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«Έκκεζα ν Ηκπξεζηνληζκφο ρξσζηάεη ηε γέλλεζε ηνπ ζηνλ John Constable θαη ηελ 

απφιπηε δφμα ηνπ, ην έξγν δειαδή ηνπ Claude Monet, ζηελ ηδηνθπία ηνπ Turner, πνπ 

ηνλ έρεη επεξεάζεη βαζηά». 

-Wynford Dewhurst, Impressionist Painting: Its Genesis and Development, 1904- 

 

«Ζ Σέρλε έρεη πέζεη ζηε Γαιιία θαη ην New English Art Club κνπ θαίλεηαη ζαλ έλαο 

ζπφξνο πνπ έξρεηαη κέζσ ζάιαζζαο απφ έλαλ ραιαζκέλν θήπν. Ο ζπφξνο φκσο 

απηφο έπηαζε αγγιηθή ξίδα θαη ήδε αγγιηθφ ρξψκα θαη άξσκα βξίζθνληαη ζην 

ινπινχδη ηνπ». 

-George Moore- 

 

 

Δηθόλα 1: Lucien Pissarro, Το παιαηό τφράθη, Coldharbour, Surrey, π. 1925, ιάδη ζε θακβά, 53.4 x 65 εθ., 

The Courtlaud Gallery, Λνλδίλν. 
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Ειςαγωγό 

 

Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη: Ζ Πξόζιεςε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνύ ζηελ 

Αγγιηθή Σέρλε, 1871-1914. Ήδε απφ ηνλ ηίηιν πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ επεμήγεζε ησλ φξσλ πνπ πεξηθιείνληαη ζε απηφλ. Καηαξρήλ, 

ε ιέμε πξόζιεςε ζεκαίλεη ηελ αληίιεςε θαη θξηηηθή ππνδνρή ελφο λένπ 

– θαη φρη κφλν – γεγνλφηνο ή κηαο λέαο θαηάζηαζεο ή παξάζηαζεο. Με 

ηνλ φξν πξόζιεςε ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαθέξνκαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν αγγιηθφο ζεζκηθφο θαη εμσζεζκηθφο θφζκνο ηεο ηέρλεο 

αληειήθζε, ππνδέρηεθε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζε φιεο ηηο 

κνξθέο ηνπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (1871-1914). Σα παξαπάλσ 

νξηνζεηνχλ σο έλα βαζκφ φζα πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία, ζε γεληθέο γξακκέο, ζα 

θιεζεί λα αλαδείμεη νιφθιεξν ην θάζκα ηνπ θφζκνπ ηεο αγγιηθήο ηέρλεο 

θαη ηδηαίηεξα ην πψο απηφο επέδξαζε ζηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ άιιε πιεπξά ηεο Μάγρεο. 

Ζ ίδηα ε επηινγή ηεο ιέμεο πξόζιεςε δελ είλαη ηπραία, αθνχ 

αληαλαθιά ηελ πίζηε ζηελ ίδηα ηε Θεσξία ηεο Πξόζιεςεο θαη ζηε 

ζεκαληηθφηεηά ηεο, φπσο απηή νξίζηεθε απφ ηνλ Γεξκαλφ ηζηνξηθφ ηεο 

ινγνηερλίαο Hans Robert Jauss.
1
 Σελ πεπνίζεζε, δειαδή, φηη ηα 

αληηθείκελα θαη ηα ππνθείκελα ηεο ηέρλεο δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ 

κεκνλσκέλα, αιιά πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζε αιιειεπίδξαζε πξνο ηνλ 

απνδέθηε ηνπο, δηφηη ν δέθηεο είλαη απηφο πνπ απνθσδηθνπνηεί θαη 

εξκελεχεη ην κήλπκα ηνπ πνκπνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα απνθσδηθνπνίεζε ε 

νπνία, θπζηθά, βαζίδεηαη ζην ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζηηο 

κνλαδηθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ηνλ 

                                                           
1
 Robert C. Holub, Θεσξία ηεο Πξόζιεςεο: κηα θξηηηθή εηζαγσγή, Κσλζηαληίλα Σζαθνπνχινπ (κεη.), 

Αζήλα, 2001, ζ. xi-xvii 
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πεξηβάιινπλ θαη ηνλ δηακνξθψλνπλ.
2
 

Ζ πξόζιεςε επνκέλσο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ δελ ζα βνεζήζεη κφλν 

ζηελ επαξθέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηερληθήο ηάζεο ή 

ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ζηελ ηέρλε αιιά θαη ζηε βαζχηεξε 

αλάιπζε ηεο χζηεξεο Βηθησξηαλήο θαη Δδνπαξδηαλήο θνηλσλίαο, νη 

ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ησλ νπνίσλ δηακφξθσζαλ ηε βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζεκειηψζεθε ε πξφζιεςε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ αγγιηθή 

ηέρλε. 

Ο Ηκπξεζηνληζκόο είλαη κηα αθφκα ιέμε-φξνο πνπ ρξεηάδεηαη 

απνζαθήληζε, δηφηη νη έλλνηεο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο ηέρλεο δηαθνξνπνηνχληαη κέζα ζηνλ ρξφλν θαη αλάινγα 

κε ηνλ κειεηεηή. Σα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνδνιφγεζεο ζηελ Ηζηνξία θαη 

ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο είλαη ιίγν πνιχ ζπλεζηζκέλα. Ζ ρσξνρξνληθή 

νξηνζέηεζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζίγνπξα δελ απνηειεί θάπνηα εμαίξεζε. 

Οη ζχγρξνλεο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ηζηνξηθή αθεηεξία ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ εληνπίδεηαη ζηε Γαιιία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1860 φπσο 

θαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ: ηνλ Claude 

Monet, ηoλ Pierre-Auguste Renoir θαη ηνλ Camille Pissarro. Δπίζεο, ηνλ 

Edouard Manet, ηνλ Edgar Degas, ηε ρνιή ηεο Μπαξκπηδφλ, ηδίσο ηνλ 

ηνπηνγξάθν Jean-Baptiste-Camille Corot θαη ηελ ηαπσληθή δσγξαθηθή 

ηνπίσλ. Απηή έγηλε γλσζηή ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ πεξίνδν κέζσ 

εθζέζεσλ θαη ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο ραξαθηηθψλ κε έξγα Ηαπψλσλ 

θαιιηηερλψλ φπσο ν Katsushika Hokusai, ν Utagawa Hiroshige, θ.ά. 

Βαζηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ είλαη ε 

απνπζία ή ε ζπάληα ρξήζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ ζηηο ζθηέο, ην Plein Air Painting θαη νη 

γξήγνξεο πηλειηέο πνπ αξρηθά έκνηαδαλ κε θφκκα. Απφ ηα κέζα ηεο 

                                                           
2
  Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic Reception, Timothy Bahti (κεη.), Paul de Man (εηζαγ.), 

Μπξάηηνλ Μεγάιε Βξεηαλία, 1982 



 

 

8 

 

δεθαεηίαο ηνπ 1880, κε ηελ εηζήγεζε ησλ Νεν-Ηκπξεζηνληζηψλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη νη κηθξέο ηειείεο (Πνπαληηγηζκφο) θαη ε 

ρξήζε ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ κε ιηγνζηή αλάκεημε κεηαμχ ηνπο. Απηφ 

έγηλε αθφκα πην έληνλν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Νηηβηδηνληζκνχ, επίζεο θαηά 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, κε ην έξγν ηνπ Georges Seurat, ηνπ Paul 

Signac θ.ά. Αθφκα, παξαηεξείηαη ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο 

θεπγαιέαο ζηηγκήο, ηεο δηαθνξάο ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηνπο 

ρξσκαηηθνχο ηφλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην θπζηθφ θσο φπσο πέθηεη 

πάλσ ζηα αληηθείκελα. Σέινο, θπξηαξρεί ε έιιεηςε επηκεινχο 

θηληξίζκαηνο ζηηο κνξθέο, αλζξψπηλεο ή κε, κε εζθεκκέλεο αηέιεηεο ζηηο 

θφξκεο, ψζηε ην κάηη λα γεκίζεη ηα ζεκεία πνπ δελ βιέπεη κε απηφ πνπ 

γλσξίδεη φηη ππάξρεη. εκαληηθή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ άζθεζε ε θσηνγξαθία θαη ε αλαθάιπςε 

ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο.
3
  

ηε ζεκαηνινγία ηνπο νη ηκπξεζηνληζηέο αλαπαξηζηνχλ ζπλήζσο 

ζθελέο απφ ηελ αζηηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε θχζε έμσ απφ ηελ πφιε. 

Δίλαη ε «ηέρλε ηεο κνληέξλαο δσήο», φπσο έρεη νλνκαζηεί. ηα έξγα ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ηνπία, ιίγεο ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

θαη αθφκα ιηγφηεξα πνξηξέηα. Οη αθεγεκαηηθέο ζθελέο ιείπνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρηθή νκάδα πνπ εηζάγεη ηελ ηκπξεζηνληζηηθή 

ηερλνηξνπία. Μεηαγελέζηεξα ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο θαιιηηερλψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηζηνξηθέο ζθελέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηκπξεζηνληζηηθέο ηερληθέο.  

ε κεγάιν βαζκφ ν Ηκπξεζηνληζκφο είλαη κία αζηηθή δσγξαθηθή ηέρλε 

πνπ έρεη παξαρζεί απφ αζηνχο θαη γη’ απηφ είλαη θαη πξννξηζκέλε γηα 

αζηνχο.
4
 Αξθεηνί απφ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ εηζήγαγαλ θαη πηνζέηεζαλ, 

                                                           
3
  1839 ε επίζεκε εκεξνκελία ηεο εθεχξεζεο ηεο θσηνγξαθηθήο θάκεξαο 

4
 Ο όροσ αστικός χρηςιμοποιείται με την ταξική του ςημαςία ςτην πρόταςη 
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ζε πξψην επίπεδν, ηηο ηερληθέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ πξνέξρνληαλ απφ 

νηθνλνκηθά ηζρπξέο νηθνγέλεηεο, ελψ, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νξηζκέλνη 

άιινη πνπ εληάρζεθαλ ζηνπο ηκπξεζηνληζηηθνχο θχθινπο, φπσο ν Degas 

θαη ν Lautrec, ήηαλ γφλνη αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ. Αθφκα θαη ε 

ελαζρφιεζε κε ηε θχζε θαη ην Plen air Painting πξνππνζέηεη σο έλα 

ζεκείν ηελ αζηηθή πξνέιεπζε ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ, θαζψο ε 

ιαηξεία ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο θχζεο πξνυπνζέηεη ηελ αξρηθή απνκάθξπλζε 

απφ απηή.
5
 ηα ππφ εμέηαζε ρξφληα πξάγκαηη είραλ νινθιεξσζεί ηα 

ηζρπξά θχκαηα αζηηθνπνίεζεο πνπ είραλ μεθηλήζεη ζηε δπηηθή Δπξψπε 

ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα κε ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο.
6
  

Ζ ηέρλε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη νη εθπξφζσπνί ηνπ εμέθξαδαλ ηελ 

αηζζεηηθή ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο. Δίλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα εληνπίζνπκε, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, πηζαλνχο θνηλσληθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζην έξγν ησλ πξψησλ ηκπξεζηνληζηψλ, φπσο ζα ην 

θάλακε γηα παξάδεηγκα ζην έξγν ηνπ Courbet αιιά θαη κεηαγελέζηεξσλ 

θαιιηηερλψλ θαη θαιιηηερληθψλ νκάδσλ ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο. 

Ο Ηκπξεζηνληζκφο αληαλαθιά ην δφγκα «l’art pour l’art» θαη είλαη κηα 

ηέρλε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ αηζζεηηζκφ. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

απνηειεί θξηηηθή πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, 

ησλ φξσλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ θαιιηηερλψλ απηψλ. 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φζνλ 

αθνξά ηα θνξκαιηζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θαιιηηερληθέο επηξξνέο 

ησλ πξψησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαη ηα ζέκαηα αλαπαξάζηαζήο ηνπ. ην 

ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ πνιιά αθφκα, φκσο απηφ δελ 

                                                           
5
 Στην πρόταςη αυτή ο όροσ αστικός με τη χωροθετική του ςημαςία 

6
 Arnold Hauser, Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Σάθε Κνλδχιε (κεη.), 4

νο
 Σφκνο, Αζήλα, 1970, ζ. 219-

220 
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είλαη ην δεηνχκελν. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα παξαηεξεζεί φηη, παξφηη 

ππάξρεη κηα ζχγθιηζε ζηα θχξηα ζεκεία ηεο νξνζέηεζεο ηνπ ξεχκαηνο 

ηνπ Ηκπξεζηνληζκνύ, παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο ζηα επηκέξνπο 

γλσξίζκαηα.  

Ο Ηκπξεζηνληζκφο ζπρλά πεξηγξάθεηαη/παξνπζηάδεηαη σο θαιιηηερληθφ 

θίλεκα. Απηφ ζέηεη έλα εχινγν εξψηεκα: ν Ηκπξεζηνληζκφο ήηαλ φλησο 

θαιιηηερληθφ θίλεκα φπσο κεηαγελέζηεξα π.ρ. ν Φνπηνπξηζκφο θαη ν 

νπξεαιηζκφο; Δίλαη δεδνκέλν φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο δελ απέθηεζε πνηέ 

ζεσξεηηθφ καληθέζην θαη φζνη αθνινχζεζαλ ηελ ηερληθή ηνπ ή 

ζπκκεηείραλ ζηηο νθηψ εθζέζεηο (απφ ην 1874 κέρξη ην 1886 ζην Παξίζη) 

δελ δηέπνληαλ απφ ηερλνηξνπηθή ή ζεσξεηηθή νκνηνγέλεηα. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο κάιηζηα νη ζπλερείο αιιαγέο ησλ ηίηισλ ησλ εθζέζεσλ: 

απφ έθζεζε ησλ Αλεμαξηήησλ Καιιηηερλώλ ην 1874 ζε Δθζέζε ησλ 

Ηκπξεζηνληζηώλ ην 1877 θαη μαλά ησλ Αλεμαξηήησλ Καιιηηερλώλ ην 1879. 

Πξνζσπηθά ζεσξψ φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο δελ ήηαλ θίλεκα παξά ην 

γεγνλφο φηη νη εθπξφζσπνί ηνπ δεκηνπξγνχζαλ θαη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 

1880, νξγαλσλφληαλ κε ηξφπνπο πνπ ζπκίδνπλ κεηαγελέζηεξα θηλήκαηα 

ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο. 

Έλα αθφκε εξψηεκα είλαη αλ ν Edouard Manet θαη ν Edgar Degas 

ήηαλ κέιε ηνπ «θηλήκαηνο», θαζψο ν πξψηνο δελ ζπκκεηείρε πνηέ ζε 

εθζέζεηο, δελ εγθαηέιεηςε ζρεδφλ πνηέ ηα ζθνχξα ρξψκαηα θαη ηε 

δσγξαθηθή εληφο ηνπ ζηνχληην θαη αθφκα, φηαλ πηνζέηεζε ηηο θνθηέο 

πηλειηέο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, ηηο εθάξκνζε κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. 

Πξάγκα δηφινπ πεξίεξγν, δεδνκέλνπ φηη ν Manet ήηαλ αξθεηά κεγάινο 

ζε ειηθία ηε δεθαεηία ηνπ 1870 θαη έλαο ήδε δηακνξθσκέλνο 

θαιιηηέρλεο. Παξφι’ απηά δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη θαλείο ηελ ηζρπξή 

επηξξνή πνπ ν Manet άζθεζε ζηνπο ηκπξεζηνληζηέο. Θεσξψ πάλησο φηη 

κφλν θαηαρξεζηηθά ν ίδηνο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα κέιε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ.  
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Ο Degas, απφ ηελ άιιε, ππήξμε πεξίπινθε ππφζεζε. Ωο κεγαιχηεξφο 

φισλ ζηελ ειηθία ππεξέηεζε θαη απηφο ηελ πξνζσπηθή ηνπ κέζνδν 

αλαπαξάζηαζεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζεκαηηθέο. πκκεηείρε ζηηο επηά 

απφ ηηο ζπλνιηθά νθηψ εθζέζεηο, φκσο αξλήζεθε απηέο λα νλνκαζηνχλ 

ηκπξεζηνληζηηθέο. Παξάιιεια, επηζπκνχζε λα ππάξμεη έλα Salon 

ξεαιηζηψλ πνιχ πεξηζζφηεξν απ’ φζν ήζειε λα δηακνξθψζεη κηα λέα 

θαιιηηερληθή ηερλνηξνπία. ε κνξθνινγηθφ επίπεδν θαη ζηηο επηινγέο ησλ 

δσγξαθηθψλ ηνπ ζεκάησλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο πην νκνηνγελείο Monet, Renoir, Sisley, Morisot, Guillaumin, 

Caillebotte θαη Pissarro. Γεδνκέλσλ απηψλ ε ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ κνηάδεη θαηαρξεζηηθή. Βέβαηα, ην έξγν θαη ε δξάζε ηνπ 

είραλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ ππφινηπε νκάδα θαη ζίγνπξα ηνλ 

ηνπνζεηνχλ ζηνπο ηκπξεζηνληζηέο κε ηελ ηζηνξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ 

εθφζνλ ζπκκεηείρε ζηηο πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο, πηνζέηεζε ηερληθέο ησλ 

ηκπξεζηνληζηψλ, ζπλαλαζηξάθεθε καδί ηνπο θαη, εληέιεη, αλαγλσξίζηεθε 

σο ηέηνηνο. 

Οη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ εκθαλίδνληαη αθφκα 

κεγαιχηεξεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλδειψζεηο θαη ηηο ππνδειψζεηο ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ, φηαλ ε έξεπλα δηεπξχλεηαη ρσξνρξνληθά. Δίλαη 

πξαγκαηηθά πνιιέο θαη βαζηέο νη δηρνγλσκίεο αλάκεζα ζηε ζχγρξνλε θαη 

ζηελ ππφ εμέηαζε επνρή γηα ην ηη είλαη ν Ηκπξεζηνληζκφο ή γηα ην ηη 

ζπληζηά έλα ηκπξεζηνληζηηθφ έξγν. Οη Άγγινη ηερλνθξίηεο, θνληά ζην 

γχξηζκα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δεκνζίεπζαλ αξθεηά άξζξα θαη βηβιία γηα ηε 

λέα ηέρλε πνπ γελλήζεθε ζηε Γαιιία. Μειεηψληαο απηά δηαπηζηψλνληαη 

εχθνια νη δηαθνξνπνηήζεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο θσδηθνπνηήζεηο 

ηνπ φξνπ. 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ηηηινθνξείηαη: Από ηνλ Velazquez 

ζηνλ Whistler: δεηήκαηα νξνινγίαο. Ο ππξήλαο ηνπ θεθαιαίνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο απνθιίζεηο κεηαμχ κειεηεηψλ θαη θαιιηηερλψλ, φηαλ 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν Ηκπξεζηνληζκόο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Σν 

θεθάιαην δελ ζα επεθηαζεί ηδηαίηεξα πάλσ ζην ζέκα απηφ. Δίλαη, φκσο, 

απαξαίηεην αθελφο γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε ζεκαζία ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ σο φξνπ θαη αθεηέξνπ γηα λα παξνπζηαζηνχλ νη 

δπζθνιίεο πνπ είραλ νη Άγγινη κειεηεηέο θαη θαιιηηέρλεο ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο λέαο ηέρλεο. ην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ φξνπ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην κε ηε βνήζεηα θεηκέλσλ ηερλνθξηηηθήο, άξζξσλ θαη βηβιίσλ πνπ 

εθδφζεθαλ ζηελ χζηεξε Βηθησξηαλή θαη Δδνπαξδηαλή Αγγιία. Σέινο, ζην 

θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο νξηζκφο γηα ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο Ηκπξεζηνληζκόο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην έρεη ηίηιν: Σα πξώηα γαιιηθά θείκελα θαη ν 

αγγιηθόο νξίδνληαο ππνδνρήο. ε απηφ θαηαγξάθνληαη ηα πξψηα θείκελα 

πνπ γξάθηεθαλ ζηε Γαιιία γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνπο θαιιηηέρλεο 

ηνπ. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ν νξίδνληαο ππνδνρήο ηεο αγγιηθήο 

ηέρλεο, δειαδή ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ αγγιηθή ηέρλε θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηελ αγγιηθή ηέρλε θαη ζηα ζεκαληηθφηεξα θαιιηηερληθά 

θηλήκαηα-ηάζεηο πνπ ήηαλ θπξίαξρα ζηα ρξφληα πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. 

Σν επφκελν θεθάιαην ηηηινθνξείηαη: Πξννδεπηηθνί θαη Φηιηζηαίνη: νη 

ηερλνθξίηεο, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηέρλεο. ε απηφ εμεηάδνληαη 

νη πην αμηφινγνη ηερλνθξίηεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ Αγγιία. Γίλεηαη ιφγνο γηα 

ην έξγν ηνπο θαη παξαηίζεληαη βηνγξαθηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. 

Παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά νλφκαηα ηεο αγγιηθήο – θαη φρη κφλν – 

θξηηηθήο ηέρλεο, φπσο απηά ηνπ John Ruskin, ηνπ Roger Fry θ.ά., κε 

θξηηήξην ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Παξάιιεια, αλαιχεηαη 

ην έξγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ππεξαζπηζηψλ ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ φπσο 

ηνπ Duglas Sutherland MacColl (D.S. MacColl) θαη ηνπ Robert Alan 
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Mowbray Stevenson θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηθξηηψλ ηνπ. 

Απηνί νη επηθξηηέο είλαη νη Φηιηζηαίνη φπσο ραξαθηεξίδνληαη 

απνδνθηκαζηηθά ζηα πνηθίια άξζξα θαη ζπγγξάκκαηα πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ππφ εμέηαζε επνρή.  

Γηα λα γίλεη εθηθηή απηή ε παξνπζίαζε, έρεη ζπγθεληξσζεί έλαο ηθαλφο 

αξηζκφο άξζξσλ θαη βηβιίσλ, ηα νπνία ζθηαγξαθνχλ ηνλ δεκφζην 

δηάινγν θαη ηελ «πνιεκηθή» πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ζηνλ αγγιηθφ ηχπν. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπνπ θξίζεθε 

απαξαίηεην, έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη παξαηεζεί ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο σο 

παξάξηεκα νιφθιεξεο νη ηερλνθξηηηθέο, απφ απηέο πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηνλ ηφηε Σχπν. Ο ζηφρνο ήηαλ λα δνζνχλ ζηνλ αλαγλψζηε νη 

δπλαηφηεηεο λα εκπινπηίζεη ηελ ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζην δήηεκα θαη λα 

βξεζεί ν ίδηνο θξηηηθά αληηκέησπνο κε ηηο πεγέο. 

Δθηφο απφ ηνπο ηερλνθξίηεο ζην θεθάιαην γίλεηαη θαη κηα ζχληνκε 

αλάιπζε ζηα πεξηνδηθά ηέρλεο πνπ θπθινθνξνχζαλ θαη επεξέαδαλ ηελ 

θνηλή γλψκε ζηελ Αγγιία ηεο πεξηφδνπ. Ο αξηζκφο ησλ πεξηνδηθψλ είλαη 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθφο θαη θαλεξψλεη, αλ κε ηη άιιν, ην πφζν ηζρπξνί 

θαη αλεπηπγκέλνη ήηαλ νη ζεζκνί ηνπ θφζκνπ ηεο ηέρλεο ζηελ Αγγιία θαη 

ηδίσο ζην Λνλδίλν ήδε απφ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ζ πξψηε κνξθή 

αλάιπζεο πνπ γίλεηαη ζηα πεξηνδηθά πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνξά ζηα 

βαζηθά ηνπο ζηνηρεία (φλνκα, θπθινθνξία, εθδφηεο θ.ιπ.) θαη επηρεηξεί 

λα εμεηάζεη ζε πνηα πιεπξά ηεο ζπδήηεζεο-δηακάρεο ηνπνζεηνύληαη απηά 

γχξσ απφ ηελ ηέρλε ηεο πεξηφδνπ θαη γηα πνηνπο ιφγνπο. 

Ζ αλαθνξά ζηα ίδηα ηα πεξηνδηθά θξίζεθε απαξαίηεηε, θαζψο απηά 

θάλνπλ δπλαηή ηε ζπδήηεζε πεξί ηέρλεο γηα ηελ επνρή πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ ζεκαηηθφ ππξήλα ηνπ θεθαιαίνπ. Να ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη ζην 

θεθάιαην δελ ζεκεηψλνληαη φια ηα πεξηνδηθά αιιά κφλν θάπνηα 

επηιεγκέλα. Καηά θαλφλα, έρσ θηλεζεί παξαδεηγκαηνινγηθά επηιέγνληαο 

απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηα νπνία 
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θαηέζηε δπλαηφ λα βξεζνχλ νη βαζηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν Ο ξόινο ηνπ εκπνξίνπ: νη 

εθζέζεηο, νη ζπιιέθηεο θαη ε αγνξά ηέρλεο παξνπζηάδνληαη νη εθζέζεηο πνπ 

γίλνληαλ ζηελ Αγγιία απφ ην 1871 κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ θαη αθνξνχζαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Οη εθζέζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ήηαλ νη αθηεξσκέλεο ζηνπο Γάιινπο Ηκπξεζηνληζηέο 

Monet, Renoir θ.ιπ. αιιά θαη απηέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ φζνη 

απνθαινχληαλ Βξεηαλνί Ηκπξεζηνληζηέο (Walter Sickert, Philip Wilson 

Steer θ.ιπ.). 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη αθφκα έλα ρξνλνιφγην ησλ εθζέζεσλ 

απηψλ θαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ απηέο. Με ηνλ 

φξν ζεκαληηθόηεξεο ελλνψ φζεο παξνπζηάζαλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ έξγσλ 

ηέρλεο, εηζήγαγαλ θάηη θαηλνχξην ζηελ πξφζιεςε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ή 

έγηλαλ αθνξκή γηα ηελ εθθίλεζε δηαιφγνπ γχξσ απφ ηελ ηέρλε ζηνλ 

αγγιηθφ ηχπν. Αθφκα, ζα γίλεη κηα ζχληνκε κελ, πεξηεθηηθή δε, αλαθνξά 

ζηελ αγνξά ηεο ηέρλεο ζηελ Αγγιία θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ε 

νπνία, φπσο θαη ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο ηεο ηέρλεο, ήηαλ ζπγθεληξσκέλε 

ζην Λνλδίλν. ρεηηθά κε ηελ αγνξά ηέρλεο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζίαδε, ελψ ε εζηίαζε έρεη δνζεί ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ απφ απηήλ νη ηκπξεζηνληζηέο θαη 

ηα έξγα ηνπο. 

Πξσηαγσληζηέο θαη αθόινπζνη: νη θαιιηηέρλεο είλαη ν ηίηινο ηνπ 

πέκπηνπ θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο. ε απηφ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο νη νπνίνη πηνζέηεζαλ ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία ζην 

έξγν ηνπο. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ είλαη αξθεηά κεγάινο θαη 

κηα αλαθνξά ζηνλ θάζελα απφ απηνχο ζα ζηεξνχζε ηελ απαηηνχκελε 

αθξίβεηα απφ ην θεθάιαην. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα επαξθέζηεξε 

θάιπςε ηνπ ζέκαηνο, έρνπλ επηιεγεί ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα πνπ 

θξίζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξα, ψζηε κέζα απφ ην έξγν θαη ηε δσή ηνπο λα 
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θαλνχλ νη κνξθνινγηθέο, πθνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Γη’ απηνχο ηνπο θαιιηηέρλεο ζεκεηψλνληαη θάπνηεο ζχληνκεο 

βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ ην βάξνο ηεο αλαθνξάο έρεη δνζεί ζην 

έξγν ηνπο, ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 

ηκπξεζηνληζηηθή νπηηθή θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθάξκνζαλ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ζην έξγν ηνπο. Αθφκα, γίλεηαη παξνπζίαζε θαη θξηηηθή 

εμέηαζε ζε δηάθνξεο ηερλνθξηηηθέο ή θείκελα πνπ νξηζκέλνη απφ απηνχο 

ηνπο θαιιηηέρλεο έρνπλ γξάςεη γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη γεληθά ηελ 

πξφζιεςε ηεο Μνληέξλαο Σέρλεο, πάληα κε βάζε ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ. 

Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ηηηινθνξείηαη: 

Αληίδξαζε θαη δεκηνπξγία: νη λέεο θαιιηηερληθέο νκάδεο. Σν θεθάιαην 

επηθεληξψλεηαη ζηα θαιιηηερληθά ζσκαηεία θαη ζηηο νκάδεο ησλ 

θαιιηηερλψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αγγιία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εμεηάδεηαη φπσο ην Camden Town Group, ην Fitzroy Street Group θ.ά. 

Βαζηθά δεηνχκελα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη 

νκάδεο πξνζέιαβαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ε ζπιινγηθή αληίδξαζή ηνπο 

απέλαληί ηνπ. Αθφκα, εμεηάδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη νκάδεο θαη ηα 

ζσκαηεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ είηε ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ εηδηθά είηε ηε γαιιηθή Μνληέξλα Σέρλε, φπσο νη ίδηνη ηελ 

αληηιακβάλνληαλ, γεληθφηεξα. Σν ελ ιεηηνπξγία κέρξη ζήκεξα New 

English Art Club απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ παξάδεηγκα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηελήο ζρέζεο ηνπ κε ηε γαιιηθή ηέρλε απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη, φηαλ ζπγθξνηήζεθε, έλα απφ ηα πξνηεηλφκελα νλφκαηα γη’ 

απηφ ήηαλ ην The Society of Anglo-French Painters. 

Σέινο, αθνινπζνχλ θάπνηεο ζχληνκεο θαηαιεθηηθέο ζθέςεηο γχξσ απφ 

ηελ εξγαζία θαη ην ζέκα κνπ νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζπγθεληξψλνπλ ηα 

βαζηθφηεξα πιηθά πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο 

πνπ πξαγκαηεχζεθα. Έπεηηα, αθνινπζνχλ ηα παξαξηήκαηα ζηα νπνία 
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παξαηίζεληαη κεηαθξαζκέλα θείκελα απφ ηνλ βξεηαληθφ ηχπν θαη απφ 

εθδφζεηο ζπγγξακκάησλ ηεο επνρήο.  

Σα θείκελα απνηεινχληαη, φπσο έρεη ζεκεησζεί παξαπάλσ, απφ άξζξα 

ζηνλ βξεηαληθφ ηχπν, ζε εθεκεξίδεο θαη ζε βηβιία ηεο επνρήο, ηα νπνία 

άιινηε επέθξηλαλ, άιινηε ππνζηήξηδαλ θαη άιινηε πξνζπαζνχζαλ λα 

ηεξήζνπλ ίζεο απνζηάζεηο γχξσ απφ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ. Ζ παξαπάλσ παξάζεζε έγηλε κε ζηφρν λα 

παξνπζηαζηεί νινθιεξσκέλα ην εξεπλεηηθφ δήηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάγθε θαηαγξαθήο ηεο δηαπίζησζεο φηη, εληέιεη, ν Ηκπξεζηνληζκφο – φρη 

κφλν ζηελ Αγγιία – γλψξηζε κελ αξθεηή θξηηηθή θαη απνδνθηκαζία απφ 

ηνλ θαηεζηεκέλν ζεζκηθφ θφζκν ηεο ηέρλεο αιιά, παξάιιεια, αλάκεζα 

ζηα κέιε ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ βξήθε θαη αξθεηνχο ζεξκνχο 

ππεξαζπηζηέο.  

Αθνινπζεί ν θαηάινγνο ησλ εηθφλσλ πνπ αμηνπνηνχληαη κέζα ζηελ 

εξγαζία. ηνλ θαηάινγν εκθαλίδνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θάζε 

εηθφλαο. Σέινο, παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία ε νπνία απνηειείηαη απφ 

άξζξα θαη βηβιία ηα παιαηφηεξα απφ ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί πεξίπνπ 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, ελψ ηα πην πξφζθαηα ην 2017. Σν πιηθφ 

απηφ εκπεξηέρεη, πέξα απφ ηηο πεγέο, αξθεηέο κειέηεο ηζηνξηθψλ, θπξίσο 

Βξεηαλψλ, νη νπνίνη έρνπλ αθηεξψζεη κεγάιν θνκκάηη ηεο ελαζρφιεζήο 

ηνπο κε ηνλ βξεηαληθφ Ηκπξεζηνληζκφ, φπσο ε Anna Gruetzner Robins, ν 

Kenneth McConkey θ.ά. Υσξίο ην έξγν απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ ε 

ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε ή, ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, ειιηπήο. 

ην ζεκείν απηφ παξαζέησ κηα ζχληνκε επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηα 

ρξνληθά φξηα ηεο κειέηεο κνπ, ηα νπνία μεθηλνχλ ην 1871 θαη θζάλνπλ 

κέρξη ην 1914. Ζ παξαπάλσ επηινγή δελ είλαη απφιπηε, αιιά ήηαλ 

αλαγθαίνο έλαο ζπκβαηηθφο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ηελ επαξθέζηεξε 

δηάξζξσζε ηνπ δεηήκαηνο. Σν 1871 ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε σο 
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ρξνλνινγία αθεηεξίαο, θαζψο κεξηθνχο κήλεο λσξίηεξα, ζπγθεθξηκέλα 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 1870, ζην Λνλδίλν έθηαζε ν Γάιινο ζπιιέθηεο θαη 

έκπνξνο ηέρλεο Paul Durand-Ruel ν νπνίνο νξγάλσζε ζηελ πηλαθνζήθε 

ηνπ ηηο πξψηεο ηκπξεζηνληζηηθέο εθζέζεηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 

ζε κεγάιν βαζκφ πξνψζεζε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ έμσ απφ ηε Γαιιία, 

θπξίσο ζε Ακεξηθή θαη Βξεηαλία. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έθηαζαλ 

ζην Λνλδίλν ν Camille Pissarro, ν Claude Monet θαη ν Charles-Francois 

Daubigny. Απηνί, ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο, εμέζεζαλ θαη κειέηεζαλ 

ηελ ηέρλε ησλ Άγγισλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Ο ιφγνο πνπ νη ίδηνη θαηέθπγαλ 

ζην Λνλδίλν εθείλε ηε ρξνληά δελ είλαη άζρεηνο κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

ηεο επνρήο. Μεξηθνχο κήλεο πξηλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1870, είρε μεθηλήζεη ν 

Γαιινπξσζηθφο πφιεκνο πνπ ζα ηειείσλε ηνλ Μάην ηνπ 1871. 

ζνλ αθνξά ην θαηαιεθηηθφ ρξνληθφ φξην ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηψ 

(1914), απηφ έρεη επηιεγεί ζπκβαηηθά, φπσο πξναλέθεξα. Βαζίζηεθα ζην 

γεγνλφο φηη, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1910, ην κεγάιν ηκπξεζηνληζηηθφ θχκα 

είρε πεξάζεη απφ ηελ Αγγιία. Με άιια ιφγηα, ε αξρηθή αληίδξαζε πξνο 

ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είρε πιένλ 

νινθιεξσζεί. ιεο νη κεγάιεο εθζέζεηο, είραλ πξαγκαηνπνηεζεί. ηνλ 

ηχπν είραλ ζηακαηήζεη λα γίλνληαη εθηελείο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην 

δήηεκα. Σα θαιιηηερληθά ζσκαηεία πνπ έηεηλαλ λα ππεξαζπίδνληαη ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ή ηνπιάρηζηνλ λα πηνζεηνχλ ηηο ηερληθέο ηνπ, φπσο ην 

New English Art Club θαη ην Camden Town Group, είραλ ήδε ηδξπζεί. 

Αξθεηνί θαιιηηέρλεο πνπ είραλ πηνζεηήζεη ηελ ηκπξεζηνληζηηθή νπηηθή 

άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ λέεο ηδέεο θαη ηερλνηξνπίεο. Οη εθζέζεηο ηνπ Roger 

Fry Manet and the Post-Impressionists ην 1910 θαη Second Post-

Impressionist Exhibition ην 1912 ζηελ Grafton Galleries είραλ ήδε γίλεη. 

Σν πεξηνδηθφ Blast δεκνζίεπζε ην πξψην ηνπ ηεχρνο ην 1914, ελψ ηελ 

ίδηα ρξνληά μεθίλεζε ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Σν γεγνλφο απηφ 

άιιαμε πνιιά, φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηελ Αγγιία θαη 
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γεληθά ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. ια ηα παξαπάλσ αληαλαθινχλ ην 

γεγνλφο φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο ζηελ Αγγιία γηα ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο δελ 

απνηεινχζε πιένλ θάηη θαηλνχξην νχηε θαλ θάηη ην ζθαλδαιηζηηθφ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο κνπ δνχιεςα αξρηθά ζηελ Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ Ρεζχκλνπ. Γπζηπρψο, παξά ηηο 

θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηνπ παξειζφληνο, ην ππάξρνλ επηζηεκνληθφ πιηθφ 

δελ επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απμεκέλεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο γηα 

ηελ εθπφλεζε κηαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλά κνπ ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ ζηελ Αζήλα, παξφηη πξνζέζεζε πνιιά λέα ζηνηρεία, επίζεο δελ 

ήηαλ αξθεηή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σα παξαπάλσ εκπφδηα κε νδήγεζαλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Sir Alfred 

Munnings Museum ζην Dedham, Essex ζηελ Αγγιία, φπνπ εξγάζηεθα 

ζην πιαίζην πξαθηηθήο άζθεζεο κέζσ ππνηξνθίαο απφ ην Πξφγξακκα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Erasmus+. Ζ βηβιηνγξαθηθή κνπ έξεπλα 

ζπκπιεξψζεθε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Victoria & Albert Museum ζην 

Λνλδίλν. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηα παξαπάλσ κνπζεία θαη ηηο βηβιηνζήθεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηνπο. Υσξίο απηή ηε βνήζεηα ε νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ 

ζα ήηαλ δπλαηή. 

Σέινο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο, ζηελ θ. Σηηίλα Κνξλέδνπ (Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Ηζηνξίαο ηεο 

Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο), ζηνλ θ. Παλαγηψηε Ησάλλνπ 

(Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 

θαη ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Δπγέλην Γ. Μαηζηφπνπιν 

(Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο).  
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Κεφϊλαιο Ι: Από τον Velazquez ςτον Whistler: 

ζητόματα ορολογύασ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Σι είναι ένας ιμπρεσιονιστικός πίνακας;”  Ρώτησε ο ανιψιός του τεχνοκρίτη. 

“΄Ενας ιμπρεσιονιστικός πίνακας”, απάντησε ο τεχνοκρίτης “είναι αυτός ο οποίος 

σου αφήνει στο μυαλό την εντύπωση ότι απεικονίζει μία αγελάδα, μέχρι τη 

στιγμή που κοιτάς στον κατάλογο και μαθαίνεις ότι δείχνει ένα Κόκερ πάνιελ”. 

 

-Βρετανικό Ανέκδοτο- 
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Από τον Velazquez ςτον Whistler: ζητόματα ορολογύασ 
 

 

Δίλαη αδύλαην λα ηξαβήμνπκε κηα γξακκή θαη λα πνύκε πνύ 

ηειεηώλεη ν Ρεαιηζκόο θαη πνύ αξρίδεη ν Ηκπξεζηνληζκόο. Σν 

παξαπάλσ ηζρύεη, εθόζνλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ηνλ Ηκπξεζηνληζκό 

σο κηα ζπγθεθξηκέλε ζρνιή πνπ εμεξεύλεζε ην ρξώκα. Πξνζσπηθά 

δελ πηζηεύσ όηη πξέπεη λα ην θάλνπκε, αθνύ όιε ε ηέρλε είλαη έλα 

δήηεκα πξνζσπηθήο εληύπσζεο κηα πνηόηεηα (quality) ππάξρεη 

κέζα ζε όιεο, από ηηο παιηέο ζπκβάζεηο ζηε κηα πιεπξά ηεο 

δπγαξηάο κέρξη ηηο ξηδνζπαζηηθέο ηκπξεζηνληζηηθέο ζηελ άιιε, νη 

νπνίεο είλαη ηόζν πξνζσπηθέο πνπ κόλν ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο 

κπνξεί λα ηηο θαηαιάβεη. Αλ όκσο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν κε 

ηελ απνδεθηή ηνπ έλλνηα, ππνδειώλνπκε ην έξγν ελόο αξηζκνύ 

θαιιηηερλώλ, ησλ νπνίσλ ην ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο επίδξαζεο ηνπ θσηόο θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

έθθξαζεο ηεο θύζεο. Απνξξίπηνληαο ηηο παιηέο ζπκβάζεηο έρνπκε 

λα εμεηάζνπκε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα εμέιημε ζηε δσγξαθηθή.
7
 

Σν παξαπάλσ ρσξίν γξάθηεθε ην 1904 απφ ηνλ George Clausen θαη 

απνηέιεζε απφζπαζκα απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ ζηνπο θνηηεηέο ηεο Royal 

Academy of Arts ζην Λνλδίλν. Ο Clausen ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο 

ηνπ New English Art Club θαη θαζεγεηήο δσγξαθηθήο ζηε Royal 

Academy. Σν έξγν ηνπ είρε κνξθνινγηθή, πθνινγηθή θαη ζεκαηηθή 

ζπγγέλεηα κε ηνλ γαιιηθφ Ρεαιηζκφ, φπσο απηφο απνηππψζεθε ζηηο 

ζπλζέζεηο ηνπ Jean-Francois Millet θαη ηνπ Jules Bastien-Lepage. Γηα ηνλ 

ηειεπηαίν κάιηζηα είρε δειψζεη: «Ζ επηξξνή ηνπ Lepage κε βνεζά λα 

ηζνξξνπήζσ ην αθεγεκαηηθφ θαη αηζζεηηθφ ζηνηρείν ζην έξγν κνπ».
8
  

                                                           
7
  George Clausen, Six Lectures on Painting: delivered to the students of the Royal Academy of Arts in 

London, Λνλδίλν, 1904, ζ. 178 

8
  Virginia Walker, «Stanhope Forbes (1857-1947) and the Invention of the Newlyn School», The 

British Art Journal, Vol. 13 No. 1 (Άλνημε-Καινθαίξη 2012), ζ. 68 
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ην παξαπάλσ παξάζεκα ν Clausen θαίλεηαη λα ακθηηαιαληεχεηαη γηα 

ην θαηά πφζν ν Ηκπξεζηνληζκφο σο φξνο αλαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα θαιιηηερλψλ ή απνηειεί έλλνηα πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη 

πνιινχο θαιιηηέρλεο. Σν δίιεκκά ηνπ αληαλαθιά έλα κέξνο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αγγιία ηεο πεξηφδνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ.  

Ο θαιιηηέρλεο πξάγκαηη δελ θαίλεηαη λα ήηαλ ν κνλαδηθφο πνπ έρεη 

πξφβιεκα ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. Ο 

Émile Zola ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο φξνπο λαηνπξαιηζηήο, ξεαιηζηήο 

θαη ηκπξεζηνληζηήο ελαιιαθηηθά. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα άιινπο 

θαιιηηέρλεο θαη ηερλνθξίηεο νη νπνίνη κέρξη θαη ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν Ηκπξεζηνληζκόο κε κηα αξθεηά αλνηθηή 

ζεκαζία, γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα 

ην θσο, δσγξάθηδαλ έμσ απφ ην ζηνχληην κε γξήγνξεο πηλειηέο θαη είραλ 

επεξεαζηεί απφ ηελ ηαπσληθή δσγξαθηθή, ηε γαιιηθή ηέρλε ή αληίζηνηρν 

έξγν πνπ παξνπζίαδε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά.
9
 

Απηή ινηπφλ ηε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη ν φξνο 

Ηκπξεζηνληζκόο ζηελ Αγγιία θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν έξρεηαη λα 

αλαιχζεη ην παξφλ θεθάιαην. Σν βαζηθφ δήηεκα είλαη λα ζθηαγξαθεζνχλ 

νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη κειεηεηέο θαη νη θαιιηηέρλεο 

ηεο πεξηφδνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν Ηκπξεζηνληζκόο. Παξάιιεια, λα 

ηεζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα κε θαιιηηέρλεο πνπ εκθαλίδνληαλ σο 

ηκπξεζηνληζηέο, ρσξίο απαξαίηεηα απηνί λα είλαη φλησο ηκπξεζηνληζηέο 

κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ φξνπ. Καη ηέινο λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ην 

ηη είλαη Ηκπξεζηνληζκόο γηα ηελ ελ ιφγσ εξγαζία. 

Ζ νλνκαζία ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, φπσο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ίδηα 

ηνπο ε ηερληθή, πξνέθπςε κέζα απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ. ε θακία 

                                                           
9
 Laura Wortley, British Impressionism: a garden of bright images, Λνλδίλν, 1988, ζ. 14 
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πεξίπησζε απηφ δελ ππήξμε αξρηθή επηινγή γηα ηελ νκάδα πνπ νξγάλσζε 

ηελ πξψηε έθζεζε ζην Παξίζη ζηηο 15 Απξηιίνπ 1874 ζην ζηνχληην ηνπ 

θσηνγξάθνπ Nadar πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ δεχηεξν φξνθν, ζην λνχκεξν 35 

ηεο Λεσθφξνπ ησλ Καπνπηζίλσλ (Boulevard des Capucines).
10

 Σν πξψην 

φλνκα ηεο νκάδαο ήηαλ ε Δηαηξεία ησλ Αλεμάξηεησλ Καιιηηερλώλ, 

Εσγξάθσλ, Γιππηώλ, Χαξαθηώλ φλνκα πνπ δηαηεξήζεθε κε παξαιιαγέο 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθζέζεηο ηεο νκάδαο πνπ έγηλαλ κέρξη ην 1886 ζην 

Παξίζη.
11

 

Ζ νκάδα πξσηνλνκάζηεθε «αλεμάξηεηνη θαιιηηέρλεο», γηαηί απηή 

ήηαλ ε αλάγθε πνπ είραλ νη ζπγθεθξηκέλνη θαιιηηέρλεο: λα 

δεκηνπξγήζνπλ εθζέζεηο φπσο απηέο ηνπ Salon θαη ηεο Αθαδεκίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθή γηα ην παξαπάλσ είλαη ε δήισζε ηνπ Edgar Degas ζε 

γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ James Tissot: «Σν Ρεαιηζηηθφ Κίλεκα δελ 

ρξεηάδεηαη πιένλ λα κάρεηαη κε ηα ππφινηπα. Απφ ηψξα είλαη, ππάξρεη, 

πξέπεη λα δείμεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο θάηη μερσξηζηφ, πξέπεη λα ππάξμεη έλα 

Salon ξεαιηζηψλ».
12

 

Ο φξνο Ηκπξεζηνληζκόο, σο γλσζηφλ, δελ πξνέθπςε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο θαιιηηέρλεο αιιά απφ έλαλ ηερλνθξίηε, ηνλ Louis Leroy, ν νπνίνο 

δέθα εκέξεο κεηά ην άλνηγκα ηεο πξψηεο έθζεζεο έγξαςε άξζξν ζην 

πεξηνδηθφ Le Charivari κε ηίηιν Ζ Έθζεζε ησλ Ηκπξεζηνληζηώλ. Αθνξκή 

ηνπ άξζξνπ ππήξμε ν πίλαθαο Δληύπσζε, Αλαηέιισλ ήιηνο ηνπ Claude 

Monet πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηελ έθζεζε [εηθ. 2]. Δδψ έρνπκε ηελ πξψηε 

ρξήζε ηνπ φξνπ, γηα λα πεξηγξαθεί ην έξγν ησλ θαιιηηερλψλ απηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ηεο εληύπσζεο ππήξρε ήδε ζην ιεμηιφγην ησλ 
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23 

 

ηερλνθξηηψλ, φηαλ πεξηέγξαθαλ έξγα φπσο απηά ηνπ Corot, ηνπ Jongkind, 

θ.ά.
13

 

Ο φξνο απηφο ζήκεξα έρεη δχν έλλνηεο: ηελ θαζαξά ηζηνξηθή κε βάζε 

ηελ νπνία δειψλεηαη κηα νκάδα θαιιηηερλψλ πνπ έθαλε εθζέζεηο ζην 

Παξίζη απφ ην 1874 κέρξη ην 1886 έρνληαο σο θαιιηηερληθφ ππξήλα ηεο 

ην έξγν ησλ Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-

Auguste Renoir, Alfred Sisley, θ.ά.
14

 Έρεη θαη κηα θαζαξά ηερλνηξνπηθή 

ζεκαζία κε βάζε ηελ νπνία δειψλνληαη νη θαιιηηέρλεο ή ηα έξγα πνπ 

παξνπζίαδαλ ηερλνηξνπηθέο αλαινγίεο κε ηνπο παξαπάλσ θαη 

αθνινπζνχζαλ ηηο βαζηθέο δσγξαθηθέο αξρέο φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζε 

απηέο ηηο εθζέζεηο. 

Ο φξνο Ηκπξεζηνληζκόο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα γξήγνξα έγηλε 

ζπλψλπκνο κε ην δσγξαθηθφ έξγν θαιιηηερλψλ φπσο ν Monet θαη ν 

Renoir. Παξάιιεια φκσο έθηαζε λα αληηπξνζσπεχεη θάζε είδνπο ηέρλε 

πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ αθαδεκατθή δσγξαθηθή, θάζε είδνπο 

ηέρλε πνπ πξνσζνχζε ηε λεσηεξηθφηεηα ή, ζην παξάδεηγκα ηεο 

Βξεηαλίαο, θάζε ηέρλε πνπ είρε ρψξα πξνέιεπζεο ηε Γαιιία. Σν 

παξαπάλσ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, δεκηνχξγεζε ζσξεία παξαλνήζεσλ ζηε 

ρξήζε ηνπ φξνπ πνπ έγηλαλ εληνλφηεξεο ζηελ αιιαγή ηνπ αηψλα. Οη 

παξαλνήζεηο απηέο ζηε Γαιιία θαη αιινχ, παξφηη είλαη αξθεηά 

ελδηαθέξνπζεο, δελ απνηεινχλ ην βαζηθφ δήηεκα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

πνπ ζα εζηηάζεη θπξίσο ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο ζηελ 

Αγγιία. 

Να ζεκεησζεί κφλν φηη αθφκα θαη ν Γάιινο ηζηνξηθφο Henri Houssaye 

έγξαθε ήδε απφ ην 1882: «Ο Ηκπξεζηνληζκφο δέρεηαη θάζε κνξθήο 

ζαξθαζκφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα νλφκαηα ησλ Manet, Monet, 
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Renoir, Caillebotte θαη Degas θαη θάζε ηηκή ή δφμα γηα ηα νλφκαηα ησλ 

Bastien-Lepage, Duez, Gervex ή Dagnan-Bouveret». Αθφκα θαη ν 

Vincent van Gogh ζεκείσλε ην 1888 φηη ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

ηκπξεζηνληζηή επεηδή ν φξνο: «δελ ζήκαηλε ηίπνηε θαη δελ ζε δέζκεπε κε 

ηίπνηε».
15

 

Ο λενινγηζκφο, θαηά ηα πξψηα ρξφληα, ήηαλ αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά. Σν γεγνλφο φηη αθφκα θαη νη ηερληθέο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ 

άιιαδαλ απφ ηελ πξψηε ηνπο έθζεζε ην 1874 κέρξη ηελ ηειεπηαία ην 

1886, φπσο επίζεο άιιαδαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο, δελ βνεζνχζε 

ηελ θαηάζηαζε. Τπήξραλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηκπξεζηνληζκνχ, 

δηαθνξεηηθνί θαιιηηέρλεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο 

ζεκαζίεο γηα ηνλ φξν κε ηηο δηθέο ηνπο ζπλδειψζεηο θαη ππνδειψζεηο.
16

 

ηελ Αγγιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 – θαη γηα αξθεηνχο κέρξη θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα – ν φξνο Ηκπξεζηνληζκόο παξέπεκπε ζηε γαιιηθή 

δσγξαθηθή. Αξθεηνί, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870, γλψξηδαλ γηα ηηο 

εθζέζεηο ησλ Αλεμάξηεησλ ζηε Γαιιία. Μπνξεί λα είραλ δεη έξγα ηνπ 

Monet ή, έζησ, λα είραλ αθνχζεη γηα ην έξγν ηνπ. Άιινη ζεσξνχζαλ ην 

έξγν ηνπ Jules Bastien-Lepage σο ηκπξεζηνληζηηθφ, παξφηη ζήκεξα ην 

παξαπάλσ δχζθνια ζα ππνζηεξηδφηαλ απφ θάπνην κειεηεηή ή επηκειεηή 

κνπζείνπ. Ο Ακεξηθάλνο James Abott McNeill Whistler, πνπ είρε 

πξνθαιέζεη ηνλ αγγιηθφ θφζκν ηεο ηέρλεο κε ην έξγν ηνπ θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζπρλά απνθαιείην ηκπξεζηνληζηήο, φπσο ζα θαλεί 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ.
17

  

Ζ έλλνηα ινηπφλ ρξεζηκνπνηείην γηα λα πξνζδηνξίζεη θάζε θαιιηηέρλε 

ή έξγν ρσξίο έληνλα πεξηγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγείην έμσ απφ ην 
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ζηνχληην ή ζρεηηδφηαλ κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο κνληέξλαο δσήο είηε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ην θηινηερλνχζε ν Degas είηε κε ηνλ ηξφπν ησλ πην 

θαζαξψλ ηνπηνγξάθσλ ηεο νκάδαο.
18

 Σν 1881, γηα παξάδεηγκα, ην 

πεξηνδηθφ Art Journal πξνζδηφξηδε ηνλ πίλαθα The Pool ηνπ Cecil 

Lawson κε απηφλ ηνλ φξν, επεηδή, φηαλ ην θνηηνχζεο απφ θνληά,  

θαίλνληαλ κφλν νη γξήγνξεο πηλειηέο, ελψ απφ απφζηαζε ε ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ έξγνπ. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1887 εκθαλίζηεθε ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Royal 

Academy of Arts ην έξγν ηνπ John Singer Sargent Carnation, Lily, Lily, 

Rose. [εηθ. 3] Σν έξγν δχζθνια θάπνηνο ζήκεξα ζα ην ραξαθηήξηδε 

ηκπξεζηνληζηηθφ. Παξφι’ απηά ν ηερλνθξίηεο θαη ζπγγξαθέαο Harry 

Quilter δήισλε γη’ απηφ ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο: «απηή ε αιήζεηα ηνπ εθέ 

θαη ε νκνξθηά ηνπ ρξψκαηνο είλαη έλα ππέξνρν παξάδεηγκα ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο ζρνιήο».
19

 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζηάζε ηνπ Roger Fry γηα ηνλ ίδην πίλαθα ηνλ 

νπνίν αξρηθά απνθάιεζε ξεαιηζηηθφ θαη δηαθνζκεηηθφ. «Έλα έξγν πνπ 

ζε θάλεη, φηαλ ην δεηο, λα μαλαζθεθηείο ηη κπνξεί λα γίλεη ην ρξψκα θαη 

ηη κπνξεί λα επηδηψμεη ε δσγξαθηθή». Αξγφηεξα ν Fry άιιαμε ηε ζηάζε 

ηνπ ραξαθηεξίδνληαο ην έξγν σο κηα απνδπλακσκέλε εθδνρή ηνπ 

γαιιηθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη εδψ ε άπνςή ηνπ άξρηζε λα ζπγθιίλεη κε 

απηή ηνπ Quilter.
20

 

Ο φξνο Ηκπξεζηνληζκφο πεξηέθιεηε έλα κεγάιν εχξνο Γάιισλ 

θαιιηηερλψλ θαη απηφ δείρλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έιιεηςε 

κνξθνινγηθήο νκνηνγέλεηαο πνπ ππήξρε ζηηο εθζέζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 

ζην Παξίζη, παξάιιεια κε ηελ αδπλακία ηνπ ηφηε θφζκνπ ηεο ηέρλεο λα 
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ζέζεη ηα θαηάιιεια φξηα. Σν ηειεπηαίν βέβαηα δελ είλαη εληειψο 

παξάδνμν. πλήζσο απαηηείηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα ηζηνξηθφ 

γεγνλφο, ψζηε λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θαηαιάβεη, έζησ θαη ζε πξψην 

βαζκφ, ηελ πιήξε ζεκαζία θαη ηα φξηά ηνπ. 

Ο Γάιινο Toulouse-Lautrec ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη απηφο ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ηκπξεζηνληζηψλ γηα ηνλ Wynford Dewhurst πνπ 

δεκνζίεπζε ην 1904 ην Impressionist Painting: its genesis and 

development. Μαδί κε απηφλ θαη ν Max Liebermann. Σν 1892, φπσο καο 

πιεξνθνξεί ε Kate Flint, νλφκαηα ζαλ ησλ Albert Moore, Francis Bate, 

W.Q. Orchardson, John Stott, Stanhope Forbes θαη George Clausen 

αλαθέξνληαλ ζηνλ αγγιηθφ ηχπν σο ηκπξεζηνληζηέο, ελψ ν Camille 

Pissarro σο ζπκβνιηζηήο.
21

 

Πεξίπνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1890, φπσο αλαθέξεη ε Anne Gruetzner 

Robins, ν φξνο άξρηζε λα αιιάδεη ζεκαζία γηα ηνπο ηερλνθξίηεο θαη ηνπο 

κειεηεηέο. ηε ινγνηερλία γηα παξάδεηγκα ν πνηεηήο θαη ηερλνθξίηεο 

Arthur Symons ζεκείσλε: «ν πκβνιηζκφο θαη ν Ηκπξεζηνληζκφο 

εθθξάδνπλ ηελ ηδέα κηαο λέαο ινγνηερλίαο πνπ πηζαλφλ λα 

ραξαθηεξίδεηαη θαιχηεξα απφ ηνλ επξχ φξν Νηεθαληάλο».
22

 Πξάγκαηη ζε 

εθείλε ηελ πεξίνδν ν Ηκπξεζηνληζκφο άξρηζε λα γίλεηαη  ζπλψλπκν κε ην 

Παξαθκηαθφ Κίλεκα θαη ηνλ πκβνιηζκφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο κειεηεηήο 

πξφηεηλε απηφλ ηνλ φξν αθφκα θαη γηα ηνπο Βξεηαλνχο ηκπξεζηνληζηέο, 

δειψλνληαο φηη ην έξγν ηνπο ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ηα γαιιηθά 

λεσηεξηζηηθά θηλήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 παξά ηε γαιιηθή 

λαηνπξαιηζηηθή δσγξαθηθή ηνπ 1870.
23
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Σα παξαπάλσ βέβαηα δελ ζεκαίλνπλ φηη δελ είραλ γξαθηεί θξηηηθέο ή 

κειέηεο πνπ ζπλέθιηλαλ κε ηε ζχγρξνλε επηθξαηνχζα έλλνηα ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. Ο ζπγγξαθέαο, πνηεηήο θαη ηερλνθξίηεο George Moore 

γηα παξάδεηγκα ζεκείσζε ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζην 

βηβιίν ηνπ Modern Painting πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1893. πγθεθξηκέλα 

έγξαθε: «Ηκπξεζηνληζκφο είλαη κηα ιέμε ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κηα 

ζσξεία παξαλνήζεσλ. Με βάζε ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο ζεκαζία 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε αιεζηλή δσγξαθηθή δηέπεηαη απφ 

ηκπξεζηνληζκφ, αιιά, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε κε ηε ζχγρξνλε 

έλλνηά ηεο, δειαδή γηα λα εθθξάζνπκε ηελ γξήγνξε ζεκείσζε ηεο 

απαηειήο ή ςεπδαηζζεζηαθήο εκθάληζεο, ν Monet είλαη ν κφλνο 

δσγξάθνο ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα πξνζδηνξίζνπκε κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ απηφ».
24

  

Ο Manet πνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, κφλν θαηαρξεζηηθά 

ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, 

εκθαληδφηαλ αξθεηά ζπρλά ζηνλ αγγιηθφ ηχπν ηεο επνρήο σο κέινο ηεο 

νκάδαο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ θαη εηζεγεηήο ησλ βαζηθψλ ηνπ 

κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γίπια ζε απηφλ θαη άιινη θαιιηηέρλεο 

ηεο γεληάο ηνπ φπσο ν Whistler, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Degas θαη 

νη MM. Raffaelli θαη Jean Louis-Forain.
25

 

ζα γξάθνληαλ ζηνλ ηχπν θαη ζε βηβιία γηα ηνπο Whistler θαη Degas 

έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία κνπ. Ο James Whistler, έλαο 

Ακεξηθαλφο κε γαιιηθέο θαη ηαπσληθέο επηξξνέο ζην έξγν ηνπ, ππήξμε 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ηφηε γαιιηθήο 

κνληέξλαο ηέρλεο ζηελ Αγγιία. Καιιηηέρλεο εγσθεληξηθφο, επθπήο, κε 

πιήξε ζπλείδεζε ησλ θηλήζεψλ ηνπ θαη ηθαλφο λα επεξεάδεη άιινπο 
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θαιιηηέρλεο, δελ άξγεζε λα δεκηνπξγήζεη ερζξνχο ζηνλ θφζκν ηεο 

ηέρλεο. Ο ίδηνο ν Whistler παξνπζίαδε ηδηαίηεξα γιαθπξά ηηο δηακάρεο 

ηνπ ζην βηβιίν The Gentle Art of Making Enemies πνπ δεκνζηεχζεθε ην 

1890. Απνθνξχθσκα απηψλ ήηαλ ε δίθε ηνπ 1878 κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

ηερλνθξίηε-ζεσξεηηθνχ ηεο ηέρλεο John Ruskin. 

ηηο 2 Ηνπιίνπ 1877 ν Ruskin δεκνζίεπζε κηα θξηηηθή πξνο ηνλ 

Whistler εζηηάδνληαο ζην έξγν ηνπ Νπρηεξηλό ζε καύξν θαη ρξπζό [εηθ.4]. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ θξηηηθή ηνπ επηηέζεθε ηφζν ζηνλ Whistler φζν θαη 

ζηελ Grosvenor gallery, ε νπνία θηινμέλεζε ηελ έθζεζή ηνπ θαη 

θαηέιεγε ζηελ πεξίθεκε θξάζε ηνπ: «Έρσ δεη θαη αθνχζεη αξθεηή 

αλαίδεηα κέρξη ηψξα, αιιά πνηέ δελ πεξίκελα λα αθνχζσ έλαλ 

θαληαζκέλν λα δεηάεη δηαθφζηεο guineas, επεηδή εθζθελδφληζε έλαλ 

θνπβά κπνγηά ζηα κνχηξα ηνπ θνηλνχ».
26

 

Ζ παξαπάλσ θξηηηθή νδήγεζε ηνλ Whistler λα θάλεη κήλπζε γηα 

δπζθήκηζε πξνο ηνλ Ruskin θαη ε ππφζεζε νδεγήζεθε ζηα δηθαζηήξηα 

έλα ρξφλν αξγφηεξα δηράδνληαο ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο ζηελ Αγγιία. 

Αξθεί κφλν λα αλαθεξζεί φηη ε δίθε έιεμε κε λίθε ηνπ Whistler. Δπεηδή 

φκσο ε απνδεκίσζε πνπ ηνπ επηδηθάζηεθε ήηαλ ην ειάρηζην πνζφ πνπ 

κπνξνχζε λα δνζεί, νδεγήζεθε ζηε ρξεσθνπία ιίγν αξγφηεξα, θαζψο ην 

θφζηνο ηνπ δηθαζηεξίνπ κνηξάζηεθε θαη ζηηο δχν πιεπξέο.
27

  

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο ν Whistler θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δίθεο αλαθεξφηαλ σο ηκπξεζηνληζηήο θαιιηηέρλεο. 

Παξάιιεια, ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα λα ηνπ αζθεζεί 

θξηηηθή, εκθάληδε αξθεηέο νκνηφηεηεο κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα ηε 

γαιιηθή ηέρλε ηεο επνρήο θαη θπξίσο ηελ ηκπξεζηνληζηηθή. πσο νη 
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Γάιινη έηζη θαη ν Whistler θαηεγνξήζεθε φηη ζέιεη λα θαηαγξάςεη απιά 

ηελ εληχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε θεπγαιέα ζηηγκή ζην έξγν ηνπ.
28

 

Σα ίδηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ θαηλφηαλ λα ζηνρνπνηεί θαη ν Ruskin. 

Δδψ ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί ζθηαγξαθείην, έζησ έκκεζα θαη 

ππαηληθηηθά, κηα πξψηε εληχπσζε γηα ηε γλψκε ηνπ ίδηνπ πξνο ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ, θαζψο, φπσο αλέθεξε ν Adam Parkes, ν Ruskin ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 δελ γλψξηδε πνιιά ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ 

Monet, Renoir, θ.ά.
29

 

Ο Whistler, ινηπφλ, ζεσξείην απφ πνιινχο ιαλζαζκέλα σο 

ηκπξεζηνληζηήο ην 1878.
30

 Απηή ε ζχγρπζε εκθαλίδεηαη θαη ζε 

κεηαγελέζηεξα θείκελα. ε αλψλπκε θξηηηθή πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1883 

ζην Artist ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ κηινχζε γηα ηε ζρέζε θχζεο θαη 

ηκπξεζηνληζηηθήο ζθέςεο-ηερληθήο. ε απηή αλαθεξφηαλ αξθεηά ζπρλά ν 

Whistler θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα: «Ο 

θχξηνο Whistler είλαη έλαο εμέρσλ ηκπξεζηνληζηήο, φπσο απνδεηθλχεη ζε 

απηά ηα ραξαθηηθά θαη ηα παζηέι κε ηε Βελεηία. Δίλαη επίζεο έλαο απφ 

ηνπο γξεγνξφηεξνπο θαη θαιχηεξνπο πνπ ππάξρνπλ…».
31

 

πσο επηζεκαίλεη ν Kenneth McConkey, ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο απηή 

ηελ επνρή ε άπνςε φηη ν Whistler φρη κφλν ήηαλ ηκπξεζηνληζηήο, αιιά 

είλαη πηζαλφλ λα επεξέαζε κε ην έξγν ηνπ ηνπο κεηέπεηηα ηκπξεζηνληζηέο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Monet ζην Δληύπσζε, Αλαηέιισλ ήιηνο [εηθ. 2]. 

Αξθεηνί κειεηεηέο ηεο επνρήο ζεσξνχζαλ φηη ην έξγν ηνπ Whistler 

Νπρηεξηλό ζε κπιε θαη αζεκί - Chelsea [εηθ. 5] ήηαλ απηφ πνπ ελέπλεπζε 
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ηνλ Γάιιν, φηαλ ην είδε θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζηελ αγγιηθή 

πξσηεχνπζα.
32

 

Παξάιιεια κε ηνλ Whistler ν ζπλνκήιηθφο ηνπ (θαη νη δχν είραλ 

γελλεζεί ην 1834) Edgar Degas απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο δσγξάθνπο γηα ηε Βξεηαλία θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 

19
νπ

 αηψλα. Ζ θήκε θαη ην έξγν ηνπ Degas γξήγνξα εμαπιψζεθε ζηελ 

Αγγιία, θπξίσο κε ηηο εθζέζεηο ηνπ εκπφξνπ ηέρλεο Durand-Ruel. Ο 

Degas επεξέαζε πνιινχο Βξεηαλνχο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο, πνιινχο 

απφ ηνπο νπνίνπο ζήκεξα νλνκάδνπκε Βξεηαλνχο ηκπξεζηνληζηέο, κε 

εμέρνλ παξάδεηγκα ηνλ Walter Sickert.  

Σν αθφκα πην ελδηαθέξνλ είλαη ε ζχλδεζε ησλ πεγψλ ηεο επνρήο ηνπ 

δσγξάθνπ κε ηνλ Iκπξεζηνληζκφ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ 

ηκπξεζηνληζηηθή ηερληθή. Παξαπάλσ ζεκεηψζεθε φηη κηα ηέηνηα ζχλδεζε 

ελδέρεηαη λα είλαη θαηαρξεζηηθή, θαζψο ν Degas φρη κφλν δελ 

πηνζεηνχζε πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο ησλ θαζαξώλ ηκπξεζηνληζηψλ (Plein 

air, απνθπγή ησλ ζθνχξσλ ρξσκάησλ, ηνπία θ.η.ι.) αιιά θαη ν ίδηνο είρε 

εθθξάζεη ηελ βαζηά ηνπ πίζηε φηη ε νκάδα πξέπεη λα νλνκάδεηαη 

αλεμάξηεηε ή ξεαιηζηηθή. 

Παξφια απηά γηα ηελ Αγγιία ηεο επνρήο ν Degas απνηεινχζε έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθνχο δσγξάθνπο ηεο νκάδαο θαη απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη έηη πεξαηηέξσ ηελ ελλνηνινγηθή θαη νξγαλσηηθή 

παξαλφεζε ησλ Άγγισλ αλαθνξηθά κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ αληηδξάζεσλ ζην έξγν ηνπ Degas θαη 

ζηελ εμίζσζε απηνχ κε ηνπο ηκπξεζηνληζηέο απνηειεί ν πίλαθάο ηνπ Σν 

αςέληη [εηθ. 6] ν νπνίνο εθηέζεθε ην 1893 ζηελ Αγγιία. Ο πίλαθαο απηφο 

έγηλε αθεηεξία γηα ηνλ πόιεκν ηεο πέλαο, αθνχ ζην βξεηαληθφ ηχπν 

μέζπαζε δηακάρε γη’ απηφλ, φπσο ζα ζεκεησζεί παξαθάησ ζηελ εξγαζία. 
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Σν 1904 δεκνζηεχζεθε ην Impressionist Painting: its genesis and 

development απφ ηνλ Βξεηαλφ θαιιηηέρλε Wynford Dewhurst [εηθ. 7]. Ο 

ίδηνο ήηαλ δσγξάθνο απφ ην Manchester, κε εθπαίδεπζε ζηε γαιιηθή 

École des Beaux Arts θαη δάζθαιν ηνλ Gérome θαη ιάηξεπε ην έξγν ηνπ 

Monet ηελ ηερληθή ηνπ νπνίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 6, 

πξνζπαζνχζε λα κηκεζεί.
33

 Σν παξαπάλσ βηβιίν απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξψηεο ζνβαξέο απφπεηξεο πνπ έγηλαλ ζηελ Αγγιία ηεο πεξηφδνπ γηα λα 

θσδηθνπνηεζεί ν φξνο Ηκπξεζηνληζκόο θαη λα παξνπζηαζηνχλ νξγαλσκέλα 

ζην βξεηαληθφ θνηλφ ηα φξηα, νη απαξρέο θαη ε εμέιημή ηνπ. Να ζεκεησζεί 

βέβαηα φηη δελ είλαη ε πξψηε θαη ζίγνπξα νχηε ε κνλαδηθή κειέηε ησλ 

Βξεηαλψλ πάλσ ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Ο C.H. Stranahan ήδε απφ ην 1889 

είρε δεκνζηεχζεη ην A History of French Painting, ην νπνίν ήηαλ ην 

πξψην βηβιίν πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ζηηο ζειίδεο ηνπ ηνπο Γάιινπο 

ηκπξεζηνληζηέο. Ο ηερλνθξίηεο θαη ζπγγξαθέαο D.S. MacColl είρε 

δεκνζηεχζεη θαη απηφο κηα κειέηε γηα ηελ ηέρλε ηνπ 19
νπ

 αηψλα πξηλ ηνλ 

Dewhurst, ελψ θαη ν Camille Mauclair είρε γξάςεη ην 1903 ην French 

Impressionists.
34

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαξρέο θαη θαη’ επέθηαζε ηα ζεκαζηνινγηθά φξηα 

ηνπ νξηζκνχ, ν Dewhurst αλέθεξε φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο ήηαλ, εκκέζσο 

πιελ ζαθψο, κηα αγγιηθή επηλφεζε. πγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη: «Ο 

Ηκπξεζηνληζκφο νθείιεη ηε γέλλεζή ηνπ ζηνλ Constableθαη ηελ απφιπηε 

δφμα ηνπ, ην έξγν δειαδή ηνπ Claude Monet, ζηελ ηδηνθπΐα ηνπ Turner 

πνπ ηνλ έρεη επεξεάζεη βαζηά».
35

  

ε άιιν ζεκείν ν ίδηνο ζπλερίδεη: «Γελ έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ 

φηη ε ηκπξεζηνληζηηθή ηδέα ήηαλ γέλλεκα ηεο Αγγιίαο. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηνλ Constable, ζηνλ Turner, ζηνλ Bonington θαη ζε θάπνηα κέιε ηεο 
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ζρνιήο ηνπ Norwich. πσο ζπκβαίλεη ζε αξθεηνχο λεσηεξηζηέο, νη 

πξαθηηθέο ηνπο ήηαλ πην κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπο».
36

 

Ζ ηδέα φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο ήηαλ νπζηαζηηθά κηα αγγιηθή ππφζεζε 

πνπ πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ Dewhurst θαίλεηαη λα ήηαλ αξθεηά 

δεκνθηιήο ζηε Βξεηαλία ηεο πεξηφδνπ. Ζ αγγιηθφηεηα ήηαλ πξάγκαηη 

ζεκαληηθή γηα ηε Βξεηαλία θαη φρη κφλν ζε απηή ηελ πεξίνδν.
37

 Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κεηξνχζε 

ήδε πεξίπνπ έλαλ αηψλα, ελψ ε επνρή ησλ επαλαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζηνλ 

ππξήλα ηνπο είραλ εζληθφ θαη ηαμηθφ ραξαθηήξα, δηακφξθσζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ ππφ εμέηαζε επνρή.  

Ο Dewhurst ζηήξηδε ηελ άπνςή ηνπ θπξίσο ζηηο επηξξνέο πνπ 

ζεσξνχζε φηη δέρηεθαλ νη Γάιινη θαιιηηέρλεο, φπσο ν Monet θαη 

Pissarro, φηαλ βξέζεθαλ ζην Λνλδίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Γαιινπξσζηθνχ πνιέκνπ ην 1870-71. Μεηαμχ άιισλ ζεκείσλε: «Αλ 

ςάρλνπκε έλα κέξνο γηα ηε γέλεζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη φισλ ησλ 

κεηέπεηηα ηερληθψλ απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ, απηφ ζα είλαη ε Δζληθή 

Πηλαθνζήθε ηνπ Λνλδίλνπ».
38

 

Ζ άπνςε απηή ηνπ ζπγγξαθέα απέθηεζε ηζρπξφηεξε βάζε, φηαλ ν 

ίδηνο παξνπζίαζε έλα γξάκκα ηνπ Camille Pissarro γξακκέλν ην 1902, 

ζην νπνίν ν ίδηνο δήισλε:  

Σν 1870 βξέζεθα ζην Λνλδίλν καδί κε ηνλ Monet θαη εθεί 

γλσξίζακε ηνλ Daubigny θαη ηνλ Bonvin. Ο Monet θαη εγώ 

ήκαζηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε ην ηνπίν ηνπ Λνλδίλνπ. Ο Monet 
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εξγάδνηαλ ζηα πάξθα, ελώ εγώ, πνπ ηόηε δνύζα ζην θάησ 

Norwood [εηθ. 8], έλα γνεηεπηηθό πξνάζηην, κειέηεζα ηελ 

επίδξαζε ηεο νκίριεο, ηνπ ρηνληνύ θαη ηεο άλνημεο. Γνπιεύακε ζηε 

θύζε θαη αξγόηεξα ν Monet δσγξάθηζε ζην Λνλδίλν θάπνηεο 

εμαίζηεο ζπνπδέο πάλσ ζηελ νκίριε. Δπηζθεθηήθακε αθόκα ηα 

κνπζεία. Οη πδαηνγξαθίεο θαη νη πίλαθεο ηνπ Turner θαη ηνπ 

Constable, νη θακβάδεο ηνπ Old Chrome καο επεξέαζαλ. 

Θαπκάδακε ηνλ Gainsborough, ηνλ Lawrence, ηνλ Reynolds, θ.ά., 

αιιά πξνζθνιεζήθακε θπξίσο ζηνπο ηνπηνγξάθνπο, νη νπνίνη ήηαλ 

πην θνληά ζηνλ ζηόρν καο λα δσγξαθίδνπκε Plen air, ην θσο θαη 

ηηο θεπγαιέεο επηδξάζεηο. Ο Watts, ν Rossetti καο ελδηέθεξαλ από 

ηνπο κνληέξλνπο θαιιηηέρλεο.
39

  

Απηή ε άπνςε ηνπ Dewhurst, παξφηη, φπσο αλαθέξζεθε, 

αγθαιηάζηεθε απφ κέιε ηνπ αγγιηθνχ θφζκνπ ηεο ηέρλεο, απνξξίθζεθε 

απφ άιινπο κειεηεηέο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο φπσο ν George Moore πνπ 

δήισλε: «Έρεη εηπσζεί φηη ν Monet, ελψ ήηαλ ζηελ Αγγιία, επεξεάζηεθε 

απφ ηνλ Turner. Οη ηκπξεζηνληζηέο θπζηθά ζαχκαδαλ ηνλ Turner 

πιαησληθά, φπσο ζαχκαδαλ ηνπο παιηνχο δαζθάινπο, Salvator Rosa θαη 

Hobbema, αιιά ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ… Δίλαη πξνο 

ακθηζβήηεζε αλ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα αλαθαιχςνπκε πνηνο 

δσγξάθηζε ηελ πξψηε ηκπξεζηνληζηηθή εηθφλα ή ηη νδήγεζε ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ θηαξνζθνχξν. ίγνπξα δελ ήηαλ ν Constable ή ν 

Turner».
40

 Πξάγκαηη πνιχ δχζθνια ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

ππεξαζπηζηεί ηελ άπνςε ηνπ Dewhurst, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε 

ηζηνξηνγξαθία.  

Αθφκα θαη ην γξάκκα ηνπ Pissarro εχθνια θαηαξξίπηεηαη απφ ηελ 

θξηηηθή ηνπ ίδηνπ πξνο ηνλ Dewhurst, ζηελ νπνία αλαθέξεη: «Ο θχξηνο 

Dewhurst έρεη θφηζηα λα ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην».
41

 Απηφ ζε ζπλδπαζκφ 
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κε ην γξάκκα πνπ έζηεηιε ζηνλ γην ηνπ, Lucien Pissarro, ζηηο 8 Μαΐνπ 

1903. ε απηφ ν Camille γξάθεη: «Πξηλ πάκε ζην Λνλδίλν, δελ είρακε 

θακία αληίιεςε ηνπ θσηφο.
42

 Γεγνλφο είλαη φηη έρνπκε ζπνπδέο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. Παξαιείπεη ηελ επίδξαζε, ηελ νπνία ν Claude 

Lorrain, o Corot, νιφθιεξνο ν 18νο αηψλαο, θαη ν Chardin άζθεζαλ πάλσ 

καο. Αιιά απηφ πνπ δελ ππνςηάδεηαη είλαη φηη, ελψ ν Turner θαη ν 

Constable, παξφηη καο έκαζαλ θάηη, καο έδεημαλ ζηα έξγα ηνπο φηη δελ 

θαηαλννχζαλ ηελ αλάιπζε ηεο ζθηάο, ε νπνία ζηνπο πίλαθεο ηνπ Turner 

ρξεζηκνπνηείηαη απιά ζαλ επίδξαζε, κηα κφλν απνπζία ηνπ θσηφο. Σψξα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνληθφ δηαρσξηζκφ, ν Turner απέδεημε ηελ αμία ηνπ σο κηα 

κέζνδν αλάκεζα ζε άιιεο κεζφδνπο, παξφηη δελ ηελ εθάξκνζε ζσζηά θαη 

θπζηθά πέξα απφ απηφ ε δσγξαθηθή καο αληιεί έκπλεπζε απφ ηνλ 18
ν
 

αηψλα».
43

 

Παξφια απηά ε άπνςε ηνπ Dewhurst απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο πξφζιεςεο ησλ Άγγισλ πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, θαζψο 

θαλέξσλε ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηελ εχξεζε κηαο αγγιηθήο ξίδαο γηα ηηο 

απαξρέο ηνπ θηλήκαηνο. Απηφ ην γεγνλφο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, 

δελ κπνξεί λα ηδσζεί μέρσξα απφ ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο 

επνρήο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε Αγγιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη’ 

επέθηαζε. 

Ο Walter Sickert είλαη αθφκα κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε πνπ αθνξά 

ην παξφλ θεθάιαην, αθξηβψο επεηδή εκθάληδε κηα άβνιε ζηάζε γηα ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ απηνχ. Ο ίδηνο ήηαλ αλακθίβνια 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο Βξεηαλνχο θαιιηηέρλεο θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν. Μαζήηεπζε αξρηθά κε ηνλ Whistler ζηε Slade 

School θαη έπεηηα κε ηνλ Degas, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε ηνλ πην κεγάιν 
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δσγξάθν ηεο επνρήο ηνπ. Απφ ηνλ ηειεπηαίν δηδάρηεθε πψο λα 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ηκπξεζηνληζηέο ηερληθέο κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, πψο λα δίλεη ζεκαζία ζηελ αλζξψπηλε θηγνχξα, ελψ απφ ην έξγν 

ηνπ αληινχζε έκπλεπζε γηα ηα ζέκαηά ηνπ. Απηά θαηά βάζε 

παξνπζηάδνπλ ηε δσή ζην Λνλδίλν, ελψ πνιιά είλαη ζθελέο ζε ζέαηξα 

παξφκνηεο κε απηέο πνπ ζπλήζηδε λα θηινηερλεί ν δάζθαιφο ηνπ [εηθ. 

9].
44

  

Ζ βηνγξαθία ηνπ Sickert είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζα 

παξνπζηαζηεί εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, θαζψο ν 

ίδηνο είρε ζεκαληηθή δξάζε, ελδερνκέλσο ηε ζεκαληηθφηεξε ζρεηηθά κε 

ηνλ αγγιηθφ Ηκπξεζηνληζκφ. Tν ελδηαθέξνλ γηα ην παξφλ θεθάιαην είλαη 

ε ζηάζε πνπ ηήξεζε ν Sickert ζρεηηθά κε ηνλ φξν Ηκπξεζηνληζκόο. Απηή 

ε ζηάζε έγηλε θαλεξή ην 1889 ζε εξψηεζε πνπ δέρζεθε αλαθνξηθά κε 

ηελ έθζεζε London Impressionists πνπ θηινμελήζεθε ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Goupil Gallery. 

ηαλ ν ίδηνο ξσηήζεθε γηα ην αλ νη Λνλδξέδνη Ηκπξεζηνληζηέο είραλ 

ζρέζε κε ηνπο Γάιινπο, απάληεζε: «Παξφηη ε θνηλσλία απηή έρεη 

παξνπζηάζεη θάπνηα απφ ηα σξαηφηεξα έξγα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, εκείο 

ζα δηζηάδακε λα πνχκε φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο καο πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εθζέζεηο ηνπο ζπλνιηθά… Ηκπξεζηνληζηήο είλαη ην φλνκα πνπ ζα καο 

δψζνπλ ζηνλ ηχπν, φπσο νη Γάιινη ηκπξεζηνληζηέο νλνκάζηεθαλ έηζη 

απφ έλαλ ηερλνθξίηε πνπ είδε ην Impression Sunrise ηνπ Monet ζηελ 

πξψηε ηνπο έθζεζε ηνπ 1874».
45

 

Σν παξάδνμν εδψ είλαη φηη ν Sickert, ελψ θαηλφηαλ λα θξαηάεη 

απνζηάζεηο απφ ηε γαιιηθή νκάδα, ζπλέρηδε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν. Ζ 
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απάληεζε ζην γηαηί έθαλε ην παξαπάλσ, πηζαλφ λα είλαη απηή πνπ έδσζε 

ε Anna Robins. ε άξζξν ηεο επηζήκαηλε φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο ήηαλ έλαο 

θαιφο φξνο γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο θαη κφλν ε ρξήζε ηνπ, φπσο 

αλαθέξεη, πξνθαινχζε θαη θηλνχζε ηελ πεξηέξγεηα ζηνπο ηερλνθξίηεο 

ζηελ Αγγιία θαη ζε κέιε ηνπ θνηλνχ.  

Ο Ηκπξεζηνληζκφο ινηπφλ ήηαλ κηα ρξήζηκε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο 

επηθεθαιίδα γηα ηνλ Sickert θαη ηνπο ππφινηπνπο θαιιηηέρλεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα. Σνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ κελ, φκσο δελ ήζειαλ λα 

έρνπλ πιήξσο ζρέζε κε ηελ νκάδα. Απηφ ίζρπε θπξίσο γηα ηνλ Sickert 

πνπ ήηαλ ζαθψο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Degas θαη είρε παξαθνινπζήζεη 

ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαλ πεξί αγγιηθφηεηαο ζηελ ηέρλε θαη πεξί 

εζληθψλ ζρνιψλ.
46

 

Γηα λα απνθχγεη ηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε ν θαιιηηέρλεο, ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ηνλ επηέκβξε ηνπ 1889, δήισλε: «Ο Velazquez, ν John 

Leech θαη ν Holbein ήηαλ φινη ηκπξεζηνληζηέο. Μαδί κε απηνχο νη Άγγινη 

ηνπηνγξάθνη Turner, Constable, Gainsborough, Crome, Wilson, Whistler 

θαη Charles Keene».
47

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπάζεζε αθξηβψο ην 

παξαπάλσ: λα θξαηήζεη έλαλ δεκνθηιή φξν πνπ γλψξηδε φηη ζα ηξαβήμεη 

ην ελδηαθέξνλ, δηαηεξψληαο φκσο ηηο απνζηάζεηο ηνπ αθελφο γηα ιφγνπο 

αγγιηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθήο ηνπ 

κνλαδηθφηεηαο σο θαιιηηέρλε. 

Παξφκνηα θηλήζεθε θαη ν George Thomson, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έθζεζε ηνπ 1889, παξαζέηνληαο ζηελ Pall Mall Gazette φζνπο ζεσξνχζε 

ηκπξεζηνληζηέο. Ήηαλ φινη ηνπο Άγγινη: «Gainsborough, Hogarth, 

Wilson, Crome, Constable, ν αξρη-ηκπξεζηνληζηήο Turner, Whistler θαη 

Charles Keene, έλαο εηθνλνγξάθνο πνπ ηνλ ζαχκαδαλ νη Degas θαη 
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Sickert» δήισλε ραξαθηεξηζηηθά.
48

 Αθφκα θαη ν Philip Wilson Steer, 

ζεκαληηθφ κέινο ηεο έθζεζεο ηνπ 1889 θαη γεληθά ηεο νκάδαο ησλ 

Βξεηαλψλ ηκπξεζηνληζηψλ, αλέθεξε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε: «Ο 

Ηκπξεζηνληζκφο ππήξρε πάληα. Γελ έρεη ρψξα».
49

 Ο Ηκπξεζηνληζκφο γηα 

ηνλ Steer ππήξρε απφ ηφηε πνπ ν Φεηδίαο ζκίιεςε ην δηάδσκα ηνπ 

Παξζελψλα. Έρεη, γη’ απηφλ, ηελ ίδηα ζρέζε κε ηε δσγξαθηθή πνπ έρεη ε 

πνίεζε κε ηε δεκνζηνγξαθία: «Γχν άληξεο δσγξαθίδνπλ ην ίδην κνληέιν 

ν έλαο δεκηνπξγεί έλα πνίεκα, ν άιινο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο 

θαηαγξάθνληαο ηα γεγνλφηα».
50

 

Ο Sickert δελ είρε θάλεη ηέηνηνπ είδνπο δειψζεηο κφλν ζε 

ζπλεληεχμεηο. ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο ηνπ 1889 ν ίδηνο μερψξηδε ηνπο 

ζηφρνπο κεηαμχ ησλ Γάιισλ θαη Λνλδξέδσλ ηκπξεζηνληζηψλ. Έγξαθε φηη 

νη ίδηνη δελ επηζπκνχζαλ λα θαηαγξάςνπλ θάηη απιά θαη κφλν επεηδή 

ππάξρεη. Ζ νκνξθηά ήηαλ ν μεθάζαξνο ζηφρνο απηνχ θαη ηεο νκάδαο ηνπ. 

Άιινο έλαο ζηφρνο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο κνληέξλαο δσήο θαη ηεο 

πνίεζεο πνπ βιέπνπκε ηξηγχξσ καο. πσο δήισλε: «Ενχκε ζηελ πην 

φκνξθε πφιε ηνπ θφζκνπ θαη πξέπεη λα απαζαλαηίζνπκε ηελ νκνξθηά 

γχξσ καο».
51

 

Οη παξαπάλσ ακθηζεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 

ηνπ φξνπ απφ ηνλ Sickert θαη ηνπο ππνινίπνπο, αληαλαθινχζαλ ηε 

ζεσξεηηθή δηακάρε πνπ καηλφηαλ ζηνλ αγγιηθφ ηχπν γχξσ απφ ην δήηεκα 

ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880. Ο Sickert, παξφηη ζεβφηαλ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ θαη αθνινπζνχζε πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο ηνπ, ήηαλ 

κφληκα επηθπιαθηηθφο γηα ηνλ φξν. Αθελφο γηαηί θαηαλννχζε ηηο 

αξλεηηθέο ηνπ ζπλδειψζεηο, αθεηέξνπ επεηδή θνβφηαλ ηελ θαηεγνξία γηα 
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απιφ κηκεηηζκφ. ε άξζξν ηνπ ην 1910 ν ίδηνο μεθαζάξηδε, γηα άιιε κηα 

θνξά, ηε ζρέζε Βξεηαλψλ θαη Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ δειψλνληαο:  

Οη πίλαθεο ζην New English Art Club ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο 

ηκπξεζηνληζηηθνί… Απηό πάληα μαθληάδεη θαη δηαζθεδάδεη ηνπο 

Γάιινπο επηζθέπηεο ζηελ Αγγιία. Έλαο δσγξάθνο θαζνδεγείηαη 

θαη δηακνξθώλεηαη από ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ. Έηζη ε 

αγγιηθή θνηλσλία πξνο εκάο πνπ κάζακε ό,ηη γλσξίδνπκε ζην 

Παξίζη ή από ην Παξίζη, έρεη δηακνξθώζεη κηα νκάδα κε ζηόρνπο 

θαη πνηόηεηεο δηαθνξεηηθνύο από απηνύο ησλ ηκπξεζηνληζηώλ.
52

 

Σελ ίδηα ρξνληά, ζην πεξηνδηθφ New Age, έγξαςε άξζξν κε ηίηιν 

Ηκπξεζηνληζκόο, ην νπνίν θηλείην ζε παξφκνηα θαηεχζπλζε: «Πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ απηή ηε ιέμε ηειηθά (Ηκπξεζηνληζκφο). Δίλαη κηα 

ηακπέια, ηελ νπνία πάληα απερζαλφκνπλ θαη πξνζπαζνχζα λα δηψμσ, 

αιιά, φηαλ κηα ηακπέια ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα πξάγκα γηα ζαξάληα 

ρξφληα, ηφηε κάιινλ είλαη αλψθειν λα δηακαξηχξεζαη. Οπφηε δελ ζα πσ 

θάηη άιιν γη’ απηφ. Απιά ζα ηε ρξεζηκνπνηήζσ φπσο φινη νη άιινη».
53

  

Σα ηειεπηαία είλαη πξάγκαηη πνιχ ελδηαθέξνληα γηα ηελ εξγαζία, γηαηί 

θαηεπζείαλ δεκηνπξγνχλ δήηεκα αλαδήηεζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

Γάιισλ θαη Άγγισλ ηκπξεζηνληζηψλ. Δπίζεο, θαλεξψλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε δπζθνιία ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ Ηκπξεζηνληζκόο, πνπ 

απνηειεί, νκνινγνπκέλσο, έλαλ φξν πξνβιεκαηηθφ. Ζ δπζθνιία απηή 

ππάξρεη αθξηβψο, επεηδή νη Άγγινη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

φξν πεξηζζφηεξν θαηά πεξηπηψζεηο, θαηαρξεζηηθά θαη γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, παξά επεηδή φλησο είραλ θάπνηα άξξεθηα 

θνηλά ζηνηρεία κε ηε γαιιηθή νκάδα. 
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Κεφϊλαιο II: Τα πρώτα γαλλικϊ κεύμενα και ο 

αγγλικόσ ορύζοντασ υποδοχόσ 

 

 

 

 

 

 
«Η τέχνη δεν είναι η σπουδή της θετικιστικής πραγματικότητας, είναι η 

αναζήτηση της ιδεατής αλήθειας». 

 

-John Ruskin- 
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Τα πρώτα γαλλικϊ κεύμενα και ο αγγλικόσ ορύζοντασ 
υποδοχόσ 

 

Σν πξψην θείκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

αλαθέξεηαη κε ηξφπν εθηελή ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ είλαη ην άξζξν ηνπ 

Frederick Wedmore πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «The Impressionists». Σν 

θείκελν απηφ δεκνζηεχεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1883 ζην πεξηνδηθφ 

Fortnightly Review
54

 θαη απνηειεί ην πξψην αγγιηθφ θείκελν ηνπ είδνπο. 

κσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ήηαλ ην πξψην πνπ θπθιφθνξεζε, ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, έρνληαο ζέκα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. 

Σα πξψηα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο είλαη 

γαιιηθά, φπσο ήηαλ ινγηθφ δεδνκέλεο ηεο γαιιηθήο θαηαγσγήο ηνπ 

θηλήκαηνο.
55

 Άξζξα ζρεηηθά κε ηελ πξψηε ηκπξεζηνληζηηθή έθζεζε ηνπ 

1874 ζηε Λεσθφξν ησλ Καπνπηζίλσλ δεκνζηεχηεθαλ κφιηο ιίγεο κέξεο 

κεηά ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο. Έλα απφ απηά ήηαλ ην άξζξν πνπ 

θεκνινγείηαη φηη ράξηζε ζηελ νκάδα ην φλνκά ηεο. Ήηαλ κία 

ηερλνθξηηηθή απφ ηνλ Louis Leroy πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 

1874 ζην πεξηνδηθφ Charivari κε ηίηιν «L’ exposition des 

Impressionnistes».
56

 

Ο Louis Edmond Duranty, δχν ρξφληα αξγφηεξα, δεκνζίεπζε ην πξψην 

αλαιπηηθφ θείκελν γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο. Με ηίηιν «La nouvelle 

peinture. A propos du groupe d΄ artistes qui expose dans les Galeries 

Durand-Ruel» ην θείκελν θπθινθφξεζε ζην Παξίζη ην 1876 θαη 

αλαθεξφηαλ ζηηο εθζέζεηο ηεο νκάδαο, ελψ ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην 
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γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο απέθπγε ηνπο φξνπο «Ηκπξεζηνληζκφο» θαη 

«ηκπξεζηνληζηέο».
57

 

ηα επφκελα ρξφληα πνιιά άξζξα δεκνζηεχνληαη ζηνλ γαιιηθφ ηχπν 

γηα ηηο εθζέζεηο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ απφ ηερλνθξίηεο, ζπγγξαθείο θαη 

πνηεηέο φπσο ν Mallarmè. Σν 1878 ν Théodore Duret δεκνζηεχεη ζην 

Παξίζη ην «Les Peinters Imressionnistes» ζην νπνίν θάλεη ιφγν γηα ηελ 

ηερλνηξνπία ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ, παξαζέηνληαο 

παξάιιεια θάπνηα γεληθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ Monet, Sisley, 

Morisot, Pissarro θαη Renoir. Ζ ζχληνκε κειέηε ηνπ Duret ππήξμε ε 

πξψηε ζηελ νπνία έγηλε απφπεηξα λα ζπγθεληξσζνχλ νη πξσηαγσληζηέο 

ηνπ λένπ ξεχκαηνο θαη λα παξνπζηαζηνχλ, έζησ θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν, 

ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία.
58

 

χληνκα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα πξψηα θείκελα ζε άιιεο 

ρψξεο. Πξψηα ζηελ Ηηαιία δφζεθε ε δηάιεμε ηνπ Diego Martelli κε ηίηιν 

«Gli Impressionisti» ην 1880 ζηελ νπνία ν ίδηνο, φληαο θίινο ησλ Degas 

θαη Pissarro, παξέζεζε κία νμπδεξθή αλάιπζε, φπσο ζεκεηψλεη ν John 

Rewald.
59

 Σν 1882 ν Γαλφο Georg Brandes δεκνζίεπζε ην Japanesik og 

Impressionist Kunst, ζην νπνίν ζπλέδεζε ηελ ηέρλε ησλ ηκπξεζηνληζηψλ 

κε απηή ηνπ νπθίγην-ε.
60

 Σν πξψην εθηελέο άξζξν ηνπ Wedmore ζηελ 

αγγιηθή δεκνζηεχηεθε κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ θαη παξακέλεη 

άγλσζην ην θαηά πφζν ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζπκβνπιεχηεθε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θείκελα πνπ είραλ ήδε θπθινθνξήζεη γηα ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ. Πάλησο παξακέλεη ζεκαληηθφ φηη γλσξίδνπκε πνηα ήηαλ 

ηα πξψηα θείκελα, άξζξα ή βηβιία πνπ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

κειεηήζεη γηα ηε λέα ηερλνηξνπία. 
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πσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ην παξφλ θεθάιαην, πέξα απφ ηα 

πξψηα θείκελα γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, θαιείηαη λα αλαιχζεη ηελ ηέρλε 

ζηελ Αγγιία θαηά ηα ρξφληα πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. Ζ 

ηέρλε ζηελ Αγγιία, ζηα ππφ εμέηαζε ρξφληα, ήηαλ πνηθηιφκνξθε θαη 

πινπξαιηζηηθή. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, ζρνιέο θαη θαιιηηερληθέο 

νκάδεο θαίλεηαη φηη ζπλππήξραλ κε επίθεληξν ηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1848 ζρεκαηίζηεθε ε νκάδα ησλ Πξνξαθαειηηψλ 

απαξηηδφκελε απφ επηά κέιε κε ηνπο Dante Gabriel Rossetti, William 

Holman Hunt θαη John Everett Millais λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη. Ζ 

λενζχζηαηε νκάδα είρε μεθάζαξεο ζέζεηο πάλσ ζηελ ηέρλε παξά ην 

λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ κειψλ ηεο (ν λεφηεξνο ήηαλ 19 θαη ν κεγαιχηεξνο 

23 εηψλ ηε ρξνληά πνπ ζρεκαηίζηεθε ε νκάδα).  

ινη ηνπο ζεσξνχζαλ σο επαλαιακβαλφκελε θαη κεραληθή ηελ ηέρλε 

πνπ έβιεπαλ ζηελ Αθαδεκία. ινη ηνπο ζαχκαδαλ ηελ ηηαιηθή ηέρλε πξηλ 

ηνλ Ραθαήι. Καη φινη ηνπο είραλ επεξεαζηεί απφ ηηο απφςεηο ηνπ John 

Ruskin πάλσ ζηελ ηέρλε. Γλσξίδνπκε φηη ν Hunt, ην 1847, είρε δηαβάζεη 

ην ζχγγξακκα ηνπ Modern Painters θαη είρε κνηξαζηεί ηηο ζρεηηθέο 

ζεσξίεο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο.
61

 

Ζ πξνξαθαειηηηθή αδειθφηεηα αληινχζε ηα ζέκαηά ηεο απφ ηνλ 

κεζαίσλα, απφ θηινινγηθέο πεγέο φπσο ν αίμπεξ θαη απφ ηε 

ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Οη ζπλζέζεηο ηνπο ήηαλ 

ηδεαιηζηηθέο θαη γεκάηεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ αλαπαξάζηαζε, ηφζν ζηηο 

κνξθέο φζν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ [εηθ. 61].
62

  

Σν 1850 εμέδνζαλ ην πεξηνδηθφ The Germ πνπ απνηέιεζε ην πξψην 

πεξηνδηθφ πνπ είρε ηππσζεί πνηέ απφ κηα θαιιηηερληθή νκάδα. [εηθ. 62].
63

 

Γεδνκέλνπ φηη ην παξφλ θεθάιαην απνηειεί κία ζχληνκε ζθηαγξάθεζε 
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ησλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ πνπ ππήξραλ ζηελ Αγγιία ζηα ππφ εμέηαζε 

ρξφληα, δελ ζα αλαθεξζνχκε πεξαηηέξσ ζην θίλεκα ησλ πξνξαθαειηηψλ. 

Αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε νκάδα ήηαλ κία απφ ηηο πην ηζρπξέο γηα 

ηελ αγγιηθή θαη φρη κφλν ηέρλε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ 

κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε αξθεηνχο ζεκαληηθνχο ππνζηεξηθηέο (π.ρ. 

Ruskin) θαη αθφινπζνπο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Σν θίλεκα ηνπ αηζζεηηζκνχ πνπ είρε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ απαξρέο ζηα 

θηινζνθηθά θείκελα ηνπ Victor Cousin θαη ζηελ πνίεζε ηνπ Théophile 

Gautier ήηαλ άιιε κία αλαπηπζζφκελε ηάζε ζηελ αγγιηθή ηέρλε κε 

θχξηνπο εθθξαζηέο ηνλ ακεξηθαληθήο θαηαγσγήο James Abbot McNeill 

Whistler θαη ηνλ Albert Moore [εηθ. 4-5, 63].
64

 

Σν θίλεκα «Ζ ηέρλε γηα ηελ ηέρλε» (l’art pour l’art), φπσο ην νλφκαζε 

ν Cousin, ζηφρεπε ζηελ απνκάθξπλζε ηεο ηέρλεο απφ ηε κίκεζε θαη ηνλ 

δηδαθηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Θεσξνχζε ηε θφξκα, ην ρξψκα θαη ηε γξακκή 

σο ζεκαληηθφηεξα απφ ηε λαηνπξαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ θαη πξέζβεπε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο γηα ηε κεηάδνζε ελφο 

κελχκαηνο. Με ηα παξαπάλσ ην θίλεκα εξρφηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή αθαδεκατθή ηέρλε ηεο επνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεσξίεο 

ηνπ Ruskin πνπ θήξπηηε κία ηέρλε πνπ ζα πξνέθξηλε ηε κίκεζε ηεο 

θχζεο σο θαιιηηερληθφ κέζν κεηαθνξάο ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

αιήζεηαο.
65

  

Ζ απιφηεηα ζηηο θφξκεο θαη ζην ρξψκα ηεο ηαπσληθήο αηζζεηηθήο, πνπ 

δηαδηδφηαλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1860 θαη 1870 ζε Αγγιία θαη Γαιιία, έγηλε 

βαζηθφο αηζζεηηθφο άμνλαο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ αηζζεηηζκνχ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηνλ James Whistler, φπσο 

αλαθέξζεθε. Ο ίδηνο, ην 1864, θηινηέρλεζε αξθεηά έξγα, φπνπ 
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εκθαλίδνληαη γπλαίθεο κε θηκνλφ, παγψληα θαη ηαπσληθέο πνξζειάλεο. 

Να ζεκεησζεί βέβαηα φηη ηαπσληθά δσγξαθηθά έξγα, ραξαθηηθά θαη 

πνξζειάλεο έθηαζαλ ζην Λνλδίλν κέζσ κεγάισλ ζπιιεθηψλ ηέρλεο 

φπσο νη Rossetti θαη νη αξρηηέθηνλεο Edward William Godwin θαη 

William Burges.
66

 

Ζ κνπζηθή έπαηδε θαη απηή ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ αηζζεηηζκφ θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν, φπσο ζεκείσλε ν Walter Pater: «ιεο νη ηέρλεο 

θηινδνμνχλ λα θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο κνπζηθήο». Ζ αλαινγία κε 

ηε κνπζηθή σο αθεξεκέλε θαιιηηερληθή έθθξαζε βξηζθφηαλ ζε αξθεηά 

δσγξαθηθά έξγα ηεο επνρήο.
67

 Γελ είλαη ηπραία εμάιινπ ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ ύλζεζε ή πκθσλία απφ ηνλ Whistler, γηα λα νλνκαηίζεη αξθεηά 

έξγα ηνπ.  

Ζ θαξδηά ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ ηεο Αγγιίαο ρηππνχζε, βέβαηα, 

ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία ηνπ Λνλδίλνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία ήδε 

απφ ην 1768. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Αθαδεκία άθκαζε 

δηαηεξψληαο ηελ θαιιηηερληθή θαη θνηλσληθή ηεο δπλακηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δπλακηθήο απηήο ήηαλ ε πξνζέιεπζε 350.000 

επηζθεπηψλ ζηελ εηήζηα θαινθαηξηλή ηεο έθζεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1880.
68

 Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ππήξμε, επίζεο, ε θάιπςε πνπ είραλ νη 

εθζέζεηο ηεο απφ ηνλ ηχπν. Σν 1894 πεξίπνπ 300 δεκνζηνγξάθνη θαη 

θξηηηθνί παξεπξέζεζαλ ζην άλνηγκα ηεο έθζεζεο ηεο Αθαδεκίαο, αξηζκφο 

ππεξβνιηθά κεγάινο ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ηεο επνρήο.
69

 

Ζ Royal Academy of Arts δελ ήηαλ απιά έλαο ηφπνο ζπλάζξνηζεο ησλ 

θηιφηερλσλ. ηηο εθζέζεηο ηεο παξεπξίζθνληαλ άλζξσπνη απφ ηελ πςειή 

θνηλσλία ηνπ Λνλδίλνπ, κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, βηνκήραλνη, 
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δηθεγφξνη θαη πνιηηηθνί.
70

 Οη θαιιηηέρλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα δξψκελα 

ηεο Αθαδεκίαο, είραλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα πνπιήζνπλ ηα έξγα 

ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ γξεγνξφηεξα θήκε θαη δφμα. 

Σα ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ Αθαδεκία ήηαλ ηα αθεγεκαηηθά κε 

ηηο ηζηνξηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζθελέο λα είλαη πνιππιεζέζηεξεο. 

Παξάιιεια κε απηέο ππήξραλ ηνπία θαη ν απνθαινχκελνο Βηθησξηαλόο 

Ρεαιηζκόο, ν νπνίνο ζχκηδε θαηά πεξηπηψζεηο ην έξγν ηνπ Hogarth [εηθ. 

64]. Μέιε ηεο πξνξαθαειηηηθήο αδειθφηεηαο ζπκκεηείραλ επίζεο ζηελ 

Αθαδεκία φπσο ν Millais θαη ν δεχηεξεο γεληάο πξνξαθαειίηεο Edward 

Burne-Jones.
71

 

Σν λενθιαζηθφ χθνο παξέκεηλε ηζρπξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ζηα έξγα ηεο Royal Academy of Arts. Σα θιαζηθά ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο ζε αθεγεκαηηθέο ζθελέο, νη νπνίεο είραλ 

ηζηνξηθφ, κπζνινγηθφ, δηαθνζκεηηθφ ή/θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα [εηθ. 

65].
72

 Ο βαζηθφο θαιιηηέρλεο πνπ επαλαθέξεη ην θιαζηθφ χθνο ήηαλ ν 

Frederick Leighton, ν νπνίνο αξγφηεξα ζα γίλεη πξφεδξφο ηεο θαη ζα 

επηρεηξήζεη, πέξαλ απφ ην λα βειηηψζεη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο 

Αθαδεκίαο, λα ηε θέξεη ζε επαθή κε λέεο επηξξνέο θαη θαιιηηερληθέο 

νκάδεο [εηθ. 66].
73
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Κεφϊλαιο ΙΙΙ: Προοδευτικού και Φιλιςταύοι: οι 

τεχνοκρύτεσ, οι εφημερύδεσ και τα περιοδικϊ 
τϋχνησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ουρανοί! Σι τσούλα! Μία ζωή απραξίας και χαμηλών ηθών φαίνεται στο 

πρόσωπο της διαβάζουμε εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Η ιστορία δεν είναι 

ευχάριστη, αλλά είναι ένα μάθημα». 

 

 

-Απόσπασμα από άρθρο του George Moore για τον πίνακα L’ Absinthe [εικ. 6] του 

Edgar Degas- 
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Προοδευτικού και Φιλιςταύοι: οι τεχνοκρύτεσ, οι 
εφημερύδεσ και τα περιοδικϊ τϋχνησ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην, φπσο ζεκεηψλεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή, θαιείηαη λα 

εμεηάζεη ηελ πξφζιεςε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ Αγγιία φπσο απηή 

θαίλεηαη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο. Με ηνλ φξν ηύπνο ελλννχκε θαηά βάζε 

ηα πεξηνδηθά ηέρλεο θαη ηα άξζξα ζε εθεκεξίδεο πνπ είραλ δεκνζηεπηεί 

ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη αθνξνχλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, ζα αλαθεξζνχλ νη βαζηθφηεξνη ηερλνθξίηεο ζηελ Αγγιία ηεο 

πεξηφδνπ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνπο ηκπξεζηνληζηέο είηε κηιάκε γηα ηνπο Γάιινπο 

εηζεγεηέο ηνπ είηε γηα ηνπο Άγγινπο αθφινπζνχο ηνπ. 

Να ζεκεησζεί φηη γηα ην θεθάιαην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηφ πιηθφ 

απφ ην βηβιίν ηεο Kate Flint Impressionism in England: The Critical 

Reception ζην νπνίν ε ζπγγξαθέαο είρε ζπιιέμεη κεγάιν αξηζκφ άξζξσλ 

θαη θεθαιαίσλ απφ βηβιία, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ αγγιηθφ ηχπν 

θαη αθνξνχζαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηελ πξφζιεςή ηνπ ζηε ρψξα. 

Ζ πξψηε επαθή ησλ Άγγισλ ηερλνθξηηψλ κε ηα έξγα ησλ 

ηκπξεζηνληζηψλ έγηλε ζηελ έθζεζε ηνπ Paul Durand-Ruel ζην Λνλδίλν 

ζηνλ αξηζκφ 168 ηεο New Bond Street ζηελ German Gallery πνπ άλνημε 

ηηο πχιεο ηεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1870.
74

 ε απηήλ παξνπζηάζηεθαλ έξγα 

ησλ Claude Monet θαη Camille Pissarro νη νπνίνη είραλ θαηαθχγεη ζηελ 

αγγιηθή πξσηεχνπζα, γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ Γαιινπξσζηθφ πφιεκν. 

[εηθ. 10, 11, 12] Σα έξγα απηά δελ θαίλεηαη λα πξνθάιεζαλ ηδηαίηεξε 

αίζζεζε ζηνλ αγγιηθφ ηχπν, ηνπιάρηζηνλ φρη απφ ηελ αξρή. Ζ 

πηλαθνζήθε ηνπ Ruel ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1875, παξνπζηάδνληαο 

κεηαμχ άιισλ έξγα ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαη ηνπ Alfred Sisley. Ο 
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πίλαθαο ηνπ ηειεπηαίνπ After Rain [εηθ. 13]
75

 θαη ηνπ Pissarro A Country 

Road [εηθ. 14]
76

 ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην πεξηνδηθφ Art Journal ην 1872 ζε 

ιίζηα κε ηνπία θαη ηηηινθνξήζεθαλ σο πξνζνδνθφξεο ζπνπδέο.
77

 

Σν 1871 ην ίδην πεξηνδηθφ ζρνιίαδε γηα ηα έξγα ηνπ Pissarro Winter 

Scenery θαη Άλσ Norwood [εηθ. 15, 16]
78

 φηη «είλαη δχν ρεηκεξηλά ηνπία 

κε αξθεηή θπζηθή αιήζεηα». Κνιαθεπηηθά ζρφιηα έγξαθε θαη ην 1873 

πάιη γηα ην έξγν ηνπ Pissarro Φζηλόπσξν, ελψ γηα ην ίδην έξγν ην 

πεξηνδηθφ Athenaeum ζεκείσλε φηη «πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά 

δσγξαθηζκέλν ηνπίν». [εηθ. 17]. Σελ ίδηα ρξνληά ε εθεκεξίδα The Times 

ηνπνζεηνχζε ηνπο Sisley, Monet θαη Pissarro ζε κία ιίζηα κε ηνπο πην 

ελδηαθέξνληεο λένπο θαιιηηέρλεο.
79

 

Απηέο ήηαλ νξηζκέλεο απφ ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο ηνπ αγγιηθνχ ηχπνπ 

απέλαληη ζηνπο Γάιινπο ηκπξεζηνληζηέο. Ωζηφζν ε εκεξνκελία 

δεκνζίεπζήο ηνπο ήηαλ ηφζν πξψηκε, ψζηε είλαη αδχλαην λα εμαθξηβσζεί 

αλ αθφκα θαη νη ίδηνη γλψξηδαλ ηη αθξηβψο είλαη ν Ηκπξεζηνληζκφο 

δεδνκέλνπ φηη δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα νχηε θαλ ε πξψηε ηνπο 

έθζεζε ζην Παξίζη. ε γεληθέο γξακκέο ε Αγγιία απέξξηπηε ην έξγν ησλ 

Monet θαη Pissarro. Σνπιάρηζηνλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν ηα έξγα θαη ησλ 

δπν είραλ απνξξηθζεί απφ ηε Royal Academy of Arts, πξάγκα πνπ 

σζνχζε ηνλ Pissarro λα δειψλεη απνγνεηεπκέλνο: «ηελ Αγγιία ηα 

πάληα γίλνληαη γηα ην ρξήκα».
80

 

Με παξφκνην ηξφπν ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1876, ν Dante Gabriel 

Rossetti ζα θαηέθξηλε ην έξγν ηνπ Manet νη βαξθάξεδεο ζην Αξδεληέηγ 
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[εηθ. 18] ραξαθηεξίδνληάο ην Brutal Realism. Παξφκνηα άπνςε είραλ θαη 

νη ππφινηπνη Βξεηαλνί ηερλνθξίηεο. Ο θξηηηθφο ηεο εθεκεξίδαο Examiner, 

γηα παξάδεηγκα, έγξαθε: «Οη θηγνχξεο έρνπλ απνδνζεί σκά θαη ην ρξψκα 

ηνπ Manet, ζηελ εμαλαγθαζκέλε πξνζπάζεηά ηνπ γηα ξεαιηζκφ, 

θαηαιήγεη ηξαρχ θαη πξνζβιεηηθφ».
81

  

Γηα ηελ ηερλνθξηηηθή ηεο επνρήο ήηαλ θαζνξηζηηθά νη εθεκεξίδεο θαη 

ηα πεξηνδηθά, φπσο ην Art Journal πνπ εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1839 

σο The Art-Union θαη ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη κέρξη ην 1912. Γίπια ζε 

απηφ, ην 1878 πξσηνεθδφζεθε ην πεξηνδηθφ Magazine of Art. Σξία ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1880, εκθαλίζηεθε ην Artist, έλα αξρηθά ζπληεξεηηθφ 

πεξηνδηθφ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα γηλφηαλ έλα απφ ηα πην έλζεξκα ζηελ 

ππνζηήξημε λέσλ θαιιηηερλψλ, φπσο ζεκεηψλεη ε Kate Flint.
82

 

Παξάιιεια κε απηά, ππήξρε ε θαζεκεξηλή εθεκεξίδα The Times ε 

νπνία ήηαλ ε κφλε ζηελ Αγγιία πνπ είρε θαιιηηερληθέο αλαθνξέο, 

αλάκεζα ζε άιιεο ζεκαηηθέο. Δπηπιένλ, ην πεξηνδηθφ Athenaeum 

ζπκπεξηιάκβαλε ζηηο ζειίδεο ηνπ ηελ θάιπςε θαη θξηηηθή παξνπζίαζε 

δηαθφξσλ εθζέζεσλ.
83

 Σα ρξφληα κέρξη ην 1880 δελ θαίλεηαη, κέζα απφ 

ην ηζηνξηθφ αξρείν, λα ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ηερλνθξηηηθή 

πξνζέγγηζε ζηνπο ηκπξεζηνληζηέο. Μνλαδηθφ είλαη έλα απνδνθηκαζηηθφ 

ζρφιην απφ ην Artist, ηελ ίδηα ρξνληά, ην νπνίν ζρνιίαδε αξλεηηθά ηελ 5
ε
 

έθζεζε ηεο νκάδαο ην 1880 ζην Παξίζη. Παξάιιεια δεισλφηαλ φηη ν 

Ηκπξεζηνληζκφο ήηαλ έλα ξεχκα πνπ ηειείσζε γηα ηε Γαιιία θαη επηπρψο 

πνπ ε Αγγιία δελ έδσζε πνηέ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηφλ.
84
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Σν 1883 έγηλε ζην Λνλδίλν κία αθφκα έθζεζε απφ ηνλ Durand-Ruel 

(βι. θεθάιαην 4). Απηή ε έθζεζε πξνζέιθπζε, γηα πξψηε θνξά, αξθεηφ 

θφζκν, ελψ ζρνιηάζηεθε πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο. Γηα 

ηνπο κειεηεηέο ε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε απνηειεί έλα ζεκείν ηνκήο ζηελ 

θξηηηθή ππνδνρή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία.
85

 

Σo Artist έγξαςε γηα ηελ έθζεζε θνιαθεπηηθά ζρφιηα, ελψ ζρνιίαζε 

θξηηηθά ηνπο Γάιινπο Ηκπξεζηνληζηέο πνπ είραλ θχγεη απφ ηα θψηα ηεο 

δεκνζηφηεηαο κε απνηέιεζκα πνιχο θφζκνο λα κελ γλσξίδεη ην έξγν 

ηνπο. Αθφκα ζηηο ζειίδεο ηνπ γξάθηεθε: «Ζ έθζεζε παξφηη ζεκαληηθή, 

είλαη ηέηνηα πνπ δχζθνια πξνζειθχεη ηε κάδα. Ζ αιήζεηα δελ είλαη πάληα 

εχγεπζηε…».
86

 Σα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηελ Standard, ζηελ 

Daily Telegraph θαη ζην Artist ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο πεξηζζφηεξν 

κεηξεκέλα ζηελ θξηηηθή ηνπο πξνζέγγηζε απέλαληη ζηελ έθζεζε ησλ 

ηκπξεζηνληζηψλ. Ζ Standard έγξαςε: «Οη ηκπξεζηνληζηέο είλαη κία 

δχλακε άμηα πξνζνρήο· απηνί νη θαιιηηέρλεο είλαη κνλαδηθνί, έμνρνη, 

ειθπζηηθνί».
87

 

Σα ζρφιηα ηνπ ηχπνπ δελ ήηαλ κφλν επλντθά νχηε κφλν κεηξεκέλα. Ζ 

Morning Post έθαλε αλαθνξά ζηελ πξσηνπνξία ηεο έθζεζεο 

ζρνιηάδνληαο παξάιιεια φηη πξνθαιεί ην γέιην. Έλαο θξηηηθφο απφ ηελ 

Punch έγξαθε φηη έλαο θίινο ηνπ ηνχ πξφηεηλε λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

έθζεζε πνπ ήηαλ… ππεξβνιηθά γεινία.
88

 Σα παξαπάλσ απνηεινχλ κφλν 

κεξηθέο απφ ηηο αληηδξάζεηο απέλαληη ζηελ έθζεζε ηνπ 1883 πνπ, είηε 

ήηαλ θνιαθεπηηθέο είηε φρη, δείρλνπλ, αλ κε ηη άιιν, ηε ζηαδηαθή αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έδεηρλαλ νη Άγγινη απέλαληη ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. 
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Πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε ηεο ίδηαο ρξνληάο ππήξμε ε δεκνζίεπζε ζην 

πεξηνδηθφ The Fortnightly Review, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πεξηνδηθά 

ηεο Βηθησξηαλήο Αγγιίαο, ηνπ άξζξνπ ηνπ Frederick Wedmore Οη 

Ηκπξεζηνληζηέο. Απηφ απνηέιεζε ην πξψην αλαιπηηθφ άξζξν πνπ 

γξάθηεθε γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Μεηαμχ άιισλ 

ν Wedmore ζεκείσλε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη 

ηκπξεζηνληζηέο δσγξαθίδνπλ ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
89

  

Ο ίδηνο ήηαλ ηερλνθξίηεο πνπ έγξαθε γηα ηελ Evening Standard θαη ζε 

αξθεηέο θξηηηθέο ηνπ επαηλνχζε ηε γαιιηθή ηέρλε.
90

 Μάιηζηα ζε άξζξν 

ηνπ αζθνχζε θξηηηθή ζην γαιιηθφ Salon θαη ηε Royal Academy of Arts 

γηα ηε ζηάζε ηνπο πξνο ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, ελψ δήισλε κε ιχπε φηη ε 

Αγγιία δελ ηνπο έρεη απνδψζεη ηελ πξνζνρή πνπ ζα έπξεπε. «ηελ 

Αγγιία ε δχλακε ζην ζρέδην θαη ε δχλακε ζην ρξψκα βξίζθνληαη απφ 

ηελ πιεπξά απηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε κνληέξλα δσή δελ είλαη θαηάιιειε 

ζεκαηηθή γηα ηελ Σέρλε».
91

 

Ο Wedmore ζπλέρηδε ζην άξζξν ηνπ αλαιχνληαο ην έξγν ησλ Γάιισλ. 

Έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην έξγν ηνπ Edgar Degas πνπ, ελδερνκέλσο 

καδί κε ηνλ Monet ή αθφκα θαη παξαπάλσ απφ απηφλ, ήηαλ απηφο ν 

θαιιηηέρλεο απφ ηελ νκάδα πνπ αζθνχζε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ 

Αγγιία ηεο πεξηφδνπ κε ηε βνήζεηα θπζηθά ηνπ Walter Sickert. 

ην άξζξν ην έξγν ησλ ηκπξεζηνληζηψλ ζπλδεφηαλ κε απηφ ηνπ 

Velazquez, κία φρη ηφζν αζπλήζηζηε γηα ηελ επνρή ζχλδεζε, θαζψο 

αλαθνξέο γηα ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία ηνπ Ηζπαλνχ ππήξραλ ζε 

δηάθνξα άξζξα θαη ζπγγξάκκαηα. Παξάιιεια αλαθέξνληαλ θαη 

θαιιηηέρλεο φπσο νη Frank Hals, Rembrandt θαη Titian.
92

 Δηδηθά ν Monet 
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ζεκεησλφηαλ σο ν πην ζεκαληηθφο ηνπηνγξάθνο ηεο νκάδαο, ν Renoir σο 

ν θνινξίζηαο ηεο νκάδαο ελψ ν Camille Pissarro σο ν ηκπξεζηνληζηήο κε 

ηηο ιηγφηεξεο θαηαθηήζεηο θαη κνλαδηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Renoir Marée basee á Varengeville [εηθ. 19]
93

 ην 

νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζεσξνχζε σο ην θαιχηεξν ηνπ θαιιηηέρλε θαη έλα 

απφ ηα θαιχηεξα ηεο νκάδαο.
94

 

ε γεληθέο γξακκέο πξφθεηαη γηα έλα αξθνχλησο θνιαθεπηηθφ άξζξν 

γηα ηνπο Γάιινπο θαιιηηέρλεο θαη ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Σν άξζξν απηφ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη άλνημε ηνλ δξφκν ζηελ αγγιηθή ηερλνθξηηηθή 

ζρεηηθά κε ηελ ππνδνρή πνπ επεθχιαμε ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Αλ θαη 

θνιαθεπηηθφ ην άξζξν ηνπ Wedmore, νθείιεη λα ζεκεησζεί ε 

παξαηήξεζε ηεο Kate Flint φηη ν ζπγγξαθέαο δελ κπνξεί λα 

απνδεζκεπηεί πιήξσο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φηη ζην θείκελν 

θαίλνληαη θάπνηα ηδεαιηζηηθά θξηηήξηα πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Βηθησξηαλήο ηερλνθξηηηθήο.
95

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 νη Βξεηαλνί ηερλνθξίηεο έγξαθαλ 

ζπζηεκαηηθά γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ,
96

 ελψ είραλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη 

νη θξηηηθνί ηέρλεο πνπ ζα απνηεινχζαλ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ. Οη λένη 

θξηηηθνί (New Criticism-New Critics), φπσο ηνπο απνθαινχζαλ, είραλ σο 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο κνληέξλαο ηέρλεο θπξίσο απηήο πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ην γαιιηθφ έδαθνο. Φπζηθά είλαη ππεξαπινπζηεπηηθφ λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη φινη απηνί είραλ έλα θνηλφ ζηφρν θαη ζρέδην. κσο ζε 

γεληθέο γξακκέο άλδξεο φπσο ν R.A.M. Stevenson, ν D.S. MacColl θαη ν 
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George Moore είραλ σο θνηλή βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

θξηηηθή ηνπο [εηθ. 20] θαη ε γξαθή ηνπο ζα άλνηγε ηνλ δξφκν γηα άιινπο 

πξννδεπηηθνχο ηερλνθξίηεο φπσο ν Clive Bell θαη ν Roger Fry.
97

  

εκαληηθά επίζεο ήηαλ ηα θείκελα ηνπ Walter Sickert γηα ην πεξηνδηθφ 

The Art Weekly, ηε Λνλδξέδηθε εθδνρή ηνπ ακεξηθαληθνχ The New York 

Herald. Αμηφινγε ήηαλ θαη ε επηξξνή πνπ άζθεζε ην πεξηνδηθφ The 

Whirlwind πνπ ηδξχζεθε ην 1890 απφ ηνπο Stuart Erskine θαη Herbert 

Vivian θαη ππήξμε έλα θαηεμνρήλ ηκπξεζηνληζηηθφ πεξηνδηθφ ηα ηεχρε 

ηνπ νπνίνπ, δπζηπρψο, δελ έρσ θαηαθέξεη λα εμεηάζσ.
98

 

Πέξα απφ ηνπο λένπο θξηηηθνύο, νη θπξίαξρνη ππεξαζπηζηέο ηεο 

αθαδεκατθήο δσγξαθηθήο παξάδνζεο ήηαλ αληίζεηνη ζηελ 

ηκπξεζηνληζηηθή ηερληθή είηε ιφγσ ηεο γαιιηθφηεηαο είηε εμαηηίαο ηεο 

πεπνίζεζήο ηνπο γηα ηελ θαησηεξφηεηα απηήο ηεο ηέρλεο. Γηα άιιε κηα 

θνξά, ε νκαδνπνίεζή ηνπο γίλεηαη θαηαρξεζηηθά γηα ιφγνπο επθνιίαο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε απηνί νη 

θξηηηθνί δελ απνηέιεζαλ κία ζπκπαγή νκάδα. Παξφια απηά νη Harry 

Quilter, J.A. Spender θαη F.G. Stephens (ν ηειεπηαίνο ζπληδξπηήο ηεο 

Αδειθφηεηαο ησλ Πξνξαθαειηηψλ θαη επηκειεηήο ηέρλεο γηα ην 

πεξηνδηθφ Athenaeum γηα πεξίπνπ 40 ρξφληα)
99

, νη Φηιηζηαίνη
100

 φπσο 
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απνθαινχληαλ δηφινπ εγθσκηαζηηθά ζηνλ ηχπν, ήηαλ νη ηερλνθξίηεο πνπ 

βξίζθνληαλ πιεζηέζηεξα ζηελ Αθαδεκία σο νη βαζηθφηεξνη πνιέκηνη ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζηε Βξεηαλία.
101

  

Ο Ηξιαλδφο George Moore, γελλεκέλνο ην 1852, ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο ζεκεηψζεθε. Ο ίδηνο 

δεκνζίεπζε ηελ πξψηε ηνπ ηερλνθξηηηθή ηνλ Μάην ηνπ 1886 ή 

ηνπιάρηζηνλ απηφ είλαη ην πην παιηφ αξρείν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο. 

Σν θείκελν απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, γηαηί ν ζπγγξαθέαο δχν κήλεο 

πξηλ είρε δεηπλήζεη ζην Παξίζη κε ηνπο Monet, Mallarme, Pissarro, Duret 

θαη Huysmans. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ην αξρηθφ εξέζηζκα λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ηερλνθξηηηθή ππήξμε αθξηβψο απηή ε ζπλάληεζε θάηη 

πνπ εμεγεί θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηνχο ηνπο θαιιηηέρλεο.
102

 

Ο Moore έγξαθε θπξίσο ζηνλ Speaker ππεξαζπηδφκελνο ηε λεσηεξηθή 

ηέρλε. Θεσξνχζε φηη ε κάρε, αλ θεξδεζεί, ζα είλαη κέζσ ηεο ζπγγξαθήο 

πάλσ ζηελ ηέρλε θαη πξνζπαζνχζε λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο, φπσο ν Sickert θαη ν MacColl, λα γξάςνπλ θαη απηνί.
103

 Ζ δξάζε ηνπ 

Moore ηε δεθαεηία ηνπ 1890 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

ηερλνθξηηηθή ηεο ρψξαο θαη φρη κφλν. Δίρε ραξαθηεξηζηεί ν θνξπθαίνο 

θξηηηθφο ηέρλεο ηεο δεθαεηίαο θαη ν κνλαδηθφο ηερλνθξίηεο πνπ ήηαλ 

ηθαλφο λα «γεκίζεη ηα παπνχηζηα» ηνπ κεγάινπ πιένλ ζε ειηθία John 

Ruskin
104

 Ο Moore απφ ηελ αξρή έδεημε φρη κφλν ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ αιιά παξάιιεια θαη ηελ αληηπάζεηά ηνπ πξνο ηελ 
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αθαδεκατθή δσγξαθηθή. Απηφ ηνλ έθαλε αθφκα πεξηζζφηεξν πηεζηηθφ 

πξνο ηνπο λένπο θαιιηηέρλεο πνπ είραλ πηνζεηήζεη ηε γαιιηθή ηερληθή.
105

 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξαθαηαζήθεο ηνπ George Moore είλαη 

ην ζχγγξακκα Modern Painting, ην νπνίν εθδφζεθε ην 1893 θαη πεξηέρεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζρεηηθά κε ηε κνληέξλα ηέρλε θαη 

ηερλνθξηηηθή. ην βηβιίν απηφ ν Moore αζρνιείηαη πνιχ κε ηελ ηέρλε 

ζηελ Αγγιία, ελψ δελ παξαιείπεη λα κηιήζεη θαη γηα ηε γαιιηθή ηέρλε 

αθηεξψλνληαο κάιηζηα έλα νιφθιεξν θεθάιαην ζηηο δηαθνξέο ηεο 

θαιιηηερληθήο παηδείαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
106

 Σν ηειεπηαίν ήηαλ έλα 

δήηεκα γηα ηελ επνρή πνπ εξρφηαλ θαη επαλεξρφηαλ ζε πξαγκαηείεο γχξσ 

απφ ηελ ηέρλε, θαζψο νη Άγγινη ζεσξνχζαλ φηη νη ζρνιέο ηνπο 

πζηεξνχζαλ ζε ζρέζε κε ηηο γαιιηθέο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

κφληκε ή πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηέρλεο ζην Παξίζη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρψξεζε ηεο αγγιηθφηεηαο ζηελ ηέρλε ε νπνία 

πιένλ επεξεαδφηαλ άκεζα απφ ηε γαιιηθή. Δθηφο απφ απηφ ν Moore 

αθηεξψλεη έλα νιφθιεξν θεθάιαην ζην New Art Criticism θαη έλα ζηνπο 

Γάιινπο ηκπξεζηνληζηέο πνπ ην νλφκαζε Monet, Sisley, Pissarro and the 

Decadence. ε απηφ ν Moore εθζέηεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο θαη ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ αλαθέξνληαο ιίγα ιφγηα γηα ηηο 

εθζέζεηο ηνπο θαη ηηο απαξρέο ηνπο.
107

 

Ο θσηζέδνο δσγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη ηερλνθξίηεο Dugald 

Sutherland MacColl (D.S. MacColl 1859-1948) ήηαλ έλαο αθφκα 

ζεκαληηθφο ππεξαζπηζηήο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη φρη κφλν ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έγξαςε ηερλνθξηηηθέο γηα ζρεδφλ 60 ρξφληα ζηε 

Saturday Review θαη ζε άιιεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηέρλεο, 

θπξηαξρψληαο ζηελ αγγιηθή ηερλνθξηηηθή ζθελή. Τπεξαζπίζηεθε ηελ 
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ηφηε κνληέξλα ηέρλε θαη πξνψζεζε κε ηα θείκελά ηνπ ην έξγν ηνπ Rodin, 

φηαλ απηφο δελ είρε εδξαησζεί αθφκα σο κεγάινο θαιιηηέρλεο.
108

 

Πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζηήιε ηνπ ζηνλ Spectator, φπνπ άξρηζε 

λα γξάθεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890. Μέζα απφ ηε ζηήιε ηνπ ν 

MacColl έγξαθε γηα ην έξγν ησλ παιαηψλ δαζθάισλ φπσο ηνπ 

Velazquez, επαηλψληαο ηελ ηέρλε ησλ ηκπξεζηνληζηψλ.
109

 Ο MacColl, 

φπσο θαη ν George Moore, είρε επηζθεθηεί ην Παξίζη, ελψ ν ηειεπηαίνο 

ήηαλ απηφο πνπ ηνλ έθαλε γλσζηφ ζηνλ θφζκν ησλ ηκπξεζηνληζηψλ. ην 

Παξίζη ζπλαληήζεθε θαη κε ηνπο Roger Fry θαη William Rothenstein 

κεηαμχ άιισλ.
110

 

Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξαθαηαζήθεο ηνπ θξηηηθνχ ζηηο κειέηεο ηνπ 

γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ήηαλ ε επίκνλε πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηαθέξεη ζην 

θνηλφ ηηο επηζηεκνληθέο ρξσκαηηθέο ζεσξίεο κε βάζε ηηο νπνίεο νη 

ηκπξεζηνληζηέο επέιεγαλ ηα ρξψκαηά ηνπο. ε αξθεηά δεκνζηεπκέλα 

άξζξα θαη θείκελά ηνπ θαηαιαβαίλνπκε φηη ν ίδηνο είρε γλψζε γχξσ απφ 

ην ρξψκα ησλ Michel Eugène Chevreul, Ogden Rood θαη Young-

Helmholtz. Απηφ ην ζηνηρείν ηνλ βνεζνχζε λα ηνπνζεηήζεη ηελ θξηηηθή 

ηνπ ζε κηα επηζηεκνληθή βάζε ε νπνία παξνπζηάδνηαλ σο έγθπξε θαη 

αληηθεηκεληθή ζην επξχ θνηλφ.
111

 

ην πιαίζην κηαο επξχηεξεο απνηίκεζεο πάλσ ζην έξγν ηνπ θξηηηθνχ, 

ζα ήηαλ δφθηκν λα αλαθεξζεί ε απνζηξνθή ηνπ πξνο ηνλ Μεηα-

ηκπξεζηνληζκφ θαη ηδίσο πξνο ηηο ηερληθέο ηνπ Πνπαληηγηζκνχ θαη ηνπ 

Νηηβηδηνληζκνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ πεξίπνπ ην 1886. Πξάγκαηη ν 

πξννδεπηηθφο απηφο ηερλνθξίηεο, πξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξηηηθήο 

ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, θαίλεηαη φηη ήξζε ζε αληίζεζε κε ηα έξγα ησλ 
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ηκπξεζηνληζηψλ (φπσο ν Pissarro) πνπ αθνινπζνχζαλ ηηο παξαπάλσ 

ηερληθέο αθνινπζψληαο ηνπο πην ζπληεξεηηθνχο ηερλνθξίηεο ηεο επνρήο 

ηνπ. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ήηαλ ν κφλνο αθνχ θαη ν 

R.A.M. Stevenson θαίλεηαη πσο ζπλέθιηλε ζηηο απφςεηο ηνπ πάλσ ζην 

δήηεκα.
112

 

Ο MacColl φπσο θαη ν Oscar Wilde, ν James Whistler θ.ά. ιάηξεπαλ 

ηελ νκνξθηά θαη ήηαλ ππέξκαρνη ηνπ αηζζεηηζκνχ θαη ηνπ θηλήκαηνο Ζ 

Σέρλε γηα ηελ Σέρλε. Απηφ ηνπο έθεξλε ζπρλά αληηκέησπνπο κε ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο ηερλνθξίηεο, κηα αληηπαξάζεζε πνπ ην 1893 έθηαζε ζε 

λέα χςε εμαηηίαο κηαο ζεηξάο άξζξσλ πνπ δεκνζίεπζαλ νη ηερλνθξίηεο 

γηα ηνλ πίλαθα ηνπ Edgar Degas Σν αςέληη [εηθ. 6]. Ζ αληηπαξάζεζε 

μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1893, φηαλ ζηε λέα Grafton Gallery ηνπ 

Λνλδίλνπ εθηέζεθε ην έξγν, αλάκεζα ζε άιια ησλ Whistler, Rafaelli, 

Segantini, Liebermann θ.ά.
113

 Ο πίλαθαο είρε εθηεζεί ην 1876 γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Αγγιία ζε πηλαθνζήθε ηνπ Brighton θαη ηφηε είρε ιάβεη 

νξηζκέλεο θαιέο θξηηηθέο θπξίσο ιφγσ ηεο θαιιηηερληθήο δεηλφηεηαο ηνπ 

Degas θαη φρη εμαηηίαο ηνπ ζέκαηφο ηνπ.
114

 

Λίγν κεηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ ην 1893 εθπξφζσπνη ηνπ αγγιηθνχ 

ηχπνπ, φπσο ε Pall Mall Gazette, ε Star θαη ην Art Journal, κηινχζαλ γηα 

ηελ ηερληθή ηνπ έξγνπ ηνπ κε θνιαθεπηηθά ζρφιηα, ελψ ζπκθσλνχζαλ φηη 

ην ζέκα ηνπ ήηαλ θάπσο αλαηξηρηαζηηθφ. ηελ εθεκεξίδα Times, απφ ηελ 

άιιε, νη αξζξνγξάθνη ζπκπιήξσλαλ φηη ην αλαίζρπλην ζέκα ηνπ έξγνπ 

ηνπ Degas δελ είλαη πιένλ ζνθαξηζηηθφ, αθνχ νη θξηηηθνί έρνπλ πιένλ 

εμνηθεησζεί κε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα.
115

 Καλείο δελ θαηλφηαλ λα είρε 

πξνβιέςεη απηφ πνπ ζα επαθνινπζνχζε: κία δηακάρε ζηελ νπνία 
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ζπκκεηείραλ ηνπιάρηζηνλ επηά θξηηηθνί ηέρλεο θαη δηήξθεζε γχξσ ζηηο 

έμη εβδνκάδεο θαη θαηά ηελ νπνία έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ ηχπν 

αθφκα θαη πξνζβιεηηθά ζρφιηα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.  

Σν φιν δήηεκα μεθίλεζε κε ηα ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθά άξζξα γηα ην 

έξγν, πνπ δεκνζίεπζαλ ζηνλ Spectator θαη ζηνλ Speaker ν MacColl θαη ν 

Moore αληίζηνηρα.
116

 Ο ηειεπηαίνο έπεζε ζηελ παγίδα λα ζρνιηάζεη 

αξλεηηθά ηελ γπλαίθα ηεο θσηνγξαθίαο ηνλίδνληαο ην κάζεκα πνπ καο 

δίλεη ην έξγν ηνπ Degas. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Γελ ζεθψζεθε παξά 

κεηά ηηο έληεθα θαη κηζή έπεηηα έβαιε θάπνηα ιεξσκέλα κηζνθφξηα 

πάλσ ηεο, γιίζηξεζε ζηε ξφκπα ηεο, έβαιε ηα πφδηα ηεο ζε απηά ηα 

ραιαξά πξσηλά παπνχηζηα θαη θαηέβεθε ζην Café γηα λα πάξεη έλα 

αςέληη πξηλ ην πξσηλφ ηεο. Οπξαλνί! Ση ηζνχια! Μηα δσή απξαμίαο θαη 

ρακειψλ εζψλ θαίλεηαη ζην πξφζσπφ ηεο δηαβάδνπκε εθεί νιφθιεξε ηε 

δσή ηεο. Ζ ηζηνξία δελ είλαη επράξηζηε αιιά είλαη έλα κάζεκα».
117

 

Σν ζρεηηθά αθξαίν ζρφιην ηνπ Moore κηιάεη νπζηαζηηθά γηα ηνλ 

δηδαθηηθφ ξφιν ηεο ηέρλεο. Ο ίδηνο άθελε ηνλ ππαηληγκφ φηη ν πίλαθαο 

ζέιεη, κέζσ ηνπ ζέκαηφο ηνπ, λα καο λνπζεηήζεη, λα καο θάλεη λα δνχκε 

ηελ αζρήκηα απηήο ηεο δσήο. Αξγφηεξα βέβαηα ν ζπγγξαθέαο δήισζε φηη 

είλαη απφ ηα πην ππνθξηηηθά πξάγκαηα πνπ έρεη γξάςεη ζηελ θαξηέξα ηνπ 

θαη δελ παξέιεηςε λα δεηήζεη ζπγγλψκε γηα απηφ, θαζψο φπσο ν ίδηνο 

πίζηεπε: «Ζ εηθφλα είλαη απιά έλα έξγν ηέρλεο θαη έηζη είλαη θελή απφ 

θάζε εζηθή έλλνηα. Έλα έξγν ηέρλεο δελ είλαη θάηη άιιν απφ έλα έξγν 

ηέρλεο. Λαλζαζκέλα πηνζέηεζα ηε γεινία πεπνίζεζε φηη έλα έξγν ηέρλεο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εζηθή ελφο αλζξψπνπ».
118

 

Ζ θαηάζηαζε άξρηζε λα εθηξαρχλεηαη ζηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

ηελ εθεκεξίδα Westminster Gazette δεκνζηεχηεθε έλα άξζξν κε ηίηιν 
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New Art Criticism απφ έλαλ αλψλπκν Φηιηζηαίν, φπσο έγξαθε ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, πίζσ απφ ηνλ νπνίν νη κειέηεο ζπκθσλνχλ φηη 

βξηζθφηαλ ν John Alfred Spender.
119

 Σν ηη αλέθεξε αλαιπηηθά ην άξζξν 

ηνπ, θαζψο θαη φζα αθνινχζεζαλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, δελ έρεη ηφζν 

κεγάιε ζεκαζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ηέινο ησλ «ερζξνπξαμηψλ» 

θαη αθνχ ζε απηέο είραλ πξνζρσξήζεη, κε ηε κηα ή κε ηελ άιιε πιεπξά, 

ηερλνθξίηεο φπσο νη Quilter, Richmond, Furse θ.ά. ρξεηάζηεθε ε 

παξέκβαζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ Arthur Kay θαη ε ηειηθή πξνζπάζεηα 

γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξόο απφ ηνλ Spender, ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε 

δηακάρε.
120

 Απηή μεθίλεζε σο κηα δηαθσλία γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ έξγνπ, 

κεηαηξάπεθε ζε κηα θηινληθία γηα ηνλ δηδαθηηθφ ξφιν ηεο ηέρλεο θαη 

θαηέιεμε ζε έλαλ θαηαηγηζκφ πξνζσπηθψλ πξνζβνιψλ έλζελ θαθείζελ.  

Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν εδψ, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη θαη ε Kate 

Flint, ήηαλ φηη κέζσ απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο ην αγγιηθφ θνηλφ, φρη κφλν 

άξρηζε λα απνθηά κία θαιχηεξε γλψζε γχξσ απφ ηε κνληέξλα ηέρλε, 

αιιά θαη λα δηαπηζηψλεη φηη ε ηερλνθξηηηθή, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο, ήηαλ θάζε άιιν παξά έλαο ζηαζεξφο 

ρψξνο. ε απηφλ ππήξραλ πιεπξέο, ηηο νπνίεο ην αγγιηθφ θνηλφ 

θαινχληαλ λα επηιέμεη.
121

 

Αθφκε έλαο ζεκαληηθφο ππεξαζπηζηήο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ν θσηζέδνο ηερλνθξίηεο Robert Alan Mowbray 

Stevenson. Απηφο έγξαθε ζε αγγιηθέο εθεκεξίδεο, ελψ δεκνζίεπζε 

βηβιία γχξσ απφ ηελ ηέρλε ηνπ Velazquez κεηαμχ άιισλ (ζηαζεξφ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο Βξεηαλνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ 

ζε απηήλ ηελ πεξηφδν).
122
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Ο Stevenson ζε κία πεξίνδν πνπ, φπσο είδακε πξηλ, ην ζέκα ηνπ έξγνπ 

ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηηο ζπδεηήζεηο πεξί ηέρλεο, ππνζηήξημε φηη 

απηφ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, ελψ ην ζεκαληηθφ είλαη ε θαιιηηερληθή 

δεηλφηεηα κε ηελ νπνία έρεη απνδνζεί ην ζέκα. Γηα ηνλ Stevenson ε ηέρλε 

ηνπ Velazquez θαη απηή ησλ ηκπξεζηνληζηψλ θαη’ επέθηαζε «δελ κπνξεί 

λα είλαη ην ραβηάξη γηα ηε κεγάιε κάδα ηνπ θνηλνχ, νη νπνίνη πξνηηκνχλ 

ηνλ θηελό ξεαιηζκό ησλ Οιιαλδψλ ηνπηνγξάθσλ θαη ηηο αθεγεκαηηθέο 

ζθελέο ηεο Αθαδεκίαο»
123

. Ο Stevenson, ινηπφλ, ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ 

έδηλε ζεκαζία θπξίσο ζηελ ηερληθή θαη φρη ζηε ζεκαηηθή επηινγή. Απηφ 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο θξηηηθνχο ηέρλεο, νη νπνίνη 

ζπλήζηδαλ λα πξνζεγγίδνπλ ηε δσγξαθηθή κε παξφκνηνπο κε ηε 

Λνγνηερλία φξνπο. Ζ θφξκα θαη ην θσο ήηαλ δχν πνιχ βαζηθά ζηνηρεία 

γηα ηνλ ηερλνθξίηε πνπ ζηεξίδεη πνιιά ζε απηά ηα ζηνηρεία φηαλ 

ζρνιηάδεη έλα έξγν ελψ νη ιέμεηο aerial θαη iridescent ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απ’ απηφλ, φηαλ ήζειε λα πεξηγξάςεη ην έξγν ησλ ηκπξεζηνληζηψλ θαη φρη 

κφλν [εηθ. 21].
124

  

Μεηαμχ άιισλ ν Stevenson ζεσξνχζε ηελ ελφηεηα (unity) κία απφ ηηο 

πην ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ελφο θαινχ έξγνπ ηέρλεο. Γηα ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ζπγθεθξηκέλα έγξαθε: «Δίλαη κηα κνξθή ελφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα αλπςψζεη ηελ αιήζεηα ζε πνίεζε». Παξφκνηα επηρεηξήκαηα 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ν MacColl ζρεηηθά κε ηελ ελφηεηα ζηελ ηέρλε, φηαλ 

παξέζεζε ηα ιφγηα ηνπ ηδξπηή ηεο Royal Academy of Arts θαη ζηαζεξφ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο Βξεηαλνχο θαιιηηέρλεο θαη θξηηηθνχο Joshua 

Reynolds (βι. παξάξηεκα ΗΗΗ).
125

 

Οη θξηηηθνί κε παξφκνηα αληίιεςε φπσο νη Stevenson, MacColl θαη 

Moore απνηεινχζαλ κεηνςεθία ζηελ Αγγιία ηεο πεξηφδνπ. Αληίζεηα νη 
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πεξηζζφηεξνη ηερλνθξίηεο θαίλνληαη λα είλαη ερζξηθνί ή ηνπιάρηζηνλ 

ζθεπηηθηζηέο απέλαληη ζηνπο ηκπξεζηνληζηέο. Σα θξηηήξηα δελ ήηαλ πάληα 

αηζζεηηθά. Ζ γαιιηθή θαηαγσγή ηνπ ξεχκαηνο απνηέιεζε ζπρλφ ζηφρν 

γηα ηερλνθξίηεο θαη ζεσξεηηθνχο ηεο ηέρλεο νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ ηελ 

αιινίσζε ηνπ αγγιηθνχ ραξαθηήξα ηεο εγρψξηαο ηέρλεο εμαηηίαο ηεο 

γαιινθηιίαο πνπ ήηαλ ηζρπξή ζηνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο.
126

 Απηφ 

εμεγεί γηαηί ζπγγξάκκαηα φπσο ηνπ Dewhurst πνπ είδακε παξαπάλσ 

ήηαλ ηφζν δεκνθηιή: γηαηί έδηλαλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο απηφ πνπ 

δεηνχζαλ. Οη Φηιηζηαίνη αηζζάλνληαλ φηη ε αγγιηθφηεηα είλαη 

θαηνρπξσκέλε κέζσ ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, ελψ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ είραλ 

ζηα ρέξηα ηνπο έλα ηζρπξφ επηρείξεκα γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ λένπ 

ξεχκαηνο, πνπ παξείρε θαηά θάπνην ηξφπν κηα κνξθή λνκηκνπνίεζεο. 

Ζ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ ζπρλά έκπαηλε 

ζην ζηφραζηξν ησλ πνιέκησλ ηεο νκάδαο ζηνλ βξεηαληθφ ηχπν. Με ηνλ 

φξν «πνιηηηθή ηνπνζέηεζε» δελ ελλννχκε, βέβαηα, κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ ράξηε αιιά πεξηζζφηεξν ηελ 

πνιηηηθή ηαπηφηεηα πνπ νη Βξεηαλνί επηθξηηέο ηνπο ζεσξνχζαλ φηη είραλ. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ζηελ εθεκεξίδα The Times ηνπ Λνλδίλνπ, ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξία άξζξα, θαηλφηαλ φηη ππήξρε ζχλδεζε κεηαμχ  

ηκπξεζηνληζηψλ θαη αλαξρηζκνχ, θπξίσο ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηεο 

αληηζπκβαηηθήο ηνπο ηέρλεο κε ηελ ππνηηζέκελε πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ηαξάμνπλ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε.
127

 

Γηα ηνλ αλαξρηζκφ ζηελ ηέρλε ηνπ Monet έγξαςε θαη ν National 

Observer, φηαλ δεκνζηεχζεθε ζηηο ζειίδεο ηνπ κία θξηηηθή γηα ηελ 

έθζεζε ηνπ Γάιινπ ζην New English art Club ην 1893. Δπαλαζηαηηθή 

Σέρλε ήηαλ κηα έλλνηα πνπ ζπρλά εκθαλίδνηαλ καδί κε ηνλ φξν 
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«Ηκπξεζηνληζκφο». Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν εδψ είλαη φηη ν φξνο απηφο 

δελ ρξεζηκνπνηείην απαξαίηεηα γηα λα ραξαθηεξίζεη κφλν ηελ ηέρλε 

αιιά είρε θαη πνιηηηθέο ππνδειψζεηο. Ηζρπξφ παξάδεηγκα ππήξμε ην 

βηβιίν ηνπ Wake Cook Anarchism in Art Chaos in Criticism, κέζα ζην 

νπνίν ν ίδηνο δεκηνχξγεζε ηελ αλαινγία κεηαμχ ηέρλεο θαη πνιηηηθήο. 

Δμαπέιπζε, κάιηζηα, επίζεζε ζηε γαιιηθή ηέρλε θαη ηελ απμαλφκελε 

επηξξνή ηεο ζην αγγιηθφ έδαθνο ζεκεηψλνληαο γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο 

φηη ήηαλ κηα νκάδα ηνικεξψλ αλαξρηθψλ νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα 

δπλακηηίζνπλ ηηο δσγξαθηθέο παξαδφζεηο.
128

 

ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, νη ηερλνθξίηεο ζηελ Αγγιία άξρηδαλ λα 

ζπλεζίδνπλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζε ζεκείν πνπ πιένλ δελ θαηλφηαλ λα 

ηνπο ζθαλδαιίδεη. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ε κεγάιε 

κεξίδα ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο άιιαμε άπνςε γηα απηφλ. Ζ θαηεγνξία γηα 

ηα εκηηειή ζρέδηα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζε 

αξθεηέο ηερλνθξηηηθέο θαη απηή ε πξνζήισζή ηνπο ζην ζρέδην ήηαλ πνπ 

έθαλε ην έξγν ηνπ Edgar Degas λα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα.
129

 

Ο Degas πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζεσξείην έλαο απφ ηνπο 

ηκπξεζηνληζηέο, θαίλεηαη λα ήηαλ ν πην θεξδηζκέλνο απφ ηελ αγγιηθή 

ηερλνθξηηηθή ηεο επνρήο. Απηφ ην γεγνλφο πηζαλφηαηα νθεηιφηαλ ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ingres θαη ην εκθαλψο πην θηληξηζκέλν ζρέδηφ ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, ηνπο πην θαζαξνύο ηκπξεζηνληζηέο.
130

 

Μηα αξθεηά ζεκαληηθή έθζεζε, πνπ ε θξηηηθή ππνδνρή ηεο αθνξά ην 

παξφλ θεθάιαην, είλαη ε κεγαιχηεξε ηκπξεζηνληζηηθή έθζεζε πνπ έγηλε 

ζε αγγιηθφ έδαθνο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ζ έθζεζε 

νξγαλψζεθε απφ ηνλ Durand-Ruel ην 1905 θαη απνθφκηζε πιήζνο 

θνιαθεπηηθψλ θξηηηθψλ ζηνλ αγγιηθφ ηχπν. Ζ Manchester Guardian, ε 
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St. James Gazette θαη άιιεο εθεκεξίδεο ζεκείσζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ Γάιισλ δσγξάθσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππήξραλ θαη 

αξλεηηθέο ή ηνπιάρηζηνλ ιηγφηεξν δηζπξακβηθέο θξηηηθέο ζηηο εθεκεξίδεο 

θαη ζηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο.
131

 Πεξηζζφηεξα γηα ηελ έθζεζε απηή 

θαζεαπηή θαη ηε ζεκαζία ηεο ζα δνχκε ζην θεθάιαην 4: Ο ξόινο ηνπ 

εκπνξίνπ: νη εθζέζεηο, νη ζπιιέθηεο & ε Αγνξά Σέρλεο. 

Πέξα απφ ηνπο Moore, Stevenson θαη MacColl, πνπ είδακε παξαπάλσ, 

ππήξρε έλαο κεγάινο αξηζκφο ζεκαληηθψλ ηερλνθξηηψλ πνπ εμέθξαδαλ 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζηελ Αγγιία ηεο πεξηφδνπ. 

Γφθηκν ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ ζην ζεκείν απηφ θάπνηα παξαδείγκαηα 

απφ αξθεηά γλσζηά νλφκαηα φπσο απηφ ηνπ Roger Fry. Πηζαλφηαηα ήηαλ 

ν ζεκαληηθφηεξνο Άγγινο ηερλνθξίηεο κεηά ηνλ John Ruskin. 

Ο Roger Fry εμέθξαζε εθηελψο ηελ άπνςή ηνπ πάλσ ζηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ζην αλέθδνην θείκελφ ηνπ The Philosophy of 

Impressionism πνπ νινθιεξψζεθε ην 1894. ε απηφ ν ίδηνο άζθεζε 

θξηηηθή ζηηο βαζηθέο ηδέεο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ σο αηληγκαηηθέο θαη 

δπζλφεηεο, ελψ ζρνιίαζε αξλεηηθά ην γεγνλφο φηη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο 

ζπλήζηδαλ λα απνθαινχλ ηκπξεζηνληζηή φπνηνλ θαιιηηέρλε ηνπο 

άξεζε.
132

 

Ζ γλψκε ηνπ δελ ήηαλ πάληα αξλεηηθή. Ο Fry εζηίαζε ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ λα αλαιχζνπλ ηε θχζε ηεο θπζηθήο 

αίζζεζεο θαη κάιηζηα ηνπο εμχκλεζε γη’ απηφ. Παξάιιεια έθαλε ιφγν 

γηα ηνλ επηζηεκνληζκφ ζηελ ηέρλε ηνπο, ελψ ζπλέδεζε ηε θπζηνινγία θαη 

ηε ςπρνινγία ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εμεγήζεη πψο ιεηηνπξγνχζε ε 

ηκπξεζηνληζηηθή ηέρλε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Απφ ηνλ άπεηξν αξηζκφ 

ησλ αηζζήζεσλ πνπ πέθηνπλ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή καο, κφλν απηά γηα 
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ηα νπνία έρνπκε εμαζθεζεί ή ζπλεζίζεη πξνθαινχλ θάπνην εξέζηζκα ζηε 

ζπλείδεζε».
133

 

Αθφκα ν Fry ηνπο ραξαθηήξηδε σο λεσηεξηθνχο θαιιηηέρλεο πνπ 

κάρνληαλ ζπλερψο γηα ην θαηλνχξγην, γηα ηελ εμέιημε, θάηη πνπ γηα ηνλ 

ίδην ήηαλ βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Παξά ην γεγνλφο 

απηφ ν ίδηνο ζεσξνχζε φηη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαγξάςνπλ ηελ 

νπηηθή αιήζεηα, είραλ παξακειήζεη ηελ έλλνηα ηνπ σξαίνπ θαη ελ γέλεη 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο.
134

 Ζ απνπζία δνκηθνχ ζρεδίνπ ήηαλ ν 

βαζηθφο ιφγνο πνπ ν ίδηνο απέξξηπηε ηελ ηέρλε ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, ελψ 

ε χπαξμε ζρεδίνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο 

εμχκλεζε ηελ ηέρλε ηνπ Cezanne. Σν παξαπάλσ ην δήισλε ην 1920 ζην 

βηβιίν ηνπ Vision and Design ζην άξζξν Retrospect.
135

 

«Ζ παξείζθξεζε ηνπ θσηφο θαη ηεο ζθηάο ζηνλ πίλαθα δεκηνπξγνχζε 

πάληα ηξνκεξέο δπζθνιίεο ζηνλ θαιιηηέρλε έρεη ππάξμεη ερζξφο ησλ δχν 

θπξηφηεξσλ κέζσλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, ηνπ γξακκηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ηνπ ρξψκαηνο», απηφ έγξαθε ν Άγγινο θξηηηθφο ην 1911 ζην άξζξν Post-

Impressionism. Δίλαη κία δήισζε πνπ επηβεβαηψλεη αθξηβψο ηελ ηειηθή 

απφξξηςε ηνπ Fry πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ.
136

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ ρξψκαηνο 

απφ ηνπο Γάιινπο ήηαλ έλα αθφκε πξφβιεκα γηα ηνλ Fry πνπ πίζηεπε φηη 

«νη αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο ζην έξγν ηνπο θαηέζηξεθαλ ηε δηάξζξσζε 

ησλ φγθσλ κέζα ζηα φξηα ηνπ πίλαθα».
137

 

Ζ ζηάζε απηή ηνπ Fry πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ δεκηνχξγεζε 

αληηπαιφηεηεο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ, θπξίσο ησλ 
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ηερλνθξηηψλ πνπ έγξαθαλ ππέξ ηνπ New English Art Club θαη θπζηθά 

φζσλ αλήθαλ ζην New Criticism πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
138

 

Καιιηηέρλεο φπσο ν Whistler θαη ν Sickert – ν δεχηεξνο πνιχ πην θνληά 

ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ απφ ηνλ πξψην – βξίζθνληαλ ζπρλά αληηκέησπνη κε 

ηηο θξηηηθέο ηνπ Fry. Απηέο ζπλήζσο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απνπζία 

δνκηθνχ ζρεδίνπ ζηα έξγα ηνπο, βαζηθφ αξλεηηθφ ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο 

ηερλνηξνπίαο γηα ηνλ θξηηηθφ.
139

 Δλ ηνχηνηο, φηαλ ν Fry ζηακάηεζε ηε 

ζρέζε ηνπ κε ην New English Art Club ην 1908 εμαηηίαο ηεο μεθάζαξεο 

ζηξνθήο ηεο νκάδαο πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, θαλείο απφ ηνπο 

ππεξαζπηζηέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο νη Sickert θαη Steer, δελ 

θαίλεηαη λα δήισζαλ θάηη αξλεηηθφ γηα ηνλ ίδην.
140

 

Ο Fry δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο ηερλνθξίηεο ππνζηεξηθηήο ησλ κεηα-

ηκπξεζηνληζηψλ θαη ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ζηελ Αγγιία θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν πνπ είρε ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα ηελ ηκπξεζηνληζηηθή 

ηέρλε θαη ζεσξία. Έλαο αθφκα ήηαλ ν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο Βξεηαλφο 

ηερλνθξίηεο Clive Bell (1881-1964). Ο Bell ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

Art ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ην 1914 ζεκείσλε ηε ζεκαζία ησλ 

ηκπξεζηνληζηψλ αζθψληαο φκσο απζηεξή θξηηηθή ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θηλήκαηνο.
141

 πγθεθξηκέλα ν ίδηνο δήισλε ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ ηέρλε ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ, φπσο 

ζπκπιήξσλε, είρε πεζάλεη ηδηαίηεξα απηή πνπ πξνέξρνηαλ απφ ην Salon 

θαη ηηο Αθαδεκίεο. Έθαλε ιφγν, επίζεο, γηα ηελ επηδίσμε ησλ 

ηκπξεζηνληζηψλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ φξαζε κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. 
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Απηφ γηα ηνλ ίδην ήηαλ κία πιάλε, κία απνηπρία πνπ φκσο έθεξε ζηνλ 

θφζκν κία ρξσκαηηθή έθξεμε θαζφινπ αζήκαληε γηα ηελ ηέρλε.
142

  

Ο John Ruskin, φπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ηερλνθξίηεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη φρη κφλν, άθεζε 

ιίγα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. 

Δμάιινπ ήηαλ ήδε ζε ζρεηηθά κεγάιε ειηθία, φηαλ νη ηκπξεζηνληζηέο 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ Αγγιία. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη έλα 

θείκελν ηνπ ίδηνπ, ην Elements of Drawing, πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1857, 

αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ επνρή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Άγγινπο ηερλνθξίηεο θαη ζπγγξαθείο σο αθφκα κία απφδεημε γηα ηηο 

αγγιηθέο ξίδεο ηνπ ξεχκαηνο.
143

 

ε απηφ ν Ruskin δεηνχζε απφ ηνπο θαιιηηέρλεο: «Να ζπάηε έλα 

ρξψκα ζε κηθξά ζεκεία ην έλα κέζα ζην άιιν … λα ρξεζηκνπνηείηε 

άηνκα ρξψκαηνο θαη λα ηα ηνπνζεηείηε κε γξήγνξεο κηθξέο πηλειηέο ζαλ 

έλα φκνξθα θνκκέλν άρπξν … φιεο νη απιέο ζθηέο πξέπεη λα έρνπλ 

θάπνην ρξψκα· πνηέ καχξεο». Πξαγκαηηθά, ηα παξαπάλσ θαίλνληαη λα 

πεξηγξάθνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. Δμαηηίαο απηνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δήισζε ηνπ 

Monet φηη ν Ruskin ήηαλ ζεκαληηθφο γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, δήισζε 

πνπ έθαλε ν Γάιινο ζε ζπδήηεζε ζην Café Royal ζην Λνλδίλν, ψζεζαλ 

ηνλ Dewhurst λα ππνζηεξίμεη, γηα αθφκα κηα θνξά, ηε ζπκβνιή ηεο 

Αγγιίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ.
144

 

Απηφ δεκηνχξγεζε βεβαίσο κία ζρεηηθή αληίθαζε κε ην γεγνλφο φηη ν 

Ruskin, απ’ φζν γλσξίδνπκε, ππήξμε ελάληηνο ζηε ζχγρξνλε ηέρλε ηεο 

επνρήο ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Σν ζεκαληηθφ ζεκείν 
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εδψ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Ruskin απφ ηνπο 

Άγγινπο, φπσο ν Dewhurst, αθξηβψο γηα λα ππνγξακκίζνπλ ηελ 

αγγιηθφηεηα ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ αγγιηθνχ θφζκνπ ηεο ηέρλεο. 

Άιινο έλαο ζεκαληηθφο ζεσξεηηθφο ηεο ηέρλεο θαη ηερλνθξίηεο ηεο 

πεξηφδνπ ήηαλ ν δσγξάθνο Frederick Leighton. Απηφο, απφ ην 1878 κέρξη 

θαη ην 1896, δηεηέιεζε Πξφεδξνο ηεο Royal Academy of Arts [εηθ. 22]. Ο 

Leighton σο δσγξάθνο ήηαλ θνληά ζηελ αθαδεκατθή ηέρλε, ελψ ζηα έξγα 

ηνπ ππάξρνπλ εκθαλέζηαηα ζπκβνιηζηηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ε γλψκε ηνπ παξνπζηάδεηαη θάπσο ζθνηεηλή. Πξάγκαηη 

είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα πνχκε φηη ν ίδηνο βξέζεθε απέλαληί ηνπ. 

ίγνπξα πάλησο δελ ππήξμε θαη απφ ηνπο πην έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο 

ηνπ. 

Ο Leigthon ππνζηήξηδε ρσξίο ακθίβνιία ηνλ George Clausen, 

αθφινπζν ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, αλ θαη ζην έξγν ηνπ βξίζθνπκε 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζην Ναηνπξαιηζκφ ηνπ Bastien- 

Lepage. Αλαθνξηθά κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ νη ζέζεηο ηνπ θαίλνληαη λα 

άιιαμαλ, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο δειψζεηο ηνπ ζηνλ ηχπν θαη 

απφ ηηο επηινγέο ηνπ. Σν 1890, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ Pall Mall Budget, 

ν Leighton δήισλε φηη νη λένη θαιιηηέρλεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθνί ζηηο επηινγέο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα φηη «ζα ήηαλ ιάζνο, 

αλ ήηαλ ππεξβνιηθά παζηαζκέλνη κε ηελ επηζπκία ηνπο λα απνξξίςνπλ ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπο ζεζαπξνχο ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

εκπεηξίαο … ζπκεζείηε φηη είλαη άιιν πξάγκα ε πξσηνηππία θαη άιιν ε 

εθθεληξηθφηεηα».
145

 

Δδψ ν Leighton άθελε αηρκέο γηα ηνλ κνληεξληζκφ θαη ηελ πηνζέηεζε 

ηερληθψλ φπσο απηέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. ηελ ίδηα ζπλέληεπμε 
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πξνζέζεηε: «Ο Ηκπξεζηνληζκφο είλαη κηα αληίδξαζε πξνο ηνλ παιηφ 

ζπκβαηηζκφ. Αιιά έλαο ηκπξεζηνληζηήο δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλεί φηη νη 

βαζηά ξηδσκέλεο εληππψζεηο θαη φρη νη θεπγαιέεο είλαη νη θαιχηεξεο». 

Με απηφ ην αθεξεκέλν ζρφιην ν Πξφεδξνο ηεο Royal Academy, 

πηζαλφηαηα ήζειε λα δειψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα έλα ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ζηελ ηέρλε πνπ κάιινλ, γηα ηνλ ίδην, έιεηπε απφ ηνπο 

ηκπξεζηνληζηέο.
146

 

Σα κε θνιαθεπηηθά ζρφιηα ηνπ θξηηηθνχ δελ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

εκθαλίδνληαλ, φπσο καξηπξνχζε ν δσγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο Laidley 

William James [εηθ. 23] ζην βηβιίν ηνπ The Origins and the First Two 

Years of the New English Art Club πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1907. Ο 

Leighton ην 1886 είρε επηζθεθηεί ηελ πξψηε έθζεζε ηνπ New English.
147

 

ε απηήλ ν ίδηνο απνθάιεζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο 

ηκπξεζηνληζηέο, αξθεηά άδηθα θαηά ηνλ ζπγγξαθέα πνπ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά δήισλε «άδηθα καο απνθάιεζε φινπο έηζη, αθνχ θάζε 

άιιν παξά ζε κηα ζρνιή αλήθακε». Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ν Leighton 

δελ παξέιεηςε λα πξνζζέζεη, ζε άηππε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζην ρψξν ηεο 

έθζεζεο κε ηνλ ηερλνθξίηε Willett, φηη ηελ επφκελε ρξνληά απηνί νη 

θαιιηηέρλεο ζα αληηκεηψπηδαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ελψ ηελ ηξίηε ε 

θαιιηηερληθή νκάδα ζα είρε δηαιπζεί.
148

 

Σν 1891 ν Leighton εκθαλίζηεθε κε θάπσο δηαθνξεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, αθνχ επηζθέθζεθε γηα πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα θνξέο ηελ έθζεζε Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ ζην Λνλδίλν ε νπνία 

θηινμελνχζε έξγα ησλ Monet, Pissarro θ.ά., φπσο ζεκεησλφηαλ ζηελ 

εθεκεξίδα Sunday Times. Ο Leighton δελ έκεηλε κφλν ζε απηφ αιιά, 
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φπσο θεκνινγείηαη, παξφηξπλε θαη άιινπο λα επηζθεθηνχλ ηελ 

έθζεζε.
149

  

Λφγσ απηήο ηεο ζπγθπξίαο ε γλψκε ηνπ γχξσ απφ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, 

ελδερνκέλσο λα άιιαμε ειαθξψο. Πάλησο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

απνπζηάδεη κηα εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ άπνςεο πάλσ ζην δήηεκα πνπ ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή 

θπξίσο ιφγσ ηεο ζεζκηθήο ηνπ ζέζεο σο Πξνέδξνπ ηεο Royal Academy 

of Arts. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη ν Leighton δηάιεμε έξγα ησλ Steer θαη 

Sickert γηα ηελ Exposition Universelle ζην Παξίζη ην 1889 δείρλεη κία 

εθηίκεζε πξνο ηνπο Βξεηαλνχο ηκπξεζηνληζηέο παξφηη ηα έξγα πνπ 

επέιεμε ήηαλ ηα πην ζπληεξεηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερλψλ.
150

 

Ο Marion Spielmann ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο ηερλνθξίηεο θαη 

ζπγγξαθέαο ηεο Βηθησξηαλήο επνρήο πνπ κε ηα θείκελά ηνπ ζηήξηδε ηελ 

αγγιηθφηεηα ζηελ ηέρλε θάλνληαο ιφγν γηα ηελ αλαγθαηφηεηα κίαο 

εζληθήο ζρνιήο ηέρλεο.
151

 Ο Spielmann ηνπ νπνίνπ ην ηερλνθξηηηθφ έξγν 

δελ έρεη αλαιπζεί φζν ησλ ππνινίπσλ, εζηίαδε ζηελ εζληθφηεηα ηεο 

ηέρλεο θαη, κεηαμχ άιισλ, ρξεζηκνπνίεζε ηελ Αδειθφηεηα ησλ 

Πξνξαθαειηηψλ γηα λα απνδείμεη φηη ε αθεηεξία ηνπ Μνληεξληζκνύ ήηαλ 

ζηελ Αγγιία.
152

 πγθεθξηκέλα, ν Spielmann ζεσξνχζε φηη ήηαλ ε ηέρλε 

ησλ πξνξαθαειηηψλ ε νπνία ζήκαλε ηελ έλαξμε ηνπ Μνληεξληζκνύ ζηελ 

Αγγιία θαη ζηελ Δπξψπε. Καη απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ είλαη φηη, 

παξφηη ν ίδηνο δελ εθηηκνχζε ηδηαίηεξα ηελ ηκπξεζηνληζηηθή δσγξαθηθή, 

πίζηεπε φηη απηή ζπλδέεηαη κε ηελ Αδειθφηεηα, φρη κέζσ ηεο 
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ζηπιηζηηθήο ή πθνινγηθήο ηνπο νκνηφηεηαο, αιιά γηαηί θαη νη δχν είραλ 

ηελ αλάγθε λα απνηηλάμνπλ ηνλ παιηφ ζπκβαηηζκφ απφ πάλσ ηνπο.
153

 

Ζ άπνςε ηνπ παξαπάλσ θξηηηθνχ είλαη αμηνζεκείσηε, θαζψο 

θαλεξψλεη πνιιά πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηερλνθξηηηθή ηεο Βξεηαλίαο απφ 

κηα απιή ζχλδεζε ησλ Πξνξαθαειηηψλ κε ηνπο Ηκπξεζηνληζηέο. Αλ κε ηη 

άιιν, απηή ε απφπεηξα ηνπ Spielmann γηα ηελ αλεχξεζε αγγιηθήο ξίδαο 

ζηνλ Μνληεξληζκό, κε φπνηνλ ηξφπν ηνλ ελλνεί θάζε ζεσξεηηθφο, δήισλε 

ηε βαζηά αλάγθε γηα αγγιηθφηεηα ζηελ ηέρλε. Παξάιιεια, δείρλεη ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε έλλνηα ηνπ έζλνπο ήηαλ ζεκαληηθή ζε απηή ηε ρψξα 

θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, θαζψο θαη ηνλ θφβν ηεο απψιεηαο ηνπ 

εζληθνχ ραξαθηήξα ζηελ ηέρλε. Ο θφβνο απηφο δελ ήηαλ θαζφινπ 

αδηθαηνιφγεηνο κε ηελ έλλνηα φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο, 

φπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, δηέζρηδαλ ην θαλάιη ηεο Μάγρεο είηε 

γηα ζπνπδέο είηε γηα έκπλεπζε απφ ηε γείηνλα ρψξα. 

Σν παξαπάλσ ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη κε ηελ επνρή ζηελ νπνία 

ζεκεηψζεθε κηα ξαγδαία αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. 

πσο ζεκεηψλεη ν Hobsbawm, «ην δηάζηεκα 1880-1914 ν εζληθηζκφο 

έθαλε έλα εληππσζηαθφ άικα θαη ην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπ 

ιεμηιφγην κεηαβιήζεθε. Σν ιεμηιφγηφ ηνπ θαη κφλν θαηαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία απηψλ ησλ εηψλ. Γηφηη ε ιέμε “εζληθηζκφο” πξσηνεκθαλίζηεθε 

ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, γηα λα πεξηγξάςεη νκάδεο δεμηψλ ηδενιφγσλ 

ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, πνπ θξάδαηλαλ κε πάζνο ηελ εζληθή ηνπο 

ζεκαία ελάληηα ζε μέλνπο, θηιειεχζεξνπο θαη ζνζηαιηζηέο θαη 

ππνζηήξηδαλ ηελ επηζεηηθή επέθηαζε ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο, ε νπνία 

επξφθεηην λα γίλεη ηφζν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηψλ ησλ 

θηλεκάησλ».
154
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Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 ν αξηζκφο ησλ εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ 

απμήζεθε ζεκαληηθά
155

 θαη ε ηέρλε, πνπ παξέκεηλε δεκηνχξγεκα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο επνρήο, αθνινχζεζε, θαηά πεξηπηψζεηο, απηή ηελ 

ηάζε. ε απηή ηε βάζε ε αλάγθε γηα αγγιηθφηεηα ζηελ ηέρλε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ νη Βξεηαλνί ζηάζεθαλ θξηηηθά 

απέλαληη ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. ίγνπξα πάλησο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ν κνλαδηθφο δεδνκέλνπ φηη, αθελφο νη πξψηνη Άγγινη κειεηεηέο ηνπ 

είραλ επηρεηξήζεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ αγγιηθνχ 

Ρνκαληηζκνχ ελψ, αθεηέξνπ, αθφκα θαη ζηε Γαιιία ν Ηκπξεζηνληζκφο 

ήηαλ κηα ηερλνηξνπία πνπ απφ κφλε ηεο αξθνχζε γηα λα ζθαλδαιίζεη ηνλ 

ηχπν θαη ηνλ παγησκέλν ζεζκηθφ ρψξν ηεο ηέρλεο. 
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Κεφϊλαιο IV: Ο ρόλοσ του εμπορύου: οι εκθϋςεισ, 

οι ςυλλϋκτεσ και η αγορϊ τϋχνησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Είναι νόμος ότι η σπανιότητα και οι υψηλές τιμές, κάθε άλλο παρά 

αποθαρρύνουν τους συλλέκτες τέχνης, απεναντίας αυξάνουν την επιθυμία τους 

να αποκτήσουν το έργο». 

 

-Paul Durand-Ruel- 
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Ο ρόλοσ του εμπορύου: οι εκθϋςεισ, οι ςυλλϋκτεσ & η 

αγορϊ τϋχνησ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο εθζέζεηο θαη ζηελ αγνξά ηέρλεο 

ζηελ Αγγιία θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. ε γεληθέο γξακκέο ζα 

παξνπζηάζεη θαη ζα εμεηάζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθζέζεηο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ Αγγιία, δεδνκέλνπ φηη εθεί βξίζθεηαη ε θαξδηά ηνπ 

θφζκνπ ηεο βξεηαληθήο ηέρλεο. Οη εθζέζεηο απηέο αθνξνχλ θαηά βάζε 

ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνπο ηκπξεζηνληζηέο αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο 

πξνειεχζεσο, θαζψο θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε πξφζιεςε ησλ 

εθζέζεσλ ηφζν ησλ Γάιισλ φζν θαη ησλ Βξεηαλψλ θαιιηηερλψλ. Ο φξνο 

“ζεκαληηθφηεξεο” νπζηαζηηθά ραξαθηεξίδεη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

εηζαγσγή, φζεο παξνπζηάδνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ έξγσλ θαη φζεο 

απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζηε Βξεηαλία είηε 

ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζέιεπζεο θνηλνχ είηε επεηδή απνηεινχλ ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα θάπνην ζρεηηθφ δηάινγν ζηνλ αγγιηθφ ηχπν. 

Παξάιιεια γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αγγιηθή αγνξά ηέρλεο, ζηελ 

επξχηεξε θαηάζηαζή ηεο θαη ζην πψο απηή θαη νη ζπιιέθηεο ηεο 

αληηκεηψπηζαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, είηε κηιάκε γηα γαιιηθφ είηε γηα 

βξεηαληθφ. Σν παξαπάλσ εγρείξεκα απνδείρηεθε ζρεηηθά δχζθνιν 

θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πεγψλ θαη κειεηψλ πάλσ ζην δήηεκα. Δλ 

ηνχηνηο, έρεη ζπγθεληξσζεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο άξζξσλ θαη 

ζπγγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί κία 

πξψηε ζθηαγξάθεζε ηεο αγνξάο θαη ηεο ζηάζεο ηεο απέλαληη ζηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ. Να ζεκεησζεί φηη ε πνιπηηκφηεξε ζπκβνιή ζε απηφ 

ππήξμε ην έξγν ηνπ Paul Durand-Ruel πνπ ήηαλ ν βαζηθφο έκπνξνο 

ηέρλεο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ πξνψζεζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη φρη κφλν. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηε 
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δσή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηθά ηνπ απνκλεκνλεχκαηα απνηέιεζαλ ηνλ 

βαζηθφ άμνλα ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ. 

Ο Ruel γελλήζεθε ην 1831 ζην Παξίζη απφ νηθνλνκηθά εχπνξε 

νηθνγέλεηα ε νπνία αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Απηφ ην γεγνλφο είλαη πηζαλφ λα 

επζχλεηαη γηα ηελ πνιηηηθή πξνζθφιιεζε ηνπ ίδηνπ ζηε Μνλαξρία.
156

 Ζ 

ζρέζε ηνπ κε ην εκπφξην ηέρλεο πξνήιζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ Jean 

Durand-Ruel, ν νπνίνο ην 1825 απνθάζηζε λα μεθηλήζεη ην εκπφξην 

έξγσλ ηέρλεο. Ζ πηλαθνζήθε ηνπ Jean ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ 

ζχγρξνλε ηέρλε, ελψ ν παηέξαο ηνπ είρε ζε εθηίκεζε ηνπο Άγγινπο 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Bonington.
157

 Πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1850 ν Paul μεθίλεζε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε, παξά ην γεγνλφο φηη απφ ην 1851 είρε εγγξαθεί ζηελ Ecole 

Militairede Saint-Cyr. Ο ίδηνο άξρηζε λα θάλεη ηαμίδηα ζηελ Δπξψπε κε 

ζηφρν λα αλαθαιχςεη έξγα ηέρλεο γηα λα πξνσζήζεη κέζσ ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ.  

Σν 1855 ζηελ Universal Exhibition ήξζε ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ 

Delacroix θαη καγεχηεθε ηφζν απφ απηφ, φζν θαη απφ ηνλ ζξίακβν ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο έλαληη ζηελ αθαδεκατθή, φπσο αλαθέξεη ζηα 

απνκλεκνλεχκαηά ηνπ. ην δηάζηεκα 1868-1883 αγφξαζε παξαπάλσ απφ 

60 έξγα ηνπ Delacroix ηα νπνία πνχιεζε ζε πςειέο ηηκέο ζην Παξίζη θαη 

ζε άιιεο πφιεηο. Γεδνκέλνπ φηη ε βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ηνπ ηαθηηθή 

ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο γαιιηθήο ηέρλεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη νη πςειέο 

ηηκέο ζηα έξγα ηέρλεο.
158
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ηηο 8 επηεκβξίνπ 1870, ιίγνπο κήλεο κεηά ην μέζπαζκα ηνπ 

Γαιινπξσζηθνχ πνιέκνπ, ν Paul θαηέθπγε ζην Λνλδίλν. Δθεί λνίθηαζε 

ζηε New Bond Street 168 φπνπ βξίζθνηαλ ε επνλνκαδφκελε German 

Gallery. Δθεί ζα εξρφηαλ, γηα πξψηε θνξά, ζε επαθή κε ηνπο Γάιινπο 

ηκπξεζηνληζηέο κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ρνιήο ηεο Μπαξκπηδφλ 

Charles-Francois Daubigny. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1871 ν Ruel γλσξίζηεθε 

κε ηνλ Claude Monet θαη αγφξαζε έξγα ηνπ, ηα νπνία αξγφηεξα εμέζεζε 

ζηελ πηλαθνζήθε ηνπ. Ο Camille Pissarro αθνινχζεζε ιίγν κεηά ηνλ 

Monet θαη είρε ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε απφ ηνλ έκπνξν ηέρλεο. Να 

ζεκεησζεί φηη θαη νη θαιιηηέρλεο απηνί είραλ θαηαθχγεη ζην Λνλδίλν γηα 

λα απνθχγνπλ ηελ πνιεκηθή ζχξξαμε.
159

 Ο Monet κε ηνλ Daubigny 

γλσξίδνληαλ ήδε απφ πξηλ θαη ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

νη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη νη δπν ηνπο είραλ ζπλαληεζεί πάλσ απφ κηα 

θνξά ζην Λνλδίλν. Σν πξψην έξγν ηνπ Monet πνπ εμεηέζε εθεί είλαη: Ζ 

παξαιία ζηελ Trouville [εηθ. 24] ζε κία έθζεζε αθηεξσκέλε ζην πεδηθφ 

ηεο Γαιιίαο ζηελ νπνία ν Daubigny ήηαλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο.
160

  

ηελ πξψηε έθζεζε ηνπ Ruel, πνπ άλνημε ηηο πφξηεο ηεο ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ 1870, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα εθηέζεθε ην έξγν ηνπ Monet, 

ελψ απφ θαηαιφγνπο ηεο έθζεζεο θαίλεηαη φηη εθηέζεθαλ κφλν δχν έξγα 

ηνπ Pissarro, ην A Snow Effect θαη ην Άπνςε ηνπ άλσ Norwood [εηθ. 25 

161
 εηθ. 26]. Φαίλεηαη φκσο φηη, κε βάζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ John 

House, δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ έθζεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1870 αιιά 

ζηελ επαλέθζεζή ηεο ζηηο 6 Μαξηίνπ ηεο επφκελεο ρξνληάο.
162
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Σα έξγα ησλ δχν, παξφηη εθηίζελην, δελ απνιάκβαλαλ θάπνηαο 

ηδηαίηεξεο ζεηηθήο θξηηηθήο ζηνλ ηχπν, φπσο θάλεθε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. ε γεληθέο γξακκέο, ηα έξγα ησλ Monet θαη 

Pissarro είραλ δπζθνιία ζηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ Αγγιία. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ruel ζηηο αλακλήζεηο ηνπ: «νη πίλαθεο ηνπ 

Monet κνχ θφζηηζαλ 300 θξάγθα, ηνπ Pissarro 200… Καλείο άιινο δελ 

ζα ήηαλ ηφζν γελλαηφδσξνο καδί ηνπο, θαζψο πνχιαγαλ έξγα ηνπο γηα 

100 θαη 50 θξάγθα, φηαλ εγψ δελ κπνξνχζα λα ηα αγνξάζσ… Λίγν 

αξγφηεξα άξρηζα λα παξνπζηάδσ ηα έξγα ηνπο ζε εθζέζεηο κνπ θαη, κε 

πνιιή δπζθνιία, θαηφξζσζα λα πνπιήζσ κεξηθά απφ απηά».
163

  

Πξάγκαηη ν έκπνξνο ηέρλεο θαίλεηαη λα είρε δίθην ζην παξαπάλσ 

ζρφιηφ ηνπ, θαζψο ε Αγγιία θάζε άιιν παξά επηθεξδήο απνδείρηεθε γηα 

ηνπο ηκπξεζηνληζηέο πνπ αξγφηεξα ζα παξαδέρνληαλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλάληεζήο ηνπο κε ηνλ Ruel.
164

 Οη πξψηεο εθζέζεηο ησλ Γάιισλ 

ηκπξεζηνληζηψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εξγαζία, αθξηβψο επεηδή 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αξρηθή αδηαθνξία, κε ηελ νπνία πξνζέγγηδαλ ην έξγν 

ηνπο ζηε Βξεηαλία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870.  

Ο Durand-Ruel, παξφηη εμαθνινπζνχζε λα ιεηηνπξγεί ηελ πηλαθνζήθε 

ηνπ ζην Λνλδίλν κέρξη θαη ην 1875, δελ θαηφξζσζε λα εμαζθαιίζεη 

θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο θαη κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο, παξφηη ηζηνξηθά ζεκαληηθέο – 

επεηδή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ εθηίζελην έξγα ησλ θαιιηηερλψλ ζηελ 

αγγιηθή – απέδσζαλ ειάρηζηα ζηνπο ίδηνπο.
165

 

Παξά ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή, ε ζηαζεξή, ζπρλή θαη πινχζηα ζε 

αξηζκφ έξγσλ παξνπζία απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ ζηηο επφκελεο εθζέζεηο 
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ηνπ Ruel ζηε Society of French Artists, φπσο νλνκαδφηαλ πιένλ ε 

πηλαθνζήθε, έθεξε θάπνηα αλαγλψξηζε ζε απηνχο ηνπο θαιιηηέρλεο θαη 

ηελ αίζζεζε φηη νη ίδηνη απνηεινχζαλ κηα δηαθξηηή νκάδα κε μερσξηζηφ 

θαιιηηερληθφ χθνο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηελ έθζεζε πνπ έγηλε ην 

θαινθαίξη ηνπ 1872 νη 18 απφ ηνπο ζπλνιηθά 128 πίλαθεο ήηαλ απφ ηνπο 

ηκπξεζηνληζηέο, θπξίσο απφ ηνπο Monet, Sisley, Degas θαη Pissarro.
166

 Ο 

ηειεπηαίνο ζπκκεηείρε κε ηξεηο πίλαθεο, ελψ ν Manet, παξφηη δελ είλαη 

αθξηβψο ηκπξεζηνληζηηθφ ην έξγν ηνπ, κε επηά πίλαθεο ζηελ έθζεζε.
167

 

Ζ παξνπζία ηνπο θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο σο θαιιηηερλψλ δηαθνξεηηθήο 

ηερλνηξνπίαο δελ ζήκαηλε, ζε θακία πεξίπησζε, φηη νη πίλαθέο ηνπο είραλ 

κεγάιν εχξνο απνδνρήο απφ ηνλ αγγιηθφ θφζκν ηεο ηέρλεο. Σα έξγα απηά 

είραλ νκνινγνπκέλσο κηθξή απνδνρή απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ελψ ν 

Ruel, ην 1873, έθεξλε ζηελ αλνημηάηηθε έθζεζε ηνπ πίλαθεο ηνπ Degas κε 

άινγα, αθξηβψο γηα λα ηνπο θάλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθνχο ζηελ 

αγγιηθή αγνξά.
168

  

Σν έξγν ηνπ Degas ήηαλ απηφ πνπ είρε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε εθείλα 

ηα ρξφληα ζηελ Αγγιία, πξάγκα φρη ηφζν παξάμελν, θαζψο ην χθνο ηνπ 

ήηαλ πην θνληά ζηα αγγιηθά πξφηππα ζε ζρέζε, γηα παξάδεηγκα, κε απηφ 

ηνπ Monet. Ο δηεπζπληήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο Louis Huth θαη ν 

Captain Henry Hill of Brighton αγφξαζαλ ζηα ρξφληα 1872-74 γχξσ 

ζηνπο νθηψ πίλαθεο ηνπ Degas πνπ εθηίζελην ζηελ πηλαθνζήθε ηνπ Ruel. 

Μαδί κε ηνλ Degas θαη ν Manet είρε ζπρλή παξνπζία ζηελ πηλαθνζήθε 

ηνπ Ruel, δεδνκέλνπ φηη θαη ην δηθφ ηνπ έξγν ήηαλ πην θνληά ζηα 

πξφηππα ησλ Βξεηαλψλ.
169

 ε θακία πεξίπησζε πάλησο ηα παξαπάλσ δελ 

θαλεξψλνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε επηηπρία, αιιά ππνγξακκίδνπλ ην γεγνλφο 
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φηη ηα έξγα ησλ θαιιηηερλψλ απηψλ νθείινπλ ηε δηάδνζή ηνπο ζηε 

Βξεηαλία ζηηο πξψηεο εθζέζεηο ηνπ Ruel ζην Λνλδίλν.
170

  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ πξψησλ εθζέζεσλ ζην Λνλδίλν είλαη 

αδηακθηζβήηε ηφζν γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ αγγιηθή 

ηέρλε φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ γεληθφηεξα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη αξηζκνί κηινχλ απφ κφλνη ηνπο, θαζψο ζηα 

ρξφληα απφ ην 1870 κέρξη ην 1875 ζηηο ζπλνιηθά 13 εθζέζεηο πνπ έζηεζε 

ν Γάιινο, παξνπζηάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ 77 έξγα ηνπο, εμαηξνπκέλσλ 

απηψλ ηνπ Manet πνπ άγγηδαλ ηα 20.
171

 

Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Ruel απφ ην Λνλδίλν, ν Ηκπξεζηνληζκφο 

παξέκεηλε ρσξίο παξνπζία ζηηο εθζέζεηο πνπ γίλνληαλ ζηελ Αγγιία. 

Αθφκα θαη νη πξψηεο εθζέζεηο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, πνπ έγηλαλ ζην 

Παξίζη, δελ δεκηνχξγεζαλ θάπνηα αλάγθε γηα πξνβνιή ηνπ έξγνπ απηψλ 

ησλ θαιιηηερλψλ παξά ην γεγνλφο φηη νη εθζέζεηο απηέο πξνβιήζεθαλ, 

έζησ θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα, ζηνλ αγγιηθφ ηχπν.
172

 Ζ έθζεζε ηνπ 

1874, γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε πνπ θάλεη ε νκάδα ζην Παξίζη 

αλαθέξζεθε απφ ηνλ Philippe Burty ζην πεξηνδηθφ The Academy. ηελ 

θξηηηθή ηνπ πεξηέρνληαλ αξθεηά ζεηηθά ζρφιηα γχξσ απφ ηελ έθζεζε θαη 

ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, κε ηνλ ίδην λα εζηηάδεη ζην ρξψκα ησλ ζπλζέζεψλ 

ηνπο, πνπ ήηαλ, φπσο δήισλε, «γεκάην θσο».
173

 

Έξγα ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ επαλεκθαλίζηεθαλ ζηελ Αγγιία, 

πάιη κέζσ ηνπ Ruel, ζηε δεθαεηία ηνπ 1880. πγθεθξηκέλα, ην θαινθαίξη 

ηνπ 1882 ν έκπνξνο δηνξγάλσζε έθζεζε ζην Λνλδίλν, ζηελ νπνία, παξφηη 

δελ έρνπκε ηνλ θαηάινγφ ηεο, γλσξίδνπκε φηη εθηέζεθαλ έξγα ησλ 
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Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ.
174

 Έλα πεξίπνπ ρξφλν αξγφηεξα, ηελ άλνημε 

πξνο θαινθαίξη ηνπ 1883, ν ίδηνο έζηεζε ελδερνκέλσο ηε κεγαιχηεξε 

ηκπξεζηνληζηηθή έθζεζε κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν ζηε Βξεηαλία.
175

 

Ζ έθζεζε πνπ θηινμελήζεθε ζηελ πηλαθνζήθε ηνπ Charles William 

Dowdeswel πεξηείρε 65 έξγα απφ θαιιηηέρλεο φπσο νη Monet, Manet, 

Degas, Sisley, Pissarro, Cassatt θαη Renoir. Παξά ην κέγεζφο ηεο ε 

έθζεζε δελ ζεκείσζε ηδηαίηεξε εηζπξαθηηθή επηηπρία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη νχηε θαλ ηα έξγα ηνπ Manet πνπιήζεθαλ, νχηε πνιιά απφ ηα 

έξγα ηνπ Degas. Αιιά ε έθζεζε απηή, καδί κε ηελ πξνεγνχκελε ηνπ 

1882 θαη ηελ επφκελε ηνπ Ruel ην θαινθαίξη ηνπ 1884, έδεημαλ, αλ κε ηη 

άιιν, ηε ρακειή απνδνρή πνπ είρε ν Ηκπξεζηνληζκφο ζε απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε Βξεηαλία.
176

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε έθζεζε ηνπ Ruel ην 1883 ήηαλ θαη ε πξψηε, 

θαηά ηελ νπνία ε νκάδα εκθαλίζηεθε σο κηα νκνηνγελήο νληφηεηα ζην 

βξεηαληθφ θνηλφ, θαζψο ε κεγαιχηεξε πιεηνλφηεηα ησλ έξγσλ πνπ 

εθηέζεθαλ ήηαλ ηκπξεζηνληζηηθά. Δπηπιένλ, ζηελ έθζεζε δφζεθε θαη ν 

ηίηινο Sociéte des Impressionistes απφ ηνλ Ruel, θάηη πνπ δελ είρε 

μαλαγίλεη ζε κε γαιιηθφ έδαθνο. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε 

πξνζπάζεηα ηνπ ίδηνπ λα δψζεη ζην θνηλφ κηα άπνςε ζρεηηθά κε ην ηη 

αθξηβψο ήηαλ ν Ηκπξεζηνληζκφο. Γηα λα ην θαηνξζψζεη, είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη θνκκάηηα ελφο άξζξνπ απφ ηνλ Frederick Wedmore, ην 

ζεκαληηθφηεξν άξζξν πάλσ ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ πνπ είρε δεκνζηεπηεί 

ζηελ Αγγιία κέρξη ην 1883.
177

 

Γεδνκέλεο ηεο ρακειήο εηζπξαθηηθήο επηηπρίαο ηεο έθζεζεο, ν 

Durand-Ruel άθεζε πξνζσξηλά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηε Βξεηαλία θαη 
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πξνζπάζεζε λα εδξαίσζεη ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζηελ απέλαληη φρζε ηνπ 

Αηιαληηθνχ, ζηηο Ζ.Π.Α., κε ηε βνήζεηα ηεο Mary Cassatt. ηηο Ζ.Π.Α. ε 

λέα ηάζε θαηλφηαλ λα ηπγράλεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο ζπγθξηηηθά κε ηε 

Βξεηαλία.
178

 Οη Ζ.Π.Α. βέβαηα δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο ζηφρνο ηνπ Ruel 

πνπ, πέξα απφ απηέο θαη ηε Βξεηαλία, ζπλέβαιε ζην λα γίλεη ν 

Ηκπξεζηνληζκφο γλσζηφο ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηελ παξνπζία ηνπ ζε 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία.
179

 

Παξά φκσο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Ruel απφ ηε Βξεηαλία, ν 

Ηκπξεζηνληζκφο δελ έκεηλε ρσξίο παξνπζία ζηηο εθζέζεηο ηνπ λεζηνύ, 

θαζψο πιένλ λέεο πηλαθνζήθεο θαη θαιιηηερληθέο νκάδεο παξνπζίαδαλ 

ζηηο εθζέζεηο ηνπο έξγα ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1887 ε Royal Society of British Artists ζα 

νξγάλσλε έθζεζε ζην Λνλδίλν, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαλ 

ηνπιάρηζηνλ 4 έξγα ηνπ Claude Monet, κεηαμχ άιισλ ην Χσξηό 

Bennecourt [εηθ. 27].
180

 εκαληηθή ήηαλ θαη ε πξψηε έθζεζε ηνπ New 

English Art Club, ην νπνίν αλαιχεηαη επαξθέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην 

πνπ είλαη εμ νινθιήξνπ αθηεξσκέλν ζηηο θαιιηηερληθέο νκάδεο. Σελ 

άλνημε ηνπ 1889 ε πηλαθνζήθε Goupil ζπκπεξηέιαβε ζηελ έθζεζή ηεο 

έξγα ηνπ Monet, φκσο ν θαηάινγφο ηεο δελ ζψδεηαη. Σν ίδην έγηλε θαη 

έλα ρξφλν αξγφηεξα ζε έθζεζε κε ηίηιν French Exhibition ζην Earl’s 

Court.
181

 ιεο απηέο νη εθζέζεηο δελ είραλ εηζπξαθηηθή επηηπρία θαη, 

φπσο έγηλε θαλεξφ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δελ έθεξαλ θάπνηα 
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ηδηαίηεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ νη Άγγινη αληηκεηψπηδαλ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ. 

Σνλ Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο νξγαλψζεθε ζηελ πηλαθνζήθε 

Goupil κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηκπξεζηνληζηηθέο εθζέζεηο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, απηή ηελ θνξά φρη ζρεηηθή κε ηνλ γαιιηθφ 

Ηκπξεζηνληζκφ αιιά κε ηνλ βξεηαληθφ. πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε πνπ 

άλνημε ηηο πφξηεο ηεο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1889 νξγαλψζεθε απφ κηα 

νκάδα θαιιηηερλψλ πνπ απηναπνθαινχληαλ Οη Λνλδξέδνη 

Ηκπξεζηνληζηέο.
182

 Ζ έθζεζε ήηαλ ε πξψηε βξεηαληθή πνπ νλνκάζηεθε 

ηκπξεζηνληζηηθή θαη παξνπζίαδε έξγα γεγελψλ θαιιηηερλψλ. Σν 

παξαπάλσ απφ κφλν ηνπ θαλεξψλεη κία ηάζε κίκεζεο ηεο γαιιηθήο 

ηερλνηξνπίαο, γεγνλφο πνπ αξθεί γηα λα δειψζεη ηελ απμαλφκελε 

επηξξνή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηδίσο ζηελ 

Αγγιία. 

Παξελζεηηθά, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο έθζεζεο, αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε ελ ιφγσ πηλαθνζήθε άλνημε ην 1857 θαη ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1860 έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πψιεζε θαη 

πξνψζεζε ζχγρξνλσλ έξγσλ ηέρλεο. Καηά ηηο δεθαεηίεο 1880 θαη 1890, 

ππφ ηελ εγεζία ηνπ David Croal Thomson, ε πηλαθνζήθε ζηξάθεθε ζηελ 

εηζαγσγή ηέρλεο απφ ρψξεο εθηφο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε ηα ηνπία ηεο 

ρνιήο ηεο Μπαξκπηδφλ λα εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηνπο ηνίρνπο ηεο.
183

 

Οη Λνλδξέδνη Ηκπξεζηνληζηέο αξηζκνχζαλ δέθα θαιιηηέρλεο. Ζγέηεο ηεο 

νκάδαο ήηαλ ν Walter Sickert πνπ ζε κεγάιν βαζκφ απνηεινχζε ηνλ πην 

ζεκαληηθφ εθπξφζσπν ηνπ βξεηαληθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ. Δλ ηνχηνηο, ε 

βαζηά επηξξνή πνπ αζθνχζε ν Degas ζην έξγν ηνπ ηνλ έθαλε λα κε 
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βξίζθεηαη, έζησ ζεκαηηθά, ηφζν θνληά ζηηο επηινγέο ησλ Γάιισλ 

ηκπξεζηνληζηψλ.
184

 Γίπια ηνπ ήηαλ ν αδειθφο ηνπ Bernhard Sickert, o 

Philip Wilson Steer, ηνπ νπνίνπ ην έξγν θπκαηλφηαλ απφ ηκπξεζηνληζηηθφ 

έσο κεηα-ηκπξεζηνληζηηθφ δεδνκέλνπ φηη είρε εηζάγεη ζε απηφ ηερληθέο 

φπσο ν Νηηβηδηνληζκφο θαη ν Πνπαληηγηζκφο. πκπεξηιακβάλνληαλ 

επίζεο ν Sidney Starr, ν Theodore Roussel πνπ καδί κε ηνπο Starr θαη 

Steer ήηαλ πνιχ θνληά ζηνλ Whistler, ν Paul Maitland, ν Francis Bate, ν 

Frederick Brown, ν Francis James θαη ν George Thomson, ην έξγν ηνπ 

νπνίνπ είρε επεξεαζηεί απφ ηνλ Claude Monet.
185

 ηνλ ππξήλα ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ βξίζθνληαλ νη Sickert, Steer, Brown, Starr θαη Roussel 

ελψ νη ππφινηπνη είραλ ζπκκεηάζρεη – ν θαζέλαο γηα ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπ ιφγνπο – ζηελ έθζεζε, ε νπνία νξγαλψζεθε θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ 

επηκειεηή ηεο πηλαθνζήθεο David Croal Thomson.
186

 

Ο θαηάινγνο ηεο έθζεζεο είρε ηελ ππνγξαθή ηνπ Walter Sickert, ν 

νπνίνο, φπσο θάλεθε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο εξγαζίαο, έδηλε ηδηαίηεξα 

δηπισκαηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ Γάιισλ 

ηκπξεζηνληζηψλ θαη ηεο βξεηαληθήο νκάδαο. Μεηαμχ άιισλ, ζηνλ 

πξφινγν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο έθζεζεο, ν Sickert πξνζπαζνχζε λα δψζεη 

έλαλ νξηζκφ γηα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζηε Βξεηαλία: «Αξρηθά θαη πνιχ 

νπζηαζηηθά δελ είλαη Ρεαιηζκφο. Γελ έρεη ηελ αλάγθε λα θαηαγξάςεη θάηη 

απιά θαη κφλν επεηδή απηφ ππάξρεη … δέρεηαη ζαλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ, 

απηφ πνπ ν Edgar Allan Poe ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ε κνλαδηθή δηθαηνδνζία 

ελφο πνηήκαηνο, ε νκνξθηά. Πηζηεχεη ζζελαξά φηη γη’ απηνχο πνπ δνχλε 

ζηελ πην φκνξθε πφιε ηνπ θφζκνπ, ην πην εχθνξν κέξνο γηα ζπνπδή θαη 
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έκπλεπζε βξίζθεηαη ζηελ επίκνλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο καγείαο 

θαη ηεο πνίεζεο πνπ θαζεκεξηλά βιέπνπλε γχξσ ηνπο».
187

 

ην παξαπάλσ ρσξίν ν Sickert επερείξεζε λα ζέζεη ηα φξηα κεηαμχ 

Ρεαιηζκνχ θαη Ηκπξεζηνληζκνχ, ελψ ν ίδηνο θαηλφηαλ λα παξακέλεη 

πηζηφο ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ επηινγέο πνπ αθνξνχζαλ ηε κνληέξλα δσή ζην 

Λνλδίλν θαη γεληθά ηελ αζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν παξαπάλσ βέβαηα 

θπζηθά δελ ήηαλ αιήζεηα, παξφηη ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ Sickert θαη 

παξνπζηαδφηαλ ζαλ λα ηζρχεη γηα φιε ηελ νκάδα. Αξθεηνί θαιιηηέρλεο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έθζεζε θηινηερλνχζαλ ππαίζξηα ηνπία θαη 

ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή αγξνηηθή δσή επεξεαζκέλνη απφ ηνλ 

γαιιηθφ Ρεαιηζκφ, ηε ρνιή ηεο Μπαξκπηδφλ θαη θπζηθά ηνπο 

ηκπξεζηνληζηέο. Πάλησο, ην ζέκα ηεο θαζεκεξηλήο αζηηθήο δσήο, παξφηη 

φρη κε θαζνιηθφ θαη νκνηνγελή ηξφπν, έγηλε θαλεξφ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έθζεζε, φπσο θαη ε βαζηά επηξξνή πνπ ην έξγν ησλ Degas θαη Monet είρε 

αζθήζεη ζηελ νκάδα.
188

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ε πηλαθνζήθε παξαρψξεζε ζηελ 

νκάδα ηνλ πεξηζζφηεξν ρψξν απφ ηηο δχν αίζνπζέο ηεο.
189

 ε απηφλ 

εθηέζεθαλ 69 έξγα ησλ 10 θαιιηηερλψλ κε ηα έξγα θάζε θαιιηηέρλε λα 

παξνπζηάδνληαη απηφλνκα θαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: Starr, James, 

Thomson, Bernhard, Sickert, Steer, Brown, Maitland, Roussel, Bate θαη 

Walter Sickert.
190

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε δελ πέξαζε αδηάθνξε απφ ηνλ αγγιηθφ ηχπν, 

θαζψο ηα άξζξα θαη νη θξηηηθέο γη’ απηήλ αθζνλνχζαλ. Πεξίπνπ 49 

θξηηηθέο γηα ηελ έθζεζε εκθαλίζηεθαλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 
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είραλ γξαθηεί ήδε θαηά ηηο πξψηεο δχν εκέξεο ηεο. Δηθνζηηξείο θξηηηθνί 

ηέρλεο ήηαλ ερζξηθά δηαθείκελνη απέλαληη ζηελ έθζεζε θαη ηελ 

νξγάλσζή ηεο. Γεθαέμη έγξαςαλ ζρεηηθά θαιά ζρφιηα γη’ απηήλ θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληέο ζε απηήλ. Λίγνη παξέκεηλαλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο 

νκάδαο θαη γεληθά ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ φπσο ν George Moore, ν Alfred 

Lys Baldry, ν Frederick Wedmore θαη ε Elizabeth Robins Pennell.
191

   

Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Moore παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Ο Baldry ήηαλ έλαο αθφινπζνο ηνπ θηλήκαηνο Σέρλε γηα ηελ 

Σέρλε πνπ έγξαθε θξηηηθέο γηα ηνλ Artist and Journal of Home Culture. Ζ 

Pennell έγξαθε γηα ην πεξηνδηθφ Star θαη καδί κε ηνλ άλδξα ηεο Joseph 

είραλ έλα ζαιφλη ζην νπνίν νη Βξεηαλνί ηκπξεζηνληζηέο ζπρλά 

ζπλαζξνίδνηαλ. Σέινο ν Wedmore, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ήηαλ έλαο 

πηζηφο ππνζηεξηθηήο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη είρε γξάςεη ζεκαληηθά 

άξζξα γη’ απηφλ ζηελ Αγγιία, ήδε απφ ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1880.
192

 

Έλαο θεληξηθφο άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν επηθεληξψλνληαλ νη θξηηηθέο 

ηεο έθζεζεο, ήηαλ ν βαζκφο ηεο πξσηνηππίαο ηεο θαη θπζηθά ε επηξξνή 

πνπ απηή είρε δεζρεί απφ ηε γαιιηθή ηέρλε. Παξά ηνπο επηδέμηνπο 

ρεηξηζκνχο ηνπ ηχπνπ απφ ηνπο Sickert, Steer θαη Thomson, νη επηξξνέο 

απφ ηνπο Γάιινπο ηκπξεζηνληζηέο ήηαλ θαλεξέο ζην έξγν ηνπο. Απηφ 

νδεγνχζε αξθεηνχο θξηηηθνχο λα είλαη αληίζεηνη ζε απηνχο (ιφγσ ηεο 

γαιινθηιίαο ηνπο) θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο απινχο κηκεηέο ηεο 

γαιιηθήο νκάδαο θάηη πνπ εμαξρήο νη ίδηνη ήζειαλ λα απνθχγνπλ. Γελ 

έκεηλε απαξαηήξεηε απφ ηνλ ηχπν ε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ θαιιηηερλψλ 

φπσο ν Thomson πνπ ζχκηδε ηδηαίηεξα ηνλ Monet θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

Γάιινπ ζηελ ίδηα πηλαθνζήθε θαηά ηελ ίδηα ρξνληά.
193
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Ζ πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ ζηελ έθζεζε αθνινχζεζε ηνπο ξπζκνχο 

ηεο εγθσκηαζηηθήο ηερλνθξηηηθήο κε πιήζνο θφζκνπ λα παξειαχλεη απφ 

ηνπο ρψξνπο ηεο. Ζ έθζεζε ζεσξήζεθε σο ε ζεκαληηθφηεξε ηνπ 

θζηλνπψξνπ ηνπ 1889 ζηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα, φπσο επηζεκαίλεη ε 

Anna Gruetzner Robins.
194

 Σν γεγνλφο, βέβαηα, φηη παξφκνηα έθζεζε δελ 

νξγαλψζεθε μαλά ζηελ ίδηα πηλαθνζήθε ππνδειψλεη, έσο ελφο ζεκείνπ, 

ηελ εηζπξαθηηθή απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ δελ θαηφξζσζε λα 

απνθέξεη ηα πξνζδνθψκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε πηλαθνζήθε ζηακάηεζε λα εθζέηεη έξγα ησλ 

Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1891 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

απηήλ έθζεζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν ηνπ Monet, αλ θαη ν αθξηβήο 

θαηάινγνο ηεο έθζεζεο αγλνείηαη.
195

 Σν ρεηκψλα ηεο ίδηα ρξνληάο ε 

Société des Beaux-Arts νξγάλσζε κε ηε ζεηξά ηεο κεγάιε έθζεζε κε 

πινχζην πιηθφ απφ ηνπο Γάιινπο ηεο νκάδαο. Δπηά έξγα ηνπ Degas θαη 

απφ έλα ησλ Monet, Sisley θαη Pissarro παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο. 

Μηα αθφκα έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην New English Art Club ηελ 

ίδηα ρξνληά. Απηφ δείρλεη φηη νη ηκπξεζηνληζηέο είραλ πιένλ κηα ζηαζεξή 

πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ Αγγιία απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1880 θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890.
196

 Απηφ δελ ζεκαίλεη, θπζηθά, 

φηη ε πξνβνιή απηή ζπλνδεπφηαλ απαξαίηεηα απφ ζεηηθά ζρφιηα ζηνλ 

ηχπν θαη πςειά νηθνλνκηθά θέξδε. 

Σν 1892 έξγα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ εθηέζεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

εθζέζεηο θαη ην ίδην έγηλε ην 1893. Μηα απφ απηέο ηηο εθζέζεηο 

θηινμελήζεθε ζηελ ηζηνξηθά ζεκαληηθή γθαιεξί Grafton, ζηελ νπνία ην 

1905 ν Durand-Ruel νξγάλσζε ηε κεγαιχηεξε έθζεζε ησλ Γάιισλ 

ηκπξεζηνληζηψλ ηεο πεξηφδνπ γηα ηε Βξεηαλία. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, 
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ην 1910 θαη ην 1912, ν Roger Fry νξγάλσζε ηηο εθζέζεηο Manet and the 

Post-Impressionists θαη Second Post-Impressionist Exhibition 

αληίζηνηρα.
197

 

ηα ρξφληα απφ ην 1895 έσο ην 1897 ππήξρε ζίγνπξα κία έθζεζε αλά 

έηνο γηα ηνπο Γάιινπο ηκπξεζηνληζηέο κε θχξηνπο νξγαλσηέο ην New 

English Art Club θαη ηελ Continental Gallery. Σν 1898 νη εθζέζεηο ήηαλ 

δχν. Απηή πνπ έγηλε ην θαινθαίξη νξγαλψζεθε απφ ηελ International 

Society of Sculptors, Painters and Gravers, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζε 

επφκελν θεθάιαην. Ζ έθζεζε θηινμέλεζε ζηνλ ρψξν ηεο πιήζνο έξγσλ 

απφ ηελ νκάδα θαη κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ πίλαθα Execution of Emperor 

Maximilian ηνπ Manet [εηθ. 28].
198

  

Ζ ζπρλή παξνπζία ησλ ηκπξεζηνληζηψλ ζηελ Αγγιία ζπλερίζηεθε ηα 

επφκελα ρξφληα θαη απφ ην 1901 ν Durand-Ruel επέζηξεςε ζηηο εθζέζεηο 

ηεο ρψξαο. Σελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζηελ Hanover Gallery, 

ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ 37 έξγα ησλ Γάιισλ Monet, Pissarro, Sisley 

θαη Renoir, ηνπ νπνίνπ παξνπζηάζηεθαλ 9 έξγα. Πηζαλφηαηα ήηαλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε θαιιηηέρλε είρε παξνπζηάζεη έξγα ηνπ 

κέρξη ηφηε ζηε Βξεηαλία.
199

 Οη εθζέζεηο ηνπ Ruel ζπλερίζηεθαλ κε 

απνθνξχθσκα απηή ηεο άλνημεο ηνπ 1905 ζηελ Grafton Gallery. Απηή 

ήηαλ πξάγκαηη ε πινπζηφηεξε ζε έξγα Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ θαη ελ 

γέλεη έρεη ζεσξεζεί φηη δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφζιεςε 

ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ αγγιηθή ηέρλε. Σε βάζε ηεο έθζεζεο 

απνηέιεζαλ 10 έξγα ηνπ Cezanne, 35 ηνπ Degas, 19 ηνπ Manet, 55 ηνπ 

Monet, 13 ηεο Morisot, 49 ηνπ Pissarro, 59 ηνπ Renoir θαη 37 ηνπ Sisley. 
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πλνιηθά 315 έξγα εθηέζεθαλ ζηηο αίζνπζέο ηεο
200

 ηα 196 εθ ησλ νπνίσλ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Durand-Ruel.
201

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, γηα αξθεηφ θαηξφ, θαίλεηαη λα είρε κείλεη ζηε 

ζθηά ησλ εθζέζεσλ ηνπ Roger Fry ζε ηζηνξηνγξαθηθφ επίπεδν. Οη 

ζχγρξνλεο κειέηεο φκσο έρνπλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο 

ζηελ εδξαίσζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηε Βξεηαλία αιιά θαη ζηελ 

εμνηθείσζε ηνπ βξεηαληθνχ θνηλνχ κε ηε γαιιηθή κνληέξλα ηέρλε.
202

 ε 

ηζηνξηθφ επίπεδν ε έθζεζε απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία, θαζψο ην 1905 

ήηαλ κία ρξνλνινγία, θαηά ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

θαιιηηέρλεο πνπ εθηέζεθαλ είραλ πεζάλεη. Απηφ ηεο ράξηζε ηνλ 

ραξαθηήξα κηαο ακηγψο αλαδξνκηθήο έθζεζεο. εκαληηθφ αθφκα είλαη 

φηη ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ εθηίζελην απφ ηνλ Manet (19) μεπεξλνχζε 

θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ ηνπ (8) ζηελ έθζεζε ηνπ Fry ην 1910 ε 

νπνία έθεξε ην φλνκά ηνπ ζηνλ ηίηιν ηεο.
203

 

Ζ επηκέιεηα ηεο έθζεζεο, πνπ έγηλε θπζηθά απφ ηνλ Ruel, ήηαλ 

ζρνιαζηηθά πξνζεθηηθή. Ο ίδηνο είρε δψζεη αξθεηή ζεκαζία ζην ζηήζηκφ 

ηεο πνπ έγηλε μερσξηζηά γηα θάζε θαιιηηέρλε, ηνπ νπνίνπ ην έξγν 

θηινμελήζεθε απηφλνκα ζηνπο ρψξνπο ηεο πηλαθνζήθεο. ην μεθίλεκα 

ηεο έθζεζεο είραλ ηνπνζεηεζεί πίλαθεο ηνπ Eugéne Boudin, αθξηβψο γηα 

λα δειψζνπλ ηηο απαξρέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ πνπ βξίζθνληαλ ζην έξγν 

ηνπ ηνπηνγξάθνπ. Ο Manet ήηαλ ν δεχηεξνο πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηελ 

πηλαθνζήθε, κε βάζε ην ίδην ζθεπηηθφ αθνχ ην έξγν ηνπ πξνεγήζεθε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ.
204

 Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αλάκεζα ζηα 55 
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έξγα ηνπ Monet πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ έθζεζε, δελ επηιέρζεθε 

θαλέλα απφ απηά πνπ αλαπαξηζηνχλ ηνλ Σάκεζε. Απηφ δελ ήηαλ θαζφινπ 

ηπραίν, θαζψο ν ίδηνο ν Monet ην είρε δεηήζεη απφ ηνλ Ruel αθνχ ήζειε 

λα εθζέζεη ηα έξγα απηά απηφλνκα, ζε άιιε έθζεζε, κε ζθνπφ λα ηα 

πνπιήζεη ζε θαιχηεξε ηηκή.
205

 

Ζ έθζεζε είρε απφιπηε επηηπρία ζηελ πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ αιιά 

θαη ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, φπσο ν πνιηηηθφο Joseph Chamberlain 

θαη ε Πξηγθίπηζζα Louise Γνχθηζζα ηνπ Argyll. Σελ παξαθνινχζεζαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 11.000 άλζξσπνη, αξηζκφο ξεθφξ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πηλαθνζήθε ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. πσο θαίλεηαη 

απφ ηηο πεγέο ζηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ 1905, 2.927 άηνκα επηζθέθηεθαλ ηελ 

έθζεζε, ζε έλαλ ρψξν ζρεδηαζκέλν λα ρσξάεη πεξίπνπ 500 επηζθέπηεο ηε 

θνξά.
206

 

Σν νμχκσξν ήηαλ φηη νη πσιήζεηο, γηα αθφκε κηα θνξά, ππήξμαλ 

αληηζηξφθσο αλάινγεο ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο ηνπ θνηλνχ. Απφ ηα 

315 έξγα ηεο έθζεζεο κφιηο ηα 13 πνπιήζεθαλ ή ηνπιάρηζηνλ 

θαηαγξάθεθε φηη πνπιήζεθαλ. Σα έξγα ησλ Degas θαη Monet ζεκείσζαλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζην παξειζφλ ζηηο 

βξεηαληθέο εθζέζεηο.
207

 Οη βαζηθνί ιφγνη γη’ απηφ ήηαλ δχν. Ο πξψηνο 

ήηαλ νη πνιχ πςειέο ηηκέο ησλ έξγσλ πνπ, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, 

απνηεινχζε εκπνξηθή ζηξαηεγηθή ηνπ εκπφξνπ ηέρλεο. Ο δεχηεξνο ήηαλ 

ε ζπλερήο απνδνθηκαζία πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ελ γέλεη ζηνλ αγγιηθφ 

ηχπν. Σα αξλεηηθά ζρφιηα είραλ βέβαηα εμνκαιπλζεί ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα θαη εκθαλίζηεθε κηα ηάζε εμνηθείσζεο κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ New Art Criticism. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη απνπζίαδε 
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κηα μεθάζαξα αξλεηηθή πξνο ην θίλεκα κεξίδα ηνπ ζεζκηθνχ θαη κε 

ζεζκηθνχ θφζκνπ ηεο ηέρλεο.
208

 

Ζ πηλαθνζήθε Grafton ήηαλ έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο ρψξνο ελ γέλεη 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ Αγγιία. Πέξα απφ ηελ έθζεζε 

ηνπ 1905, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

εθζέζεηο νξγαλψζεθαλ ζηελ πηλαθνζήθε ην 1910 θαη ην 1912 απφ ηνλ 

Roger Fry, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ζηαζκφ γηα ηελ ηζηνξία ηέρλεο ηεο 

Βξεηαλίαο θαη φρη κφλν.
209

 Οη ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ζεσξνχληαη φηη ήηαλ απηέο πνπ έθεξαλ ην αγγιηθφ θνηλφ ζε επαθή κε ηε 

κνληέξλα ηέρλε, αλ θαη ην παξαπάλσ δελ είλαη απφιπηα αθξηβήο 

ηζρπξηζκφο. Απηφ πνπ θπξίσο έθαλαλ ήηαλ λα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζε έλα 

πνιχ δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκα θαη ν Cézanne πνπ ήηαλ γλσζηφο, 

εθείλα ηα ρξφληα, ζηελ Αγγιία απφ εθζέζεηο φπσο ηνπ 1905 δελ θαηλφηαλ 

παξά σο έλαο κηκεηήο ηνπ Manet, πξηλ απφ ηελ έθζεζε ηνπ Fry.
210

  

ε γεληθέο γξακκέο νη εθζέζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ εξγαζία, έζησ θαη 

έκκεζα, αθνχ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο έλα πέξαζκα απφ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ ζε θάηη θαηλνχξην, είηε ην νλνκάζνπκε Μεηα-

ηκπξεζηνληζκφ είηε Μνληέξλα Σέρλε. Απηφ ζεκαίλεη, φπσο επηζεκαίλνπλ 

νη κειεηεηέο, φηη ην κεγάιν θύκα ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηα ρξφληα απηά 

είρε πεξάζεη ζε εθζεζηαθφ θαη φρη κφλν επίπεδν. Οη κεγάιεο εθζέζεηο είηε 

ησλ Γάιισλ είηε ησλ Άγγισλ ηκπξεζηνληζηψλ κέρξη ην 1910 έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ήηαλ κφλν κεξηθέο, φπσο απηέο ηνπ Camden Town 

Group, πνπ είραλ θάπνην ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη αθνξνχζαλ έζησ 

κεξηθψο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. 
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Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Camden Town Group ζα 

παξαηεζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. Πξνο ην παξφλ αξθεί λα αλαθεξζεί 

φηη ήηαλ κηα βξαρχβηα θαιιηηερληθή νκάδα κε έδξα ην Λνλδίλν πνπ 

απαξηίδνηαλ απφ θαιιηηέρλεο φπσο νη Walter Sickert, Spencer Gore, 

Charles Ginner, Harold Gilman, Lucien Pissarro θ.ά. Ζ νκάδα ήηαλ κηα 

εμέιημε ηνπ Fitzroy Street Group θαη ιεηηνχξγεζε γηα δχν πεξίπνπ 

ρξφληα, απφ ην 1911 κέρξη ην 1913. Μέζα ζε απηά ηα ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζε ηξεηο εθζέζεηο ζηελ Carfax Gallery, ελψ ζε γεληθέο 

γξακκέο ε νκάδα απηή επεδίσμε λα παξνπζηάζεη κε δηαθνξεηηθφ θαη 

κνληέξλν ηξφπν ην αγγιηθφ αζηηθφ ηνπίν.
211

 Ζ νκάδα απηή αθνξά ηελ 

εξγαζία, θαζψο πνιινί απφ απηνχο πνπ εζεσξνχλην σο Βξεηαλνί 

ηκπξεζηνληζηέο κεηείραλ ζε απηήλ, ελψ θάπνηα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηεο, 

εηδηθά απηά ηνπ Lucien Pissarro εζεσξνχλην σο κηα ζπλέρεηα ηνπ 

γαιιηθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ. Οη εθζέζεηο ηεο, επνκέλσο, είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο γηα ην παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.  

Οη εθζέζεηο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, έγηλαλ ζηελ πηλαθνζήθε 

Carfax πνπ ηδξχζεθε κφιηο ην 1899 απφ ηνπο William Rothenstein θαη 

John Fothergill
212

 θαη ήηαλ κηα απφ ηηο πνιιέο πηλαθνζήθεο πνπ ππήξραλ 

ζην Λνλδίλν ηεο επνρήο. πσο ε Goupil θαη άιινη θαηαμησκέλνη 

εθζεζηαθνί ρψξνη, ε Carfax επέιεγε λα παξνπζηάζεη έξγα ηφζν παιαηψλ 

θαιιηηερλψλ πνπ απνηεινχζαλ κηα ζρεηηθά αζθαιή επέλδπζε, φζν θαη 

έξγα λέσλ θπξίσο Βξεηαλψλ θαιιηηερλψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζή 

ηνπο.
213

 Μεηαμχ άιισλ ε πηλαθνζήθε είρε νξγαλψζεη κία αξθνχλησο 

πεηπρεκέλε έθζεζε γηα ηνλ William Blake ην 1904, ελψ είρε παξνπζηάζεη 
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έξγα ηνπ Auguste Rodin ήδε απφ ην 1900. Οη θαιιηηέρλεο Charles 

Conder θαη Augustus John εμέζεηαλ αξθεηά ζπρλά ζηνπο ρψξνπο ηεο.
214

 

Ζ πξψηε έθζεζε ηνπ Camden Town Group έγηλε, φπσο ζεκεηψζεθε, 

ζηελ Carfax Gallery ηνλ Ηνχλην ηνπ 1911. ε απηήλ παξνπζηάζηεθαλ νη 

16 θαιιηηέρλεο πνπ απάξηηδαλ ηελ νκάδα, ελψ ηα ζρφιηα ζηνλ ηχπν 

θπκαίλνληαλ απφ αξλεηηθά κέρξη αξθεηά ζεηηθά. Σα ζεηηθά ζρφιηα 

εζηίαδαλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θαιιηηερλψλ λα απνδψζνπλ θάηη 

θαηλνχξην, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο αλαπαξάζηαζεο.
215

 

Ζ δεχηεξε έθζεζε έγηλε επίζεο ζηελ Carfax ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο θαη, παξφηη ραξαθηεξίζηεθε απφ ζρεηηθή αλνκνηνκνξθία απφ ηελ 

άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη ηδηαίηεξα θαιέο 

θξηηηθέο απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο.
216

 Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία έθζεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ρξφλν κεηά ηε δεχηεξε μαλά ζηελ Carfax. κσο 

κφιηο 13 θαιιηηέρλεο ζπκκεηείραλ, ελψ παξνπζηάζηεθαλ 45 έξγα, ηα 

νπνία αλαπαξηζηνχζαλ, κε δηάθνξεο ηερληθέο, ην ηνπίν ηνπ Λνλδίλνπ.
217

 

Πεξηζζφηεξα γηα ηελ νκάδα θαη ηηο εθζέζεηο ηεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην 

πέκπην θεθάιαην. 

Ζ Carfax, ε Goupil θαη ε Grafton δελ ήηαλ θπζηθά νη κνλαδηθέο 

πηλαθνζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

απμαλφκελν αξηζκφ κηθξψλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ επί βξεηαληθνχ εδάθνπο 

πνπ ήηαλ αθηεξσκέλνη ζην εκπφξην ηέρλεο. Ζ Leicester Galleries άλνημε 

ηηο πφξηεο ηεο γηα ην θνηλφ ην 1903 θαη κεηαμχ άιισλ παξνπζίαδε αξθεηά 

έξγα ηεο ρνιήο ηεο Μπαξκπηδφλ ζε εθζέζεηο ηεο. Ζ Chenil Gallery 
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άλνημε δχν ρξφληα αξγφηεξα θαη εζηίαδε θπξίσο ζηε ζχγρξνλε ηέρλε ηεο 

επνρήο.
218

 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηλαθνζήθεο, βέβαηα, ήηαλ ε Grosvenor 

πνπ ηδξχζεθε ην 1877 απφ ην αξηζηνθξαηηθφ δεχγνο Sir Coutts θαη Lady 

Lindsay. Ζ πηλαθνζήθε είρε σο βαζηθφ ηεο ζηφρν ηελ έθζεζε έξγσλ πνπ 

ζα απνθιείνληαλ απφ ηελ Royal Academy of Arts παξέρνληαο έηζη έλαλ 

ρψξν ζηνλ νπνίν αλεξρφκελνη θαιιηηέρλεο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαδεηρζνχλ.
219

 Ζ πηλαθνζήθε ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο θαη ζθαλδαιηζκνύ γηα ηελ αγγιηθή 

θνηλσλία, αθνχ ζε απηήλ εθηέζεθε ν δηάζεκνο πίλαθαο ηνπ Whistler 

Νπρηεξηλό ζε καύξν θαη ρξπζό [εηθ. 4] ν νπνίνο νδήγεζε ζηε δίθε ηνπ κε 

ηνλ Ruskin.
220

 

ε γεληθέο γξακκέο ε ελ ιφγσ πηλαθνζήθε απνηέιεζε έλαλ ρψξν 

πξνψζεζεο ηεο βξεηαληθήο (θαη φρη κφλν κνληέξλαο ηέρλεο) θαη έλα 

αληίβαξν πξνο ηελ ιεγφκελε αθαδεκατθή ηέρλε. Δλ ηνχηνηο, ζε απηήλ 

είραλ εθηεζεί θαη έξγα ηα νπνία πηνζεηνχζαλ ηα κνξθνινγηθά, πθνινγηθά 

θαη ζεκαηηθά κνηίβα ηεο Royal Academy of Arts.
221

 Αθφκα κηα 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηηο εθζέζεηο ηεο Βαζηιηθήο 

Αθαδεκίαο ήηαλ φηη, ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε πνπ πξνζπαζνχζε λα 

γεκίδεη θάζε πηζαλφ ρψξν κε πίλαθεο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο 

πσιήζεηο, ε Grosvenor άδεηαδε ηνπο ηνίρνπο ηεο παξνπζηάδνληαο ιίγα 

έξγα θάζε θνξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο έδηλε ρψξν λα θαλνχλ θαη λα 
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αλαδείμνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο. Σν ίδην έθαλε θαη κε ηνπο θαιιηηέρλεο, 

νη νπνίνη παξνπζηάδνληαλ μερσξηζηά ν έλαο απφ ηνλ άιιν.
222

 

Γεληθά ε αγνξά ηέρλεο ζηε Βξεηαλία, κε επίθεληξν θπζηθά ηελ Αγγιία 

θαη ην Λνλδίλν, ήηαλ απφ ηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο ηεο επνρήο. Έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επξσπατθνχο νίθνπο δεκνπξαζηψλ, ν Christie’s, 

ιεηηνπξγνχζε ήδε απφ ην 1766, δχν ρξφληα πξηλ ηδξπζεί ε Royal 

Academy of Arts απφ ηνλ Joshua Reynolds.  

Παξά ην αλεπηπγκέλν πεξηβάιινλ πξνψζεζεο ηεο ηέρλεο νη πσιήζεηο 

ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ ήηαλ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

απνγνεηεπηηθέο, φπσο θάλεθε παξαπάλσ. Απηφ δελ ζπλέβαηλε ιφγσ ηεο 

κηθξήο πξνβνιήο απηψλ ησλ έξγσλ, φπσο έγηλε θαλεξφ ηφζν απφ ηηο 

εθζέζεηο φζν θαη απφ φζα έρνπλ παξνπζηαζηεί κέρξη απηφ ην ζεκείν ηεο 

εξγαζίαο, κηαο θαη ε παξνπζία ηκπξεζηνληζηηθψλ έξγσλ δελ ήηαλ ζπάλην 

θαηλφκελν, ηδίσο ζηηο αγγιηθέο πηλαθνζήθεο. Σα έξγα απηά ζπαλίσο, 

φκσο, επσινχλην θαη, φηαλ απηφ γηλφηαλ, νη ηηκέο σρξηνχζαλ κπξνζηά ζε 

απηέο πνπ ζα θφζηηδαλ ηα ίδηα αθξηβψο έξγα ιίγα ρξφληα αξγφηεξα.
223

 

ίγνπξα γηα ην παξαπάλσ θαηλφκελν επζπλφηαλ ελ κέξεη ν ζρεηηθά 

θαζπζηεξεκέλνο ζξίακβνο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, αιιά θαη ε έιιεηςε 

θαηάιιεινπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηελ Αγγιία ζε ζπλδπαζκφ θπζηθά κε 

ηε ζπρλή απνζηξνθή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ εηδεκφλσλ πξνο ηελ 

ηκπξεζηνληζηηθή θαη ηε γαιιηθή κνληέξλα ηέρλε γεληθφηεξα.
224

 

Οη ηηκέο ζε απηά ηα έξγα είλαη παξαπάλσ απφ δηαθσηηζηηθέο. Σν έξγν 

Au Jardin ηνπ Monet [εηθ. 29]
225

 θνζηνινγείην ην 1898 κφιηο 880 ιίξεο 
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Αγγιίαο, ην River Bank [εηθ. 30]
226

 ηνπ Pissarro 320 ην 1900, ελψ ν 

αξθεηά δηάζεκνο πίλαθαο ηνπ Renoir Σν πξόγεπκα ησλ βαξθάξεδσλ [εηθ. 

31] ήηαλ νξηαθά πην αθξηβφο απφ ηνλ Monet, ην 1899, κε αμία πνπ άγγηδε 

κφιηο ηηο 884 ιίξεο.
227

 Έξγα ηνπ Sisley πνπιήζεθαλ ην 1890 γηα 46 ιίξεο 

Αγγιίαο, ελψ ε κέζε ηηκή γηα έλα έξγν ηνπ Γάιινπ ζην Λνλδίλν ήηαλ 

γχξσ ζηηο 350 ιίξεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 νη ηηκέο γηα έλα έξγν ηνπ Sisley μεπεξλνχζαλ ηηο 10.000 ιίξεο, 

γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ θαηαθφξπθε άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ 

ηκπξεζηνληζηηθψλ έξγσλ κέζα ζηνλ 20
ν
 αηψλα

228
. 

Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ ηκπξεζηνληζηηθή αγνξά 

ηέρλεο κέζα ζηνλ 20
ν
 αηψλα δελ αθνξνχζε κφλν ηνπο Γάιινπο 

ηκπξεζηνληζηέο, δεδνκέλνπ φηη θαη νη ηηκέο ησλ έξγσλ ησλ Βξεηαλψλ 

εκθάληδαλ αλνδηθέο ηάζεηο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη απφ άπνςε 

ηηκψλ νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ζπγθξίλνληαλ. πσο ζεκείσλε ν Gerarld 

Reitlinger, ελψ έξγα ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ θνζηνινγνχληαλ 

αθφκα θαη ζηηο κέξεο ηνπ (1982) γχξσ ζηηο 30.000 κε 60.000 ιίξεο 

Αγγιίαο, ηα έξγα ηνπ Sickert, ελδερνκέλσο ηνπ πην δηάζεκνπ απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, άγγηδαλ πεξίπνπ ηηο 

2.000
229

. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη κηα αλαθνξά ζηνπο πξψηνπο ζπιιέθηεο 

ηκπξεζηνληζηηθψλ έξγσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο αγνξαζηέο/επελδπηέο ηέρλεο ήηαλ ν Louis Huth πνπ 

αγφξαζε έλαλ Degas απφ ηνλ Rurand-Ruel ην 1872. Ο Captain Henry Hill 

ηνπ Brighton ήηαλ άιινο έλαο θαιφο πειάηεο ηνπ Ruel, ν νπνίνο 
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ελδηαθεξφηαλ θπξίσο γηα ην έξγν ηνπ Degas, αγνξάδνληαο απφ ηνλ 

έκπνξν πνιινχο πίλαθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαιιηηέρλε
230

. Ο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο Alexander Ionides, πνπ δνχζε θαη απηφο ζην Brighton, είρε 

αγνξάζεη κε ηε ζεηξά ηνπ έλαλ πίλαθα ηνπ Degas απφ ηνλ Ruel, ελψ είρε 

ζηελ θαηνρή ηνπ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ γαιιηθψλ έξγσλ ηέρλεο
231

. 

Παξά ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ ηκπξεζηνληζηηθψλ πηλάθσλ, δελ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππήξρε θάπνηνο ζεκαληηθφο ζπιιέθηεο 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξηλ ηνλ Sir Hugh Lane
232

, 

ηνπιάρηζηνλ φρη πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ηηο αγνξέο ηνπ Samuel 

Courtauld
233

. Ο Courtauld έδσζε ην 1923 ην πνζφ ησλ 50.000 ιηξψλ γηα 

λα αγνξάζεη έλα κεγάιν αξηζκφ ηκπξεζηνληζηηθψλ θαη κεηα-

ηκπξεζηνληζηηθψλ έξγσλ. Απηά ηα έξγα απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα ηνλ 

ππξήλα ηεο ζπιινγήο απηνχ ηνπ είδνπο ζηε National Gallery of Art ηνπ 

Λνλδίλνπ
234

. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα έξγα ζχγρξνλεο ηέρλεο πνπ δελ πξνέξρνληαλ 

απφ ηε Βξεηαλία ζπλαληνχζαλ ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζην λα εθηεζνχλ 

ζε ρψξνπο φπσο ε National Gallery θαη ε Tate Gallery θαηά ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ πξψηε δελ επηηξεπφηαλ λα εθζέζεη έξγα 

θαιιηηερλψλ πνπ βξίζθνληαλ ελ δσή. Ζ δεχηεξε είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

εθζέζεη απνθιεηζηηθά Βξεηαλνχο θαιιηηέρλεο. Σα παξαπάλσ απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, γηα λα ζπγθξνηεζεί κηα αμηφινγε ζπιινγή κε 
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έξγα ηκπξεζηνληζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θάηη πνπ άιιαμε, φπσο 

ζεκεηψζεθε, ηε δεθαεηία ηνπ 1920
235

. 

Πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε αγσληψδεο πξνζπάζεηα ηνπ έλζεξκνπ 

ππνζηεξηθηή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη ηερλνθξίηε Frank Rutter λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο Αγγιίαο έζησ έλα έξγν ησλ 

Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ
236

. Ο Rutter δεκνζίεπζε δχν άξζξα ζηνπο 

Sunday Times ζηηο 22 θαη 29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1905 θαη ζε απηά, αθελφο 

παξέζεζε κηα επαηλεηηθή θξηηηθή γηα ηελ έθζεζε ηεο Grafton Gallery θαη 

αθεηέξνπ δήηεζε λα αγνξαζηνχλ έξγα ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ απφ 

πιεπξάο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
237

  

Ο ίδηνο κάιηζηα αλέιπζε ηηο αλεζπρίεο ηνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ ε 

έιιεηςε ζπιινγήο ηκπξεζηνληζηηθψλ έξγσλ ζε εζληθφ επίπεδν ζα 

απνηεινχζε έλα ηζηνξηθφ θελφ ζηα κνπζεία θαη ζηηο πηλαθνζήθεο ηεο 

ρψξαο. Τπνζηήξηδε φηη νη 5.000 ιίξεο πνπ πεξίπνπ θνζηνινγνχληαλ ηα 

έξγα ηνπ Monet εθείλε ηελ πεξίνδν, απνηεινχζαλ κηα ηεξάζηηα επθαηξία. 

πσο δήισλε, ζε 100 ρξφληα δελ ζα αξθνχζαλ νχηε 50.000 ιίξεο 

Αγγιίαο γηα λα απνθηεζνχλ αθξηβψο ηα ίδηα έξγα. Σέινο, ν Rutter 

δήισλε φηη ζα ζπλεηζέθεξε ν ίδηνο, κέζσ ησλ εηζηηεξίσλ απφ κηα νκηιία 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί έλα πνζφ θαη λα απνθηεζεί έλα έξγν 

ησλ ηκπξεζηνληζηψλ
238

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ Rutter δελ απέβεζαλ 

άθαξπεο, θαζψο έγηλε πξάγκαηη κηα πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε έζησ ελφο 

έξγνπ απφ ηνπο Γάιινπο ηνπηνγξάθνπο. Σειηθά, φκσο, ε National 

Gallery, παξά ηηο αδηάιεηπηεο ππνδείμεηο ηνπ Rutter θαη άιισλ γηα αγνξά 

ελφο έξγνπ ηνπ Monet, πξνηίκεζε λα αγνξάζεη ην Ζ είζνδνο ζην ιηκάλη 
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ηεο Trouville [εηθ. 32] ηνπ Eugéne Boudin δειψλνληαο φηη δελ κπνξεί λα 

δερζεί ζηηο ζπιινγέο ηεο έξγν ελφο θαιιηηέρλε πνπ βξίζθεηαη αθφκα ελ 

δσή.
239
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Κεφϊλαιο V: Πρωταγωνιςτϋσ και ακόλουθοι: οι 

καλλιτϋχνεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προκειμένου να δικαιολογήσουμε αυτά που μας αρέσουν και αυτά που δε μας 

αρέσουν, συνήθως αποκαλούμε όσα δε μας αρέσουν μη σοβαρά». 

 

 

-Walter Sickert- 
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Πρωταγωνιςτϋσ & ακόλουθοι: οι Καλλιτϋχνεσ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αθνξά ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ πηνζεηνχλ ζην έξγν 

ηνπο ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηάζε θαη εξγάδνληαη ζηελ Αγγιία θαηά ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα αλαιπζνχλ ζχληνκα θαη 

πεξηεθηηθά ε δσή θαη ην έξγν ησλ δσγξάθσλ νη νπνίνη φρη κφλν 

δσγξάθηδαλ ηκπξεζηνληζηηθά, αιιά πξσηνζηαηνχζαλ θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηε ρψξα. 

πσο ζεκεηψζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε αλαθνξά ζε φινπο ηνπο 

θαιιηηέρλεο πνπ αθνινπζνχζαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ δελ ζα ήηαλ 

επσθειήο γηα ηελ εξγαζία. Αξθεί λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη 

βαζηθνί εθπξφζσπνη ηνπ αγγιηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ, θπξίσο θαιιηηέρλεο 

φπσο ν Walter Sickert, ν Philip Wilson Steer θ.ά., δεδνκέλνπ φηη απηνί 

παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαιιηηερληθά, κε ην έξγν ηνπο 

θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν κε ηελ παξνπζία ηνπο ζε δηάθνξεο θαιιηηερληθέο 

νκάδεο.  

Απφ εθεί θαη πέξα ζα γίλνπλ ζχληνκεο αλαθνξέο θαη ζε θάπνηνπο 

άιινπο θαιιηηέρλεο δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν 

πνπ θηλείηαη ε παξνχζα εξγαζία. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ν πηζαλψο ζεκαληηθφηεξνο θαιιηηέρλεο γηα ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηε Βξεηαλία James Whistler δελ ζα αλαιπζεί ζην 

θεθάιαην απηφ. Παξφηη ππήξμε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εηζεγεηέο ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο ζηε Βξεηαλία θαη παξφηη είρε επεξεάζεη πνιινχο 

θαιιηηέρλεο θαη ηδίσο ηνλ Sickert, ν ίδηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ηκπξεζηνληζηήο, έζησ θαη αλ θάπνηνη κειεηεηέο ηεο πεξηφδνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ έηζη, φπσο θάλεθε ζε άιια θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. 

Αλ ν βξεηαληθφο Ηκπξεζηνληζκφο ζπλνςηδφηαλ ζε έλα φλνκα, απηφ ζα 

ήηαλ ηνπ Walter Sickert. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο πην δξαζηήξηνπο 

θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δσήο ηνπ, πέξα απφ ην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν πνπ αθνινχζεζε ηηο αξρέο 

ηνπ Ρεαιηζκνχ θαη ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, έγξαςε αξθεηέο ηερλνθξηηηθέο, 

αλακείρζεθε έληνλα κε θαιιηηερληθέο νκάδεο φπσο ην New English Art 

Club θαη ην Camden Town Group θαη απνηέιεζε κηα εγεηηθή θηγνχξα γηα 

ηε κνληέξλα ηέρλε ζηελ Αγγιία. Ήηαλ έλα φλνκα ηζάμην ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ Whistler, φπσο ζεκεηψλεηαη θαη ζε πνιιέο απφ ηηο πεγέο. 

Ο Sickert γελλήζεθε ζηηο 31 Μαίνπ 1860 ζην Μφλαρν θαη ήηαλ ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα έμη παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. Ο παηέξαο ηνπ Oswald 

Adalbert Sickert ήηαλ Γαλφο κε γεξκαληθή ππεθνφηεηα, δσγξάθνο, 

εηθνλνγξάθνο θαη αξθεηά ηθαλφο κνπζηθφο. Ζ κεηέξα ηνπ Elinor Sickert 

ήηαλ Αγγιν-Ηξιαλδή θαη γλσξίζηεθε κε ηνλ Oswald θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηεο ζηε Γεξκαλία.
240

 
241

 

ηαλ ν Walter ήηαλ νθηψ εηψλ, ε νηθνγέλεηα κεηαθφκηζε ζηελ Αγγιία 

(ζπγθεθξηκέλα ζην Notting Hill ηνπ Λνλδίλνπ) θαη απέθηεζε ηε 

βξεηαληθή ππεθνφηεηα. Δθεί ν παηέξαο ηνπ ζπλέρηζε λα δσγξαθίδεη θαη ν 

Walter έκαζε γαιιηθά, ελψ κεγαιψλνληαο αλαδήηεζε κηα θαξηέξα ζην 

ζέαηξν, ηελ νπνία εγθαηέιεηςε γηα λα αζρνιεζεί ηειηθά κε ηε 

δσγξαθηθή. κσο, νη εζσηεξηθνί ρψξνη ησλ ζεάηξσλ παξέκεηλαλ 

ζηαζεξφ κνηίβν ζηελ ηέρλε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, ην 

νπνίν βέβαηα απνηέιεζε θαη κηα ηζρπξή επηξξνή απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ 

Edgar Degas.
242

  

Σν 1881-82 ν Sickert ζπνχδαδε ζηε Slade School ππφ ηνλ Alphonse 

Legros. κσο, θαηφπηλ κίαο ηπραίαο ζπλάληεζεο θαη πξφζθιεζεο απφ 

ηνλ James Whistler, ν Sickert εγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη έγηλε 
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καζεηήο ηνπ Ακεξηθάλνπ θαιιηηέρλε.
243

 Ο Whistler, πέξα απφ δάζθαινο, 

έγηλε έλα αιεζηλφ πξφηππν γηα ηνλ λεαξφ Sickert. Σνλ ζεσξνχζε σο ηνλ 

κνλαδηθφ θαιιηηέρλε ελ δσή πνπ ήηαλ κηα πξαγκαηηθή ηδηνθπία.
244

 Σν 

1883 ν Whistler εκπηζηεχηεθε ζηνλ Sickert ηνλ πίλαθά ηνπ Σν πνξηξέην 

ηεο κεηέξαο ηνπ θαιιηηέρλε [εηθ. 33], γηα λα ην κεηαθέξεη ζην Παξηζηλφ 

αιφλ. ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ήξζε ζε επαθή κε ηνλ Edgar Degas, ηε 

δεχηεξε κεγάιε θαιιηηερληθή επηξξνή ηνπ. Γηα ηα επφκελα ρξφληα απηφο 

θαη ν Whistler ζα ηνλ δηακφξθσλαλ σο δσγξάθν, κε ηνλ Γάιιν ζηαδηαθά 

λα θεξδίδεη έδαθνο ζηελ επηξξνή ηνπ πάλσ ζηνλ Sickert.
245

 

Σα πξψηα έξγα ηνπ Sickert θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880 πξάγκαηη ήηαλ 

βαζηά επεξεαζκέλα απφ ηνλ Whistler θαη ηελ ηερληθή alla prima πνπ 

απηφο εθάξκνδε. Ζ ηερληθή απηή απαηηνχζε ηαρχηεηα απφ ηνλ δσγξάθν, 

ελψ ην ζέκα δσγξαθηδφηαλ θαηεπζείαλ απφ ηε θχζε. ηαδηαθά ν 

θαιιηηέρλεο άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ απηήλ ηελ ηερληθή, 

πηνζεηψληαο ηελ ηδέα ηνπ Degas λα δσγξαθίδεη ζην ζηνχληην πάλσ ζε 

ζθίηζα πνπ είρε θάλεη ηε ζηηγκή πνπ έβιεπε ην ζέκα ηνπ.
246

 Ζ επηξξνή 

ηνπ Degas ζα παξέκελε ηζρπξή γηα ηνλ Sickert γηα κεγάιν δηάζηεκα ηεο 

δσήο ηνπ, ελψ ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Whistler ζα ηεξκαηηδφηαλ πξνο ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890. Σν 1897 ν Whistler απνθαινχζε ηνλ Sickert έλα 

αλεχζπλν θαη άλεπ ζεκαζίαο άηνκν.
247

 

Σν 1887 ν Sickert είρε ήδε αξρίζεη λα δεκηνπξγεί ην ζέκα πνπ ζα 

απνηεινχζε ην βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ 

ηηο αγγιηθέο κνπζηθέο αίζνπζεο. ε γεληθέο γξακκέο ν Sickert δσγξάθηδε 

πνιιέο ηέηνηεο ζθελέο ζε ζπλδπαζκφ κε αζηηθά ηνπία θαη ζθελέο απφ ην 
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ζέαηξν θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο πφιεο [εηθ. 34].
248

 Σελ ίδηα ρξνληά ν 

θαιιηηέρλεο εληάρζεθε ζην New English Art Club, ζην νπνίν πξνσζνχζε 

ην έξγν ηνπ ελψ απνηεινχζε εγεηηθή θηγνχξα ζηε κία απφ ηηο δχν 

πιεπξέο πνπ αληηκάρνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ κία πιεπξά ήηαλ ππέξ 

ηεο ξεαιηζηηθήο δσγξαθηθήο, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηελ Αγγιία κέζσ 

ηεο Newlyn School, ελψ ε άιιε ππέξ ηνπ γαιιηθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ. Ο 

Sickert φρη κφλν αλήθε ζηε δεχηεξε αιιά είρε θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ηειηθή επηθξάηεζή ηεο θαη θπζηθά ζην ζηήζηκν ηεο πξψηεο έθζεζεο ησλ 

Βξεηαλψλ Ηκπξεζηνληζηψλ ζην Λνλδίλν ην 1889 ζηελ Goupil Gallery.
249

 

Οη ζθέςεηο ηνπ πάλσ ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαλεξψλνληαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ν ίδηνο ρξεζηκνπνηνχζε απηφ ηνλ φξν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πνπ έρνπλ παξαηεζεί ζε άιια θεθάιαηα. 

Πξάγκαηη, ν Sickert θαίλεηαη λα αληηπαζνχζε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ σο φξν 

θαη πξνζπαζνχζε λα απνδεζκεπηεί απφ νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηε 

γαιιηθή νκάδα. Παξάιιεια θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν ζε 

επίζεκν επίπεδν, θαζψο απηή ήηαλ θαη ε επίζεκε νλνκαζία ηεο έθζεζήο 

ηνπο ην 1889.  

Απηφ παξάγεη έλα παξάδνμν ζρεηηθά κε ηε ζρέζε Sickert θαη 

Ηκπξεζηνληζκνχ ην νπνίν πηζαλφλ λα αηηηνινγείηαη, αλ θάπνηνο 

αλαινγηζηεί ηελ ζρέζε ηνπ φξνπ θαη ηεο αγνξάο ηέρλεο. πσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ν Sickert θαη άιινη, απφ ηε κηα πιεπξά, ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηνλ φξν «Ηκπξεζηνληζκφο», γηαηί γλψξηδαλ φηη πξνθαινχζε αληηδξάζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο ζηνλ ηχπν θαη ήηαλ έλαο ηίηινο ηθαλφο λα πξνζειθχζεη 

θφζκν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα ιφγηα απνκαθξχλνληαλ απ’ απηφλ θαη 

ηδίσο απφ ηνπο Γάιινπο εθπξνζψπνπο ηνπ έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο ηελ 
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αγγιηθφηεηα ζηελ ηέρλε θαη ζηηο ζπρλέο θξηηηθέο γηα ηηο μέλεο επηξξνέο 

ζηελ αγγιηθή ηέρλε, ε νπνία γηγαληψζεθε κέζσ ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. 

ε επίπεδν ζεκαηνινγίαο ν Sickert, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, 

αλαπαξηζηνχζε ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ πφιε, ην αζηηθφ 

ηνπίν, κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο αίζνπζεο, ελψ ελδηαθέξνλ είρε πξνθαιέζεη 

κηα ζεηξά κε ηίηιν Camden Town Murder, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ 

ζπλήζσο γπκλέο θαη λεθξέο γπλαίθεο ζε θξεβάηη, ελψ δίπια ηνπο ππήξρε 

έλαο άλδξαο ληπκέλνο.
250

 

Σερλνηξνπηθά θαη κνξθνινγηθά ν Sickert ρξεζηκνπνηνχζε ζθνχξα 

γήηλα ρξψκαηα, αλάιαθξεο αθηλίξηζηεο πηλειηέο ζε ζπλζέζεηο πνπ 

αληαλαθινχζαλ ην πλεχκα ηνπ Degas θαη ηνπ γαιιηθνχ Ρεαιηζκνχ, φπσο 

απηφο επεξεάζηεθε απφ ηηο ηερληθέο αλαδεηήζεηο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ. 

[εηθ. 35]. Σν παξαπάλσ, αλ κε ηη άιιν, δειψλεη φηη ν Sickert κπνξεί λα 

ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηηο γαιιηθέο επηξξνέο ζηε 

Βξεηαληθή ηέρλε ηεο πεξηφδνπ, φκσο δχζθνια ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί έλαο θαζαξόο ηκπξεζηνληζηήο, κε ηελ έλλνηα ηνπ λα 

αθνινπζεί ηνπο Monet, Pissarro, Renoir ή Sisley. Παξφια απηά ν Sickert 

ήηαλ ν άηππνο εγέηεο γηα ηηο ηκπξεζηνληζηηθέο θαη κεηα-ηκπξεζηνληζηηθέο 

νκάδεο πνπ ππήξραλ ζηε Βξεηαλία εθείλα ηα ρξφληα. 

Απηφ δελ ζηακάηεζε κε ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ην New English Art 

Club ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, νχηε κε ηελ παξακνλή ηνπ γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε Γηέππε θαη ζηε Βελεηία. Απφ ην 1906 ν Sickert επέζηξεςε 

ζηελ Αγγιία θαη κεηαθφκηζε ζην Camden Town, ελψ δηαηεξνχζε 

θαιιηηερληθφ ρψξν ζηε Fitzroy Street. Σα άββαηα άξρηζε λα 

πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε άιινπο θαιιηηέρλεο ζηνλ ρψξν ηνπ, νη 

νπνίεο αξγφηεξα επξφθεηην λα απνθηήζνπλ πην νξγαλσκέλε κνξθή. Ο 

ππξήλαο ηνπο ζα απνηεινχζε ηε βάζε γηα ην Fitzroy Street Group, ην 
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νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα δεκηνπξγνχζε ην Camden Town Group ην 

1910.
251

 Πεξηζζφηεξα γη’ απηά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ 

ζα παξαηεζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

Γχν ρξφληα λσξίηεξα ν ίδηνο είρε αξρίζεη λα δηδάζθεη ηέρλε ζην 

Westminster School of Art.
252

 ε γεληθέο γξακκέο ν Sickert, παξά ηηο 

φπνηεο ελζηάλζεηο, απνηεινχζε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαιιηηερληθέο 

κνξθέο ηεο πεξηφδνπ γηα ηε Βξεηαλία θαη ζίγνπξα ηελ πην δξαζηήξηα, 

φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε λέσλ ηάζεσλ απφ ηνλ Whistler θαη κεηά. Ο 

ίδηνο, πέξα απφ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο βξεηαληθήο κνληέξλαο 

ηέρλεο, απνηέιεζε γηα πνιινχο ηνλ επφκελν ζεκαληηθφ θαιιηηέρλε απφ 

ηελ Αγγιία, αληάμην ηνπ Turner.
253

  

Ο Sickert καδί κε ηνλ Phillip Wilson Steer εζεσξνχλην σο νη κνλαδηθνί 

εθπξφζσπνη ηνπ βξεηαληθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ. Απηή ε άπνςε πιένλ έρεη 

αξρίζεη λα εγθαηαιείπεηαη, θαζψο απφ λέεο έξεπλεο θαη αξρεία έρεη 

απνθαιπθζεί ε ζπκβνιή πνιιψλ άιισλ θαιιηηερλψλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηερληθήο ηάζεο.
254

 Παξά ην γεγνλφο απηφ ν Steer 

ππήξμε ζρεδφλ αλακθίβνια ν επφκελνο ζεκαληηθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

βξεηαληθνχ ηκπξεζηνληζκνχ.  

Γελλήζεθε ην 1860 ζηελ Αγγιία θαη ζηα 22 ηνπ (ην 1882) κεηαθφκηζε 

ζην Παξίζη, πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη δσγξαθηθή θαη ζρέδην, αθνχ είρε 

απνηχρεη ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Royal Academy of Arts.
255

 ην 

Παξίζη ν Steer ζπνχδαζε ζην Atelier Julian θαη ιίγν αξγφηεξα ζηελ 
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École des Beaux-Arts ππφ ηνλ θεκηζκέλν γηα ηελ επνρή δσγξάθν 

Alexander Cabanel. ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα ν Steer ήξζε ζε επαθή κε 

ην έξγν ησλ Whistler θαη Manet, ελψ παξαδφμσο ε πξψηε θνξά πνπ είδε 

έξγα ηκπξεζηνληζηψλ ήηαλ ζην Λνλδίλν ζηελ έθζεζε πνπ νξγάλσζε ην 

θαινθαίξη ηνπ 1883 ν Durand-Ruel.
256

 

Ζ επηξξνή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ παξέκεηλε αξθεηά ηζρπξή πάλσ ζηνλ 

Steer θάηη πνπ θαηλφηαλ ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880. ην 

έξγν ηνπ Καινθαίξη ζην Cowes [εηθ. 36] πνπ νινθιεξψζεθε ην 1883, 

θαίλνληαλ μεθάζαξεο νη επηξξνέο ηνπ απφ ηνπο Γάιινπο δσγξάθνπο: 

γξήγνξεο πηλειηέο πνπ κνηάδνπλ κε θφκκα, αθηλίξηζηεο θφξκεο, πινχζηα 

ρξψκαηα, ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ θαη έλα θαζαξφ ηνπίν ην 

νπνίν αλαπαξηζηά θαξάβηα θαη ην πνηάκη ηεο πεξηνρήο. Ζ ζχλζεζε 

αληαλαθιά θάηη απφ Monet θαη νξηζκέλα ηνπία ηνπ Renoir. 

Ο Steer πήξε πνιιά πεξηζζφηεξα απ’ απηνχο ηνπο δχν θαη 

ελδερνκέλσο ηνλ Jules Bastien-Lepage, φπσο εμάιινπ θαη ν George 

Clausen, ζε ζρέζε κε ηνλ Degas ή ηνλ Whistler, φπσο έγηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Sickert.
257

 ηα επφκελα ρξφληα ν Steer πξσηνζηάηεζε 

ζηελ ίδξπζε ηνπ New English Art Club θαη καδί κε ηνλ Sickert έγηλαλ νη 

άηππνη θαζνδεγεηέο ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο πιεπξάο ηνπ Club. Σν 1888 

παξνπζίαζε ζε έθζεζε ηνπ N.E.A.C. ην έξγν ηνπ Απόγεπκα θαινθαηξηνύ 

[εηθ. 37] ζην νπνίν έγηλαλ αθφκα πην έληνλεο νη επηξξνέο ηνπ απφ ηνπο 

Monet θαη Renoir.
258

 Να ζεκεησζεί βέβαηα φηη ην έξγν δέρζεθε αξλεηηθέο 

θξηηηθέο ζην βξεηαληθφ ηχπν. ην Magazine of Art ην 1888 γξάθηεθε: 

«Αηζζάλνκαη φηη απηά ηα θφθθηλα, κπιε θαη θίηξηλα πηζαλφλ λα πνλέζνπλ 

ηα κάηηα θάπνηνπ».
259
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Σν 1889 ν Steer ζπκκεηείρε θαη πξσηνζηάηεζε ζηελ έθζεζε ησλ 

Βξεηαλψλ ηκπξεζηνληζηψλ ζην Λνλδίλν, ζηελ νπνία παξνπζίαζε ην έξγν 

ηνπ Knucklebones [εηθ. 38] ην νπνίν ζεκαηνδφηεζε κηα λέα θάζε ζην 

χθνο ηνπ δσγξάθνπ. Ο πίλαθαο ήηαλ εκθαλψο πινπζηφηεξνο ζηα 

ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνχο ηνπ, ελψ ρξεζηκνπνίεζε κία 

ηερληθή ζηελ απφδνζή ηνπο πνπ εχθνια ζπγρέεηαη κε ηνλ Νηηβηδηνληζκφ 

ηνπ George Seurat.
260

 Σν παξαπάλσ, βέβαηα, δελ ηζρχεη αθελφο δηφηη δελ 

έρνπκε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ν Steer είρε δεη έξγα ηνπ Seurat 

εθείλε ηελ επνρή, παξφηη βέβαηα, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηίπνηα δελ 

απνθιείεη κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλάληεζε. Αθεηέξνπ επεηδή ν πίλαθαο δελ 

ζπκίδεη ηνλ απνιχησο θαη καζεκαηηθψο ειεγκέλν/απζηεξφ Νηηβηδηνληζκφ 

ηνπ Seurat. Αληίζεηα, ε ηερληθή πνπ εθάξκνζε ν Steer ήηαλ πεξηζζφηεξν 

αηειήο θαη αθηλίξηζηε, ζπκίδνληαο ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν έξγα ηνπ 

Monet.
261

 

ηελ έθζεζε ηνπ 1889 απνηππψζεθε θαη ε άπνςε ηνπ Steer γηα ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ πνπ, φπσο ζεκεηψζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ήηαλ 

κηα αξθεηά επξεία νξηνζέηεζε πηζαλφηαηα γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ν 

Sickert επέιεμε ηέηνηνπ είδνπο δηαηππψζεηο. Ζ αιιαγή πάλησο ζην χθνο 

ηνπ Steer ζπλερίζηεθε θαη ζηα επφκελα ρξφληα θαη εκθαλίζηεθε ηδηαίηεξα 

ζηα έξγα Ζ παξαιία ζην Walberswick, 1891 [εηθ. 39] θαη Κνξίηζηα 

ηξέρνπλ, Walberswick, 1894
262

 [εηθ. 40]. ε απηά ηα έξγα θαίλεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα φηη ν Steer ήηαλ γλψζηεο ηνπ 

Νηηβηδηνληζκνχ ηνπ Seurat, παξφηη ν ίδηνο ηνλ εθάξκνδε κε έλαλ πνιχ πην 

απζαίξεην ηξφπν ζην έξγν ηνπ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ πάλησο ν Steer λα κελ 
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είρε γλσξίζεη ηνλ Seurat. Απιά ζα είρε αθνχζεη γηα ηνλ ληηβηδηνληζκφ θαη 

πξνζπαζνχζε λα ηνλ εθαξκφζεη ζηνπο πίλαθέο ηνπ.
263

 

Οη νκνηφηεηεο ηνπ Steer θαη ησλ Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ θαίλνληαη 

θαη απφ ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν Lucien Pissarro ζηνλ παηέξα ηνπ 

Camille, αθνχ ην 1891 είρε γλσξίζεη ηνλ Steer θαη είρε επηζθεθηεί ην 

εξγαζηήξηφ ηνπ. ηελ επηζηνιή ζεκείσλε: «Γηαρσξίδεη ηνπο ηφλνπο, 

φπσο θάλνπκε θαη εκείο, θαη είλαη πνιχ έμππλνο. Δίλαη έλαο αιεζηλφο 

θαιιηηέρλεο, παξά ηηο ακθηβνιίεο πνπ έρεη, επεηδή νη άιινη γειάλε καδί 

ηνπ θαη θαλείο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη. Θα γίλνπκε ζηελνί θίινη πηζηεχσ. 

Μνπ είπε φηη πξνηηκάεη ην έξγν ζνπ απφ απηφ ηνπ Monet».
264

 

Σν ζρφιην ηνπ Pissarro ζρεηηθά κε ην φηη θαλείο δελ θαηαιάβαηλε ηνλ 

Steer θαίλεηαη λα ηζρχεη. Σν έξγν ηνπ, ζε απηή ηε θάζε ηεο θαξηέξαο ηνπ, 

δερφηαλ έληνλεο θξηηηθέο απφ ηνλ βξεηαληθφ ηχπν γηα κίκεζε ηνπ 

γαιιηθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ. Δπηπιένλ, απφ ηφηε πνπ εηζήγαγε κεηα-

ηκπξεζηνληζηηθέο ηερληθέο ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ, αθφκα θαη νη παξαδνζηαθά 

ζεηηθνί πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ηερλνθξίηεο φπσο ν MacColl θαη ν 

Stevenson ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπ, αθξηβψο επεηδή δελ εθηηκνχζαλ ηνλ 

Μεηα-ηκπξεζηνληζκφ.
265

 Ο Steer, φπσο θαη άιινη εθπξφζσπνη ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ, πηνζέηεζε πην παξαδνζηαθέο απνηππψζεηο αθήλνληαο 

ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνλ Μεηα-ηκπξεζηνληζκφ. ζν πεξλνχζαλ ηα 

ρξφληα, ν θχξηνο ιφγνο γηα ην παξαπάλσ ήηαλ νη αξλεηηθέο θξηηηθέο πξνο 

ην έξγν ηνπ.
266

 

Πέξα απφ ηνπο Sickert θαη Steer ππήξμαλ θαη άιινη θαιιηηέρλεο πνπ 

δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ βξεηαληθνχ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. ην ζεκείν απηφ ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλα απφ απηά ηα 
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νλφκαηα θαη ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα έρεη κηα επαξθέζηεξε εηθφλα ηεο ππφ 

εμέηαζεο ηέρλεο θαη πεξηφδνπ. 

Αλ θάπνηνο επηζπκνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα κε νλφκαηα 

θαιιηηερλψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ φξν βξεηαληθόο Ηκπξεζηνληζκόο δελ ζα 

κπνξνχζε λα κελ αλαθέξεη ηνπο Frederick Brown (1851-1941), George 

Clausen (1852-1944), John Singer Sargent (1856-1925, παξφηη 

Ακεξηθάλνο εξγάδεηαη θαηά βάζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην), Sydney Starr 

(1857-1925), H. Francis Bate (1858-1950), George Thomson (1860-

1939), Henry Tonks (1862-1937), Lucien Pissarro (1863-1944, παξφηη 

Γάιινο εξγάδεηαη θαη ζπνπδάδεη ζηελ Αγγιία), Paul Maitland (1863-

1909), Wynford Dewhurst (1864-1941), Robert Bevan (1865-1925), 

Harold Gilman (1876-1919), Augustus John (1878-1961), Charles Ginner 

(1878-1952), Alfred Munnings (1878-1959). 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βξίζθνληαη ειηθηαθά ν έλαο θνληά ζηνλ 

άιιν θαη ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ ίδηα θαιιηηερληθή γεληά. Οη 

θαιιηηέρλεο απηνί κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν πηνζέηεζαλ ζην έξγν 

ηνπο ηκπξεζηνληζηηθά ζηνηρεία, ελψ παξάιιεια κε ηε δξάζε ηνπο 

ζηήξημαλ ηελ πξνψζεζε ηεο γαιιηθήο λέαο ηέρλεο ζην ζπληεξεηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Βξεηαλίαο.  
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Κεφϊλαιο VI: Αντύδραςη και δημιουργύα: οι νϋεσ 
καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πάνω από όλα οι Βρετανοί Φιλισταίοι θα ρωτούν απορημένοι τι είδους κίτρινες 

νέες, με το χρώμα της φωτιάς στα μαλλιά τους, είναι αυτές οι οποίες ο κύριος P. 

Wilson Steer βρήκε ακίνητες σε μία φλεγόμενη παραλία με ρευστά ποτάμια 

καυτής λάβας. Αυτή εδώ είναι μία εικόνα στην οποία μπορείς να ζεστάνεις τα 

χέρια σου ή να βράσεις αυγά..» 

 

-Daily Telegraph- 
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Αντύδραςη & δημιουργύα: οι νϋεσ καλλιτεχνικϋσ 

ομϊδεσ 

 

Ζ ηέρλε ζηελ χζηεξε Βηθησξηαλή θαη Δδνπαξδηαλή Βξεηαλία άλζηδε. 

Γελ ζα ήηαλ παξάδνμν λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ζηε Βξεηαλία θαη ηδίσο 

ζηελ Αγγιία, καδί κε ηε Γαιιία, ν θφζκνο ηεο ηέρλεο ήηαλ εθείλε ηελ 

επνρή ν ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο. Σν Λνλδίλν ηεο πεξηφδνπ έβξηζε απφ 

έξγα ηέρλεο, πηλαθνζήθεο, εθζέζεηο, πεξηνδηθά ηέρλεο, ζρνιέο, 

θαιιηηέρλεο θαη νίθνπο δεκνπξαζηψλ. Απηή ε αηκφζθαηξα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ ηέρλε ζηελ άιιε πιεπξά 

ηνπ θαλαιηνχ ηεο Μάγρεο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

λέσλ θαιιηηερληθψλ νκάδσλ ηθαλψλ λα πξνσζήζνπλ ηηο λέεο ηδέεο. 

Πξάγκαηη, ζηα ρξφληα πνπ εμεηάδνπκε (1870-1914), αξθεηέο 

θαιιηηερληθέο νκάδεο ζρεκαηνπνηήζεθαλ ζηε Βξεηαλία κε επίθεληξν 

θπζηθά ηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα. Να ζεκεησζεί φηη δελ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζην παξφλ θεθάιαην ζεζκνί φπσο ε Royal Academy of 

Arts πνπ ππήξρε ήδε απφ ην 1768, ε Royal Society of British Artists 

(έηνο ίδξπζεο 1823) πνπ θέξδηζε ηνλ ηίηιν Royal ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ 

James Whistler σο πξνέδξνπ θ.ά. Ο ιφγνο είλαη επεηδή ήηαλ ζεζκηθά 

ζψκαηα ήδε δηακνξθσκέλα ηελ επνρή πνπ καο ελδηαθέξεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε φινπ ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εζηίαζε 

ζα δνζεί ζηηο νκάδεο εθείλεο πνπ ηδξχζεθαλ ζηα ρξφληα απφ ην 1871 

κέρξη ην 1914 θαη ηδίσο ζε απηέο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηε γαιιηθή ηέρλε 

ηεο πεξηφδνπ. Ζ αλάιπζε πνπ ζα γίλεη ζα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε 

ζρέζε απηψλ ησλ νκάδσλ κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, ελψ ζε γεληθέο γξακκέο 

ζα γίλεη κηα αθήγεζε ζχληνκε θπξίσο γηα ιφγνπο ζπγγξαθηθήο 

νηθνλνκίαο. 
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Ζ πξψηε θαιιηηερληθή νκάδα πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε Newlyn 

School ε νπνία, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζα παξαηεζνχλ αξγφηεξα, ήηαλ ε 

πην ραιαξή ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη χθνπο. ηνλ ππξήλα ηεο ππήξρε 

κηα θαιιηηερληθή απνηθία απνηεινχκελε απφ πνιινχο Βξεηαλνχο θπξίσο 

δσγξάθνπο, νη νπνίνη έκεηλαλ ζην ρσξηφ Newlyn ηεο αγγιηθήο 

Κνξλνπάιεο ηε δεθαεηία ηνπ 1880, αλ θαη ν ηίηινο ηεο νκάδαο πξνέθπςε 

ζηα ηέιε ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, ην 1888, απφ έλα άξζξν κε ηίηιν The 

Newlyn School απφ ην Artist and Journal of Home Culture.
267

 

Οη θαιιηηέρλεο απηνί αληινχζαλ ζέκαηα θαη επηξξνέο απφ ηε γαιιηθή 

δσγξαθηθή ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηδίσο απφ ηε ρνιή ηεο 

Μπαξκπηδφλ θαη ην γαιιηθφ Ναηνπξαιηζκφ, φπσο απηφο εθθξάζηεθε 

κέζα ζην έξγν ησλ Millet θαη Lepage. Σα ζέκαηά ηνπο ήηαλ θαηά βάζε 

ηνπία θαη ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ρσξηθψλ, πηζηά ζην 

ξεαιηζηηθφ ηδίσκα [εηθ. 41]. Εσγξάθηδαλ επίζεο έμσ απφ ηνλ 

θαιιηηερληθφ ρψξν, παξφηη βέβαηα δελ ήηαλ νη πξψηνη πνπ ην έθαλαλ 

απηφ ζηε Βξεηαλία.
268

 

Απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο Newlyn School ήηαλ ν Ηξιαλδφο 

Stanhope Forbes, ν απνθαινχκελνο θαη «παηέξαο» ηεο ελ ιφγσ ζρνιήο. 

εκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ Elizabeth 

Armstrong θαη ηνπ δεχγνπο Harold θαη Laura Knight. Σν ρσξηφ Newlyn 

γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία απνηέιεζε ηζρπξφ νρπξό γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο 

γαιιηθήο δσγξαθηθήο θαη εηδηθά ηνπ δσγξαθηθνχ Ναηνπξαιηζκνχ.  

Ζ ζρέζε ηεο ζρνιήο κε ηνλ αγγιηθφ Ηκπξεζηνληζκφ ήηαλ έκκεζε, 

θαζψο νχηε θαηαρξεζηηθά δελ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο νη 

θαιιηηέρλεο ηεο Newlyn School δσγξάθηδαλ θαηεμνρήλ ηκπξεζηνληζηηθά. 

Παξά ην γεγνλφο απηφ αξθεηνί απφ απηνχο πέξαζαλ θάζεηο ζην έξγν 
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ηνπο πνπ πξνζέγγηζαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Αθφκα θαη ν Forbes ην έθαλε 

ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φπσο επηζεκαίλεη ε Virgina Walker [εηθ. 

42].
269

  Πέξα απ’ απηφ ε χπαξμε κηαο θηιηθήο πξνο ηε κνληέξλα γαιιηθή 

δσγξαθηθή νκάδαο απνηέιεζε ηζρπξφ ζεκέιην, πξνθεηκέλνπ λα ξηδψζεη ε 

γαιιηθή ηέρλε ζηελ απφκαθξε Βξεηαλία, έζησ θαη αλ νη θαιιηηέρλεο ηεο 

ζρνιήο είραλ ζπγθξνπζηεί θαηά πεξηπηψζεηο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 

εθπξφζσπνπο ηνπ βξεηαληθνχ Ηκπξεζηνληζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ New 

English Art Club. 

Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απφ ην Newlyn 

πέξαζαλ αξθεηνί θαιιηηέρλεο πνπ σο λένη ήξζαλ ζε επαθή κε θάπνηεο 

ηερληθέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο ην Plein air Painting (π.ρ. ν Sir Alfred 

Munnings) [εηθ. 43], θαζηζηά ηε Newlyn School κηα άμηα αλαθνξάο 

λενζπζηαζείζα ζρνιή γηα ηε Βξεηαλία ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ πην ζεκαληηθή θαιιηηερληθή νκάδα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γαιιηθήο 

ηέρλεο ζηε Βξεηαλία ήηαλ ρσξίο ακθηβνιία ην New English Art Club πνπ 

ηδξχζεθε ην 1885 ζην Λνλδίλν θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ 

έθζεζε ζρεδφλ έλα ρξφλν αξγφηεξα. πσο πιεξνθνξεί ν James Williams 

Laidlay, ην Club ήηαλ ην απνηέιεζκα δηαθφξσλ ζπδεηήζεσλ ζε Λνλδίλν 

θαη Παξίζη θαηά ηα ρξφληα απφ ην 1880 κέρξη ην 1886. Ο ππξήλαο ησλ 

ζπδεηήζεσλ ήηαλ νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ηεο Royal 

Academy of Arts θαη ελ γέλεη ηνπ παγησκέλνπ θφζκνπ ηεο ηέρλεο ζηελ 

Αγγιία.
270

 

Ο Fred Brown, γηα παξάδεηγκα, πνπ είρε ηαμηδέςεη ζην Παξίζη ην 

1883, αλέθεξε φηη αξθεηνί ηερλνθξίηεο ζηε Βξεηαλία ήηαλ μεθάζαξα 

ελάληηα ζηνλ βξεηαληθφ ζεζκηθφ θφζκν ηεο ηέρλεο, ζηελ άξρνπζα ηάμε 

πνπ ηνλ δηνηθνχζε θαη ζηνλ ζπληεξεηηζκφ πνπ επηθξαηνχζε απέλαληη ζε 
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θάζε λέα ηδέα.
271

 Πξάγκαηη, ν αξρηθφο ζθνπφο ηνπ New English Art Club 

θαίλεηαη φηη ήηαλ ε παξνπζίαζε κηαο ηέρλεο δηαθνξεηηθήο απφ απηήλ ηεο 

Royal Academy of Arts,
272

 ρσξίο θπζηθά απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε ηέρλε 

απηή δελ ήηαλ πνιχ θνληά ζηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε Γαιιία ηεο 

πεξηφδνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ εμάιινπ είλαη φηη έλα απφ ηα πξνηεηλφκελα 

νλφκαηα γηα ηελ νκάδα ήηαλ ην The Society of Anglo-French Painters 

πνπ εγθαηαιείθζεθε ζηε ζπλέρεηα, φπσο θαη ηα The Pall Mall Gallery, 

The English Renaissance θαη The New English Institute.
273

 Ζ επηινγή ηνπ 

«New English Art Club» ελδερνκέλσο λα ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Ζ 

βαζηά αλάγθε ηεο Αγγιίαο γηα αγγιηθφηεηα ζηελ ηέρλε πηζαλφλ λα κελ 

άθελε πνιιά πεξηζψξηα ζε κηα νκάδα πνπ ζα πξνσζνχζε ηε γαιιηθή 

δσγξαθηθή θαη απηφ ζα θαηλφηαλ ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηεο.
274

  

Αξρηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε νκάδα δελ ήηαλ Club κε ηελ 

παξαδνζηαθή βξεηαληθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Γελ ππήξρε έλαο ζηαζεξφο 

ρψξνο ζπλάζξνηζεο (έλα clubhouse γηα λα κέλνπλ ηα κέιε) θαη ε νκάδα 

αξρηθά είρε ειάρηζηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο. Ζ επηινγή ησλ έξγσλ 

γηλφηαλ κε βάζε ηελ πιεηνςεθία θαη νη ζπλαληήζεηο ηνπο πνιιέο θνξέο 

ήηαλ άηππεο.
275

Αθφκα θαη ζε άξζξν ηνπ 1907 ζην Burlington Magazine 

for Connoisseurs ππνγξακκίδνληαλ νη βαζηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ New English Art Club θαη ηεο Royal Academy 

of Arts. ην άξζξν γξαθφηαλ φηη ε Βαζηιηθή Αθαδεκία ήηαλ κία 

παζίγλσζηε αθαδεκία ηέρλεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κεξηθνί απφ ηνπο 

δηαζεκφηεξνπο θαη ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο. Γηα ηελ 

νξγάλσζή ηεο ν ζπγγξαθέαο αλέθεξε ηνλ Πξφεδξν θαη ην πκβνχιην σο 
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ηα δχν ηζρπξφηεξα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ. Σν δεχηεξν απνηειείην 

απφ κέιε ηεο Αθαδεκίαο, ηα νπνία ππεξεηνχζαλ κε ην ζχζηεκα ησλ 

ελαιιαγψλ θαη φια ήηαλ ζε πξνρσξεκέλε ειηθία γεγνλφο πνπ εμεγεί, γηα 

ηνλ αξζξνγξάθν, ηνλ ζπληεξεηηζκφ ηεο.
276

 

ε αληηδηαζηνιή βξηζθφηαλ ε νξγάλσζε ηνπ λένπ New English Art 

Club, ην νπνίν ήηαλ βαζηά δεκνθξαηηθφ βάζεη ηνπ άξζξνπ. Γελ ππήξρε 

Πξφεδξνο παξά κηα Δπηηξνπή θαη κηα Οκάδα πνπ επέιεγε ηα έξγα πνπ ζα 

εθηεζνχλ. Ζ Δπηηξνπή ςεθηδφηαλ γηα εηήζηα ζεηεία απφ ηα κέιε, ελψ ε 

Οκάδα επηινγήο απ’ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεγνχκελε έθζεζε.
277

 

Πξάγκαηη ε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ Club ήηαλ αξθεηά πξσηνπνξηαθέο 

γηα ηε ζπληεξεηηθή Βηθησξηαλή Αγγιία. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν 

αξζξνγξάθνο ζε άιιν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ αλαξσηηέηαη αλ ππάξρεη ζε 

θάπνην ζεκείν ζηνλ θφζκν άιιε νκάδα ηφζν δεκνθξαηηθή φζν ην New 

English Art Club.
278

 

Σν άιιν ζπλδεηηθφ ζηνηρείν κε ηε γαιιηθή ηέρλε θαη ην New English 

Art Club ήηαλ φηη φινη νη αξρηθνί ζπκκεηέρνληέο ηνπ είραλ, έζησ γηα 

κηθξφ δηάζηεκα, πεξάζεη απφ ηε Γαιιία ε νπνία, μαλά ζχκθσλα κε ηνλ 

Laidlay, απνηεινχζε έλα πην θηιειεχζεξν πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο, απέλαληη ζηνπο νπνίνπο έηξεθε πνιχ κεγαιχηεξε εθηίκεζε 

απ’ φζε έηξεθε ε Αγγιία.
279

 

Ζ πξψηε έθζεζε ηεο νκάδαο άξρηζε λα νξγαλψλεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1886 κε ηνλ Martin Colnaghi λα ηνπο παξαρσξεί ηε Marlborough 

Gallery. Ζ έθζεζε ηνπνζεηήζεθε ρξνληθά ζηηο 5 Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, έλα ζρεδφλ κήλα πξηλ ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Royal Academy of 
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Arts. Σα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα νινθιεξψζεθαλ θαη, κεηαμχ 

άιισλ, απνθαζίζηεθε ην Club λα κελ μεπεξλά ηα 50 κέιε, θαλφλαο πνπ 

παξαθάκθζεθε ζηα επφκελα ρξφληα.
280

 

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν Colnaghi, ιίγν πξηλ αξρίζεη ε 

πξψηε ηνπο έθζεζε, είρε δεχηεξεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο νκάδαο. Καηαιπηηθφ ζεκείν ππήξμε ε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο είδε ηνλ 

πίλαθα ηνπ Henry Scott Οη ινπόκελνη [εηθ. 44], ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ ηα 

εγθαίληα ηεο έθζεζεο. Σν έξγν ηνπ Scott βξηζθφηαλ θνληά ζηα ζέκαηα θαη 

ην χθνο ηεο Newlyn School θαη αληινχζε ηερληθέο απφ ηνλ γαιιηθφ 

Ηκπξεζηνληζκφ, γεγνλφο πνπ γέκηζε ηνλ Colnaghi κε ακθηβνιίεο θάλνληάο 

ηνλ λα απνζχξεη ηε ζηήξημή ηνπ πξνο ηελ νκάδα. Υξεηάζηεθε ε εγγχεζε 

ηνπ William James Laidlay, ν νπνίνο ηνπο δέζκεπζε κε κηα κειινληηθή 

έθζεζε, γηα λα ζπλερηζηνχλ νη δηεξγαζίεο.
281

 

Ζ έθζεζε ηειηθά μεθίλεζε ζηηο 12 Απξηιίνπ 1886, κία εβδνκάδα 

αξγφηεξα απφ ην θαζνξηζκέλν. Πεξηειάκβαλε 58 έξγα απφ ζρεηηθά λένπο 

θαιιηηέρλεο, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνηαλ ζηελ ηξίηε 

δεθαεηία ηεο δσήο ηνπο.
282

 Ζ νκάδα δελ είρε καληθέζην. Σν κνλαδηθφ 

πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκίδεη θάηη ηέηνην ήηαλ κηα παξάγξαθνο 

ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο πνπ ελεκέξσλε ηνπο επηζθέπηεο φηη «ην Club 

απνηειείηαη απφ 50 κέιε, ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ελσκέλα ζηηο πεξί ηεο ηέρλεο ηνπο ζπκπάζεηεο.
283

 Πηζηεχνπλ φηη ζα 

πξαγκαηνπνηνχλ κηα έθζεζε θάζε ρξφλν, ειπίδνληαο φηη κηα ζπιινγηθή 

παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ αδχλαηε, ζα 
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απνδεηρηεί φρη κφλν ελδηαθέξνπζα γηα ην θνηλφ, αιιά θαη ζα βνεζήζεη λα 

εμεγεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη κεζφδνη ηεο ηέρλεο ηνπο θαιχηεξα».
284

 

Σν παξαπάλσ θείκελν θαλεξψλεη, αλ κε ηη άιιν, ηε ραιαξή νξγάλσζε 

ε νπνία ραξαθηήξηδε ην New English Art Club ζηα πξψηα ρξφληα ακέζσο 

κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ. Παξάιιεια, κέζα ζην θείκελν, έζησ θαη 

ππαηληθηηθά, δηαθξίλεηαη ε αλππαξμία θαιιηηερληθήο νκνηνγέλεηαο 

αλάκεζα ζηα 50 κέιε ηεο νκάδαο. Ζ θξάζε «ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ελσκέλα ζηηο πεξί ηεο ηέρλεο ηνπο ζπκπάζεηεο»
285

 βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο απνπζίαο κηαο μεθάζαξεο θαιιηηερληθήο 

θαηεχζπλζεο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Πξάγκαηη ηα έξγα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξψηε έθζεζε δελ γηλφηαλ λα ζεσξεζνχλ φηη είραλ 

θάηη απφιπηα θνηλφ πέξα απφ ηελ επηξξνή ηνπο απφ ηε γαιιηθή ηέρλε. 

Τπήξραλ αξθεηέο ζθελέο νη νπνίεο ήηαλ πνιχ θνληά ζηε Newlyn School 

θαη αλαπαξηζηνχζαλ ηε δσή θπξίσο ησλ ςαξάδσλ ηνπ ρσξηνχ.
286

  

Δάλ έπξεπε λα ηεζεί έλαο θαιιηηερληθφο ηίηινο γηα ηελ έθζεζε ηνπ 

1886, ζα ήηαλ απηή ηεο Newlyn. ε κεγάιν βαζκφ ηα έξγα πνπ 

εθηέζεθαλ αληαλαθινχζαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ην χθνο απηήο ηεο ζρνιήο 

ζπγθξηηηθά, αο πνχκε, κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ.
287

 Δλδερφκελεο εμαηξέζεηο 

απνηεινχζαλ ην έξγν ηνπ Henry Herbert La Thangue ην Dauphine [εηθ. 

45] θαη ηνπ George Clausen Ζ βνζθνπνύια [εηθ. 46] πνπ θαλέξσλαλ κηα 

ηερλνηξνπία πην θνληά ζηνλ γαιιηθφ Ναηνπξαιηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κε θηληξηζκέλν ζρέδην θαη ηε γξήγνξε πηλειηά ησλ ηκπξεζηνληζηψλ.
288

 

ε απηά ηα ρξφληα ην New English Art Club κφλν έκκεζα ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί σο θνξέαο ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο ηερληθήο. Γελ είλαη 
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ηπραίν πνπ θαιιηηέρλεο, φπσο ν Whistler θαη άιινη πην θνληά ζηηο 

δηδαρέο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, ην αληηκεηψπηδαλ αξρηθά κε δηζηαγκφ θαη 

θαρππνςία.
289

 Σν ζρφιην ηνπ Frederick Leighton, φηαλ ήξζε λα 

επηζθεθηεί ηελ πξψηε έθζεζε ηνπ Club (ζηελ νπνία ραξαθηήξηζε φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο ηκπξεζηνληζηέο) θαη ε δπζθνξία πνπ πξνθάιεζε 

ην ζρφιην ζηνλ James Laidlay θαλέξσλαλ ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε 

γηα ην λενζχζηαην νξγαληζκφ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.
290

 

Ζ θαηάζηαζε άξρηζε λα αιιάδεη πξνο φθεινο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ απφ 

ην 1888 κε ηελ είζνδν ηνπ Walter Sickert ζην Club.
291

 Ο Sickert ήηαλ 

ήδε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Frederick Brown, πνπ εθείλε ηελ 

πεξίνδν ήηαλ ελδερνκέλσο ε πην ζεκαληηθή κνξθή ηεο νκάδαο. 

Παξάιιεια, είρε αξρίζεη λα ζπζπεηξψλεη γχξσ ηνπ θαιιηηέρλεο φπσο νη 

Phillip Wilson Steer, Francis Bate θαη Sydney Starr ηνπο νπνίνπο ζα είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο ελζσκαηψζεη ζην Club, κφιηο εθιεγφηαλ κέινο, 

ψζηε έλα ρξφλν αξγφηεξα λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο έθζεζεο ησλ 

Βξεηαλψλ Ηκπξεζηνληζηψλ.
292

 

ηελ έθζεζε ηνπ New English Art Club (1888) έγηλε εληνλφηεξα 

δηαθξηηή ε επηξξνή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη θπζηθά ηνπ Sickert. ε έλα 

απφ ηα έξγα ηνπ, πνπ εθηίζεην ζε απηήλ, ην Gatti’s Hungerford Palace of 

Vaneties- Ζ ζεηξά ηεο Katie Lawrence [εηθ. 47]
293

 θαλεξψζεθαλ αξθεηά 

θαζαξά ηα ζέκαηα θαη ην χθνο ηνπ Edgar Degas πνπ, φπσο ζεκεηψζεθε 
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ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ θαζνδεγεηή γηα ηνλ 

Walter Sickert.
294

 ηελ ίδηα έθζεζε παξνπζηάζηεθε ην έξγν ηνπ Steer 

Απόγεπκα θαινθαηξηνύ [εηθ. 37] ην νπνίν, φπσο ζεκεηψζεθε θαη 

λσξίηεξα, εθηλείην αλάκεζα ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνλ Μεηα-

ηκπξεζηνληζκφ κε ζαθείο επηξξνέο ηφζν απφ ηνλ Monet φζν θαη απφ ηελ 

ηερληθή ηνπ Νηηβηδηνληζκνχ.
295

 

Απηά ηα δχν έξγα, κεηαμχ άιισλ, ππνγξάκκηδαλ ηελ αιιαγή ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ Club θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ κειψλ ηνπ πξνο κηα 

ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία. Σν παξαπάλσ δελ πέξαζε απαξαηήξεην 

απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο. ηελ Daily Telegraph, γηα παξάδεηγκα, 

γξαθφηαλ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ Steer: «Πάλσ απ’ φια νη Βξεηαλνί 

Φηιηζηαίνη ζα ξσηνχλ απνξεκέλνη ηη είδνπο θίηξηλεο λέεο, κε ην ρξψκα 

ηεο θσηηάο ζηα καιιηά ηνπο, είλαη απηέο νη νπνίεο ν θχξηνο P. Wilson 

Steer βξήθε αθίλεηεο ζε κηα θιεγφκελε παξαιία κε ξεπζηά πνηάκηα 

θαπηήο ιάβαο. Απηή εδψ είλαη κηα εηθφλα, ζηελ νπνία κπνξείο λα 

δεζηάλεηο ηα ρέξηα ζνπ ή λα βξάζεηο απγά...».
296

 

Παξά ηελ πξνθαλή ελίζρπζε ηνπ ηκπξεζηνληζηηθνχ ζηνηρείνπ ην Club 

παξέκελε αξθεηά αλνκνηνγελέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ζηελ ίδηα έθζεζε πέξα απφ ηα έξγα ησλ Sickert θαη Steer 

εθηέζεθαλ απηά ηνπ William Llewellyn Eventide [εηθ. 48] θαη ηνπ 

Frederick Brown When the Seeting sun is Low [εηθ. 49]
297

 πνπ 

αληαλαθινχζαλ έλα θαιιηηερληθφ ηδίσκα πνιχ πην θνληηλφ ζηνλ 

Ναηνπξαιηζκφ ηεο Newlyn School παξά ζηνλ γαιιηθφ Ηκπξεζηνληζκφ.
298

 

Σν ελδηαθέξνλ βέβαηα είλαη φηη έξγα φπσο ηα δχν παξαπάλσ έραηξαλ 
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ζεξκφηεξεο ππνδνρήο ζε ζρέζε κε απηά ησλ Sickert θαη Steer θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ε εμνηθείσζε ησλ 

Βξεηαλψλ κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, παξφηη απμήζεθε, παξέκελε αθφκα ζε 

κέηξην επίπεδν. 

Δλδερνκέλσο, ην πην απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ Αγγιία λα έγηλε ην 1889 απφ ηνλ Sickert θαη ηνπο 

αθνινχζνπο ηνπ. Μηιάκε θπζηθά γηα ηελ Έθζεζε ησλ Λνλδξέδσλ 

Ηκπξεζηνληζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ίδηα ρξνληά θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Sickert ζην New English Art Club θαη ζηελ θαιιηηερληθή 

ζθελή ηεο ρψξαο. 

Σα επηκέξνπο ζεκεία ηεο έθζεζεο έρνπλ ήδε ζεκεησζεί δχν θεθάιαηα 

λσξίηεξα, νπφηε εδψ ζα παξαιεηθζνχλ. Αξθεί βέβαηα λα ζεκεησζεί, ζην 

πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Club θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ, φηη απηή αθξηβψο ε έθζεζε ήηαλ πνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, 

νδήγεζε πνιινχο λα βαθηίζνπλ ην New English Art Club σο 

ηκπξεζηνληζηηθφ, αθξηβψο επεηδή ζ’ απηήλ ζπκκεηείραλ εγεηηθά θαη κε 

κέιε ηνπ Club.
299

 

Δλδηαθέξνλ, βέβαηα, πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ηα ζρφιηα 

απηψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ έθζεζε δελ ππνζηήξηδαλ άκεζα ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ, θάηη πνπ αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. πσο εχζηνρα 

αλαθέξεη ν Alfred Thornton, ηα ιφγηα ηνπ Sickert ζηνλ θαηάινγν ηεο 

έθζεζεο θαη ζε δηάθνξεο ζπλεληεχμεηο ηνπ, ζχκηδαλ πάξα πνιχ ην δφγκα 

ηνπ James Whistler, φπσο απηφ δηαηππψζεθε ζην θείκελν ηνπ Whistler’s 

Ten o’ Clock. Με θαλέλαλ, φκσο, ηξφπν δελ αληαλαθινχζαλ ηηο ηερληθέο 
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ηνπ Monet θαη ησλ ηκπξεζηνληζηψλ πνπ θαίλνληαη ζην έξγν ηνπ Steer 

αιιά έιεηπαλ απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο ηεο έθζεζεο.
300

 

Σελ νιηθή ζηξνθή πξνο ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηνπ New English Art Club ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ν ηερλνθξηηηθφο ηχπνο ηεο επνρήο. Σν 1890 ν MacColl δηνξίζηεθε σο 

θξηηηθφο ζηνλ Spectator θαη, ιίγν αξγφηεξα, ν George Moore ζηνλ 

Speaker. Οη δπν ηνπο απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ New 

English Art Club θαη θπζηθά ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ πνπ είραλ πηνζεηήζεη 

ηελ ηκπξεζηνληζηηθή νπηηθή.
301

 Οη δπν ηνπο εληζρχζεθαλ απφ ηνλ Robert 

Stevenson ν νπνίνο, παξφηη πην ζπληεξεηηθφο ζηηο απφςεηο ηνπ πεξί 

ηέρλεο, ππνζηήξημε ην New English Art Club θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ εληφο απηνχ.
302

 

Σν New English Art Club απνηέιεζε έλα ηεξάζηην θεθάιαην γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο βξεηαληθήο ηέρλεο πνπ ζπλερίδεη λα γξάθεηαη, δεδνκέλεο ηεο 

εγεκνληθήο ηνπ ζέζεο ζηα θαιιηηερληθά δξψκελα ηεο Βξεηαλίαο κέρξη 

ζήκεξα. Ζ αλάιπζε, ε ζπκβνιή θαη ε απνηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε 

ζπλνιηθφ επίπεδν, αλ θαη αξθεηά ελδηαθέξνπζεο, δελ απνηεινχλ βαζηθφ 

δήηεκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο πνπ ζαλ ζηφρν είρε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πξψησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Club, ησλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαη 

θπξίσο ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζε απηφ. 

Αξθεί λα πνχκε φηη ην Club δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. Παξά ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αλνκνηνγέλεηεο, 

φπσο ζεκεηψζεθαλ λσξίηεξα, θαηά ηα επφκελα ρξφληα ν Ηκπξεζηνληζκφο 

ζπλέρηζε λα πξσηνζηαηεί ζε απηφ. Γελ είλαη ηπραίν πνπ κέρξη ζήκεξα 

κπνξεί θάπνηνο λα δεη ζηηο εθζέζεηο ηνπ έξγα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην 

ηκπξεζηνληζηηθφ ή ην κεηα-ηκπξεζηνληζηηθφ ηδίσκα. ε γεληθέο γξακκέο 
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ην Club ζπλέβαιε θαη ζηελ πξνψζεζε αιιά θαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ 

βξεηαληθνχ θνηλνχ κε ηε γαιιηθή ηέρλε ζε κηα πεξίνδν πνπ νη δπν ηνπο 

δελ είραλ ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο, θπξίσο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηζηνξηθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ησλ ζεσξηψλ πεξί ηέρλεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ Βηθησξηαλή θαη Δδνπαξδηαλή Βξεηαλία. Σέινο, 

θάλνληαο κηα απφπεηξα απνηίκεζεο ην New English Art Club ήηαλ 

ζεκαληηθφ, γηαηί άλνημε ηνλ δξφκν γηα άιιεο λέεο θαιιηηερληθέο νκάδεο 

πνπ επίζεο είραλ σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο γαιιηθήο δσγξαθηθήο θαη 

ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ αθαδεκατθή ηέρλε. 

Μία απφ απηέο ηηο νκάδεο ήηαλ ε International Society of Sculptors, 

Painters and Gravers πνπ ηδξχζεθε ην 1907 κε πξψην Πξφεδξφ ηεο ηνλ 

James Whistler, ην έξγν ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή επηξξνή ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
303

 Ωο εθ ηνχηνπ ην χθνο ηεο νκάδαο, 

παξφηη φρη απαξαίηεηα νκνγελνπνηεκέλν, ζχκηδε απηφ ηνπ Whistler θαη 

δελ πξνζέγγηδε άκεζα ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Δπνκέλσο, δελ ελδηαθέξεη θαη 

ηελ εξγαζία ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ηελ αθνξά ε ηζηνξία ηνπ New English 

Art Club. Παξφια απηά, ην γεγνλφο φηη ζε απηά ηα ρξφληα δεκηνπξγήζεθε 

άιιε κηα νκάδα κε πνιχ παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη επηξξνέο κε απηέο ηνπ 

New English Art Club, κηα νκάδα ε νπνία, αλ κε ηη άιιν, θνηηνχζε θαη 

αληινχζε ζέκαηα, ηερληθέο θαη χθνο απφ ηε ζχγρξνλε γαιιηθή θαη γεληθά 

απφ ηε κε απνθιεηζηηθά βξεηαληθή ηέρλε, νθείιεη λα αλαθεξζεί ζηνλ 

παξφλ ζεκείν, έζησ θαη ζηελ έθηαζε κηαο παξαγξάθνπ.
304

 

Άιιε κία ζεκαληηθή νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε εθείλα ηα ρξφληα ζην 

Λνλδίλν είλαη ν ΑΑΑ (Allied Artists Association). Ο νξγαληζκφο 

ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Frank Rutter ην 1908 θαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ήηαλ 
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έλα βξεηαληθφ αληίζηνηρν κε ην αιόλ ησλ Αλεμαξηήησλ πνπ είρε 

ζπγθξνηεζεί ζην Παξίζη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860.
305

  

ηνλ AAA νη θαιιηηέρλεο εμέζεηαλ έξγα ειεχζεξα, ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε θξηηηθήο επηηξνπήο, γεγνλφο πνπ έδσζε αξθεηή θαιιηηερληθή 

ειεπζεξία δεδνκέλεο ηεο επνρήο θαη ηεο ρψξαο ηελ νπνία εμεηάδνπκε. Ο 

Sickert θαη άιινη νπαδνί ηεο κνληέξλαο δσγξαθηθήο ραηξέηεζαλ ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Rutter πνπ, φπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ήηαλ απφ 

ηνπο θχξηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ Γάιισλ θαη Βξεηαλψλ ηκπξεζηνληζηψλ. 

ηελ πξψηε ηνπο έθζεζε ζην Albert Hall παξνπζηάζηεθαλ πάλσ απφ 

3.000 έξγα θαη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αξθεηά απφ απηά ήηαλ θνληά 

ζηε γαιιηθή ηέρλε θαη ηνλ γαιιηθφ Ηκπξεζηνληζκφ.
306

 

Ο AAA, παξφηη δελ ηδξχζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα 

πξνσζήζεη ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζηε Βξεηαλία, αθνξνχζε ηελ εξγαζία, 

γηαηί ε ίδξπζή ηνπ, αθελφο, βνήζεζε ζηελ εμάπισζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ 

θαη, αθεηέξνπ, εληάρζεθε ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο γαιιηθήο επηξξνήο 

ζηελ ηέρλε ηεο Αγγιίαο ηεο πεξηφδνπ. πλέβαιε επίζεο θαη ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην γηα λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, καθξηά απφ ηα 

αθαδεκατθά ζηεγαλά. 

Μεηαμχ άιισλ κηα κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ AAA ζηε δηακφξθσζε ηεο 

βξεηαληθήο ηέρλεο ήηαλ φηη έδσζε ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ κε γεγελψλ θαιιηηερλψλ. Απηνί, κέρξη πξφηηλνο, 

έπαηξλαλ ην νηθνλνκηθφ ξίζθν λα ζηείινπλ ηα έξγα ηνπο ζηε Βξεηαλία 

πιεξψλνληαο ηα έμνδα κεηαθνξάο ρσξίο απηά λα εθηεζνχλ πνηέ, εμαηηίαο 

ηεο απφξξηςήο ηνπο απφ θάπνηα επηηξνπή.
307

 Σν παξαπάλσ είρε νδεγήζεη 

                                                           
305

  Ysanne Holt, «The Camden Town Group Then and Now», Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer 

Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research Publication, Μάηνο 2012 

306
  .π. 

307
  Wendy Baron, Perfect Moderns: a history of the Camden Town Group, Λνλδίλν, 2000, ζ., 34 



 

 

123 

 

ζηελ αχμεζε ηεο παξνπζίαο κε βξεηαληθψλ έξγσλ ηέρλεο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ άλνδν ησλ κε 

βξεηαληθψλ θαιιηηερληθψλ επηξξνψλ. 

Σελ άλνημε ηνπ 1907 άξρηζε ε ηζηνξία κηαο άιιεο νκάδαο ζην Λνλδίλν 

ηεο πεξηφδνπ. Ήηαλ δεκηνχξγεκα ζε κεγάιν βαζκφ ηνπ Walter Sickert, 

ην επνλνκαδφκελν The Fitzroy Street Group. Ο Sickert, ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, ηαμίδεπε κεηαμχ Αγγιίαο, Ηηαιίαο θαη Γαιιίαο. κσο απφ ην 

1907 απνθάζηζε λα ζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ απνθιεηζηηθά ζηε Βξεηαλία. 

ηαλ επέζηξεςε, λνίθηαζε έλαλ ρψξν ζηνλ αξηζκφ 8 ηεο Fitzroy Street, 

φπνπ ζπλήζηδε λα θαιεί θαιιηηέρλεο.
308

 Ο Spencer Gore, γηα παξάδεηγκα, 

έκελε ζην Νν. 21 θαη ν Albert Rutherston απέλαληί ηνπ ζην Νν. 18.
309

 

Μαδί ηνπο πξνζηέζεθαλ θαη άιινη ζαλ ηνπο Steer θαη Frederick Brown. 

310
 πσο καο πιεξνθνξεί ν Rutherston ζε άξζξν ηνπ ην 1943, ε 

επηζηξνθή ηνπ Sickert έθεξε κηα αλαλέσζε ηεο αηκφζθαηξαο. Ο ίδηνο 

ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο νκάδαο. Σν γεγνλφο φηη έιεηπε ρξφληα ζην 

εμσηεξηθφ, ε θνζκνπνιίηηθε πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ε ζηελή ηνπ ζρέζε 

κε ηνλ Edgar Degas ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδεημή ηνπ σο εγεηηθήο 

θπζηνγλσκίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισλε.
311

 

Πεξίπνπ έμη κελέο κεηά ηε κφληκε επηζηξνθή ηνπ Sickert έγηλε ε 

πξφηαζε, ψζηε νη ζπλαληήζεηο ηνπο λα γίλνπλ πην επίζεκεο θαη λα 

ελνηθηαζηεί ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαληηνχληαη θαη λα 

θάλνπλ εθζέζεηο ησλ έξγσλ ηνπο. Ζ νκάδα κίζζσζε ην λνχκεξν 19 ζηνλ 

ίδην δξφκν θαη θάζε άββαην πξαγκαηνπνηνχζε ζπλαληήζεηο θαη 

εθζέζεηο έξγσλ. ηελ νκάδα πξνζηέζεθαλ ν Lucien Pissarro, ε θφξε ηνπ 
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Orovida Pissarro, ν Augustus John θαη άιινη θαιιηηέρλεο φπσο νη 

Wyndham Lewis, J. D. Innes θαη Derwent Lees, ελψ ζηηο ζπλαληήζεηο 

είραλ αξρίζεη λα πξνζέξρνληαη εχπνξνη ζπιιέθηεο, έκπνξνη ηέρλεο, κέιε 

ηεο ινλδξέδηθεο πςειήο αζηηθήο ηάμεο θαη θπζηθά ηερλνθξίηεο φπσο ν 

George Moore.
312

 

Ζ νκάδα ζε θακία πεξίπησζε δελ είρε θαιιηηερληθή νκνηνγέλεηα, νχηε 

βέβαηα ν αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ απηφο. πσο θαη λσξίηεξα, ν βαζηθφο 

ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήηαλ λα βνεζήζεη ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηδξπηέο 

ηνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ ηέρλε ηνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη 

θαιιηηέρλεο απηνί δηέθεξαλ ηδηαίηεξα ζε χθνο κεηαμχ ηνπο. Πξνθαλψο 

ππήξρε έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο. Ζ αγάπε γηα ηε γαιιηθή ηέρλε, ε 

πηνζέηεζε ηερληθψλ απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, ε ζπαζκέλε πηλειηά, ηα 

γπλαηθεία γπκλά, ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηδίσο ηνπ αζηηθνχ ήηαλ 

νξηζκέλεο θνηλέο ζπληζηακέλεο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο απηνχο. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηα έξγα ηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή [εηθ.50, εηθ. 51, εηθ. 52]. 

Ζ επηξξνή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ήηαλ μεθάζαξε ζηα έξγα απηά´ είηε 

κηιάκε γηα έλαλ Ηκπξεζηνληζκφ πην θνληά ζηνλ Degas πνπ εθθξάζηεθε 

θπξίσο κέζα απφ ην έξγν ηνπ Sickert, είηε γηα έλαλ Ηκπξεζηνληζκφ πην 

θνληά ζηνλ Monet θαη ην έξγν ηνπ. Αθφκα θαη ν Μεηα-ηκπξεζηνληζκφο 

θαίλεηαη λα βξήθε ηε ζέζε ηνπ ζηελ νκάδα, θαηά βάζε κέζα ζην έξγν 

ηνπ Lucien Pissarro πνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

είρε πηνζεηήζεη ηερληθέο φπσο ν Νηηβηδηνληζκφο θαη ν Πνπαληηγηζκφο. 

Δλδερνκέλσο ην πην ζεκαληηθφ πνπ θαηφξζσζε ην Fitzroy Group είλαη 

λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ζεκαληηθέο 

θαιιηηερληθέο νκάδεο πνπ ηδξχζεθε ζηελ Αγγιία ζηα ππφ εμέηαζε 

ρξφληα. Σν Camden Town Group, φπσο νλνκάζηεθε απφ ηελ νκψλπκε 
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πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Λνλδίλνπ ζηελ νπνία έκελαλ θαιιηηέρλεο φπσο νη 

Sickert θαη Gore, ήηαλ κηα βξαρχρξνλε εθζεζηαθή νκάδα πνπ 

παξνπζίαζε ηξεηο εθζέζεηο ζηα ρξφληα 1911 θαη 1912 ζηελ Carfax 

Gallery. Γηαιχζεθε, φκσο, ην 1913 απνηειψληαο ηνλ ππξήλα γηα ην 

London Group, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ζήκεξα.
313

 
314

 

Παξά ηε ζχληνκε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε νκάδα επέδεημε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ην νπνίν ραξαθηήξηζε ηελ αγγιηθή ηέρλε ζηα 

ρξφληα ιίγν πξηλ ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ Blast. Ζ νκάδα απνηειείην απφ θαιιηηέρλεο πνπ, παξά ηηο 

φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, αθνινπζνχζαλ νξηζκέλεο θνηλέο γξακκέο 

φπσο ηα έληνλα ρξψκαηα, ε ζπαζκέλε πηλειηά πνπ πνιιέο θνξέο ζχκηδε 

Πνπαληηγηζκφ, θνηλή ζεκαηνινγία πνπ ζπρλά απνηχπσλε ζθελέο αζηηθήο 

δσήο (δξφκνπο, θηίξηα, κνπζηθέο ζθελέο, εζσηεξηθά ζπηηηψλ θ.ά.), 

γπλαηθεία γπκλά, πνξηξέηα θαη λεθξέο θχζεηο θαη παξφκνην κέγεζνο 

θακβάδσλ. Απηνί νη ηειεπηαίνη ήηαλ ζρεηηθά κηθξνί θαζψο ην έξγν ηνπο 

πξννξηδφηαλ θπξίσο γηα κέιε ηεο κεζαίαο αζηηθήο ηάμεο. Σν χθνο ηνπο 

εχθνια κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο Μεηα-ηκπξεζηνληζηηθφ, θαζψο ήηαλ 

θαλεξή ε επηξξνή ηνπο απφ ηνλ γαιιηθφ Ηκπξεζηνληζκφ θαη Μεηα-

ηκπξεζηνληζκφ.
315

 

Ζ νκάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, δεκηνπξγήζεθε απφ κέιε ηνπ Fitzroy 

Street Group ηελ άλνημε ηνπ 1911 ζην Restaurant Gatti. Ολνκάζηεθε έηζη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Sickert, επεηδή φπσο πνηεηηθά δήισλε «ε πεξηνρή έρεη 

ηφζν πνιχ πνηηζηεί κε ηα δάθξπά κνπ, πνπ δελ κπνξεί, θάηη ζα θπηξψζεη 

απφ ην ρψκα ηεο αξγά ή γξήγνξα».
316
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Οη θαιιηηέρλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα, ήηαλ αξθεηνί απφ 

απηνχο πνπ ήδε είραλ ζπλεξγαζηεί ζηηο νκάδεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

φπσο ην New English Art Club θαη ην Fitzroy Street Group. Ο Spencer 

Gore, ν Walter Sickert, ν Lucien Pissarro, o Harold Gilman, o Robert 

Bevan, ν Charles Ginner ήηαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο 

εθπξνζψπνπο ηεο νκάδαο θαη θνξείο ηνπ θαιιηηερληθνχ ηεο ηδηψκαηνο 

[εηθ. 53, εηθ. 54, εηθ. 55, εηθ. 56, εηθ. 57].
317

  

Ο Spencer Gore (1878-1914), καζεηήο ησλ Philip Wilson Steer, 

Frederick Brown θαη Henry Tonks ζηε Slade School of Fine Art, ήξζε 

ήδε απφ λεαξή ειηθία ζε επαθή κε ην έξγν ησλ Βξεηαλψλ θαη Γάιισλ 

ηκπξεζηνληζηψλ.
318

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξφινο ηεο 

Slade School ζηελ πξνψζεζε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηε Βξεηαλία δελ 

κπνξεί λα αγλνεζεί, θαζψο ζ’ απηήλ εξγάδνληαλ αξθεηνί σο θαζεγεηέο 

θαη αξθεηνί σο θαιιηηέρλεο φπσο νη παξαπάλσ πνπ αθνινπζνχζαλ ηνλ 

γαιιηθφ Ηκπξεζηνληζκφ απνξξίπηνληαο παξάιιεια ηελ παξαδνζηαθή 

αθαδεκατθή δσγξαθηθή παξάδνζε.
319

 Ο Brown ήηαλ απηφο πνπ πξψηνο, 

ην 1892, πήξε ζέζε θαζεγεηή ζηε ρνιή, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηνπο 

Steer θαη Tonks. Οη ηξεηο ηνπο απνηέιεζαλ ηνλ βαζηθφ ππξήλα 

θαζεγεηψλ πνπ σο ζηφρνπο είραλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, 

ηεο γαιιηθήο δσγξαθηθήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ αθαδεκατθή 

δσγξαθηθή.
320

 

Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Gore, ν ίδηνο φρη κφλν πξνψζεζε ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνλ Μεηα-ηκπξεζηνληζκφ ζηελ Αγγιία, αιιά ήηαλ θαη 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηδξπηέο γηα ηνλ AAA, ελψ επειέγε θαη σο 
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πξψηνο Πξφεδξνο ηνπ λενζχζηαηνπ Camden Town Group ην 1911.
321

 ε 

γεληθέο γξακκέο ν Gore, κε ην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπ, παξά ην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο ηνπ θαη ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ απφ πλεπκνλία, απνηέιεζε έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο θαη κεηα-

ηκπξεζηνληζηηθήο ηέρλεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην [εηθ. 58].
322

  

Ο Harold Gilman ήηαλ αθφκε έλα ζεκαληηθφ κέινο ηεο νκάδαο. Ήηαλ 

ζρεδφλ ζπλνκήιηθνο ηνπ Gore θαη ζπνχδαζε θαη απηφο ζηε Slade School 

ππφ ηελ επίβιεςε ησλ ίδησλ θαζεγεηψλ νη νπνίνη ηνλ έθεξαλ ήδε απφ 

λεαξή ειηθία ζε επαθή κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ. Ο Gilman πέξαζε 

παξφκνηα ζηάδηα κε απηά ηνπ Gore ζην έξγν ηνπ θαη ζηηο νκάδεο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείρε δεδνκέλνπ φηη θαη απηφο είρε εθζέζεη έξγα ηνπ ζηνλ 

AAA θαη ππήξμε απφ ηνπο θχξηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Fitzroy Street 

Group.
323

 

Σν έξγν ηνπ απνηειείηαη απφ πνιιά ηνπία, αζηηθά ή κε, ζθελέο απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ πφιε, ην εζσηεξηθφ ζπηηηψλ θαη πνξηξέηα. ε 

λεαξή ειηθία ν ίδηνο επεξεάζηεθε απφ ηνλ Diego Velazquez, θαζψο ζ’ 

εθείλα ηα ρξφληα ν ηερλνθξίηεο R.A.M. Stevenson ηνλ πεξηέγξαθε σο 

έλαλ απφ ηνπο πξνδξφκνπο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

δψζεη ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ εγθπξφηεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα.
324

 Ζ 

ζχλδεζε βέβαηα ηνπ Velazquez θαη ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο 

ζεκεηψζεθε θαη αιινχ ζηελ εξγαζία, ήηαλ ζπρλφ θαηλφκελν ζηε 

Βξεηαλία ηεο πεξηφδνπ. Πέξα απφ ηηο πξψηεο επηξξνέο ηνπ απφ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ, ν Gilman ελζηεξλίζηεθε ηερληθέο απφ ηνλ Μεηα-

ηκπξεζηνληζκφ. ηα ρξφληα κεηά ην Camden Town Group, ζπγθεθξηκέλα 
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ην 1914, ν ίδηνο καδί κε ηνλ Ginner απηναπνθιήζεθαλ σο λενξεαιηζηέο 

δειψλνληαο φηη πάλσ απ’ φια επηδεηνχλ ηε κίκεζε θαη απνηχπσζε ηεο 

θχζεο [εηθ. 59].
325

  

Οη παξαπάλσ ήηαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο 

νκάδαο πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, παξνπζίαζε ηξεηο εθζέζεηο ζηα 

ρξφληα 1911-12. Ζ πξψηε έθζεζε έγηλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1911 ζηελ Carfax 

Gallery πνπ απνηέιεζε ηνλ κνλαδηθφ εθζεζηαθφ κέξνο ηεο νκάδαο. 

Δθηέζεθαλ 16 θαιιηηέρλεο κε 4 έξγα ν θαζέλαο. Ζ έθζεζε απνηειείην 

απφ 55 έξγα, αθνχ δελ αμηνπνίεζαλ φινη νη θαιιηηέρλεο ην κέγηζην 

επηηξεπφκελν φξην γηα ηα πξνο έθζεζε έξγα.
326

 Σα έξγα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ είραλ γηα ζέκαηά ηνπο ηα ζπλήζε ηεο νκάδαο: ηνπία 

αζηηθά θαη αγξνηηθά, πνξηξέηα, κνπζηθέο ζθελέο θπξίσο απφ ηνλ Gore 

θαη ζθελέο κε θηγνχξεο φπσο ην Φόλνο ζην Camden Town ηνπ Sickert, 

κηα ζεηξά απφ πίλαθεο πνπ θηινηέρλεζε ν ίδηνο πηζαλφλ γηα ιφγνπο 

δεκνζηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη είραλ πξνεγεζεί νη θφλνη απφ ηνλ θαηά 

ζπξξνή δνινθφλν κε ην παξαηζνχθιη Jack the Ripper
327

 [εηθ. 60]. 

Ζ δεχηεξε έθζεζε έγηλε ηνλ Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο κε 53 πίλαθεο 

λα παξνπζηάδνληαη θαη ε ηξίηε έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1912, κε κφιηο 43 έξγα λα εθηίζεληαη.
328

 Οη εθζέζεηο ζεκείσζαλ κηα 

ζρεηηθή επηηπρία, ε νπνία φκσο ζίγνπξα δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνλ Arthur Clifton, ηδηνθηήηε ηεο Carfax. Παξά ην γεγνλφο 

απηφ νη θαιιηηέρλεο ηεο νκάδαο βγήθαλ θεξδηζκέλνη απφ ηε ζπλνιηθή 

πξνζπάζεηα, θαζψο ην έξγν ηνπο εθηέζεθε θαη πξνβιήζεθε, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Maureen Connett.
329
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Σν Camden Town Group δελ κπφξεζε λα αλαζπγθξνηεζεί κεηά ηνλ 

πξφσξν ζάλαην ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Spencer Gore ην 1914.
330

 Παξά ηελ 

πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φκσο, ζεκάδεςε ηα ρξφληα 

πξν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζεκαηνδφηεζε ηε ζηξνθή ηεο 

βξεηαληθήο ηέρλεο απφ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ ζηνλ Μεηα-ηκπξεζηνληζκφ θαη 

κεηέπεηηα ζηελ Μνληέξλα Σέρλε. Απηφ ην γεγνλφο εληζρχζεθε, αθελφο, 

απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ 1910 θαη ηνπ 1912 ζηελ Grafton Gallery θαη, 

αθεηέξνπ, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πεξηνδηθνχ Blast θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Μαληθέζηνπ ησλ Βνξηηθηζηψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1914. 
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Καταληκτικϋσ Σκϋψεισ 
 

Δπηρεηξψληαο θάπνηεο θαηαιεθηηθέο ζθέςεηο γχξσ απφ ηελ εξγαζία 

θαη ην ζέκα ηεο, ζα ζπκπεξάλνπκε φηη ν Ηκπξεζηνληζκφο ζηελ αγγιηθή 

ηέρλε απνδεηθλχεηαη, αλ κε ηη άιιν, έλα πνιχπινθν θαη πνιχπιεπξν 

δήηεκα. Ζ γαιιηθή απηή ηάζε ζηελ ηέρλε έθηαζε, έζησ θαζπζηεξεκέλα, 

ζηε γεηηνληθή Βξεηαλία, φκσο εμαξρήο αληηκεησπίζηεθε σο «έλαο 

ζπφξνο πξνεξρφκελνο απφ ραιαζκέλν θήπν», φπσο εχγισηηα δήισλε ν 

George Moore. Οη Άγγινη αληηκεηψπηζαλ ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ αξρηθά κε 

αδηαθνξία, ζηε ζπλέρεηα κε θφβν θαη ηέινο κε πξνζνρή. ίγνπξα πάλησο 

δελ είλαη θάηη πνπ ηνπο άθελε αδηάθνξνπο, ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα απφ ην 

κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 θαη κεηά. 

Γελ είλαη ηπραίν, εμάιινπ, φηη αξθεηνί λένη θαιιηηέρλεο, φπσο 

ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, επέιεγαλ ηνλ φξν «Ηκπξεζηνληζκφο» γηα λα 

ραξαθηεξίζνπλ ην έξγν ηνπο ή ηηο εθζέζεηο ηνπο, φπσο απηή ηνπ 1889 κε 

ηίηιν Λνλδξέδνη Ηκπξεζηνληζηέο. Ο φξνο «Ηκπξεζηνληζκφο», παξφηη 

ακθίζεκνο θαη γεκάηνο παξαλνήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Άγγινπο λένπο θαιιηηέρλεο κε ζπνπδέο ζηε Γαιιία, αξθεηά αλνηθηά ζε 

ελλνηνινγηθφ επίπεδν, αθελφο ιφγσ ηεο ζρεηηθήο άγλνηαο γχξσ απφ ηα 

φξηά ηνπ, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο επηζπκίαο αθφκα θαη ησλ ίδησλ λα 

ηαπηηζηνχλ κε απηφλ, λα δειψζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο απφ ηε γαιιηθή 

κνληέξλα ηέρλε θαη ηέινο λα πξνσζήζνπλ ην έξγν ηνπο. Δίλαη δεδνκέλν 

φηη ν φξνο «Ηκπξεζηνληζκφο» ήηαλ νξηζκέλεο θνξέο αξθεηφο γηα λα 

ζθαλδαιίζεη ην θνηλφ θαη λα δεκηνπξγήζεη ζφξπβν γχξσ απφ κηα έθζεζε 

ή έλαλ θαιιηηέρλε. 

Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη νη θαιιηηέρλεο απφ ηελ 

Αγγιία ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο 

δεκνζηφηεηαο. Δίλαη φκσο κηα ζνβαξή ππφζεζε φηη νη ακθηηαιαληεχζεηο 
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ησλ Sickert θαη Steer ζρεηηθά κε ηνλ φξν απνηεινχλ απφδεημε ηνπ 

παξαπάλσ. Αλ κε ηη άιιν, επηθπξψλνπλ θαη ηελ θαθή θήκε πνπ είρε ν 

Ηκπξεζηνληζκφο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1905 ζηε Βξεηαλία. πσο 

επηζεκάλζεθε θαη ζηελ εξγαζία, ν αγγιηθφο ζεζκηθφο θφζκνο ηεο ηέρλεο 

αληηκεηψπηζε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ κε αξθεηή δφζε θαρππνςίαο 

εζηηάδνληαο ζηελ έιιεηςε ηνπ ζρεδίνπ, ζηα άλεπ εζηθήο θαηεχζπλζεο 

ζέκαηά ηνπ θαη θπζηθά ζηε γαιιηθή ηνπ πξνέιεπζε. 

Σν ηειεπηαίν ελδέρεηαη λα είλαη θαη ην ζεκείν θιεηδί ζηελ απφπεηξα 

θαηαλφεζεο θαη αλάιπζεο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ Αγγιία. Σν δήηεκα 

ηεο κε αγγιηθφηεηαο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απηφ ηεο γαιιηθφηεηαο ηεο 

ελ ιφγσ ηάζεο απνηέιεζαλ ζεκαληηθή ηξνρνπέδε ζηε δηαδηθαζία 

απνδνρήο θαη πηνζέηεζήο ηεο απφ ηνπο Άγγινπο. Ζ αγγιηθφηεηα ζηελ 

ηέρλε ήηαλ αξθεηά ζνβαξφ ζέκα γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη θπζηθά 

γηα ηελ Αγγιία ε νπνία απνηεινχζε ηελ θαξδηά ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο 

ηέρλεο. ε θείκελα ηεο επνρήο ε αγγιηθφηεηα ήηαλ κηα έλλνηα πνπ 

ζπλερψο αλαθπθισλφηαλ. Οη Βξεηαλνί θαιιηηέρλεο, ζεσξεηηθνί ηέρλεο 

θαη ηερλνθξίηεο ζεσξνχζαλ φηη ην λα πξνάγεη ε ηέρλε ηνλ αγγιηθφ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο ήηαλ θάηη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη 

απαξαίηεην. Απηφ θπζηθά ίζρπε γηα κηα κεξίδα ηνπ βξεηαληθνχ θφζκνπ 

ηέρλεο ε νπνία, φκσο, ζίγνπξα πιεηνςεθνχζε ζηα ππφ εμέηαζε ρξφληα. 

Ζ αλάγθε απηή εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην θαη 

πεξηβάιινλ. Βξηζθφκαζηε ιίγν κεηά απφ ηα ρξφληα ησλ επαλαζηάζεσλ 

θαη ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο ζα ζχκηδε θαη ν Eric Hobsbawm, κία ηζηνξηθή 

πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηηο ζπλερείο επαλαζηάζεηο εζληθφ-

ηαμηθνχ ραξαθηήξα, θπξίσο ζην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απφ ηε 

ζπγθξφηεζε πνιιψλ λέσλ εζλψλ-θξαηψλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίσλ, πξντφλησλ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Ζ αλάγθε γηα πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο εζληθήο ηέρλεο δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο Βξεηαλίαο ή ηεο Αγγιίαο, πνπ βέβαηα ήηαλ – θαη 

ελδερνκέλσο λα παξακέλεη – αξθεηά ηζρπξή ζε απηήλ. Κείκελα φπσο ην 

ζχγγξακκα ηνπ Wynford Dewhurst Impressionist Painting: its Genesis 

and Development πνπ δεκνζηεχεηαη ην 1905 απνδεηθλχνπλ ην παξαπάλσ. 

Δίλαη αιήζεηα αμηνζεκείσηε ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν Dewhurst, 

φπσο θαη άιινη ζπγγξαθείο ηεο επνρήο ζηελ Αγγιία (Spielmann, Sickert, 

Moore θ.ά.), λα απνδείμνπλ ηηο αγγιηθέο ξίδεο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. 

Ζ θξάζε ηνπ Moore παξαπάλσ δελ ηνπνζεηήζεθε ηπραία, αθνχ ν 

ζπφξνο πξνεξρφκελνο κέζσ ζαιάζζεο απφ έλαλ ραιαζκέλν θήπν, φπσο ν 

ίδηνο δήισλε, είρε πηάζεη αγγιηθή ξίδα θαη, ήδε, αγγιηθφ ρξψκα θαη 

άξσκα βξίζθνληαλ ζην ινπινχδη ηνπ. Απηή ε δήισζε ηνπ ηερλνθξηηηθνχ 

θαλεξψλεη πνιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ο θήπνο κπνξεί λα είλαη ραιαζκέλνο, αιιά νη 

Άγγινη, παίξλνληαο ηνλ θαξπφ απηφ, ηνπ ράξηζαλ αγγιηθφ ρξψκα θαη 

ξίδα κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε θάηη αγγιηθφ θαη ζε θάηη θαηλνχξην. Παξά ηελ 

αηζηφδνμε απηή δήισζε ηνπ Moore είλαη ακθίβνιν αλ ν αγγιηθφο ή ν 

βξεηαληθφο Ηκπξεζηνληζκφο πξνζέζεζε θάηη νπζηαζηηθφ ζηνλ ίδην ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ επξσπατθή ηέρλε, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ην έθαλαλ θαιιηηέρλεο φπσο νη Van Gogh, Seurat, Signac, Cezanne, 

Gauguin θ.ά. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη θαιιηηέρλεο ηεο Αγγιίαο δελ θαίλεηαη λα 

εηζήγαγαλ θάηη ξηδνζπαζηηθφ ζηελ ηέρλε ηνπο, θάηη πνπ λα ηνπο 

δηαρσξίδεη απφ ηα ήδε δνζκέλα ζε απηνχο ζέκαηα, χθνο, ηερληθή θαη 

ζηφρνπο απφ ηνπο Γάιινπο ηκπξεζηνληζηέο. Σν ζηεξενηππηθφ πξφηππν ηεο 

θαζπζηεξεκέλεο βξεηαληθήο θαη αγγιηθήο ηέρλεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε δπηηθή Δπξψπε, ηεο απνκνλσηηθήο Βξεηαλίαο πνπ 

αληηκεηψπηδε κε ζρεηηθή θαρππνςία ηηο μελφθεξηεο ηάζεηο θαη ηδηαίηεξα 

φζεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ παξαδνζηαθή ηεο αληίπαιν ζε πνιηηηθφ θαη 



 

 

133 

 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν Γαιιία, θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ 

ηελ εμέηαζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ αγγιηθή ηέρλε. 

Ζ πξσηνηππία φκσο δελ ήηαλ πάληα ην δεηνχκελν. Οη Βξεηαλνί 

ηκπξεζηνληζηέο δελ ππήξμαλ απινί κηκεηέο ησλ Γάιισλ. Τηνζέηεζαλ 

ζίγνπξα πάξα πνιιά ζηνηρεία ηνπο, ηα νπνία φκσο ηα ελζσκάησζαλ ζην 

δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ θαιιηηερληθφ ιεμηιφγην θαη 

ηδίσκα. Ζ δξάζε ηνπο θαη ε ηειηθή ηνπο απνδνρή απνηέιεζε, καδί κε ηηο 

εθζέζεηο ηνπ Roger Fry, ζεκείν ηνκήο γηα ηελ έιεπζε ηνπ Μνληεξληζκνχ 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν έξγν ηνπο επίζεο απνηέιεζε έλα ηζρπξφ 

θαιιηηερληθφ πξφηππν γηα πιήζνο κεηαγελέζηεξσλ Βξεηαλψλ 

θαιιηηερλψλ. Γελ είλαη ηπραίν, εμάιινπ, φηη ην New English Art Club πνπ 

ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα παξνπζηάδεη ζηαζεξά ζε αξθεηέο απφ ηηο 

εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ έξγα ζχγρξνλα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε χθνο, ζέκα 

θαη ηερληθή κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ.  

Πξάγκαηη ν Ηκπξεζηνληζκφο είλαη κία ηάζε πνπ δελ θαίλεηαη λα 

ιείπεη απφ ηνλ ζχγρξνλν θφζκν ηεο βξεηαληθήο ηέρλεο. Απελαληίαο είλαη 

αξθεηά δεκνθηιήο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ εθζέζεσλ γηα θαιιηηέρλεο φπσο ν Sickert αιιά θαη ζηελ αχμεζε 

ησλ ηζηνξηνγξαθηθψλ κειεηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη γχξσ απφ ην δήηεκα 

ηα ηειεπηαία ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα. Σν γηαηί ππάξρεη απηή ε 

απμαλφκελε ηάζε έξεπλαο γχξσ απφ ηνλ βξεηαληθφ Ηκπξεζηνληζκφ ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, παξφηη αξθεηά ζεκαληηθφ δήηεκα, πξνο ην παξφλ 

παξακέλεη έλα εξψηεκα γηα κειινληηθή εξγαζία. 
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Παρϊρτημα I 
 

Frank Rutter, Ο «Ιμπρεςιονιςμόσ» ςαν έννοια ςτο 
λεξιλόγιο τησ τεχνοκριτικήσ. 
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Παρϊρτημα Ι 
 

 Frank Rutter, «“Impressionism” as a Word in the Vocabulary of Art 

Criticism», Art in my Time, 1933, ζ. 57-58. 

 

Γηα ηε λεφηεξε γεληά ηεο επνρήο (δεθαεηία 1890) θαηέιεγε ζην φηη 

είηε ζα απνδερφζνπλ ή φρη ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, γηα ηνλ νπνίν πνιινί 

ιάηξεπαλ λα κηινχλ, αιιά ειάρηζηνη θαηαλννχζαλ. Γελ είρακε κάζεη λα 

μερσξίδνπκε κεηαμχ ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ ηνπ Whistler θαη ηνπ Velazquez 

πνπ ζήκαηλε λα δνχκε κηα ζθελή ζαλ ζχλνιν θαη λα ηελ θαιχςνπκε κε 

αέξα θαη θσο θαη ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ (ή ινπκηληζκνχ) ηνπ Monet θαη 

ηνπ Renoir πνπ ζηελ νπζία ζήκαηλε ηελ αλάιπζε ηνπ ρξψκαηνο ζε ζθηέο 

θαη ηνλ απνθιεηζκφ φισλ ησλ νπδέηεξσλ ρξσκαηηθψλ ζθηψλ. ηελ 

Αγγιία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, «Ηκπξεζηνληζκφο» ζήκαηλε Whistler.
331

 

ζν πεξηζζφηεξν καο άξεζε ν Whistler ηφζν κπαίλακε ζε πεηξαζκφ 

λα νλνκάζνπκε «ηκπξεζηνληζηηθνχο» φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ καο 

άξεζαλ. Απηνί πνπ κέζα απφ ηελ θαξδηά ηνπο δελ ηνπο άξεζε ν Whistler 

θαηαξηφληνπζαλ θάζε εηθφλα πνπ δελ ηνπο άξεζε θαη ηε βάθηηδαλ 

«ηκπξεζηνληζηηθή».
332

 

ην γχξηζκα ηνπ αηψλα απηή ε άηπρε ιέμε είρε δηαδνζεί παληνχ θαη 

ρξεζηκνπνηείην, γηα λα ραξαθηεξίζεη δσγξάθνπο πνιιψλ εηδψλ, κε ηνπο 

νπνίνπο δελ ήηαλ, νχηε θαη’ ειάρηζηνλ, ζπκβαηή. Τπήξμαλ αθφκα θαη 

ζπγγξαθείο – Ο Θεφο λα καο θπιάεη! – νη νπνίνη ζπλέδεαλ ηνλ 

Ηκπξεζηνληζκφ κε ηνλ Frank Brangwyn θαη ηνλ Maurice Greiffenhagen. 

Γχν θαιιηηέρλεο πνπ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1890, ήηαλ θπξίσο γλσζηνί 
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σο εηθνλνγξάθνη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ νξζά σο ηκπξεζηνληζηέο δσγξάθνη.
333
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Παρϊρτημα ΙΙ  

Edward Armitage, Οι Ιμπρεςιονιςτέσ. 
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Παρϊρτημα ΙΙ 
 

Edward Armitage, «The Impressionists», Athaenaeum, 23 Ηνπιίνπ 1887, 

Νν. 3117, ζ. 123-24. 

 

ε κηα πξφζθαηε επίζθεςε ζην Παξηζηλφ αιφλ εληππσζηάζηεθα 

κε ηελ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζηελ έθζεζε απηψλ ησλ ηκπξεζηνληζηηθψλ, 

φπσο ηνπο ιέλε, πηλάθσλ θαη έηζη, κε ηελ άδεηά ζαο, ζα επηζπκνχζα λα 

θαηαγξάςσ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο.
334

 

Οη αλψηεξνη «ηεξείο» απηήο ηεο λέαο «ζξεζθείαο» θαίλνληαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν «παηδηθά» παξάινγνη, απφ πνηέ θαη ε επηξξνή απηήο 

ηεο αγλσζηηθηζηηθήο ηέρλεο εμαπιψλεηαη γξήγνξα ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα 

λεαξά κέιε ηνπ επαγγέικαηνο. Τπάξρεη αθφκα αξθεηά θαιή θαη 

εηιηθξηλήο δνπιεηά λα παξνπζηαζηεί ζηνπο ηνίρνπο ηνπ αιφλ είηε κηιάκε 

γηα πίλαθεο κε αλζξψπηλεο κνξθέο, είηε γηα ηνπία. κσο, νη αξηζκνί ησλ 

λέσλ θαιιηηερλψλ πνπ, ιίγν ή πνιχ, έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ παξάμελε 

απηή επηδεκία έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά.
335

 

Μπνξεί λα βιέπακε κε αδηαθνξία, ελδερνκέλσο κε ιχπε, απηφλ ηνλ 

«θαιιηηερληθφ μεπεζκφ» ησλ γεηηφλσλ καο, αλ ήκαζηαλ βέβαηνη φηη δελ 

ζα κνιπλφκαζηαλ θαη εκείο φκσο αιίκνλν, ππάξρνπλ αξθεηά ζεκάδηα 

φηη απηφο ν πξφζθαηνο «ηζαξιαηαληζκφο» ζηελ ηέρλε ζηαδηαθά αξρίδεη 

λα απνθηά ξίδεο ζηελ Αγγιία θαη πηζηεχσ φηη είλαη ε θξίζηκε ψξα γηα λα 

δηακαξηπξεζνχκε ελάληηα ζηε λέα θάζε ζηελ νπνία θαίλεηαη λα 

εηζεξρφκαζηε. ηη ε δηακαξηπξία κνπ ζα αληηκεησπηζηεί κε πεξηθξφλεζε 

θαη ριεχε απφ ηνπο νπαδνχο ηεο λέαο ζρνιήο δελ έρσ θακία ακθηβνιία 

αιιά είκαη παξαθηλεκέλνο λα ηελ θάλσ φρη απφ ηελ ειπίδα φηη ζα 
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αλαραηηίζσ ηελ «ιαζπσκέλε παιίξξνηα» αιιά απφ ηελ αλάγθε 

ηθαλνπνίεζεο ηεο δηθήο κνπ ζπλείδεζεο.
336

 

Αο ππνζέζνπκε, πξνο ράξε ηεο ζπδήηεζεο, φηη νη δσγξάθνη ηεο λέαο 

ζρνιήο πξάγκαηη καο δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηιηθξηλείο εληππψζεηο ηεο 

θχζεο απειεπζεξσκέλεο απφ ηα κηζεηά δεζκά ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιήο 

δελ είλαη πνιχ πεξίεξγν φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη κία νκνηφηεηα ζρνιήο 

πνπ λα δηαπεξλά φια ηνπο ηα έξγα; Αθφκα θαη αλ ειάρηζηνη απφ απηνχο 

ηνπο ζθεπηηθνχο ξηδνζπάζηεο ηεο ηέρλεο ζπκθσλνχζαλ λα εμαιείςνπλ 

απφ ηε δσγξαθηθή θάζε νκνξθηά ζηε θφξκα, θάζε ρξσκαηηθφ πινχην θαη 

θάζε ράξε ζηελ εθηέιεζε, αθφκα θαη ηφηε ζα παξέκελε κηα κηθξή 

πνηθηιία ζηνλ ραξαθηήξα φζσλ απνκέλνπλ αιιά κηα καηηά ζην Salle 

Georges Petit, ην νπνίν είλαη ζήκεξα ην αξρεγείν ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ 

ζην Παξίζη, θαλεξψλεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε. ρεδφλ 

φιεο νη εηθφλεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ γίλεη απφ ηνλ ίδην θαλαηηθφ. Ο 

ίδηνο άξξσζηνο ιηιά ηφλνο, ην ίδην παηδηθφ ζρέδην θαη ην ίδην ςειαθηζηφ 

θαη αζηαζέο άγγηγκα ζε φια. Δίλαη μεθάζαξν ζε εκέλα φηη νη 

απηναπνθαινχκελνη «Ναηνπξαιηζηέο», αληί λα είλαη (φπσο έλζεξκα 

πηζηεχνπλ) ηα ρεηξαθεηεκέλα παηδηά ηεο ειεπζεξίαο, είλαη νη ζθιάβνη 

κηαο ζηελήο, θαλαηηθήο θαη πνηαπήο ζρνιήο.
337

  

Δίλαη δχζθνιν λα ππνζηεξίμνπκε πνηνο μεθίλεζε απηή ηε ζρνιή. Ο 

Courbet θαη ν Manet ήηαλ δχν απφ ηνπο θχξηνπο ηδξπηέο αιιά δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε κεγάιε επηηπρία ηνπ M. Puvis de Chavannes 

(κηα επηηπρία πνπ δελ ηελ άμηδε ζε θακία πεξίπησζε) έδσζε ψζεζε θαη 

ζεκαζία ζ’ απηήλ ηελ αλζπγηεηλή θάζε ηεο γαιιηθήο ηέρλεο πνπ 

δηαθνξεηηθά δελ ζα ηελ είρε απνθηήζεη. Σν θίλεκα έρεη πάξεη κεγάιε 

ψζεζε απφ ηνλ ηχπν. χκθσλα κε ηνπο ινγνθξηηέο, φζν πεξηζζφηεξν 
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άμεζην θαη εθθεληξηθφ είλαη έλα έξγν ηφζν πεξηζζφηεξν «πλεπκαηηθφ» 

απνθαιείηαη. Έηζη νη παξαπιαλεκέλνη εγέηεο ηεο λέα ζρνιήο 

ελζαξξχλνληαη θαη βνπηάλε, φιν θαη πην βαζηά, «κέζα ζηε ιάζπε». Σν 

γηαηί απηνί πνπ γξάθνπλ γηα ηελ ηέρλε έρνπλ πηνζεηήζεη απηήλ ηελ 

νπηηθή είλαη δχζθνιν λα ην πεη θαλείο. ίγνπξα δελ κπνξεί λα είλαη κφλν 

απφ θαθνκεηαρείξηζε θαη κίζνο πξνο ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία. 

θέθηνκαη φηη ην πηζαλφηεξν είλαη ν John Eachard λα έρεη καληέςεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ ιφγν γηα ην παξαπάλσ, φηαλ πξηλ απφ δχν αηψλεο έγξαθε: 

«Τπάξρνπλ απηνί πνπ κηιάλε πνιχ θαιά, απιά θαη πάλσ ζην ζέκα φκσο 

γξάθνπλ ηα πην νιέζξηα θαη θαληαζηηθά πξάγκαηα, ζθεπηφκελνη φηη 

νπνηνδήπνηε γξαπηφ πξέπεη λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ην ζπλεζηζκέλν 

θαη θάησ απφ ηνλ καλδχα ηνπ κνληέξλνπ ιφγνπ, πξέπεη λα έρεη κηα γεχζε 

απφ ηε κειέηε θαη ηε κάζεζε, παξφηη είλαη άρξεζην θαη αμηνγέιαζην». 

Δίλαη βέβαην – φζν βέβαην κπνξεί λα είλαη θάηη – φηη ε παξνχζα θάζε 

ηνπ Ναηνπξαιηζκνχ ζηελ ηέρλε (φπσο ν Πξνξαθαειηηηζκφο θαη φινη νη 

ππφινηπνη -ηζκνί) ζα ππνζηεί έλαλ θπζηθφ ζάλαην αιιά ζην κεηαμχ (ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Πξνξαθαειηηηζκφ) ζα πξνθαιέζεη κεγάιν θαθφ. 

Δλζαξξχλνληαο απηφ ην είδνο ηέρλεο πνπ, φπσο έλαο θινγεξφο νπαδφο 

ηνπ ππνζηεξίδεη, ιέγεηαη ην «θάλε απηφ πνπ ζνπ αξέζεη». Απηφ, γηα ην 

δηθφ κνπ ζθεπηηθφ, παξφηη είλαη θαηάιιειν γηα ην πεδφ κνλνπάηη, είλαη 

θαζφια αξθεηά αμηνπξεπέο γηα ην κνλνπάηη πξνο ηελ ηέιεηα ηέρλε.
338

 

ρη νη Πξνξαθαειίηεο, παξά ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ επηηήδεπζε 

πνπ κπνξεί λα είραλ, ήηαλ ζε θάζε πεξίπησζε επηκειείο, επζπλείδεηνη· 

δνχιεπαλ ζθιεξά θαη νη επηξξνή ηνπο ζηελ αγγιηθή ζρνιή ήηαλ 

ζπλνιηθά επεξγεηηθή φκσο, απφ φ,ηη έρσ δεη ζην Παξίζη – θαη απηφ κε 
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ζιίςε ην ιέσ – θνβάκαη θαη ηαπηφρξνλα δελ εκπηζηεχνκαη ην λέν 

μεθίλεκα.
339

    

 

 

Παρϊρτημα ΙΙΙ 

D.S. MacColl, Θεωρητικοί «πρόγονοι» για τον 

Ιμπρεςιονιςμό. 
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Παρϊρτημα ΙΙΙ 

D.S. MacColl, Θεωρητικοί «πρόγονοι» για τον 
Ιμπρεςιονιςμό. 
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Παρϊρτημα ΙΙΙ 
 

D.S. MacColl, «Theoretical Precedents for Impressionism», Spectator, 12 

Γεθεκβξίνπ 1891, Ixvii, 846. 

 

«ηαλ εμεηάζνπκε ηελ ηερληθή απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζεσξνχκε 

πξφηππα, ζα βξνχκε φηη ε κεγάιε ηνπο δφμα δελ πξνέξρεηαη απφ ην έξγν 

ηνπο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν «ηειεησκέλν» απφ απηφ ησλ ππνινίπσλ 

θαιιηηερλψλ, νχηε απφ ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή ηνπο ζηε ιεπηνκέξεηα, 

αιιά απφ ηελ επξχηεξε αληίιεςή ηνπο, ε νπνία βιέπεη ηα αληηθείκελα 

θαηεπζείαλ θαη απηή ηελ ελέξγεηα ηεο ηέρλεο, ε νπνία δίλεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηέιεζκα κέζσ ηεο πιήξνπο έθθξαζεο. Σα ιφγηα 

είλαη ηνπ Sir Joshua αιιά ε ηδέα θαη ε αιήζεηα ζε απηά είλαη ηφζν παιηέο 

θαη ηφζν θαηλνχξηεο φζν ε Σέρλε». Σα ιφγηα απηά είλαη ηπιηγκέλα βέβαηα 

κε αζαθείο ζεσξίεο γηα ην Grand Style θαη ηψξα κε ηνλ εμίζνπ αζαθή 

Ηκπξεζηνληζκφ αιιά ε αηψληα δηαθνξά βξίζθεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ 

κηινχλ γηα αζχλδεηα θνκκάηηα θαη απηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ 

έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Ζ απάληεζε είλαη εμίζνπ παιηά: φηη ην 

απνηέιεζκα είλαη έλα ζχλνιν ησλ θνκκαηηψλ θαη απηή ε απάληεζε είλαη 

κηα κφληκε παξεγνξηά γηα ηνπο πξψηνπο. Μηα γελεηάδα είλαη θηηαγκέλε 

απφ καιιηά: δσγξάθηζε ηα καιιηά θαη ζα έρεηο ηε γελεηάδα. Έλαο 

άλζξσπνο είλαη θηηαγκέλνο απφ άλζξαθα θαη άδσην θαη άιια πξάγκαηα: 

θηηάμε ιίγα θνκκάηηα απφ απηά θαη ζα έρεηο ηνλ άλζξσπν. Σν παξαπάλσ 

δελ ζα ήηαλ θαη πνιχ θνληά ζηνλ Sir Joshua: «Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

πξαγκάησλ, νη νπνίεο δελ βνεζνχλ ηελ έθθξαζε ηνπ βαζηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ άρξεζηεο. Ξεγεινχλ, αθνχ 

δηψρλνπλ ηελ πξνζνρή, ηξαβψληαο ηελ καθξηά απφ ην θεληξηθφ δήηεκα. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εληχπσζε, αθφκα θαη απφ πξάγκαηα πνπ είλαη 

γλσζηά ζε εκάο, είλαη ζπάληα θάηη παξαπάλσ απφ ηε γεληθή αίζζεζε ηνπ 
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ζπλφινπ, πέξα απφ ηελ νπνία δελ θνηηάκε, γηα λα αλαγλσξίζνπκε ηα 

αληηθείκελα… Γελ ελλνψ φηη πξέπεη λα νξηζηεί ν βαζκφο πξνζνρήο πνπ 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηα κηθξφηεξα αληηθείκελα. Απηφ είλαη δχζθνιν λα 

γίλεη. Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη εθθξάδεη ηε γεληθή αίζζεζε ηνπ ζπλφινπ ε 

νπνία απφ κφλε ηεο κπνξεί λα δψζεη ζηα αληηθείκελα ηνλ αιεζηλφ ηνπο 

ραξαθηήξα θαη φπνηε απηή παξαηεξείηαη, φια ηα άιια κπνξνχλ λα 

παξακειεζνχλ, γηαηί γλσξίδνπκε ην ρέξη ηνπ θαιιηηέρλε. Μπνξνχκε λα 

ην πάκε έλα βήκα παξαθάησ θαη λα παξαηεξήζνπκε φηη, φηαλ απηή ε 

γεληθή αίζζεζε κάο παξνπζηάδεηαη απφ έλα ηθαλφ ρέξη, θαίλεηαη ζαλ λα 

εθθξάδεη ην αληηθείκελν αλαπαξάζηαζεο κε έλα πην δσληαλφ ηξφπν απ’ 

φ,ηη ε κηθξφηεξε ιεπηνκέξεηα ζα κπνξνχζε λα θάλεη… Ζ ηειεηφηεηα ζε 

νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα θνκκάηηα ηεο ηέρλεο δελ είλαη δπλαηφ λα 

απνθηεζεί απφ έλαλ θαιιηηέρλε, εθηφο εάλ έρεη ην ζπλήζεην λα θνηηάεη ηα 

αληηθείκελα ζπλνιηθά θαη λα παξαηεξεί ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην κάηη 

φηαλ απηφ δηαζηέιιεηαη θαη πξνζιακβάλεη ην ζχλνιν ρσξίο λα βιέπεη 

νπνηνδήπνηε άιιν θνκκάηη μερσξηζηά. Μέζσ απηνχ απνθηνχκε ηα 

θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά θαη καζαίλνπκε λα ηα κηκνχκαζηε κε επηδέμηεο 

κεζφδνπο». Απηή είλαη ε κέζνδνο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηνλ εγέηε ησλ Άγγισλ δσγξάθσλ...
340

  

[Αλ ν Reynolds επηζθεπηφηαλ ηελ παξνχζα έθζεζε ηεο Old Water-

Colour Society.] 

Θα έβξηζθε φηη ηα θχιια ηνπ δέληξνπ ζπρλά είλαη ηφζα πνιιά, ψζηε 

ην ίδην ην δέληξν λα έρεη ραζεί· ηφζν επεμεξγαζκέλα, ψζηε ηα πάληα 

εθηφο απφ ηελ πθή λα έρνπλ ραζεί· νη θνληηλέο απνρξψζεηο εκθαλίδνληαη 

ηφζν μερσξηζηά, ψζηε ε κεγαιχηεξε ζρέζε ηνπ ηφλνπ λα κελ θαίλεηαη 

θαζφινπ. Σν λα βιέπεηο ην κεγάιν ζε ζρέζε κε ην κηθξφ είλαη απηφ πνπ 
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θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ελφο κεγάινπ θαη ελφο κηθξνχ θαιιηηέρλε ην 

λα βιέπεηο θαηεπζείαλ έλα ζψκα αληί πξψηα έλα πφδη, κεηά έλα ρέξη θαη 

έηζη λα αληηιακβάλεζαη ηα θνκκάηηα ηνπ ηφλνπ θαη ηνπ ρξψκαηνο ζσζηά, 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νπηηθήο ελφο θαιιηηέρλε θαη ηνλ θαηάινγν 

ελφο κηληαηνπξίζηα.
341 
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Παρϊρτημα IV  

Bernard Shaw, Η Λογική τησ Τέχνησ. 
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Παξάξηεκα IV 

Bernand Shaw, «The Sanity of Art» [1908], Major Critical Essays, 1932, 

ζ. 291-94. 

 

Ηκπξεζηνληζκφο 

 

ηαλ αζρνινχκνπλ θπξίσο κε ηελ θξηηηθή ησλ εηθφλσλ, ην 

ηκπξεζηνληζηηθφ θίλεκα πάιεπε γηα «δσή» ζην Λνλδίλν θαη εγψ ην 

ππνζηήξημα παζηαζκέλα, επεηδή ήηαλ ην απνηέιεζκα απμεκέλεο 

πξνζνρήο θαη γξήγνξεο ζπλείδεζεο απφ κεξηάο ησλ αθνινχζσλ ηνπ. 

Ήηαλ μεθάζαξα πξννξηζκέλν λα βειηηψζεη θαηά πνιχ ηηο εηθφλεο 

αληηθαζηζηψληαο κε έλα θπζηθφ, παξαηεξεηηθφ, αιεζηλφ χθνο ην 

ζπκβαηηθφ ηδεαιηζηηθφ πνπ εθιακβαλφηαλ σο δεδνκέλν. Σν απνηέιεζκα 

δηθαίσζε πιήξσο ηελ επηινγή απφ πιεπξάο κνπ. Μπνξψ λα ζπκεζψ φηη, 

φηαλ ν Whistler πξνζπάζεζε λα επηβάιεη ζην θνηλφ λα παξαηεξήζεη ηηο 

πνηφηεηεο πνπ ν ίδηνο εηζήγαγε ζην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν, έπξεπε λα 

παξνπζηάζεη έλα φκνξθν ζρέδην κε έλα θνξίηζη ζην νπνίν ην θεθάιη 

ζθφπηκα είρε ζβεζηεί κε κεξηθέο ζθιεξέο, έληνλεο πηλειηέο. Αθξηβψο 

επεηδή γλψξηδε φηη, αλ είρε αθήζεη ην θεθάιη ηεο θνπέιαο νξαηφ, νη 

Βξεηαλνί Φηιηζηαίνη ζα παξαηεξνχζαλ κφλν εάλ ην θνξίηζη ήηαλ ή φρη 

φκνξθν θαη ζα ην πξνζπεξλνχζαλ ρσξίο λα δνπλ ηηο θαιιηηερληθέο 

πνηφηεηεο πνπ έθαλαλ ηε δσγξαθηά πνιχηηκε. κσο, ήηαλ επθνιφηεξν 

γηα ηνλ ηερλνθξίηε λα κλεζηθαθεί γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ πξνζψπνπ, λα ηε 

ζεσξεί απζάδε εθθεληξηθφηεηα θαη λα δείρλεη ηνπο θαινχο ηνπ ηξφπνπο 

αλαθέξνληαο ηνλ θχξην Whistler σο Jimmy απφ ην λα θάηζεη λα ζθεθηεί 

ηη ελλννχζε. Υξεηάζηεθαλ αξθεηά ρξφληα πξνπαγάλδαο κέζσ πξάμεσλ, 

γηα λα παξαηεξεζνχλ φιεο απηέο νη πνηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο νη 

ηκπξεζηνληζηέο επέκελαλ. Απηή ε πξφνδνο ζηελ κφξθσζε φζσλ 

αγαπνχζαλ ηελ ηέρλε επεξεάζηεθε απφ ηηο επίκνλεο εθζέζεηο έξγσλ νη 
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νπνίεο, φπσο ην θνξίηζη ηνπ Whistler κε ην δσγξαθηζκέλν πξφζσπν, 

ήηαλ πξνπαγαλδηζηηθά παξαδείγκαηα δεμηνηερλίαο θαη φρη νινθιεξσκέλα 

έξγα ηέρλεο. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Whistler θαη ε νκάδα ηνπ 

έπεηζαλ ηνπο εκπφξνπο ηέρλεο θαη ηηο θνηλσλίεο ησλ θαιιηηερλψλ λα 

παξνπζηάζνπλ απηέο ηηο ζπνπδέο, ην θνηλφ ζπλήζηζε λα αλέρεηαη απηφ 

πνπ ζηελ αξρή θαηλφηαλ ζαλ παξαινγηζκφο. Έηζη κνηξαία άλνημε ε 

πφξηα ζηνπο πξαγκαηηθνχο παξαινγηζκνχο. Καιιηηέρλεο ακθηιεγφκελεο 

ή ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ην έβξηζθαλ δχζθνιν λα δσγξαθίδνπλ ή λα 

ζρεδηάδνπλ θαιά ηνπο ήηαλ εχθνιν φκσο λα κνπηδνπξψλνπλ ην ραξηί ή 

ηνλ θακβά γηα λα δείμνπλ ηηο θειίδεο ελφο παιηνχ ηαβαληνχ ή ηα καχξα 

ζηήγκαηα ζε κηα θσηηά. Αξθεηά ζθνππίδηα ηέηνηνπ είδνπο 

δεκηνπξγήζεθαλ, εθηέζεθαλ θαη έγηλαλ αλεθηά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη 

άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ελφο 

παζαιείκκαηνο θαη ελφο ηνπίνπ ηνπ Monet: ζεσξνχζαλ ηνλ Monet ηφζν 

γεινίν φζν θαη ην παζάιεηκκα αιιά ήηαλ θνβηζκέλνη λα ην 

παξαδερηνχλ, επεηδή είραλ αλαθαιχςεη φηη θαινί ηερλνθξίηεο δελ 

ζεσξνχζαλ ηνλ Monet γεινίν θαιιηηέρλε. Έπεηηα, πέξα απφ ηνπο θαζαξά 

απαηεψλεο, ππήξραλ αξθεηνί αλεπεξέαζηνη θαιιηηέρλεο πνπ ζπλεηδεηά 

δεκηνπξγνχζαλ αζπλήζηζηεο εηθφλεο, επεηδή έβιεπαλ αζπλήζηζηα...
342

 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο πην ηθαλνχο ηκπξεζηνληζηέο δελ έδηλαλ ζεκαζία 

ζηηο θφξκεο, αιιά εθηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηηο ρξσκαηηθέο ζρέζεηο έηζη, 

επεηδή πάληα ππάξρεη αξθεηφο κηκεηηζκφο ζηηο ηέρλεο, ζχληνκα είρακε 

λένπο δσγξάθνπο κε πνιχ θαιφ κάηη νη νπνίνη θνίηαγαλ ηα ηνπία ή ηα 

κνληέια ηνπο κε ηα κάηηα ηνπο κηζφθιεηζηα θαη ιίγν ζνιά κέρξη απηφ πνπ 

έβιεπαλ λα κνηάδεη κε έξγν παξφκνην κε απηά ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο 

θαιιηηερλψλ.
343
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Δπηπιένλ, ην ηκπξεζηνληζηηθφ θίλεκα ψζεζε ζε κηα ζπνπδή γχξσ 

απφ ηελ αηκφζθαηξα ε νπνία παξαδνζηαθά ππνηίζεηαη φηη ήηαλ αφξαηε. 

Αιιά απηφ ζπάληα ζπλέβαηλε. Ζ αηκφζθαηξα απνηειείηαη απφ απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε «αμίεο» (values), νη νπνίεο είλαη ε ζρέζε ηνπ θσηφο θαη ηεο 

ζθηάο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σν παξαπάλσ 

είλαη πνιχ δχζθνιν έμσ απφ ηνλ ρψξν θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο κε ηα 

δηάθνξα ρξψκαηα λα θαίλνληαη θαζαξά αιιά πνιχ εχθνιν ζε ζθηεξά 

δσκάηηα ζηα νπνία ε απνπζία θσηφο κεηέηξεπε ηα ρξψκαηα ζε κάδεο ηνπ 

θαθέ ή ηνπ γθξη ζε δηαθνξεηηθφ βάζνο.
344

 

Σν πνξηξέην ηνπ Whistler γηα ηνλ Sarasate, έλα αξηζηνχξγεκα κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ, ζα έκνηαδε κε κηα κνλφρξσκε ζπνπδή αλ θξεκφηαλ δίπια 

ζε έλα πνξηξέην ηνπ Holbein θαη ηα κηθξά κπνπθέηα κε ρξψκα, κε ηα 

νπνία θάπνηεο θνξέο δηαθνζκεί ηα γπλαηθεία κνληέια ηνπ, ππέξνρα 

θαζψο είλαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εκαγηέ, 

ηνπ κσζατθνχ, ηνπ θνζκήκαηνο αιιά πνηέ κηαο πξσηφγνλεο «θχζεο». Οη 

καζεηέο ηνπ κπνξνχζαλ λα δσγξαθίδνπλ ζθνηεηλά εζσηεξηθά ρψξσλ ή 

κνξθέο ηνπνζεηεκέλεο ζε θειάξηα κε αμηνζαχκαζηε αιήζεηα θαη 

ιεπηφηεηα ζηηο αμίεο (values), ελψ ήηαλ αβνήζεηνη ζην λα 

αλαπαξαζηήζνπλ έλα πξάζηλν δέληξν ή έλαλ γαιάδην νπξαλφ. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζην λα δσγξαθίζνπλ έλα εζσηεξηθφ κε ην θσο θαη ην ρξψκα 

ηφζν θαζαξφ, φπσο ππάξρεη ζηα έξγα ηνπ Peter de Hooghe. Φπζηθά ην 

θνηλφ κε ηελ σθειηκηζηηθή ηνπ νηθεηφηεηα κε ην ρξψκα θαη ηελ 

«θηιηζηαία» αλαηζζεζία ζηηο αμίεο θαη ηελ αηκφζθαηξα, δελ αληηιήθζεθε 

ζηελ αξρή πνχ ηνπο νδεγνχζαλ νη Ηκπξεζηνληζηέο, απνξξίπηνληάο ηνπο 

σο δηεζηξακκέλα θαη θαθφθεκα ςψληα.
345
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Έρεηο ινηπφλ έλα θίλεκα πιήξσο επεξγεηηθφ θαη πξννδεπηηθφ θαη ζε 

θακία πεξίπησζε παξάινγν ή ληεθαληάλο. Παξφια απηά νδήγεζε ζε 

δεκφζηεο εθζέζεηο παζαιεηκκάησλ, ηα νπνία νχηε νη ίδηνη ηνπο νη 

δεκηνπξγνί δελ ζα ηνικνχζαλ λα ηα εθζέζνπλ πην πξηλ απνθάιπςε 

αλσκαιίεο ζηελ φξαζε θαιιηηερλψλ, νη νπνίεο, φπσο ζα έιεγαλ νη παιηνί 

αθαδεκατθνί, ζα παξέκελαλ θξπκκέλεο κε ην λα δσγξαθίδνπλ νη ίδηνη 

αληηθείκελα […] φπσο ήμεξαλ φηη ππάξρνπλ θαη φρη φπσο πξαγκαηηθά ηα 

έβιεπαλ νδήγεζε επίζεο καζεηέο πνπ έβιεπαλ νξζά λα θάλνπλ 

εμάζθεζε ζηελ νπηηθή παξακφξθσζε, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα κπσπηθά 

θαη ζαλ λα έρνπλ αζηηγκαηηζκφ θαη αθφκα ζηελ αληηθαηάζηαζε 

θακβάδσλ νη νπνίνη έκνηαδαλ κε κεγελζχζεηο θσηνγξαθηψλ, κε ρακειή 

έθζεζε απφ νηθεία πνξηξέηα ιφξδσλ ζε εχζπκα ξνδ ζαθάθηα λα 

θαβαιάλε ιακπεξά θαζηαλά άινγα. ια ηα παξαπάλσ θαη άιια αθφκα 

γη’ απηφλ πνπ θνίηαγε ηελ ηέρλε ρσξίο λα έρεη γλψζε ησλ ειιείςεσλ ηεο 

παξαδνζηαθήο ή ζπκβαηηθήο δσγξαθηθήο, ζα σζνχζαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη ηκπξεζηνληζηέο θαη νη ζχγρξνλνί ηνπο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξνη ινγηθνί 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηεξάδεο ηνπο.
346
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Κατϊλογοσ Εικόνων 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2: Claude Monet, Εληύπφζε, Αλαηέιιφλ ήιηος, 1872, ιάδη ζε θακβά, 48 x 63 εθ., Musée 

Marmottan Monet, Παξίζη 
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Δηθόλα 3: John Singer Sargent, Carnation Lily Lily Rose, 1885-6, ιάδη ζε θακβά, Tate Britain, 

Λνλδίλν 



 

 

153 

 

 

Δηθόλα 4: James Abbott McNeill Whistler, Νστηερηλό ζε καύρο θαη τρσζό, 1875, ιάδη ζε θακβά, 

60 x 47 εθ., Phillips Collection, Οπάζηλγθηνλ 



 

 

154 

 

 

Δηθόλα 5: James Abbott McNeill Whistler, Νστηερηλό ζε κπιε θαη αζεκί – Chelsea, 1871, ιάδη ζε 

θακβά, Tate Britain, Λνλδίλν 



 

 

155 

 

 
Δηθόλα 6: Edgar Degas, Το αυέληη, 1875-76, ιάδη ζε θακβά, 92 x 68 εθ., Musee d' Orsay, Παξίζη 



 

 

156 

 

 

Δηθόλα 7: Wynford Dewhurst, Ο κύιος ζηο Brigand, ρ.ρ., ιάδη ζε θακβά, 55.5 x 46.3 εθ., Kirklees Museums and Galleries, 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γηνξθζάηξ 



 

 

157 

 

 

Δηθόλα 8: Camille Pissarro, Ο ζηαζκός Lordship Lane, Dulwich, 1871, ιάδη ζε θακβά, 45 x 73 εθ., Courtauld 

Gallery, Λνλδίλν 

Δηθόλα 9: 

Walter 

Richard 

Sickert, 

The 

Eldorado, 

Paris, π. 

1906, 

ιάδη ζε 

θακβά, 

Barber 

Institute 

of Fine 

Arts, 

Μπέξκπη

γρακ 



 

 

158 

 

 
Δηθόλα 10: Claude Monet, Ο Τάκεζες θάηφ από ηο Westminster, π. 1871, ιάδη ζε θακβά, 47 x 63 εθ., National Gallery, Λνλδίλν 

Δηθόλα 

11: 

Camille 

Pissarro, 

Το ηρέλο, 

Bedfork 

Park, ρ.ρ., 

ιάδη ζε 

θακβά, 54 

x 65 εθ., 

ηδησηηθή 

ζπιινγή 



 

 

159 

 

 
Δηθόλα 12: Claude Monet, Βάρθες ζηο ιηκάλη ηοσ Λολδίλοσ, 1871, ιάδη ζε θακβά, ηδησηηθή 

ζπιινγή 

Δηθόλα 

13: 

Alfred 

Sisley, 

Γέθσρα 

ζηε 

Villeneuv

e-la-

Garenne, 

1872, 

ιάδη ζε 

θακβά, 

49.5 x 

65.4 εθ., 

Metropoli

tan 

Museum 

of Art, 

Νέα 

Τόξθε 



 

 

160 

 

 
Δηθόλα 15: 

Camille 

Pissaro, Ο 

δρόκος 

Versailles ζηε 

Louveciennes 

(τηόλη), 1869-70, 

ιάδη ζε θακβά, 

38 x 46 εθ., 

Walters Art 

Museum, 

Βαιηηκόξε 

Δηθόλα 14: Camille Pissarro, Η εθθιεζία ηφλ Αγίφλ Πάληφλ, π. 1871, ιάδη ζε θακβά, 18.2 x 22.8 εθ., ηδησηηθή 

ζπιινγή 



 

 

161 

 

 

 

Δηθόλα 16: Camille Pissarro, Άλφ Norwood, 1870, ιάδη ζε θακβά, 35 x 46 εθ., National Gallery, Λόλδηλν 

Δηθόλα 17: 

Camille 

Pissarro, 

Τοπίο ζηε 

Louveciennes 

(Φζηλόπφρο), 

1870, ιάδη ζε 

θακβά, 88.9 x 

116.2 εθ., 

Getty Center, 

Καιηθόξληα 



 

 

162 

 

 
 
 

Δηθόλα 18: 

Edouard Manet, 

Οη βαρθάρεδες 

ζηο Αρδεληέηγ, 

1874, ιάδη ζε 

θακβά, 149 x 115 

εθ., Tournai 

Museum of Fine 

Arts, Tournai 

Δηθόλα 19: 

Pierre-

Auguste 

Renoir, 

Αλζηζκέλε 

θαζηαληά, 

1881, ιάδη ζε 

θακβά, 71 x 

89 εθ., 

Staatliche 

Museen, 

Βεξνιίλν 



 

 

163 

 

 
  
 

Δηθόλα 20: 

William 

Orpen, Ωδή 

ζηολ Manet, 

1909, ιάδη ζε 

θακβά, 162.9 x 

130 εθ., 

Manchester 

Art Gallery, 

Μάληζεζηεξ 

Δηθόλα 21: 

Claude 

Monet, Σν 

Belle-Ile, 

1886, ιάδη 

ζε θακβά, 

65 x 85.5 

εθ., Musee 

Rodin, 

Παξίζη 



 

 

164 

 

 Δηθόλα 22: 

Frederick 

Leighton, Ο 

Περζέας θαη ε 

Αλδροκέδα, 

1891, ιάδη ζε 

θακβά, 235 x 

129.2 εθ., 

Walker Art 

Gallery, 

Λίβεξπνπι 



 

 

165 

 

    

Δηθόλα 23: William James Laidlay, Σηολ Νείιο, 1900, ιάδη ζε θακβά, 406 x 610 κκ., Tate Britain, 

Λνλδίλν 

Δηθόλα 24: 

Claude 

Monet, Η 

παραιία 

ζηελ 

Trouville, 

1870, ιάδη 

ζε θακβά, 

38 x 46 εθ., 

National 

Gallery, 

Λνλδίλν 



 

 

166 

 

 

 
 

Δηθόλα 25: Camille Pissarro, Χηόλη ζηε Louveciennes, 1870, ιάδη ζε θακβά, 32 x 48 εθ., Art Institute of 

Chicago, ηθάγν 

Δηθόλα 26: Camille Pissarro, Άπουε ηοσ άλφ Norwood, ρ.ρ., ζηπιό θαη θαθέ κειάλη πάλσ από κνιύβη ζε ραξηί, 16 x 20 εθ., 

Ashmolean Museum, Ομθόξδε 



 

 

167 

 

  

Δηθόλα 27: Claude Monet, Το τφρηό Bennecourt, 1868, ιάδη ζε θακβά, 81 x 100 εθ., Art Institute of 

Chicago, ηθάγν 

Δηθόλα 28: 

Edouard 

Manet, Η 

εθηέιεζε ηοσ 

Ασηοθράηορα 

Maximilian, 

1868-69, ιάδη ζε 

θακβά, 252 x 

305 εθ., 

Kunsthalle 

Mannheim, 

Μάλρατκ 



 

 

168 

 

 
 

Δηθόλα 29: 

Claude 

Monet, 

Γσλαίθες 

ζηολ θήπο, 

π. 1866, 

ιάδη ζε 

θακβά, 255 

x 205 εθ., 

Musee d' 

Orsay, 

Παξίζη 

Δηθόλα 30: 

Camille 

Pissarro, Η 

Λεφθόρος 

ηες 

Μολκάρηες 

ηε λύτηα, 

1897, ιάδη 

ζε θακβά, 

53 x 65 εθ., 

National 

Gallery, 

Λνλδίλν 



 

 

169 

 

 
   

Δηθόλα 31: 

Pierre-

Auguste 

Renoir, Το 

πρόγεσκα 

ηφλ 

βαρθάρεδφλ, 

1880-81, ιάδη 

ζε θακβά, 

130 x 173 εθ., 

The Phillips 

Collection, 

Οπάζηγθηνλ 

Δηθόλα 32: Eugene Boudin, Η είζοδος ζηο ιηκάλη ηες Trouville, 1888, ιάδη ζε καόλη, 32.4 x 40.9 εθ., 

National Gallery of Arts, Λνλδίλν 



 

 

170 

 

 
    

Δηθόλα 33: 

James 

Abbot 

McNeill 

Whistler, 

Σύλζεζε ζε 

γθρη θαη 

καύρο 

Νούκερο 1 (ε 

κεηέρα ηοσ 

θαιιηηέτλε), 

1871, ιάδη 

ζε θακβά, 

144.3 x 162.4 

εθ., Musee 

d' Orsay, 

Παξίζη 

Δηθόλα 34: 

Walter 

Richard 

SIckert, Τα 

θορίηζηα ζηελ 

Plaza Tiller, 

1928, ιάδη ζε 

θακβά, 

ηδησηηθή 

ζπιινγή 



 

 

171 

 

 
  

Δηθόλα 35: 

Edgar 

Degas, Οη 

κπιε 

τορεύηρηες, 

π. 1897, 

παζηέι, 67 x 

67 εθ., 

Pushkin 

Museum, 

Μόζρα 

Δηθόλα 36: 

Philip 

Wilson 

Steer, 

Καιοθαίρη 

ζηο Cowes, 

ιάδη ζε 

θακβά, 51 x 

61 εθ., City 

Art Gallery, 

Μάληζεζηεξ 



 

 

172 

 

 
   

Δηθόλα 37: Philip Wilson Steer, Απόγεσκα θαιοθαηρηού, 1888, ιάδη ζε θακβά, 146 x 228.6 εθ., 

ηδησηηθή ζπιινγή 

Δηθόλα 38: 

Philip Wilson 

Steer, 

Knucklebones, 

Walberswick, 

1888-89, ιάδη 

ζε θακβά, 

Ipswich 

Museum, 

Ίπζνπηηο 



 

 

173 

 

 

Δηθόλα 39: 

Philip Wilson 

Steer, Η 

παραιία ζηο 

Walberswick, 

π. 1889, ιάδη 

ζε μύιν, 603 x 

761 x 15 κκ., 

Tate Britain, 

Λνλδίλν 

Δηθόλα 40: Philip Wilson Steer, Κορίηζηα ηρέτοσλ, Walberswick Pier, 1888-94, ιάδη ζε θακβά, 629 x 927 κκ., 

Tate Britain, Λνλδίλν 



 

 

174 

 

 
   

Δηθόλα 41: Jean-Francois Millet, Οη ζηατοκαδώτηρες, 1857, ιάδη ζε θακβά, 85.5 x 111 εθ., Musee du Louvre, Παξίζη 

Δηθόλα 42: 

Stanhope 

Alexander 

Forbes, Η 

ιίκλε, ρ.ρ., 

ιάδη ζε 

θακβά, 49 x 

61.5 εθ., 

Newport 

Museuman

d Art 

Gallery, 

Νηνύπνξη 



 

 

175 

 

 
  

Δηθόλα 43: Alfred James Munnings, Το κολοπάηη ζηολ δελδρόθεπο, 1908, ιάδη ζε θακβά, 76.2 x 106.7 εθ., The Munnings 

Art Museum, Νηέληακ 

Δηθόλα 44: 

Henry Scott, 

Οη ιοσόκελοη, 

1889, ιάδη ζε 

θακβά, 116.8 x 

86.3 εθ., Leeds 

Art Gallery, 

Ληληο 



 

 

176 

 

 
 

Δηθόλα 45: 

Henry 

Herbert La 

Thangue, Σηο 

Dauphine, 

1885, ιάδη ζε 

θακβά, 

ηδησηηθή 

ζπιινγή 

Δηθόλα 46: 

George 

Clausen, Η 

βοζθοπούια, 

1885, ιάδη ζε 

θακβά, 64.7 x 

46 εθ., 

Walker Art 

Gallery, 

Λίβεξπνπι 



 

 

177 

 

 
  

Δηθόλα 47: 

Walter 

Richard 

Sickert, 

Gatti's 

Hungerford 

Palace of 

Varieties. Η 

ζεηρά ηες 

Katie 

Lawrence, π. 

1888, ιάδη ζε 

θακβά, 38.7 x 

47 εθ., Yale 

University 

Art Gallery, 

Γέηι 

Δηθόλα 48: 

William 

Llewellyn, 

Απόγεσκα 

ζηοPadstow, 

Cornwall, 

1890, ιάδη ζε 

θακβά, 127 x 

182 εθ., 

Atkinson Art 

Gallery 

Collection- 

άνπζπνξη 



 

 

178 

 

 
 

Δηθόλα 49: Frederick Brown, Η αυίδα από θηζζό, π. 1933-37, ιάδη ζε θακβά, 45.7 x 61 εθ., Tate 

Britain, Λνλδίλν 

Δηθόλα 50: Augustus 

John, ν David θαη ε 

Dorelia ζηελ 

Νορκαλδία, 1908, 

ιάδη ζε θακβά, 37.2 

x 45.4 εθ., 

Fitzwilliam 

Museum, Κέηκπξηηδ 



 

 

179 

 

 
  

Δηθόλα 52: 

Albert 

Rutherston, 

Σηο λερό, 

1911, 

ηέκπεξα ζε 

θακβά, 2277 

x 2013 κκ., 

Tate 

Britain, 

Λνλδίλν 

Δηθόλα 51: 

Walter 

Richard 

Sickert, 

Ελησπφζηαθό 

θόρεκα θσρία 

Beerbohm, 

1908, ιάδη ζε 

θακβά, 50.8 x 

40.4 εθ., 

Walker Art 

Gallery, 

Λίβεξπνπι 



 

 

180 

 

 
  
 

Εικόνα 53: Lucien Pissarro, Χωράφι με ςίκαλη από το Cadborough, Ηλιοβαςίλεμα, 1913, λάδι σε καμβά, 53.5 x 64.5 εκ., 

Indianapolis Museum of Art, Ιντιανάπολις 

Δηθόλα 54: 

Walter Richard 

Sickert, Το 

καγαδί κε 

θαιάζηα, Rue 

St. Jean, 

Dieppe, France, 

π. 1911-12, ιάδη 

ζε θακβά, 50.2 

x 60.9 εθ., 

Aberdeen Art 

Gallery and 

Museums, 

Ακπεξληήλ 



 

 

181 

 

 

Δηθόλα 55: Frederick Brown, Ασηοπορηρέηο, 1911, ιάδη ζε 

θακβά, 91.4 x 72.4 εθ. 



 

 

182 

 

    

Δηθόλα 56: 

Robert 

Bevan, 

Απόγεσκα 

ζηελ θοηιάδα 

Valley, π. 

1912, ιάδη ζε 

θακβά, 51 x 

61 εθ., 

ηδησηηθή 

ζπιινγή 

Δηθόλα 57: Walter 

Richard Sickert, 

Το βιέκκα, 1911, 

ιάδη ζε θακβά, 

Fitzwilliam 

Museum, 

Κέηκπξηηδ 



 

 

183 

 

 

Δηθόλα 58: Spencer Gore, Το κπαιθόλη ζηελ Alhmbra, 1911-12, ιάδη ζε θακβά, 48.5 x 38.5 

εθ. 



 

 

184 

 

   

 

Δηθόλα 60: 

Walter 

Richard 

Sickert, Ο 

θόλος ζηο 

Camden 

Town, π. 

1907-08, 

ιάδη ζε 

θακβά, 61 x 

40.6 εθ., 

ηδησηηθή 

ζπιινγή 

Δηθόλα 

59: 

Harold 

Gilman, 

Το 

θαλάιη 

ζηε 

γέθσρα, 

Flekkefjo

rd, π. 

1913-14, 

ιάδη ζε 

θακβά, 

45.7 x 61 

εθ., Tate 

Britain, 

Λνλδίλν 



 

 

185 

 

 

Δηθόλα  62:  Σν πεξηνδηθό Germ Ιαλνπάξηνο 1850 

Δηθόλα 61: John William Waterhouse, Η ιαίδε ηοσ Shalott, 1888, ιάδη ζε θακβά, 

183 x 230 εθ., Tate Britain, Λνλδίλν 



 

 

186 

 

Δηθόλα 63: Albert Joseph Moore, Ασηοί ποσ ολεηρεύοληαη, 1884, ιάδη ζε θακβά, 70 x 121 εθ., Birmingham Museum 

and Art Gallery, Μπέξκπηλρακ 

 

Δηθόλα 64: William Hogarth, Αλαδεηώληας υήθοσς, 1754, ιάδη ζε θακβά, 101.6 x 127 εθ., Sir 

John Soane’s Museum, Λνλδίλν 

 



 

 

187 

 

 

 

Δηθόλα 65: Sir Lawrence Alma – Tadema, Σηα ταιάζκαηα, ρ.ρ., ιάδη ζε θακβά, Ιδησηηθή ζπιινγή 

 

Δηθόλα 66: Sir Frederick 

Lord Leighton, Πύρηλος 

Ιούληος, 1885, ιάδη ζε 

θακβά, 120.6 x 120.6 εθ., 

Museo de Arte de Ponce, 

Πνπέξην Ρίθν 



 

 

188 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

 

 

Άξζξα 

 
 

 A Modern Painter, «The Case for Modern Painting IV-The Royal Academy 

and the New English Art Club», The Burlington Magazine for Connoisseurs, 

Vol. 11 No. 52 (Ηνχιηνο 1907), pp. 204-207. 

 Athill, Philip, «The International Society of Sculptors, Painters and Gravers», 

The Burlington Magazine, Vol. 127 No. 982 (Ηαλνπάξηνο 1985), pp. 21-29 + 

33. 

 Becker, Robert Stephen, «George Moore: Artist and Art Critic», Irish review 

(1984-1987), Vol. 2, No. 3 (Φζηλφπσξν 1985), pp. 49-55. 

 B. N., «Sickert and Camden Town Group», The Burlington Magazine for 

Connoisseurs, Vol. 93 No. 582 (επηέκβξηνο 1951), pp. 303-304. 

 C. F., «The New English Art Club», The Burlington Magazine for 

Connoisseurs, Vol. 27 No. 147 (Ηνχληνο 1915), pp. 127-128. 

 Codell, Julie, «From English School to British School: Modernism, 

Revisionism, and National Culture in the Writings of M. H. Spielmann», 

Nineteenth-Century Art Worldwide: a Journal of Nineteenth-Century Visual 

Culture, Vol. 14 Issue 2 (Καινθαίξη 2015). 

 Constable, W. G., «The New English Art Club», The Burlington Magazine for 

Connoisseurs, Vol. 46 No. 263 (Φεβξνπάξηνο 1925), pp. 56-59. 

 Corbett, David Peters «Gross Material Facts: Sexuality, Identity and the City 

in Walter Sickert, 1905-1910», Art History, Vol. 21 Issue 1 (Μάξηηνο 1998), 

pp. 45-64. 

 Daniels, Rebecca, «Walter Sickert and Urban Realism: Ordinary Life and 

Tragedy in Camden Town», The British Art Journal, Vol. 3 No. 2 (Άλνημε 

2002), pp. 58-69. 

 Dempsey, Andrew, «Whistler and Sickert: a Friendship and its End», Apollo, 

Vol. 83 (1966), pp. 30-37. 

 Droth, Martina – Trippi, Peter, «Change/Continuity: Writing about Art in 

Britain Before and After 1900», Nineteenth-Century Art Worldwide: a Journal 



 

 

189 

 

of Nineteenth-Century Visual Culture, Vol. 14 Issue 2 (Καινθαίξη 2015). 

 Frankiss, Charles C., «Camille Pissarro, Theodore Duret and Jules Berthel in 

London in 1871», The Burlington Magazine, Vol. 146 No. 1216 (Ηνχιηνο 

2004), pp. 470-472. 

 Greenhalgh, Paul, «Arts, Politics and Society at the Franco-British Exhibition 

of 1908», Art History, Vol. 8 No. 4 (Γεθέκβξηνο 1985).  

 Helmreich, Anne L., «John Singer Sargent, “Carnation, Lily, Lily, Rose”, and 

the Condition of Modernism in England, 1887», Victorian Studies, Vol. 45 No. 

3 (Άλνημε 2003), pp. 433-455. 

 House, John, «New Material on Monet and Pissarro in London 1870-71», The 

Burlington Magazine, Vol. 120 No. 907 (Οθηψβξηνο 1978), pp. 636-639+641-

642. 

 Laughton, Bruce, «Steer and French Painting», Apollo, Vol. 91 (1970), pp. 

210-217. 

 Locke, Nancy, «Manet and the London Critics», The Burlington Magazine, 

Vol. 152 No. 1293, Manet and the Post-Impressionists: A Centenary Issue 

(Γεθέκβξηνο 2010), pp. 780-782. 

 McConkey, Kenneth, «Philip Wilson Steer, Bradford, Cartwright Hall», The 

Burlington Magazine, Vol. 128 No. 1001 (Αχγνπζηνο 1986), pp. 625-627. 

 ―, «British Impressionism the Indispensable Study of Colour and Light», 

Apollo, Vol. 132 (1990), pp. 22-27. 

 Nicolson, Benedict, «Post-Impressionism and Roger Fry», The Burlington 

Magazine, Vol. 93 No. 574 (Ηαλνπάξηνο 1951), pp. 10-15. 

 Parkes, Adam, «A Sense of Justice: Whistler, Ruskin, James, Impressionism», 

Victorian Studies, Vol. 42 No. 4 (Καινθαίξη 1999 – Καινθαίξη 2000) pp. 593-

629.  

 P. G. K., «The New English Art Club», The Artist: An Illustrated Monthly 

Record of Arts, Crafts and Industries, Vol. 28 No. 246 (Ηνχιηνο 1900), pp. 84. 

 Roberts, Keith, «Sisley in Nottingham and Paris», The Burlington Magazine, 

Vol. 113 No. 816 (Μάξηηνο 1971), pp. 167-169. 

 Robins, Anna Gruetzner, «Leighton and British Impressionism: the 

Academician and the Avant-Garde», Apollo, Vol. 143 (1996), pp. 45-47. 

 R. R. T., «The New English Art Club», The Burlington Magazine for 



 

 

190 

 

Connoisseurs, Vol. 42 No. 239 (Φεβξνπάξηνο 1923), pp. 101+105. 

 Rubin, Adrianne, «From Impressionism to Post-Impressionism: Continuities in 

Roger’s Fry concept of Aesthetic Perception», Nineteenth-Century Art 

Worldwide: a Journal of Nineteenth-Century Visual Culture, Vol. 14 Issue 2 

(Καινθαίξη 2015).  

 Rutherston, Albert, «Orpen and Gore to the Camden Town Group», The 

Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 83 No. 485 (Αχγνπζηνο 1943), 

pp. 200-203+205. 

 Sickert, Walter, «The New English Art Club», The Burlington Magazine for 

Connoisseurs, Vol. 28 No. 155 (Φεβξνπάξηνο 1916), pp. 207-208. 

 Shone, Richard, «John Singer Sargent and the Edwardian Age», The 

Burlington Magazine, Vol. 121 No. 917 (Άπγνπζηνο 1979), pp. 532-536. 

 ―, «Landscape in Britain 1850-1950. London Hayward Gallery», The 

Burlington Magazine, Vol. 125 No. 961 (Απξίιηνο 1983), pp. 242-243 + 245. 

 ―, «London Impressionists and Wolmark», The Burlington Magazine, Vol. 

117 No. 867 (Ηνχληνο 1975), pp. 418 + 420-421. 

 ―, «The New English Art Club, London, Christie’s, Benedict Nicolson 

(επίκ.), The Burlington Magazine, Vol. 128 (1986), pp. 763-764. 

 The Burlington Magazine of Connoisseurs, «Some Specimens of Modern 

Painting», The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 15 No. 76 (Ηνχιηνο 

1909), pp. 217-219 + 221. 

 Walker, Virginia, «Stanhope Forbes (1857-1947) and the Invention of the 

Newlyn School», The British Art Journal, Vol. 13 No. 1 (Άλνημε-Καινθαίξη 

2012), pp. 68-77. 

 Vaughan William, The Englishness of British Art, Oxford Art Journal, Vol. 13, 

No. 2 ( 1990), ζ. 11-23 

 Z., «The New English Art Club», The Burlington Magazine for Connoisseurs, 

Vol. 32 No. 179 (Φεβξνπάξηνο 1918), pp. 78+81. 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 

 

Βηβιία 

 

 
 Πνιπμέλε, Γαζθαιάθε, Ζ Πξόζιεςε ηεο Μνληέξλαο Σέρλεο ζην Πεδίν ηεο 

Σερλνθξηηηθήο ζηελ Αγγιία ηνλ 20
ν
 αηώλα. Ζ Πεξίπησζε ηνπ Roger Fry (1893-

1934), Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Απξίιηνο 

2014. 

 A Roger Fry Reader, Christopher Reed (επίκ.), ηθάγν θαη Λνλδίλν, The 

University of Chicago Press, 1996. 

 Baron, Wendy, Perfect Moderns: A History of the Camden Town Group, 

Λνλδίλν, Ashgate, 2000. 

 Bayer, Thomas M., John R. Page, The Development of the Art Market in 

England: Money as Muse: 1730-1900, Λνλδίλν, Pickering & Chatto 

Publishers Ltd, 2011. 

 Beckwith, Alice H. R. H., «Pre-Raphaelites, French Impressionism and John 

Ruskin Intersections at the Eragny Press, 1894-1914», Susan P. Casteras – 

Alicia Craig Faxon (επίκ.), Pre-Raphaelite arts in its European Context 

(1995), pp. 175-190. 

 Borland, Maureen, D. S. MacColl: Painter, Poet, Art Critic, Λνλδίλν, Lennard 

Publishing, 1995.  

 Clausen George, Aims and Ideals in Art, Λνλδίλν, Methuen & Co., 1906 

 ―, Six Lectures on Painting: delivered to the Students of the Royal Academy 

of Arts in London, Λνλδίλν, London E. Stock, 1904. 

 Connett, Maureen, Walter Sickert and the Camden Town Group, Έμεηεξ, 

David & Charles Publishers, 1992. 

 Corbett, David Peters, The World in Paint: Modern Art and Visuality in 

England, 1848-1914, Μάληζεζηεξ, Manchester University Press, 2004. 

 ―, Walter Sickert, Λνλδίλν, Tate Gallery Publishing, 2001. 

 Denvir, Bernard, The Impressionists at First Hand, Λνλδίλν, Thames and 

Hudson Ltd, 1995 (α΄ εθδ. 1987). 

 Dewhurst, Wynford, Impressionist Painting: its Genesis and Development, 

Λνλδίλν, George Newnes Limited, 1904. 

 Distel, Anne, Impressionism the First Collectors, Barbara Perroud-Benson 

(κεη.), Νέα Τφξθε, Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1990. 



 

 

192 

 

 Durand-Ruel Paul-Louis, Durand-Ruel, Flavie, «Paul Durand-Ruel (1831-

1922) a Portrait», Sylvie Patry (επίκ.), Inventing Impressionism: Paul Durand-

Ruel and the Modern Art Market, Νηνπ Υέηβελ, Yale University Press, 2015. 

 Englishness Politics and Culture 1880 – 1920, Robert Colls θαη Philip Dodd 

(επίκ.), Λνλδίλν, Νέν Γειρί, Νέα Τφξθε, ίδλετ, Bloomsbury, 2014. 

 Fairbrother, Trevor, John Singer Sargent, Νέα Τφξθε, Harry N. Abrams Inc., 

1994. 

 Flint, Kate, Impressionists in England: The Critical Reception, Kate Flint 

(επίκ.), Λνλδίλν, Routledge Revivals, 2016 (α’ εθδ. 1984). 

 Harrison, Charles, English Art and Modernism 1900-1939, Νηνπ Υέηβελ θαη 

Λνλδίλν, Yale University Press, 1994 (α΄ εθδ. 1981). 

 Hauser, Arnold, Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Σάθε Κνλδχιε (κεη.), 4
νο

 

Σφκνο, Αζήλα, Δθδφζεηο Κάιβνο, 1970 (α΄εθδ. 1951). 

 Hermann, Luke, Nineteenth Century British Painting, Λνλδίλν, Giles de la 

Mare Piblishers Limited, 2000. 

 Hewison, Robert, «Fog in the Channel: The British Dialogue with 

Modernism», Blast to Freeze: British Art in the 20
th

 Century, Γεξκαλία, 

Kunstmuseum Wolfburg Hatje Gantz Publishers, 2002. 

 Hobsbawm, E.J., Ζ επνρή ησλ απηνθξαηνξηώλ 1875-1914, Κσζηνχια 

θιαβελίηε (κεη.), Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 2010. 

 Holub C., Robert, Θεσξία ηεο Πξόζιεςεο: κηα θξηηηθή εηζαγσγή, 

Κσλζηαληίλα Σζαθνπνχινπ (κεη.), Αλλα Σδνχκα (επηκ.), Αζήλα, Μεηαίρκην 

Δπηζηήκεο, 2001. 

 House John, Impressionism for England: Samuel Courtauld as Patron and 

Collector, Νηνπ Υείβελ θαη Λνλδίλν, Yale University Press, 1994. 

 Jauss, Hans Robert, Toward an Aesthetic Reception, Timothy Bahti (κεη.), 

Paul de Man (εηζαγ.), Μπξάηηνλ Μεγάιε Βξεηαλία, The Harvester Press, 

1982. 

 Laidlay, William James, The Origins and First Two Years of the New English 

Art Club, Λνλδίλν, John Lanethe Bodely Head, 1907. 

 Laughton, Bruce, Philip Wilson Steer, 1860-1942, Ομθφξδε, Clarendon Press, 

1971. 

 Matthew, Arnold, Culture and Anarchy, 1869. 



 

 

193 

 

 McConkey, Kenneth, A Free Spirit: Irish Art 1860-1960, Λνλδίλν, Antique 

Collectors Club, 1990. 

 ―, British Impressionism, Ομθφξδε, Phaidon Press Limited, 1989. 

 ―, Impressionism in Britain, Νηνπ Υέηβελ θαη Λνλδίλν, Yale University Press, 

1995. 

 ―, The New English: A History of the New English Art Club, Λνλδίλν, Royal 

Academy Publications, 2006. 

 McGrecor, Sheila, «The Scottish Colourists», Chris Stephens (επίκ.), The 

History of British Art 1870-Now, 4
νο

 Σφκνο, Λνλδίλν, Tate Publishing, 2008. 

 Moore, George, Modern Painting, Λνλδίλν, Walter Scott Limited, 1893. 

 Parker, Adams, A Sense of Shock: The Impact of Impressionism on Modern 

British and Irish Writing, Νέα Τφξθε, Oxford University Press, 2011. 

 Patry Sylvie, Anne Robins, Christopher Riopelle, Joseph J. Rishel, Jennifer A. 

Thompson, «Paul Durand-Ruel an “Unrepentant Risk-Taker”», Sylvie Patry 

(επίκ.), Inventing Impressionism: Paul Durand-Ruel and the Modern Art 

Market, Νηνπ Υέηβελ, Yale University Press, 2015. 

 Pevsner Nikolaus, The Englishness of English Art, Νέα Τφξθε, Frederick A. 

Praeger, 1955. 

 Pool, Phoebe, Impressionism, Λνλδίλν, Thames and Hudson, 1967. 

 Reitlinger, Gerarld, The Economics of Taste: The Rise and Fall of Pictures 

Prices 1760-1960, 1
νο

 Σφκνο, Νέα Τφξθε, Hackert Art Books, 1982. 

 Rewald, John, The history of Impressionism, Νέα Τφξθε, The Museum of 

Modern Art, 1973. 

 Ruel, Paul-Durand, Memoirs of the First Impressionist Art Dealer (1831-

1922), Παξίζη, Flammarion, 2014.  

 Robins, Anna Gruetzner, A Fragile Modernism: Whistler and his Impressionist 

Followers, Νηνπ Υείβελ θαη Λνλδίλν, Yale University Press, 2008. 

 ―, «British Impressionism: The Magic and Poetry of Life around them», 

Norman Broude (επίκ.), World Impressionism: The International Movement, 

1860-1920, Νέα Τφξθε, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1990. 

 ―, «Durand-Ruel’s Conquest of London», Sylvie Patry (επίκ.), Inventing 

Impressionism: Paul Durand-Ruel and the Modern Art Market, Νηνπ Υέηβελ, 

Yale University Press, 2015. 



 

 

194 

 

 ―, «Living the Simple Life: George Clausen at Childwick Green, St Albans», 

David Peters Corbett, Ysanne Holt, Fiona Russell (επίκ.), The Geographies of 

Englishness: Landscape and the National Past 1880-1940, Νηνπ Υέηβελ θαη 

Λνλδίλν, Yale University Press, 2002. 

 ―, Modern Art in Britain 1910-1914, Λνλδίλν, Merrell Holberton Publishers, 

1997. 

 ―, The EY Exhibition: Impressionists in London: French Artists in Exile 

1870-1914, Λνλδίλν, Tate Enterprises Ltd, 2017.  

 Robins, Anna Gruetzner – Richard Thompson, Degas, Sickert and Toulouse-

Lautrec London and Paris 1870-1910, Λνλδίλν, Tate, 2005. 

 Rothenstein, John, British Art since 1900, Ομθφξδε, Phaidon Press LTD, 

1962. 

 Shone, Richard, The Century of Change: British Painting Since 1900, 

Ομθφξδε, Phaidon Press Limited, 1977. 

 ―, Sickert Walter, Ομθφξδε, Phaidon Press Limited, 1988. 

 ―, Alfred Sisley, Λνλδίλν, Phaidon Press Limited, 1999. 

 Spalding, Frances, British Art since 1900, Λνλδίλν, Thames and Hudson, 1996 

(α΄ εθδ. 1986). 

 Taylor, Brandon, «Foreigners and Fascists: Patterns of Hostility to Modern Art 

in Britain before and after the First World war», David Peters Corbett, Ysanne 

Holt, Fiona Russell (επίκ.), The Geographies of Englishness: Landscape and 

the National Past 1880-1940, Νηνπ Υέηβελ θαη Λνλδίλν, Yale University Press, 

2002. 

 Thornton, Alfred, Fifty Years of the New English Art Club 1886-1955, 

Λνλδίλν, Curwen Press, 1951. 

 Treuherz, Julia, Victorian Painting, Λνλδίλν, Thames and Hudson Ltd, 1997 

(α΄ εθδ. 1993). 

 Watney, Simon, English Post-Impressionism, Λνλδίλν, Cassell Ltd, 1980. 

 Webster’s New World Dictionary of the American Language, David B. 

Guralink (επίκ.), Νέα Τφξθε, Simon and Schuster, 1962. 

 Weisberg, Gabriel P., Beyond Impressionism: The Naturalist Impulse, Νέα 

Τφξθε, Harry N. Abrams Inc., 1992. 

 Whistler, James A. McNeill, Whistler v. Ruskin: Art & Art Critics, Λνλδίλν, 



 

 

195 

 

Chatto & Windus, 1878. 

 ―McNeill, Ten o’ Clock: A Lecture by James A. McNeill Whistler, Πφξηιαλη, 

T. B. Mosher, 1916. 

 Wortley, Laura, British Impressionism: A Garden of Bright Images, Λνλδίλν, 

The Studio Fine Art Publications, 1988. 

 Zarobell John, «Durand-Ruel and the Market for Modern Art, from 1870 to 

1873», Sylvie Patry (επίκ.), Inventing Impressionism: Paul Durand-Ruel and 

the Modern Art Market, Νηνπ Υέηβελ, Yale University Press, 2015. 

 

 

 

 

Γηαδίθηπν 

 

 

 
 Beasley, Rebecca, «A Definite Meaning: The Art Criticism of  T. E. Hulme », 

Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town 

Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/rebecca-

beasley-a-definite-meaning-the-art-criticism-of-te-hulme-r1104352, accessed 

25 August 2018. 

 Bonett, Helena, «Harold Gilman 1876-1919», Helena Bonett, Ysanne Holt, 

Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research 

Publication (Μάηνο 2012), https://www.tate.org.uk/art/research-

publications/camden-town-group/harold-gilman-r1105360, accessed 25 

August 2018. 

 Bonett, Helena, Ysanne Holt θαη Jennifer Mundy, «Introducing the Camden 

Town Group in Context», Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), 

The Camden Town Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012)   

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-

group/introducing-the-camden-town-group-in-context-r1106438, accessed 07 

May 2019. 

 Bonett, Helena, «Spencer Gore 1878-1914», Helena Bonett, Ysanne Holt, 



 

 

196 

 

Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research 

Publication (Μάηνο 2012),   https://www.tate.org.uk/art/research-

publications/camden-town-group/spencer-gore-r1105355, accessed 25 August 

2018. 

 Chambers, Emma, «Slade School Influences on the Camden Town Group 

1896-1910», Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The 

Camden Town Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

 https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/emma-

chambers-slade-school-influences-on-the-camden-town-group-1896-1910-

r1104373, accessed 25 August 2018. 

 ―, «The Socio-Geography of Art Dealers and Commercial Galleries in Early 

Twentienth-Century London», Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy 

(επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research Publication 

(Μάηνο 2012), https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-

group/anne-helmreich-the-socio-geography-of-art-dealers-and-commercial-

galleries-in-early-r1105658, accessed 25 August 2018. 

 Fraser, David Jenkins – Helena Bonett, «Lucien Pissarro 1863-1944», Helena 

Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in 

Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/lucien-

pissarro-r1105344, accessed 25 August 2018. 

 Holt, Ysanne, «The Camden Town Group and Early Twentienth-Century 

Ruralism», Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden 

Town Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

 https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/ysanne-

holt-the-camden-town-group-and-early-twentieth-century-ruralism-r1104365, 

accessed 25 August 2018. 

 ―, «The Camden Town Group Then and Now», Helena Bonett, Ysanne Holt, 

Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research 

Publication (Μάηνο 2012),  https://www.tate.org.uk/art/research-

publications/camden-town-group/ysanne-holt-the-camden-town-group-then-

and-now-r1105679, accessed 25 August 2018. 

 Moorby, Nicola, «Robert Bevan 1865-1925», Helena Bonett, Ysanne Holt, 



 

 

197 

 

Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research 

Publication (Μάηνο 2012), https://www.tate.org.uk/art/research-

publications/camden-town-group/robert-bevan-r1105351, accessed 25 August 

2018. 

 ―, «Walter Sickert 1860-1942», Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy 

(επίκ.), The Camden Town Group in Context, Tate Research Publication 

(Μάηνο 2012), https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-

group/walter-richard-sickert-r1105345, accessed 25 August 2018. 

 Robins, Anna Gruetzner «Walter Sickert Art Critic for the New Age », Helena 

Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in 

Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/anna-

gruetzner-robins-walter-sickert-art-critic-for-the-new-age-r1104325, accessed 

25 August 2018. 

 Sickert, Walter, «Impressionism», The New Age, 30 Ηνπλίνπ 1910, pp. 204-

205, Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town 

Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

 https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/walter-

richard-sickert-impressionism-r1104297, accessed 25 August 2018. 

 ―, «The New English and After», The New Age, 2 Ηνπλίνπ 1910, pp. 109-110, 

Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town 

Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

 https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/walter-

richard-sickert-the-new-english-and-after-r1104301, accessed 25 August 2018. 

 Shaw, Samuel, «The Garfax Gallery and the Camden Town Group», Helena 

Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in 

Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

 https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-

group/samuel-shaw-the-carfax-gallery-and-the-camden-town-group-r1104371, 

accessed 25 August 2018. 

 «The First Exhibition of the Camden Town Group June 1911», », Helena 

Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town Group in 

Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 



 

 

198 

 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/the-

first-exhibition-of-the-camden-town-group-june-1911-r1105705, accessed 25 

August 2018. 

 «The Second Exhibition of the Camden Town Group December 1911», », 

Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town 

Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/the-

second-exhibition-of-the-camden-town-group-december-1911-r1105703, 

accessed 25 August 2018. 

 «The Third Exhibition of the Camden Town Group December 1912», », 

Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (επίκ.), The Camden Town 

Group in Context, Tate Research Publication (Μάηνο 2012), 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/the-

third-exhibition-of-the-camden-town-group-december-1912-r1105778, 

accessed 25 August 2018 

 https://en.oxforddictionaries.com/definition/englishness 
 
 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/englishness



