιστούν σε 
Κοµµουνιστικό Κόµµα· McCloskey, ό.π., 51-52. 
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πάντα αδιακρίτως δεν είναι ρεαλισµός. Αυτό θα αποτελούσε την πιο χυδαία µορφή 

νατουραλισµού. Πρέπει να επιλέγουµε τα φαινόµενα. Ρεαλισµός σηµαίνει ότι επιλέγουµε 

µε κριτήριο τι θεωρούµε σηµαντικό και τι υπαγορεύουν οι κατευθυντήριες αρχές …»167. 

 Συγχρόνως µε τις αριστερές πεποιθήσεις των καλλιτεχνών, που τους υπαγόρευαν 

την αίσθηση της αποστολής και τους ώθησαν σε αυτή τη συγκεκριµένη µορφή 

ρεαλιστικής τέχνης, στην ίδια κατεύθυνση παρακινήθηκαν από το γεγονός ότι αντίστοιχη 

στροφή προς µια αναπαραστατική τέχνη σηµειωνόταν σε κύρια καλλιτεχνικά κέντρα της 

Ευρώπης, αλλά και της Αµερικής168. Παρά τις συχνά έντονες διαφοροποιήσεις στο ύφος 

των καλλιτεχνών, κοινή συνισταµένη όλων ήταν η προσπάθεια να απεικονίσουν τη 

σύγχρονή τους κοινωνική πραγµατικότητα. Με κυριότερο, ίσως, έναυσµα τη φρίκη του 

πολέµου και των οδυνηρών συνεπειών του σε όλα τα επίπεδα, επιθυµούσαν να πάρουν 

θέση απέναντι στις σύγχρονές τους συνθήκες και να γίνουν µάρτυρες της εποχής τους, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα µια άµεση και ανεµπόδιστη επαφή µε το θεατή. Ενώ στην 

αρχή του αιώνα όλοι έψαχναν την έκφραση µέσα από σύνθετες και περίπλοκες φόρµες σε 

συνδυασµό µε µια οξεία χρήση του χρώµατος, µετά την εµπειρία του πολέµου, δόθηκε 

έµφαση στην αποκατάσταση των κλασικών αξιών, ακόµα και στην τέχνη. Οι καλλιτέχνες 

ήθελαν να παντρέψουν νέα εικαστικά στοιχεία µε παλαιότερα ακαδηµαϊκά, κλίνοντας 

προς ένα πιο «κλασικό» εικαστικό λεξιλόγιο που θα ήταν και πιο κατανοητό από το ευρύ 

κοινό. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι το δοκίµιο του Jean Cocteau «Επιστροφή 

στην τάξη», του 1923, στο οποίο εκφράζεται αυτή η διάθεση επιστροφής σε παλαιότερες 

φόρµες169. Ο Cocteau, ο οποίος ήταν αφοσιωµένος στο κλασικό πνεύµα και ύφος, 

                                                 
167 Το απόσπασµα προέρχεται από λόγο που εκφώνησε ο Radek το 1934 σε συνέδριο των σοβιετικών 
συγγραφέων· το αντλώ από Herbert Read, Art and Society, Faber and Faber, Λονδίνο 1967, 129. Στον αντίποδα, 
ο ρώσος κονστρουκτιβιστής Naum Gabo κυκλοφόρησε το 1920 το Ρεαλιστικό µανιφέστο, µε το οποίο επίσης 
τασσόταν κατά της απλής µίµησης της οπτικής πραγµατικότητας, έχοντας όµως ως στόχο την κατασκευή µιας 
νέας· το κείµενο του µανιφέστου υπάρχει στο Ντε Μικέλι, ό.π., 416-422. Όµως, όπως εύστοχα σηµειώνει ο 
Malpas, αν µε τον όρο «ρεαλισµός» καλύπτουµε ό,τι είναι αναπαραστατικό, επειδή αναφέρεται σε µια απτή 
πραγµατικότητα, αλλά και ό,τι είναι αφαιρετικό, επειδή προβάλλει µια άλλη πραγµατικότητα, τότε ο όρος αυτός 
θα τείνει να µη σηµαίνει τίποτα· James Malpas, Realism, Tate Gallery Publishing, Λονδίνο 1997, 7. 
168 Για το ρεαλισµό του 20ού αιώνα βλ. Massimo Carrà, «The Crisis of the Avant-Garde and Magic Realism» στο 
Realismo Mágico, ό.π., 294-296· Les Réalismes, 1919-1939, Le Centre, Παρίσι 1980· Malpas, ό.π.· Claus Pack, 
«Vor und zwischen den Kriegen» στο Neue Sachlichkeit und Realismus. Kunst zwischen den Kriegen, Kulturamt 
der Stadt Wien, Βιέννη 1977, 147-160· Bianca Saletti και Asor Rosa, «Realism in the 20th Century» στο 
Encyclopedia of World Art, τ. X, McGraw-Hill Book Company, Λονδίνο 1966, 886-888· Wieland Schmied, 
«Neue Wirklichkeit – Surrealismus und Sachlichkeit» στο Tendenzen der Zwanziger Jahre, επιµ. Stephan 
Waetzoldt και Verena Haas, Dietrich Reimer, Βερολίνο 1977, 4/1-4/36· James G. Todd, Jr, «Social Realism» στο 
The Dictionary of Art, ό.π., τ. 28, 919-920· Paul Wood, «Realisms and Realities» στο Realism, Rationalism, 
Surrealism: Art Between the Wars, επιµ. Briony Fer, Yale University Press, Νιου Χέιβεν 1993, 251-331. 
169 Πρωτότυπος τίτλος του δοκιµίου είναι «Rappel à l’ordre». Βλ. σχετικά Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-
Alain Bois και Benjamin H.D. Buchloh, Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames 
and Hudson, Λονδίνο 2004, 160-165 [ελληνική έκδοση: Η τέχνη από το 1900. Μοντερνισµός, Αντιµοντερνισµός, 
Μεταµοντερνισµός, µτφρ. Ιουλία Τσαλακίδου, Επίκεντρο, Αθήνα 2007· επιλέξαµε να µη χρησιµοποιήσουµε την 
ελληνική έκδοση λόγω της κακής ποιότητας της µετάφρασης]· Schmied, «Developments in German Art», ό.π., 
37-38. 



 92

διαπίστωνε, αναφερόµενος στη γαλλική τέχνη, ότι η εµµονή στην πρωτοπορία ήταν κι 

αυτή µια σύµβαση και για το λόγο αυτό θεωρούσε ότι οι καλλιτέχνες στρεφόµενοι προς 

το παρελθόν θα µπορούσαν να προοδεύσουν πιο γρήγορα και σίγουρα. Επίσης, πρόβαλλε 

τη σηµαντικότητα του υφολογικού πλουραλισµού, όπως εκείνη την περίοδο εµφανιζόταν 

στο έργο του Pablo Picasso. 

 Πράγµατι, ο Picasso στη Γαλλία, παράλληλα µε τον κυβισµό, στρέφεται, υπό την 

επίδραση των έργων του Ingres, προς ένα νεοκλασικισµό που κράτησε περίπου από το 

1914 ως τα µέσα της δεκαετίας του 1920 (εικ.27). Παρόµοια, από το 1914 και µετά, ο 

Fernand Léger, συµφιλιωµένος µε την τεχνολογία και το σύγχρονο βιοµηχανικό κόσµο, 

µεταβαίνει από τον κυβισµό και τον φουτουρισµό σε αναπαραστατικές απεικονίσεις της 

σχέσης του ανθρώπου µε τη µηχανή (εικ.28), ενώ προϋπάρχουν ο ναΐφ ρεαλισµός του 

Henri Rousseau και η προσπάθεια του André Derain να δηµιουργήσει µια νέα ρεαλιστική 

δοµή της εικόνας, παρακάµπτοντας τον κυβισµό και στρεφόµενος στον Paul Cézanne. 

Στην Ιταλία, ο φουτουριστής Gino Severini στρέφεται επίσης προς το νεοκλασικισµό, 

ενώ οι Giorgio de Chirico, Carlo Carrà και Giorgio Morandi χρησιµοποιούν τους 

αναπαραστατικούς εικαστικούς όρους στη µεταφυσική ζωγραφική. Όλοι οι παραπάνω 

αποτέλεσαν πρότυπα για τους γερµανούς καλλιτέχνες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους 

κατευθύνσεις. 

 O Schmied µάλιστα επισηµαίνει ότι, όπως οι εξπρεσιονιστές δε στράφηκαν στη 

γερµανική παράδοση, δηλαδή στους γερµανούς ιµπρεσιονιστές, αλλά έστρεψαν το 

βλέµµα στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ζυρίχη και τη Ρωσία, έτσι και αυτή η γενιά 

καλλιτεχνών δεν πίστεψε ότι µπορεί να εµπνευστεί από την προπολεµική γενιά των 

καλλιτεχνών, δηλαδή από τους γερµανούς εξπρεσιονιστές, και γι’ αυτό έστρεψε το 

βλέµµα της σε καλλιτέχνες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες170. Αυτή η άποψη περιέχει µια 

δόση αλήθειας, αλλά και κάποια υπερβολή, καθώς και οι µεν και οι δε καλλιτέχνες 

άντλησαν κάποια στοιχεία και από τους προγενέστερους οµοεθνείς τους. Ιδιαίτερα στα 

έργα που µελετούµε σε αυτή την εργασία παρατηρούµε ένα συγκερασµό τεχνοτροπιών, 

συµπεριλαµβανοµένου του εξπρεσιονισµού που συχνά κυριαρχεί έναντι των υπολοίπων. 

Το Μάρτιο 1921 ο Scholz, σε ένα γράµµα του προς τον Hans Siebert von Heister, ένα 

από τα ηγετικά µέλη της Οµάδας του Νοέµβρη, ανέφερε ότι πρέπει να δηµιουργήσουν 

«…νέες, ενδιαφέρουσες συνθέσεις, που στα εξπρεσιονιστικά τους στοιχεία θα 

ενσωµατωθεί η αναπαραστατικότητα γεµάτη από την πραγµατικότητα του παρόντος»171.  

                                                 
170 Schmied, «Developments in German Art», ό.π., 37. 
171 Αντλώ από Crockett, ό.π., 55-56. 
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Εποµένως, δεν απέρριπταν εξ ολοκλήρου τον εξπρεσιονισµό· ακόµα όµως και να τον 

απέρριπταν, το γεγονός ότι ασχολούνταν µαζί του δηλώνει πως τους επηρέαζε, έστω και 

αρνητικά. 

 Όλοι οι γερµανοί καλλιτέχνες της αριστεράς, οι οποίοι λίγο πολύ ανήκαν στην 

ίδια γενιά, και κυρίως οι Grosz, Dix, Scholz, Schlichter και Hubbuch, που εν προκειµένω 

µας ενδιαφέρουν, δέχτηκαν παρόµοιες επιρροές, βίωσαν την ίδια ιστορική συγκυρία µε 

κοινές σκέψεις και προβληµατισµούς, ενώ, διατηρώντας την υφολογική τους 

ιδιαιτερότητα και υιοθετώντας τα εικαστικά µέσα που τους εξυπηρετούσαν καλύτερα, 

επιχείρησαν να ανακατασκευάσουν, να παρουσιάσουν και να καταγγείλουν όχι τη 

φαινοµενική, αλλά εκείνη που θεωρούσαν αληθινή πραγµατικότητα. Προσπαθούσαν να 

αποτυπώσουν τη σύγχρονη ζωή στη µεγαλούπολη, που τους τρόµαζε και ταυτόχρονα 

τους γοήτευε, και παράλληλα τα ίχνη που άφησε ο χρόνος, η εµπειρία του πολέµου και η 

µεταπολεµική κατάσταση στα σώµατα και τις φυσιογνωµίες των ανθρώπων, επιλέγοντας 

κυρίως ευπαθείς οµάδες, όπως οι πόρνες, οι εργάτες, οι ζητιάνοι και οι σακάτηδες172. 

Σχολίαζαν τα πολιτικά γεγονότα και κυρίως καταδείκνυαν την ταξική διάκριση µέσω της 

απόδοσης της δεινής θέσης των εργατών και των ποικίλων καταπιέσεων που υφίσταντο 

σε συνδυασµό µε την προβολή εκείνου που θεωρούσαν το αληθινό πρόσωπο των 

εκµεταλλευτών και των καταπιεστών. Παράλληλα, πρόβαλλαν την επίδραση του 

αµερικανισµού και της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα των ανθρώπων. 

 Βέβαια, τα περισσότερα θέµατά τους δεν ήταν καινούρια, καθώς τα συναντάµε 

και στο έργο των εξπρεσιονιστών· για παράδειγµα, στο έργο των Ernst Ludwig Kirchner 

και August Macke παρατηρούµε αστικές σκηνές και εικόνες από τη νυχτερινή ζωή στη 

µεγαλούπολη (εικ.29-30). Εποµένως, η διαφοροποίηση και η καινοτοµία τους δεν 

έγκειται τόσο στη θεµατική τους, αλλά, όπως υπογραµµίζει και η Barton173, στην 

αντιµετώπιση των θεµάτων τους, που εν προκειµένω εµπεριέχει ως σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της την άσκηση µιας καυστικής κοινωνικής κριτικής. 

 Είναι αυτή ακριβώς η καυστικότητα, ο χλευασµός, η σάτιρα, αλλά συχνά και το 

µακάβριο, που διακρίνουν το έργο των συγκεκριµένων καλλιτεχνών, αφού γενικά την 

κοινωνική κριτική και τα αναπαραστατικά µορφικά στοιχεία θα µπορούσε να τα 

εντοπίσει κανείς στο έργο και εξπρεσιονιστών (κυρίως των Pechstein και Meidner) και 

άλλων ζωγράφων, σοσιαλδηµοκρατών ή και δεξιών· όπως επισηµάναµε παραπάνω,  
                                                 
172 Για τη θεµατική τους, βλ. Ursula Horn, «Zur Ikonographie der deutschen proletarisch-revolutionären Kunst 
zwischen 1917-1933» στο Revolution und Realismus. Revolutionäre Kunst in Deutschland 1917 bis 1933, 
Staatliche Museen zu Berlin, Βερολίνο 1978, 65-66· Irit Rogoff, «Representations of Politics: Critics, Pessimists, 
Radicals» στο German Art in the 20th Century, ό.π., 125-136. 
173 Barton, ό.π., 35. 
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εκείνη την περίοδο καλλιτέχνες από όλους τους ιδεολογικούς χώρους στόχευαν να 

καταγράψουν τη µεταπολεµική πραγµατικότητα από τη δική τους οπτική γωνία, αλλά και 

να προσελκύσουν το κοινό174. Σε ό,τι αφορά στο σοσιαλδηµοκρατικό στρατόπεδο, στο 

έργο, για παράδειγµα, των Käthe Kollwitz και Hans Baluschek παρατηρούµε να υπάρχει 

µια ρεαλιστικά αποδοσµένη κοινωνική κριτική, που όµως τη χαρακτηρίζει ο 

συναισθηµατισµός και η ευαισθησία και όχι ο κυνισµός και η διακωµώδηση (εικ.31-32). 

Όσο για τους ζωγράφους της δεξιάς, όπως οι Richard Müller, Witting και Rehm, οι 

οποίοι επίσης στρέφονται προς µια απεικονιστική τεχνική, ο ρεαλισµός τους επιστρέφει 

στην παράδοση και το νατουραλισµό του ακαδηµαϊκού ύφους του 19ου αιώνα175. 

 Από τη δική τους πλευρά, οι καλλιτέχνες της άκρας αριστεράς χρησιµοποιούν το 

στοιχείο του γκροτέσκου, του αλλόκοτου, του περιπαικτικού αλλά και του µακάβριου 

άλλοτε για να διακωµωδήσουν την καθηµερινότητα και τους πρωταγωνιστές της και 

άλλοτε για να σοκάρουν το κοινό µε σκηνές ωµής βίας· εξάλλου, µε τη χρήση της 

παραµόρφωσης επιθυµούν να καταδείξουν ότι µόνο η ασχήµια αποκαλύπτει την αλήθεια 

του ανθρώπου, την αδυναµία και την πνευµατική ένδειά του. Ο συνδυασµός της πολιτικά 

και κοινωνικά φορτισµένης σάτιρας, της ειρωνείας, του κυνισµού, του σαρκασµού και 

του ψυχρού χιούµορ µε το σκεπτικισµό, την οξύτητα στην παρατήρηση και την πικρία 

είναι που κάνει τα έργα τους ξεχωριστά. Το αποτέλεσµα, που συχνά δείχνει τεχνητό, 

αποσπασµατικό ή τροµακτικό, σόκαρε το κοινό, που δεν ήταν έτοιµο ή δεν ήθελε να δει ή 

να δεχτεί µια τέτοια σκοτεινή πραγµατικότητα. Εντούτοις, από τη δική τους σκοπιά, µε 

τον τρόπο τους οι καλλιτέχνες εστίαζαν µε µεγαλύτερη έµφαση στα σηµεία που ήθελαν, 

δίνοντας την αίσθηση του διαλυµένου και διεφθαρµένου κόσµου που οι ίδιοι βίωναν, ενώ 

παράλληλα, καθιστώντας σαφέστερο το µήνυµά τους προς τους εργάτες, πίστευαν ότι θα 

συµβάλουν στο να αποκτήσουν οι τελευταίοι επαναστατική ταξική συνείδηση. 

 Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι οι εν λόγω καλλιτέχνες δεν έκαναν 

επανάσταση µε τη ζωγραφική τους προτείνοντας νέες εικαστικές φόρµες, αλλά 

επιχείρησαν να ζωγραφίσουν µε τρόπο, τουλάχιστον κατ’ αυτούς, κατανοητό 

προκειµένου να πείσουν το προλεταριάτο για την κατά την κρίση τους αναγκαιότητα της 

επανάστασης. ∆εν αναζήτησαν ένα νέο στυλ, αλλά ένα νέο τρόπο θέασης του κόσµου. Ο 

Dix δήλωνε το 1927: «Τα τελευταία χρόνια, µια φράση κλειδί έχει αποτελέσει κίνητρο 

για τη σηµερινή γενιά των δηµιουργικών καλλιτεχνών. Τους παραινεί να ‘βρουν νέες  

                                                 
174 Όπως επισηµαίνει ο Auernheimer, η εξύψωση του επιπέδου του προλεταριάτου και η εµφάνιση µιας 
προλεταριακής ταξικής τέχνης ήταν κοινό αίτηµα του SPD και του KPD· Gustav Auernheimer, 
Σοσιαλδηµοκρατία, εθνικοσοσιαλισµός. Κριτική θεωρία, Πλέθρον, Αθήνα 1999, 53. 
175 Για τους καλλιτέχνες της δεξιάς βλ. Clinefelter, ό.π.· Myers, ό.π., 279-280. 
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µορφές έκφρασης!’. Ωστόσο, έχω ζωηρές αµφιβολίες για το αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. 

Οποιοσδήποτε παρατηρήσει τους πίνακες των Μεγάλων ∆ασκάλων ή βυθιστεί στη 

µελέτη των έργων τους, θα συµφωνήσει σίγουρα µαζί µου. Από τη δική µου σκοπιά, το 

νέο στοιχείο στη ζωγραφική βρίσκεται σε κάθε περίπτωση στη διεύρυνση της 

θεµατολογίας της, σε µια ενίσχυση εκείνων των µορφών έκφρασης που στην ουσία τους 

υπάρχουν ήδη στους Μεγάλους ∆ασκάλους. Για µένα προτεραιότητα έχει το αντικείµενο 

και αυτό καθορίζει τη φόρµα. Για το λόγο αυτό πάντα ένοιωθα ότι έχει ζωτική σηµασία 

να φτάσω όσο πλησιέστερα γίνεται σε αυτό που βλέπω. Το ‘τι’ έχει µεγαλύτερη σηµασία 

για µένα από το ‘πώς’. Για την ακρίβεια, το ‘πώς’ απορρέει από το ‘τι’»176. 

Προσπάθησαν, λοιπόν, να επενδύσουν το περιεχόµενο, στο οποίο έδιναν µεγαλύτερο 

βάρος τη συγκεκριµένη στιγµή, µε τα καταλληλότερα κατά την άποψή τους εικαστικά 

µέσα. 

 Παράλληλα, άντλησαν στοιχεία από τους Honoré Daumier, Francisco de Goya 

και William Hogarth, οι οποίοι θέλοντας να θίξουν τα ήθη της εποχής τους και να 

επαναστατήσουν υπέρ του προλεταριάτου, εκφράστηκαν ο καθένας µε το δικό του 

σατιρικό τρόπο177. Επίσης µπορούµε να εικάσουµε ότι θα είχαν δει σατιρικά σχέδια και 

καρικατούρες γερµανών ζωγράφων, όπως ο Wilhelm Busch. Τέλος, αξιοποίησαν 

πιθανότατα στοιχεία και από τους γερµανούς ζωγράφους της Αναγέννησης, τα έργα των 

οποίων θα είχαν δει στις πινακοθήκες της Γερµανίας ή θα είχαν διδαχθεί κατά τη 

µαθητεία τους: την οξύτητα του βλέµµατος του Albrecht Dürer, τις παραµορφωµένες 

µορφές των Matthias Grünewald και Hans Baldung, το πικρό χιούµορ και το γκροτέσκο 

των Hieronymus Bosch και Pieter Bruegel178. Ο Grosz έλεγε «Κοιτάξτε τους: Multscher, 

Bosch, Bruegel, Mälesskircher, Huber, Altdorfer. Άρα γιατί να επιµένουµε στα 

προσκυνήµατά µας στην ακαλλιέργητη γαλλική Μέκκα; Γιατί να µην επιστρέψουµε 

στους δικούς µας προγόνους και να συνεχίσουµε µια ‘γερµανική’ παράδοση;»179. 

 Ο συνδυασµός και η παραγωγική ενσωµάτωση όλων των παραπάνω εικαστικών 

µέσων κατέληξαν σε ένα γόνιµο αποτέλεσµα, το οποίο εξυπηρέτησε την κριτική διάθεση 

των καλλιτεχνών. Από την άλλη, αυτό που κυρίως τους συνδέει και τους διακρίνει είναι 

ότι όλοι οι καλλιτέχνες επιχειρούν να αποδώσουν µια βιωµένη πραγµατικότητα µέσω 

µιας παραµορφωµένης αναπαράστασης. Ουσιαστικά προσπαθούν όχι να µιµηθούν ούτε 

                                                 
176 Otto Dix, «The Object is Primary» στο Art in Theory, ό.π., 408. 
177 Βλ. σχετική αναφορά του Grosz στη σ. 201. 
178 Carol O. Selle, «Discovering German Realism: An Enthusiast’s Perspective» στο German Realist Drawings of 
the 1920s, ό.π., 5. 
179 George Grosz, «Unter anderem ein Wort für deutsche Tradition» στο The Berlin of George Grosz. Drawings, 
Watercolours and Prints, 1912-1930, επιµ. Antony Wood, Royal Academy of Arts, Λονδίνο 1997, 39-40. 
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να αντιγράψουν την πραγµατικότητα, αλλά να την αποκρυπτογραφήσουν, να επέµβουν 

σε αυτή, να τη σχολιάσουν· τα έργα τους αποτελούν την αντανάκλαση όχι της 

καθηµερινής ζωής, αλλά του τρόπου µε τον οποίο ο κάθε καλλιτέχνης αντιλαµβάνεται 

και αντιµετωπίζει την καθηµερινή ζωή. 

 

Από τον εξπρεσιονισµό στο νταντά 

 
 Με το τέλος του πολέµου, παράλληλα µε το περισσότερο αναγνωρισµένο 

ακαδηµαϊκό ύφος των Adolf von Menzel, Lovis Corinth, Max Slevogt και Liebermann, οι 

οποίοι αποτελούσαν τους κύριους εκπροσώπους του γερµανικού ιµπρεσιονισµού (εικ.33-

34), κυρίαρχο κίνηµα παρέµενε ο εξπρεσιονισµός, παρόλο που οι δύο βασικές οµάδες 

του, της Γέφυρας [Die Brücke] στη ∆ρέσδη και του Γαλάζιου Καβαλάρη [Der blaue 

Reiter] στο Μόναχο, είχαν διαλυθεί και οι εξπρεσιονιστές εργάζονταν πλέον ατοµικά. 

Από τα µέλη της οµάδας της Γέφυρας, το ύφος των Pechstein και Otto Müller δεν άλλαξε 

ιδιαίτερα στην πορεία, ενώ η τέχνη του Erich Heckel έχασε τα γωνιώδη χαρακτηριστικά 

της και έγινε πιο λυρική. Ο Karl Schmidt-Rottluff, υπό την επίδραση του κυβισµού, έγινε 

πιο αφαιρετικός και ο Kirchner µετακόµισε στην Ελβετία, όπου για ένα διάστηµα 

ζωγράφιζε µε έναν πιο απλό και µνηµειακό τρόπο. Από την οµάδα του Γαλάζιου 

Καβαλάρη, ο Macke και ο Franz Marc σκοτώθηκαν στον πόλεµο. Ο Alfred Kubin 

συνέχισε τις περίεργες φανταστικές απεικονίσεις και εικονογραφήσεις του. Οι Lyonel 

Feininger, Klee, Alexei von Jawlensky και Kandinsky εξελίχθηκαν υιοθετώντας ο 

καθένας µε το δικό του τρόπο την αφαίρεση και το 1924 ίδρυσαν την οµάδα Τέσσερις 

Γαλάζιοι [Die Blaue Vier]180. 

 Αν και οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που µας ενδιαφέρουν εδώ πέρασαν 

µια εξπρεσιονιστική φάση στην αρχή της καριέρας τους, από το 1918 και µετά άρχισαν 

να απορρίπτουν τον εξπρεσιονισµό ως µέσο έκφρασης της δυσαρέσκειάς τους και για 

λόγους µορφολογίας, αλλά και για λόγους ιδεολογίας. Ο Dix έλεγε ότι «Οι  

                                                 
180Για τους εξπρεσιονιστές και την εξέλιξή τους, βλ. Expressionisten: Die Avantgarde in Deutschland 1905-1920, 
επιµ. Roland März και Anita Kühnel, Heschelverlag Kunst und Gesellschaft, Βερολίνο 1986· Wolf-Dieter 
Dube, The Expressionists, µτφρ. Mary Whitthall, Thames and Hudson, Λονδίνο 1998· R.S. Furness, 
Εξπρεσιονισµός, µτφρ. Ιουλιέττα Ράλλη και Καίτη Χατζηδήµου, Ερµής, Αθήνα 1988· Erhard Frommhold, 
«Politischer Expressionismus – expressionistische Politik» στο Expressionisten: Die Avantgarde in Deutschland 
1905-1920, ό.π., 63-69· Gordon, ό.π.· του ίδιου «On the Origin of the Word ‘Expressionism’», Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, 29 (1966), 368-385· Roland März, «Vision und Wirklichkeit-Die 
expressionistische Avantgarde in Deutschland 1905-1920» στο Expressionisten: Die Avantgarde in Deutschland 
1905-1920, ό.π., 9-24· Charles L. Kunn, German Expressionism and Abstract Art, Harvard University Press, 
Κέµπριτζ Μασ. 1957· Long κ.ά., ό.π.· Lynton, ό.π.· Ντε Μικέλι, ό.π., 72-158· Paul Raabe (επιµ.), The Era of 
German Expressionism, µτφρ. J.M. Ritchie, The Overlook Press, Γούντστοκ 1985· Schmied, «Developments in 
German Art», ό.π.· Selz, ό.π., 65-69· Weinstein, ό.π. 
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εξπρεσιονιστές παρήγαγαν αρκετή τέχνη. Εµείς θέλαµε να δούµε τα πράγµατα τελείως 

γυµνά και καθαρά, σχεδόν χωρίς τέχνη»181. Απέρριπταν, δηλαδή, το συναισθηµατισµό, 

τον υποκειµενισµό, το πάθος, την κατάνυξη, την πίστη, το µυστικισµό και τις τάσεις 

φυγής που εξέφραζε ο εξπρεσιονισµός, επιλέγοντας να διαµαρτυρηθούν µέσα από µια 

εικαστική γλώσσα την οποία αντιλαµβάνονταν ως αντικειµενικότερη. 

 Επιπλέον, ένας σηµαντικός παράγοντας για την απόρριψη του εξπρεσιονισµού 

υπήρξε η σταδιακή αναγνώριση των εκπροσώπων του από τους κρατικούς θεσµούς και η 

καθιέρωσή τους. Ο Richter δήλωνε ότι ο εξπρεσιονισµός «... µεταµορφώθηκε σε ένα 

πλούσιο ειδύλλιο και στην προσδοκία µιας καλής σύνταξης …»182. Βέβαια, αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι οι εξπρεσιονιστές δέχονταν τα πυρά τόσο των αριστερών, που πλέον 

τους θεωρούσαν συµβιβασµένους και ενσωµατωµένους στο σύστηµα, όσο και των 

δεξιών, οι οποίοι από την πλευρά τους εξίσωναν την τέχνη τους, την οποία θεωρούσαν µη 

γερµανική, εκφυλισµένη, εµπορική και επιφανειακή, µε τον πολιτικό ριζοσπαστισµό, 

ακόµα και µε τον µπολσεβικισµό183. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι εξπρεσιονιστές 

ζωγράφοι, παρόλο που πριν από τον πόλεµο δεν είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά184, 

στην επανάσταση του 1918-1919 τάχθηκαν στο πλευρό της Προσωρινής Κυβέρνησης και 

της παράταξης των σοσιαλδηµοκρατών µε αποτέλεσµα, όταν αυτή απέτυχε, να 

καταλήξουν να είναι αποδιοποµπαίος τράγος τόσο για τους αριστερούς όσο και για τους 

δεξιούς. Από την άλλη, ο εξπρεσιονισµός είχε γίνει µόδα µε αποτέλεσµα σηµαντικές 

γκαλερί, όπως του Herwarth Walden στο Βερολίνο, του Richter στη ∆ρέσδη και του Hans 

Goltz στο Μόναχο, να εκθέτουν συστηµατικά έργα εξπρεσιονιστών ζωγράφων185. 

Παράλληλα, εξπρεσιονιστικά έργα συµµετείχαν σε εκθέσεις πλάι σε έργα καθιερωµένων 

                                                 
181 Αντλώ από Michalski, ό.π., 61. 
182 Χανς Ρίχτερ, Νταντά. Τέχνη και αντι-τέχνη, µτφρ. Ανδρέας Ρικάκης, Υποδοµή, Αθήνα 1983, 158. 
183 Για τις αντιδράσεις των αριστερών και των δεξιών, βλ. Gordon, Expressionism. Art and Idea, 178-185· Rose-
Carol Washton Long, «Scholarship. Past, Present and Future Directions» στο German Expressionist Prints and 
Drawings, τ. 1, The Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies/Prestel, Λος Άντζελες 1989, 
185-188· Weinstein, ό.π., 220-221. 
184 Αν και οι εξπρεσιονιστές ζωγράφοι αποστρέφονταν την αστική τάξη και τον καπιταλισµό, µόνο οι Ludwig 
Meidner και Georg Tappert ήταν δραστηριοποιηµένοι πολιτικά συµµετέχοντας στο SPD· Weinstein, ό.π., 9-12. 
185 Gordon, Expressionism. Art and Idea, 115· Schrader και Schebera, ό.π., 52. Ορισµένοι µελετητές, όπως ο 
Zigrosser, θεωρούν ότι ο εξπρεσιονισµός ωρίµασε στα χρόνια της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Πιθανότερο 
φαίνεται όµως ότι εκείνα τα χρόνια απλώς αναγνωρίστηκε, προβλήθηκε περισσότερο και καθιερώθηκε χάνοντας 
ταυτόχρονα και το στοιχείο της µορφολογικής επαναστατικότητάς του· Carl Zigrosser, The Expressionists. A 
Survey of their Graphic Art, George Braziller Inc., Νέα Υόρκη 1957, 28. Επιπλέον πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι 
καλλιτέχνες που µας απασχολούν εδώ µπορεί θεωρητικά να στρέφονταν εναντίον των εξπρεσιονιστών που 
θεωρούσαν ότι είχαν ενσωµατωθεί στο κατεστηµένο, πρακτικά όµως έδειχναν µεγαλύτερη ανοχή αποδεχόµενοι 
να συνεργάζονται µε τους ίδιους εµπόρους µε εκείνους, από τη στιγµή που τους ενδιέφερε η προώθηση των 
έργων τους. 
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ζωγράφων, όπως ο Liebermann, ενώ άρχισαν να αγοράζονται και από µουσεία, γεγονός 

που ξένισε όσους ήθελαν να στραφούν ενάντια στο υπάρχον καλλιτεχνικό σύστηµα186. 

 Την ίδια άποψη είχαν και ορισµένοι ιστορικοί και κριτικοί τέχνης, οι οποίοι 

µάλιστα υπήρξαν αρχικά θερµοί υποστηρικτές του εξπρεσιονισµού. Για παράδειγµα, ο 

Wilhelm Worringer, που το 1911 επαινούσε το νέο ύφος για την καθαρότητα, την 

απλότητα και το µυστικισµό του, 10 χρόνια µετά το κατηγορούσε σε δηµόσιες διαλέξεις 

χαρακτηρίζοντάς το «ένα κενό κέλυφος», µια απλή διακοσµητική τέχνη187. Αντίστοιχα, 

το 1920 ο Hausenstein, παρατηρώντας ότι ο εξπρεσιονισµός είχε γίνει µόδα, είχε χάσει 

την αρχική αίσθηση της ταραχής και της επαναστατικότητας και είχε πάρει ένα 

περισσότερο επίσηµο και ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, δήλωσε στο κείµενο του «Die Kunst 

in diesem Augenblick» [«Η τέχνη σήµερα»] ότι «ο εξπρεσιονισµός είναι νεκρός. Το ύφος 

αυτό δεν εκφράζει πλέον τίποτα. Έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Μπορεί να καταργηθεί 

…»188. Το Μάρτιο 1921 ο Scholz δήλωνε σε ένα γράµµα του προς τον von Heister, ένα 

από τα ηγετικά µέλη της οµάδας του Νοέµβρη: «Ο σηµερινός εξπρεσιονισµός σε τελική 

ανάλυση δε µου φαίνεται να είναι επαναστατικό κίνηµα ή αντίδραση στον ιµπρεσιονισµό, 

αλλά περισσότερο µια συνέχειά του. Όπως ακριβώς ο ιµπρεσιονισµός, έτσι και ο 

εξπρεσιονισµός βασίζεται στην αρχή ‘η τέχνη για την τέχνη’ (ή, µάλλον, ‘ο καλλιτέχνης 

για τον καλλιτέχνη’)»189. Αλλά και κάποιοι από τους εξπρεσιονιστές είχαν αντιληφθεί την 

ανάγκη ή τάση για µια τέχνη πιο αναπαραστατική, που ήταν το αίτηµα των καιρών, 

ανεξάρτητα από το αν την εφάρµοσαν ή όχι. Το 1919 ο Meidner στο µανιφέστο του 

«Septemberschrei» [«Κραυγή του Σεπτέµβρη»] υποδείκνυε τη νέα κατεύθυνση: «Αυτό 

που θα έχει σηµασία αύριο, αυτό που εγώ και όλοι οι άλλοι χρειαζόµαστε, είναι ένας 

φανατικός, πυρετώδης νατουραλισµός»190. 

 Από το 1918, αλλά και νωρίτερα οι καλλιτέχνες, κυρίως ο Dix, ο Grosz και ο 

Scholz, πειραµατίστηκαν µε τον φουτουρισµό, καθώς είχαν την ευκαιρία να δουν από 

                                                 
186 Μετά το 1918 τα µουσεία άρχισαν να αγοράζουν έργα σύγχρονης τέχνης, ενώ παράλληλα υπήρξε µια έντονη 
εκθεσιακή κινητικότητα µε στόχο την προβολή σύγχρονων καλλιτεχνών. Ο Laqueur σηµειώνει εύστοχα ότι 
«αυτοί που χθες ήταν παρείσακτοι, έχουν γίνει σήµερα δηµοφιλείς». Αυτό οφειλόταν αφενός στη σταδιακή 
καθιέρωση του εξπρεσιονισµού και αφετέρου στην οικονοµική στενότητα των µουσείων που δεν τους επέτρεπε 
να αγοράσουν έργα ή να διοργανώσουν εκθέσεις µε έργα «µεγάλων» ζωγράφων. Επιπλέον, καθώς αρκετοί, µετά 
τον πόλεµο, στράφηκαν στην αγορά έργων τέχνης ως µορφή επένδυσης, επιβλήθηκε στις 24 ∆εκεµβρίου 1919 
ένας νέος φόρος σε αντικείµενα πολυτελείας, από τον οποίο όµως εξαιρούνταν τα έργα εν ζωή καλλιτεχνών και 
των πρόσφατα πεθαµένων σε περίπτωση αγοράς τους απευθείας είτε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη είτε από την 
οικογένειά του. Αυτό αυτόµατα έθετε τους σύγχρονους καλλιτέχνες σε πλεονεκτική θέση, αλλά σε βάρος των 
εµπόρων· Crockett, ό.π., 28· Laqueur, ό.π., 165· Lidtke, ό.π., 220-223. 
187 Washton Long, «Scholarship. Past, Present and Future Directions», ό.π., 185· Selz, ό.π., 65. Για απόψεις 
κριτικών σχετικά µε το τέλος του εξπρεσιονισµού, βλ. επίσης Weinstein, ό.π., 229-231. 
188 Wilhelm Hausenstein, «Art at this Moment» στο The Weimar Republic Sourcebook, ό.π., 479-482. 
189 Crockett, ό.π., 55-56. 
190 Το µανιφέστο δηµοσιεύτηκε στο τρίτο φύλλο του Das Kunstblatt Αντλώ από Michalski, ό.π., 15. 
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κοντά έργα φουτουριστών στις εκθέσεις που διοργάνωναν κιόλας από το 1912 οι 

γκαλερίστες στο Βερολίνο, τη ∆ρέσδη, την Καρλσρούη και αλλού. Από τον φουτουρισµό 

δανείστηκαν πολλά εικαστικά στοιχεία, το δυναµισµό, την ενέργεια, την κίνηση, την 

ταχύτητα, καταλήγοντας σε ένα αποτέλεσµα που συχνά βρισκόταν στο µεταίχµιο 

εξπρεσιονισµού και φουτουρισµού. 

 Χαρακτηριστικό είναι το έργο του Scholz, Νυχτερινός Θόρυβος, που 

φιλοτεχνήθηκε το 1919 (εικ.35)191. Στο πρώτο πλάνο εικονίζεται µια µορφή που σε µια 

κρίσιµη ψυχική κατάσταση, όπως φαίνεται από την κινητικότητα των χεριών της, βγάζει 

µια κραυγή, θυµίζοντας κάπως την κραυγή του Edvard Munch. Η κραυγή της 

τροµαγµένης µορφής, όπως γίνεται φανερό κι από το ορθάνοιχτο τριγωνικό µάτι της, 

βγαίνει από το ανοιχτό στόµα σε σχήµα σφήνας ή κώνου και κατευθύνεται στο πάνω δεξί 

τµήµα της σύνθεσης, όπου συγχέεται µε το δρόµο της πόλης. Το βλέµµα έχει την 

κατεύθυνση του ήχου της φωνής και µας οδηγεί σε µια δεύτερη τριγωνική φιγούρα, που 

διασχίζει το δρόµο σκίζοντας τον ήχο της κραυγής στα δύο. Η Sternfeld πιθανολογεί ότι 

πρόκειται για ένα στρατιωτικό ή αστυνοµικό που φορά µπλε στολή, µε κόκκινο γιακά και 

µαύρο σκούφο. Στο κέντρο και δεξιά διακρίνεται και µια τρίτη φιγούρα που κρατάει στα 

χέρια της ένα µπουκάλι. Πιθανόν να πρόκειται για ένα µεθυσµένο που κυκλοφορεί έξω 

τη νύχτα, ενώ ο αστυνοµικός επιθεωρεί την πόλη. 

 Ο Scholz χρησιµοποιώντας εικαστικά στοιχεία και από τον εξπρεσιονισµό και 

από το φουτουρισµό δηµιουργεί την πραγµατικότητα που θέλει να καταδείξει και εν 

προκειµένω την αποξένωση, τον εγκλωβισµό και το ψυχικό αδιέξοδο του ανθρώπου στην 

πόλη. Συνδυάζει εξπρεσιονιστικά στοιχεία, όπως τα έντονα χρώµατα, τα επικλινή επίπεδα 

για την απόδοση του χώρου και η έντονα συναισθηµατική έκφραση στο πρόσωπο που 

κραυγάζει µε τη φουτουριστική πρισµατική απόδοση των κινήσεων. Ο τεµαχισµός, ο 

πολλαπλασιασµός και η παραµόρφωση των µορφών ενισχύουν τη δυναµική τους κίνηση, 

την ενέργεια και τη ροή τους στο χώρο. Οι διαγώνιες γραµµώσεις, τα ποικίλα επίπεδα και 

σχήµατα, οι χρωµατικές αντιθέσεις και οι άστατες εκστατικές κινήσεις δίνουν την 

εντύπωση του εκκωφαντικού χάους, της σύγχυσης, του τρόµου. Η λέξη «θόρυβος» στον 

τίτλο θα λέγαµε ότι επίσης παραπέµπει στο φουτουρισµό, αλλά εδώ δεν πρόκειται για το 

θόρυβο µιας µηχανής, αλλά µιας κραυγής, που µε τη σειρά της παραπέµπει στον 

εξπρεσιονισµό. 

 

                                                 
191 Για το έργο αυτό, βλ Felicia H. Sternfeld, Georg Scholz (1890-1945). Monographie und Werkverzeichnis, 
Peter Lang, Φρανκφούρτη 2004, 118-119. 
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35. Georg Scholz, Νυχτερινός θόρυβος,1919, λάδι σε καµβά, 56.8 x 50.9εκ.,  
ιδιωτική συλλογή 
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 Όµως, παρόλο που οι καλλιτέχνες άντλησαν στοιχεία από το εικαστικό λεξιλόγιο 

του φουτουρισµού του Marinetti, σε καµία περίπτωση δεν ασπάστηκαν την εθνικιστική 

ιδεολογία της καλλιτεχνικής του θεωρίας. Επιπλέον, µπορεί να ήθελαν να γκρεµίσουν το 

παρελθόν, αλλά σε καµία περίπτωση δεν υµνούσαν τη χαρά του σύγχρονου τεχνολογικού 

κόσµου και της µηχανής. Ως εκ τούτου, ο φουτουρισµός δεν κάλυπτε επαρκώς τις 

καλλιτεχνικές και ιδεολογικές τους ανάγκες. 

 Έτσι, το νταντά αποτελούσε µια δηµιουργική, ριζοσπαστική εναλλακτική λύση 

για όσους καλλιτέχνες θεωρούσαν ότι ο εξπρεσιονισµός είχε πλέον απορροφηθεί από την 

αστική µεταρρυθµιστική διαδικασία192. Η ιδέα του ποιητή και γιατρού Huelsenbeck, ο 

οποίος πήγε από τη Ζυρίχη στο Βερολίνο βγάζοντας τον πρώτο του λόγο για το νταντά το 

Φεβρουάριο του 1918, να σοκάρουν το αστικό κοινό µε προϊόντα χωρίς κανένα νόηµα 

και, δυσπιστώντας σε όλες τις κατεστηµένες κοινωνικές αλλά και καλλιτεχνικές αξίες, να 

αποµυθοποιήσουν και να διακωµωδήσουν το συµβατικό γούστο προσέλκυσε καλλιτέχνες 

και διανοούµενους που ανήκαν στον κύκλο των εκδόσεων Malik και στο περιοδικό Die 

freie Strasse [Ελεύθερος ∆ρόµος], που εξέδιδε ο αναρχικός συγγραφέας Franz Jung193, 

όπως οι Heartfield, Grosz, Piscator, Mehring, Einstein, Hausmann, Höch και Johannes 

Baader. Σε µια διακήρυξη που συνυπέγραφαν οι Hausmann και Huelsenbeck ανέφεραν 

ότι σκοπός των ντανταϊστών του Βερολίνου ήταν η δηµιουργία µιας διεθνούς ένωσης 

διανοουµένων στη βάση του ριζοσπαστικού κοµµουνισµού, ενώ ο Huelsenbeck δήλωνε 

ότι «το νταντά είναι ο γερµανικός µπολσεβικισµός»194. Παράλληλα, ντανταϊστικές 

                                                 
192 Για το νταντά, βλ. Hanne Bergius, «Dada Grotesque» στο Comic Grotesque. Wit and Mockery in German Art, 
1870-1940, επιµ. Pamela Kort, Prestel, Μόναχο/Βερολίνο/Λονδίνο/Νέα Υόρκη 2004, 155-169· του ίδιου, «Der 
Da-Dandy – Das ‘Narrenspiel aus dem nichts’» στο Tendenzen der Zwanziger Jahre, ό.π., 3/12-3/27· του ίδιου, 
«Dada Berlin» στο ίδιο, 3/65-3/74· C.W.E. Bigsby, Νταντά και σουρεαλισµός, µτφρ. Ελένη Μοσχονά, Ερµής, 
Αθήνα 1972, 11-54· Μάθιου Γκαίηλ, Νταντά και υπερρεαλισµός, µτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαµπασάκης, 
Καστανιώτης, Αθήνα 1999· Crockett, ό.π., 36-48, Georges Hugmet, «The Dada Spirit in Paintings» στο The 
Dada Painters and Poets, επιµ. Robert Motherwell, The Belkap Press of Harvard University Press, Κέµπριτζ 
Μασ. 1981, 141-165· Dawn Ades, «Νταντά και σουρεαλισµός» στο Έννοιες της µοντέρνας τέχνης, ό.π., 163-201· 
Rudolf Kuenzli (επιµ.), Dada, Phaidon, Λονδίνο/Νέα Υόρκη 2006· Ρίχτερ, Νταντά, ό.π.· Eberhard Roters, 
«Mouvement Dada» στο Tendenzen der Zwanziger Jahre, ό.π., 3/1-3/11· Seth, ό.π., 195-206· Ρίχαρντ 
Χύλζενµπεκ, Εµπρός Νταντά. Ιστορία του ντανταϊσµού, µτφρ. Βασίλης Παπακριβόπουλος, Ελεύθερος Τύπος, 
Αθήνα 1998. 
193 Οι ντανταϊστές επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τα κείµενα του Jung και την ψυχαναλυτική θεωρία του Otto 
Gross, που λειτούργησαν ως µοντέλα κοινωνικού ριζοσπαστισµού. Ο Jung, ο οποίος µάλιστα είχε ιδρύσει και το 
κοµµουνιστικό κόµµα της Ρηνανίας, στρεφόταν ενάντια στην πατριαρχική δοµή του αυτοκρατορικού 
καθεστώτος και πρότεινε την κατάργηση των παραδοσιακών έµφυλων διακρίσεων για την αναµόρφωση της 
κοινωνίας. Από την άλλη, ο Gross συνδύασε τις αναρχικές ιδέες µε τη ριζοσπαστική ψυχανάλυση και την 
πολιτική επανάσταση µε την ψυχολογική απελευθέρωση. Η θεωρία του για την κοινωνική παθολογία και τις 
νευρώσεις του ατόµου στη σύγχρονη κοινωνία επηρέασε εξαιρετικά τον Grosz· McCloskey, ό.π., 28-31. 
194 Bigsby, ό.π., 16 και 31. Βέβαια, ο Ρίχτερ σηµειώνει ότι «η ερωτοτροπία µε τον κοµµουνισµό ήταν 
αποκλειστικά προϊόν αυτής της νοοτροπίας του αντί-στα-πάντα και όχι κάποιας προσήλωσης στις θεωρίες του 
Καρλ Μαρξ …»· Ρίχτερ, ό.π., 176. Από την άλλη, ο Piscator, στο κείµενό του µε τίτλο «Η πολιτική σηµασία της 
∆ράσης» το 1961, σηµειώνει ότι η εµπειρία του πολέµου ήταν πολύ πιο καθοριστική για την εµπλοκή όλων στον 
κοµµουνισµό. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι «2.000 πυροβολισµοί µιλούν πολύ πιο δυνατά από ό,τι το 
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οµάδες συσπειρώθηκαν στην Κολωνία γύρω από τους Ernst και Johannes Baargeld και 

στο Ανόβερο γύρω από τον Kurt Schwitters. 

 Μπορούµε να πούµε ότι ο ρεαλισµός ως ιδέα, ή µάλλον ως πρόθεση, ξεκινάει 

κιόλας από το νταντά. Παρόµοια µε τον Courbet, ο οποίος έλεγε ότι οι καλλιτέχνες 

«πρέπει να ανήκουν στην εποχή τους»195, το ντανταϊστικό µανιφέστο του Βερολίνου, 

όπως το ανακοίνωσε ο Huelsenbeck στις 12 Απριλίου 1918, ξεκινούσε µε τα εξής: «Η 

Τέχνη στην εκτέλεση και την κατεύθυνσή της εξαρτάται από τη χρονική περίοδο στην 

οποία ζει, και οι καλλιτέχνες είναι προϊόντα της εποχής τους ...»196. Παράλληλα, βασική 

αρχή του νταντά ήταν η µη ανωτερότητα του καλλιτέχνη ως δηµιουργού. Ο Francis 

Picabia στο βιβλίο του Jesus-Christ Rastaquouère, το 1920, ανέφερε ότι «τα πραγµατικά 

σύγχρονα έργα τέχνης δεν προέρχονται από καλλιτέχνες αλλά από απλούς 

ανθρώπους»197. Οι ντανταϊστές ήταν ενάντια σε όλα τα καλλιτεχνικά ρεύµατα, γιατί 

θεωρούσαν ότι κολάκευαν το αστικό γούστο, και ενάντια σε κάθε ιεράρχηση και 

διαχωρισµό της τέχνης σε υψηλή και κατώτερη. Απαιτούσαν µια επαναστατική αλλαγή 

όχι µόνο στη ζωγραφική, αλλά σε όλες τις τέχνες και τις τεχνικές τους, ώστε αυτές να 

σχετίζονται άµεσα µε τη σύγχρονη ζωή. Έτσι, καταρρίπτοντας τις τότε υπάρχουσες 

εικαστικές φόρµες και υιοθετώντας τη λιτότητα της γραµµής και του σχεδίου, καθώς και 

νέα εκφραστικά µέσα, όπως το κολλάζ, το φωτοµοντάζ και το φροτάζ, επιχείρησαν να 

καταστρέψουν την καθιερωµένη οµοιογένεια σε εικόνα και κείµενο προκειµένου να 

δηµιουργήσουν µια νέα, άλλη από την συµβατική αναγνωσιµότητα των έργων. Βέβαια, 

όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί, στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν µια ασυνέχεια 

µέσα από την εναλλαγή του ύφους, του υλικού και της επιφάνειας, δηµιούργησαν 

αυτόµατα τη συνέχεια της ανοµοιογένειας198. Σε κάθε περίπτωση, στόχος των 

καλλιτεχνών ήταν να αποµακρύνουν τον άνθρωπο από ξεπερασµένες αξίες, από 

στερεότυπα και συµβάσεις που σύµφωνα µε εκείνους τον καθιστούσαν ανελεύθερο. Ήταν 

µια αγωνιώδης, ειρωνική και επιθετική διαµαρτυρία ενάντια στον πόλεµο και την 

κοινωνία που τον προξένησε, αλλά και µια διαµαρτυρία ενάντια στην τέχνη της 

κοινωνίας αυτής199. Ο Benjamin έλεγε το 1936: «Από ελκυστικό θέαµα, ή πειστικό 

                                                                                                                                                  
κοµµουνιστικό µανιφέστο» ·  Erwin Piscator, «The Political Significance of Die Aktion» στο The Era of German 
Expressionism, ό.π., 182. 
195 Αντλώ από Nochlin, Realism,ό.π., 28. 
196 Για το µανιφέστο του νταντά στο Βερολίνο, βλ. Ρίχτερ, ό.π., 157-161. 
197 Αντλώ από Ades, ό.π., 175-176. 
198 Foster κ.ά., ό.π., 204. 
199 Εξαιτίας της καθολικής του άρνησης το νταντά έχει χαρακτηριστεί µηδενιστικό· εντούτοις ο Bigsby 
σηµειώνει εύστοχα ότι ήταν «αρνητικό ως προς την άρνηση του παρελθόντος, αλλά θετικό ως προς την 
προτροπή για δηµιουργικό σκεπτικισµό» και ότι οι ντανταϊστές «αντί για µια εσφαλµένη αντίληψη τάξης και 
σκοπού, προσέφεραν την πεποίθησή τους για µια καινούρια αντίληψη για την αταξία». Bigsby, ό.π., 40. 
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συνδυασµό ήχων, οι ντανταϊστές έκαναν το έργο τέχνης οβίδα. Έσκαγε πάνω στον 

παρατηρητή. Απέκτησε µια απτική ιδιότητα»200. 

 Στη Γερµανία και ιδιαίτερα στο Βερολίνο το νταντά γνώρισε µια εξαιρετική 

δυναµική201, η οποία είχε εντονότερη πολιτική και κοινωνική χροιά από ό,τι το νταντά 

της Ζυρίχης, το οποίο παρέµεινε σε µια βίαιη διανοητική άρνηση: «Ανώτερη τέχνη θα 

είναι εκείνη που στο συνειδητό περιεχόµενό της θα παρουσιάζει τα χιλιάδες προβλήµατα 

της εποχής, η τέχνη που θα φαίνεται καθαρά ότι έγινε κοµµάτια από τις εκρήξεις της 

προηγούµενης εβδοµάδας, η τέχνη που προσπαθεί πάντοτε να µαζέψει τα υπολείµµατά 

της µετά τη χτεσινή καταστροφή»202. Μάλιστα στις αρχές του 1918 ιδρύθηκε και η οµάδα 

Club Dada [Λέσχη Νταντά] από τους Huelsenbeck, Heartfield, Jung, Hausmann και 

Grosz, στο µανιφέστο της οποίας είναι διακριτή η επίθεση κατά των εξπρεσιονιστών, 

αλλά και των ντανταϊστών της Ζυρίχης, επειδή υπηρετούσαν το αίτηµα «η τέχνη για την 

τέχνη» και δεν είχαν δώσει πολιτικό χαρακτήρα στα έργα τους203. Το γεγονός αυτό 

βέβαια οφείλεται στο ότι εκεί η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική, αφού οι συνέπειες 

του πολέµου και της επανάστασης, ο κοινωνικός αναβρασµός, η πείνα και ο αυξανόµενος 

πλούτος των λίγων έναντι της αυξανόµενης οικονοµικής ένδειας των πολλών όριζαν ένα 

διαφορετικό υπόβαθρο204. 

 Ταυτόχρονα η µετάφραση στα γερµανικά του βιβλίου του Bogdanov  Die Kunst 

und das Proletariat [Η τέχνη και το προλεταριάτο] σε συνδυασµό µε τη διάδοση των 

ιδεών του ρωσικού καλλιτεχνικού οργανισµού Πρόλετκουλτ, που προωθούνταν από τον 

αριστερό τύπο στις αρχές Μαρτίου του 1919, επηρέασαν τον κύκλο των αριστερών 

καλλιτεχνών και αποτέλεσαν κατά κάποιο τρόπο πρότυπο για τη σύνδεση του νταντά µε 

τον κοµµουνισµό205. Ο Bogdanov θεωρούσε ότι έπρεπε να ξεριζωθεί η αστική επιρροή 

στις σφαίρες του πολιτισµού και της πολιτικής προκειµένου να υπάρξει ένα σοσιαλιστικό 
                                                 
200 Walter Benjamin, «Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιµότητάς του» στο ∆οκίµια για την 
τέχνη, µτφρ. ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, Κάλβος, Αθήνα 1978, 33. 
201 Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Der Dada [Νταντά] το 1919 οι Hausmann, Huelsenbeck και Jefim 
Golyscheff δηµοσίευσαν το κείµενο «Was ist Dadaismus und was will er in Deutschland?» [«Τι είναι ο 
ντανταϊσµός και τι δουλειά έχει στη Γερµανία;»]. Βλ. την αγγλική µετάφραση του Ralph Manheim, «What is 
Dadaism and What Does it Want in Germany?» στο Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-
gardes, 1910-1930, επιµ. Timothy O. Benson και Éva Forgács, The MIT Press, Λος Άντζελες 2002, 318. 
202 Από το πρώτο γερµανικό µανιφέστο του νταντά. Αντλώ από Ades, ό.π., 178. 
203 Το µανιφέστο σύνταξε ο Huelsenbeck. Βλ. Seth, ό.π., 190. 
204 H Schneede υπογραµµίζει το ρόλο που έπαιξε η επανάσταση του Νοέµβρη στη δυναµική στροφή του νταντά 
προς την πολιτική διάσταση, λέγοντας ότι ως τότε και οι βερολινέζοι ντανταϊστές στρέφονταν κατεξοχήν ενάντια 
στον αστικό καλλιτεχνικό κόσµο και τον εξπρεσιονισµό· Schneede, ό.π., 66. Για το νταντά στο Βερολίνο βλ. και 
Brigid Doherty, «The work of Art and the Problem of Politics in Berlin Dada», October, 105 (καλοκαίρι 
2003), 73-118. 
205 Ο περισσότερο αυτόνοµος και αντιεξουσιαστικός χαρακτήρας του Πρόλετκουλτ σε συνδυασµό µε τη µεγάλη 
επίδρασή του οδήγησαν το Λένιν στο να πάρει δραστικά µέτρα εναντίον του και εναντίον του Bogdanov. Για το 
Πρόλετκουλτ, τις ιδέες του Bogdanov και τη διαφωνία του µε το Λένιν βλ. Βογιάζος, ό.π., τ. Α: 17-29, 74-77, 
146-149 και τ. Β: 20, 26-30, 53-54. 
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κράτος, ενώ παράλληλα πίστευε στη δηµιουργία µιας προλεταριακής κουλτούρας, η 

οποία θα αντικαθιστούσε αυτήν της µπουρζουαζίας. Μάλιστα ο Einstein στο κείµενο του 

An die Geistigen!, που είδαµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, όριζε τη σχέση του νταντά 

µε το Πρόλετκουλτ, κάνοντας έκκληση για µια τέχνη χωρίς καµία πολυπλοκότητα, 

εύκολα αναγνώσιµη και άρα µοιραία περισσότερο αναπαραστατική206. 

 Το έργο του Grosz Νεκρική ποµπή. Αφιερωµένο στον Panizza, που χρονολογείται 

το 1917-18, είναι ίσως ενδεικτικό της µετάβασης από τον εξπρεσιονισµό στο νταντά, 

καθώς φέρει αρκετά στοιχεία και από τις δύο τεχνοτροπίες και όχι µόνο (εικ.36). Όπως 

δηλώνει και ο τίτλος, εικονίζεται µια νεκρική ποµπή µέσα σε µια χαοτική πόλη που 

ορίζεται από πολυκατοικίες και µαγαζιά που γέρνουν θυµίζοντας κάπως αντίστοιχες 

συνθέσεις µε πόλεις του Kirchner, ενώ η εκκλησία βρίσκεται στο βάθος. Στο κέντρο της 

σύνθεσης απεικονίζεται η νεκροφόρα, πάνω στην οποία κάθεται ένας σκελετός πίνοντας 

ένα κόκκινο υγρό, ενώ µια υστερική µάζα συνοδεύει την ποµπή που γυρνάει τη νύχτα 

στους δρόµους του Βερολίνου. Πρόκειται για µια σκηνή δαιµονική που µοιάζει σαν 

κηδεία και καρναβάλι παράλληλα, θυµίζοντας έργα των Hieronymus Bosch και Pieter 

Brueghel. Κάτω αριστερά ξεχωρίζουν οι αλληγορίες του αλκοολισµού, της σύφιλης και 

της πανούκλας που ηγούνται της ποµπής και ακριβώς πίσω τους ένας 

στρογγυλοπρόσωπος ιερέας µε τα χέρια σηκωµένα ψηλά επιδεικνύει θριαµβευτικά ένα 

σταυρό, προσπαθώντας ίσως να κατευνάσει το πλήθος. Ανάµεσα στο πλήθος, ξεχωρίζουν 

κάτω δεξιά οι µορφές στρατιωτικών, ένας από τους οποίους κουνάει το µατωµένο σπαθί 

του φυσώντας παράλληλα την τροµπέτα του. Η αίσθηση του χάους, της ταραχής, του 

θορύβου και της κίνησης προκύπτουν από τη χρήση πολλαπλών προοπτικών του 

φουτουρισµού που δείχνουν µια πόλη σε κατάσταση κατάρρευσης. Τη σύγχυση αυτή 

εντείνει και η χρήση εξπρεσιονιστικών, δηλαδή έντονων και συναισθηµατικά 

φορτισµένων, χρωµάτων και ιδιαίτερα του πορφυρού που χρησιµοποιεί για να 

χρωµατίσει τα φώτα, το δρόµο αλλά και αρκετά πρόσωπα. Χρησιµοποιώντας στοιχεία 

φουτουριστικά και εξπρεσιονιστικά, ο καλλιτέχνης καταλήγει σε µια τελείως νέα 

σύνθεση που δίνει την εντύπωση του κολλάζ, η οποία ήταν η κατεξοχήν τεχνική του 

νταντά. Ταυτόχρονα η σύνθεση στο σύνολό της µοιάζει να εικονογραφεί τα λόγια του 

Huelsenbeck από το πρώτο ντανταϊστικό µανιφέστο του, που τυπώθηκε τον Απρίλιο του 

1918: «… Η ζωή εµφανίζεται σαν µια ταυτόχρονη σύγχυση θορύβων, χρωµάτων, 

πνευµατικών ρυθµών που στη ντανταϊστική τέχνη δυνάµωσαν αµέσως µέσα από τις 

φωνές και το συναισθηµατικό πυρετό της τολµηρής καθηµερινής ψυχής της σε όλη τους  
                                                 
206 McCloskey, ό.π., 60. 
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36. George Grosz, Νεκρική ποµπή. Αφιέρωµα στον Oskar Panizza, 1917-1918, λάδι σε καµβά,  
140 x 100εκ., Staatsgalerie, Στουτγάρδη 
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τη βίαιη πραγµατικότητα …»207. Παρατηρούµε, λοιπόν, πως, αν και η σύνθεση αυτή κάθε 

άλλο παρά νατουραλιστική είναι, το αποτέλεσµά της θα µπορούσαµε να το 

χαρακτηρίσουµε ρεαλιστικό αφού µε τη χρήση παραµορφωµένων µεν αλλά 

αναπαραστατικών στοιχείων καθίσταται σαφής ο σχολιασµός των σύγχρονων εξουσιών 

και η διαµαρτυρία του καλλιτέχνη ενάντια στην ανθρωπότητα που, τουλάχιστον κατά την 

άποψή του, όδευε στην τρέλα. Τέλος, προκειµένου να γίνει κατανοητή και η αφιέρωση 

του έργου, πρέπει να εξηγηθεί ότι η επιλογή του Grosz και τεχνοτροπικά και θεµατικά 

ανταποκρινόταν στις πεποιθήσεις του βαυαρού σατιρικού θεατρικού συγγραφέα Oskar 

Panizza, ο οποίος στρεφόταν ενάντια σε οποιασδήποτε µορφής εξουσία και γι’ αυτό είχε 

διωχθεί επανειληµµένα208. 

 Ο Grosz εξελίχθηκε σε ενεργό µέλος του νταντά, καθώς ασχολήθηκε ιδιαίτερα 

και µε το κολλάζ και το φωτοµοντάζ, φιλοτεχνώντας µάλιστα κάποια έργα σε συνεργασία 

µε τον Heartfield. Άλλοι καλλιτέχνες, όπως o Schlichter, o Dix και ο Scholz, 

ενσωµάτωσαν κάποια µορφικά του στοιχεία, χωρίς όµως να το ασπαστούν πλήρως, ενώ 

πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ανάµεσα τους και ο Hubbuch, αδιαφόρησαν πλήρως 

ακολουθώντας µια άλλη τεχνοτροπική πορεία. Σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι 

καλλιτέχνες που ήταν σύµφωνοι µε το ιδεολογικό υπόβαθρο του νταντά, 

πειραµατίστηκαν µε την τεχνοτροπία του, έστω και µέσα από ένα περιορισµένο αριθµό 

έργων. Ο Otto Griebel, εκπροσωπώντας βασικά τους καλλιτέχνες από τη ∆ρέσδη, 

ανέφερε ότι «µε αφορµή το ντανταϊστικό µανιφέστο ξεκινήσαµε µια ζωηρή συζήτηση και 

για αυτά τα ζητήµατα»209. 

 Στις 15 Μαρτίου 1920, κατά τη διάρκεια των ταραχών που προκλήθηκαν µε την 

εκδήλωση του πραξικοπήµατος του Kapp, µια σφαίρα διαπέρασε το παράθυρο της 

πινακοθήκης Zwinger και χτύπησε ένα έργο του Peter Paul Rubens που απεικόνιζε τη 

Βησθαβεέ210. Τις επόµενες µέρες οι εφηµερίδες δηµοσίευαν την έκκληση του Kokoschka, 

που τότε είχε µόλις διοριστεί καθηγητής στην Ακαδηµίας της ∆ρέσδης, να σταµατήσουν 

οι εχθροπραξίες σε χώρους όπου φυλάσσονται πολιτισµικοί θησαυροί και αποτελούν 

κληρονοµιά των επόµενων γενιών. Τον Μάρτιο δηµοσιεύεται στο περιοδικό Der Gegner 

                                                 
207 Αντλώ από Ντε Μικέλι, ό.π., 171. 
208 Ο Eberle θεωρεί ότι αυτό το έργο του, σε αντίθεση µε τα µεταγενέστερα, δε φέρει κανένα πολιτικό 
σχολιασµό. Ωστόσο, όχι µόνο η ίδια η απεικόνιση παραπέµπει εµφανώς σε µια κριτική των µορφών εξουσίας, 
αλλά και το ότι ήταν αφιερωµένο στον Panizza συνιστούσε µια πολιτική πράξη· Matthias Eberle, World War I 
and the Weimar Artists. Dix, Grosz, Beckmann, Schlemmer, Yale University Press, Νιου Χέιβεν/Λονδίνο 1985, 
57. Για το έργο βλ. Bergius, «Dada Grotesque», ό.π., 158-160· Ivo Kranzfelder, Grosz, µτφρ. Michael Hulse, 
Taschen, Κολωνία 2001, 23-24. 
209 Αντλώ από Birgit Schwarz, «Augenmensch und Dadaist. Otto Dix» στο Auf Papier. Beckmann-Dix-Hubbuch, 
επιµ. Dirk Blübaum, Kunstmuseum Bayreuth, Μπαϊρόιτ 2006, 41. 
210 Για την υπόθεση αυτή, βλ. Schrader και Schebera, ό.π., 56-58· Ulrich Weitz, ό.π., 95-100. 
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το κείµενο-καταγγελία «Der Kunstlump» [«Το κατακάθι της τέχνης»], µέσω του οποίου 

οι συντάκτες του Grosz και Heartfield κατηγορούσαν τον Kokoschka γιατί έδωσε 

µεγαλύτερη αξία σε αντικείµενα από ό,τι στις ζωές των αγωνιζόµενων εργατών, τις 

οποίες επέλεξε να αγνοήσει προκειµένου να σώσει την αστική κουλτούρα: «Με χαρά 

καλωσορίζουµε τα νέα ότι οι σφαίρες περνούν σφυρίζοντας µέσα από τις γκαλερί και τα 

παλάτια, διαπερνώντας τα αριστουργήµατα του Rubens, αντί για τα σπίτια των φτωχών 

στις εργατικές συνοικίες!»211. Με αφορµή το γεγονός αυτό έθιγαν γενικότερα τις αξίες 

των αστών: «Οι δηλώσεις του Kokoschka είναι χαρακτηριστικές της µπουρζουαζίας. Η 

µπουρζουαζία τοποθετεί την κουλτούρα και την τέχνη της πάνω από τη ζωή της 

εργατικής τάξης. Κι αυτό επίσης οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

καµία συµφιλίωση ανάµεσα στη µπουρζουαζία και την αντίληψή της για τη ζωή µε το 

προλεταριάτο». Την ίδια στιγµή µέσω αυτής της κίνησης υπογραµµιζόταν η εναντίωση 

και ίσως ο ανταγωνισµός τους προς τους εξπρεσιονιστές που έχαιραν αναγνώρισης και 

κρατικών προνοµίων, καθώς είχαν απορροφηθεί από το σύστηµα. Λειτουργούσαν, µε 

άλλα λόγια, ως ντανταϊστές εναντίον των εξπρεσιονιστών. 

 Ενώ η υπόθεση αυτή δηµιούργησε ένα ολόκληρο διάλογο στον έντυπο τύπο212, ο 

Dix, που τότε βρισκόταν ακόµα στη ∆ρέσδη, προτίµησε να εκφράσει την άποψη του 

µέσα από τα έργα του Πωλητής σπίρτων και Το οδόφραγµα του 1920. Την πρώτη 

σύνθεση τη συγκροτεί µε βασικό άξονα την έντονη διαγώνιο που ορίζεται από το λοξά 

και κεκλιµένα αποδοσµένο πεζοδρόµιο (εικ. 37)213. Στο κέντρο εικονίζεται καθιστός ένας 

τυφλός σακάτης που πουλά σπίρτα φορώντας ακόµα το ναυτικό κασκέτο του. Η οµιλία 

του, η οποία αναδεικνύεται από τα λόγια που βγαίνουν από το στόµα του και µοιάζουν σα 

γραµµένα µε κιµωλία στον τοίχο, και η ακοή του, που τονίζεται από τα υπερβολικά 

µεγάλα και πεταχτά αυτιά του, µοιάζουν οι µόνες δίοδοι που έχει για να αντιληφθεί τον 

έξω κόσµο και να επικοινωνήσει. Όµως οι περαστικοί µε τα προσεγµένα ρούχα και τα 

καλογυαλισµένα παπούτσια τους περνούν αδιάφοροι από µπροστά του, αποµακρυνόµενοι 

από αυτόν προς όλες τις κατευθύνσεις. Η άσχηµη θέση του σακάτη επιβαρύνεται όχι 

µόνο από την αδιαφορία των περαστικών και την κίνηση ενός σκύλου να ουρήσει πάνω 

του, αλλά και από την οπτική γωνία του θεατή, η οποία είναι τέτοια ώστε να διακρίνει 

όλες τις µορφές ως τη µέση µε τρόπο που να τονίζονται τα µέλη που λείπουν από τον  

                                                 
211 Βλ. ολόκληρο το κείµενο των John Heartfield και George Grosz στο The Weimar Republic Sourcebook, ό.π., 
483-486. 
212 Ο Seiwert έγραφε στο Die Aktion το 1920: «Φτάνει πια µε όλο αυτό το σεβασµό για την αστική κουλτούρα! 
Ξεφορτωθείτε τα παλιά είδωλα! Στο όνοµα της προλεταριακής κουλτούρας του µέλλοντος!»· Schneede, ό.π., 
106. 
213 Για το έργο, βλ. Ulrich Weitz, ό.π., 96-97. 
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37. Otto Dix, Πωλητής σπίρτων, 1920, λάδι και κολλάζ σε καµβά, 141.5 x 166εκ., Staatsgalerie, 
Στουτγάρδη 
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ανάπηρο, ο οποίος είναι ο µόνος που διακρίνεται ολόκληρος. Επιπλέον ο Dix, 

επιλέγοντας να αποδώσει το φαφούτη ανάπηρο µε ελαφρά παραµορφωµένα 

χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν περισσότερο την καρικατούρα, προσδίδει στη σκηνή 

µια κωµικοτραγική αίσθηση. Αξίζει να αναφέρουµε ότι για την εν λόγω απόδοση είναι 

πιθανό να επηρεάστηκε από τον τύπο του σακάτη που είχε ήδη αναπτύξει ο Grosz. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να είχε υπόψη του τη λιθογραφία του Grosz 

Επισκόπηση, του 1919-1920 (εικ.38-39). Ίσως, µάλιστα, η υιοθέτηση µορφικών 

χαρακτηριστικών και τύπων από τα έργα του Grosz να δηλώνει και τη συµφωνία του µε 

αυτόν στο εν λόγω ζήτηµα. 

 Η σύνδεση µε την περίπτωση του Kokoschka προκύπτει από το απόκοµµα της 

εφηµερίδας που είναι πεταµένο στην άκρη του δρόµου και φέρει το κείµενό του. Μέσα 

από την απεικόνιση αυτή φαίνεται η πολιτική άποψη του Dix, ο οποίος, οργισµένος 

πιθανόν τόσο από την αδιαφορία του Kokoschka για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν 

όσο και από την εξίσωση των πραξικοπηµατίων µε τους διαµαρτυρόµενους εργάτες, 

τοποθέτησε, όπως εύστοχα σηµειώνει η Weitz, το κείµενο σε αυτήν την υποτιµητική 

θέση που θεωρούσε ότι του άρµοζε214. Την ίδια στιγµή θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

εικόνα του σακάτη παραπέµπει στο κακό που µπορούν να προκαλέσουν οι βιαιοπραγίες 

στον άνθρωπο, ενώ οι υπόλοιπες µορφές στο αδιάφορο αστικό κοινό, το οποίο 

εκπροσωπούσε ο Kokoschka. 

 Ο Whitford διατυπώνει τον ισχυρισµό ότι, επειδή ο Dix δεν συµµετείχε στη 

συζήτηση γύρω από το «Der Kunstlump» και καθώς είχε ωφεληθεί τόσο πολύ από τη 

πινακοθήκη Zwinger, στην οποία εκτίθεντο έργα των µεγάλων δασκάλων, ήταν µε το 

µέρος του Kokoschka215. Όµως, στο Οδόφραγµα (εικ.40), που αποτελεί ένα από τα 

κατεστραµµένα έργα του, ο Dix εικονίζει το έργο του Tiziano Vecelli Φόρος υποτέλειας, 

που ανήκε στην πινακοθήκη Zwinger σατιρίζοντας το και υπονοώντας ότι τα 

αριστουργήµατα των µεγάλων δασκάλων, που εν προκειµένω φυλάσσονταν στην 

Zwinger, αποτελούσαν ένα κοµµάτι του αστικού κόσµου216. Η επιλογή της συγκρότησης 

µιας ψευδαίσθησης κολλάζ217, που είναι φτιαγµένο από παλιά έπιπλα, ένα σπασµένο 

εσταυρωµένο, ένα κλασικό µπούστο και άλλα µικροπράγµατα που συµβολίζουν τον  

                                                 
214 Ό.π., 97. Βλ. επίσης Crockett, ό.π., 42-43. 
215 Frank Whitford, «The Revolutionary Reactionary», στο Otto Dix, 1891-1969, Tate Gallery, Λονδίνο 1992, 12. 
216 Για το έργο, βλ. Barton, ό.π., 53-54· Linda F. McGreevy, The Life and Works of Otto Dix, German Critical 
Realist, UMI Research Press, Αν Άρµπορ 1981, 38-40· Iain Boyd Whyte, «Otto Dix’s Germany: From 
Wilhelmine Reich to East/West Divide» στο Otto Dix, 1891-1969, ό.π., 31. 
217 Γενικά για την ενασχόληση του Dix µε το νταντά, χρήσιµο ήταν και το Renate Heinrich, «Material und 
Malerei. Dix und Dada» στο Otto Dix. Zum 100. Geburtstag, 1891-1991, επιµ. Wulf Herzogenrath και Johann-
Karl Schmidt, Verlag Gerd Hatje, Στουτγάρδη 1991, 85-91. 
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38. Georg Grosz, Επισκόπηση, 1919-1920, 

σχέδιο στο Ecce Homo 
 

 
39. Georg Grosz, Επισκόπηση, λεπτοµέρεια 

 

 

 
 

40. Otto Dix, Οδόφραγµα, 1921, φωτογραφία (καταστράφηκε το 1954),  
Otto Dix Stiftung, Βαντούζ 
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αστικό κόσµο, επιτρέπει στο Dix να συσσωρεύσει όλα εκείνα τα θρησκευτικά, αστικά και 

καλλιτεχνικά σύµβολα εναντίον των οποίων µάχονται τα αδύνατα µέλη της κοινωνίας – 

ναύτης, εργάτης, γέρος. Εποµένως, αντίθετα µε τη θέση του Whitford, τα ίδια τα έργα του 

όµως µαρτυρούν και καθιστούν σαφή την ανάµειξη και τη θέση του πάνω στο ζήτηµα. 

 Το έργο αυτό εκτέθηκε µαζί µε άλλα έργα των Grosz, Schlichter και Scholz στην 

Πρώτη ∆ιεθνή Έκθεση Νταντά που έλαβε χώρα στο Βερολίνο από τις 30 Ιουνίου ως τις 

25 Αυγούστου 1920 (εικ.41)218. Την έκθεση διοργάνωσαν ο Grosz µαζί µε τον Heartfield 

και τον Hausmann στο βιβλιοπωλείο του Otto Burchard. Όλα τα έργα που συµµετείχαν 

στην έκθεση στρέφονταν τόσο ενάντια στην τέχνη της εποχής, όσο και στην άρχουσα 

τάξη και την πολιτική. Το πλακάτ που κρατούσαν στα εγκαίνια της έκθεσης οι Grosz και 

Heartfield µε το σύνθηµα «Das Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins» 

[«Η Τέχνη είναι νεκρή. Ζήτω η µηχανική τέχνη του Tatlin»] αποτελούσε ένδειξη της 

συµπαράταξής τους µε τους Ρώσους, αφενός ως προς την πολιτική τους στάση και 

αφετέρου ως προς την εναντίωσή τους προς τον εξπρεσιονισµό, αφού το σύνθηµα αυτό 

προερχόταν από το κείµενο του ρώσου κριτικού τέχνης Konstantin Umanski και 

αφορούσε στην απόρριψη του εξπρεσιονισµού και την υιοθέτηση του κονστρουκτιβισµού 

στο έργο του Tatlin (εικ.42)219. 

 Στην έκθεση αυτή ο Grosz συµµετείχε µε το µεγαλύτερο αριθµό έργων, 

συµπεριλαµβανοµένου του έργου Γερµανία, µια χειµωνιάτικη ιστορία του 1918-20 και 

του λευκώµατος µε λιθογραφίες Gott mit uns [Ο Θεός µαζί µας], για το οποίο θα γίνει 

εκτενέστερα λόγος στο επόµενο κεφάλαιο. Στο έργο του Γερµανία, µια χειµωνιάτικη 

ιστορία, του οποίου ο τίτλος είναι εµπνευσµένος από ένα σατιρικό αντιεθνικιστικό 

ποίηµα του Heinrich Heine, ενσωµατώνει καρικατούρες και κολλάζ σε µια ελαιογραφία 

για να προσβάλει σκόπιµα την παράδοση των αισθητικών ιεραρχιών και την αστική 

κουλτούρα που τις υποστήριζε (εικ.43). Στο κέντρο περίπου του πίνακα αιωρείται η 

άκαµπτη µορφή ενός στρογγυλοπρόσωπου αστού, µε µια πατριωτική καρφίτσα στο πέτο, 

σε ώρα φαγητού. Πάνω στο επίσης αιωρούµενο τραπέζι του, εικονίζεται η µπύρα, το 

φαγητό του και η συντηρητική βερολινέζικη εφηµερίδα Lokal-Anzeiger [Τοπικές 

ειδήσεις]. Παρά το έντονα στραµµένο προς τα δεξιά βλέµµα του, µοιάζει ατάραχος σε 

σχέση µε τη σύγχυση που υπάρχει γύρω του και έχει τη µορφή µιας φουτουριστικά  

                                                 
218 Συνολικά εκτέθηκαν 174 έργα. Ανάµεσα στους 27 καλλιτέχνες που συµµετείχαν, ήταν και οι Heartfield, 
Hausmann, Höch, Ernst, Arp, Otto Schmalhausen, Alfred Baader, Francis Picabia. Για την έκθεση, βλ. επίσης 
Bruce Altshuler, The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century, University of California Press, 
Μπέρκλεϊ 1998, 98-115. 
219 Το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Der Ararat, που κυκλοφορούσε ο συλλέκτης του Μονάχου 
Hans Golz· McCloskey, ό.π., 69-70. 
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41. Εγκαίνια της Πρώτης ∆ιεθνούς Έκθεσης Νταντά, 1920, φωτογραφία 
 

 
 

42. Ο George Grosz και ο John Heartfield στην Πρώτη ∆ιεθνή Έκθεση Νταντά,  
1920, φωτογραφία 
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43. George Grosz, Γερµανία, µια χειµωνιάτικη ιστορία, 1918-1920, λάδι και κολλάζ σε καµβά, 
215 x 132εκ., άγνωστη τοποθεσία 
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αποδοσµένης πόλης µε µορφές ενός αντισυµβατικού περιβάλλοντος που απειλούν τη 

σταθερότητα της αστικής τάξης, όπως ενός ναύτη, µιας πόρνης. Στο κατώτερο τµήµα του 

έργου ο καλλιτέχνης παριστάνει τους στυλοβάτες της κοινωνίας, έναν ιερέα µε το 

προσευχητάρι, ένα στρατηγό µε το ξίφος και τα µετάλλιά του και έναν καθηγητή µε την 

αυτοκρατορική σηµαία και ένα αντίγραφο έργου του Göthe. Οι µορφές αυτές αποτελούν 

τη βάση ενός τριγώνου µε κορυφή του τον αστό, γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι ο 

Grosz τις παρουσιάζει ως τα πλαστά στηρίγµατα της αστικής τάξης. Με το τέχνασµα 

αυτό του τριγώνου πιθανόν να σατιρίζει όχι µόνο τις αρχές της κοινωνίας, αλλά και τους 

κανόνες της αρµονίας της ακαδηµαϊκής τέχνης. Τέλος, κάτω αριστερά απεικονίζεται σε 

προφίλ πιθανόν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, µε ένα σκοτεινό συνοφρυωµένο πρόσωπο και µια 

τρύπα βαµµένη κόκκινη στο κεφάλι, η οποία µπορεί να υποδηλώνει το θυµό και την οργή 

που του προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση και τα πρόσωπα. Ο διπλωµάτης Harry Kessler 

επισκέφτηκε το εργαστήριο του Grosz στις 5 Φεβρουαρίου και µε αφορµή το έργο αυτό, 

που ήδη ετοιµαζόταν, σηµείωσε ότι στόχος του καλλιτέχνη ήταν να είναι αντικειµενικός 

και ηθικός, προσθέτοντας ότι «κατά βάθος ο Grosz είναι µπολσεβίκος ως προς τη 

ζωγραφική του. Είναι αηδιασµένος από τη ζωγραφική, από το ότι η ζωγραφική δεν 

υπηρετεί κανένα στόχο ως τώρα»220. 

 Ο Schlichter συµµετείχε στην έκθεση κατασκευάζοντας µια κούκλα µε τη µορφή 

ενός στρατιώτη µε επωµίδες αξιωµατικού και κεφάλι γουρουνιού, την οποία κρέµασαν 

από το ταβάνι, και µε τη σύνθεση Έργο-φαινόµενο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

τεχνικής του κολλάζ (εικ.44)221. Στο κέντρο ενός οίκου ανοχής που βρίσκεται µέσα στην 

πόλη, όπως φαίνεται από το ανοιχτό παράθυρο, εικονίζεται µια χορεύτρια να λικνίζεται 

στον ήχο ενός γραµµοφώνου. Φοράει ένα στενό γιλέκο και ένα κοντό, φαρδύ παντελόνι 

χορού, που έχουν πάνω κολληµένες φωτογραφίες. Στα αριστερά εικονίζεται ένας 

καθιστός άνδρας, σακάτης, µε τεχνητή οδοντοστοιχία, του οποίου η ένδυση καθώς και οι 

επιτηδευµένες του χειρονοµίες, δηλώνουν ότι προέρχεται από ανώτερα στρώµατα. Στα 

δεξιά εικονίζεται µια πόρνη που φορά ζαρτιέρες και µια κοντή φούστα, πάνω στην οποία 

είναι κολληµένα τα γυµνά της οπίσθια που µάλλον τα επιδεικνύει στον καθιστό άνδρα. Ο 

ενσωµατωµένος µηχανισµός στην πλάτη της, καθώς και η περίτεχνη, φουτουριστική 

κόµη της, παρουσιάζουν το αντικείµενο της ηδονής σαν µηχανικό αυτόµατο. ∆ίπλα της 

στέκεται ένας ακόµη πελάτης του οίκου ανοχής, ο οποίος φορά ένα καρό παντελόνι, ένα  
                                                 
220 Willett, Art and Politics, ό.π., 51. 
221 Το έργο αγνοούνταν ως το 1990, οπότε παρουσιάστηκε σε µια δηµοπρασία στην γκαλερί Kornfeld στη Βέρνη. 
Για το έργο αυτό, βλ. Hanne Bergius, «‘Lederstrumpf’ zwischen Provinz und Metropole» στο Rudolf Schlichter, 
1890-1955, Fröhlich und Kaufmann, Βερολίνο 1984, 38a· Andriani Götz (επιµ.), Schlichter, Gemälde, Aquarelle, 
Zeichnungen, Klinkhardt und Biermann, Μόναχο 1997, 92. 
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44. Rudolf Schlichter, Έργο φαινόµενο, 1919-1920, 61.7 x 46.6εκ., κολλάζ και χρώµα σε χαρτί,  
  ιδιωτική συλλογή 
 
 
 
 
 

 



 120

φαρδύ σακάκι και ένα καπέλο, που θυµίζουν την αµερικανική µόδα της εποχής όπως 

προβαλλόταν µέσα από τα περιοδικά. Τόσο ο άντρας, όσο και η πόρνη που βρίσκεται 

δίπλα του, παρατηρούν ένα αξιοπερίεργο γλυπτό, έναν ανδρικό κορµό που βρίσκεται 

τοποθετηµένος αριστερά. Το γλυπτό αυτό είναι πανοµοιότυπο µε αυτά που εκτίθεντο στο 

µουσείο της Περγάµου που επισκέφτηκε ο Schlichter το 1919, µόλις δηλαδή µετακόµισε 

στο Βερολίνο. Όλες οι µορφές µοιάζουν ενεργές και δραστήριες, αλλά παράλληλα 

αποµονωµένες, χαµένες σε ένα δικό τους κόσµο. Χρησιµοποιώντας την τεχνική του 

κολλάζ, που επέτρεπε τη σύνδεση της τέχνης µε την πραγµατικότητα, προσδίδοντας µια 

αίσθηση τεκµηρίωσης της πραγµατικότητας στα έργα, και δηµιουργώντας µια σατιρική 

σύνθεση, ο Schlichter έχει την ευκαιρία να καυτηριάσει πολλά προβλήµατα του καιρού 

του. Χλευάζει τον τυποποιηµένο τρόπο διασκέδασης και την έλλειψη επικοινωνίας στις 

µεγαλουπόλεις, ενώ παράλληλα προβάλλει τον ερωτισµό ως µια αλλοτριωµένη και 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Εδώ το γυµνό, το γραµµόφωνο, η µουσική και ο χορός 

δεν συντελούν σε ένα λυρικό, αλλά σε ένα γκροτέσκο αποτέλεσµα. Παράλληλα σατιρίζει 

τα βιοµηχανικά προϊόντα, τον έντυπο εικονογραφηµένο τύπο, τον κινηµατογράφο, αλλά 

και την κλασική αρχαιότητα. Με δυο λόγια, µε το έργο αυτό, που ακόµα και ο τίτλος του 

είναι ειρωνικός και κυνικός, σύµφωνος µε το πνεύµα του νταντά, σατιρίζει τις αξίες της 

αστικής τάξης, την οποία ο Schlichter τόσο απεχθανόταν. Στην αυτοβιογραφία του το 

1933 δήλωνε: «Πόσο υπέφερα από την πεζή νωθρότητα και τη βαθιά υποκρισία της 

σύγχρονης µπουρζουαζίας – µιας µπουρζουαζίας, η οποία έκρυβε τις ευτελείς, υλιστικές 

της φιλοδοξίες πίσω από τη ρητορεία περί δύναµης και µεγαλείου του έθνους, του λάτρη 

της ποσότητας, που βεβήλωσε το γερµανικό αστικό τοπίο µε τις αηδίες που γέννησε ένα 

φρικτό µνηµειακό αρχιτεκτονικό ύφος»222. 

 Με το έργο Εκµηχανισµένοι αγρότες συµµετείχε στην έκθεση και ο Scholz, 

παρόλο που σε γενικές γραµµές επηρεάστηκε µάλλον λιγότερο από τον ντανταϊσµό και 

περισσότερο από το φουτουρισµό (εικ.45)223. Στο εσωτερικό ενός σπιτιού απεικονίζεται 

µια ευκατάστατη αγροτική οικογένεια, όπως προκύπτει από την προσεγµένη ένδυση των 

εικονιζοµένων. Στο κέντρο τοποθετείται ο ψηλός πατέρας να κρατά µια βίβλο, στα δεξιά 

η εύσωµη µητέρα να έχει στην αγκαλιά της ένα µωρό γουρούνι και στα αριστερά ο 

νεαρός γιος τους να βασανίζει ένα βάτραχο. Ο Scholz καθιστά τις µορφές αηδιαστικές 

και γλοιώδεις παραµορφώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους µέσω του  

                                                 
222 Ο Schlichter έγραψε δύο αυτοβιογραφικά κείµενα, ένα το 1932 µε τίτλο Das Widerspenstige Fleisch [Η 
επίµονη σάρκα] και ένα το 1933 µε τίτλο Τönerne Füsse [Πήλινα πόδια], από όπου προέρχεται και το 
συγκεκριµένο απόσπασµα. Αντλώ από Michalski, ό.π., 36. 
223 Για το έργο, βλ. Crockett, ό.π., 44 και 56· Holsten, ό.π., 16-21· Michalski, ό.π., 100· Sternfeld, ό.π., 129-132. 



 121

 

 
 
 

45. Georg Scholz, Εκµηχανισµένοι αγρότες, 1920, λάδι και κολλάζ σε κόντρα πλακέ, 98 x 70εκ., 
Von der Heydt Museum, Βούπερταλ 
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σχεδίου, ενώ τα ντανταϊστικά τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί, δηλαδή το κολλάζ µε 

κοµµάτια χαρτονοµισµάτων στο κεφάλι του πατέρα, αλλά και η επιγραφή στο κοµµένο, 

κενό κρανίο του γιου, η οποία λέει: «Patent-Kurzstrohzuführung» [«Πατέντα για σύντοµη 

προσκοµιδή άχυρου»], καθώς και η βίδα στο κεφάλι της µητέρας, ενισχύουν την 

αποκρουστικότητά τους, ενώ το ύφος τους παραπέµπει σε ανθρώπους που προφανώς δεν 

είναι σε θέση να αντιληφθούν το επαναστατικό µήνυµα των καιρών. Οι γκροτέσκες αυτές 

φυσιογνωµίες ενσαρκώνουν και εκπροσωπούν τη φιλαργυρία, τη θρησκοληψία και την 

κτηνωδία. Η θέση και οι αξίες της οικογένειας υπογραµµίζονται παράλληλα από τα 

αντικείµενα που την περιβάλλουν. Στο βάθος εικονίζονται µια προτοµή του εξόριστου 

Κάιζερ πάνω σε ένα περίτεχνο ξύλινο ερµάρι, µια ελαφρά αποχρωµατισµένη φωτογραφία 

ενός αξιωµατικού στον τοίχο, και ένα σακί πιθανόν µε άχυρο. Στο τραπέζι, µε το κύπελο 

που φέρει την επιγραφή «Dem Hausvater» [«Στον πατέρα του σπιτιού»], ειρωνεύεται την 

πατριαρχική οικογένεια, ενώ µε τη συντηρητική εφηµερίδα Der Bote [Αγγελιοφόρος] 

καταδεικνύει την ιδεολογική τοποθέτησή της. Η τεχνολογία που έχει εισβάλει ακόµα και 

στις αγροτικές περιοχές γίνεται διακριτή µέσα από το διακορευτή που βρίσκεται επίσης 

στο τραπέζι, αλλά και µε ένα µηχάνηµα τελευταίας τεχνολογίας που είναι τοποθετηµένο 

πάνω σε ένα άλλο τραπέζι αριστερά. Επιπλέον, έξω από το παράθυρο εµφανίζεται ένας 

καλοταϊσµένος ιεροκήρυκας µε µια σύγχρονη θεριστική µηχανή. Το γεγονός ότι ο 

περιβάλλων χώρος αποδίδεται µε εξαιρετική αληθοφάνεια σε σχέση µε τις διαβρωµένες 

µορφές δηλώνει πιθανότατα το πώς η ορατή πραγµατικότητα, που βιώνουν οι άνθρωποι, 

τους έχει αλλοτριώσει και παραµορφώσει. Ο Scholz µέσα από αυτό το αποκρουστικό 

οικογενειακό πορτρέτο επιθυµεί να καυτηριάσει όχι µόνο το θρησκευτικό φανατισµό, το 

συντηρητισµό, τη διαφθορά και την αλλοτρίωση διαµέσου της τεχνολογίας, αλλά κυρίως 

να γελοιοποιήσει την εκµετάλλευση και τον καιροσκοπισµό των αγροτών, οι οποίοι κατά 

τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και της έλλειψης τροφίµων, µπορούσαν να ζήσουν 

άνετα γιατί αποθήκευαν και στη συνέχεια εµπορεύονταν σε υψηλές τιµές τα προϊόντα 

τους224. Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε, επισηµαίνοντας την οπορτουνιστική στάση του 

KPD απέναντι στους καλλιτέχνες, ότι, ενώ το κόµµα καταδίκασε το έργο στο πλαίσιο της 

έκθεσης του νταντά, όταν εκτέθηκε ένα χρόνο αργότερα στη Μεγάλη Έκθεση Τέχνης του 

Βερολίνου η Gertrud Alexander το επαίνεσε στην Rote Fahne για την καθαρότητα και 

την αναγνωσιµότητα του καθώς και για τη θετική του διαµαρτυρία. 

                                                 
224 Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε µια οδυνηρή σχετική εµπειρία, καθώς, όταν γύρισε πεινασµένος από τον πόλεµο 
και προσπάθησε να αγοράσει προµήθειες για εκείνον και την οικογένειά του, ένας αγρότης του είπε να πάρει ότι 
θέλει από ένα σωρό από λάσπη· Sternfeld, ό.π., 129-132. 
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 Η κοινωνική κριτική και ο κοινωνικός ρεαλισµός σε συνδυασµό µε την πολιτική 

αλληγορία και την τάση διακωµώδησης του κατεστηµένου απαντούν και στο έργο του 

Dix µε τίτλο Οδός Präger (εικ.46)225. Στη σύνθεση αυτή, όπως και στον Πωλητή 

σπίρτων, παρουσιάζεται η άσχηµη κατάσταση του σακάτη σε συνδυασµό µε τη 

σκληρότητα των περαστικών. Οι σακάτηδες, τους οποίους ο Seiwert χαρακτήρισε το 

1920 «µνηµεία της ευθύνης σας»226, ήταν συχνό θέαµα µετά τη λήξη του πολέµου και 

µάλιστα αρκετοί κυκλοφορούσαν παίζοντας λατέρνα και τραγουδώντας το πατριωτικό 

τραγούδι «Για ό,τι είµαι, για ό,τι έχω, πατρίδα µου σ’ ευχαριστώ». Στην Präger Strasse, 

που ήταν ο κεντρικός δρόµος στη ∆ρέσδη µε ακριβά µαγαζιά κι εστιατόρια εικονίζονται 

δύο παραπληγικοί. Ο τυφλός µε το ψάθινο καπέλο είναι ακινητοποιηµένος και 

ζητιανεύει, ενώ ο άλλος, έχοντας προσαρµόσει στο σώµα του ένα µηχανισµό µε ροδάκια, 

προσπαθεί να κινηθεί ανάµεσα στους καλοντυµένους περαστικούς και τα σκυλιά. 

Φορώντας ένα πρωσικό µπλε σακάκι και µε το στήθος προτεταµένο προχωρά µε καµάρι, 

σαν να παρελαύνει, πατώντας ένα απόκοµµα µε το αντιεβραϊκό µήνυµα «Juden raus!» 

[«Έξω οι Εβραίοι»], που έχει πέσει καταγής. Είναι πιθανό ο Dix να θέλει να καταδείξει 

το κλίµα της εποχής τονίζοντας τον αντισηµιτισµό που είχε ενισχυθεί, ιδιαίτερα µετά την 

υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλλιών. Το γεγονός όµως ότι το απόκοµµα αυτό δεν 

προέρχεται από ένα έντυπο της δεξιάς αλλά του SPD, που κατακρίνει τη στάση της 

δεξιάς, σε συνδυασµό µε ένα ακόµη πεταµένο σοσιαλδηµοκρατικό φέιγ-βολάν για τις 

κοινοβουλευτικές εκλογές της 6ης Ιουνίου 1920, το οποίο καλούσε για ψήφο στον τότε 

πρωθυπουργό της Σαξονίας, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο καλλιτέχνης πιθανόν να βάζει 

το σακάτη να ποδοπατεί τον επιφανειακό φιλελευθερισµό του SPD. Το έργο αυτό, εκτός 

από τους πολιτικούς και αντισηµιτικούς υπαινιγµούς, φέρει και κοινωνικούς, καθώς οι 

ακρωτηριασµοί των ανδρών παραπέµπουν στην απέχθεια για τον πόλεµο. Ταυτόχρονα, η 

άσχηµη θέση τους ενισχύεται από µικρές λεπτοµέρειες µε εξαιρετικά ειρωνικό τρόπο. 

Από τη µια, η αδιαφορία των περαστικών ενισχύεται από τη χειρονοµία ενός να δώσει 

στο ζητιάνο σακάτη αντί για χρήµατα ένα γραµµατόσηµο, µια προσφορά χωρίς καµία 

αξία. Από την άλλη, η βιτρίνα που εικονίζεται στο βάθος µε τεχνητά µέλη, τονίζει ακόµη 

περισσότερο την τραγικότητα της πραγµατικότητας που βιώνουν. Η απεικόνιση της 

βιτρίνας αυτής σε αντίστιξη µε την ακριβώς διπλανή της, στην οποία εκτίθενται 

γυναικείες περούκες, αποτελεί ένα σχόλιο για τον καταναλωτισµό, αλλά δευτερευόντως  

 

                                                 
225 Για το έργο αυτό, βλ. Barton, ό.π., 51-52· Heinrich, ό.π., 85-86· Ulrich Weitz, ό.π., 97-100.  
226 Eckhart Gillen, ό.π., 211. 
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46. Otto Dix, Οδός Präger, 1920, λάδι και κολλάζ σε καµβά, 110 x 85εκ.,  
Kunstmuseum, Στουτγάρδη 
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και για την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, την οποία προφανώς οι σακάτηδες του 

έργου δεν έχουν τα οικονοµικά µέσα να αποκτήσουν. 

 Από άποψη τεχνοτροπίας η χρήση του κολλάζ είναι αυτή που συµβάλλει στη 

σοκαριστική και όχι λυρική αποδιάρθρωση της πραγµατικότητας, στην απόδοση της 

σύγχυσης και της υπερβολής και των έντονων αντιθέσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει την 

ειρωνεία όλης της σύνθεσης. Σε αντίθεση µε τον περιβάλλοντα χώρο οι δύο ανάπηροι, αν 

εξαιρέσουµε τη µετριασµένη παραµόρφωση και τα έντονα εξπρεσιονιστικά χρώµατα που 

χρησιµοποιεί ο Dix, εικονίζονται µε περισσότερο αληθοφανή τρόπο και είναι εξ 

ολοκλήρου ζωγραφισµένοι, χωρίς δηλαδή ο καλλιτέχνης να τους έχει επικολλήσει 

οτιδήποτε. Αυτό εντείνει την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, ενώ 

ταυτόχρονα βρίσκονται σε έναν αναληθή, κατασκευασµένο, τεχνητό χώρο. Ωστόσο, 

παρά την ανοµοιογένεια των επιµέρους µορφολογικών στοιχείων και την κάπως 

αυθαίρετη συγκρότηση του χώρου, µε το επικλινές, ασταθές έδαφος, την ανορθολογική 

αίσθηση της προοπτικής και της διάταξης των µορφών, προκύπτει εντέλει ένα ενιαίο και 

εξαιρετικά δυναµικό σύνολο, στο οποίο το σοκαριστικό και αποκρουστικό θέαµα 

µετριάζεται από τον γκροτέσκο και κωµικοτραγικό χειρισµό των µορφών και του χώρου. 

 Συνολικά θα λέγαµε ότι ενώ οι συνθέσεις του Dix είναι εξίσου καυστικές και 

ειρωνικές µε εκείνες του Grosz και του Schlichter, είναι περισσότερο πειστικές σε σχέση 

µε την ορατή πραγµατικότητα. Από την άλλη, ο Scholz προσδίδει, ίσως εντονότερα από 

όλους, το στοιχείο του γκροτέσκου. Σε κάθε περίπτωση, όλοι εκµεταλλεύονται τη 

ντανταϊστική σάτιρα και το χλευασµό προκειµένου να αποδώσουν ένα κοινωνικό 

περιεχόµενο που καυτηριάζει πλευρές της σύγχρονής τους πραγµατικότητας. 

 Ωστόσο το γεγονός ότι τα έργα διατρέχονται από έναν κοινωνικού και πολιτικού 

περιεχοµένου απώτερο σκοπό αποτελούσε αυτόµατα σηµάδι παρακµής, εφόσον το 

νταντά στην αυθεντική/αρχική του µορφή ήταν καθαρή άρνηση και εξέγερση, Αντί-Στα-

Πάντα. Παράλληλα, η άνιση πολιτική εξέλιξη των οπαδών του νταντά και οι προσωπικές 

τους συγκρούσεις πλήθαιναν ολοένα, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι πλέον δεν 

υπηρετούσαν κοινούς στόχους. Την ίδια στιγµή η διοργάνωση της πρώτης διεθνούς 

έκθεσης νταντά αποτέλεσε, όπως σηµειώνει και η Mülhaupt227, το τέλος του 

βερολινέζικου νταντά, αφού η αντι-τέχνη παρουσιαζόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο ως µορφή 

τέχνης. 

 Όµως στην αποµάκρυνση από το νταντά έπαιξε ρόλο πιθανότατα και η 

αποδοκιµασία του από το KPD. Ειδικότερα, ενώ τα πρώτα χρόνια, δηλαδή από το 1918 
                                                 
227 Mülhaupt, ό.π., 161. 
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ως το 1923, το νεοϊδρυθέν κόµµα, επικεντρωµένο περισσότερο στην πολιτική του 

οργάνωση, δεν είχε ασχοληθεί µε ζητήµατα κουλτούρας, ούτε είχε δώσει ιδιαίτερο βάρος 

και αξία στην καλλιτεχνική παραγωγή των οµοφρόνων καλλιτεχνών και στην απήχηση 

που θα µπορούσε να έχει στο κοινό, το 1920 κατέκρινε την καλλιτεχνική επανάσταση 

των ντανταϊστών, οι οποίοι εκείνη τη στιγµή ήταν οι πιο ριζοσπαστικοποιηµένοι 

καλλιτέχνες και στην πλειονότητά τους υποστηρικτές του κόµµατος, θεωρώντας ότι δεν 

ανταποκρινόταν στην πολιτική επανάσταση και τον ταξικό αγώνα228. Όπως υπογραµµίζει 

ο Roters, αυτό που πάνω από όλα ξένιζε το κόµµα ήταν ότι, ενώ εκείνο στόχευε στη 

συλλογικότητα, οι ντανταϊστές έδιναν έµφαση στην αυτονοµία και την ατοµική 

έκφραση229. Οι συντηρητικές θέσεις του KPD αποκαλύφτηκαν για πρώτη φορά στη 

συζήτηση γύρω από την υπόθεση του Kokoschka, αφού η Gertrud Alexander, που είχε 

αναλάβει την επιµέλεια των πολιτιστικών θεµάτων της Rote Fahne ως το 1925, 

κατηγόρησε τους ντανταϊστές για αναρχισµό, ενώ ο αρχισυντάκτης της ίδιας εφηµερίδας, 

August Thalhmeier, χαρακτήρισε το «Das Kunstlump» «αστική κραυγή»230. Βέβαια, 

πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι όλος αυτός ο διάλογος έγινε λίγο πριν και λίγο µετά τις 

εκλογές του Ιουνίου 1920 και άρα οι εκπρόσωποι του κόµµατος δεν έπρεπε να δείξουν 

ένα προκλητικό προφίλ υποστηρίζοντας το νταντά, αλλά ένα πιο µετριοπαθές, 

προκειµένου να κερδίσουν ψήφους και την εύνοια των πολιτών. 

 Η στάση αυτή των εκπροσώπων του KPD διατηρήθηκε και εντάθηκε µετά την 

έναρξη της έκθεσης του 1920, οπότε απέρριψαν δηµόσια το έργο των ντανταϊστών 

δηµοσιεύοντας κείµενα εναντίον τους στην Rote Fahne. Η Alexander χαρακτήριζε τα 

έργα τους «κακόγουστα, νεοβαρβαρικά» και υποστήριζε ότι αυτή η αντι-τέχνη δεν 

υπηρετούσε ούτε την τέχνη ούτε την πολιτική: «Ο συνειδητός µαχητής δεν έχει ανάγκη 

να καταστρέψει, όπως οι ντανταϊστές, έργα τέχνης προκειµένου να απελευθερωθεί από 

τις ‘αστικές συµπεριφορές’, γιατί δεν είναι αστός. Εκείνοι που το µόνο που µπορούν να 

κάνουν είναι να κολλούν ανόητες κιτς εικόνες, όπως οι ντανταϊστές, πρέπει να αφήσουν 

την τέχνη στην ησυχία της». Κατέληγε λέγοντας ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να 

αποκαλούν τους εαυτούς τους κοµµουνιστές231. Παράλληλα, η Alexander αµφισβήτησε 

γενικότερα την αξία της σάτιρας ως όπλου υπέρ της εργατικής τάξης. Ανάλογη στάση 

τήρησε και η Lu Märten σε ένα κείµενο της που δηµοσιεύτηκε επίσης στην Rote Fahne· 

σε αυτό διαπίστωνε την κρίση της σάτιρας στο σύγχρονο καπιταλιστικό πολιτισµό 

                                                 
228 McCloskey, ό.π., 3. 
229 Roters, «Mouvement Dada», ό.π., 3/9-10. 
230 McCloskey, ό.π., 66· Schneede, ό.π., 106. 
231 Αντλώ από McCloskey, ό.π., 80-83. 
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αποδίδοντάς τη στην αλόγιστη χρήση της από όλους, ενώ τάχθηκε υπέρ των ντανταϊστών 

υπό την προϋπόθεση ότι την τεχνική του κολλάζ δεν πρέπει να την εκλάβει κανείς ως 

σάτιρα, αλλά ως ανηλεή ρεαλισµό. Όπως θα δούµε παρακάτω, µόνο µετά από 

παρατεταµένες συζητήσεις, στις οποίες συµµετείχε ενεργά και ο Grosz, το κοµµουνιστικό 

κόµµα αναγνώρισε επίσηµα την τέχνη, και ειδικά τη σάτιρα, ως όπλο του πολιτικού 

αγώνα232. 

 Ωστόσο, παρόλο που οι καλλιτέχνες εγκατέλειψαν το νταντά στο σύνολο του, 

διατήρησαν, τουλάχιστον για τα επόµενα χρόνια, δύο βασικά του στοιχεία. Το πρώτο 

ήταν η πολιτικοποίηση του γερµανικού ιδίως νταντά και η διάθεση συµµετοχής στη 

σύγχρονη τους πραγµατικότητα µέσω της κοινωνικής κριτικής και της αποδοκιµασίας της 

αστικής κοινωνίας. Το δεύτερο ήταν η χρήση των εκφραστικών µέσων της σάτιρας, της 

γελοιοποίησης και της ειρωνείας, που µπορεί να έχασαν τον τόσο επιθετικό χαρακτήρα 

που είχαν στο πλαίσιο του νταντά, αλλά εξελίχθηκαν µέσα από συνθέσεις περισσότερο 

αληθοφανείς, οι οποίες ήταν περισσότερο αποδεκτές κι από το κοµµουνιστικό κόµµα. 

Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουµε πως η αληθοφάνεια µπορεί να είναι συστατικό 

στοιχείο του ρεαλισµού, αλλά όχι το µόνο. Ως εκ τούτου, όλα τα προαναφερθέντα έργα, 

ακόµα κι αν στερούνται συνολικής αληθοφάνειας, δε στερούνται ρεαλισµού· µέσα από 

παράλογους, αντιφατικούς και ασυνήθιστους συνδυασµούς επιµέρους αναπαραστατικών 

µορφών, µέσα από τον κυνισµό και τη γελοιοποίηση, δηµιουργούν µια κοινωνική σάτιρα 

που αποτελεί ταυτόχρονα ντανταϊστική και ρεαλιστική έκφραση. 

 

Ο πειραµατισµός µε τη µεταφυσική ζωγραφική 

 

 Το 1920, ενώ η επίδραση του ντανταϊστικού εικαστικού λεξιλογίου παραµένει 

φανερή στο έργο των καλλιτεχνών, εµφανίζεται παράλληλα η επίδραση ενός νέου 

καλλιτεχνικού ρεύµατος, της µεταφυσικής ζωγραφικής, η οποία είχε ως βασικούς 

εκπροσώπους τους ιταλούς Giorgio de Chirico, Carlo Carrà και Giorgio Morandi (εικ.47-

48). Οι γερµανοί καλλιτέχνες ήρθαν σε επαφή µε το έργο των ιταλών ζωγράφων κυρίως 

µέσω του ιταλικού περιοδικού Valori Plastici [Πλαστικές αξίες], που εξέδιδε από το 1918 

ο κριτικός και συλλέκτης Mario Broglio και διανεµόταν στη Γερµανία κυρίως από 

διάφορες γκαλερί, καθώς και µέσω ορισµένων µεµονωµένων εκδόσεων µε χαρακτικά  
 

                                                 
232 McCloskey, ό.π., 3. 
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47. Giorgio de Chirico, Ο µεγάλος µεταφυσικός, 1917, λάδι σε καµβά, 104.5 x 70εκ.,  
The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη 

 

 
 

48. Carlo Carrà, Η µεταφυσική µούσα, 1917, λάδι σε καµβά, 90 x 66εκ.,  
Pinacoteca di Brera, Μάιλαντ 
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τους, που επίσης κυκλοφορούσαν στη Γερµανία233. Παράλληλα, από το 1920, ο Goltz, 

ένας από τους σηµαντικότερους εµπόρους τέχνης στο Μόναχο, εξέθετε συστηµατικά 

έργα των de Chirico και Carra, ενώ το 1921 οι συντελεστές του περιοδικού Valori 

Plastici διοργάνωσαν µια µεγάλη έκθεση µε τα έργα των «νέων Ιταλών», η οποία 

φιλοξενήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου, αλλά και σε άλλες πόλεις, το 

Ανόβερο, το Αµβούργο, το Μόναχο και τη ∆ρέσδη, δίνοντας την ευκαιρία στους 

γερµανούς καλλιτέχνες, οι οποίοι ταξίδευαν συχνά από πόλη σε πόλη, να µελετήσουν 

εκτός από τις αναπαραγωγές και τα αυθεντικά έργα. 

 Από την τελείως αναγνώσιµη εικαστική γλώσσα της µεταφυσικής ζωγραφικής οι 

καλλιτέχνες άντλησαν µορφολογικά στοιχεία, τα οποία αφενός προσέγγιζαν το 

ντανταϊστικό τους πνεύµα, και αφετέρου τους έφερναν πλησιέστερα σε έναν πιο 

αληθοφανή ρεαλισµό. Βέβαια, ο βαθµός υιοθέτησης στοιχείων ποίκιλλε από καλλιτέχνη 

σε καλλιτέχνη, ενώ υπήρχαν σαφώς και πολλοί που δεν ασχολήθηκαν καθόλου µε αυτήν 

την τεχνοτροπία. Το πρώτο µορφολογικό στοιχείο που υιοθέτησαν ήταν η µετατροπή της 

ανθρώπινης µορφής σε άγαλµα, ανδρείκελο, µάσκα, προκειµένου να αποδώσουν την 

αυτοµατοποίηση που κυριαρχούσε στη σκέψη, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων, 

καθώς και την χρεοκοπία των ιδεών. Εξάλλου και στο νταντά, κάθε µάσκα, κάθε παιχνίδι 

µε κρυµµένες έννοιες και νοήµατα, ήταν ευπρόσδεκτη. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ο 

τρόπος απόδοσης των αρχιτεκτονικών θεµάτων, δηλαδή οι κενοί δίχως ατµόσφαιρα 

χώροι και οι άδειοι δρόµοι που ορίζονται από εργοστάσια και σπίτια σε συνδυασµό µε 

µια συχνά υπερτονισµένη προοπτική. Όµως, παρόλο που συνειδητά άντλησαν άλλοι 

περισσότερα (Grosz, Schlichter) και άλλοι λιγότερα (Dix) τεχνοτροπικά στοιχεία από τη 

µεταφυσική ζωγραφική, σε καµία περίπτωση δε συµµερίστηκαν τη ροπή της προς το 

ποιητικό και το εξωπραγµατικό ούτε ζωγράφισαν ποτέ ονειρικές εικόνες σε φανταστικά 

αρχιτεκτονικά τοπία, όπως οι ιταλοί πρωτεργάτες του κινήµατος. Αντίθετα, εκείνοι 

εξακολουθούσαν και µέσα από αυτήν την εικαστική γλώσσα να δηµιουργούν εικόνες µε 

στόχο να καταδείξουν, να ερµηνεύσουν ή να αλλάξουν την πραγµατικότητα και όχι να τη 

µετουσιώσουν, όπως ο de Chirico και ο Carrà, σε µια άλλη «πραγµατικότητα», 

µεταφυσική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση του Schmied ότι σε αντίθεση µε 

τους εξπρεσιονιστές που ενδιαφέρονταν για το χρώµα, οι γερµανοί ζωγράφοι τους 

οποίους εντάσσει στη Νέα Αντικειµενικότητα κατά το διαχωρισµό του Hartlaub, έδιναν 
                                                 
233Για τη Μεταφυσική Ζωγραφική και την επίδρασή της στο έργο των γερµανών καλλιτεχνών βλ. Jean Clair, 
«Metafisica et Unheimlichkeit» στο Les Réalismes, ό.π., 26-31· Eberle, ό.π., 65· Wieland Schmied, «Zwischen 
Pittura Metafisica und Expressionismus. Zur Zeichnung der Neuen Sachlichkeit» στο Sachlichkeit. Ein Beitrag 
zur Kunst zwischen den Weltkriegen, επιµ. Jürgen Schilling και Jana Marko, Bill-Kunst, Βόννη 1993, 13-14· του 
ίδιου, «Neue Wirklichkeit – Surrealismus und Sachlichkeit», ό.π., 4/7-4/11. 
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βάρος στη γραµµή, στο σχέδιο και για το λόγο αυτό στράφηκαν στους καλλιτέχνες της 

µεταφυσικής ζωγραφικής, που επικεντρώνονταν στη γραµµή, τον τονισµό των 

περιγραµµάτων και τη γεωµετρική συγκρότηση234. 

 Αυτός που υιοθέτησε ή ενσωµάτωσε περισσότερο τα εκφραστικά µέσα της 

µεταφυσικής ζωγραφικής στο έργο του ήταν ο Grosz. Έγραψε µάλιστα και ένα κείµενο 

µε τίτλο «Zu meinen neuen Bildern» [«Στα νέα µου έργα»], το οποίο δηµοσιεύτηκε το 

1921 στο πέµπτο φύλλο του Das Kunstblatt, όπου ανάµεσα σε άλλα αναφέρει: 

«Προσπαθώ και πάλι να δώσω µια απόλυτα ρεαλιστική εικόνα του κόσµου. Θέλω το 

έργο µου να είναι κατανοητό από όλους – απαλλαγµένο από την εµβρίθεια που είναι στη 

µόδα αυτόν τον καιρό, από εκείνο το βάθος που απαιτεί µια πραγµατική στολή 

κατάδυσης γεµάτη καβαλιστικές και µεταφυσικές ταχυδακτυλουργίες. Στην προσπάθειά 

µου να αναπτύξω ένα καθαρό και απλό ύφος δεν µπορώ παρά να προσεγγίζω τον Carrà. 

Ωστόσο µε απωθεί οτιδήποτε µεταφυσικό και αστικό σχετίζεται µε τον Carrà. Το έργο 

µου πρέπει να ερµηνευθεί ως άσκηση, ως επίπονη προπόνηση, χωρίς βλέψεις στην 

αιωνιότητα! Προσπαθώ στα λεγόµενα έργα τέχνης µου να δηµιουργήσω κάτι µε τελείως 

ρεαλιστικά θεµέλια. Ο άνθρωπος δεν είναι πια ένα άτοµο που εξετάζεται µε περίπλοκους 

ψυχολογικούς όρους, αλλά µια συλλογική, σχεδόν µηχανική έννοια. Η ατοµική µοίρα δεν 

µετράει πλέον. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, θα ήθελα να δηµιουργήσω τελείως απλά 

χλευαστικά σύµβολα, τα οποία θα ήταν εύκολα αναγνώσιµα και δε θα χρειάζονταν 

κανένα περαιτέρω σχολιασµό … για να ελεγχθεί η γραµµή και η φόρµα – δεν τίθεται πια 

ζήτηµα να πλάσει κανείς στον καµβά ζωηρά χρωµατισµένες εξπρεσιονιστικές ταπισερί 

της ψυχής – η αντικειµενικότητα και η σαφήνεια του σχεδίου των µηχανικών είναι 

προτιµότερη από τις ανεξέλεγκτες σαχλαµάρες της καβάλας, της µεταφυσικής και των 

εκστατικών αγίων»235. 

 Σε µια σειρά ελαιογραφιών και υδατογραφιών που έκανε το 1920, προσπάθησε να 

δηµιουργήσει ένα νέο ύφος, υιοθετώντας εκφραστικά µέσα της µεταφυσικής ζωγραφικής 

αλλά και του ρωσικού κονστρουκτιβισµού, εµµένοντας όµως στο πνεύµα της πολιτικής 

και κοινωνικής κριτικής236. Για παράδειγµα, στο έργο Χωρίς τίτλο παρουσιάζεται µια 

µορφή χωρίς ζωτική ουσία σε έναν άδειο δρόµο µε µεγάλα κτήρια, στην ουσία κύβους µε 

                                                 
234 Τονίζει ότι αυτό που κατά βάση τους επηρέασε στο σχέδιο και τον τονισµό των περιγραµµάτων ήταν το 
περιοδικό Valori Plastici και εποµένως όχι τα αυθεντικά έργα, αλλά οι αναπαραγωγές. Schmied, «Zwischen 
Pittura Metafisica und Expressionismus», ό.π., 13. 
235 George Grosz, «Zu meinen neuen Bildern» στο The Berlin of George Grosz: Drawings, Watercolours and 
Prints, 1912-1930, επιµ. Antony Wood, Royal Academy of Arts, Λονδίνο 1997, 35-36. 
236 Frank Whitford, «The Many Faces of George Grosz» στο The Berlin of George Grosz. Drawings, 
Watercolours and Prints, 1912-1930, ό.π., 10-12· Νίκος Χατζηνικολάου «∆ρόµοι της σύγχρονης τέχνης. 
Τέσσερα έργα του 1920» στο Νοήµατα της τέχνης, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυµνο 1999, 309-314. 
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συµµετρικά σκοτεινά ανοίγµατα (εικ.49). Πρόκειται για ένα ανδρείκελο 

ακρωτηριασµένο, χωρίς χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, που εικονίζεται ακίνητο, άκαµπτο 

και σιωπηρό· µια απρόσωπη µορφή σε έναν εξίσου απρόσωπο χώρο. Η οργανωµένη 

προοπτική, οι ελεγχόµενες γραµµές, η κενότητα του χώρου και η περιορισµένη σε λίγα 

και ψυχρά χρώµατα παλέτα του ενισχύουν την εντύπωση της αποµόνωσης και της 

απροσωπίας, που σύµφωνα µε τον Grosz χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο στην εποχή της 

τεχνολογίας, η οποία δηλώνεται µε τα εικονιζόµενα εργοστάσια στο βάθος. Στο έργο 

αυτό ο καλλιτέχνης καταγγέλλει τον σύγχρονο τρόπο ζωής χρησιµοποιώντας σκόπιµα 

αυτήν την τεχνοτροπία. Μέσω της αληθοφανούς χρήσης της προοπτικής και της 

οργάνωσης του χώρου, αλλά και του φωτισµού, στον οποίο οφείλεται η σκιά που πέφτει 

στο δάπεδο µπροστά από τον κύβο που βρίσκεται στο κέντρο, δίνει την αίσθηση ενός 

πειστικά αποδοσµένου χώρου. Από την άλλη, η χρήση του ανδρείκελου παραποιεί τη 

συνολική αληθοφάνεια του έργου. Τελικά όµως η εσκεµµένη παραποίηση της 

πραγµατικότητας, µε σκοπό να δοθεί η προσωπική αντίληψη του καλλιτέχνη γι’ αυτήν, 

µπορεί να µην καθιστά το έργο νατουραλιστικό ή εντελώς αληθοφανές, αλλά ενισχύει το 

ρεαλισµό του. Κάτι ανάλογο παρατηρούµε και στο έργο του ∆ηµοκρατικά αυτόµατα, 

όπου οι σακάτηδες πατριώτες Γερµανοί έχουν µετατραπεί σε κυβερνητικά ροµπότ 

(εικ.50). Ο ένας εικονίζεται µε κούφιο κεφάλι από όπου βγαίνει µια πατριωτική 

επευφηµία και ο άλλος ανεµίζει µια γερµανική σηµαία. 

Συνεπώς, ο Grosz προσάρµοσε την τεχνοτροπία της µεταφυσικής ζωγραφικής 

στις δικές του ανάγκες µε στόχο να καταγγείλει τη σύγχρονή του πραγµατικότητα και 

πιθανόν, όπως υπογραµµίζει ο Χατζηνικολάου, την ίδια τη µεταφυσική ζωγραφική ως 

ανεπαρκή σε σχέση µε την ιδεολογία του237. Στο έργο του µε τίτλο Γκρίζα µέρα, που 

χρονολογείται στο 1921, ενώ ο χώρος αποδίδεται µε βάση τις αρχές της µεταφυσικής 

ζωγραφικής, οι µορφές, µε εξαίρεση τον εργάτη στο βάθος αριστερά, αποδίδονται πιο 

αναπαραστατικά και όχι ως µαριονέτες (εικ.51). Μέσα σε αυτό το άψυχο βιοµηχανικό 

τοπίο ο σκυφτός σακάτης, που είναι η µόνη µορφή που φέρει σχεδόν αµιγώς ρεαλιστικά 

χαρακτηριστικά, δείχνει η πιο αληθινή µορφή, η πιο «ζωντανή», έστω κι αν δεν είναι 

αρτιµελής. Οι πεσµένοι του ώµοι αποτυπώνουν την κούραση και την απογοήτευση που 

του προκάλεσαν η σκληρή εµπειρία του πολέµου, αλλά και η µετέπειτα πραγµατικότητα 

της ανεργίας και της φτώχειας που αναγκάζεται να βιώσει. Αναλόγως σκυφτός 

απεικονίζεται και ο εργάτης που προχωρά στο βάθος αριστερά και µοιάζει 

υποβιβασµένος σε εργοστασιακό εργαλείο που εκτελεί µηχανικά εντολές. Οι δύο άλλες  
                                                 
237Ό.π., 311. 
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49. George Grosz, Χωρίς τίτλο, 1920, λάδι σε καµβά, 81 x 61εκ., Kunstsammlung  
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µορφές, δηλαδή ο αξιωµατούχος που εικονίζεται σε πρώτο πλάνο και ένας ακόµη άνδρας 

που αποδίδεται στο βάθος δεξιά, µοιάζουν επίσης µε ανδρείκελα, µε µόνη διαφορά ότι 

φέρουν χαρακτηριστικά στα πρόσωπά τους. Στο πρώτο πλάνο το χαρακτηριστικό 

µουστάκι του αξιωµατούχου, το καπέλο του, καθώς και το σκούρο κουστούµι µε τα 

χρώµατα στο πέτο του, παραπέµπουν στον Κάιζερ και τον εθνικισµό. Με το 

«εσωστρεφές», αλλήθωρο βλέµµα του δείχνει να αποστασιοποιείται, σαν να κοιτάζει 

µόνο το συµφέρον του και όχι την τραγική κατάσταση που εξελίσσεται γύρω του. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι και σε αυτό το έργο ο Grosz χρησιµοποιεί µεν µορφικά 

στοιχεία της µεταφυσικής ζωγραφικής, αλλά την ίδια στιγµή προκρίνει µια πιο 

αληθοφανή απεικόνιση. 

 Το έργο του Schlichter Ατελιέ νταντά σε ταράτσα, το οποίο φιλοτεχνήθηκε το 

δεύτερο µισό του 1920, αντανακλά επίσης τον πειραµατισµό του καλλιτέχνη µε τις 

µορφικές ιδιαιτερότητες του νταντά και της µεταφυσικής ζωγραφικής (εικ.52)238. Στην 

πλατιά ταράτσα ενός πολυώροφου κτηρίου που έχει διαµορφωθεί ως ατελιέ εικονίζονται 

άνθρωποι και ανδρείκελα, των οποίων η σχέση και η ταυτότητα είναι µάλλον ασαφείς και 

δυσδιάκριτες. Στα δεξιά εικονίζεται ο φαλακρός ζωγράφος που φορά µια λευκή ρόµπα 

και µια αντιασφυξιογόνα µάσκα να κάθεται σκυφτός µπροστά σε ένα άδειο καβαλέτο. 

∆ίπλα του ακριβώς βρίσκεται ένα κοριτσάκι µε ναυτικό ένδυµα που κρατά ένα 

κουβαδάκι και κοιτά µε το σκυθρωπό, απλανές βλέµµα του πέρα από την ταράτσα. Προς 

την ίδια κατεύθυνση κοιτά και η γυναικεία µορφή που µοιάζει να ποζάρει τοποθετηµένη 

πάνω στο βάθρο, παρόλο που κανείς δεν την προσέχει. Η µορφή αυτή, η οποία φέρει την 

ενδυµασία γυµνάστριας, φορώντας ψηλά κουµπωτά µποτάκια, βρίσκεται στο µεταίχµιο 

ανθρώπου και ανδρείκελου, καθώς η στάση του σώµατός της µοιάζει άβολη κι αφύσικη. 

Παράλληλα, το γυναικείο οµοίωµα που εικονίζεται καθιστό στο βάθρο µάς παραπλανεί 

ακόµη περισσότερο ως προς την ταυτότητα της όρθιας µορφής. Επιπλέον, επιτρέποντας 

στο βλέµµα µας να κινηθεί διαγώνια, συναντάµε ένα ακόµη ανθρώπινο οµοίωµα, αλλά 

αυτή τη φορά ιατρικό, που αποδίδεται από τη µέση και πάνω και βρίσκεται τοποθετηµένο 

πάνω σε ένα ψηλό στρογγυλό τραπέζι. Το οµοίωµα, ενσωµατωµένο στο κλίµα της 

εποχής, είναι σακάτικο καθώς του λείπει το αριστερό χέρι. Εποµένως το µοτίβο του 

σακάτη επανέρχεται ακόµα µια φορά µε έναν εξαιρετικά ευφάνταστο τρόπο, ενώ 

ενισχύεται από δύο σακάτηδες άνδρες-ανδρείκελα που κάθονται πλάι στο τραπέζι 

φορώντας κουστούµια και ψηλά κυλινδρικά καπέλα. Αντίστοιχη αστική ενδυµασία φέρει  
 

                                                 
238 Για το έργο αυτό, βλ. Götz, ό.π., 98-99. 
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52. Rudolf Schlichter, Ατελιέ νταντά σε ταράτσα, 1920, υδατογραφία, 45.8 x 63.8εκ.,  
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και η γυναίκα που κάθεται ανάµεσά τους. Παρόλο που εκείνη, όπως και το κοριτσάκι, 

είναι αποδοσµένη µε αληθοφάνεια, το στυλωµένο βλέµµα της και η άκαµπτη στάση της 

την καθιστούν εξίσου εξωπραγµατική µε τους υπόλοιπους. Τέλος, ακριβώς απέναντι στο 

θεατή, σε πρώτο πλάνο, εικονίζεται από τη µέση και πάνω ένας άντρας µε δερµάτινο 

σακάκι, καλυµµένο κεφάλι και πρόσωπο και γυαλιά µοτοσικλετιστή, που αποκλείουν την 

οπτική επαφή µαζί του, παρόλο που τον βλέπουµε κατά µέτωπο. 

 Με την πρώτη µατιά η µυστηριώδης αυτή σύνθεση, παρά την επιµέρους 

αναπαραστατικότητά της, δε µοιάζει ρεαλιστική239. Ο ζωγράφος όµως χρησιµοποιεί 

µορφικά στοιχεία της µεταφυσικής ζωγραφικής, τα οποία συνδυάζει µε άλλα, ρεαλιστικά, 

προκειµένου να ασκήσει κριτική στη σύγχρονή του πραγµατικότητα. Επιπλέον, αυτό το 

κάνει προσφεύγοντας σε κρυµµένες αναφορές και υπονοούµενα, τα οποία αποτελούσαν 

κύριο τρόπο άσκησης κριτικής των βερολινέζων ντανταϊστών. Ως εκ τούτου, µια δεύτερη 

προσεκτικότερη ανάγνωση του έργου αποκαλύπτει το πώς ο Schlichter χρησιµοποιεί τα 

µορφικά στοιχεία της µεταφυσικής ζωγραφικής προσαρµόζοντάς τα στο στόχο να 

εκφράσει και να καταγγείλει τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα που βίωνε. Πρώτα από 

όλα, η διαφορετικότητα στον τρόπο απόδοσης των µορφών, που είναι άνθρωποι της 

αστικής τάξης, όπως µαρτυρούν τα ρούχα τους, αλλά και το γεγονός ότι στερούνται 

οποιασδήποτε επαφής µεταξύ τους φανερώνουν την αποξένωση και την αποµόνωσή 

τους, φαινόµενο που αποτελούσε πρόβληµα της πραγµατικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα οι 

άνδρες µοιάζει να µην έχουν συνειδητοποιήσει τη φρίκη του πολέµου και τα 

αποτελέσµατα που ακόµα βιώνουν, αλλά να έχουν µετατραπεί σε µαριονέτες, αγαπηµένο 

µοτίβο και των ντανταϊστών και των οπαδών της µεταφυσικής ζωγραφικής, που είναι 

χαµένες στον κόσµο και τις σκέψεις τους. Η αποστασιοποίηση των ανθρώπων από τους 

ίδιους και τα πράγµατα ενισχύεται και από την απόδοση του χώρου µε βάση τις αρχές της 

µεταφυσικής ζωγραφικής. Τα γειτονικά κτήρια είναι ζωγραφισµένα µε αυστηρή 

προοπτική ακρίβεια, ενώ τονίζεται η κενότητα των τοίχων και των παραθύρων. Μοιάζει 

µια πόλη ιδανική ως προς τη δόµησή της, αλλά βουβή, νεκρή. Παράλληλα οι 

ανοιχτόχρωµοι, σχεδόν ξεθωριασµένοι τόνοι του χρώµατος στις προσόψεις των σπιτιών, 

αλλά και στα ρούχα των µορφών, υπογραµµίζουν επίσης την αποξένωση και την 

ακαµψία της σύνθεσης. Επιπλέον, οι αναφορές στην τεχνολογία, άλλο δηµοφιλές θέµα 

της σύγχρονης µε το ζωγράφο πραγµατικότητας, είναι πάµπολλες. Τα τεχνητά 

υποκατάστατα των σακάτηδων, τα γεωµετρικά όργανα πάνω στο τραπέζι, τα οποία 
                                                 
239 Ο Crockett σηµειώνει ότι αυτή η ασαφής οµάδα ανθρώπων θυµίζει το Εργαστήρι ζωγραφικής του Courbet, το 
οποίο τότε είχε τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή, γιατί είχε µόλις αγοραστεί από το γαλλικό κράτος και είχε λάβει 
τιµητική θέση στο Λούβρο. Βλ Crockett, ό.π., 53. 



 137

αποτελούν σαφή αναφορά στα έργα του de Chirico, καθώς και το ιατρικό οµοίωµα 

παραπέµπουν στην τεχνολογική πρόοδο και ιδιαίτερα στην ιατρική, η οποία κατά και 

µετά τον πόλεµο είχε την ευκαιρία να αναπτυχθεί ιδιαίτερα. 

 Αναφέρεται ότι ο Schlichter συµµετείχε µε την εν λόγω σύνθεση στο διάλογο 

γύρω από το έργο του E.T.A. Hoffmann Der Sandmann [Ο άνθρωπος της άµµου], που 

χρονολογείται στο 1912 και τότε το συζητούσαν ιδιαίτερα στους καλλιτεχνικούς 

κύκλους240. Στο έργο του Hoffmann η απώλεια της όρασης, από την οποία πάσχει στη 

σύνθεση του Schlichter ο άνδρας στα αριστερά, υποδηλώνει την απώλεια της γνώσης και 

της συνείδησης, ενώ η ύπαρξη του αυτοµατοποιηµένου ανδρείκελου, που υπάρχει και 

στα δύο έργα, παραπέµπει στην απώλεια της ταυτότητας. Επιστρέφοντας στο έργο του 

Schlichter, η πιο τραγική φιγούρα είναι όµως αυτή του καλλιτέχνη µε την οποία πιθανό 

να ταυτίζεται ο ζωγράφος. Στέκεται αµήχανος µπροστά σε ένα άδειο καβαλέτο, πιθανόν 

γιατί δεν ξέρει µε ποιον τρόπο να εκφράσει τα συναισθήµατα και τις σκέψεις του. Με την 

αντιασφυξιογόνα µάσκα, που αποτελεί αναφορά στον πόλεµο, επιχειρεί να προστατευτεί 

από κάτι, ίσως από την αστική τάξη και τις αξίες της, ίσως από την τεχνολογία, ίσως από 

την πραγµατικότητα που βιώνει στο σύνολό της. Κι αν υποθέσουµε πως η λευκή του 

φόρµα παραπέµπει σε στολή γιατρού, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ίσως ο Schlichter, 

επηρεασµένος από την αριστερή αντίληψη που θέλει τον καλλιτέχνη στο πλάι του λαού, 

να θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης µπορεί να βοηθήσει-γιατρέψει τους ανθρώπους· προς 

στιγµήν πάντως νιώθει αµήχανος, φοβισµένος και διστακτικός στο πλαίσιο της κοινωνίας 

που τον περιβάλλει και δε δείχνει διατεθειµένη να δεχτεί τα µηνύµατά του, αφού τον 

απορρίπτει κατ’ εξακολούθηση241. 

 Στο έργο του ίδιου Συνάντηση φετιχιστών και µανιακών σαδοµαζοχιστών δεν 

υπάρχει τόσο έντονη η αντιπαράθεση ασυνάρτητων και ετερόκλητων στοιχείων, 

εντούτοις η εικόνα παραµένει κάπως αινιγµατική (εικ.53)242. Από τη µεταφυσική 

ζωγραφική ο ζωγράφος διατηρεί µόνο τον ψυχρό, εφιαλτικό, συγκροτηµένο µε γκρι 

τσιµεντένιους όγκους χώρο, ενώ τις µορφές του τις αναπτύσσει περισσότερο ρεαλιστικά. 

Σε αυτόν τον περιορισµένο και απροσδιόριστο χώρο που θυµίζει ταράτσα κτηρίου ή 

πολυκατοικίας, ίδιας µε όλες τις υπόλοιπες, µια σειρά από ανθρώπινες µορφές µοιάζουν 

να παίρνουν µέρος περισσότερο σε ένα µάλλον διεστραµµένο σεξουαλικό τελετουργικό  

                                                 
240 Götz, ό.π., 98-99. 
241 Από την άλλη, η εικόνα του καλλιτέχνη-γιατρού της κοινωνίας µπορεί να µας παραπέµψει και στο θετικιστικό 
πνεύµα πολιτικών και άλλων ηγεσιών που αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως επαΐοντες καθοδηγητές του 
λαού. Εδώ πάντως είναι σηµαντική η αµηχανία του καλλιτέχνη, η οποία εξασθενίζει την όποια προσέγγιση του 
ζητήµατος στη βάση του θετικισµού. 
242 Götz, ό.π., 132. Στη µελέτη αυτή το έργο τοποθετείται χρονολογικά στο 1923. 
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παρά όργιο. Μπροστά παριστάνεται µια λευκή γυναίκα ξαπλωµένη µπρούµυτα σε µια 

αναβαθµίδα, ενώ τα πόδια της στηρίζονται πάνω σε ένα κόκκινο µαξιλάρι. Φορά µόνο 

ένα σακάκι, µαύρες κάλτσες και σφιχτοδεµένες µπότες, αφήνοντας προκλητικά ακάλυπτο 

το κάτω µέρος του σώµατός της. Στο πλάι της στέκεται µια γυµνόστηθη µαύρη γυναίκα. 

Τέλος, λίγο πιο πίσω εικονίζεται και η τρίτη γυναίκα της σύνθεσης, η οποία, εκτός από 

τις κόκκινες κάλτσες και τις καφές της µπότες, είναι ολόγυµνη και κάθεται σε ένα σκαµνί 

τοποθετηµένο πάνω σε βάθρο. Εδώ πρέπει να έχουµε υπόψη ότι η πλειονότητα των 

γυναικών-πορνών που ζωγραφίζει ο Schlichter φορούν µποτάκια, καθώς αυτό ήταν το 

φετίχ του· οι γυναίκες-πόρνες ουσιαστικά βρίσκονταν από τη σκοπιά του καλλιτέχνη στο 

µεταίχµιο της προσωπικής εµµονής και του κοινωνικού σχολιασµού243. Στο έργο που 

εξετάζουµε και οι τρεις πόρνες µοιάζουν τοποθετηµένες σαν εκθέµατα µπροστά στα 

βλέµµατα των αντρών που µετατρέπονται σε ηδονοβλεψίες καθώς µπορούν να τις 

παρατηρούν, αλλά όχι να τις αγγίζουν. Παρόλα αυτά κανείς δεν τις κοιτάζει, δεν υπάρχει 

οπτική επαφή µεταξύ κανενός και όλοι µοιάζουν αποξενωµένοι, βυθισµένοι σε µια δική 

τους διάσταση. Το γεγονός αυτό ενισχύει και η πράξη του αυνανισµού που εκτελεί ο 

άντρας στο πρώτο πλάνο Ο άντρας αυτός µε το µουστάκι που δηλώνει ότι πρόκειται για 

ένα ακόµη πιστό σύµµαχο του Κάιζερ στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, αυνανίζεται 

αποξενωµένος, χωρίς να κοιτάζει κάποια από τις γυναίκες που λογικά θα αποτελούσαν το 

αντικείµενο της ηδονής του. Το κουρδιστήρι που βρίσκεται πάνω στο κεφάλι του, και 

θυµίζει το έργο του Scholz Εκµηχανισµένοι αγρότες (εικ.45, σ.121), αποκαλύπτει την 

αυτοµατοποίηση όχι µόνο της πράξης του, αλλά ολόκληρης της ύπαρξής του. Στο βάθος 

εικονίζονται τρεις ακόµη άνδρες: ένας σφαγέας που φορά λευκή ποδιά και κρατάει στο 

χέρι το ένα κοµµάτι κρέας, ένας ιερέας µε γουρουνίσιο πρόσωπο και αναίσθητο βλέµµα, 

και ένας καλοντυµένος άνδρας που µοιάζει να παραφυλάει ή απλώς να έχει στρέψει την 

προσοχή του σε κάτι άλλο έξω από τον πίνακα. Παρόλο που αποµονωµένα οι 

συµπεριφορές κάποιων τουλάχιστον µορφών είναι προκλητικές και ταυτόχρονα η οπτική 

γωνία στην οποία τοποθετεί ο Schlichter τον θεατή τον καθιστά κάτι σαν ηδονοβλεψία, 

που βλέπει από ένα κοντινό σηµείο τα τεκταινόµενα, η σκηνή συνολικά µοιάζει 

παγωµένη χωρίς καµιά υπόνοια ερωτισµού ή αισθησιασµού. Αυτό που προσλαµβάνουµε 

είναι µια πικρή ειρωνεία και ένα ψυχρό χιούµορ µε τα οποία περιγράφονται οι µορφές, 

ενώ ταυτόχρονα ο Schlichter προβάλλει και ίσως καυτηριάζει το δικό του φετιχισµό µε 

τα γυναικεία µποτάκια. 

                                                 
243 Metken, ό.π., 232. 
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 Ο Dix µοιάζει να υιοθέτησε από τη µεταφυσική ζωγραφική, και µάλιστα 

πρόσκαιρα, µόνο τη διάταξη του χώρου, όπως φαίνεται από το έργο του µε τίτλο ∆ύο 

παιδιά, που χρονολογείται στο 1921 (εικ.54). Στο έργο αυτό ο καλλιτέχνης εικονίζει στο 

βάθος έναν άδειο δρόµο µε ένα µεγάλο επιβλητικό κτήριο κλασικής αρχιτεκτονικής. Σε 

αντίθεση µε τα προαναφερθέντα έργα, εκείνος δεν τοποθετεί σε αυτόν τον άψυχο χώρο 

µαριονέτες ή γκροτέσκες µορφές, αλλά δύο µικρά παιδιά· τα ρούχα, τα µαλλιά και η 

στάση τους δηλώνουν ότι ανήκουν σε ευκατάστατες, ή πάντως αστικές, οικογένειες. 

Εντούτοις, παρόλο που πιθανόν να µην τους λείπει τίποτα, δεν δείχνουν χαρούµενα, αλλά 

µοιάζουν και αµήχανα σε ένα χώρο ξένο ως προς εκείνα. Με τα παραµορφωµένα 

χαρακτηριστικά τους στο πρόσωπο, την άκαµπτη στάση τους και τα έντονα χρώµατα ο 

Dix ενισχύει την αίσθηση της ψυχρότητας και της σοβαρότητάς τους, που ίσως να είναι 

αρνητική συνέπεια του περιβάλλοντος στο οποίο έχουν µεγαλώσει και της καθωσπρέπει 

αγωγής που έχουν λάβει. 

 Ο Dix, σε αντίθεση µε τον Grosz και τον Schlichter, χρησιµοποίησε λιγότερο τα 

υπόλοιπα µορφικά στοιχεία της µεταφυσικής ζωγραφικής. Το ίδιο διάστηµα, πέρασε σε 

αναπαραστάσεις περισσότερο αληθοφανείς, ενώ για λίγο ασχολήθηκε µε τις απεικονίσεις 

εργατών. Είναι γεγονός ότι κανένας από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε την απεικόνιση εργατών, όπως έκαναν άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι 

Völker, Nagel, Griebel, αλλά και οι κονστρουκτιβιστές. Τη φυσιογνωµία του εργάτη, και 

µάλιστα του εξαθλιωµένου εργάτη, τη χρησιµοποιούν, όπως είδαµε και θα δούµε και 

παρακάτω, κυρίως σε συνθέσεις µε καπιταλιστές, προκειµένου να τονιστεί το δίπολο 

εκµεταλλευτή-εκµεταλλευόµενου. Ως εκ τούτου, τα έργα του Dix αυτήν την περίοδο 

αποτελούν µάλλον εξαίρεση. 

 Την ίδια χρονιά που ζωγράφισε τα ∆ύο παιδιά ζωγράφισε και το Νεαρό εργάτη, 

χρησιµοποιώντας µια πιο «νατουραλιστική» τεχνοτροπία (εικ.55). Τα φτωχικά του ρούχα 

φανερώνουν την οικονοµική του κατάσταση, ενώ το συνοφρυωµένο, καχύποπτο, 

επιθετικό βλέµµα, οι γερµένοι ώµοι και τα χέρια του που δεν είναι τρυφερά και ροδαλά, 

αντίστοιχα της ηλικίας του, αλλά χοντρά και ταλαιπωρηµένα, καταδεικνύουν την 

πραγµατικότητα που αναγκάζεται να αντιµετωπίσει. Το έργο αυτό και άλλα παρόµοια 

των ίδιων χρόνων τον φέρνουν πολύ πιο κοντά σε έναν αληθοφανή ρεαλισµό, που θα 

υιοθετήσει τα επόµενα χρόνια. 

Οι Grosz και Schlichter θα φτάσουν σε παρόµοιο αποτέλεσµα εγκαταλείποντας 

πολύ σύντοµα το πείραµα µε τη µεταφυσική ζωγραφική, κρίνοντας ότι µε τα µορφικά 

µέσα που αυτή προσέφερε, δεν µπορούσαν να απεικονίσουν µε τη σαφήνεια που ήθελαν  
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τη σύγχρονη κοινωνική τους πραγµατικότητα. Σε κάθε περίπτωση όµως, τα παραπάνω 

έργα µε τις µηχανοποιηµένες µορφές αποτέλεσαν ένα µεταβατικό στάδιο στην πορεία 

τους προς ένα αληθοφανή ρεαλισµό και µια προσπάθεια να ξεπεράσουν την αναρχία του 

νταντά µέσω πιο συγκεκριµένων απεικονίσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Grosz 

εγκαταλείποντας αυτό το ύφος, εγκατέλειψε και τις ελαιογραφίες για τέσσερα χρόνια 

περίπου· όταν επέστρεψε σε αυτές το έκανε µε ακόµη πιο αναπαραστατικές απεικονίσεις. 

Στο µεταξύ, συνέχισε να σατιρίζει και να ασκεί κοινωνική κριτική κυρίως µέσω του 

εικονογραφικού του έργου, το οποίο θα εξετάσουµε σε άλλο κεφάλαιο. 

 

 

Το πέρασµα σε ένα σαρκαστικό ρεαλισµό 

 

 Το Σεπτέµβριο 1922 οι υπεύθυνοι του περιοδικού Das Kunstblatt, διαπιστώνοντας 

τη νέα τάση προς την αναπαραστατικότητα, έκαναν µια δηµοσκόπηση, απευθυνόµενοι σε 

καλλιτέχνες και ανθρώπους της τέχνης, µε θέµα: «Ένας νέος νατουραλισµός;»244. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πολλές και παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις τους, όλες 

συνηγορούσαν αφενός στη διαπίστωση ότι η τέχνη εµφανίζει µια πιο αληθοφανή ή 

νατουραλιστική τάση και αφετέρου στο ότι αυτή η νέα τάση είναι προϊόν της εποχής. 

Χαρακτηριστικά ο Kandinsky µίλησε για τις δύο κυρίαρχες τάσεις, τη «µεγάλη 

αφαίρεση» και το «µεγάλο ρεαλισµό»· ο Adolf Behne υποστήριξε ότι «ο 

νεονατουραλισµός είναι κυρίως κοινωνική, παρά καλλιτεχνική υπόθεση»· και ο Hartlaub 

απάντησε ότι «η συµπύκνωση της νέας προσέγγισης στο σύνθηµα Επιστροφή στη φύση! 

µπορεί να µην αποτελεί την πιο βαθυστόχαστη ανάλυση µε καθαρά θεωρητικούς όρους, 

αλλά αυτό είναι σίγουρα το πιο φανερό χαρακτηριστικό της πρόσφατης τάσης ... η 

αριστερή πτέρυγα (...), κραυγαλέα σύγχρονη, έχοντας πολύ λιγότερη πίστη στην τέχνη, 

έχοντας προκύψει καλύτερα ακριβώς από την άρνηση της τέχνης, επιζητεί µε την 

πριµιτιβιστική ακρίβεια και την έµµονη αυτοέκθεση να αποκαλύψει την πραγµατικότητα 

του χάους ως το αληθινό πρόσωπο του καιρού µας». 

 Σε εικαστικό επίπεδο, γίνεται λόγος για δύο κύριες τάσεις στην τέχνη, την 

αφαιρετική και την αναπαραστατική-ρεαλιστική, οι οποίες σηµαδεύτηκαν εξίσου από τα 

κινήµατα της πρωτοπορίας (κυβισµός, φουτουρισµός, εξπρεσιονισµός, νταντά κ.ά.), µε τα 

οποία είχαν έρθει σε επαφή οι εκάστοτε καλλιτέχνες και τα οποία είχαν ξεκινήσει ήδη 

                                                 
244 Για το άρθρο και τις απαντήσεις που δόθηκαν, βλ. Barton, ό.π., 1· Gustav Friedrich Hartlaub, «Reply to a 
Questionaire» στο Art in Theory, ό.π., 247-249· Les Réalismes, ό.π. Plumb, ό.π., 36-37. 
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από το 1918 να χάνουν τη δυναµική τους245. Επίσης, η µεταφυσική ζωγραφική, ο 

πουρισµός και το De Stijl εξελίσσονταν ακόµη, αλλά όδευαν επίσης προς την 

ολοκλήρωση της δυναµικής τους φάσης. 

 Εκείνη την περίοδο ισχυρότερη ήταν µάλλον η παρουσία του ρωσικού 

κονστρουκτιβισµού, για τον οποίο οι καλλιτέχνες ήταν ενήµεροι κιόλας από το 1918, 

κυρίως µέσω του Kandinsky και του Μπάουχαουζ, αν και ορόσηµο µπορεί να θεωρηθεί η 

Πρώτη έκθεση ρωσικής τέχνης που οργανώθηκε το 1922 στη γκαλερί Van Diemen στο 

Βερολίνο µε έργα κονστρουκτιβιστών και σουπρεµατιστών246. Αναφορικά µε τη 

ρεαλιστική τάση στην τέχνη, ο κονστρουκτιβισµός επηρέασε πρωτίστως τους 

καλλιτέχνες της Κολωνίας, όπως οι Seiwert και Hoerle, οι οποίοι ανέπτυξαν, ιδιαίτερα το 

εν λόγω διάστηµα έναν αναπαραστατικό κονστρουκτιβισµό (εικ.56), και δευτερευόντως 

τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, οι οποίοι αρκέστηκαν σε µεµονωµένους 

πειραµατισµούς247. 

 Σε πολιτικό επίπεδο, ενώ, όπως είδαµε, αρχικά το KPD δεν είχε αξιολογήσει τη 

συνεισφορά της τέχνης στους επαναστατικούς του στόχους, πλέον το 1921-1922, 

ακολουθώντας το παράδειγµα του σοβιετικού κοµµουνιστικού κόµµατος, αναγνώρισε 

επίσηµα την τέχνη και ειδικά τη σάτιρα ως όργανο προπαγάνδας248. Οι εκπρόσωποι του 

κόµµατος κατανόησαν ότι η τέχνη µπορεί µέσω των συγκινησιακών της απεικονίσεων να 

συµβάλει στη διάδοση των ιδεών του και την εδραίωση της θέσης του, στον επηρεασµό 

της κοινής γνώµης και στη δηµιουργία διάθεσης για δράση. Άρχισαν, λοιπόν, να 

στηρίζουν τους οµοϊδεάτες καλλιτέχνες και κυρίως τον Grosz, τον οποίο µάλιστα 

ανακήρυξαν το 1923 ως το σπουδαιότερο καλλιτέχνη-εκπρόσωπο του KPD, θεωρώντας 

τα σατιρικά του σχέδια σηµαντικά όπλα στον πολιτικό αγώνα. Ωστόσο σχετικά γρήγορα 

αυτή η στήριξη προς τους καλλιτέχνες αποδείχτηκε συγκυριακή και χωρίς στέρεα 

θεµέλια, καθώς το κοµµουνιστικό κόµµα, όπως και όλα τα κόµµατα, προσέγγιζε την 

τέχνη µε προθέσεις πολιτικής τακτικής. 

 Πάντως στις αρχές της δεκαετίας του 1920 οι καλλιτέχνες είχαν και εικαστικούς – 

µε τη σταδιακή απόρριψη των διαφόρων τεχνοτροπιών της πρωτοπορίας – και πολιτικούς  

                                                 
245 Willett, Art and Politics, ό.π., 93. 
246 Crockett, ό.π., 16. 
247 Ο Grosz, µετά από ένα ταξίδι που έκανε το 1922 στη Ρωσία, όπου απογοητεύτηκε από την πολιτική 
κατάσταση και κατά κάποιο τρόπο αποµυθοποίησε την επανάσταση και τον αριστερό ριζοσπαστισµό, 
αντιµετώπισε αρνητικά την έκθεση της σύγχρονης ρωσικής τέχνης, παρόλο που νωρίτερα είχε ενσωµατώσει 
στοιχεία αυτής της εικαστικής γλώσσας στο έργο του· Whitford, «The Many Faces of George Grosz», ό.π., 12. Ο 
Grosz περιγράφει αναλυτικά το ταξίδι του στην αυτοβιογραφία του. Βλ. George Grosz, An Autobiography. A 
Small Yes and a Big No, µτφρ. Nora Hodges, University of California Press, Μπέρκλεϊ/Λος Άντζελες/Λονδίνο 
1997 (ά εκδ.: 1946), 161-182. 
248 Mülhaupt, ό.π., 169. Βλ. επίσης Kramer, ό.π., 174· McCloskey, ό.π., 3. 
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λόγους – µε την ενθάρρυνση πια και του KPD – για να στραφούν δυναµικά σε πιο 

αναπαραστατικές απεικονίσεις εµποτισµένες µε τις εικαστικές τους εµπειρίες. Πλέον, 

όπως σηµειώνει ο Ντε Μικέλι, ήθελαν «µια τέχνη σκληρή και ωµή όπως η 

πραγµατικότητα, που συγχρόνως θα ήταν χρήσιµη στον άνθρωπο», «µια τέχνη 

επαναστατική όχι τόσο στη µορφή όσο στο περιεχόµενο»249. Με άλλα λόγια, επέλεξαν να 

ασκήσουν κοινωνική και πολιτική κριτική και να διαµαρτυρηθούν µέσα από µια 

εικαστική γλώσσα την οποία αντιλαµβάνονταν ως «αντικειµενικότερη» και άρα πιο 

κοντά στην τρέχουσα πραγµατικότητα. Ο Einstein διαπιστώνοντας κι εκείνος την 

κατάσταση που διαµορφωνόταν στον καλλιτεχνικό χώρο, έλεγε το 1923: «Οι 

κονστρουκτιβιστές και οι ζωγράφοι της αφαίρεσης καθιέρωσαν µια δικτατορία της 

φόρµας· άλλοι, όπως οι Grosz, Dix και Schlichter, διαλύουν την πραγµατικότητα µε µια 

καυστική αντικειµενικότητα, ξεµπροστιάζουν την εποχή τους και την υποχρεώνουν να 

αυτοσαρκαστεί. Η ζωγραφική τους αποτελεί µια ψυχρή θανατική ποινή, η παρατήρησή 

τους ένα επιθετικό όπλο»250. 

 Όπως διευκρινίσαµε παραπάνω, αυτό που έκανε το έργο των καλλιτεχνών της 

αριστεράς ξεχωριστό και διαφορετικό ήταν ο τρόπος που αποτύπωσαν την κριτική τους. 

Μετά την περισσότερο πειραµατική φάση των ετών 1918-1921, πλέον ο καθένας 

διαµόρφωνε πιο καθαρά το δικό του ύφος. ∆ιακρίνοντας ως συνισταµένες στην τέχνη 

τους το σκεπτικισµό, τη σάτιρα, την καυστικότητα και την παραµόρφωση, θα λέγαµε ότι 

ο Grosz, εµµένοντας αρκετά σε ζητήµατα πολιτικής, ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την 

πολιτική καρικατούρα και ανέπτυξε ένα ύφος περισσότερο χλευαστικό και προσβλητικό. 

Ο Dix επικεντρώθηκε σε κοινωνικά θέµατα τονίζοντας µε ειρωνικό τρόπο την 

κυριολεκτική και µεταφορική ασχήµια των φυσιογνωµιών, ενώ ήταν αυτός που 

περισσότερο από όλους ασχολήθηκε µε απεικονίσεις του πολέµου, τις οποίες απέδιδε µε 

ένα µακάβριο και συνάµα σαρκαστικό ύφος. Ο Scholz, αν και φιλοτέχνησε λίγα έργα, 

ωστόσο το ύφος του ξεχωρίζει για τα έντονα στοιχεία του γκροτέσκου και της παρωδίας· 

ο Schlichter και ο Hubbuch παρουσιάζουν κάτι πιο ψυχρό και αποστασιοποιηµένο στις 

απεικονίσεις τους, τις οποίες συνθέτουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια και σχολαστικότητα. 

Άλλοι αριστεροί καλλιτέχνες, παρόλο που δεν εντάχθηκαν στην τάση της Νέας 

Αντικειµενικότητας, ακολούθησαν αυτά τα χρόνια ένα παρόµοιο εικαστικό µονοπάτι, 

έστω και µε λίγες συνθέσεις· σχετικά παραδείγµατα αποτελούν ο Nagel και ο Griebel, οι 

οποίοι ασχολήθηκαν ως επί το πλείστον µε µια απεικόνιση των εργατών που προσέγγιζε 
                                                 
249 Ντε Μικέλι, ό.π., 124. Έχω επέµβει ελαφρά στη δηµοσιευµένη µετάφραση του χωρίου του Ντε Μικέλι 
προκειµένου το µήνυµά του να καταστεί δυνατότερο. 
250 Αντλώ από Eberle, ό.π., 52. 
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συχνά και το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, αλλά και ο Felixmüller, ο οποίος βέβαια δεν 

εγκατέλειψε ποτέ τα έντονα εξπρεσιονιστικά στοιχεία στις συνθέσεις του. 

 Συνολικά τα έργα αυτής της περιόδου, στα οποία θα µπορούσαµε να 

αναφερθούµε, είναι πάρα πολλά. Ωστόσο για τις ανάγκες της εργασίας έχω κάνει µια 

ενδεικτική επιλογή χαρακτηριστικών έργων τα οποία θα παρουσιάσω µε βάση 

ορισµένους θεµατικούς άξονες, κοινούς για όλους τους καλλιτέχνες: α)χαρακτήρες 

παρµένοι από τη σύγχρονη κοινωνία, β)η νυχτερινή ζωή στην πόλη, γ)η τεχνολογία, δ)το 

πορτρέτο και ε)τον πόλεµο. Λειτουργώντας µε θεµατικούς κύκλους, προσδοκώ να 

καταδείξω αφενός την πραγµατικότητα που ήθελαν να αποκαλύψουν και να 

καταγγείλουν οι καλλιτέχνες της αριστεράς και το πώς τη βίωναν µε παρόµοιο τρόπο και 

αφετέρου τη διαφορετικότητα, αλλά κατά περιπτώσεις και την οµοιότητα, στο χειρισµό 

του ρεαλιστικού λεξιλογίου από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη. 

 Πρώτα από όλα θα ασχοληθούµε µε την απόδοση ορισµένων χαρακτήρων της 

σύγχρονης κοινωνίας, όπως οι πόρνες, οι καπιταλιστές, οι εργάτες και οι σακάτηδες, οι 

οποίοι φυσικά δεν απεικονίζονται για πρώτη φορά στην τέχνη. Αυτό όµως που τώρα 

διαφοροποιείται ή εµφανίζεται πιο καθαρά είναι η διάθεσή των καλλιτεχνών να 

επικεντρωθούν σε φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά αποδοσµένα µε τρόπο πιο αληθοφανή 

και συνάµα σαρκαστικό, ώστε να αποκαλύπτουν µε µεγαλύτερη καθαρότητα και 

σαφήνεια για εκείνους, τον κάθε χαρακτήρα. 

 Η πόρνη αποτελεί ίσως τον πιο δηµοφιλή χαρακτήρα, καθώς είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την αρνητική πλευρά της µεγαλούπολης και αποτελεί σύµβολο της 

αρρωστηµένης και ηθικά ξεπεσµένης κοινωνίας. Στην πορνεία εξωθούνταν κυρίως 

κορίτσια που έρχονταν από την επαρχία στη µεγαλούπολη, καθώς αυτό ήταν για εκείνες 

το πιο εύκολο και πρόσφορο µέσο βιοπορισµού, αλλά και ανειδίκευτες εργάτριες που 

προσπαθούσαν να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους (εικ.57)251. Ο Dix απεικονίζει τις 

πόρνες άσχηµες και παρακµασµένες, αλλά στα όρια του κωµικού, αφού η παραµόρφωση 

των φυσιογνωµιών θυµίζει συχνά καρικατούρα. Στο έργο Κορίτσι στον καθρέφτη του 

1921, ο Dix χρησιµοποιώντας το τέχνασµα του καθρέφτη µάς δίνει τόσο την εικόνα της 

πόρνης που ετοιµάζεται για να «ψαρέψει» πελάτες, όσο και την αίσθηση της µαταιότητας 

της γυναικείας οµορφιάς, που παραπέµπει σε αντίστοιχες αναγεννησιακές απεικονίσεις  

 

                                                 
251 Rowe, ό.π., 137-138. Η Lewis αναφέρει ότι το 1900 υπήρχαν στη Γερµανία γύρω στις 200.000 πόρνες, ενώ το 
1914 υπολογίζονταν στις 330.000· Beth Irwin Lewis, «Lustmord. Inside the Windows of the Metropolis» στο 
Women in the Metropolis. Gender and Modernity in Weimar Culture, επιµ. Katharina von Ankum, University of 
California Press, Μπέρκλεϊ/Λος Άντζελες/Λονδίνο 1997, 210. 
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 (εικ.58)252. Κοιτώντας κανείς τη µορφή αυτή από πίσω βλέπει ένα σφριγηλό νεαρό 

σώµα, µέσα από τον καθρέφτη· παρατηρώντας την από µπροστά όµως, έρχεται 

αντιµέτωπος µε την ασχήµια του προσώπου της, το γκροτέσκο χαµόγελό της και το 

αποκρουστικό της σώµα. Ενώ φοράει το κραγιόν της αντικρίζοντας µε αυτοπεποίθηση 

τον καθρέφτη, παρά το αδυνατισµένο και παραµορφωµένο από τα χρόνια πρόσωπό της, 

αποκαλύπτεται το σώµα της γερασµένο, κοκαλιάρικο και σχεδόν στεγνό από την 

εκµετάλλευση και την ακολασία. Το έργο αυτό θεωρήθηκε ακαλαίσθητο, αποκρουστικό, 

µηδενιστικό και καταστροφικό, και λίγες µέρες αφότου ξεκίνησε η έκθεσή του, 

παρέπεµψαν το Dix σε δίκη για αισχρολογία και φρόντισαν για την απόσυρση του 

έργου.253 

 Στο έργο του Η τσατσά, που φιλοτέχνησε δυο χρόνια αργότερα, αναπαριστά µια 

µεστωµένη πόρνη µε το τσιγάρο στο στόµα να κοιτά µε θάρρος κατάµατα το θεατή, σαν 

να ’ναι ο επόµενος πελάτης (εικ. 59). Το έντονο κόκκινο στο µακιγιάζ, στα αξεσουάρ και 

στο φόρεµά της φαντάζει µάλλον κωµικό, αφού δεν µπορεί να κρύψει το ρυτιδιασµένο 

της πρόσωπο και σώµα. Σε καµία από τις δύο συνθέσεις πάντως ο καλλιτέχνης δεν 

µοιάζει να τρέφει συµπάθεια προς τις πόρνες, οι οποίες δεν δίνουν την αίσθηση του 

θύµατος, αλλά κάποιων που ασκούν συνειδητά το επάγγελµά τους. Στο έργο του Σαλόνι 

Ι, που το φιλοτέχνησε επίσης το 1921, θα λέγαµε ότι οι τέσσερις πόρνες απεικονίζονται 

µε τρόπο πιο αµφίσηµο ως προς τα αισθήµατα του καλλιτέχνη απέναντί τους (εικ.60). Ο 

ίδιος δήλωνε το 1923: «Στόχος αυτής της εικόνας είναι να παρουσιάσει µε ειλικρίνεια 

ολόκληρη τη φρικιαστική και απάνθρωπη πραγµατικότητα της πορνείας…Για να 

διαµορφώσω πιο παραστατικά και συναρπαστικά αυτήν την εικόνα, επέλεξα ως φόντο 

τον προθάλαµο ενός πορνείου…Η έκθεση των γυναικών στο σύνολό της αποσκοπεί στο 

να προκαλέσει την απέχθεια, δηλαδή το ακριβώς αντίθετο της λαγνείας»254. Πράγµατι, 

όλες οι γυναίκες, νεότερες και γηραιότερες, κάθονται γύρω από το τραπέζι ενός επίσηµου 

σαλονιού περιµένοντας βαριεστηµένα ή αµήχανα, όπως φαίνεται από τη στάση του 

σώµατός τους, εγκλωβισµένες µέσα στα υπερβολικά πολύχρωµα φτιασίδια τους, χαµένες 

στον κόσµο τους και αποµονωµένες, όπως δηλώνουν τα απλανή βλέµµατά τους.  

 Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαµε να προσθέσουµε µια σειρά έργων του Dix, στα 

οποία απεικονίζει πόρνες να συναναστρέφονται ναύτες. Η Barton σηµειώνει ότι ο ναύτης  
                                                 
252 Για το έργο, βλ. Barton, ό.π., 41-45· Eberle, ό.π., 45· McGreevy, ό.π., 47· Schwartz, ό.π., 44. 
253 Ο Dix κατηγορήθηκε επανειληµµένα από συντηρητικούς κύκλους. Το 1923 τον κατήγγειλαν ξανά για 
πορνογραφία µε αφορµή το έργο του Σαλόνι ΙΙ· Zeller, ό.π., 49-60. 
254 Christoph Danelzik-Brüggemann, «Zwei Mappenwerke von Otto Dix aus dem Jahr 1922» στο Auf Papier: 
Beckmann-Dix-Hubbuch, ό.π., 51. Όταν έµενε στη ∆ρέσδη, δηλαδή ως το 1922, κατοικούσε στην περιοχή 
Ziegelgasse, που ήταν φηµισµένη για τα πορνεία της, οπότε ζούσε αυτό το κοµµάτι του σεξουαλικού υπόκοσµου 
από πολύ κοντά· Barton, ό.π., 35. 
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58. Otto Dix Κορίτσι στον καθρέφτη, 1921, άγνωστες 
διαστάσεις, φωτογραφία, καταστράφηκε στον πόλεµο 

59. Otto Dix, Η τσατσά, 1923, υδατογραφία,  
50 x 35εκ., Οtto Dix Stiftung, Βαντούζ 
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ήταν αγαπηµένος χαρακτήρας του Dix, τον οποίο παρουσίαζε περισσότερο ως 

επαναστάτη ή τυχοδιώκτη, παρά ως ταλαιπωρηµένο εργάτη255. Πρόκειται συνεπώς για 

δύο κατηγορίες ανθρώπων του περιθωρίου ή, πάντως, µη συµβατικούς. Ο Dix απεικονίζει 

τις πόρνες είτε να αναπτύσσουν ένα ερωτικό παιχνίδι µε τους ναύτες, είτε να αποτελούν 

κοµµάτι των αναµνήσεών τους. Στα έργα του John Penn του 1922 και Γυναίκα και ναύτης 

του 1923 παρατηρούµε δυο τέτοιες περιπτώσεις (εικ.61-62). Στο πρώτο ο John Penn 

αναπολεί µε ένα νοσταλγικό βλέµµα τα ταξίδια του και τις γυναίκες που συναντούσε σε 

αυτά, και οι οποίες εικονίζονται µέσα στο συννεφάκι αναµνήσεων του µυαλού του. Στο 

δεύτερο ο ναύτης ερωτοτροπεί µε µια γυµνόστηθη πόρνη. Όλες οι µορφές 

αντιµετωπίζονται µε συµπάθεια και χιούµορ, ενώ ιδιαίτερα στο δεύτερο το κωµικό 

στοιχείο µέσω της έντονης επέµβασης στα χαρακτηριστικά των προσώπων και των 

σωµάτων είναι πιο έντονο. Παρά το λιτό και ελεύθερο σχέδιο, ο Dix καταφέρνει να 

αποδώσει στοιχεία της ψυχοσύνθεσης των εικονιζόµενων χαρακτήρων. 

 Η γυναίκα εκπροσωπεί την ηθική διαφθορά όχι µόνο µε τη µορφή της πόρνης, 

αλλά και µε τη µορφή του θύµατος σεξουαλικού εγκλήµατος. Ορισµένοι καλλιτέχνες 

φιλοτέχνησαν έργα µε σεξουαλικά εγκλήµατα, τα οποία µετά τον πόλεµο είχαν αυξηθεί 

σηµαντικά. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται µάλλον για το µακάβριο, ίσως και γκροτέσκο 

χαρακτήρα τους, παρά για το σατιρικό. Οι εικονιζόµενες γυναίκες πιθανόν να είναι 

πόρνες, αλλά αυτό δεν προκύπτει µε βεβαιότητα από τα ίδια τα έργα. Στα έργα Σκηνή ΙΙ. 

Φόνος του Dix, που χρονολογείται στο 1924, και Σεξουαλικό έγκληµα του Schlichter, που 

χρονολογείται στο 1924, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα κοινό φρικιαστικό θέαµα 

(εικ.63-64). ∆ύο ηµίγυµνες γυναίκες έχουν δολοφονηθεί αποτρόπαια. Ο Dix µε µια πιο 

βιαστική, ταραγµένη και αφαιρετική πινελιά και το κόκκινο χρώµα του αίµατος ανάστατα 

τοποθετηµένο απεικονίζει τη γυναίκα δολοφονηµένη να κείτεται στο έδαφος µπλεγµένη 

µέσα στο στρώµα του κρεβατιού. Ο Schlichter µε πιο αναπαραστατικό τρόπο τοποθετεί 

τη γυναίκα δολοφονηµένη πάνω στο κρεβάτι. Το θέµα είναι από µόνο του αρκετά 

σοκαριστικό, αλλά θα λέγαµε ότι, παρόλο που η απεικόνιση του Dix είναι πιο αφαιρετική 

σε σχέση µε του Schlichter, που προσεγγίζει περισσότερο την οπτική πραγµατικότητα, 

είναι ίσως πιο ρεαλιστική ως προς το ότι η ταραχώδης πινελιά και τα ανακατεµένα 

χρώµατα µας δίνουν περισσότερο την αίσθηση της σύγχυσης, του τρόµου και της φρίκης. 

 Με αυτές τις απεικονίσεις έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα αρκετές φεµινίστριες 

ιστορικοί τέχνης, διατυπώνοντας ποικίλες, ψυχολογικές κυρίως, ερµηνείες. Η Tatar  

                                                 
255Ο ναύτης αποτελούσε δηµοφιλές θέµα και για λογοτέχνες όπως οι Joachim Ringelnatz και Karl May, καθώς 
συνδεόταν µε το τοπικό λαϊκό χιούµορ, αλλά και την πρόσφατη γερµανική ιστορία· Barton, ό.π., 34-38. 
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θεωρεί ότι τέτοιες απεικονίσεις αποτελούν αντίδραση των καλλιτεχνών στη βιαιότητα 

του πολέµου που οι ίδιοι βίωσαν256. Υποστηρίζει, µε µάλλον µεγάλη δόση υπερβολής, ότι 

διαµελίζουν τα γυναικεία σώµατα σε µια προσπάθεια ελέγχου και επιβεβαίωσης του 

ανδρισµού τους, που δεν κατόρθωσαν να επιδείξουν στον πόλεµο. Με αντίστοιχη 

υπερβολή η Rowe και η Lewis θεωρούν ότι µε αυτόν τον τρόπο οι άντρες-καλλιτέχνες 

τιµωρούν τις γυναίκες που ξέφυγαν από την αυστηρά καθορισµένη σφαίρα του ιδιωτικού 

χώρου και εισχώρησαν δυναµικά σε δηµόσιους και αστικούς, δηλαδή 

ανδροκρατούµενους ως τότε, χώρους257. Θέτουν συνεπώς το ζήτηµα στη βάση της 

προβληµατικής του κοινωνικού ρόλου των φύλων. Ο Grosz, που είχε ασχοληθεί µε αυτή 

τη θεµατική και πριν από τον πόλεµο, είχε πει ότι «για µένα, όλα αυτά τα περίεργα 

ζωγραφισµένα εγκλήµατα, οι φωτιές σε πολυκαταστήµατα, οι καταδιώξεις εγκληµατιών, 

οι εκτελέσεις και οι φυσικές καταστροφές … είχαν το µυστήριο ενός κόσµου ανέγγιχτου, 

γεµάτου µεγάλους κινδύνους και αιµατηρές περιπέτειες»258. Εποµένως, ίσως η λογική 

των καλλιτεχνών να απέχει από αυτές τις θεωρίες και ίσως να τις ξεπερνά σε κυνικότητα. 

Από την άλλη, τα λόγια του Grosz ίσως δεν εκφράζουν όλη την αλήθεια, αλλά µια πτυχή 

της. Είναι όντως πιθανόν αυτές οι απεικονίσεις να είναι αποτέλεσµα της γοητείας που 

ασκούν οι καταστροφικές σκηνές στους καλλιτέχνες γενικότερα· είναι όµως εξίσου 

πιθανό να αποτελούν έναν ακόµη τρόπο κατάδειξης της ηθικής κατάπτωσης της 

γερµανικής κοινωνίας. 

 Οι πιο συνηθισµένες απεικονίσεις πορνών συνοδεύονται κι από άλλους 

χαρακτήρες, κυρίως καπιταλιστές και κερδοσκόπους. Οι καλλιτέχνες επέλεγαν αυτό το 

συνδυασµό γιατί τους επέτρεπε να προβάλλουν εντονότερα τη διαφθορά της κοινωνίας 

και ενίοτε την εκµετάλλευση των αδύναµων από τους δυνατούς. Ο Grosz, που τα χρόνια 

ανάµεσα στο 1921 και το 1924 ασχολήθηκε περισσότερο µε την εικονογραφία από ό,τι 

µε την ελαιογραφία, φιλοτέχνησε αναρίθµητα σχέδια µε αυτήν τη θεµατική, τα οποία 

όµως θα εξετάσουµε χωριστά στο επόµενο κεφάλαιο που έχει ως θέµα τις 

εικονογραφήσεις. Το 1922 ο Scholz φιλοτέχνησε µια λιθογραφία µε τίτλο Οι κύριοι του 

κόσµου µέσω της οποίας επιτίθεται στους εκπροσώπους της µεγάλης βιοµηχανίας, του 

κεφαλαίου και της αστικής τάξης (εικ.65)259. Πάνω σε µια ψηλή γέφυρα, κάτω από την 

οποία περνάει ένα ποτάµι, που στη δεξιά του όχθη εικονίζεται ένα εργοστάσιο, 

παριστάνονται τρεις άντρες που στα µάτια του τότε θεατή ήταν αναγνωρίσιµοι χάρη στα  

                                                 
256 Maria Tatar, Lustmord. Sexual Murder in Weimar Germany, Princeton University Press, Πρίνστον 1995. 
257 Lewis, «Lustmord», ό.π.· Rowe, ό.π., 159. 
258 Kranzfelder, ό.π., 11. 
259 Για το έργο αυτό, βλ. Holsten, ό.π., 22-23· Sternfeld, ό.π., 138-142. 
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φυσιογνωµικά τους χαρακτηριστικά. Αριστερά ο Hugo Stinnes, ένας βιοµήχανος που 

ασκούσε σηµαντική επιρροή µετά τον πόλεµο, εικονίζεται καπνίζοντας πούρο και µε µια 

κοιλιά σαν ανοιχτό χρηµατοκιβώτιο ως χαρακτηριστική περίπτωση καπιταλιστή 

κερδοσκόπου. Στο κέντρο η µορφή µε το τσιγάρο στο χέρι και ένα κλειστό 

χρηµατοκιβώτιο στη θέση της κοιλιάς φέρει τα χαρακτηριστικά του Walter Rathenau, του 

πρώτου υπουργού εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης και πρόεδρου του 

συµβουλίου της AEG, ενώ δεξιά η µορφή που καπνίζει πίπα και διαβάζει εφηµερίδα 

φέρει τα γνωρίσµατα του αµερικανού µεγαλοβιοµήχανου και συµβούλου των Η.Π.Α. για 

το ζήτηµα των αποζηµιώσεων του πολέµου, Frank A. Vanderlip. Στα αριστερά της 

γέφυρας και στραµµένη προς την αντίθετη κατεύθυνση στέκεται µια γυναίκα, η οποία 

φορά µόνο τις κάλτσες της και ένα µεγάλο καπέλο. Πιθανόν πρόκειται για πόρνη, η οποία 

φωτογραφίζει τη θέα από τη γέφυρα επιλέγοντας µάλλον όχι τυχαία την αριστερή όχθη 

του ποταµού, η οποία δεν έχει καταστραφεί ακόµα από τη βιοµηχανία και στην οποία 

κυριαρχεί το ροµαντικό τοπίο των βουνών. Εκεί βρίσκεται και ένας εύσωµος άντρας µε 

µια οµπρέλα και µια πίπα, ο οποίος, ίσως ως προσωποποίηση του απλοϊκού επαρχιώτη, 

στρέφει το βλέµµα του προς τους τρεις άντρες και τη ζωή στην πόλη έτσι όπως αυτή 

διαχωρίζεται µέσα από τον οριζόντιο άξονα που δηµιουργείται από τη γέφυρα. 

 Ξανά θα λέγαµε ότι είναι η παραµόρφωση των µορφών και η ντανταϊστική 

απόδοση των σωµάτων τους εκείνη που αποκαλύπτει τον αληθινό εαυτό τους. Χωρίς 

αυτές τις επεµβάσεις το έργο θα αποτελούσε µια περισσότερο νατουραλιστική και 

απρόσωπη παρά ρεαλιστική απεικόνιση της πραγµατικότητας, έστω κι αν µιλάµε για µια 

πραγµατικότητα µέσα από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία. Ο συνδυασµός τεχνολογίας 

και φύσης ενέχει τον πικρό σχολιασµό του Scholz για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στα 

χρόνια του πληθωρισµού, ενώ παράλληλα οι µορφές που προσωποποιούν τη βιοµηχανία, 

την πολιτική και την οικονοµία καταδεικνύουν το πώς το παρόν και µέλλον της χώρας 

εξαρτιέται από λίγους, ισχυρούς και αλλοτριωµένους ανθρώπους. Αξιοσηµείωτη όµως 

είναι και η αντίθεση που δηµιουργείται ανάµεσα στους ντυµένους «κυρίους του κόσµου» 

που τοποθετούνται στην πλευρά του βιοµηχανικού τοπίου και τη γυµνή γυναίκα του 

υποκόσµου που τοποθετείται στην πλευρά του φυσικού τοπίου, οι οποίοι χωρίζονται 

µέσω ενός νοητού κατακόρυφου άξονα. Παρόλο που οι µεν είναι κοινωνικά αποδεκτοί, 

στην πραγµατικότητα συµπεριφέρονται ανήθικα, ενώ εκείνη που είναι 

περιθωριοποιηµένη και εκπροσωπεί τη διαφθορά της κοινωνίας, είναι τελικά πιο αγνή και 

αθώα. 
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 Η απεικόνιση ισχυρών µορφών της εξουσίας, οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για 

τις δυσοίωνες για το λαό εξελίξεις σε οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο είναι 

συνηθισµένη στα έργα των καλλιτεχνών που µελετούµε. Χαρακτήρες, όπως, πολιτικοί, 

βιοµήχανοι, αξιωµατικοί του στρατού και εκπρόσωποι της εκκλησίας, επανέρχονται 

συχνά στο έργο των καλλιτεχνών, οι οποίοι µετατρέπουν την πολιτική τους σκέψη σε 

εικαστική πραγµατικότητα. Παραµένοντας στο ρεαλισµό του Scholz αξίζει να 

αναφερθούµε στη σύνθεση Ένωση βετεράνων πολεµιστών του 1922, στην οποία 

εικονίζονται τρία µέλη της Ένωσης να ποζάρουν στην πλατεία µιας µικρής επαρχιακής 

πόλης κατά τη διάρκεια των ετοιµασιών για κάποια επετειακή εκδήλωση (εικ.66)260. Και 

οι τρεις στήνονται περήφανα φορώντας την επίσηµη ενδυµασία και τα µοναρχικά 

παράσηµά τους. Ο Scholz αποδίδει την αριστερή µορφή, µε χαρακτηριστικά που 

θυµίζουν τον Hugo Stinnes, συνδέοντάς τη µε το εργοστασιακό περιβάλλον στο βάθος, 

να κρατά ένα τιµητικό στεφάνι, ενώ τη δεξιά, την οποία αποδίδει µε χαρακτηριστικά που 

θυµίζουν τον Μπίσµαρκ, να κρατά το λάβαρο της Ένωσης µε το σύνθηµα «Με τη 

βοήθεια του Θεού για την περηφάνια και την πατρίδα» και τον πρωσικό αετό, ένδειξη 

του αντιδραστικού φρονήµατος. Την κεντρική µορφή την αποδίδει να φορά τα γάντια 

της, ενώ αξιοσηµείωτη λεπτοµέρεια είναι ότι στο πέτο της φέρει τη σβάστικα, σύµβολο 

του εθνοσοσιαλιστικού κόµµατος που είχε ιδρυθεί τον προηγούµενο χρόνο. Αντιδραστικά 

και συντηρητικά σύµβολα εντοπίζουµε και στις επιγραφές της σύνθεσης, όπως το όνοµα 

του πανδοχείου «Zum eisernen Hindenburg» [«Οίκος του ατσαλένιου Hindenburg»] και 

το σύνθηµα στη λευκή αφίσα του τοίχου «Rettet Oberschlesien» [«Σώστε την Άνω 

Σιλεσία»]261. Οι µορφές αυτές συνδέουν το παρελθόν µε το δυσοίωνο µέλλον 

εκπροσωπώντας τους εναποµείναντες βετεράνους του γαλλοπρωσικού πολέµου, του 

τελευταίου νικηφόρου πολέµου των Γερµανών το 1871, και παράλληλα τους 

εθνοσοσιαλιστές που επρόκειτο σε λίγο να κυριαρχήσουν.  

 Παρόλο που όλη η σύνθεση είναι αποδοσµένη µε εξαιρετικά αληθοφανή τρόπο ως 

προς την οργάνωση του χώρου και της προοπτικής, µε σχέδιο καθαρό και ποικιλία 

χρωµάτων, είναι η παραµόρφωση των φυσιογνωµιών που συντελεί στο µήνυµα και τη 

σατιρική διάθεση που θέλει να περάσει ο Scholz. Εποµένως, τα αλλοιωµένα 

χαρακτηριστικά των προσώπων που θυµίζουν καρικατούρες, η έπαρση στη στάση τους 

σε συνδυασµό µε τον τρόπο που τους τοποθετεί ο Scholz, ο οποίος µοιάζει µε στήσιµο 

για αναµνηστική φωτογραφία, ενισχύουν τη διάθεση της παρωδίας και της  
                                                 
260 Για το έργο, βλ. Crockett, ό.π., 118-119· Holsten, ό.π., 24-29· Michalski, ό.π., 101· Sternfeld, ό.π., 145-150. 
261 Μετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, την πλούσια Άνω Σιλεσία διεκδικούσαν η Γερµανία και η Πολωνία. Τον 
Οκτώβριο του 1921 οι νικητές του πολέµου παραχώρησαν στην Πολωνία το πλουσιότερο τµήµα της επαρχίας. 
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διακωµώδησης εκείνων των εθνικιστών Γερµανών, οι οποίοι µετά την ήττα του 1918 

διατηρούσαν την πίστη και την περηφάνια για το στρατό. 

 Περισσότερο καυστική όµως είναι η λιθογραφία του ίδιου έργου, η οποία 

προηγείται χρονικά (εικ.67)262. Εδώ σατιρίζεται εντονότερα η εκκλησία και η σχέση της 

µε την πολιτική µέσω µιας βλάσφηµης απόδοσης των ουρανών. Μέσα σε ένα γεµάτο από 

αγγέλους ουρανό αιωρείται ένα σύννεφο κάτω από το µάτι του θεού. Πάνω σε αυτό 

εικονίζεται ο θεός που βρίσκεται σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον πύργο της 

εκκλησίας, ενώ κάτω από αυτό, βρίσκονται σε ένα σύννεφο δύο άγγελοι, που θυµίζουν 

τους αγγέλους του Ραφαήλ, µε τα πρόσωπα του Γουλιέλµου Β΄ και του Μπίσµαρκ. 

 Σε αυτήν την κατηγορία έργων θα µπορούσαµε να εντάξουµε και δύο συνθέσεις 

του Grosz, παρόλο που χρονολογούνται στο 1926263. Στο έργο του µε τον ειρωνικό τίτλο 

Οι στυλοβάτες της κοινωνίας εικονίζεται στο µπροστινό τµήµα ένας άνδρας µε µονύελο 

και το ναζιστικό έµβληµα στη γραβάτα κρατώντας µε το ένα χέρι τη µπύρα του και µε το 

άλλο το σπαθί του, ενώ στο κοµµένο πάνω τµήµα του κεφαλιού αποκαλύπτονται οι 

πολεµικοί συνειρµοί του (εικ.68). Πίσω του αριστερά εικονίζεται ένας άλλος άνδρας που 

σφίγγει τις εθνικιστικές εφηµερίδες του, ενώ ένα δοχείο καλύπτει το κεφάλι του 

υπονοώντας ότι οι ιδέες του ήταν στενόµυαλες. ∆ίπλα του, ένας τρίτος άνδρας κρατάει 

µια εθνικιστική σηµαία και το δικό του κεφάλι είναι γεµάτο από περιττώµατα που 

αχνίζουν. Πάνω από τις µορφές αυτές δεσπόζει η µορφή ενός ιερέα που στρέφεται προς 

τα αριστερά µε µια ποµπώδη ιερατική χειρονοµία. Το ειρωνικό του χαµόγελο και τα 

κλειστά µάτια του φανερώνουν την αδιαφορία ή και τη συνενοχή του σε όσα συµβαίνουν 

στο βάθος, όπου εικονίζονται µια φλεγόµενη πόλη και στρατιώτες που κρατούν όπλα και 

µατωµένα σπαθιά. Ο Grosz απεικονίζει εδώ µορφές παρµένες από προγενέστερα σκίτσα 

του. Εν προκειµένω, τις µορφές του ναζιστή, του εθνικιστή και του σοσιαλδηµοκράτη τις 

συναντάµε σχεδόν αυτούσιες στο σκίτσο του 1920 µε τίτλο Εµφανιζόµαστε µε προσευχές 

ενώπιον του ∆ίκαιου Θεού και αντίστοιχα τη µορφή του ιερέα σε σκίτσο επίσης του 1920 

µε τίτλο Έλθετε προς εµέ οι κοπιώντες και µοχθούντες! (εικ.69-70). 

 Στη δεύτερη σύνθεση του Grosz µε τίτλο Έκλειψη ηλίου, τέσσερις ακέφαλοι 

άνδρες µε επίσηµα κουστούµια, πιθανόν πολιτικοί, κάθονται γύρω από ένα πράσινο 

τραπέζι και πίσω τους δεσπόζει ένας ήλιος καλυµµένος από ένα δολάριο, εύρηµα που 

υποδηλώνει το πώς η οικονοµία επηρεάζει την πολιτική σκηνή και κατ’ επέκταση  

                                                 
262 Holsten, ό.π., 24-29. 
263 Ουσιαστικά πρόκειται για δύο ελαιογραφίες που αποτελούν εξαίρεση στο σύνολο των ελαιογραφιών που ο 
Grosz ζωγράφιζε από το 1921 και µετά, οι οποίες δεν είχαν τόσο έντονο πολιτικό µήνυµα. Τα έργα αυτά 
σχολιάζονται γενικά στη βιβλιογραφία για τον Grosz, από όπου και αντλώ στοιχεία. 
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ολόκληρη την κοινωνία (εικ.71). Στο έργο κυριαρχεί η οργισµένη φιγούρα ενός εθνικιστή 

στρατιωτικού, µε την οποία συνεννοείται ένας µεγαλοβιοµήχανος, ο οποίος πιθανόν να 

προωθεί τη βιοµηχανία όπλων. Πάνω στο τραπέζι εικονίζονται ένας σταυρός 

χρωµατισµένος µε τα εθνικά χρώµατα και ένα µατωµένο σπαθί, που αποτελούν αναφορά 

στη συνενοχή της εκκλησίας στις «δολοφονικές πράξεις» των πολιτικών-εθνικιστών. 

Μπροστά εικονίζεται και ένας γκρι γάιδαρος, του οποίου το µάτι είναι καλυµµένο µε µια 

παρωπίδα που φέρει ένα αυτοκρατορικό έµβληµα. Βρίσκεται πάνω σε µια σανίδα στο µια 

άκρη της οποίας υπάρχει ένα παχνί όχι µε τροφή αλλά µε χαρτιά, ενώ αν κάνει ένα βήµα 

µπροστά θα πέσει στον ανατριχιαστικό κόσµο των σκελετών που βρίσκεται κάτω δεξιά, 

τον οποίο παρατηρεί µε τρόµο ένα αγόρι µέσα από ένα κελί. Πιθανόν ο γάιδαρος να 

εκπροσωπεί το γερµανικό λαό που φορά παρωπίδες και η µοίρα του είναι να οδηγηθεί 

στο θάνατο από τους εξουσιαστές. 

 Το µοτίβο του γαϊδάρου εµφανίζεται και σε ένα από τα ελάχιστα πολιτικά έργα 

του Hubbuch µε τίτλο Ο κύριος Stresemann και ένα κοµµάτι µαύρο ψωµί που 

χρονολογείται στο 1923 (εικ.72). Ο Hubbuch πολιτικοποιήθηκε όταν το 1922 πήγε στο 

Βερολίνο και γνώρισε τον Grosz µέσω του Schlichter264. Όταν µάλιστα επέστρεψε στην 

Καρλσρούη το 1923, ο Grosz του έστειλε ένα γράµµα λέγοντας: «Χαίροµαι τόσο που 

µοιράζεσαι τις αντιλήψεις µας και που σου έχει γίνει σαφές ότι υπάρχει µια 

δραστηριότητα που µπορεί να αλλάξει αυτή τη φρικιαστική ηλιθιότητα και την παράλογη 

αναρχία αυτού του σαθρού αστικού κόσµου»265. Στην εν λόγω σύνθεση, ο Hubbuch 

εικονίζει τον Stresemann, ο οποίος τότε αντικατέστησε τον Cuno στην εξουσία, να 

ετοιµάζει µαζί µε δύο ακόµα πολιτικούς τη συµµαχία του, ενώ ο Ebert βγάζει λόγο από 

ένα µπαλκόνι, ανακοινώνοντας το εθνικιστικό µήνυµα: «Deutschland über alles» [«Η 

Γερµανία πάνω από όλα»]266. Η εικόνα του Stresemann βρίσκεται και σε µια µεγάλη 

αφίσα µε ένα ερωτηµατικό στα δεξιά του, υπονοώντας ίσως το ποιος θα είναι το δεξί του 

χέρι. Στο πρώτο πλάνο της σύνθεσης όµως κυριαρχούν οι γάιδαροι, οι οποίοι 

εκπροσωπούν τα κόµµατα. Κάποιοι φορούν µονύελο ή ρούχα, ενώ όλοι συνοδεύονται 

από τα κόπρανά τους. Στη δεξιά κάτω γωνία ένας φτωχός σακάτης µοιάζει να κάνει µια 

προειδοποιητική κίνηση, ενώ σε ολόκληρη την αριστερή πλευρά εικονίζεται ένας  
                                                 
264 Ο Hubbuch στο τέλος του πολέµου έπαθε ελονοσία, που τον ταλαιπώρησε αρκετά, κρατώντας τον µακριά από 
τις εξελίξεις για περίπου δύο χρόνια. Όταν δηλαδή οι συµµαθητές του πειραµατίζονταν µε το νταντά και τον 
κονστρουκτιβισµό, εκείνος ζωγράφιζε τοπία. Μόλις ανέκαµψε, γύρω στο 1922, ταξίδεψε στο Βερολίνο, οπότε 
ήρθε σε επαφή µε τον κύκλο των αριστερών καλλιτεχνών, και ως το 1924 το επισκεπτόταν συχνά· Crockett, ό.π., 
39 και 122-127. Για τη ζωή και το έργο του Hubbuch, βλ. επίσης Sylvia Bieber, «Ein kühler Beobachter … ein 
Zeichner von ganz hervorragenden Qualitäten. Karl Hubbuchs Papierarbeiten der zwanziger und dreißiger Jahre» 
στο Auf Papier, ό.π., 54-59· Wolfgang Hartmann, Karl Hubbuch, der Zeichner, Gerd Hatje, Στουτγάρδη 1991. 
265 Crockett, ό.π., 124. 
266 Για το έργο, βλ. Plumb, ό.π., 24-25. 
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φυλακισµένος κοµµουνιστής. Στο πάνω µέρος εκτυλίσσεται η σκηνή µιας σύλληψης 

εξεγερθέντων, πιθανόν κοµµουνιστών, που, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι µοιάζει να 

βγαίνει από το κεφάλι του κρατούµενου, ίσως να αφορά στη δική του σύλληψη. Ο 

κρατούµενος εικονίζεται να κρατάει στο ένα χέρι ένα καρβέλι και στο άλλο τη 

νοµισµατική του αξία. Ας µην ξεχνάµε ότι πρόκειται για τα δύσκολα χρόνια του 

πληθωρισµού και τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην πολιτική εξουσία που τελικά δεν 

κατόρθωσαν τίποτα. Ο Hubbuch εδώ καταδεικνύει το οικονοµικό και πολιτικό αδιέξοδο 

της χώρας, ενώ παράλληλα, λόγω της σατιρικής διάθεσης της σύνθεσής του, µοιάζει να 

είναι πεπεισµένος ότι ο Stresemann δε θα ανακουφίσει τη Γερµανία από τα προβλήµατά 

της. 

 Με αφορµή τα τέσσερα αυτά πολιτικά έργα των καλλιτεχνών αξίζει να τονιστεί η 

διαφορετικότητα των ρεαλισµών στο έργο τους, γιατί παρόλο που όλα είναι 

αναπαραστατικά και συµπίπτουν ως προς το σατιρικό τους χαρακτήρα, εντούτοις 

διαφέρουν σηµαντικά σε ό,τι αφορά στα επιµέρους µορφικά τους στοιχεία. Συγκριτικά θα 

λέγαµε ότι το έργο του Scholz είναι το πιο λιτό και εκείνο που προσεγγίζει περισσότερο 

την οπτική πραγµατικότητα, καθώς τηρεί τους κανόνες της προοπτικής, διατηρεί τις 

αναλογίες στις µορφές, ενώ παράλληλα η χρήση συγκρατηµένων, απαλότερων και 

ποικίλων ως προς τις διαβαθµίσεις και τους τόνους χρωµάτων προάγει την 

αληθοφανέστερη εντύπωση του έργου. Αντίθετα στα έργα του Grosz η παραποίηση της 

αληθοφάνειας είναι µεγάλη. Στην πρώτη του σύνθεση παραµορφώνει τα φυσιογνωµικά 

χαρακτηριστικά των µορφών έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι κατ’ αυτόν αληθινές τους 

προθέσεις, ενώ ταυτόχρονα τις εντάσσει παραταγµένες µε ένα τρόπο που θυµίζει κολλάζ 

σε ένα χώρο αναληθή. Στη δεύτερη σύνθεση η παραποίηση και στο σχέδιο και στο χρώµα 

είναι εντονότερη και ίσως δικαίως ο Hess και η Flavell, διαπιστώνοντας µια αλληγορική 

διάθεση εκ µέρους του καλλιτέχνη, έκαναν λόγο για «αλληγορικό ρεαλισµό»267. Όµως εν 

προκειµένω η έλλειψη αληθοφάνειας ως προς την αναπαράσταση είναι δυνατό να 

ενισχύει τελικά το ρεαλισµό του έργου. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι το επικλινές 

δάπεδο µετατρέπεται σε χώρο µε νεκρούς και κόκαλα κάνει σαφέστερη και καυστικότερη 

την κριτική προς την πολιτική πραγµατικότητα, ότι δηλαδή οι πολιτικοί πατούν επί 

πτωµάτων. Αλλά και η δυσµορφία των προσώπων και τα έντονα κόκκινα που 

χρησιµοποιεί για να αποδώσει τα µάγουλα, τα χείλη και τα αυτιά, ενισχύουν την 

ωµότητα, τη σκληρότητα και την αγριότητα των εξουσιαστών. Στη σύνθεση του ο 
                                                 
267 M. Kay Flavell, George Grosz: A Biography, Yale University Press, Νιου Χέιβεν 1988, 32 και 59· Hans Hess, 
George Grosz, Studio Vista, Λονδίνο 1974, 132. 
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Hubbuch παραµορφώνει µεν λιγότερο από όλους τις φυσιογνωµίες των µορφών, αλλά 

επεµβαίνει δυναµικά στη διάρθρωση του χώρου και τις αναλογίες των εικονιζόµενων 

προσώπων κατασκευάζοντας ένα τελείως αυθαίρετο σκηνικό. Ωστόσο, µε το να 

παρουσιάζει σε µεγάλη κλίµακα τον εργάτη-κοµµουνιστή, δίνει έµφαση στο οικονοµικό 

και πολιτικό πρόβληµα, το οποίο θέλει να καταγγείλει. Συνολικά, λοιπόν, µπορεί το έργο 

του Scholz να είναι το πιο αληθοφανές από όλα, είναι όµως και το πιο ρεαλιστικό; Όλοι 

οι καλλιτέχνες – αναπτύσσοντας ο καθένας έναν ιδιαίτερο κριτικό κοινωνικό ρεαλισµό – 

πετυχαίνουν να αποκαλύψουν την πραγµατικότητα που οι ίδιοι βιώνουν και να κάνουν 

σαφή τα αντικαπιταλιστικά, αντιφασιστικά και αντιπολεµικά τους µηνύµατα, 

αναδεικνύοντας παράλληλα το προσωπικό ρεαλιστικό τους ύφος. 

 Μια ακόµη συνηθισµένη θεµατική είναι η απεικόνιση της νυχτερινής ζωής στην 

πόλη. Το 1922, όταν ο Dix µετακόµισε στο Ντίσελντορφ και βρέθηκε υπό την προστασία 

της Mutter Ey268, φιλοτέχνησε το έργο Στην οµορφιά (εικ.73). Πολλοί µελετητές, όπως οι 

Whyte, Michalski και Plumb269, έχουν συσχετίσει αυτό το έργο µε τον αµερικανισµό, 

δηλαδή την εισηγµένη διασκέδαση από την Αµερική, µε τα νυχτερινά µπαρ και τη τζαζ, 

αλλά και την εισηγµένη τεχνολογία. Σε ένα νυχτερινό κέντρο270 απεικονίζεται στα δεξιά 

ένας µαύρος µουσικός να παίζει ντραµς, εκπροσωπώντας τη τζαζ και παραπέµποντας σε 

µαύρους καλλιτέχνες, όπως ο Duke Ellington και η Josephine Baker. O αντισυµβατικός 

ήχος της τζαζ εκπροσωπούσε τη γοητεία και ταυτόχρονα το φόβο που ασκούσε το 

καινούριο που ερχόταν από την Αµερική271. Συµβόλιζε τη ρήξη µε την παράδοση και τη 

δυνατότητα ενός παγκόσµιου µοντερνισµού που θα υποσκέλιζε τον ευρωπαϊκό και 

ιδιαίτερα το γερµανικό επαρχιωτισµό, γεγονός που για άλλους αποτελούσε θετική και για 

άλλους αρνητική εξέλιξη. Ο αµερικανισµός εκδηλώνεται εξάλλου στο έργο µε το κεφάλι 

του Ινδιάνου που απεικονίζεται στην µπροστινή πλευρά του τυµπάνου και θυµίζει την 

αµερικανική Άγρια ∆ύση µε τους καουµπόηδες, που µέσα από τις ιστορίες του Karl May  

                                                 
268 Στο τέλος του πληθωρισµού στην Κολονία και το Ντίσελντορφ, σε αντίθεση µε τη ∆ρέσδη, υπήρχαν πλούσιοι 
επιχειρηµατίες, οι οποίοι υποστήριζαν τις γκαλερί και τους νέους καλλιτέχνες· Plumb, ό,π., 30. 
269 Michalski, ό.π., 54· Plumb, ό.π., 84-85· Whyte, ό.π., 32. 
270 Ο De Jonge αναφέρει ότι ο χορός είχε απαγορευτεί τα τελευταία χρόνια του πολέµου και όλα τα µέρη 
διασκέδασης υποχρεώνονταν να κλείνουν νωρίς. Έτσι, όταν ο πόλεµος τελείωσε, άνοιξαν αναρίθµητα νυχτερινά 
κέντρα και αποτέλεσαν τη βάση για τη νυχτερινή ζωή του Βερολίνου που ακολούθησε, την οποία υποστήριξε 
ένθερµα η πλειονότητα του κόσµου, αφού λειτουργούσε ως µηχανισµός αποφόρτισης από την καθηµερινότητα 
και τις άσχηµες εµπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος. Επιπλέον ο Peukert σηµειώνει ότι µε την καθιέρωση της 
40ωρης εργασίας εβδοµαδιαία και ορισµένων αδειών διακοπών ουσιαστικά καθιερώθηκε, αν και θεωρητικά 
πολλές φορές, ένα πλαίσιο ελεύθερου χρόνου για τους έµµισθους· De Jonge, ό.π., 36· Peukert, ό.π., 175. 
271 Οι ευρωπαίοι ακροαριστεροί και αναρχικοί ασπάστηκαν την τζαζ γιατί τη θεώρησαν «µουσική του λαού» 
καθώς, όπως σηµειώνει ο Hobsbawm, «ήταν µια µουσική που είχε λαϊκές ρίζες και ήταν ικανή να απευθύνεται 
στις µάζες· ήταν µια µουσική ‘κάν’ το µόνος σου’ και την οποία µπορούσαν να την παίξουν οι απλοί άνθρωποι, 
σε αντίθεση µε είδη που απαιτούσαν ειδική τεχνική κατάρτιση, και, τέλος, ήταν µια µουσική διαµαρτυρίας, 
διαδήλωσης και συλλογικής γιορτής»· Eric Hobsbawm, «Η τζαζ φτάνει στην Ευρώπη» στο Ξεχωριστοί 
άνθρωποι. Αντίσταση, εξέγερση και τζάζ, µτφρ. Παρασκευάς Ματάλας, Θεµέλιο, Αθήνα 2001, 361. 
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73. Otto Dix, Στην οµορφιά, 1922, λάδι σε καµβά, 139.5 x 120.5εκ., 
Von der Heydt Museum, Βούπερταλ 

 
 

 
 

74. Rudolf Schlichter, Άγρια ∆ύση, 1922-23, υδατογραφία, 28.9 x 35.9εκ.,  
ιδιωτική συλλογή 
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είχε σηµαδέψει αυτή τη γενιά των καλλιτεχνών272. Μάλιστα πολλοί είχαν φιλοτεχνήσει 

έργα αποκλειστικά µε Ινδιάνους, οι οποίοι µάχονταν ενάντια στη βίαιη διείσδυση των 

«δυτικών» λευκών και των αξιών τους στον κόσµο τους, καταδεικνύοντας την 

επιθετικότητα και τον ψυχικό αναβρασµό τους (εικ.74)273. 

 Στα αριστερά το διακοσµητικό µπούστο µιας γυναίκας φέρει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της γυναικείας οµορφιάς, δηλαδή το έντονο µακιγιάζ, τα πλούσια ρούχα και 

κοσµήµατα και την περίτεχνη κόµη. Πίσω από αυτό ένα πλούσια ντυµένο ζευγάρι 

χορεύει, ενώ στο βάθος του µαγαζιού κινούνται δυο σερβιτόροι και µια χορεύτρια ή 

πόρνη του µαγαζιού, όπως φαίνεται από την προκλητική ενδυµασία της. Στο κέντρο της 

σύνθεσης ο Dix απεικονίζει τον εαυτό του µε ένα καχύποπτο διερευνητικό βλέµµα, 

φορώντας ένα κοστούµι και κρατώντας το ακουστικό ενός τηλεφώνου, το οποίο 

παραπέµπει επίσης στην εισηγµένη τεχνολογία. Ο Whyte αναφέρει ότι ο Dix παρουσιάζει 

τον εαυτό του ως επιχειρηµατία ή κερδοσκόπο, o Michalski ως ρεπόρτερ, ενώ ο Plumb 

συνδέοντας το τηλέφωνο, σύµβολο της δύναµης των µέσων επικοινωνίας, µε τον κόσµο 

της βιοµηχανίας, θεωρεί ότι αυτοπαρουσιάζεται ως σύγχρονος άντρας µέσα στον κόσµο 

του εµπορίου, του αµερικανισµού και της ψεύτικης οµορφιάς. Πιθανόν όντως ο 

καλλιτέχνης να χρησιµοποιεί το τηλέφωνο για να καταγγείλει την ψεύτικη, επιφανειακή 

οµορφιά που τόσο άκριτα υιοθετήθηκε από τους Γερµανούς. Ακόµα και ο χώρος µε τους 

κλασικιστικούς αρχαίους ελληνικούς κίονες και η προσπάθεια απόδοσης µιας 

αναγεννησιακής προοπτικής ενισχύει την άποψη του καλλιτέχνη για το πώς τα ποικίλα 

δάνεια, παρόλο που µεµονωµένα και στο χώρο τους µπορεί να είναι όµορφα, όταν 

συνδυάζονται σε άλλο επίπεδο, µοιάζουν ξένα, παράταιρα και ψεύτικα. Κάτι αντίστοιχο 

συµβαίνει και µε τις µορφές. Παρόλο που όλη η σύνθεση είναι αναπαραστατικά 

αποδοσµένη, µόνο η µορφή του Dix µε το σοβαρό κοστούµι και το βλέµµα µοιάζει 

αληθοφανής. Οι υπόλοιπες µε τα απόκοσµα βλέµµατα, την αφύσικη στάση και την 

ελαφριά παραµόρφωση µοιάζουν περισσότερο µε κούκλες ή µαριονέτες, που κινούνται 

σε αυτόν τον ξένο προς αυτές χώρο. Εποµένως ο τίτλος του έργου δείχνει άκρως 

ειρωνικός, αφού ο Dix εικονίζει µια τεχνητά κατασκευασµένη οµορφιά που αγγίζει τα 

όρια της ασχήµιας. Μια παρόµοια σκηνή, όπου προβάλλεται το ξενόφερτο, αµερικάνικο 

είδος διασκέδασης µε τη µουσική και το ερωτικό στοιχείο, αλλά και η αποµόνωση στη 

                                                 
272 Την πληροφορία αυτή δίνουν όλες οι βιογραφίες των καλλιτεχνών. 
273 Bergius, «‘Lederstrumpf’ zwischen Provinz und Metropole», ό.π., 35a. 
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µεγαλούπολη, που γίνεται εντονότερη σε χώρους που προορίζονται για κοινωνικοποίηση, 

βλέπουµε στο έργο του Schlichter Tingel-Tangel (εικ.75)274.  

 Εκτός από τις σκηνές που εκτυλίσσονται σε νυχτερινά κέντρα, οι καλλιτέχνες 

ζωγράφιζαν και άλλες πολυπρόσωπες σκηνές, στις οποίες εµφανίζονται πολλοί από τους 

προαναφερθέντες χαρακτήρες. Μια τέτοια σύνθεση είναι η Μικρή πόλη τη νύχτα, που 

φιλοτέχνησε o Scholz το 1923 (εικ.76)275. Σε µια ειδυλλιακή επαρχιακή πόλη που τη 

λούζει το φως του ολόγιοµου φεγγαριού αποκαλύπτονται µια σειρά από ταυτόχρονες 

σκηνές, πολλές εκ των οποίων είναι µάλλον αντιφατικές προς τη γραφικότητα του 

τοπίου. Στο πρώτο πλάνο βλέπουµε µέσα από το φωτισµένο παράθυρο ενός κτηρίου τη 

σκηνή που εκτυλίσσεται στο εσωτερικό του, δηλαδή ένα ζευγάρι που βρίσκεται λίγο πριν 

ή λίγο µετά τη συνουσία. Στα δεξιά πιθανόν ένας κλέφτης κινείται νωχελικά και 

απειλητικά, όπως η µαύρη γάτα που βρίσκεται στη στέγη, προς το στόχο του. Στα 

αριστερά παρατηρούµε µια γυναίκα και τρεις άντρες, πιθανόν ένα χαφιέ, µια πόρνη µε 

έναν ενδεχόµενο πλούσιο πελάτη και ένα αστυφύλακα που κινείται προς την πλατεία. 

Εκεί παρατηρούµε εν εξελίξει την κατάθεση στεφανιού στον ανδριάντα του Γουλιέλµου 

από τους βετεράνους του πολέµου, που παραπέµπουν στο προηγούµενο έργο του. 

Παράλληλα, ένα ζευγάρι ηλικιωµένων και ένα ζευγάρι ερωτευµένων προχωρούν 

ανέµελα, ενώ ένα άλλο ζευγάρι που αποτελείται από έναν ηλικιωµένο και ένα µικρό παιδί 

συζητούν µπροστά από ένα σύγχρονο ουρητήριο. Στα δεξιά εικονίζεται ένα ακόµη 

ζευγάρι µεθυσµένων και λίγο πιο πέρα ένας άντρας που έχει κρεµαστεί σε ένα δέντρο. 

Εποµένως, µέσα σε µια µικρή πόλη που εκ πρώτης δείχνει γραφική, χαριτωµένη και 

ήσυχη, λόγω των πολύχρωµων µικρών σπιτιών που θυµίζουν παιχνίδια ή σπιρτόκουτα 

και του τοπίου στο βάθος που µοιάζει σχεδόν ψεύτικο, το φως του φεγγαριού 

αποκαλύπτει τις παράλληλες όψεις µιας προβληµατικής και διεφθαρµένης κοινωνίας: την 

πορνεία, την κλεψιά, την παιδεραστία, τον εθνικισµό και τα αδιέξοδα που οδηγούν στην 

αυτοκτονία. 

 Στο έργο αυτό ο Scholz µε εξαιρετικά αληθοφανή αλλά απλοποιηµένο και κωµικό 

τρόπο, καθώς τα σπίτια είναι σαν σκηνικά και οι µορφές ελαφρά παραµορφωµένες σαν 

καρικατούρες – αν και όχι όπως σε προηγούµενες συνθέσεις του- παρουσιάζει εικαστικά 

ένα χλευαστικό και µακάβριο παραµύθι, βασισµένο όµως σε αληθινές µικροστιγµές που 

ο ίδιος βίωνε ή άκουγε καθηµερινά και εδώ καταγγέλλει µε περίτεχνο και γκροτέσκο 

τρόπο. Με µικρές λεπτοµέρειες, όπως η µαύρη γάτα και το απόκοσµο φως που  

                                                 
274 Για το έργο βλ. ο.π., 38. 
275 Sternfeld, ό.π., 153-157. 
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75. Rudolf Schlichter, Τίνγκελ-Τάνγκελ (Tingel-Tangel), 1920, ακουαρέλα, 53 x 45.5εκ.,  
ιδιωτική συλλογή 
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76. Georg Scholz, Μικρή πόλη τη νύχτα, 1923, λάδι σε ξύλο, 100 x 75εκ., ιδιωτική συλλογή 
 

 
 

77. Georg Scholz, Μικρή πόλη τη µέρα, 1922-1923, λάδι σε ξύλο, 100 x 75εκ., ιδιωτική συλλογή 
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αποπνέουν µια µακάβρια αίσθηση, αλλά και η ερωτική σκηνή που δεν είναι αισθησιακή, 

αλλά άκρως κωµική, καθώς ένας χοντρός άντρας παρουσιάζεται να στέκεται σκυφτός και 

κάπως βαριεστηµένος ξύνοντας τα οπίσθιά του, πετυχαίνει όχι µόνο µεγαλύτερη 

γλαφυρότητα, αλλά καθιστά σαφέστερα τα ποικίλα µηνύµατά του. Το έργο αυτό έγινε 

µετά το Μικρή πόλη τη µέρα, που ανταποκρίνεται στην ίδια αισθητική αντίληψη (εικ.77). 

 Ως προς τη θεµατική της εκµηχάνισης, της τεχνολογίας και της εισβολής της στη 

ζωή των ανθρώπων, οι αναφορές που γίνονται είναι, όπως έχουµε δει και σε κάποια από 

τα προαναφερθέντα έργα, έµµεσες, αν και εξαιρετικά συχνές276. Μια από τις ελάχιστες 

εξαιρέσεις αποτελεί το έργο του Hubbuch Η κολυµβήτρια της Κολωνίας του 1923. Εδώ 

απεικονίζεται µια γυναίκα που φορά το µαγιώ και το σκουφάκι της να στέκεται σε µια 

τεράστια σιδερένια γέφυρα µε φόντο τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας (εικ.78). Η 

επιβλητική και µεγαλειώδης αυτή κατασκευή µοιάζει παράταιρη µε τη γυναίκα και την 

πόλη στο βάθος. Ο Hubbuch παριστάνοντας τη γυναίκα να έχει δυνατό σώµα, αλλά 

αµήχανη στάση, κι ακόµα πιο αµήχανο και διερευνητικό βλέµµα, µε το πορτοκαλί 

σκουφάκι της, που την κάνει να ξεχωρίζει, καθώς είναι το µόνο έντονο χρώµα της 

σύνθεσης, επιδιώκει ίσως να δείξει, µε τρόπο κάπως κωµικό λόγω των αρκετά 

αρρενωπών χαρακτηριστικών της, πόσο αποξενωµένη νοιώθει από τη φύση, καθώς για να 

έρθει σε επαφή µε το νερό µεσολαβεί αυτή η τεράστια ψυχρή γέφυρα. Η τεχνολογία όµως 

µοιάζει να την αποξενώνει και από τις παραδόσεις του παρελθόντος, τις οποίες 

αντιπροσωπεύει ο καθεδρικός ναός και τα µικρά σπιτάκια στο βάθος, που φαίνονται 

ελάχιστα. Συνολικά, ο ρεαλιστικός τρόπος απόδοσης της γέφυρας µε τις σκληρές ευθείες 

και η αλλόκοτη στάση και µορφή της γυναίκας αποπνέουν µια αίσθηση ψυχρότητας και 

κατήφειας και µιας νοσταλγίας των ηµερών πριν από την εισβολή της τεχνολογίας. 

 Η σχέση ανθρώπου και µηχανής καταδεικνύεται και στο έργο του Schοlz Σάρκα 

και σίδερο, το οποίο είναι µοναδικό ως προς την τεχνοτροπία σε σχέση µε τη συνολική 

παραγωγή του (εικ.79)277. Με αφορµή την απεικόνιση των δυο γυµνών γυναικών σε 

συνδυασµό µε τις µηχανές άλλοι µιλούν για τη γοητεία της µηχανής, άλλοι για το 

συνδυασµό µηχανής και γυναίκας ως παράγοντες που καθορίζουν ή και καταστρέφουν τη 

ζωή ενός άντρα και άλλοι για τη µετατροπή του ανθρώπου σε εξάρτηµα µηχανής278.  

 
                                                 
276 Με αυτή τη θεµατική ασχολήθηκαν συστηµατικά οι Carl Grossberg και Franz Radziwill, οι οποίοι 
ζωγράφιζαν σχεδόν αποκλειστικά βιοµηχανικά τοπία που όµως συνήθως δεν συνοδεύονταν από ανθρώπινη 
παρουσία· Crockett, ό.π., 133-136· Michalski, ό.π., 153-157 και 166-172· Schmied, ό.π., 56-57 και 67-68. 
277 Για το έργο βλ. Sternfeld, ό.π., 143-145. 
278 Ό.π., 144-145. 
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78. Karl Hubbuch, Η κολυµβήτρια από την Κολωνία, 1923, υδατογραφία, 66.3 x 48εκ.,Städtische 
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79. Georg Scholz, Σάρκα και σίδερο, 1923, άγνωστες διαστάσεις, φωτογραφία, 
καταστράφηκε στον πόλεµο 



 171

 

 Μια ακόµα σηµαντική θεµατική, µε την οποία ασχολήθηκαν οι καλλιτέχνες σε 

επίπεδο ελαιογραφίας αυτά τα χρόνια, αλλά ανέπτυξαν περισσότερο µετά το 1925, είναι 

το πορτρέτο. Φιλοτέχνησαν µια σειρά πορτρέτων επιχειρηµατιών, γιατρών, δικηγόρων, 

εµπόρων και διανοουµένων, που ως επί το πλείστον γίνονταν κατόπιν παραγγελίας, ή σε 

αντίθετη περίπτωση είχαν µεγάλες πιθανότητες να αγοραστούν από το εικονιζόµενο 

πρόσωπο. Είναι αξιοσηµείωτα, γιατί ακόµα και σε αυτά είναι ευδιάκριτη η διάθεση των 

καλλιτεχνών να παραµορφώνουν χαρακτηριστικά σηµεία της εµφάνισης των 

εικονιζόµενων ώστε να αποκαλύπτονται, σύµφωνα πάντα µε την άποψή τους, στοιχεία 

της αληθινής προσωπικότητάς τους. 

 Ίσως νωρίτερα από όλους ξεκίνησε ο Dix. Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε ότι 

το 1920 έκανε κάποιες προσωπογραφίες εργατών ή φτωχών. Από το 1921 και µετά 

επικεντρώθηκε σε προσωπογραφίες κυρίως πλούσιων ανδρών, εµπόρων ή συλλεκτών279. 

Το 1921 φιλοτέχνησε την προσωπογραφία του δερµατολόγου και ουρολόγου Hans Koch, 

ο οποίος υπήρξε συλλέκτης και έµπορός του (εικ.80)280. Ο γιατρός παριστάνεται κοµψά 

ντυµένος, φορώντας την ιατρική του ρόµπα και κρατώντας στο ένα χέρι έναν καθετήρα 

και στο άλλο µια ένεση. Όµως η ελαφριά παραµόρφωση των χαρακτηριστικών του, η 

λάµψη στα µάτια που προσδίδει το στοιχείο της τρέλας, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες 

ουλές στο πρόσωπο, τον κάνουν να δείχνει τροµακτικός και απειλητικός. Η αίσθηση αυτή 

ενισχύεται από τον περιβάλλοντα χώρο, το ιατρείο του, το οποίο είναι υπερβολικά γεµάτο 

από επίσης απειλητικά ιατρικά εξαρτήµατα, που αποτελούν ταυτόχρονα ενδείξεις της 

νέας τεχνολογίας. Φέροντας στοιχεία της ντανταϊστικής παράδοσης, ο ζωγράφος έχει 

ενσωµατώσει στο έργο για λόγους έµφασης φύλλα αλουµινόχαρτου στις µεταλλικές 

επιφάνειες της καρέκλας και των εξαρτηµάτων που βρίσκονται πάνω στο γυάλινο 

τραπέζι. Ίσως ο Dix να χρησιµοποιεί εδώ το πρόσωπο του φίλου του Koch για να δείξει 

όχι τον καθησυχασµό, αλλά το φόβο και την ανησυχία που προκαλεί η νέα ιατρική 

τεχνολογία. 

 Πολύ χαρακτηριστικό είναι επίσης το περισσότερο αληθοφανές πορτρέτο του 

1922, στο οποίο ο Dix απεικονίζει τον Επιχειρηµατία Max Roesberg (εικ.81)281. Εδώ 

αποδίδει τον άνδρα µε αυστηρό και λιτό τρόπο ως προς το σχέδιο και το χρώµα. Κοµψά 

ντυµένος µε γκρίζα µαλλιά και ψαλιδισµένο µουστάκι δίνει την αίσθηση, λόγω της  

                                                 
279 Michalski, ό.π., 57-59. 
280 Sabine Rewald, «“How Can I Hurt You?”», Art in America, 4 (Απρίλιος 2004), 111-112 και 145. 
281 Ο Max Roesberg ήταν επιχειρηµατίας και συνιδρυτής της εταιρείας εξόρυξης και επεξεργασίας µετάλλου 
Roesberg & Ehrlich· Sabine Rewald, «Dix at the Met», Metropolitan Museum Journal, 31 (1996), 220-223. 
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80. Otto Dix, Dr.Hans Koch, 1921, λάδι σε καµβά, 100.5 x 90εκ.,  
Museum Ludwig, Κολωνία 

 

 
 

81. Otto Dix, O επιχειρηµατίας Max Roesberg, 1922, λάδι σε καµβά, 94 x 63.5εκ.,  
The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη 
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απόδοσης τόσο της στατικής και άκαµπτης στάσης του, όσο και του πανούργου, πονηρού 

βλέµµατός του, ενός φιλόδοξου επιχειρηµατία. Το ρολόι και το ηµερολόγιο στον τοίχο 

τονίζουν την αξία του χρόνου για τους επιχειρηµατίες. Την ιδιότητά του ενισχύουν και 

άλλα στοιχεία της σύνθεσης, όπως ο κατάλογος ταχυδροµικής παραγγελίας εξαρτηµάτων 

τυπωµένος σε φτηνό χαρτί της περιόδου του πληθωρισµού, που κρατάει στο χέρι του, και 

το µελάνι και το τηλέφωνο, απαραίτητα εξαρτήµατα επικοινωνίας, που βρίσκονται πάνω 

στο γραφείο του. Η Rewald σηµειώνει ότι τα χρώµατα που κυριαρχούν στο χώρο, δηλαδή 

το πράσινο, το καφέ, το άσπρο και το µαύρο, είναι χαρακτηριστικά των 

χαρτονοµισµάτων της εποχής282. 

 Το 1924 ο Schlichter φιλοτέχνησε την Προσωπογραφία της Margot (εικ.82). 

Παρόλο που πρόκειται για µια πόρνη, ο Schlichter δεν την αποδίδει µε τρόπο 

κοροϊδευτικό και καυστικό283, όπως τις προηγούµενες· αντιθέτως, µε τρόπο αρκετά 

αληθοφανή δίνει την εικόνα µιας χειραφετηµένης γυναίκας. Μέσα σε µια άδεια, 

παρατηµένη συνοικία, όπως φαίνεται από τον ξεφτισµένο τοίχο, στέκεται όρθια στη µέση 

του δρόµου η Margot µε ένα συντηρητικό λευκό πουκάµισο και µια µαύρη µακριά 

φούστα. Μέσα από γαιώδεις αποχρώσεις του καφέ, του γκρι και του πράσινου και τη 

σκληρή αντίθεση που προκαλεί το άσπρο µε το µαύρο, αλλά και µέσα από τη 

σχεδιαστική ακρίβεια, ο καλλιτέχνης δίνει την ψυχρή και απόµακρη εικόνα της Margot. 

Η στάση της, ο τρόπος που κρατάει το τσιγάρο της, το χέρι που δυναµικά στηρίζει στη 

µέση της, το ψυχρό, χωρίς κανένα συναίσθηµα, βλέµµα δηλώνουν τη χειραφέτησή της 

και παράλληλα την προσπάθεια του Schlichter να διεισδύσει στην ψυχολογία της 

γυναίκας. 

 Ένα χρόνο αργότερα, o Grosz φιλοτέχνησε την προσωπογραφία του 

εξπρεσιονιστή λογοτέχνη Max Hermann-Neise (εικ.83). Η σύνθεση αποπνέει έναν 

ακαδηµαϊσµό ασυνήθιστο για τα µέχρι τότε δεδοµένα του καλλιτέχνη, ένδειξη ίσως της 

στροφής του Grosz προς µια πιο συντηρητική κατεύθυνση, τουλάχιστον στις 

προσωπογραφίες. Το κοινό στοιχείο µε προηγούµενα έργα του είναι ότι και πάλι δίνει 

έµφαση στην απόδοση του χαρακτήρα και της φυσιογνωµίας του εικονιζόµενου. Εδώ 

όµως η παραµόρφωση του προσώπου δεν είναι υπερβολική και µη αληθοφανής, όπως 

στα προηγούµενα, αλλά αντίθετα, τόσο το ενδοσκοπικό βλέµµα του άνδρα και οι ρυτίδες 

στο µέτωπο, όσο και η χαλαρότητα των χεριών του και ο τρόπος που κάθεται µε 

σταυρωµένα τα πόδια, ενισχύουν τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του έργου και συνακόλουθα  

                                                 
282 Ό.π., 222. 
283 Ο Michalski αναφέρει ότι πρόκειται για µια πόρνη που πόζαρε συστηµατικά για εκείνον· Michalski, ό.π., 41. 



 174

 
 

82. Rudolf Schlichter, Προσωπογραφία της Margot, 1923, λάδι σε καµβά,110.5 x 75εκ.,  
Märkisches Museum, Βερολίνο 

 

 
 

83. George Grosz, Προσωπογραφία του Max Herrmann-Neisse,1925, λάδι σε καµβά, 100 x 101εκ., 
Städtische Kunsthalle, Μάνχαιµ 
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την προσπάθεια του Grosz να αποκαλύψει την προσωπικότητα και την ψυχολογία του 

εικονιζόµενου. Ακόµα και η τοποθέτηση της καρέκλας στο χώρο, αλλά και η χρήση του 

χρώµατος, µοιάζουν πλησιέστερα στην οπτική πραγµατικότητα. 

 Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η προσπάθεια των καλλιτεχνών αυτών να 

διεισδύσουν στην προσωπικότητα των εικονιζοµένων µέσα από µια ελαφριά 

παραµόρφωση, αξίζει να τα συγκρίνουµε µε τα πορτρέτα που έκαναν τα ίδια χρόνια οι 

Anton Räderscheidt και Carlo Mense, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν 

σε µια φαινοµενική αντικειµενικότητα, αδιαφορούν και δεν αποδίδουν το στοιχείο της 

ψυχολογίας και της «πραγµατικότητας» των εικονιζόµενων προσώπων (εικ.84-85). 

 Περνώντας σε µια άλλη θεµατική, παρατηρούµε ότι ελαιογραφίες µε θέµα τον 

πόλεµο αυτόν καθαυτό ήταν ελάχιστες τα πρώτα χρόνια, καθώς ήταν πιθανώς ένα θέµα 

που δεν ήθελαν να αγγίξουν και ίσως δε θα είχε και καµιά αγοραστική επιτυχία. 

Εξαίρεση αποτελεί το µεγάλο και φιλόδοξο έργο του Dix Το χαράκωµα, το οποίο είχε 

ξεκινήσει το 1920, όταν ακόµη ήταν στη ∆ρέσδη, και ολοκλήρωσε το 1923 στο 

Ντίσελντορφ (εικ.86)284. Το έργο αγοράστηκε το 1923 από τον Hans F. Secker, το νέο 

διευθυντή του µουσείου Wallraf-Richard στην Κολωνία, µέσω του Nierendorf. Αµέσως 

µετά το άνοιγµα της νέας συλλογής την 1η ∆εκεµβρίου, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις 

στον τύπο που σε µεγάλο βαθµό καταδίκαζαν το έργο για τη βιαιότητά του. O Walter 

Schmits, κριτικός τέχνης της φιλελεύθερης εφηµερίδας Kölnische Zeitung [Εφηµερίδα 

της Κολωνίας], στο άρθρο του «Ein Bild des Krieges» [«Μια εικόνα του πολέµου»] που 

δηµοσιεύτηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 1923 περιγράφει το έργο ως εξής: «Στο ψυχρό, 

κιτρινωπό, αχνό φως της αυγής … παρουσιάζεται ένα χαράκωµα το οποίο µόλις έχει 

πληγεί από έναν καταστροφικό βοµβαρδισµό. Μια δηλητηριώδης λίµνη στο κίτρινο 

χρώµα του θειαφιού λαµποκοπά ολόκληρη σαν αυτάρεσκο χαµόγελο της κόλασης. Κατά 

τα άλλα το χαράκωµα είναι γεµάτο µε πτώµατα φρικτά ακρωτηριασµένα και ανθρώπινα 

µέλη. Από τα ανοιγµένα κρανία ξεχύνονται µυαλά σαν παχύ κόκκινο πλιγούρι· 

διαµελισµένα άκρα, έντερα, κουρελιασµένες στολές [και] βλήµατα πυροβόλου 

σχηµατίζουν έναν απαίσιο σωρό… Αποσυντιθέµενα λείψανα πεσόντων, θαµµένων 

µάλλον από ανάγκη στα τοιχώµατα του χαρακώµατος, τα οποία αποκαλύφθηκαν από την 

έκρηξη των βληµάτων, ανακατεύονται µε φρέσκα, αιµατοβαµµένα πτώµατα. Ένας  

                                                 
284 Ως τότε είχε φιλοτεχνήσει κυρίως µικρά σκίτσα µε θέµα τον πόλεµο και µάλιστα τα περισσότερα τα έκανε 
ενώ υπηρετούσε. Αργότερα φιλοτέχνησε τρεις ακόµη µεγάλες συνθέσεις µε θέµα τον πόλεµο: 1) Πόλεµος, 1929-
1932, 2) Πόλεµος χαρακωµάτων, 1932, 3) Φλάνδρα, 1934-1936. Για το έργο, βλ. Dennis Crockett, «The Most 
Famous Painting of the “Golden Twenties”? Otto Dix and the Trench Affair», Art Journal, 51/1 (1992), 72-80· 
Wolfgang Schröck-Schmidt, «Der Schicksalsweg des Schützengraben» στο Otto Dix. Zum 100. Geburtstag, 
1891-1991, ό.π., 161-164. 
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84 Anton Räderscheidt, Ο ζωγράφος Heinrich Maria Davringhausen, 1922, λάδι σε καµβά,  
86.5 x 59.5εκ., Museum Ludwig, Κολωνία 

 

 
 

85. Carlo Mense, Προσωπογραφία του Underberg, 1922, λάδι σε καµβά, 97 x 77.5εκ., 
 ιδιωτική συλλογή 
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86. Otto Dix, Το χαράκωµα, 1920-1923, λάδι σε καµβά 227 x 250εκ., εδώ φωτογραφία, καταστράφηκε στον 
πόλεµο 
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στρατιώτης έχει εκτοξευθεί έξω απ’ το χαράκωµα και κείτεται πάνω από αυτό, 

καρφωµένος στους πασσάλους»285. Μετά από αυτή τη γλαφυρή περιγραφή ο εν λόγω 

κριτικός προέτρεπε τις αρχές να επιστρέψουν το έργο στον καλλιτέχνη θεωρώντας ότι δεν 

προσφέρει καµιά ηθική ή καλλιτεχνική ωφέλεια στο κοινό, είναι άσχηµο και βεριστικό. 

Βέβαια, υπήρχε και η αντίθετη άποψη, όπως την εξέφραζε ο Westheim286, αλλά είχε πολύ 

µικρότερη απήχηση· πάντως, ο διάλογος κράτησε µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στο µεταξύ 

ο Liebermann δανείστηκε το έργο για την έκθεσή του στην Πρωσική Ακαδηµία Τεχνών 

στο Βερολίνο για πέντε µήνες την άνοιξη του 1924, οπότε µεγάλος αριθµός επισκεπτών 

συνέρρευσε για να δει το έργο. Τελικά στην αποµάκρυνση του έργου συνέβαλε ο 

κριτικός τέχνης Meier-Graefe, ο οποίος, αφού τέλειωσε η έκθεση του έργου στο 

Βερολίνο, ξεκίνησε µια πολεµική υποστηρίζοντας ότι ο Dix υποτιµούσε τον ηρωισµό των 

γερµανών στρατιωτών και µάλιστα ενώ η Κολωνία βρισκόταν υπό κατοχή, και έτσι 

πέτυχε το έργο να θεωρηθεί εθνική ντροπή από τους συντηρητικούς και τη ριζοσπαστική 

δεξιά και να αναγκαστεί τελικά ο Secker να το επιστρέψει στον Nierendorf τον Ιανουάριο 

του 1925. 

 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το 1924 συµπληρώνονταν δέκα χρόνια από την 

έναρξη του πολέµου και ο κόσµος ένιωθε αµήχανα όχι µόνο απέναντι σε µνηµεία του 

πολέµου, αλλά και στην ιδέα του αν ήθελαν αυτά να υπάρχουν ή όχι. Όλοι είχαν γνωρίσει 

τη φρίκη του πολέµου, αλλά το έργο αυτό µε την ωµότητα και την αναπαραστατικότητά 

του έµοιαζε σκληρό ή προσβλητικό ή απλώς πολύ ρεαλιστικό στα µάτια κάποιων που 

είχαν χάσει αγαπηµένα πρόσωπα στον πόλεµο ή είχαν πολεµήσει οι ίδιοι. Εντούτοις, 

µέσα από αυτή τη σύνθεση, που αναφέρεται στη βαρβαρότητα της εµπειρίας του πολέµου 

προβάλλοντας τους στρατιώτες ως θύµατα, αλλά και ως µέσα για τη διεξαγωγή του 

πολέµου, καθώς και µέσα από την αναταραχή που προκλήθηκε, ο Dix προβλήθηκε ως 

ριζοσπάστης ειρηνόφιλος και απέκτησε µεγάλη φήµη. Ο ίδιος σχολίαζε το πόσο 

ρεαλιστικό και πραγµατικό ήταν το έργο, όταν το 1964 δήλωνε µε σαρκασµό και 

καυστικότητα ότι «∆εν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Το µόνο που 

έκανα ήταν να ζωγραφίσω µια νεκρή φύση»287. Το 1981, λίγο πριν από το θάνατό του, 

έλεγε µε περισσότερο συναισθηµατισµό ότι «Νοµίζω ότι κανείς άλλος δεν είδε την 

πραγµατικότητα αυτού του πολέµου όπως εγώ, τις κακουχίες, τα τραύµατα, τον πόνο. 

                                                 
285 Crockett, «The Most Famous Painting of the “Golden Twenties”? Otto Dix and the Trench Affair», ό.π., 72-
73.  
286 Για την άποψη αυτή, βλ. ό.π., passim. 
287 Τη δήλωση αυτή την έκανε σε συνέντευξή του στο Neues Deutschland [Νέα Γερµανία] το ∆εκέµβριο του 
1964· McGreevy, ό.π., 51. 
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Επέλεξα να αποδώσω ένα αληθινό ρεπορτάζ του πολέµου, ήθελα να δείξω την 

κατεστραµµένη γη, τα πτώµατα, τις πληγές»288. 

 

Η πορεία αποστασιοποίησης των καλλιτεχνών από το σαρκαστικό ρεαλισµό 

 Πολλά από τα έργα που αναλύσαµε παραπάνω περιλήφθηκαν στην πρώτη έκθεση 

γερµανών καλλιτεχνών που διοργανώθηκε στη Ρωσία το 1924289. Ενώ ο Lunacharsky 

βρήκε προχωρηµένη την τέχνη της Κόκκινης Οµάδας και σύµφωνη µε την επανάσταση, 

θεωρώντας ότι «Οι γερµανοί καλλιτέχνες έχουν ένα όπλο που χτυπάει κατευθείαν στην 

καρδιά του εχθρού»290, και προέτρεψε τους ρώσους καλλιτέχνες να µιµηθούν τους 

γερµανούς συναδέλφους τους, υπήρξαν πολλοί άλλοι ρώσοι κριτικοί που αντιµετώπισαν 

µε επιφύλαξη την τέχνη τους, θεωρώντας ότι δεν είχαν τίποτα θετικό να προσφέρουν στο 

προλεταριάτο. Για παράδειγµα, ο A. Fedorov-Davydov, διακρίνοντας ότι «σε αυτά τα 

έργα υπάρχει κάτι τελείως τροµακτικό»291, υποστήριξε ότι µια τέχνη που δεν προβάλλει 

ένα θετικό ιδανικό για τους εργάτες δεν µπορεί να ωφελήσει το προλεταριάτο και την 

επανάσταση292. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε και από τους κριτικούς της Κόκκινης 

σηµαίας, που άρχισαν να προτρέπουν τους καλλιτέχνες να παράγουν έργα µε ένα θετικό 

και ενθαρρυντικό µήνυµα για την κοινωνία, τον αγώνα και τον ηρωισµό του 

προλεταριάτου και να κατηγορούν όσους δεν προσαρµόζονταν σε αυτό. 

 Η εµπειρία της έκθεσης και της αρνητικής αντιµετώπισης των έργων τους, καθώς 

και η επιµονή του κοµµουνιστικού κόµµατος να καθορίσει τη φόρµα και το περιεχόµενο 

της τέχνης τους, απορρίπτοντας όσους δε συµµορφώνονταν, ήταν παράγοντες που 

σταδιακά αποµάκρυναν τους καλλιτέχνες που µελετάµε εδώ από το κόµµα293. 

 Εντέλει οι καλλιτέχνες, είτε ήταν µέλη του KPD, είτε όχι, ενώ αρχικά τάχθηκαν 

µε ζήλο υπέρ της αριστεράς και του κοµµουνιστικού κόµµατος, στηρίζοντας την ιδέα της 

                                                 
288 Schröck-Schmidt, ό.π., 161. 
289 Η έκθεση διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία των Nagel και Eric Johansson και παρουσιάστηκε στη Μόσχα, το 
Σαράτοφ και το Λένινγκραντ. Συνολικά πήραν µέρος 126 καλλιτέχνες µε 501 έργα. Ήταν µια έκθεση που έγινε 
σε συνεργασία µε τους καλλιτέχνες της Κόκκινης Οµάδας, η οποία κυριάρχησε στην έκθεση, αλλά συµµετείχαν 
και καλλιτέχνες από άλλες οµάδες, όπως το Μπάουχαους, η Απόσχιση του Βερολίνου και η Οµάδα του 
Νοέµβρη. Για την έκθεση, βλ. Gillen, ό.π.· Sinaida Pyschnowskaja, «Deutsche Kunstausstellungen in Moskau 
und ihre Organisatoren» στο Berlin-Moskau, 1900-1950, επιµ. Irina Antonowa και Jörn Merkert, Prestel, 
Μόναχο/Νέα Υόρκη 1995, 187-189. 
290 Wem gehört die Welt?, ό.π., 243-244 
291 Gillen, ό.π., 205. Ολόκληρο το κείµενο στις σελίδες 244-245. 
292 Παρά τις αρνητικές κριτικές που δέχθηκαν οι καλλιτέχνες, η Gillen τονίζει ότι τελικά καλλιτέχνες, όπως οι 
Jurih Pimenov, Aleksandr Dejneka και Vladimir Lebedev, επηρεάστηκαν από τον κριτικό ρεαλισµό των 
Γερµανών, φιλοτεχνώντας παρόµοια έργα κυρίως το διάστηµα 1925-1928· ό.π., 212. 
293 Ιδιαίτερα από το 1924 και µετά οι κοµµουνιστές χαρακτήριζαν ασαφή και µπερδεµένα ως προς το πολιτικό 
τους µήνυµα ακόµα και τα έργα του Grosz και έκριναν ότι δεν ανταποκρίνονταν στην προβολή των 
επαναστατικών στόχων του κόµµατος· McCloskey, ό.π., 105-106. 
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επανάστασης και πιστεύοντας στην ηθική ακεραιότητα του κόµµατος, απογοητεύτηκαν 

από τη σταδιακή πολιτική συντηρητικοποίησή του, καθώς και από την παρέµβασή του 

στο έργο τους. Από τη µια, η ολοένα και περισσότερο ελεγχόµενη και γραφειοκρατική 

οργάνωση του κοµµουνιστικού κόµµατος, η οποία οφειλόταν τόσο στη γραµµή που 

έπαιρνε από τη Μόσχα, ιδιαίτερα µετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Στάλιν, όσο 

και στους µετριοπαθείς αρχηγούς του, και από την άλλη η βαθµιαία προβολή αιτηµάτων 

παρόµοιων µε εκείνων των σοσιαλιστών, ιδιαίτερα από το 1924 και µετά, δυσαρέστησαν 

τους καλλιτέχνες. 

 Η στάση αυτή οδήγησε κάποιους από όσους ήταν µέλη του κόµµατος στην 

αποκοπή τους από αυτό µε δική τους πρωτοβουλία, προκρίνοντας την καθαρότητα της 

σκέψης τους. Από την άλλη, κάποιοι διαγράφονταν από το κόµµα ούτως ή άλλως επειδή 

εξέφραζαν ρητά τις διαφωνίες τους. Για παράδειγµα, ο Grosz από το 1923 και µετά, 

ιδιαίτερα µετά την άσχηµη εµπειρία του στη Ρωσία, αποµακρυνόταν σταδιακά από το 

KPD, το οποίο εγκατέλειψε οριστικά το 1928, εξαιτίας όλων των παραπάνω αλλά και 

εξαιτίας της δριµύτατης κριτικής και πολεµικής που δεχόταν πια όχι µόνο από τους 

δεξιούς εθνικιστές, αλλά και από τους ίδιους τους κοµµουνιστές294. Αντίστοιχα έπραξαν 

και οι Scholz και Schlichter295. 

 Η υποχώρηση της πολιτικής µαχητικότητάς τους συνοδεύτηκε αναπόφευκτα από 

την υποχώρηση της µαχητικότητας των έργων τους. ∆ιατήρησαν τη ρεαλιστική 

τεχνοτροπία, που ιδιαίτερα από το 1924 είχε µεγαλύτερη εµπορική επιτυχία, και οι Grosz, 

Dix και Schlichter296 υιοθέτησαν πιο ήπιες θεµατικές, ενώ άλλοι στράφηκαν σε τελείως 

«ακίνδυνες» ρεαλιστικές απεικονίσεις (εικ.87). Ο Scholz ήδη από το 1923-24 είχε 

σταµατήσει να ασχολείται µε την απεικόνιση κοινωνικών και πολιτικών θεµάτων, ενώ 

τεχνοτροπικά εγκατέλειψε τη σάτιρα και τον κριτικό ρεαλισµό, µεταβαίνοντας σε µια πιο 

ακαδηµαϊκή, «ουδέτερη» και αµέτοχη θεώρηση του κόσµου (εικ.88). Από τα µέσα της 

δεκαετίας κι έπειτα, το έργο του προσέγγιζε περισσότερο τον συντηρητικό ρεαλισµό των 

Kanoldt και Schrimpf, έχοντας ως κύριες θεµατικές τα πορτρέτα, τα τοπία και τις νεκρές  
 

                                                 
294 Αργότερα, όταν µετακόµισε στην Αµερική, ο σκεπτικισµός και οι αµφιβολίες του, σε συνδυασµό µε τις 
διαµάχες της αντισταλινικής αριστεράς µε το κοµµουνιστικό κόµµα, οδήγησαν τον Grosz στην τελική απόρριψη, 
όχι µόνο του κόµµατος, αλλά και της αντίληψης για την τέχνη στην υπηρεσία της πολιτικής. Το 1936 στο 
λεύκωµα Interregnum [Μεσοβασιλεία] ανακοίνωσε για πρώτη φορά δηµόσια την αποχώρησή του από την 
«πολιτική τέχνη» µέσα από µια σειρά εικόνων που καταδικάζουν το κοµµουνιστικό κόµµα, παρουσιάζοντάς το 
ως µια άλλη όψη του φασισµού· McCloskey, ό.π., 148-192. 
295 Ο Kuhne αναφέρει ότι για την αποµάκρυνση του Schlichter από το KPD και τη συνακόλουθη µεταβολή του 
ύφους του τον επηρέασαν επιπρόσθετα η στάση της γυναίκας του, Speedy, η οποία µισούσε τους µπολσεβίκους 
και τους αριστερούς, αλλά και οι συζητήσεις του µε τον Ernst Jünger· Kuhne, ό.π., 44. 
296 Για την εξέλιξη του ύφους του Schlichter, βλ.και Gustav Hartlaub, «Rudolf Schlichter als Zeichner», Die 
Kunst und das schöne Heim, 48 (1950), 56-58. 
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 88. Georg Scholz, Άποψη του Grötzingen από το Durlach, 1925, λάδι σε καµβά ,70 x 100εκ., Städtische 
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φύσεις. Αντίστοιχα ο Hubbuch από το 1924 και µετά εγκατέλειψε την όποια 

καυστικότητα, οξύτητα και πολιτική διάθεση ανέπτυξε στο έργο του τα προηγούµενα 

χρόνια, περνώντας σε µια πιο συντηρητική τεχνοτροπία και θεµατική297. 

 Στη σταδιακή απολιτικοποίηση ή ακόµα και συντηρητικοποίηση των καλλιτεχνών 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, όπως η σταθεροποίηση 

της οικονοµίας από το 1924 και µετά, η οποία εφησύχασε τον κόσµο και άρα και τους 

καλλιτέχνες298. Επιπλέον, οι περισσότεροι, ώριµοι πια στην ηλικία, είχαν αποκτήσει 

οικογένειες, τις οποίες έπρεπε να εξασφαλίσουν οικονοµικά και άρα δέχονταν 

ευκολότερα τις συντηρητικές υποδείξεις των εµπόρων τέχνης, προκειµένου να 

πουληθούν τα έργα τους299. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι ο Grosz συνεργάστηκε µε τον 

έµπορο Alfred Flechtheim από το 1923 και µετά, πιθανόν να τον ώθησε σε  

πιο «ουδέτερες» απεικονίσεις, καθώς ο Flechtheim απαιτούσε από εκείνον έργα 

εµπορικού χαρακτήρα300. Τέλος, στη µεταστροφή τους συνέβαλαν και η σταδιακή 

αναγνώριση του έργου τους, η συχνότερη συµµετοχή τους σε εκθέσεις και η εκ µέρους 

τους κατάληψη θέσεων σε Ακαδηµίες Τέχνης.  

 Ενδεικτικά αναφέρουµε την περίπτωση του Scholz, ο οποίος µέχρι το 1923, οπότε 

έγινε βοηθός καθηγητή στην Ακαδηµία Τέχνης του Μπάντεν στην Καρλσρούη και 

δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά ένα άρθρο για αυτόν στην Das Kunstblatt, ζούσε σε 

συνθήκες απόλυτης ένδειας. Ως τότε το έργο του ήταν ελάχιστα γνωστό, καθώς, 

κατοικώντας έξω από την Καρλσρούη, ήταν µακριά από τις βασικές αγορές τέχνης και 

δεν τον υποστήριζε κάποιος έµπορος τέχνης. Για το λόγο αυτό πολλοί καλλιτέχνες, όπως 

οι Davringhausen, Dix, Grosz και Kurt Schwitters προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν στην 

πώληση έργων του. Ως εκ τούτου είναι πιθανό η επαγγελµατική αποκατάσταση και η 

οικονοµική σταθερότητα, την οποία είχε στερηθεί µέχρι τότε, σε συνδυασµό µε 

οικογενειακούς παράγοντες, να τον ώθησαν σε µια συντηρητικοποίηση στο ύφος, που 

όµως του εξασφάλιζε σταθερότερες πωλήσεις, επιτρέποντάς του να διεισδύσει σε ένα 

ευρύτερο κοινό. 

 Ίσως η πιο σηµαντική ένδειξη αποπολιτικοποίησης ή αποστασιοποίησης των 

καλλιτεχνών από την πολιτική στάθηκε η συµµετοχή τους στην έκθεση που οργάνωσε ο 

                                                 
297 Τότε πήρε τη θέση του Scholz ως βοηθού του Ernst Würtenberger, καθηγητή λιθογραφίας στην Ακαδηµία της 
Καρλσρούης· Selle, ό.π., 8. 
298 Οι λόγοι αυτοί επισηµαίνονται σε όλες τις βιογραφίες των καλλιτεχνών. 
299 Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 54 και 115· Sternfeld, ό.π., 45-58. 
300 Whitford, «The Many Faces of George Grosz», ό.π., 10 και 14. Ο Hans Hess, αποδίδοντας αυτήν την αλλαγή 
ύφους στο συλλέκτη, υπογραµµίζει ότι, όταν ξεκίνησε η συνεργασία, ο Grosz έπρεπε να συνδυάσει δύο 
διαφορετικά καθήκοντα, δηλαδή έπρεπε να είναι παράλληλα εµπορικός ζωγράφος και σατιρικός σκιτσογράφος· 
Hess, ό.π., 122-123 και 132. 
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Hartlaub από τις 14 Ιουνίου ως τις 13 Σεπτεµβρίου 1925 στην αίθουσα τέχνης του 

Μανχάιµ µε τίτλο «Νέα Αντικειµενικότητα: η γερµανική ζωγραφική από τον 

εξπρεσιονισµό και µετά». Η έκθεση αυτή, που πλέον καθιέρωνε το σύγχρονο γερµανικό 

ρεαλισµό µε τον όρο της Νέας Αντικειµενικότητας, περιλάµβανε 124 έργα από 32 

καλλιτέχνες τους οποίους ο Hartlaub θεώρησε διαδόχους του εξπρεσιονισµού, που 

έφτανε στην παρακµή του, και ως το παρόν και µέλλον της γερµανικής τέχνης στη 

δεκαετία του 1920. Η έκθεση έλαβε χώρα και σε άλλες πόλεις, όπως η ∆ρέσδη και το 

Ντεσάου, και περιλάµβανε καλλιτέχνες, όπως οι Beckmann, Davringhausen, Dix, Grosz, 

Hubbuch, Kanoldt, Mense, Schlichter, Scholz, και Schrimpf. Έχουµε ήδη αναφερθεί στην 

έκθεση, αλλά σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε δύο σχετικές παραµέτρους. 

 Πρώτον, το γεγονός ότι οι αριστεροί καλλιτέχνες δέχτηκαν να συµµετάσχουν σε 

µια συλλογική έκθεση µαζί µε καλλιτέχνες αντίθετων πολιτικών πεποιθήσεων 

επιβεβαιώνει το πέρασµά τους από τη ριζοσπαστικοποίηση στην απολιτικοποίηση. 

Παρόλο που δεν αποτέλεσαν ποτέ µια οµάδα, δεν αντέδρασαν όταν προβλήθηκαν ως 

ενιαία κίνηση παρά τις επιµέρους υφολογικές και πολιτικές τους διαφοροποιήσεις. 

 ∆εύτερον, η έκθεση αυτή αποτελεί ορόσηµο για την καθιέρωση ενός 

τεχνοτροπικού ύφους. Από τότε και µετά οι καλλιτέχνες άρχισαν να έχουν µεγαλύτερη 

εµπορική επιτυχία, φιλοτεχνώντας όµως έργα που αποµακρύνονταν όλο και περισσότερο 

από τον αρχικά επαναστατικό και συχνά σατιρικό ρεαλισµό τους. Πορτρέτα, τοπία, 

εικόνες της πόλης και της καθηµερινότητας, τις οποίες όµως πραγµατεύονταν µε ένα 

τρόπο πιο ουδέτερο κι αποστασιοποιηµένο, ήταν οι κύριες θεµατικές τους· επιπλέον, ο 

ρεαλισµός τους προσέγγιζε περισσότερο την αληθοφάνεια και την οπτική 

πραγµατικότητα, καθώς µείωναν όλο και πιο πολύ τα παραµορφωτικά µορφικά στοιχεία 

και το οξύ σχέδιο. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο πολλοί µελετητές 

χαρακτηρίζουν ρεαλιστικά µόνο τα έργα από το 1923 ή και από το 1925 και µετά. 

Ωστόσο, είναι µάλλον υπερβολικό να υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, αφού ο ρεαλισµός, όπως 

έχουµε ήδη εξηγήσει, διέκρινε το σύνολο του έργου των καλλιτεχνών που εξετάζουµε 

από το 1918 και εξής. Η διαφορά που παρατηρείται στο ύφος τους δεν έχει να κάνει µε το 

αν εισάγουν στο έργο τους το ρεαλισµό, αλλά µε την κατεύθυνση που ακολουθούν από 

τη σκοπιά της κριτικής που ασκούν στη σύχρονή τους πραγµατικότητα: κάποιοι, όπως ο 

Scholz, αλλάζουν εντελώς θεµατική και προσανατολίζονται σε µια πιο νατουραλιστική 

τέχνη, ενώ άλλοι, όπως ο Dix, απλώς «µαλακώνουν» το ύφος τους και πάντως είναι 

λιγότεροι δηκτικοί απ’ ό,τι στο παρελθόν. 
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Κεφάλαιο 5 
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

 

Παράλληλα µε τις ελαιογραφίες και τις υδατογραφίες, όλοι οι καλλιτέχνες της 

αριστεράς, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο συστηµατικά, ασχολήθηκαν µε τις 

εικονογραφήσεις περιοδικών, εφηµερίδων, φυλλαδίων, ενώ κάποιοι κυκλοφόρησαν 

λευκώµατα µε τα σχέδιά τους301. Για αυτούς οι εικονογραφήσεις αποτελούσαν το πιο 

δηµοκρατικό εικαστικό µέσο, αφού απευθύνονταν σε ένα ευρύ κοινό και ήταν εύκολο να 

αποκτηθούν από όλους. Μέσα από αυτές είχαν τη δυνατότητα να περάσουν τα µηνύµατά 

τους µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο302, ενώ παράλληλα, µε τις δηµοσιεύσεις 

σχεδίων και αναπαραγωγών, µπορούσαν να γνωστοποιήσουν στο κοινό τη δουλειά τους. 

Εξάλλου, ιδιαίτερα στα χρόνια του πληθωρισµού, που τα υλικά για τις ελαιογραφίες 

στοίχιζαν αρκετά, οι καλλιτέχνες είχαν ούτως ή άλλως στραφεί σε µεγάλο βαθµό στα 

σχέδια σε χαρτί και στη χαρακτική. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένοι 

καλλιτέχνες, και κυρίως οι Grosz, Felixmüller και Seiwert, συµµετείχαν στον έντυπο 

τύπο όχι µόνο µε τις εικονογραφήσεις, αλλά και µε θεωρητικά κείµενα µέσω των οποίων 

διατύπωναν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους. 

 Κι αν µε τις ελαιογραφίες τους επιχείρησαν να ασκήσουν κάποια πολιτική και 

κοινωνική κριτική, ήταν κυρίως µέσω των σκίτσων τους που κατάφεραν να 

αποκαλύψουν την πολιτική διαφθορά, την κοινωνική παρακµή, τον ηθικό εκφυλισµό, το 

έγκληµα και τη βία στα χρόνια της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Ο Grosz διηγείται ότι 

θέλοντας ένα εκφραστικό µέσο ανάλογο της θεµατικής του στράφηκε στα 

κακοσχεδιασµένα σκίτσα των τοίχων των δρόµων: «Για να πετύχω ένα στυλ αντίστοιχο 

µε την ασχήµια και την ωµότητα των µοντέλων µου, αντέγραψα την “λαογραφία” των 

ουρητηρίων, που θεωρούσα σαν πιο άµεση έκφραση, ίσως την πιο άµεση ερµηνεία των 

δυνατών συναισθηµάτων … Έτσι πρόσεξα και τα σκίτσα των παιδιών εξαιτίας της 

ειλικρίνειάς τους. Απέκτησα, λοιπόν, εκείνο το αιχµηρό στυλ, εκείνο το σχέδιο της µύτης 

του µαχαιριού που είχα ανάγκη …»303. Όπως ο Grosz, έτσι και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες 

εκµεταλλεύτηκαν την απλότητα και την ελευθερία της γραµµής προκειµένου να 

                                                 
301 Για τον αριστερό ριζοσπαστικό έντυπο τύπο, βλ. Sherwin Simmons, «War, Revolution and the Transformation 
of the German Humor Magazine,1914-27», Art Journal, 52/1 (άνοιξη 1993), 46-54· Edit Trost, «Bildende 
Künstler als Mitarbeiter der progressiven deutschen Presse zwischen 1917-1933» στο Revolution und Realismus. 
Revolutionäre Kunst in Deutschland, 1917 bis 1933, ό.π., 113-135. 
302 Ο προπαγανδιστικός χαρακτήρας των εντύπων δεν ήταν κάτι καινούριο. Στη διάρκεια των χρόνων της 
αυτοκρατορίας κυκλοφορούσαν 1.850 καθηµερινές εφηµερίδες και περιοδικά, που συνιστούσαν σηµαντικό 
προπαγανδιστικό όργανο, καθώς επηρεάζονταν άµεσα από το Υπουργείο Πολέµου· Schrader και Schebera, ό.π., 
10. 
303 Αντλώ από Ντε Μικέλι, ό.π., 131. 
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προσελκύσουν το ενδιαφέρον, να αγγίξουν και να πείσουν, όσο το δυνατό, µια 

µεγαλύτερη µάζα ανθρώπων. Ήθελαν µε τις εικονογραφήσεις τους να αποτυπώσουν 

µηνύµατα ευκρινή και κατανοητά από όλους και γι’ αυτό επέλεξαν έναν αναπαραστατικό 

και λιτό τρόπο απεικόνισης, ενσωµατώνοντας συχνά, όπως και στις ελαιογραφίες τους, 

στοιχεία από τις εξπρεσιονιστικές, φουτουριστικές, ντανταϊστικές και 

κονστρουκτιβιστικές τους εµπειρίες. 

 Ως προς την τεχνοτροπία, παρόλο που γενικά δεν υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις 

ανάµεσα στα λάδια και στα σχέδια, αυτό που διαφέρει είναι η τολµηρότητα. Με άλλα 

λόγια, παρατηρώντας κανείς τις εικονογραφήσεις των καλλιτεχνών διαπιστώνει πόσο πιο 

καυστικοί γίνονται µέσα από µια εντονότερη χρήση της σάτιρας, της ειρωνείας, του 

γκροτέσκου, της υπερβολής, του κωµικού, αλλά και του µακάβριου. Οι µορφές εδώ 

κλίνουν ακόµη περισσότερο προς την καρικατούρα, µοιάζουν πιο άσχηµες και γελοίες, 

αλλά ταυτόχρονα πιο εκφραστικές και απογυµνωµένες από οποιαδήποτε κοινωνική 

σύµβαση ή προσποίηση. Με τη δύναµη της γραµµής, οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα 

να αποτυπώνουν µε ταχύτητα, ενέργεια και λεπτοµέρεια την ψυχοσύνθεση, τις εµπειρίες 

και τις ιδέες τους, εξοµολογούνται, καταγγέλλουν και διακωµωδούν304. Το γρήγορο και 

λιτό σκίτσο, καθώς και η διάθεση τους να συλλάβουν τη στιγµή, ενισχύουν την 

ειλικρίνεια, τον αυθορµητισµό και την αµεσότητα του αποτελέσµατος. Βέβαια, κάποιοι 

ιστορικοί τέχνης υποτιµούν την αξία της καρικατούρας, ίσως αντιδρώντας στη δύναµή 

της. Για παράδειγµα, ο Eberle, αναφερόµενος στον Grosz, για τον οποίο πίστευε ότι η 

σάτιρα και ο κοµµουνισµός τον κατέστρεψαν ως καλλιτέχνη, λέει: «Όσο βελτιωνόταν ως 

καρικατουρίστας, τόσο πιο αδύναµος γινόταν ως καλλιτέχνης»305. Όµως η σάτιρα και η 

καρικατούρα µπορεί να διαφέρουν και να παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς τη µορφή, 

αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι υστερούν σε ποιότητα. 

 Αντίστοιχα θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε και τη θεµατική των 

εικονογραφήσεων. Αν, δηλαδή, αυτή κάπου διαφοροποιείται σε σχέση µε τη θεµατική 

των ελαιογραφιών, είναι στην τολµηρότητα, αφού η πλειονότητα των εικονογραφήσεων 

είναι προπαγανδιστικού χαρακτήρα. Σε αυτές οι καλλιτέχνες αντλούν τα θέµατά τους 

περισσότερο από την καθηµερινότητα και τα τρέχοντα πολιτικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά γεγονότα. Για παράδειγµα, η δολοφονία του Liebcknecht και της Luxemburg, 

η κατάπνιξη εξεγέρσεων από το Noske και τα ελεύθερα σώµατα στρατού, ο ρόλος της 

εκκλησίας, η ζωή στη µεγαλούπολη, ο καθηµερινός αγώνας των υποβαθµισµένων 
                                                 
304 Hanne Bergius, «Berlin: A City Drawn. From the Linear Network to the Contour» στο German Realist 
Drawings of the 1920s, ό.π., 15. 
305 Eberle, ό.π., 64. 
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κοινωνικά οµάδων και η καταπίεση των εργαζοµένων αποτελούν µόνο λίγα από τα 

θέµατα που πραγµατεύονται. 

 Ήδη από το 1911 εκδιδόταν από τον Franz Pfemfert, ο οποίος ήταν υποστηρικτής 

των σπαρτακιστών και στη συνέχεια του KAPD, το περιοδικό Die Aktion (1911-1932), 

ένα λογοτεχνικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό περιοδικό το οποίο περιλάµβανε σατιρικά 

στοιχεία, πρόζες και στίχους που κριτίκαραν απροκάλυπτα τον πόλεµο (εικ.89)306. Για το 

λόγο αυτό είχε υποστεί αυστηρή λογοκρισία, ιδιαίτερα στα χρόνια της αυτοκρατορίας, 

αλλά η κυκλοφορία του δε σταµάτησε. Πρόβαλλε συστηµατικά τη σχέση της τέχνης µε 

την επανάσταση, πιστεύοντας στον επαναστατικό χαρακτήρα του εξπρεσιονισµού, αλλά 

και µε το προλεταριάτο. O Felixmüller σε µια αυτοβιογραφική αναφορά του στο 

περιοδικό το 1920 έγραφε: «… Το µόνο µας καθήκον είναι να είµαστε επαναστάτες … 

Αν το προλεταριάτο αποκτήσει την πολιτική δύναµη, τη δύναµη που χρειάζεται για να 

αναπτυχθεί, θα δηµιουργήσει από αυτήν την παράδοση του αγώνα και της τελικής νίκης 

την κουλτούρα και την τέχνη του: την τέχνη των απλών ανθρώπων, απογυµνωµένη από 

κάθε πολυτέλεια· την τέχνη της αγάπης, της ανθρώπινης σχέσης»307. Είναι εύλογο ότι το 

περιοδικό πρόβαλλε αρχικά και κατά κύριο λόγο την εξπρεσιονιστική τέχνη, αλλά 

αργότερα συµµετείχαν σε αυτό και ντανταϊστές. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες ήταν 

οι Salomon Friedländer, Hugo Ball, Emmy Hennings, Otto Gross, Jung, Einstein,Grosz. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια περίοδο ο Walden κυκλοφόρησε το εξπρεσιονιστικό 

περιοδικό Der Sturm [Θύελλα,1910-1932]. Παρόλο που τα δυο περιοδικά ήταν παρόµοια 

και συχνά µε κοινούς συµµετέχοντες, διέφεραν ως προς τη στάση των εκδοτών τους 

απέναντι στη σχέση ανάµεσα στην πολιτική και την τέχνη. Ενώ, δηλαδή, ο Pfemfert 

έβλεπε την τέχνη ως όπλο της επαναστατικής πολιτικής, ο Walden, όπως και ο 

Hausenstein, αν και ήταν υπέρµαχος και της νέας τέχνης και του σοσιαλισµού, αρνιόταν 

τη σύνδεση τέχνης και πολιτικής και διαχώριζε πλήρως την τέχνη από την 

επανάσταση308. 

 Επίσης, το 1916 ο Wieland Herzfelde, ένας συγγραφέας µε επαναστατικές 

πολιτικές απόψεις, µαζί µε τον αδερφό του Helmut309, κυκλοφόρησαν το περιοδικό Neue 

Jugend [Καινούρια νεολαία, 1916-1917] µε στόχο την ευρεία γνωστοποίηση του έργου  

                                                 
306 Για το περιοδικό Die Aktion και για όλα όσα ακολουθούν βλ. Simmons, ό.π.· Trost, ό.π. Ειδικά για το Die 
Aktion, βλ. και McCloskey, ό.π., 55· Roters, «Big-City Expressionism: Berlin and German Expressionism», ό.π., 
244-246. 
307 Weinstein, ό.π., 114. 
308 Roters, «Big-City Expressionism: Berlin and German Expressionism», ό.π., 244-246. 
309 Πρόκειται για τον John Heartfield, ο οποίος άλλαξε το όνοµα του, όπως και ο Grosz, από αγάπη προς το 
προσωπικό του ροµαντικό όραµα της Αµερικής· Lewis, George Grosz, ό.π., 28. Ο Taylor θεωρεί ότι η αλλαγή 
του ονόµατος προέκυψε και ως αντίδραση στην κουλτούρα της Γερµανίας και το µιλιταρισµό· Taylor, ό.π., 187. 
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89. Εξώφυλλα του περιοδικού Die Aktion, 1919 
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του Grosz310. Επρόκειτο για µια φιλολογική-πολιτική έκδοση της αριστεράς, στην οποία 

συµµετείχαν πολλοί συγγραφείς και καλλιτέχνες µε αριστερές πεποιθήσεις, όπως οι 

Landauer, Theodor Däubler, Huelsenbeck και Johannes Becher, οι οποίοι ήθελαν να 

εκφράσουν την αντίθεσή τους σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα. Καλλιτεχνικά 

προσέγγιζαν περισσότερο τον εξπρεσιονισµό, αλλά, σύµφωνα µε την άποψη της 

McCloskey, το περιοδικό εµφανίστηκε σε µια κρίσιµη στιγµή, όταν ο εξπρεσιονισµός 

άρχισε να χάνει τον αντιθετικό του χαρακτήρα και να µετατρέπεται σε δεσπόζουσα τάση 

και για το λόγο αυτό υπήρξε τόσο βραχύβιο. 

Τον επόµενο χρόνο, δηλαδή το 1917, ο Herzfelde ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο 

Malik, στο πλαίσιο του οποίου εξέδιδε περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία και εικονογραφηµένα 

πορτφόλιο µε προπαγανδιστικό χαρακτήρα, επιθυµώντας να τον θέσει στην υπηρεσία της 

επανάστασης. Το περιεχόµενο αυτών των εντύπων ήταν αντιπολεµικό και 

αντικαπιταλιστικό, σχετιζόµενο κυρίως µε την πολιτική και την ταξική πάλη311. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι, παρόλο που επρόκειτο για έναν αριστερό εκδοτικό οίκο, ήταν 

ανεξάρτητος από το κοµµουνιστικό κόµµα. Ο Herzfelde είχε αρνηθεί οποιαδήποτε 

οικονοµική συνεισφορά και από τη Σοβιετική Ένωση και από το KPD διεκδικώντας 

απόλυτη αυτονοµία312. 

Μέσω του οίκου Malik ακολούθησε µια σειρά από έντονα πολιτικές εκδόσεις, µε 

τις οποίες κυρίως ο Grosz και οι Herzfelde µαζί µε κριτικούς, συγγραφείς και ποιητές, 

όπως οι Einstein, Mehring, Mynona και Huelsenbeck, αλλά και µε τη συχνή συνδροµή 

άλλων καλλιτεχνών, όπως οι Dix, Scholz και Schlichter, επιχείρησαν επανειληµµένα 

χτυπήµατα κατά του καπιταλισµού και του συντηρητισµού. Επρόκειτο κατά κύριο λόγο 

για εφηµερίδες που διανέµονταν στο δρόµο σε πολύ χαµηλή τιµή περιέχοντας κείµενα 

και σατιρικές εικονογραφήσεις που στρέφονταν ενάντια στο κράτος, το µιλιταρισµό, τον 

πόλεµο, την εκκλησία, τους αστούς και τους θεσµούς τους. Για παράδειγµα, η εφηµερίδα 

µε τίτλο Jedermann sein eigner Fussball [Καθένας µε την µπάλα του] κυκλοφόρησε µε 

                                                 
310 Λόγω των εκτεταµένων περιορισµών που υφίσταντο κατά τη διάρκεια του πολέµου αναφορικά µε τις εκδόσεις 
και τις δηµοσιεύσεις, ο Herzfelde αναγκάστηκε να αγοράσει την άδεια ενός περιοδικού που κυκλοφορούσε ήδη 
µε αυτόν τον τίτλο από τον εκδότη του Heinz Barger· Lewis, George Grosz, ό.π., 42-51· McCloskey, ό.π., 21-23 
και 36. 
311 Ο Herzfelde επιστρατεύτηκε για ένα διάστηµα και ως το Μάιο του 1917, οπότε και επέστρεψε, υπεύθυνος του 
περιοδικού Neue Jugend ήταν ο Franz Jung. Στο διάστηµα αυτό ο Jung και ο Heartfield µετονόµασαν τον 
εκδοτικό οίκο. Το όνοµα που έδωσαν ήταν Malik, ορµώµενοι από το οµώνυµο µυθιστόρηµα της Else Lasker-
Schϋler, στο οποίο ο Malik ήταν πρίγκιπας της ειρήνης. Με τον τρόπο αυτό ενίσχυαν την αντιπολεµική τους 
στάση. Για την ίδρυση και λειτουργία των εκδόσεων Malik, βλ. Wieland Herzfelde, «How a Publishing House 
was Born» στο The Era of German Expressionism, ό.π., 217-223 (ά έκδ.: Das Wort, τ. 1, 1936)· Lewis, George 
Grosz, ό.π., 45 και 248· McCloskey, ό.π., 122-123· Schrader και Schebera, ό.π., 82. 
312 Στα δύσκολα χρόνια του πληθωρισµού ο οίκος Malik κατάφερε να επιβιώσει µε τη βοήθεια των κεφαλαίων 
του αργεντινού εξαγωγέα δηµητριακών Felix J. Weil, ο οποίος υπήρξε και πάτρωνας του Grosz· Schrader και 
Schebera, ό.π., 82. 
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φωτοµοντάζ του Heartfield και εικονογραφήσεις του Grosz, σε µια προσπάθεια 

συσχετισµού του νταντά µε την πολιτική και το κοµµουνιστικό κόµµα, αλλά 

απαγορεύτηκε κιόλας από το πρώτο τεύχος (15 Φεβρουαρίου 1919) µε τις κατηγορίες της 

δηµιουργίας περιφρονητικού κλίµατος προς τις ένοπλες δυνάµεις και της διανοµής 

άσεµνων δηµοσιευµάτων (εικ.90). 

 Λόγω της σχεδόν άµεσης απαγόρευσης αυτής της εφηµερίδας, ο Herzfelde την 

επανεξέδωσε το Μάρτιο του 1919 µε το όνοµα Die Pleite [Χρεοκοπία, 1919-1920 και 

1923-1924] µε στόχο να διασπείρει πληροφορίες για τα πολιτικά και καλλιτεχνικά 

γεγονότα στη Σοβιετική Ρωσία, τα οποία αποκρύπτονταν συστηµατικά από το γερµανικό 

τύπο υπό την καθοδήγηση των σοσιαλδηµοκρατών (εικ.91)313. Στο εξώφυλλο του 

Απριλίου 1919 δηµοσιεύτηκε το σχέδιο του Grosz µε τη λεζάντα: «Prost Noske! Das 

Proletariat ist entwaffnet!» [«Στην υγειά σου Noske! Το προλεταριάτο αφοπλίστηκε!»] 

(εικ.92). Τη στιγµή που επανειληµµένες εξεγέρσεις εργατών καταπνίγονταν µε τη 

βοήθεια του Noske, ο Grosz εκφράζει τη δυσαρέσκειά του µε την καυστικότητά του. Στο 

κέντρο µιας εργατικής συνοικίας του Βερολίνου εικονίζεται ένας αξιωµατικός και γύρω 

του πλήθος από απάνθρωπα σκοτωµένα σώµατα. Ο Grosz µε τρόπο κωµικό τον 

παρουσιάζει άσχηµο, λιγνό και στραβοκάνη να χειρονοµεί απειλητικά, νικηφόρα και 

κυριαρχικά. Με το ένα χέρι κρατά περήφανα το σπαθί του όρθιο και µε το άλλο σηκώνει 

µε αρκετά εκλεπτυσµένο τρόπο ένα ποτήρι σαµπάνιας κάνοντας µια πρόποση. Τόσο η 

γκροτέσκα απόδοση του αξιωµατικού όσο και η πολύ σχηµατική απόδοση των νεκρών 

σωµάτων, τα οποία µπορεί στο πρώτο πλάνο να παρουσιάζουν έναν όγκο, αλλά όσο 

χάνονται στο βάθος µετατρέπονται σε επίπεδες χαλκοµανίες στο έδαφος, προσδίδουν στη 

σύνθεση την αίσθηση του κωµικοτραγικού. Ο τίτλος ενισχύει το νόηµα της σύνθεσης 

σατιρίζοντας την ικανοποίηση του στρατού που συνεργαζόταν µε την κυβέρνηση 

µπροστά στο θέαµα των νεκρών ηττηµένων προλετάριων και την κατάπνιξη µιας ακόµα 

εξέγερσης. Ο Tucholsky, ενθουσιασµένος µε τις εκδόσεις Malik και τα εξώφυλλά τους, 

δήλωνε: «Αν δεν ήµουν ο Tucholsky, θα ήθελα να είµαι ένα εξώφυλλο των εκδόσεων 

Malik»314. 

 

 

 

 

                                                 
313 Lewis, George Grosz, ό.π., 68-79· McCloskey, ό.π., 58-60· Schrader και Schebera, ό.π., 59. 
314 Schrader και Schebera, ό.π., 132. 
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90. George Grosz και John Heartfield, εξώφυλλο του περιοδικού Jedermann sein  
eigner Fussball, 1919 
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91. George Grosz, εξώφυλλα του περιοδικού Die Pleite, 1919 
 
 

 
 

92. George Grosz, Στην υγειά σου Noske! Το προλεταριάτο αφοπλίστηκε!, εξώφυλλο  
του περιοδικού Die Pleite, 1919 
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 Μετά την έκδοση έξι φύλλων και αυτή η εφηµερίδα απαγορεύτηκε τον Ιανουάριο 

του 1920 για να κυκλοφορήσει λίγο µετά µε την ονοµασία Der Gegner [Αντίπαλος, 

1920-1924]315. Αυτή η µηνιαία καλλιτεχνική εφηµερίδα κυκλοφόρησε για περίπου 

τεσσεράµισι χρόνια, αφιερωµένη και αυτή στον αγώνα του προλεταριάτου. Περιλάµβανε 

σχέδια των Grosz, Scholz και Schlichter, άρθρα για τη Σοβιετική Ένωση και πρόβαλλε τα 

θεατρικά έργα του Εrwin Piscator. 

 Στο τεύχος του Μαρτίου 1922 δηµοσιεύτηκε το σχέδιο του Scholz Άνθρωποι µε 

εφηµερίδες µε την ειρωνική λεζάντα: «Der Dicke: lebt von der Arbeit der Dünnen. Die 

Dünnen: verbreiten die Weisheit der Dicken» [«Ο χοντρός: ζει από την εργασία των 

αδύνατων. Οι αδύνατοι: διαδίδουν τη σοφία του χοντρού»] (εικ.93)316. Στο δρόµο µιας 

βιοµηχανικής περιοχής απεικονίζονται δυο ανδρικές φιγούρες, ένας ενήλικας και ένα 

παιδί, µε µια εφηµερίδα ο καθένας κάτω από τη µασχάλη – πιθανόν εφηµεριδοπώλες, αν 

και κάτι τέτοιο δεν προκύπτει σαφώς από τον τίτλο του έργου317 – καθώς και ένας 

πλούσιος άντρας καθισµένος σε ένα όχηµα. Στόχος του Scholz είναι να προβάλει τη 

σχέση των δύο οµάδων στο πλαίσιο της κοινωνίας, του φτωχού και του πλούσιου, του 

εργάτη και του εργοδότη, του εκµεταλλευόµενου και του εκµεταλλευτή. Αν και 

εκπρόσωποι αυτών των δύο οµάδων δε βρίσκονται σε άµεση επαφή, αλλά 

παρουσιάζονται κατά κάποιο τρόπο να κινούνται αυτόνοµα σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις, ο Scholz διαµορφώνει έτσι τη σύνθεση ώστε το µήνυµά της να είναι 

σαφές. Ο χώρος αποδίδεται τελείως σχηµατικά, αλλά ακόµα κι έτσι η όψη του 

εργοστασίου και της εν ενεργεία καπνοδόχου υπενθυµίζουν στο θεατή τον τόπο όπου 

αυτές οι οµάδες συναντιούνται και το πώς η τεχνική πρόοδος και η αύξηση της 

παραγωγής, αντί να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής όλων, συνέβαλαν στην ευηµερία των 

λίγων και την καταπίεση των πολλών. Σε αντίθεση µε το χώρο, οι µορφές αποδίδονται µε 

περισσότερη λεπτοµέρεια και αληθοφάνεια, καθώς ο Scholz επιθυµεί να δώσει έµφαση 

στις φυσιογνωµίες. Ο χοντρός καπιταλιστής µε το πούρο, το καπέλο και το µονόκλ 

λοξοκοιτάει τις δύο ταλαιπωρηµένες κι απελπισµένες ανδρικές µορφές. 

Παραµορφώνοντας ελαφρά τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους µε τρόπο που να 

θυµίζουν καρικατούρες και χρησιµοποιώντας έντονες φωτοσκιάσεις ο καλλιτέχνης  

                                                 
315 Lewis, George Grosz, ό.π., 82· McCloskey, ό.π., 65. 
316 Για το έργο αυτό βλ. Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 118· Holsten, ό.π., 24-27· Mülhaupt, ό.π., 
163-165· Sternfeld, ό.π., 133-135. Η Mülhaupt το τιτλοφορεί Ανάποδος κόσµος, αλλά σηµειώνει ότι έχουν δοθεί 
σε αυτό διάφοροι τίτλοι. Πρώτα φιλοτεχνήθηκε µε την τεχνική της υδατογραφίας το 1921 και το 1922 µε την 
τεχνική της λιθογραφίας. 
317 Το δεύτερο µέρος της λεζάντας µπορεί να σηµαίνει είτε ότι οι προλετάριοι, αγοράζοντας και διαβάζοντας 
εφηµερίδες, µεταφέρουν στον κύκλο τους τις απόψεις των εκµεταλλευτών τους, είτε ότι οι προλετάριοι 
εφηµεριδοπώλες γίνονται άθελά τους όργανα των ισχυρών. 
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93. Georg Scholz, Ο χοντρός: ζει από την εργασία των αδύνατων. Οι αδύνατοι: διαδίδουν τη σοφία του 
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πετυχαίνει να προβάλει την απεγνωσµένη έκφραση και την αδυναµία των σωµάτων τους. 

Οι έντονα σκυφτοί, σχεδόν ανύπαρκτοι, ώµοι και η µικρή καµπούρα ενισχύουν το πόσο 

καταβεβληµένοι είναι ή αισθάνονται. Με περισσότερο σατιρικό, υπερβολικό και 

χλευαστικό τρόπο αποδίδει τον πλούσιο, αφού παραµορφώνει τόσο πολύ το πρόσωπό του 

ώστε να µοιάζει γουρουνίσιο. Η γελοιογραφική απόδοση προσφέρεται έτσι ώστε να 

απογυµνωθούν οι χαρακτηριστικοί τύποι των ανθρώπων και οι σχέσεις µεταξύ των 

τάξεων. Ο ίδιος ο Scholz, ο οποίος πουλούσε εφηµερίδες όταν ήταν µικρός, αποκαλύπτει 

µε τα σκληρά περιγράµµατα τη σκληρή πραγµατικότητα που ενδεχοµένως κι αυτός είχε 

βιώσει. 

 Την ίδια χρονιά δηµοσιεύτηκε στο Der Gegner το σχέδιο του Schlichter Τα 

δικαιώµατα των γυναικών στην αστική δηµοκρατία (εικ.94)318. Εδώ ο καλλιτέχνης 

σχολιάζει ένα από τα θέµατα της επικαιρότητας που αφορούσαν στη γυναίκα και 

συγκεκριµένα την αποποινικοποίηση της άµβλωσης, την οποία υποστήριζαν όλα τα 

αριστερά κόµµατα (SPD, USPD, KPD). Το KPD όµως διαµαρτυρόταν πως και αυτός ο 

νόµος – ή αυτό το προνόµιο – θα µπορούσαν να το απολαύσουν µόνο οι πλούσιοι, ενώ 

για τους φτωχούς δε θα άλλαζε τίποτα, αν δεν προνοούσε το κράτος. Στη σύνθεση αυτή ο 

Schlichter εικονίζει δυο έγκυες γυναίκες. Η µια είναι πλούσια αστή, όπως φαίνεται από 

το ντύσιµο και το γεµάτο αυτοπεποίθηση στήσιµό της, και πηγαίνει παρέα µε έναν επίσης 

εύπορο άντρα προς το «σανατόριο», κρατώντας στο χέρι τα απαιτούµενα για την 

άµβλωση χρήµατα. Η άλλη είναι µια άπορη γυναίκα, η οποία αποδίδεται µε φτωχικά 

ρούχα και, όπως φαίνεται, έχει δύο ακόµη παιδιά, χωρίς όµως να έχει σύντροφο. Το 

σκυµµένο κεφάλι και οι γερµένοι ώµοι φανερώνουν την απογοήτευση και την απελπισία 

της, αφού θα αναγκαστεί να κρατήσει το παιδί και µάλιστα µόνη. Στη σύνθεση 

εικονίζεται επίσης ένας ψηλός, στιβαρός άντρας, που πιθανόν να αποτελεί 

προσωποποίηση της δικαιοσύνης, και ο οποίος δείχνει στη γυναίκα το δρόµο προς το 

νοσοκοµείο. Μέσα από αυτό το λιτό, απλό, αλλά αναπαραστατικό σχέδιο ο Schlichter 

πετυχαίνει να αποδώσει τις εκφράσεις και την ψυχολογία των γυναικών, κάνοντας σαφές 

το µήνυµα του κόµµατος, ότι δηλαδή οι προλετάριοι, και εν προκειµένω οι γυναίκες, 

είναι αυτοί που πιθανότατα θα αδικηθούν από τον υπό ψήφιση νόµο. 

 Παράλληλα, γύρω στο 1920 εκδόθηκε από τον ίδιο εκδοτικό οίκο και το φύλλο µε 

τίτλο Der blutige Ernst [Θανάσιµα σοβαρός], το οποίο στρεφόταν επίσης ενάντια στο 

κατεστηµένο και την αστική ιδεολογία, ενάντια στους στρατιωτικούς και τους 

κερδοσκόπους (εικ.95). Για αυτό το πολιτικό και σατιρικό φύλλο υπεύθυνοι ήταν ο Grosz  
                                                 
318 Για το σχέδιο βλ. Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 58. 
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και ο Einstein. Μάλιστα στο οπισθόφυλλο αναγραφόταν: «Ο ‘Θανάσιµα σοβαρός’ 

συντάσσεται από τον Carl Einstein και εικονογραφείται από τον Georg Grosz· τα 

ονόµατα των υπευθύνων εγγυώνται θανάσιµα αποτελέσµατα»319. 

Βέβαια, οι καλλιτέχνες δεν εικονογραφούσαν αποκλειστικά τα έντυπα των 

εκδόσεων Malik, αλλά συµµετείχαν και σε έντυπα άλλων εκδόσεων. Για παράδειγµα, 

έκαναν εικονογραφήσεις για το εβδοµαδιαίο περιοδικό Die freie Welt [Ελεύθερος 

κόσµος, 1919-1920] που εκδιδόταν στo πλαίσιο της εφηµερίδας των Ανεξάρτητων 

Σοσιαλιστών Die Freiheit [Ελευθερία]320. Σκοπός του περιοδικού αυτού ήταν να 

χρησιµοποιήσει εικόνες ως όπλα ενάντια στους εχθρούς της αριστεράς και να ενισχύσει 

το σοσιαλισµό, το επαναστατικό πνεύµα, την προλεταριακή κουλτούρα, τη γνώση, την 

επιµόρφωση και τη διασκέδαση στους κύκλους της εργατικής τάξης. Προτεραιότητά του 

αποτελούσε η πληροφόρηση των αναγνωστών για ζητήµατα τέχνης και ιδιαίτερα η 

προβολή των δραστηριοτήτων του Οργανισµού για την Προλεταριακή Κουλτούρα [Bund 

für Proletarische Kultur], που είχε ως πρότυπο το Πρόλετκουλτ. ∆ηµοσίευε 

αναπαραγωγές έργων, κριτικές εκθέσεων και τόνιζε τα ανθρωπιστικά µαθήµατα που 

µπορούσε να προσφέρει η τέχνη στους εργάτες. 

 Επίσης, οι καλλιτέχνες δηµοσίευαν σκίτσα τους, πολύ συχνά µε πολιτικό 

περιεχόµενο, και σε περιοδικά καλλιτεχνικά που λειτουργούσαν περισσότερο 

αποστασιοποιηµένα σε ζητήµατα πολιτικής και είχαν ένα άλλοτε συντηρητικό και άλλοτε 

απολιτικό προφίλ. Για παράδειγµα, στο Das Kunstblatt (1917-1933) δινόταν έµφαση 

στην καλλιτεχνική και όχι τόσο στην πολιτική επανάσταση321. Εκεί, όπως και στη Die 

Aktion, δηµοσιεύονταν άρθρα για τις επίσηµες αλλαγές στα καλλιτεχνικά πράγµατα, που 

έδιναν σταδιακά στους πρωτοπόρους καλλιτέχνες τον έλεγχο των καλλιτεχνικών 

ιδρυµάτων. Επίσης το περιοδικό Menschen [Άνθρωποι, 1918-1922], το οποίο εκδιδόταν 

στη ∆ρέσδη από τον Heinar Schilling, αν και έκλινε προς την αριστερά, παρέµεινε 

περισσότερο αποστασιοποιηµένο πολιτικά, προωθώντας τα καλλιτεχνικά ζητήµατα322. 

Στη ∆ρέσδη κυκλοφορούσε επίσης και το περιοδικό Neue Blätter für Kunst und Dichtung 

[Νέα φύλλα για την τέχνη και την ποίηση,1917-1921] το οποίο εκδιδόταν από την 

γκαλερί του Richter µε την εκδοτική επιµέλεια του Zehder323. Παρόλο που ο Zehder 

υποστήριζε θερµά τις καλλιτεχνικές οµάδες και τις αξιώσεις τους και επικροτούσε τη 
                                                 
319 Fleckner, ό.π., 57. 
320 Simmons, ό.π., 51. 
321 Weinstein, ό.π., 20-21. 
322 Αν και ο εκδότης του περιοδικού ήταν οπαδός του SPD, το περιοδικό έκλινε περισσότερο προς την άκρα 
αριστερά, κυρίως λόγω του ριζοσπάστη εξπρεσιονιστή συγγραφέα και φίλου του Felixmüller, Walter Rheiner, ο 
οποίος ήταν υπεύθυνος σύνταξής του· ό.π., 114-115, 133-134 και 140-143. 
323 Ό.π., 118-119 και 135-136. 
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στήριξη που έβρισκαν οι νέοι καλλιτέχνες στη Ρωσία, δεν έκανε ποτέ λόγο για την 

επανάσταση και την πολιτική. Αντίστοιχα στο Μόναχο, ο Goltz εξέδιδε, στο πλαίσιο της 

γκαλερί του, το περιοδικό Ararat, το οποίο, ενώ αρχικά το έταξε στο πλευρό της 

επανάστασης, στη συνέχεια, λόγω του ότι το Μόναχο ήταν ένα ιδιαίτερα συντηρητικό 

πολιτικά κέντρο, το µετέτρεψε σε ένα παραδοσιακό περιοδικό τέχνης, χωρίς καθόλου 

πολιτικές προεκτάσεις324. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκδοση του περιοδικού Der Dada από τον 

Hausmann325, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1919 στο Βερολίνο, ενώ το νταντά βρισκόταν 

στο αποκορύφωµά του (εικ.96). Ούτως ή άλλως οι ντανταϊστές έδιναν µεγάλη αξία στα 

έντυπα φυλλάδια, που συχνά χρησιµοποιούσαν και στα κολλάζ τους, όπως φαίνεται και 

από τα λόγια του Herzfelde το 1920: «Το µόνο πρόγραµµα που αναγνωρίζουν οι 

ντανταϊστές είναι το καθήκον να κάνουν τα σύγχρονα γεγονότα, σύγχρονα ως προς τον 

χρόνο και τον τόπο, το περιεχόµενο των εικόνων τους. Αυτός είναι ο λόγος που δε 

θεωρούν το ‘Χίλιες και µία νύχτες’ ή το ‘Εικόνες από την Ινδοκίνα’ πηγές του έργου 

τους, αλλά το εικονογραφηµένο περιοδικό και τα πρωτοσέλιδα στον τύπο»326. Στο 

περιοδικό Der Dada συµµετείχαν οι αριστεροί ντανταϊστές, οι οποίοι δεν ήθελαν µόνο να 

διακηρύξουν την ανάγκη δηµιουργίας µιας καινούριας κοινωνίας, αλλά και να 

εκδικηθούν όσους σχετίζονταν µε τη µοναρχία, το στρατό και την αυτοκρατορία. Το 

τρίτο τεύχος εκδόθηκε από κοινού µε τον Heartfield και τον Grosz. 

 Εξάλλου, δεν πρέπει να παραλείψουµε τις εικονογραφήσεις που έκαναν οι 

καλλιτέχνες για την επίσηµη εφηµερίδα του KPD, την Die rote Fahne [Κόκκινη σηµαία], 

που κυκλοφορούσε κιόλας από το 1918327. Βέβαια, όπως είδαµε, το κοµµουνιστικό 

κόµµα, όπως και όλα τα κόµµατα, προσέγγιζε την τέχνη µε κριτήριο τις ανάγκες της 

πολιτικής του τακτικής, επιθυµώντας και επιβάλλοντας το έργο των καλλιτεχνών να είναι 

από ιδεολογική σκοπιά αυστηρά προσανατολισµένο στο πολιτικό του πρόγραµµα. Ως εκ 

τούτου, ανάλογα µε το πόσο «αποδεκτή» ήταν µια εικονογράφηση, την δέχονταν ή την 

απέρριπταν. Από το 1921, και ιδιαίτερα από το 1923 και µετά, λόγω της επιρροής των  

                                                 
324 Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 101· Guenther, ό.π., 99· Weinstein, ό.π., 210-211. Άλλα 
καλλιτεχνικά περιοδικά που εκδίδονταν στο Μόναχο ήταν το Münchner Blätter für Kunst und Dichtung 
[Εφηµερίδα του Μονάχου για την τέχνη και την ποίηση] και Der Weg [∆ρόµος], ένα από τα ελάχιστα περιοδικά 
που είχε αριστερό-αναρχικό προσανατολισµό απηχώντας ιδέες του Landauer. Βέβαια αυτό συνέβη για µικρό 
χρονικό διάστηµα στα χρόνια της επανάστασης. Στη συνέχεια, τα επαναστατικά ιδίως κείµενα άρχισαν να 
απουσιάζουν λόγω του φόβου ενδεχόµενων πολιτικών διώξεων·  Weinstein, ό.π., 168-170. 
325 Lewis, George Grosz, ό.π., 59-60· Ρίχτερ, ό.π., 206. 
326 Τα λόγια αυτά προέρχονται από την Εισαγωγή που έγραψε στο φυλλάδιο για την έκθεση του 1920· Wieland 
Herzfelde, «Introduction/First International Dada Fair» στo German Expressionism: Documents from the End of 
the Wilhelmine Empire to the Rise of National Socialism, ό.π., 272-274. 
327 Για το Die rote Fahne, βλ. Manfred Brauneck, Die rote Fahne, Wilhelm Fink, Μόναχο 1973. Στην έκδοση 
αυτή περιλαµβάνονται πολλά άρθρα της εφηµερίδας σχετικά µε την κουλτούρα. 
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96. Εξώφυλλο του τρίτου φύλλου του περιοδικού Der Dada, 1920 
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ιδεών που έρχονταν από τη Ρωσία, η στάση των εκδοτών απέναντι στους πρώην 

εξπρεσιονιστές ή ντανταϊστές άλλαξε. Η Alexander δήλωνε to 1921 ότι οι καλλιτέχνες 

αυτοί αποτελούσαν µια υγιή εναλλακτική στην Απόσχιση του Βερολίνου και στους 

εξπρεσιονιστές της οµάδας του Νοέµβρη328. Από τότε και µετά οι εικονογραφήσεις στην 

εφηµερίδα από τους εν λόγω καλλιτέχνες άρχισαν να πληθαίνουν. 

 Το 1923 το κοµµουνιστικό κόµµα, όταν πλέον οι εκπρόσωποί του είχαν πειστεί 

για το γεγονός ότι η χιουµοριστική και διασκεδαστική αξία της σάτιρας αποτελούσε ένα 

σηµαντικό µέσο για την προσέλκυση περισσότερων µελών και ψηφοφόρων, ίδρυσε το 

πρώτο του σατιρικό περιοδικό µε τίτλο Der Knüppel [Ρόπαλο, 1923-1927] (εικ.97)329. 

Απευθυνόταν κυρίως στην εργατική τάξη και περιείχε καρικατούρες και γελοιογραφίες 

µε λεζάντες που έκαναν σαφές το µήνυµά τους. Ο Herzfelde αναφέρει πως οι Heartfield 

και Grosz ήταν υπεύθυνοι της έκδοσης. Όλοι οι συντελεστές του περιοδικού υπέγραφαν 

µόνο µε ψευδώνυµα προκειµένου να προφυλαχθούν από την αστυνοµία. Γύρω στο 1924, 

το Der Knüppel ξεκίνησε να αναπτύσσει περισσότερο πολύπλοκες τεχνικές εκτύπωσης 

και έγχρωµων αναπαραγωγών σε µια προσπάθεια να ανταγωνιστεί τη σατιρική 

εφηµερίδα του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος, που είχε τίτλο Lachen Links [Γέλιο της 

αριστεράς], αλλά και άλλα εικονογραφηµένα χιουµοριστικά περιοδικά που πολύ γρήγορα 

ξεπηδούσαν και ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο ως προς το αναγνωστικό κοινό και τους 

πολιτικούς τους υποστηρικτές. Ας σηµειωθεί τέλος ότι ως παράρτηµα του περιοδικού 

Der Knüppel κυκλοφόρησε το 1924 ένα σατιρικό προεκλογικό φύλλο µε τίτλο Die 

Rosarote Brille [Ροδοκόκκινα γυαλιά] µε σχέδια του Grosz330. 

 Όταν ο Hubbuch πήγε στο Βερολίνο και µπήκε στον κύκλο του Grosz, 

φιλοτέχνησε και εκείνος µια σειρά από πολιτικές λιθογραφίες µε πρόθεση να 

δηµοσιευτούν ως εικονογραφήσεις σε κοµµουνιστικά περιοδικά, όπως τα Die Pleite και 

Der Knüppel. Ωστόσο ο Grosz και οι συνεργάτες του δεν τις βρήκαν αρκετά καυστικές 

µε βάση τα δικά τους δεδοµένα, κι έτσι δε δηµοσιεύτηκαν ποτέ331. Μια από αυτές ήταν 

Το παραλήρηµα του τρελού που χρονολογείται στο 1922 (εικ.98)332. Στη σύνθεση αυτή, 

µε τις αναρίθµητες αλληλεπικαλυπτόµενες µορφές που παραπέµπουν σε κολλάζ, ο 

Hubbuch αποδίδει το χάος της µεγαλούπολης, µια «εκκεντρική» αστική κόλαση. Το 

µαύρο φόντο δίνει την αίσθηση της νύχτας, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύπτεται η  

                                                 
328 Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 56. 
329 Lewis, George Grosz, ό.π., 82-88· McCloskey, ό.π., 97-98. 
330 Lewis, George Grosz, ό.π., 116. 
331 Φαίνεται, λοιπόν, ότι άτυπα ασκούσαν λογοκρισία και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες µεταξύ τους· Crockett, German 
Post-expressionism, ό.π., 124. 
332 Bergius, «Berlin. A City Drawn. From the Linear Network to the Contour», ό.π., 21. 
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98. Karl Hubbuch, Το παραλήρηµα του τρελού, 1922, λιθογραφία, 45.3 x 61.2εκ.,  
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αγριότητα των ανθρώπων, όπως φαίνεται από τα γουρλωµένα ή τροµαγµένα µάτια τους. 

Μέσα στη νύχτα εκδηλώνεται η διαφθορά και η τρέλα, η ερωτική επιθυµία, το έγκληµα, 

τα ψυχολογικά τραύµατα που ίσως άφησε σε όλους ο πόλεµος. Η υπερβολή στο σχέδιο, η 

οξύτητα, οι ελάχιστες τονικές διαβαθµίσεις και οι έντονες αντιθέσεις ενισχύουν το 

φρικιαστικό αποτέλεσµα που θέλει να πετύχει ο καλλιτέχνης. 

 Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθούµε, έστω και συνοπτικά, στα λευκώµατα που 

κυκλοφόρησαν µε σχέδια καλλιτεχνών είτε σε ατοµικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Τα 

περισσότερα ατοµικά λευκώµατα που κυκλοφόρησαν ήταν του Grosz, κυρίως σε 

συνεργασία µε τις εκδόσεις Malik333, και του Dix. 

 Ο Grosz ασχολήθηκε µε το σχέδιο, και µάλιστα το πολιτικό σχέδιο, περισσότερο 

από όλους. Ιδιαίτερα από το 1917 ως το 1925 έκανε εκατοντάδες σχέδια για εφηµερίδες, 

περιοδικά και εικονογραφηµένα βιβλία, τα οποία δηµοσίευε σχεδόν αποκλειστικά ο 

εκδοτικός οίκος Malik. Κιόλας από τα χρόνια της µαθητείας του στην Ακαδηµία της 

∆ρέσδης (1909-1912), η µελέτη της γιαπωνέζικης τέχνης, αλλά και το έργο των Daumier 

και Toulouse-Lautrec, τον επηρέασαν σηµαντικά στο να απορρίψει τη δηµιουργία 

µεγαλειωδών πινάκων και να στραφεί στη δηµιουργία εικονογραφήσεων334. Αργότερα, 

όταν ήταν σπουδαστής στη Σχολή του Βερολίνου, ο καθηγητής του Emil Orlik τον ώθησε 

στο να τελειοποιήσει τις ικανότητές του στο γρήγορο σκίτσο, προκειµένου να 

συλλαµβάνει τη στιγµή335. Ο ίδιος δήλωνε το 1918: «Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι 

υπήρχαν καλύτερα πράγµατα να κάνω από το να δουλεύω µόνο για τον εαυτό µου και 

τους έµπορους τέχνης. Ήθελα να γίνω εικονογράφος. Η υψηλή τέχνη δεν µε ενδιέφερε αν 

το µόνο που είχε να επιδείξει ήταν η οµορφιά του κόσµου. Αυτό που µε ενδιέφερε ήταν 

το έργο των γενικά απαξιωµένων ζωγράφων, όπως ο Hogarth, ο Goya και ο Daumier, που 

ασχολήθηκαν µε την κοινωνική πραγµατικότητα και τα δηµόσια ήθη … Αποκαλέστε την 

α-τέχνη εάν θέλετε. Η τέχνη µε Τ κεφαλαίο δεν µε ενδιαφέρει»336. 

 Τα κυριότερα λευκώµατα του Grosz που κυκλοφόρησαν την εν λόγω περίοδο 

είναι τα εξής:  Gott mit uns [Ο Θεός µαζί µας, 1920], Das Gesicht der herrschenden 

Klasse [Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης, 1921], Im Schatten [Στη σκιά, 1921], 

Abrechnung folgt! [Ο λογαριασµός έρχεται!, 1923], Ecce Homo [Ιδέ ο άνθρωπος, 1923] 

                                                 
333 Για τα λευκώµατα του Grosz διαθέτουµε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τα υπόλοιπα γιατί έχουν 
µελετηθεί περισσότερο. 
334 Hess, ό.π., 15. 
335 Kranzfelder, ό.π., 12. 
336 Τα λόγια αυτά προέρχονται από επιστολή που έστειλε τον Απρίλιο του 1918 στο φίλο του Otto Schmalhausen. 
Αντλώ από Schneede, ό.π., 29. 
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και Der Spiesser-Spiegel [Ο καθρέφτης των βαρβάρων, 1925]337. Τα παραπάνω 

λευκώµατα περιλάµβαναν διαφορετικό αριθµό σχεδίων, από 9 έως 100, όχι πάντα 

καινούριων, αφού ο Grosz συνήθιζε την κατά καιρούς επανέκδοση σχεδίων του338. 

Κυκλοφορούσαν σε διαφορετικές τιµές ανάλογα µε την ποιότητα της έκδοσης, το 

µέγεθος και το αν ήταν υπογεγραµµένα ή όχι. Ο σκοπός της κυκλοφορίας φτηνότερων 

εκδόσεων ήταν να είναι προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό. Τα θέµατα των σχεδίων 

σχετίζονταν ως επί το πλείστον µε την κριτική και σατιρική αντιµετώπιση της πολιτικής, 

στρατιωτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, αλλά και του επιφανειακού και 

καταναλωτικού τρόπου ζωής των κεφαλαιοκρατών, τους οποίους ο Grosz παρουσίαζε σε 

αντιδιαστολή µε τους καταπιεσµένους και ταλαιπωρηµένους εργάτες. Τις περισσότερες 

φορές το σατιρικό περιεχόµενο των σχεδίων ενίσχυαν οι ειρωνικοί τίτλοι που τα 

συνόδευαν. 

 Στις συνθέσεις του ο Grosz εµφανίζει τυποποιηµένους εκπρόσωπους της αστικής 

κοινωνίας: το γερµανό εθνικιστή µε το µονύελο και τη µπύρα στο χέρι, το 

σοσιαλδηµοκράτη µε τη σηµαία των εθνικιστών, το δηµοσιογράφο που κρατά 

εφηµερίδες, εκµεταλλευτές κεφαλαιοκράτες και αξιωµατικούς που µεθούν στις 

µπυραρίες και αργόσχολους στρατηγούς που κάθονται γύρω από τραπέζια, τρώνε, πίνουν 

και ερωτοτροπούν, ενώ έξω στο δρόµο βαδίζουν φτωχοί και άνεργοι άνθρωποι, µε 

οργισµένα και πονεµένα πρόσωπα. Τα σχέδιά του, που αποτελούν µια καταγγελία, µια 

κατηγορία εναντίον όσων εκµεταλλεύονταν και χειραγωγούσαν τους προλετάριους, είναι 

ωµά και επιθετικά. Ο Grosz αρνείται οποιαδήποτε πολυπλοκότητα σε αυτά, υιοθετώντας 

απλές φόρµες, οι οποίες πολλές φορές θυµίζουν καρικατούρες. Συχνά, δηλαδή, επιδιώκει 

τη διαστρέβλωση των κανόνων και την υπερβολή προκειµένου να γελοιοποιήσει και να 

εκθέσει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που κρίνει ότι πρέπει να αλλάξουν. Όµως, πέρα 

από λίγες εξαιρέσεις, απέφυγε τις γελοιογραφίες ως σχόλια συγκεκριµένων πολιτικών 

γεγονότων. ∆εν ήταν ένας δηµοσιογραφικός γελοιογράφος, αλλά, όπως σηµειώνει η 

Lewis, ένας κοινωνικός και πολιτικός «σατιριστής» που χρησιµοποιούσε την 

καρικατούρα ως εργαλείο για να επιτεθεί σε θεσµούς, ιδεολογίες και τύπους339. 

Εποµένως, τις περισσότερες φορές τα σχέδιά του σοκάρουν, καθώς είναι σκληρά, πικρά 

και απωθητικά, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν ένα κωµικό στοιχείο, το οποίο 

χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής σάτιρας. Πάντως, αυτό που 
                                                 
337 Για τα λευκώµατα και τις εικονογραφήσεις σε βιβλία που δηµοσίευσε ο Grosz, βλ. Lewis, George Grosz, ό.π., 
121-171· Rosamunde Neugebauer, George Grosz. Macht und Ohnmacht Satirischer Kunst, Gebr. Mann, 
Βερολίνο 1993. 
338 Hess, ό.π., 113· Whitford, «The Many Faces of George Grosz», ό.π., 7-8. 
339 Lewis, George Grosz, ό.π., 87-88. 
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ενδιέφερε πάνω από όλα τον Grosz ήταν να είναι αναγνώσιµος και καθαρός στα νοήµατά 

του. 

Στο λεύκωµα Das Gesicht der herrschenden Klasse340 δηµοσιεύτηκε το σκίτσο µε 

τίτλο Οι κοµµουνιστές πέφτουν … και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ανεβαίνουν, στο οποίο 

παριστάνεται ένας καπιταλιστής µαζί µε ένα στρατιωτικό να γευµατίζουν, ενώ στο βάθος 

στρατιώτες σκοτώνουν κοµµουνιστές, γεµάτοι ικανοποίηση (εικ.99). Το µήνυµα είναι 

σαφές. Οι κεφαλαιοκράτες και οι στρατιωτικοί συµµαχούν και φροντίζουν για την 

κατάπνιξη της επανάστασης, έτσι ώστε να διατηρήσουν τη λειτουργία του παλαιού 

καθεστώτος και άρα τα συµφέροντά τους. Με λίγες και απλές γραµµές ο Grosz επιχειρεί 

να αποδώσει αποκρουστικά και κτηνώδη χαρακτηριστικά στα πρόσωπα, όπως δύσµορφες 

γνάθους, γυριστά µουστάκια και γένια. Οι δύο σκηνές διαδραµατίζονται ταυτόχρονα, 

αλλά δηµιουργείται µια σύγχυση ως προς τον προσδιορισµό του χώρου. Ο Grosz 

παραλείποντας, µε εξαίρεση το τραπέζι, οποιονδήποτε άλλο τοπικό προσδιορισµό, 

πετυχαίνει να µην διαχωρίζονται οι σκηνές και έτσι να δίνεται η εντύπωση πως οι φόνοι 

λαµβάνουν χώρα µπροστά στα µάτια των εξουσιαστών, ενώ αυτοί αδιαφορούν και 

ατάραχοι συνεχίζουν το πλούσιο γεύµα τους. Το δίπολο εκµεταλλευτή-

εκµεταλλευόµενου επαναλαµβάνεται σε πολλές από τα σκίτσα του όπως στο Οι βάτραχοι 

ιδιοκτήτες και Ώρα 5 το πρωί (εικ.100-101). Την ίδια χρονιά ο Tucholsky, του οποίου οι 

λογοτεχνικές καρικατούρες είναι παρόµοιες µε εκείνες του Grosz341, µιλώντας για τη 

δουλειά του τελευταίου, έλεγε: «∆εν γνωρίζω άλλον από τον Grosz που να συλλαµβάνει 

µέχρι και την παραµικρότερη φλεβίτσα στο πρόσωπο των ισχυρών. Ποιο είναι το µυστικό 

του; ∆εν αντιλαµβάνεται µόνο, αλλά και µισεί. Το άλλο µυστικό του; ∆εν απεικονίζει 

µόνο, αλλά δείχνει καθαρά τις µορφές, τις ξεσκεπάζει µέσα στον κόσµο τους – πράγµατι, 

τι ηλίθιοι υπερπατριώτες, τι κοιλαράδικα κοκόρια! Ολόκληρη η ζωή τους είναι όντως 

όπως την παρουσιάζει ο Grosz»342. 

 Σε άλλα σχέδια η σατιρική και ειρωνική του διάθεση είναι ακόµη πιο έντονη, 

όπως, για παράδειγµα, στο σχέδιο µε τίτλο Οι θεραπευτές ή ο µηχανισµός του Συµβουλίου  

                                                 
340 Το λεύκωµα αυτό περιλάµβανε 55 πολιτικά σχέδια και είχε αξιοσηµείωτη απήχηση, καθώς εκδόθηκε σε 6.000 
αντίτυπα και εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα µε αποτέλεσµα να κυκλοφορήσει και δεύτερη έκδοση 25.000 
αντιτύπων. Για να γίνει πιο σαφής ο βαθµός της απήχησης αυτού του λευκώµατος, αξίζει να αναφέρουµε 
ενδεικτικά ότι τα δύο πρώτα λευκώµατα κυκλοφόρησαν σε 120 αντίτυπα και το Ιδέ ο Άνθρωπος σε 10.000· 
George Grosz, Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης, επιµ. και µτφρ. Βασίλης Τοµανάς, Νησίδες, Σκόπελος 1996· 
Hess, ό.π., 108-109. 
341 Istvan Deak, Weimar Germany’s Left-Wing Intellectuals. A Political History of the Weltbühne and its Circle, 
University of California Press, Μπέρκλεϊ/Λος Άντζελες 1968, 43-44. 
342 Αντλώ από Grosz, Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης, ό.π., 80. Αρκετοί µελετητές, όπως οι Hess, Eberle, Lewis 
και McCloskey, βασισµένοι σε λόγια του ίδιου του Grosz, καθώς και των συγχρόνων του, θεωρούν το µίσος 
κινητήρια δύναµη του έργου του. 
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99. George Grosz, Οι κοµµουνιστές πέφτουν…και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ανεβαίνουν, 1920, σχέδιο 
στο Das Gesicht der herrschenden Klasse 

 

  

100.  George Grosz, Οι βάτραχοι ιδιοκτήτες, 1920, 
σχέδιο στο Das Gesicht der herrschenden Klasse 

101. George Grosz, Ώρα 5 το πρωί , 1920, σχέδιο στο 
Das Gesicht der herrschenden Klasse 
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Επιλογής Οπλιτών, στο οποίο απεικονίζεται µια υπηρεσία στρατολογίας και ένας γιατρός 

που κρίνει έτοιµο για στρατολόγηση ένα σκελετό (εικ.102)343. Την καλύτερη περιγραφή 

αυτού του σχεδίου θα µπορούσαν να δώσουν µερικές στροφές από το ποίηµα του Brecht 

Ιστορία του νεκρού στρατιώτη: 

Και καθώς δεν υπήρχαν πια ελπίδες 

για ειρήνη µετά απ’ την πέµπτη Άνοιξη 

ο στρατιώτης πήρε τις ευθύνες του: 

να πεθάνει, θέλησε, σαν ήρωας. 

Μα ο πόλεµος δεν είχε ακόµη εξασφαλισθεί 

και γι’ αυτό ο Κάιζερ δυσαρεστήθηκε 

που ο στρατιώτης του πρόωρα είχε χαθεί. 

………….. 

Η ιατρική επιτροπή  

στο κοιµητήριο έτρεξε και ξέθαψε 

τον νεκρό πολεµιστή. 

Και ο γιατρός σχολαστικά εξέτασε 

το στρατιώτη ή ότι έµεινε απ’ το στρατιώτη. 

Ότι ήταν «ικανός για στρατολόγηση» δήλωσε 

και µπροστά στον κίνδυνο τράπηκε σε φυγή344. 

Το σχέδιο αυτό, παρόλο που είναι λιτό, δίνει µια πειστική αναπαράσταση του εσωτερικού 

χώρου µε τις γραµµές που ορίζουν τους τοίχους, την ύπαρξη του τραπεζιού και των 

παραθύρων. Ωστόσο ο τρόπος απόδοσης των µορφών, που ενισχύεται από το 

περιεχόµενο του έργου, ταλαντεύεται ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τη 

γελοιογραφία. 

 Στο λεύκωµα Ecce Homo345, στο οποίο προβάλλονται η νυχτερινή ζωή του 

Βερολίνου και οι αστοί ως πλάσµατα µε σαρκικές και σεξουαλικές αδυναµίες, ο Grosz 

διατηρεί το επαναστατικό και ριζοσπαστικό περιεχόµενο της τέχνης του, αποκαλύπτοντας 

και εκθέτοντας την ιδιωτική ζωή της άρχουσας τάξης µε στόχο να τη δυσφηµήσει  

                                                 
343 Ο γιατρός λέει «KV», δηλαδή «kriegsdienstverwendungsfähig», που σηµαίνει «έτοιµος να κάνει το καθήκον 
του»· Kranzfelder, ό.π., 24. 
344 Το απόσπασµα αυτό το αντλώ από Ντε Μικέλι, ό.π., 132-133. 
345 Το λεύκωµα αυτό εκδόθηκε σε 1.000 αντίτυπα, που φιλοτεχνήθηκαν από το 1915 ως το 1922. Για το Ecce 
Homo, βλ. George Grosz, Ecce Homo, επιµ. Lee Revens, Brussel & Brussel, Νέα Υόρκη 1965· Lewis, George 
Grosz, ό.π., 160-169· McCloskey, ό.π., 106-109· Neugebauer, ό.π., 81-122. 
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        102. George Grosz, Οι θεραπευτές ή ο µηχανισµός του Συµβουλίου Επιλογής Οπλιτών, 1920,  

σχέδιο στο Das Gesicht der herrschenden Klasse 
 
 

 
 

103. George Grosz, εξώφυλλο του Ecce Homo, 1923 
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(εικ.103). Η κοινωνική κριτική και η ηθική κατηγορία εξακολουθούν να βρίσκονται στην 

υπηρεσία πολιτικών στόχων, ενώ ο θεολογικός τίτλος όχι µόνο προσδίδει ένα κυνικό 

σχόλιο για τον άνθρωπο, αλλά παράλληλα σατιρίζει µια µεσαιωνική θεολογική αντίληψη. 

Ο Max Hermann-Neise έγραψε για το Ecce Homo τα εξής: «Ανοίγεις τη συλλογή και 

βρίσκεις το απόσταγµα των όσων έχεις γύρω σου: το είδος που ισχυρίζεται ότι σε 

κυβερνά, την ηλιθιότητα των κυβερνοµένων, που δεν εναντιώνονται σε ένα τέτοιο 

ισχυρισµό, αλλά τον ευνοούν κιόλας, την ρηχή µετριότητα της µεσαίας τάξης από την 

οποία προέρχεσαι, έναν ηλίθιο, αµφίβολο, αντιπραγµατικό ερωτισµό στον οποίο χρωστάς 

την ύπαρξή σου(καλύτερα να’ λειπε) και στον οποίο θα πέσεις κι εσύ. Ένα πλήρες 

λεπτοµερές µάθηµα µε την εικόνα, µια πανοραµική θέα της ζωής, που έχει γίνει τέχνη και 

ιστορικό τεκµήριο, ένα χρονικό της εποχής σηµείο προς σηµείο»346. 

 Τα ερωτικά σχέδια αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα του λευκώµατος. Ο Grosz 

απεικονίζει άνδρες αστούς µε παραµορφωµένα, παχιά σώµατα και φοβισµένα, 

αλλοιωµένα πρόσωπα να µετέχουν σε µια σειρά σεξουαλικών συνευρέσεων. Τους 

απογυµνώνει και τους παρουσιάζει έρµαια των σεξουαλικών ενστίκτων τους 

παραµερίζοντας οποιαδήποτε ηθική προσποίηση. Πρόθεσή του δεν είναι να απεικονίσει 

τα κτηνώδη, ερωτικά ένστικτα του ανδρικού φύλου εν γένει, γιατί σε µια τέτοια 

περίπτωση δε θα επέλεγε να απεικονίσει άνδρες από συγκεκριµένες κοινωνικές τάξεις. 

 Από τις εκατό λιθογραφίες του λευκώµατος, οι δεκαέξι αποτελούν έγχρωµες 

αναπαραγωγές υδατογραφιών, στις οποίες αξίζει να επιµείνουµε, καθώς µέσα από αυτές 

γίνεται ευδιάκριτη η χρήση και η συγχώνευση ποικίλων µορφικών στοιχείων που τελικά 

απαρτίζουν το ρεαλισµό στο έργο του Grosz. Στα σχέδια συνέχιζε να χρησιµοποιεί κατά 

περιόδους όλες τις τεχνικές, µε τις οποίες είχε πειραµατιστεί στο παρελθόν, χωρίς πότε να 

εγκαταλείψει ή να υιοθετήσει κάποια οριστικά. Στόχος του παρέµενε η κατάδειξη της 

κοινωνικής παρακµής και της πολιτικής διαφθοράς µε το καταλληλότερο και 

αποτελεσµατικότερο κάθε φορά µορφικό µέσο. Το χρώµα, καθαρό, έντονο και οξύ όσο 

και το περίγραµµά του, κάνει ακόµη πιο αισθητή τη σκληρότητα της πραγµατικότητας 

που θέλει να προβάλει. Για παράδειγµα, στα έργα Έµπορος λευκής σαρκός και Νυχτερινά 

όργια στα µέσα του καλοκαιριού η χρήση φουτουριστικών και κονστρουκτιβιστικών 

τεχνοτροπικών µέσων συµβάλλει στην απόδοση της ταραχής, του θορύβου, της 

ταχύτητας, της ανωνυµίας, της ρευστότητας και της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν τη 

ζωή στη σύγχρονη πόλη, αλλά και στην απεικόνιση παράλληλα εξελισσόµενων σκηνών 

(εικ.104-105). Στο έργο µε τίτλο Ο άνθρωπος είναι καλός, ο Grosz αντλεί την οργάνωση  
                                                 
346 Αντλώ από Grosz, Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης, ό.π., 74. 
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104. George Grosz,, Έµπορος λευκής σαρκός, 1923, 
σχέδιο στο Ecce Homo 

105. George Grosz, Νυχτερινά όργια στα µέσα του 
καλοκαιριού, 1923, σχέδιο στο Ecce Homo 
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του χώρου από τη µεταφυσική ζωγραφική έτσι ώστε η κενότητα του χώρου και η 

απρόσωπη, ψυχρή ατµόσφαιρα να κάνουν εντονότερο το αίσθηµα της αποξένωσης και 

της αποµόνωσης του σύγχρονου αστού, όχι µόνο σε σχέση µε τους συνανθρώπους του, 

αλλά και σε σχέση µε το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζει (εικ.106). Τέλος, στα έργα Ιδέ 

ο άνθρωπος, ∆ύναµη και γοητεία και Βραδινό πάρτι η απεικόνιση και του χώρου και των 

µορφών γίνεται µε έναν αληθοφανέστερο χειρισµό του σχεδίου, ίσως και του χρώµατος, 

σε συνάρτηση µε την ορατή πραγµατικότητα (εικ.107-109). Ο Grosz αναγνωρίζει στις 

µορφές τις σκέψεις, τη δράση και την ηθική τους και αυτά τα στοιχεία τα µεταφέρει στα 

σχέδιά του, γεγονός που τα καθιστά ξεχωριστά. Με τις απλές, αλλά καυστικές γραµµές 

του, µε τις οποίες αποδίδει τη δυσµορφία των σωµάτων και των προσώπων, αποκαλύπτει 

και εκθέτει την ασχήµια, όχι µόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε ηθικό, κοινωνικό 

και πολιτικό. Παρουσιάζει την αποκτήνωση της αστικής τάξης, το κυνηγητό του 

πλούτου, της ηδονής, της διασκέδασης και της ψεύτικης λάµψης, εικονογραφώντας τα 

λόγια του Benjamin: «... Έτσι λοιπόν πραγµατώνεται στην κοινωνία αυτή η εικόνα της 

βλακείας: ανασφάλεια και µάλιστα διαστροφή των απαραίτητων για τη ζωή ενστίκτων, 

ανικανότητα και παρακµή της νόησης. Αυτή είναι η νοοτροπία ολόκληρης της αστικής 

τάξης στη Γερµανία»347. 

 Το λεύκωµα Ecce Homo κατασχέθηκε αµέσως ως πορνογραφικό. Ο Grosz 

κατηγορήθηκε µε πρόσχηµα την ηθική, ενώ στην ουσία πολιτικοί ήταν οι λόγοι που 

οδήγησαν σε µια τέτοια απόφαση, αφού αποτελούσε πάγια τακτική της κυβέρνησης να 

αποσύρει από την κυκλοφορία οποιοδήποτε συκοφαντικό υλικό348. Αντίστοιχα είχε 

απαγορευτεί και η κυκλοφορία του  Gott mit uns το 1920, επειδή στρεφόταν ενάντια στο 

στρατό349. Από τις κατασχέσεις τόσο των λευκωµάτων όσο και των περιοδικών 

διαπιστώνουµε εντέλει πόσο επιφανειακή ήταν η θέσπιση της ελευθερίας του λόγου και 

του τύπου στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, αφού δεν υπήρχε ανοχή σε ό,τι εναντιωνόταν 

στις θεµελιακές της αξίες ή στην εκάστοτε άποψη του ωραίου350. 

 Ανάµεσα στο 1919 και το 1924, ο Dix δηµοσίευσε 8 λευκώµατα351. Ο Dix 

εκτιµούσε ιδιαίτερα τη χαρακτική, στην οποία τον είχε µυήσει ο Felixmüller, γιατί  

                                                 
347 Walter Benjamin, Μονόδροµος, ό.π., 53. 
348 Για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά των έργων και τις δίκες στις οποίες υποβλήθηκε ο Grosz, βλ. 
Lewis, George Grosz, ό.π., 213-224. 
349 Ο Hess εικάζει ότι τόσο οι δίκες όσο και η δηµόσια κριτική που δέχτηκε, ώθησαν τον Grosz σε έναν 
αυτοέλεγχο και µια αναθεώρηση της τέχνης του, κυρίως από το 1924 και µετά. Hess, ό.π., 123. 
350 Για το ζήτηµα της λογοκρισίας, βλ. Λιονέλ Ρισάρ, Ναζισµός και κουλτούρα, µτφρ. Λόυσκα Αβαγιάνου, 
Αστάρτη, Αθήνα 1999, 12-15. 
351 Για τα λευκώµατα του Dix βλ. Barton, ό.π., 33-34· Danelzik-Brüggemann, ό.π. 
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107. George Grosz, Ιδού ο άνθρωπος, 1923, σχέδιο 

στο Ecce Homo 
 

 
108. George Grosz, ∆ύναµη και γοητεία, 1923, 

σχέδιο στο Ecce Homo 
 

 

 
 

109. George Grosz, Βραδινό πάρτι, 1923, σχέδιο στο Ecce Homo 
 



 211

θεωρούσε ότι «µε αυτό το πολύ πιο εύκολο µέσο µπορεί κανείς να εκφραστεί µε 

µεγαλύτερη οξύτητα και παραστατικότητα»352. Το 1919 κυκλοφόρησε το λεύκωµα  

Werden [Γίγνεσθαι] και το 1920 τα Holzschnittwerk Ι και ΙΙ [Ξυλογραφία Ι και ΙΙ] µε 

έργα που χαρακτηρίζονται για τα φουτουριστικά και εξπρεσιονιστικά τους στοιχεία. Το 

1921 ο Heinar Schilling, εκδότης από τη ∆ρέσδη, κυκλοφόρησε το Radierwerk I 

[Χαρακτικό I] µε 6 χαρακτικά και το Radierwerk II µε 5 χαρακτικά, τα οποία είχαν γίνει 

το 1920 (εικ.110). Σε γενικές γραµµές και στα χαρακτικά αυτά συναντάµε τους ίδιους 

χαρακτήρες µε τις ελαιογραφίες και τις υδατογραφίες, δηλαδή το σακάτη, την πόρνη και 

το ναύτη. Ωστόσο η αιχµηρότητα και η λεπτοµέρεια του σχεδίου επιτρέπουν στον Dix να 

προβάλει την ασχήµια µε µεγαλύτερη ένταση και καυστικότητα. Το 1922 κυκλοφόρησε 

το Radierwerk IΙΙ µε 6 χαρακτικά, στα 5 από τα οποία παριστάνονται γυναίκες, πόρνες ή 

χορεύτριες. 

 Σε αντίθεση µε τον Grosz, o Dix δεν έδινε γενικά κάποιο θεµατικό τίτλο στα 

λευκώµατά του. Ανάµεσα στις εξαιρέσεις είναι το λεύκωµα που εκδόθηκε το 1922 από το 

τυπογραφείο του βιβλιοπωλείου του Nierendorf και είχε τον τίτλο  Tod und Auferstehung 

[Θάνατος και ανάσταση]. Περιλάµβανε 6 χαρακτικά, που όµως δεν είχαν θρησκευτικό 

περιεχόµενο, αλλά απεικόνιζαν νεκρούς στρατιώτες. 

 Το πιο γνωστό λεύκωµα του Dix, το οποίο διαφέρει ως προς τη θεµατική από τα 

λευκώµατα τόσο του Grosz όσο και του ίδιου, µε εξαίρεση το Tod und Auferstehung, 

κυκλοφόρησε το 1924 µε τίτλο Der Krieg [Πόλεµος] (εικ.111)353. Πρόκειται για την 

«ανθολογία ενός εφιάλτη», όπως τo χαρακτήρισε εύστοχα ο Barr354, που περιλαµβάνει 50 

οξυγραφίες, που απεικονίζουν τη φρίκη και τις συµφορές του πολέµου, και εκδόθηκε από 

τις εκδόσεις του Karl Nierendorf. Ο ίδιος ο Dix ήταν στρατιώτης στο δυτικό µέτωπο και 

ήρθε αντιµέτωπος µε τις καταστροφές και τις βίαιες συγκρούσεις, βίωσε τον τρόµο και 

την απόγνωση στα χαρακώµατα και είδε τα σώµατα να διαµελίζονται από τις βόµβες. 

Από το 1915 ως το 1918 σχεδίαζε συστηµατικά στα πεδία µάχης, στα διαλείµµατα των 

συµπλοκών. Από τα σχέδια που συµπεριλήφθηκαν στο λεύκωµα, κάποια ήταν από αυτά 

που είχε φιλοτεχνήσει κατά τη διάρκεια του πολέµου, ενώ τα υπόλοιπα τα ξεκίνησε το 

φθινόπωρο του 1923 και τα ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 1924, όταν έκλειναν δέκα 

χρόνια από την έναρξη του πολέµου. Ήθελε να εκφράσει το µίσος του για τον πόλεµο µε 

                                                 
352 Αντλώ από Danelzik-Brüggemann, ό.π., 50. 
353 Για το λεύκωµα Πόλεµος, βλ. Eberle, ό.π., 33-37· Wulf Herzogenrath, «Die Mappe Der Krieg 1923/24» στο 
Otto Dix. Zum 100. Geburtstag 1891-1991, ό.π., 167-175· Moez Safta, «Otto Dix. ‘Zeuge’ des ersten 
Weltkrieges» στο Auf Papier, ό.π., 46-49. 
354 Alfred H. Barr, Jr., «Otto Dix» στο Defining Modern Art. Selected Writings of Alfred H. Barr, Jr., επιµ. Irving 
Sandler και Amy Newmann, Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 1986, 150-151. 
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110 Otto Dix, Ανάπηροι πολέµου, 1921, σχέδιο στο Radierwerk I 
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111. Otto Dix, εξώφυλλο του λευκώµατος Der Krieg, 1924 
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κάθε λεπτοµέρεια και να αναδείξει τη φρίκη του µε τη µεγαλύτερη αληθοφάνεια. Οι 

εικόνες είναι παρµένες από διάφορες φάσεις του πολέµου, σε στρατιωτικά καταφύγια, σε 

χαρακώµατα και αποδίδονται µε ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες ως προς την 

αναπαράσταση των νεκρών και των τραυµατισµένων σωµάτων. Ό,τι είδε τον στιγµάτισε· 

όπλα, στολές, σώµατα που αποσυντίθενται, ένα καταραµένο τοπίο. 

 Στο έργο µε τίτλο Πληγωµένος στρατιώτης, ο Dix αποτυπώνει τον τρόµο του 

ακρωτηριασµένου στρατιώτη που βρίσκεται ξαπλωµένος στο έδαφος (εικ. 112). Το 

φρικιαστικό είναι ότι το κοµµένο του χέρι βρίσκεται γεµάτο αίµατα πάνω του. Τα 

γουρλωµένα του µάτια και το ανοιχτό στόµα δηλώνουν απελπισία και απόγνωση, ενώ οι 

ταραχώδεις, ασαφείς γραµµές ενισχύουν την αγωνία και τον τρόµο που βιώνει ο 

καθηλωµένος σε ακινησία στρατιώτης. Όλη αυτή η κτηνωδία, η απάνθρωπη κατάσταση 

του προκαλούσε τη φρίκη, αλλά παράλληλα κι ένα γοητευτικό δέος. Το 1962, 

αναφερόµενος στον πόλεµο και τα έργα του, ο Dix δήλωνε: «Ο πόλεµος ήταν φρικτός, 

αλλά είχε παράλληλα κάτι το καταπληκτικό. ∆εν ήθελα να τον χάσω σε καµία 

περίπτωση. Πρέπει κανείς να έχει δει ανθρώπους σε αυτήν την ξέφρενη κατάσταση, για 

να καταλάβει τι είναι η ανθρώπινη φύση … Έπρεπε να δοκιµάσω ο ίδιος τη ζωή σε όλο 

της το βάθος, και αυτός είναι ο λόγος που δεν κρύβοµαι και αυτός είναι ο λόγος που πήγα 

εθελοντής [στον πόλεµο]»355. Η απάνθρωπη και σκληρή πραγµατικότητα είναι ορατή και 

στο έργο Προέλαση πολυβολητών, στο οποίο ο Dix µε λίγες σχηµατικές γραµµές έχει 

µετατρέψει το χώρο σε θάνατο (εικ.113). Αντίστοιχα µακάβρια εντύπωση δίνει και το 

έργο Κρανίο, στο οποίο προβάλλει µε εξαιρετικά αληθοφανή τρόπο, σε σηµείο που να 

γίνεται σοκαριστικός, την πραγµατικότητα του θανάτου, δηλαδή το κεφάλι ενός 

στρατιώτη που βρίσκεται σε αποσύνθεση έχοντας µετατραπεί σε φωλιά σκουληκιών 

(εικ.114). 

 Ανάµεσα σε σκηνές µακάβριες βρίσκονται και σκηνές που συνδυάζουν το 

µακάβριο µε το χιουµοριστικό, το τραγικό µε το κωµικό. Για παράδειγµα, στο έργο Ώρα 

φαγητού στο χαράκωµα ένας στρατιώτης τρώει το περιεχόµενο µιας κονσέρβας, ενώ πλάι 

του βρίσκεται ένας σκελετός (115). Ο τρόπος που τρώει ο στρατιώτης, καθώς µοιάζει 

περισσότερο να ξερνάει το φαγητό, σε συνδυασµό µε το γουρλωµένο του βλέµµα και την 

αδιαφορία που δείχνει για το σκελετό, αφού αυτό το θέαµα ήταν γι’ αυτόν ρουτίνα, 

δίνουν µια αίσθηση γκροτέσκου στη σύνθεση. Το χρώµα είναι περιττό σε αυτές τις 

σκηνές. Η µονοχρωµία και το σχέδιο µπορούν να αποκαλύψουν αποτελεσµατικότερα και 

µε µεγαλύτερη ωµότητα την τραγικότητα του πολέµου. 
                                                 
355 Wulf, ό.π., 171. 
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112. Otto Dix, Πληγωµένος στρατιώτης, 1924,  
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113. Otto Dix, Προέλαση πολυβολητών, 1924, 
σχέδιο στο Der Krieg 

 

 
 

114. Otto Dix, Ώρα φαγητού στο χαράκωµα, 1924, σχέδιο στο Der Krieg 
   

 
 

115. Otto Dix, Κρανίο, 1924, σχέδιο στο Der Krieg 
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 Το λεύκωµα του Dix παραπέµπει στη σειρά χαρακτικών του Goya µε τίτλο Los 

Desastres de la Guerra [Οι συµφορές του πολέµου], που φιλοτεχνήθηκαν έναν αιώνα 

νωρίτερα. Ο Dix έλεγε ότι «Goya, Callot κι ακόµα νωρίτερα Urs Graf – ζήτησα να δω 

χαρακτικά τους στη Βασιλεία. Ήταν θαυµάσιο … πώς το ανθρώπινο υποκείµενο 

µεταµορφώνεται µε τρόπο δαιµονικό»356. Η φρίκη και η κτηνωδία είναι πράγµατι εξίσου 

εµφανείς στο Goya και στο Dix357. Ο πρώτος όµως είναι περισσότερο δραµατικός και 

περιγραφικός. Παρατηρεί, αποδίδει και σχολιάζει µε λεπτοµέρεια και αριστοτεχνία µια 

κατάσταση στην οποία όµως δε συµµετείχε ο ίδιος. Αντίθετα ο Dix είναι ένας επιζών, 

που συµµετείχε στον πόλεµο, κι αυτό τον κάνει να αποδίδει την πραγµατικότητα, που 

τόσο καλά γνωρίζει, µε σκληρότητα, ωµότητα κι ευθύτητα. Η ακριβής παρατήρηση του 

πολέµου, της οργανικής αποσύνθεσης, της αργής µεταµόρφωσης της ζωής σε θάνατο 

ήταν για εκείνον ένα αξεπέραστο βίωµα. 

 Ήταν όµως κι οι φωτογραφίες της εποχής που πιθανόν να τον επηρέασαν στις 

µεταπολεµικές του συνθέσεις358. Στο έργο Μόσχευµα απεικονίζει παραµορφωµένο το 

πρόσωπο ενός στρατιώτη (εικ. 116). Εν προκειµένω όµως η παραµόρφωση δεν είναι 

υπερβολή, ένα τεχνοτροπικό τέχνασµα, αλλά αντικατοπτρισµός της πραγµατικότητας. Ο 

Dix είχε πιθανότατα υπόψη τη φωτογραφία του τραυµατισµένου στρατιώτη από το βιβλίο 

του Ernst Friedrich Krieg dem Kriege [Πόλεµος στον πόλεµο], που κυκλοφόρησε το 

1924. Η λεζάντα έγραφε: «Αγρότης, 36 χρονών, Τραυµατίστηκε το 1917. Η µύτη και το 

αριστερό µάγουλο αποκαταστάθηκαν µε σάρκα από το κεφάλι, το στήθος και το χέρι (20 

επεµβάσεις)» (εικ. 117)359. Μόνο µε λίγες γραµµές και σκιάσεις ο Dix αποδίδει την 

ανατριχιαστική µεταµόρφωση του προσώπου, τις φρικτές συνέπειες του πολέµου στον 

άνθρωπο. 

 Την ίδια χρονιά, το 1924, ο Münzenberg µέσω των εκδόσεών Neuer Deutscher 

Verlag κυκλοφόρησε δύο φτηνά λευκώµατα µε τίτλο Hunger [Πείνα] και Krieg 

[Πόλεµος] (εικ. 118-119)360. Η έκδοση αυτή αποτελούσε ένα µικρό τµήµα µιας σειράς 

εκδηλώσεων διαµαρτυρίας µε αφορµή τα δέκα χρόνια από το ξέσπασµα του πολέµου και 

σκοπό είχε να διατεθούν τα έσοδα για τις ανάγκες των γερµανών καλλιτεχνών της 

εργατικής τάξης. Τα λευκώµατα αυτά περιλάµβαναν λιθογραφίες και ανατυπώσεις έργων 

των Grosz, Dix, Kollwitz, Nagel, Völker, Schlichter, Zille, Eric Johansson και Willibald  

                                                 
356 Αντλώ από Eberle, ό.π., 39. 
357 Barr, ό.π., 150-151. 
358 Wulf, ό.π., 168-169. 
359 Αντλώ από Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 98. 
360 Helmut Gruber, «Willi Münzenberg’s German Communist Propaganda Empire 1921-1933», The Journal of 
Modern History, 38/3, (Σεπτέµβριος 1966), 284-287. 
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116. Otto Dix, Μόσχευµα, 1924, σχέδιο στο Der Krieg 
 
 

 
 

117.  Φωτογραφία από το βιβλίο του Ernst Friedrich Krieg dem Kriege, 1924 
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118.  Σχέδια από το λεύκωµα Hunger, 1924 
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119. Σχέδια από το λεύκωµα Krieg, 1924 
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Krain. Παρόλο που οι καλλιτέχνες που συµµετείχαν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είχαν 

διαφορετικό ύφος και διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς ήταν κοµµουνιστές, 

ανεξάρτητοι σοσιαλιστές, σοσιαλδηµοκράτες, αναρχικοί, ακόµα και µη 

πολιτικοποιηµένοι, εντούτοις ο Münzenberg, διατηρώντας µια σχετικά αυτόνοµη στάση, 

κατάφερε να τους ενώσει, παρόλο που το SPD αντιµετώπιζε αρνητικά τις προσπάθειές 

του. 

 Με τη δηµοσιονοµική σταθερότητα που επικράτησε από το 1924, λόγω της 

ανάκαµψης της οικονοµίας µετά τον πληθωρισµό του 1923, ακολούθησε µια περίοδος 

σχετικής ευµάρειας και πολιτικής σταθερότητας, στο πλαίσιο της οποίας περιορίστηκαν 

οι προκλήσεις της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς361. Κατά συνέπεια, 

αποδυναµώθηκε η λειτουργία και η ισχύς των καλλιτεχνικών οργανώσεων, ενώ 

παράλληλα περιορίστηκαν ποσοτικά και ποιοτικά οι εκδόσεις προπαγανδιστικού 

χαρακτήρα. Βέβαια, και σε αυτό το διάστηµα κυκλοφορούσαν έντυπες εικονογραφήσεις 

και λευκώµατα, αλλά σε µικρότερη κλίµακα και συχνά µε ηπιότερο χαρακτήρα.  

 Όπως είπαµε και σε προηγούµενα κεφάλαια, σηµαντικό στάθηκε το γεγονός ότι 

µετά το 1924 οι γερµανοί κοµµουνιστές ήθελαν µια τέχνη προλεταριακή µε ηρωικό 

χαρακτήρα και ως εκ τούτου έπαψαν να στηρίζουν τους καλλιτέχνες που παρουσίαζαν 

τους εργάτες ως θύµατα εκµετάλλευσης, αποδυναµωµένους, δυστυχισµένους και 

εξαθλιωµένους. Την ίδια άποψη έχουν εκφράσει και σύγχρονοι κοµµουνιστές ιστορικοί 

τέχνης, όπως η Hartleb, η οποία αναφέρει, για παράδειγµα, ότι ο Grosz δεν έφτασε ποτέ 

να κάνει προλεταριακή τέχνη, όπως ο Griebel362. Παρόµοια κριτική δέχονταν όλοι οι εν 

λόγω καλλιτέχνες από τους σύγχρονούς τους κοµµουνιστές. Ο Grosz, που δεχόταν από 

καιρό παρόµοια σχόλια, απάντησε το 1928 σε ένα άρθρο του που δηµοσιεύτηκε σε 

περιοδικό της Ρωσίας: «… Συχνά σύντροφοι που νοµίζουν ότι είναι ιδιαίτερα ευφυείς 

αντιτίθενται στο πώς απεικονίζω τους εργάτες µε το επιχείρηµα ότι οι προλετάριοί µου 

δεν είναι κατά την άποψή τους αληθινοί προλετάριοι, αλλά τεχνητές φιγούρες, προϊόντα 

των µικροαστών, όπως τους βλέπει ο αναρχικός καλλιτέχνης Grosz. Αυτό που εννοούν 

είναι ότι από τη στιγµή που η εργατική τάξη µεγαλώνει, πρέπει κανείς να προβάλλει το 

διευρυνόµενο προλεταριάτο ως µια «θετική ιδέα». Αλλά δε θεωρώ απαραίτητο να 

ανταποκριθώ στις αξιώσεις ενός «µπολσεβικισµού των ζήτω», που βλέπει το 

προλεταριάτο πάντα πλυµένο και καλοχτενισµένο µε το ένδυµα του παλιού ήρωα. Εγώ 

                                                 
361 Herf, ό.π., 22-24. 
362 Αναγνωρίζει την αξία του έργου του Grosz µόνο στη βάση της επίθεσης και του κυνισµού· Hartleb, ό.π., 30. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα κείµενα του καταλόγου αυτής της έκθεσης περιστρέφονται γύρω από αυτήν τη 
λογική. 
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τουλάχιστον δεν µπορώ να φανταστώ το προλεταριάτο παρά µόνο µε τον τρόπο που το 

ζωγραφίζω. Εξακολουθώ να το βλέπω καταπιεσµένο, στον πάτο της κοινωνικής 

κλίµακας, κακοντυµένο, κακοπληρωµένο, σε σκοτεινά, βρωµερά σπίτια και πολύ συχνά 

εµποτισµένο µε την αστική επιθυµία «να φτάσει στην κορυφή». Πέρα από αυτό πιστεύω 

ακράδαντα ότι να υιοθετήσει κανείς, υµνολογώντας, µια µονόπλευρη και ψευδή 

εξιδανίκευση της προπαγάνδας, δεν είναι ο µόνος τρόπος για να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι αναπαράστασης του εργάτη· όχι µόνο δείχνοντάς τον µε 

τα µανίκια σηκωµένα να επιδεικνύει τους δυνατούς του δικέφαλους όπως στις 

προπαγανδιστικές αφίσες. ∆εν µπορείτε να ξεκινήσετε µε αφετηρία µια τόσο 

συναισθηµατική άποψη και να πείτε ότι οι απεικονίσεις µου είναι λάθος από την σκοπιά 

της προπαγάνδας … Πρέπει να θυµάστε ότι η µάζα του γερµανικού προλεταριάτου δεν 

έχει ακόµα την ίδια επίγνωση της δύναµής της µε τον εργάτη στη Σοβιετική Ένωση. Για 

να βοηθήσετε τους εργάτες να καταλάβουν την καταπίεση και τη δυστυχία τους, 

υποχρεώστε τους να συνειδητοποιήσουν και να παραδεχθούν ανοιχτά ότι είναι 

αξιοθρήνητοι και υποδουλωµένοι, ξυπνήστε την αυτοπεποίθησή τους και παρακινήστε 

τους στον ταξικό αγώνα· αυτό είναι το καθήκον της τέχνης και αυτό το καθήκον 

υπηρετώ»363. 

 Ολοκληρώνοντας, ένα σηµείο, που δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε είναι το 

ζήτηµα του αναγνωστικού κοινού. Είναι γεγονός ότι δεν έχουµε στοιχεία για το ποιος 

τελικά αγόραζε ή διάβαζε τα περιοδικά και τα λευκώµατα µε τα έργα των καλλιτεχνών. 

Ωστόσο, αυτό που µας ενδιαφέρει εν προκειµένω δεν είναι το ποιος τα διάβαζε, αφού για 

το ζήτηµα αυτό µόνο εικασίες θα µπορούσαµε να κάνουµε, αλλά το προφίλ των 

περιοδικών µε τα οποία οι καλλιτέχνες δέχονταν να συνεργαστούν, και το αναγνωστικό 

κοινό στο οποίο αυτά απευθύνονταν ανεξάρτητα από τον τελικό αποδέκτη τους. 

Εποµένως, µέσα στο κλίµα της επανάστασης, του κοµµουνισµού και της αφύπνισης του 

προλεταριάτου, στόχος των εκδοτών ήταν τα έντυπα να αγοραστούν ή να αναγνωστούν 

και από διανοούµενους, αλλά κυρίως από τα µέλη της εργατικής τάξης. Οι Schrader και 

Schebera αναφέρουν ότι πράγµατι τα έντυπα αυτά διαβάζονταν ως επί το πλείστον από 

αριστερούς διανοούµενους αστούς και από νέους αναρχικούς, οι οποίοι ήταν πιο κοντά 

στο USPD και την οµάδα των σπαρτακιστών364. 

Όσο για την εργατική τάξη, ο Ρισάρ σηµειώνει ότι η επίδραση που είχαν τα 

δηµοσιεύµατα των αριστερών διανοουµένων στους πολίτες ήταν ελάχιστη, καθώς, µετά 
                                                 
363 Πρόκειται για το περιοδικό Prozektor, που εκδιδόταν στη Μόσχα· George Grosz, «My Life» στο Art in 
Theory, ό.π., 411-412. 
364 Schrader και Schebera, ό.π., 10. 
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την κατάπνιξη της επανάστασης των σπαρτακιστών, οι εθνικιστές όχι µόνο διατήρησαν, 

αλλά και ενίσχυσαν την επιρροή τους µέσω αντίστοιχων δηµοσιευµάτων365. Όπως οι 

αριστεροί, έτσι και οι σοσιαλδηµοκράτες και οι δεξιοί στόχευαν στο να προσελκύσουν µε 

τα έντυπά τους το ευρύτερο δυνατό κοινό και κατά συνέπεια και την εργατική τάξη. 

Αντίστοιχα, λοιπόν, κυκλοφορούσαν και περιοδικά µε σατιρικά σκίτσα ή καλλιτεχνικά 

περιοδικά από όλες τις παρατάξεις µε επίσης προπαγανδιστικό χαρακτήρα366. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ρισάρ: «Η αγορά πληµµύρισε από βιβλία µε πολεµικά 

χρονικά που εξυµνούσαν τον ηρωισµό των στρατιωτών του 1914-1918 και µε µία 

λογοτεχνία δεύτερης ποιότητας που αποµάκρυνε τις µάζες από τα πραγµατικά πολιτικά 

προβλήµατα καθώς και από άλλα έργα αξίας. Οι εφηµερίδες αντίστοιχα δεν 

ενδιαφέρονταν να ανεβάσουν το πνευµατικό επίπεδο της µάζας. Στόχος ήταν να 

προσφέρουν στο κοινό ευκολοχώνευτες ιστορίες, συνήθως ερωτικές ή αστυνοµικές, π.χ. 

8 Uhr Abendblatt, Berliner Zeitung»367. 

                                                 
365 Ό.π., 42-44. 
366 Simmons, ό.π., 1-2 και Crockett, German Post-expressionism, ό.π., 41. Ο Crockett αναφέρει ότι από τη 
δεκαετία του 1890 το SPD είχε καλλιεργήσει την έκδοση εικονογραφηµένων περιοδικών και φυλλαδίων που 
στόχευαν να δώσουν οδηγίες στην εργατική τάξη για το πώς θα επιφέρει αλλαγές µέσα από την ειρηνική και 
µαζική δραστηριοποίηση και την ταυτόχρονη υπακοή στο κόµµα. Οι εικονογραφήσεις τους, αν και ήταν συχνά 
αλληγορικές, ήταν πάντα νατουραλιστικά αποδοσµένες και εύκολα αναγνώσιµες. Επίσης οι Schrader και 
Schebera αναφέρουν ότι τα περιοδικά που εκδόθηκαν συνολικά στη Γερµανία το διάστηµα 1918-1923, 
συµπεριλαµβανοµένων και όσων εκδόθηκαν µόνο δύο τεύχη, ανέρχονται σε περίπου 5.000· Schrader και 
Schebera, ό.π., 125. 
367 Ρισάρ, 43-44. Από το 1918 ως το 1933 η δεξιά διέθετε πάνω από 550 πολιτικές λέσχες και κυκλοφόρησε 530 
έντυπα, µε κυριότερα τα Die Tat [Πράξη] και Die Standarte [Λάβαρο], τα οποία έβγαιναν σε πολλές χιλιάδες 
φύλλα λόγω του µεγάλου αναγνωστικού κοινού τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα έντυπα της ∆εξιάς βλ. 
στο Herf, ό.π., 29-30 και Auernheimer, Σοσιαλδηµοκρατία, εθνικοσοσιαλισµός, ό.π., 99-103· Simmons, ό.π., 46-
54. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Συγκεφαλαιώνοντας, παρατηρούµε ότι η εµπειρία του πολέµου, το συνακόλουθο 

επαναστατικό κλίµα και τα µηνύµατα της Ρωσίας στη µεταπολεµική Γερµανία ώθησαν 

µια µερίδα γερµανών καλλιτεχνών από στην πολιτική στράτευση στην αριστερά, στη 

ριζοσπαστικοποίηση και κάποιους στη συµµετοχή στο KPD. Μόλις ξέσπασε η 

«επανάσταση», αυτοί οι καλλιτέχνες εκδήλωσαν τη διάθεση να αγωνιστούν στο πλευρό 

των εργατών και να θέσουν την τέχνη τους στην υπηρεσία του προλεταριάτου, 

προκειµένου να συµβάλουν στην αφύπνισή του, ακολουθώντας το παράδειγµα των 

συναδέλφων τους στη Ρωσία. Για το λόγο αυτό οι καλλιτέχνες, απορρίπτοντας 

οποιαδήποτε µορφή αφαίρεσης, επέλεξαν ρεαλιστικές µορφές έκφρασης, οι οποίες 

θεωρούσαν ότι ήταν κατανοητές από το λαό και περαιτέρω τους επέτρεπαν να 

απεικονίσουν εκείνη που θεωρούσαν αληθινή και όχι επιφανειακή πραγµατικότητα. 

 Εντούτοις τα έργα τους δεν είχαν τελικά την απήχηση που προσδοκούσαν. Ως εκ 

τούτου προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα: Πού οφειλόταν η αποτυχία εν τέλει της 

προσπάθειας των καλλιτεχνών να προσεγγίσουν την εργατική τάξη και να 

συστρατευθούν µε αυτή; Σε ποιο βαθµό αυτό οφειλόταν στους ίδιους και σε ποιο σε 

άλλους παράγοντες; Γιατί η τέχνη τους και ο ρεαλισµός απέτυχαν να λειτουργήσουν, 

όπως επεδίωκαν, ως πολιτικό όπλο; Και γιατί τελικά οι καλλιτέχνες εγκατέλειψαν την 

αριστερή τους στράτευση;  

 Τα παραπάνω ερωτήµατα είναι δύσκολο να απαντηθούν πλήρως, αλλά µπορούµε 

να διατυπώσουµε ορισµένες σκέψεις γύρω από αυτά. Στην αρχή οι καλλιτέχνες είχαν το 

αίσθηµα της αποστολής, εκπροσωπώντας, όπως επισηµαίνουν και οι Hobsbawm και 

Herf368, έναν «πολιτικό ροµαντισµό». Γρήγορα όµως τα πράγµατα αποδείχθηκαν 

διαφορετικά από αυτό που αρχικά έδειχναν. Το KPD, υπέρ του οποίου είχαν άµεσα ή 

έµµεσα στρατευθεί, δεν τους στήριξε όσο θα περίµεναν. Αντίθετα, τους αντιµετώπισε µε 

όρους πολιτικής τακτικής. Ειδικότερα, είδαµε ότι στην αρχή, όταν οι περισσότεροι από 

τους εν λόγω καλλιτέχνες είχαν ενταχθεί στο νταντά, το κοµµουνιστικό κόµµα τους 

απέρριψε, γιατί προφανώς είχε θορυβηθεί από ορισµένες προκλητικές αντιεξουσιαστικές 

και αναρχικές απόψεις και πρακτικές τους, παρότι εκείνοι δήλωναν υποστηρικτές του. 

Στη συνέχεια, ακόµα κι όταν οι καλλιτέχνες αποχώρησαν από το νταντά και πέρασαν σε 

πιο ήπιες απεικονίσεις, το κόµµα εξακολουθούσε να παραµένει επιφυλακτικό, καθώς οι 

εκπρόσωποί του δεν είχαν ακόµα αξιολογήσει την ενδεχόµενη συνεισφορά της τέχνης 
                                                 
368 Herf, ό.π., 17-18· Hobsbawm, «Μνήµες της Βαϊµάρης», ό.π. 
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στους επαναστατικούς του στόχους ούτε το ότι θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν µε 

στρατηγικό τρόπο τη δύναµη των εικόνων προκειµένου να προπαγανδίσουν την 

ιδεολογία τους. Ουσιαστικά, ο ρόλος της τέχνης ως µέσο προπαγάνδας εκτιµήθηκε 

κατόπιν ρωσικής υπόδειξης από το 1923 και µετά, οπότε οργανώθηκε η Κόκκινη Οµάδα 

και κυκλοφόρησε το Ρόπαλο. Και πάλι όµως προβλήθηκε µόνο το έργο των καλλιτεχνών 

που από ιδεολογική σκοπιά ήταν αυστηρά προσανατολισµένο στο πολιτικό πρόγραµµα 

του KPD. Εποµένως, το κοµµουνιστικό κόµµα, που απευθυνόταν στην εργατική τάξη και 

θα µπορούσε να προβάλει στο λαό τουλάχιστον την τέχνη των υποστηρικτών του, δεν το 

έκανε, αλλά τήρησε µια αµφιλεγόµενη στάση απέναντι στους καλλιτέχνες που 

µελετήσαµε σε αυτή την εργασία. 

 Η σχετικά µικρή επιρροή της προπαγάνδας των καλλιτεχνών και διανοουµένων 

της αριστεράς οφειλόταν και στην αντίστοιχη ταυτόχρονη προσπάθεια των καλλιτεχνών 

και διανοουµένων369 της δεξιάς. Οι αντιδραστικοί µοντερνιστές στη Γερµανία µπήκαν 

στην πολιτική για να θεµελιώσουν την αυθεντικότητα της στράτευσής τους, µαχόµενοι µε 

τον ίδιο ζήλο για τα δικά τους πιστεύω370. Ιδιαίτερα µετά την επανειληµµένη κατάπνιξη 

των εξεγέρσεων των σπαρτακιστών και την ύφεση της δράσης της άκρας αριστεράς, η 

επιρροή των ιδεολογικών θέσεων των εθνικιστών δυνάµωσε, ενώ η δραστηριότητά τους 

σε όλα τα πεδία ενισχύθηκε απειλητικά. Ο Laqueur προκειµένου να καταδείξει την 

αναποτελεσµατικότητα της αριστεράς αναφέρει ότι «Σε τελική ανάλυση ο Χίτλερ ήταν 

εκείνος που έθαψε τη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, όχι ο Tucholsky»371.  

 Αν τώρα περάσουµε στην πλευρά του προλεταριάτου, πόσο ήταν τελικά σε θέση 

να ανταποκριθεί στα ερεθίσµατα των καλλιτεχνών της αριστεράς, αλλά και γενικότερα, 

και να κατανοήσει και να στηρίξει την τέχνη τους; Καταρχάς, είναι δεδοµένο ότι σε 

οικονοµικό επίπεδο οι προλετάριοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τους στηρίξουν και γι’ 

αυτό οι καλλιτέχνες, παρόλο που τα έργα τους απευθύνονταν στους εργάτες, τα 

πουλούσαν τελικά στους αστούς. Αλλά και πέρα από αυτό, πόσο εφικτό µπορεί να ήταν 

για τους εργάτες, οι οποίοι βίωναν µια σκληρή και δύσκολη καθηµερινότητα, και πόσο 

µπορεί να ήθελαν να παρακολουθούν εκθέσεις και να επισκέπτονται γκαλερί; Ή, 

ιδιαίτερα στα χρόνια του πληθωρισµού κατά τα οποία πάλευαν για να αγοράσουν ένα 

κοµµάτι ψωµί, πόσο πρόθυµοι θα µπορούσαν να είναι να αγοράσουν ένα καλλιτεχνικό ή 

πολιτικό έντυπο ή λεύκωµα, όσο φτηνό και να ήταν; 
                                                 
369 Ο Laqueur, τηρώντας σε όλη του τη µελέτη µια µετριοπαθή στάση απέναντι στους αριστερούς, αναφέρει ότι 
οι δεξιοί αρνούνταν τότε την ετικέτα του «διανοούµενου», γιατί παρέπεµπε εξ ορισµού σε αριστερούς· Laqueur, 
ό.π., 79. 
370 Βλ. τις µελέτες των Herf και Ρισάρ, ό.π. 
371 Laqueur, ό.π.,71. 
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 Περαιτέρω, έστω και αν έβλεπαν τα έργα των καλλιτεχνών, πόσο ευκρινή θα ήταν 

εν τέλει γι’αυτούς τα µηνύµατά τους; Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες θεωρούσαν ότι η τέχνη τους 

ήταν κατανοητή από το λαό, αλλά πόσο αυτό ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα; Και 

πόσο θα εκτιµούσε το προλεταριακό κοινό αυτό το ύφος από τη στιγµή που το ύφος που 

προβαλλόταν από το σύστηµα ήταν το νατουραλιστικό και ιµπρεσιονιστικό ύφος των 

Liebermann, Menzel και Slevogt; Συνεπώς, µπορεί οι καλλιτέχνες να απογοητεύτηκαν 

γιατί οι εργάτες δεν έδειξαν το αναµενόµενο γι’ αυτούς ενδιαφέρον, αλλά αυτό ήταν 

επόµενο, αφού οι ίδιοι δεν µπόρεσαν να εκτιµήσουν τις ανάγκες τους και πλάσαραν την 

τέχνη τους µε «αστικό» τρόπο. 

 Σε ό,τι αφορά στους ίδιους τους καλλιτέχνες, αξίζει να επιµείνουµε σε δύο 

σηµεία. Πρώτον, η εξέλιξη των γεγονότων επιτρέπει να διατυπώσουµε την εκτίµηση ότι 

από πολιτική σκοπιά δεν ήταν ώριµοι να συµµετάσχουν σε µια σοσιαλιστική ή 

κοµµουνιστική επανάσταση. Οι περισσότεροι ήταν αρκετά νέοι ακόµα, χωρίς καµία 

ιδιαίτερη πολιτική παιδεία ή εµπειρία που θα τους επέτρεπε να εκτιµήσουν τις 

καταστάσεις, και µεγαλωµένοι, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις, σε ένα µικροµεσαίο 

αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου το πιθανότερο είναι να προβαλλόταν ως 

πρότυπο ο τρόπος ζωής των µεγαλοαστών και όχι των εργατών. Ο Laqueur σχολιάζει 

σχετικά: «Στις πολιτιστικές δραστηριότητες του κοµµουνιστικού κόµµατος δέσποζαν 

διανοούµενοι µε αστικό υπόβαθρο. Αυτές οι αριστερές Μαρίες Μαγδαληνές, οι µποέµ 

του 1910, είχαν επιλέξει το µονοπάτι της αρετής»372. Εν προκειµένω ο Laqueur µπορεί να 

είναι ίσως υπερβολικός και ειρωνικός, εκείνο όµως που θέλει να τονίσει είναι πως οι 

καλλιτέχνες που τάχθηκαν στο πλευρό των εργατών δεν είχαν βιώσει και δεν είχαν ιδέα 

για το τι σηµαίνει να είσαι εργάτης ούτε ταυτίζονταν µε τις αξίες και την ηθική του KPD. 

Αυτή η διαπίστωση δεν κρίνει την ειλικρίνεια της πρόθεσής τους, αλλά στέκεται στην 

αδυναµία τους τελικά να στηρίξουν έµπρακτα τον επαναστατικό αγώνα. Ο ενθουσιασµός 

και η πολιτική αφέλεια των καλλιτεχνών τούς ώθησε να υποστηρίξουν αµέσως το KPD 

ως αντι-αστικό κόµµα που, παίρνοντας γραµµή από το κοµµουνιστικό κόµµα της Ρωσίας, 

προσέφερε ένα θελκτικό – αν και ουτοπικό τουλάχιστον για τα δεδοµένα της Γερµανίας – 

ιδεολογικό στόχο και κίνητρο σε αυτούς. Ωστόσο, αυτή η συστράτευση δεν µπόρεσε να 

αναιρέσει βασικές διαφορές πολιτικής αντίληψης και στάσης: ενώ οι αριστεροί 

διανοούµενοι και καλλιτέχνες υποστήριζαν την αναγκαιότητα µιας καλλιτεχνικής 

επανάστασης, οι πολιτικοί του KPD περιόριζαν την επανάσταση στην πολιτική και 

οικονοµική πτυχή της· από την άλλη, οι εργάτες, ο βασικός µοχλός της επανάστασης και 
                                                 
372 ό.π., 51. 
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για τους µεν και για τους δε, εγκατέλειψαν σχετικά γρήγορα, ή ίσως και να µην 

υιοθέτησαν ποτέ µαζικά και µε ενθουσιασµό, την ιδέα της επανάστασης, αφού 

ουσιαστικά τήρησαν µια µετριοπαθή στάση και δεν απέκοψαν τους δεσµούς τους µε τους 

γερµανικούς θεσµούς και την καθεστηκυία τάξη πραγµάτων. Η Shapiro σηµειώνει 

σχετικά: «Συνεπώς θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι καλλιτέχνες και το 

προλεταριάτο δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να συναντηθούν, γιατί η κοινωνία δεν 

επαναστατικοποιήθηκε ποτέ πραγµατικά»373. Ως εκ τούτου, ένας λόγος που έστρεψε 

άλλους καλλιτέχνες στην αποµάκρυνσή τους από το KPD και άλλους στην 

απολιτικοποίηση ήταν η απογοήτευσή τους, ανεξάρτητα από το αν ήταν δικαιολογηµένη 

ή όχι, από την ανταπόκριση τόσο του κόµµατος, όσο και του προλεταριάτου. 

 Ένας άλλος λόγος που ενδεχοµένως οδήγησε τους καλλιτέχνες στην εγκατάλειψη 

της αριστερής ταυτότητας των ίδιων και της τέχνης τους, και αποτελεί το δεύτερο σηµείο 

που είναι χρήσιµο να τονίσουµε, είναι ότι γι’ αυτούς η τέχνη δεν έπαψε ποτέ να έχει τον 

χαρακτήρα επαγγέλµατος και µέσου βιοπορισµού. Εποµένως, πάνω από όλα νοιάζονταν 

για την εξασφάλιση των καλύτερων υλικών συνθηκών για τους ίδιους και αυτός ήταν ο 

κύριος λόγος που συσπειρώθηκαν σε οµάδες. Η διεκδίκηση κοινών καλλιτεχνικών 

αιτηµάτων, που θα ήταν προς όφελός τους, όπως η αναθεώρηση των καλλιτεχνικών 

θεσµών και η προβολή και στήριξη των νέων καλλιτεχνών από ιδιωτικά και κρατικά 

ιδρύµατα, ήταν κάτι που ένωσε πολλούς καλλιτέχνες διαφορετικών πολιτικών 

πεποιθήσεων και καταδεικνύει το πώς όλοι, ακόµα και µέσα στο κλίµα της επανάστασης, 

επαναστατούσαν πρώτα για τους ίδιους ή τα συντεχνιακά τους, θα λέγαµε σήµερα, 

συµφέροντα και δευτερευόντως για το προλεταριάτο. Με άλλα λόγια, οι αριστεροί 

καλλιτέχνες δε δίστασαν να συνεργαστούν µε σοσιαλδηµοκράτες ή κεντρώους 

καλλιτέχνες, όταν επρόκειτο για το προσωπικό τους συµφέρον και για πρακτικές που θα 

ενίσχυαν τη φήµη και τις πωλήσεις τους. Βέβαια, είδαµε ότι η λειτουργία αυτών των 

οµάδων, µε εξαίρεση την Οµάδα του Νοέµβρη, ήταν βραχύβια, αλλά αυτό οφειλόταν 

κατά κύριο λόγο σε ασυµφωνίες καλλιτεχνικής και όχι πολιτικής φύσης. Από την άλλη, 

το γεγονός αυτό επιβεβαίωνε συχνά την ανταγωνιστικότητα και τον ατοµισµό των 

καλλιτεχνών, στοιχεία δηλαδή αντίθετα προς µια σοσιαλιστική-κοµµουνιστική λογική. Σε 

κάθε περίπτωση, αυτό που τους ενδιέφερε πρωτίστως από τις επαναστατικές 

καλλιτεχνικές οµάδες ήταν να κερδίσουν καλλιτεχνική ελευθερία και ευνοϊκότερες 

οικονοµικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα δεν ήταν πρόθυµοι να θυσιάσουν την αυτονοµία 

τους στο βωµό των ιδεολογικών αναγκών της στιγµής. 
                                                 
373 Shapiro,ό.π., 208. 
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 Παράλληλα, από τη στιγµή που η τέχνη τους αποτελούσε εµπορεύσιµο αγαθό, 

ήταν αναπόφευκτο και µοιραίο να ενσωµατωθούν στο ισχύον καπιταλιστικό σύστηµα 

αγοράς. Όµως, οι έµποροι που πρόβαλλαν τη νέα τέχνη, απευθύνονταν πάντα στο αστικό 

κοινό που είχε την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσει, ανεξάρτητα από τις δικές τους 

πολιτικές πεποιθήσεις και ανεξάρτητα από την ουτοπική ή ροµαντική επιθυµία των 

καλλιτεχνών να απευθύνεται το έργο τους στο προλεταριάτο. Ως εκ τούτου, παρατηρούµε 

ότι µπορεί οι καλλιτέχνες της αριστεράς να κατηγορούσαν και να αποστρέφονταν τους 

αστούς, στην πράξη όµως, έστω και έµµεσα, δέχονταν το γεγονός ότι εκείνοι που τα 

έβλεπαν ή τα αγόραζαν ήταν ως επί το πλείστον οι µεγαλοαστοί, καθώς αφενός είχαν την 

απαραίτητη οικονοµική άνεση, αφετέρου – ιδιαίτερα στα χρόνια του πληθωρισµού – 

έβλεπαν την αγορά έργων τέχνης ως µορφή επένδυσης, και εν τέλει συνήθως διέθεταν 

την απαραίτητη σχετική επενδυτική ή καλλιτεχνική παιδεία.  

 Οπωσδήποτε, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ήταν οι κεφαλαιοκράτες και οι 

µεγαλοαστοί, τους οποίους οι καλλιτέχνες σατίριζαν, χλεύαζαν και πρόσβαλλαν, εκείνοι 

που αγόραζαν τις ελαιογραφίες τους ή τα ακριβά λευκώµατά τους. Μια πιθανή εξήγηση 

προσφέρει η Barton, η οποία στην προσπάθειά της να σκιαγραφήσει ως ουδέτερο 

πολιτικά τον Dix, αναφέρει ότι τους περισσότερους τίτλους των έργων του τους 

προσάρµοζε ο έµπορός του Nierendorf δίνοντάς τους πάντα πολιτική χροιά, καθώς 

θεωρούσε ότι θα τα καθιστούσε περισσότερο δηµοφιλή, ιδιαίτερα στη βερολινέζικη 

αγορά374. Ανεξάρτητα από το αν αυτό συνέβαινε ή όχι και σε ποιο βαθµό, διαπιστώνουµε 

ότι η ριζοσπαστικοποίηση των έργων πιθανότατα ενείχε και στοιχεία µόδας που 

κέντριζαν το ενδιαφέρον των συλλεκτών, ανεξάρτητα από τις ατοµικές πολιτικές τους 

πεποιθήσεις375. Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι κάποιοι αγοραστές 

αδιαφορούσαν ή δεν ασχολούνταν και τόσο µε τα νοήµατα, αντιµετωπίζοντας την αγορά 

έργων τέχνης καθαρά από επενδυτική σκοπιά. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που κοσµούσαν 

τα σαλόνια τους µε αυτά τα έργα ήταν πλούσιοι συλλέκτες, όπως οι Heinrich Kirchoff, 

August Freiherr von der Heydt, και Hans Koch, και όχι εργάτες.  

 Στην καπιταλιστική αγορά τέχνης στο πλαίσιο της οποίας οι καλλιτέχνες 

διακινούσαν τα έργα τους, οι συλλέκτες αγόραζαν κατά κύριο λόγο από εµπόρους, οι 

οποίοι λειτουργούσαν ως διαµεσολαβητές. Κατά συνέπεια, οι καλλιτέχνες χρειάζονταν 

αναγκαστικά έναν ή περισσότερους εµπόρους, οι οποίοι θα τους παρουσίαζαν στο κοινό, 
                                                 
374 Barton, ό.π., 8. 
375 Κάτι παρόµοιο συνέβαινε και µε το πολιτικό θέατρο του Piscator. Οι Schrader και Schebera (ό.π., 172) 
αναφέρουν ότι και το προλεταριακό θέατρο του Piscator, παρά τις προσπάθειές του, δεν το παρακολουθούσαν 
εργάτες, αλλά κυρίως αστοί, οι οποίοι, ναι µεν κατέκριναν τις πολιτικές του πεποιθήσεις, ωστόσο ενδιαφέρονταν 
για τις καινοτοµίες του σε τεχνικό επίπεδο. 
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στους συλλέκτες και τους διευθυντές των µουσείων και των συλλογών µε τρόπο που θα 

τους καθιστούσε εµπορεύσιµους. Λόγω αυτής της ανάγκης δέχονταν να συνεργάζονται 

συχνά µε εµπόρους, οι οποίοι είχαν πολύ διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, ή που 

προωθούσαν παράλληλα και έργα καλλιτεχνών µε επίσης διαφορετικό πολιτικό 

προσανατολισµό. Για παράδειγµα, ο Grosz συνεργαζόταν συστηµατικά µε τον 

συντηρητικό έµπορο τέχνης Goltz. 

 Σε αυτό το πνεύµα είναι χρήσιµο να εξετάσουµε και τη συµµετοχή των 

καλλιτεχνών το 1925 στην έκθεση του Hartlaub, η οποία πιστοποιεί το πέρασµά τους από 

τη ριζοσπαστικοποίηση στην απολιτικοποίηση. Η συναίνεσή τους στο να 

συµπεριληφθούν έργα τους σε αυτήν την έκθεση και να εκτεθούν πλάι στα έργα 

καλλιτεχνών µε αντίθετες πολιτικές πεποιθήσεις και διαφορετικό ύφος, αλλά και το ότι 

δεν αντέδρασαν στην προβολή τους ως ενιαία τάση υπό τον όρο Νέα Αντικειµενικότητα, 

φανερώνουν την αποµάκρυνσή τους από τις αριστερές πολιτικές ιδέες. Βέβαια, αυτή η 

απολιτικοποίηση, αποτέλεσµα όλων των παραπάνω παραµέτρων, ήταν ήδη εµφανής και 

στα έργα τους, που πλέον είχαν χάσει ή είχαν αρχίσει να χάνουν τον µαχητικό 

ριζοσπαστικό τους χαρακτήρα. Όσο για το ρεαλιστικό ύφος, αυτό το διατήρησαν γιατί, 

ιδιαίτερα µετά την εν λόγω έκθεση, καθιερώθηκε και άρχισε να «πουλάει» συστηµατικά 

προσφέροντάς τους αναγνώριση και χρήµατα· πλέον άρχισαν να παίρνουν µέρος σε 

πολυάριθµες εκθέσεις ενώ κάποιοι κατέλαβαν θέσεις και σε Ακαδηµίες. Το 1925 οι 

Hubbuch και Scholz έγιναν καθηγητές στην Ακαδηµία της Καρλσρούης και το 1927 ο 

Dix έγινε καθηγητής στην Ακαδηµία της ∆ρέσδης. 

 Εποµένως, οι καλλιτέχνες δεν µπόρεσαν σε βάθος χρόνου να σταθούν πιστοί στις 

επαναστατικές προθέσεις και φιλοδοξίες τους των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων. 

Ηθεληµένα ή αθέλητα, από τη στιγµή που η τέχνη τους ήταν γι’ αυτούς ένα εµπορεύσιµο 

αγαθό και επιπλέον βίωσαν την απογοήτευση από τη στάση του κοµµουνιστικού 

κόµµατος και τελικά την αποτυχία της επανάστασης, ενσωµατώθηκαν στο καπιταλιστικό 

σύστηµα αγοράς. Παραιτήθηκαν από την ιδέα της συλλογικότητας και λειτούργησαν εν 

τέλει περισσότερο εξατοµικευµένα και ίσως ωφελιµιστικά. Ο Grosz, σε συνεργασία µε 

τον Heartfield, έγραφε ακόµα το 1925 στο κείµενό τους µε τίτλο «Kunst ist in Gefahr» 

[«Η τέχνη σε κίνδυνο»]: «Για όποιον το αίτηµα των εργατών για επανάσταση δεν είναι 

απλώς µια κουβέντα ή µια ‘ωραία ιδέα αλλά µη πραγµατοποιήσιµη’, δεν γίνεται να 

αρκείται στο να συνεχίζει να δουλεύει ανώδυνα ασχολούµενος µόνο µε ζητήµατα 

φόρµας. Πρέπει να προσπαθήσει να εκφράσει την αγωνιστικότητα των εργατών και να 

κρίνει την αξία του έργου του από την κοινωνική του χρησιµότητα και 
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αποτελεσµατικότητα, και όχι µε βάση ανεξέλεγκτες ατοµικές καλλιτεχνικές αρχές ή τη 

δηµόσια απήχησή του»376. Ωστόσο ακόµα κι αυτός, ίσως ο πιο επίµονος στις αριστερές 

του ιδέες αυτή την εποχή, αρχίζει να στρέφεται την ίδια περίοδο προς µια πιο «εύπεπτη» 

για το αστικό κοινό θεµατολογία και τεχνοτροπία. 

 Η εξέλιξη της στάσης των αριστερών καλλιτεχνών µέσα στο χρόνο οπωσδήποτε 

µπορεί να µας προβληµατίσει σχετικά µε το πόσο προετοιµασµένοι και αποφασισµένοι 

ήταν να υπερασπιστούν και να διατηρήσουν την αριστερή τους ταυτότητα και 

κοινωνικοπολιτική κριτική, όταν καταλάγιασε η επαναστατικότητα της πρώτης 

µεταπολεµικής περιόδου και σηµειώθηκε στροφή προς πιο συντηρητικές πολιτικές 

κατευθύνσεις· σε καµία περίπτωση δεν αλλάζει όµως το γεγονός ότι τα έργα που 

παρήγαγαν ιδίως κατά την περίοδο από το 1918 έως το 1925, αλλά κάποιοι και αργότερα, 

διακρίνονται από µια σαφή διάθεση κοινωνικής κριτικής, ριζοσπαστικότητα και εν τέλει 

επαναστατικότητα. 

                                                 
376 George Grosz και Wieland Herzfelde, «Art is in Danger/Kunst ist in Gefahr» στο Art in Theory, ό.π., 467-470. 
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